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DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE GRÓJEC
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Patron szkoły w 
Częstoniewie
Jan Paweł II został patronem Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Częstoniewie

s. 5

HISTORIA

Pedagog, który obronił 
szkołę przed Rosjanami
Kim był Wojciech Górski? 
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Trudne życie Juranda ze 
Spychowa
Wspomnienie wspaniałego aktora 
Andrzeja Szalawskiego

s. 11

AKTUALNOŚCI

Sport i zabawa to idealne 
połączenie
Podsumowanie Pikniku Rodzinnego w 
Głuchowie  

s. 14



2  www.zyciegrojca.pl
 facebook.com/zyciegrojca

CZERWIEC 2022MIASTO I GMINA

Redaguje zespół pracowników 
Grójeckiego Ośrodka Kultury 
Redaktor Naczelny: 
Szymon Wójcik 

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

redakcja@zyciegrojca.pl 
facebook.com/zyciegrojca/ 
Skład własny Drukarnia: Agora S.A. 
ISSN 1689-8486

SAMORZĄD

Kolejne umowy na dotacje 
dla gminy Grójec
Stacja ładowania pojazdów oraz tablica monitorująca stan powietrza 
w Grójcu, doposażenie dwóch placów zabaw oraz nowe oświetlenie 
uliczne w wybranych sołectwach – na te zadania gmina otrzymała 
dotacje.

2 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowiec-
kiego – w Delegaturze w Radomiu  –  odbyło się uroczyste podpisanie oraz 
wręczenie umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach programów: 
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022” oraz „Mazowsze dla sołectw 2022”.
W celu dopełnienia wszelkich formalności na miejsce wybrali się wicebur-
mistrz Jarosław Rupiewicz wraz ze skarbnikiem  Mariolą Komorowską. W 
obecności wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkow-
skiego, zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Daniela Łagi oraz radnego Sejmiku Mazowieckiego Leszka Przy-
bytniaka zawarto umowy na następujące zadania: budowę ogólnodostępnej 
stacji ładowania pojazdów –  w kwocie 105 073 zł, zakup tablicy monitorują-
cej stan powietrza – w kwocie 10 150 zł w ramach programu „Mazowsze dla 
czystego powietrza 2022” (łącznie 115 223 zł), wyposażenie placu zabaw w 
sołectwie Duży Dół – w kwocie 10 000 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego 
w sołectwie Janówek – w kwocie 10 000 zł,montaż oświetlenia ulicznego w 
sołectwie Kobylin – w kwocie 8 000 zł,doposażenie placu zabaw w sołectwie 
Krobów –w kwocie 10 000 zł, montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Podo-
le – w kwocie 10 000 zł, montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zalesie – w kwocie 10 000 zł w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” (łącznie 58 000 zł).
„Mazowsze dla czystego powietrza” oraz „Mazowsze dla sołectw 2022” to autorskie programy wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego, które cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem mazowieckich gmin.                                                                                                                                                                                                                                                      MATERIAŁY PRASOWE UGIM, FOT. UGIM

Jest nieźle, ale trzeba oszczędzać
8 czerwca odbyła się debata na 
temat finansów gminy Grójec. 
Z danych wynika, że sytuacja 
budżetowa jest niezła. Z drugiej 
strony samorząd coraz bardziej 
odczuwa problemy związane z 
szalejącą inf lacją i podwyżkami 
cen energii.

P ozytywną informacją jest sto-
sunkowo nieduże zadłużenie 
grójeckiego samorządu. Na ko-
niec 2023 roku wyniesie ono 29 

mln (23% rocznego budżetu). Tymczasem 
średnie zadłużenie podobnej wielkości 
samorządów wynosi 35-40%. Niewąt-
pliwie możliwość dalszego pożyczania 
pieniędzy daje szansę na realizację ko-
lejnych zadań, na które gmina otrzy-
muje dofinansowanie (np. rozbudowa 
szkoły w Lesznowoli czy rewitalizacja 
dworca kolejki wąskotorowej, moderniza-
cja stadionu). 
Na pewno dobrą informacją, o której 
wspomniał na sesji burmistrz Dariusz 
Gwiazda, jest też rozstrzygnięcie przetar-
gu na budowę 15 dróg na terenie gminy. 
Inne samorządy nie mają tyle szczęścia 
– ceny bowiem rosną z dnia na dzień i 
w większości przypadków cena, jaka ży-
czy sobie oferent, jest dużo większa niż w 
kosztorysie.
Gmina mieści się też, porównując jej sy-
tuację do samorządów o podobnej struk-
turze, w normie, jeśli chodzi o wydat-
ki czy dochody. Gorzej natomiast jest ze 

środkami unijnymi – tu Grójec wypada 
znacznie poniżej średniej.

SKĄD BRAĆ NA WKŁAD 
WŁASNY?

Niestety, choć dochody gminy rosną, to 
nie przekłada się to na znaczne zwiększe-
nie zdolności inwestycyjnych. A to dlate-
go, że jeszcze szybciej rosną wydatki. By 
uzmysłowić sobie ten problem, warto 
przytoczyć słowa Marioli Komorowskiej, 
skarbnik gminy.
 – Wydatki na energię elektryczną wzro-
sły o 100%. Co będzie w przyszłym roku? 
Nie chcę nawet myśleć – powiedziała. 
To oczywiście nie koniec, bo przecież 
rosną ceny paliwa, materiałów budow-
lanych, robocizny, czyli w zasadzie 
wszystko, co jest potrzebne do bieżącego, 
normalnego funkcjonowania oraz do re-
alizacji inwestycji.
Gmina w ostatnich dwóch latach pozy-
skała kilka bardzo dużych dotacji. Zde-
cydowanie największych w jej historii. 
Trzeba jednak pamiętać, że otrzymanie 
środków zewnętrznych nie gwarantuje 
realizacji danego zadania. Zwłaszcza w 
obecnej sytuacji. Sprawa rozbija się oczy-
wiście o wkład własny. Jeśli w budżecie 
nie ma wystarczającej ilości środków, 
pieniądze trzeba pożyczyć (z banku lub 
emitując obligacje). A przecież nie moż-
na pożyczać w nieskończoność. Poza tym 
kredyty są coraz droższe. Spłaty odse-
tek, tak jak wiele innych kwestii, należy 
precyzyjnie planować w budżecie. Osza-
cowania wymagają też wspomniane już 
koszty energii. Sęk w tym, że do końca nie 

da się ich przewidzieć. Nie wiadomo bo-
wiem, czym nas jeszcze zaskoczy rynek. 
W przypadku kolejnych bardzo dużych 
podwyżek trzeba będzie i tak znaleźć na 
nie pieniądze. A to może oznaczać rezy-
gnację z wydatków inwestycyjnych.

BĘDZIE MNIEJ NA 
INWESTYCJE

Czy sytuację finansową gminy można 
uznać za zdrową i stabilną? Tak, bo nie 
istnieje zagrożenie niespłacenia odse-
tek, nieregulowania faktur albo niewy-
płacania pensji. Ponadto, dług nie jest 
wysoki, więc jego obsługa też nie obciąża 

nadmiernie samorządu. Czy w takim ra-
zie trzeba jakoś szczególnie uważać na 
wydatki? Jak najbardziej. W krótkiej per-
spektywie czasu nie widać bowiem na-
dziei na poprawę sytuacji np. na rynku 
energetycznym czy normalizacji cen ma-
teriałów i usług budowlanych. Wszyst-
ko wskazuje, że koszty wciąż będą rosły 
szybciej niż dochody. Czy powinniśmy 
się obawiać pogorszenia kondycji finan-
sowej? Tak, ale nie chodzi o płynność fi-
nansową, lecz o potencjalne ograniczenie 
możliwości inwestycyjnych. 

DOMINIK GÓRECKI
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W PONIEDZIAŁEK, 30 MAJA, 
GRÓJECCY RADNI PODJĘLI 
UCHWAŁĘ ZMIENIAJĄCĄ 
BUDŻET GMINY GRÓJEC NA 
TEN ROK. ZWIĘKSZYŁY SIĘ 
DOCHODY I WYDATKI. NA 
LIŚCIE ZADAŃ POJAWIŁY SIĘ 
M IN. INWESTYCJE ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ NOWYCH ULIC, 
PRZYZNANYMI DOTACJAMI 
CELOWYMI CZY TEŻ 
ZAKUPEM URZĄDZEŃ NA 
PLACE ZABAW.

Nowe wydatki to przede 
wszystkim pozyskane dota-
cje celowe oraz umowy i po-
rozumienia pomiędzy jed-

nostkami samorządu terytorialnego. 
Tym samym dochody zwiększą się o 10 
594 183,95 zł, które pokryją nowe wydat-
ki na kwotę 9 679 182,67 zł. Tegoroczny 
budżet gminy Grójec zamyka się w re-
kordowej kwocie 189 812 099,96 zł (stan 
na moment wysłania gazty do druku. 
Kwota mogła ulec zmianie w trakcie se-
sji, która odbyła się 27 czerwca).

DEFICYT

W uchwale możemy przeczytać, ze defi-
cyt gminy to 33 280 109,10 zł. Braki bu-
dżetowe będą pokryte zgromadzonymi 
wolnymi środkami na rachunku ban-
kowym w kwocie 5 616 986,23 zł, wyge-
nerowaną nadwyżką budżetową 8 328 
480,78 zł, pożyczką w wysokości 2,5 mln 
zł, sprzedażą papierów wartościowych 
wyemitowanych przez gminę, w wyso-
kości 12 mln zł oraz niewykorzystany-
mi środkami pieniężnymi na rachunku 
bieżącym budżetu w wysokości 4 834 
642,09 zł.

NOWE WYDATKI

Na liście nowych wydatków znajdują 
się m in. dotacje z budżetu samorządu 
Województwa Mazowieckiego na po-
moc finansową w realizacji zadań w ra-
mach projektów:  „Mazowsze dla dział-
kowców”, Mazowsze dla sołectw 2022”, 

„Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze 
dla czystego powietrza 2022”. Powyższe  
programy to tzw. „zielone inicjatywy”, 
czyli pierwszy etap rewitalizacji parku 
miejskiego w Grójcu, stacja do ładowania 
pojazdów oraz tablica monitorująca stan 
powietrza. Pozyskane dotacje to kwota 
łączna 267 373,00 zł. To także wsparcie 
na inwestycje w ramach Rodzinnych 
Ogródków Działkowych oraz moder-
nizację oświetlenia w sołectwach: Ja-
nówek, Kobylin, Podole i Zalesie. Z kolei 
Krobów i Duży Dół mogą liczyć na dopo-
sażenie placów zabaw.  

11 MILIONÓW DLA GRÓJCA

Tyle wyniosła cena sprzedaży 22 hek-
tarów działek w Słomczynie. To hi-
storyczne wydarzenie, bowiem na-
bywcy na tereny inwestycyjne nie 
udawało się znaleźć od 20 lat. Grunty 
kupiło konsorcjum spółek z Zielonej 
Góry, które  zaoferowało w przetargu 
11 mln zł. Zabezpieczeniem transak-
cji było wadium wpłacone przez na-
bywcę w wysokości ponad 1 mln zł. 

W zmianach uchwały budżetowej 
uwzględniono pozostałe 10 mln zł, 
które wpłynęło na rachunek gminy. 

PROGRAMY DLA 
SENIORA 

Najstarsi mieszkańcy mogą liczyć na 
realizację programu „Korpus Wspar-
cia Seniorów na rok 2022”, który został 
podzielony na dwa moduły:  zapewnie-
nie usługi wsparcia seniorom w wieku 
65 plus oraz poprawę bezpieczeństwa i 
możliwości samodzielnego funkcjono-
wania w miejscu zamieszkania dla osób 
starszych przez zwiększanie dostępu do 
tzw. „opieki na odległość”.

DROGI 

Od początku kadencji samorząd mocno 
inwestuje w infrastrukturę drogową. W 
tym segmencie wydatki zwiększyły się 
o prawie 8 milionów zł (7 669 255,72 zł).  
Dodatkowe 160 tys. zł przydzielono bu-
dowie ul. Spokojnej w Głuchowie. 2 700 
000,00 zł zostanie wydane na budowę 

drogi gminnej w miejscowości Kobylin, 
na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 
Kobylińskiej. 
Wybudowany zostanie odcinek ulicy o 
numerach planistycznych 10 KDL wraz 
z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Sło-
wackiego do ulicy o numerze planistycz-
nym 32 KDD w Grójcu. Na to zadanie za-
bezpieczono 1 200 000,00 zł. Następna 
duża inwestycja drogowa w Grójcu to 
przebudowa ul. Polskiej Organizacji Woj-
skowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. 
Norwida na kwotę  3 500 000,00 zł
Ponadto, prawie  110 tys. zł trafiło na do-
łożenie do dokumentacji projektowej 
dróg gminnych nr 161561W, 161560W 
i 161657W w miejscowościach Podo-
le, Duży Dół, Las Lesznowolski (w tym 
fundusz sołecki,  Podole 13 744,28 zł)

GAZ I PRĄD

Na długiej liście nowych wydatków 
znalazły się również prąd i gaz. Na 
zwiększenie wydatków z pewnością 
wpłynęły dotychczasowe podwyżki 

Zdecydowali o zmianach w budżecie 
oraz niestabilna sytuacja gospodarki 
światowej, wywołanej najazdem Rosji 
na Ukrainę. 
W dziale 754 znajdziemy zwiększenie 
o 80 tys. zł wydatków z tytułu energii w 
jednostkach OSP na terenie gminy Gró-
jec oraz 487 000,00 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie wydatków z tytułu zakupu 
energii elektrycznej i gazu. 

OŚWIATA

Grójecka oświata również otrzyma środ-
ki na swoje zadania. 29 520,00 zł zosta-
nie przeznaczone na wynajem pomiesz-
czeń w okresie IX-XII 2022 dla PSP nr 1 
w Grójcu na potrzeby prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w związku z 
prowadzonymi pracami budowlanymi, 
obejmującymi salę gimnastyczną w/w 
jednostki. 
Kolejna pozycja to 74 000,00 zł dotacji 
z przeznaczeniem na dotacje dla niepu-
blicznych jednostek systemu oświaty na 
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego i jeszcze 30 000,00 
zł z przeznaczeniem na częściowe po-
krycie kosztów utrzymania hali sporto-
wej, wykorzystywanej na potrzeby za-
jęć wychowania fizycznego w szkołach 
podstawowych,

PRZECIW UZALEŻNIENIOM 

100 tysięcy złotych trafi na pozalekcyj-
ne zajęcia sportowe, w ramach gmin-
nego programu „Uzależnij się od spor-
tu”.  Kolejne zadania w tym sektorze to 
zwiększenie dostępności pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej (Punkt 
Konsultacyjny Grójec ul. Bankowa 3), 
finansowanie szkoleń, kursów specjali-
stycznych w zakresie pomocy profilak-
tycznej,  pomoc dla osób bezdomnych i 
uzależnionych od alkoholu. W sumie to 
234 608,00 zł na walkę z alkoholizmem 
oraz uzależnieniami. 
Całe nagranie z obrad grójeckiego sa-
morządu jest dostępne na portalu 
mieszkańca www.grojec.esesja.pl

SZYMON WÓJCIK, FOT. UGIM

POLSKI ŁAD – BURMISTRZ PODPISAŁ UMOWĘ

24 260 164,92 zł – tyle wyniosło dofinansowanie na infrastrukturę drogową w 
Gminie Grójec w ramach Polskiego Ładu.   

31 maja 2022 r. burmistrz  Dariusz Gwiazda podpisał umowę, dzięki której Gmina 
Grójec została beneficjentem do promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, mającego na celu dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki w całej Polsce.

Umowę na realizację inwestycji  podpisano  z Przedsiębiorstwem Robót 
Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Kwota promesy udzielona przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego na realizację 
zadania pn. „Rozwój i 
modernizacja dróg na 
terenie Gminy Grójec” 
to 24 260 164,92 zł.

- Dziękujemy za 
przyznanie tak 
znaczących środków, 
których realnymi 
profitentami będą nasi 
mieszkańcy – zaznacza 
burmistrz Gwiazda.

MATERIAŁY PRASOWE 
URZĘDU GMINY I MIASTA 

GRÓJEC, FOT. UGIM
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
BBURMISTRZ  GMINY I MIASTA GRÓJEC

05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47
tel. 48/ 664 30 91, fax. 48/ 664 21 03

O G Ł A S Z A
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności Gminy Grójec nieru-

chomości rolnej niezabudowanej położonej we wsi Wrzeszczów 
gm. Przytyk pow. radomski

Cena wywoławcza
 nieruchomości rolnej położonej we wsi Wrzeszczów, oznaczonej jako 

działka ew. nr 13/2 o pow. 2,3800 ha 
wynosi 87 000,- PLN

Wadium wynosi 10 000,- PLN
1. Działka ew. nr 13/2 o pow. 2,3800 ha położona jest w obrębie Wrzeszczów gm. 

Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie.
2. Dla nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka ew. nr 13/2 obręb Wrzesz-

czów, Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00177457/3. Nieru-
chomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

i nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz decyzja celu publicznego. Nieruchomość nie jest objęta również uchwałą o rewita-

lizacji  i nie znajduje się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej.
4. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka nr 13/2 poło-

żona jest na terenie płaskim. Znajduje się na niej zadrzewienie i występują grunty o klasie 
RIVa, RIVb, RV, RVI. 

Warunki przetargu
Do sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka ew. nr 13/2 obręb Wrzesz-

czów mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 461). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą 

nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidulany, chyba, że ustawa stanowi 
inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności 

majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden 
z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią 

nieruchomości rolnej wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może 
przekraczać 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 w/w ustawy. 
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkow-

nikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwa-
lifikację rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze, której jest 

położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca 

przez ten okres osobiście gospodarstwo.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta w Grójcu, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j Dz. U. z 2022r. poz. 461). i przedłożenie komisji prze-

targowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o której mowa art. 7 w/w ustawy tj.: 

a) Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (jako dowód potwierdzający zamiesz-
kanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w 

skład gospodarstwa);
b) Pisemne oświadczenie nabywcy w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rol-

nych oraz o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat. 
Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o następującej tre-
ści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

c) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 w/w 
ustawy (oryginał do wglądu dla Komisji przetargowej);

d) Oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą 
i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha 

użytków rolnych.
2. Wniesienie wadium w pieniądzu płatne na konto 47124057031111000048992268 

Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 5 sierpnia 2022 r. wadium znajdo-
wało się na rachunku organizatora przetargu.

3. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, doku-
mentów wymienionych w punktach a-d. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeń-
skim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej 

przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego 
do przetargu.

4. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nie-
ruchomości przez cudzoziemców. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium 
przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Po-

zostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony 
z oferentami. 

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu za-
strzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 20 kwietnia 2022r. z wynikiem negatywnym.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Gminy 
i Miasta w Grójcu, pok. Nr 2; tel. (48) 664-30-91 wew. 56.

Grójec, 22.06.2022r.

Talent, ciężka praca i trening – nagrody 
dla młodych sportowców i tancerzy
"Gdy stoisz na podium i 
trzymasz puchar, jesteś 
zwycięzcą tu i teraz, gdy tylko 
zejdziesz z podium, walka 
zaczyna się na nowo. Wynik 
sportowy nigdy nie przychodzi 
przypadkiem. Zawsze 
okupiony jest ciężką pracą, 
treningami i wyrzeczeniami" 
– mówiła podczas Gali Sportu 
Art&Sport Academy Paulina 
Asendrych-Chałupka.

Wydarzenie odbyło się 15 
czerwca w Grójeckim 
Ośrodku Kultury. Na 
scenie wystąpili utalen-

towani młodzi ludzie, na co dzień trenu-
jący taniec i karate. Było to zwieńczenie 
ich dotychczasowej pracy. 

WYNIK SPORTOWY

Galę otworzył muzyczny występ Pawła 
Biby Binkiewicza. Potem na scenie po-
jawiły się tancerki disco dance. Tuż po 
pokazie tanecznym pierwsze statuetki 
w kategorii Wynik Sportowy otrzyma-
li: Maja Latkowska, Julia Wawrzyniak, 
Nadia Organiściak, Laura Ścisłowską, 
Ewa Godlewska, Lena Orzeszak, Anika 
Tokarska, Gabriel Gabler, Kacper Pio-
trowski oraz Karol Jakubowski. 

TALENT SPORTOWY

Po występie solowym oraz duetu jaz-
zowego przyszła pora na kolejne ka-
tegorie nagradzanych  z bogatej kuź-
ni  młodych talentów Pauliny i Jacka 
Chałupków. Ich wychowankowie od-
noszą sukcesy, krajowe, europejskie i 
międzynarodowe. – To tu rozwijamy 
sportowe pasje, spełniamy marzenia 
o medalach, ale to tu przychodzą Ci, 
którzy chcą spróbować swoich sił i do-
skonalić umiejętności sportowe zakła-
dając „biały pas”. To tu zaczynamy od 
zabawy, rekreacji, by doskonalić swo-
je umiejętności – opowiadali o swojej 
pracy, będącej jednocześnie ich wielką 
pasją, Paulina i Jacek Chałupkowie.
Statuetki za Talent Sportowy otrzyma-
ły: Maja Latkowska, Lena Świderska 

i  Aniela Stańska. W kolejnych prze-
rywnikach wypełniona po brzegi sala 
widowiskowa Grójeckiego Ośrodka 
Kultury podziwiała jeszcze m in.: for-
macje taneczne Alchemia Jazz oraz Al-
chemia Jump & Joy prowadzone przez 
Angeliką Zdzieszyńską oraz grupę z 
Jasieńca, która trenuje pod czujnym 
okiem Patrycji Kondrat.

DEBIUT SPORTOWY 

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy 
krok. Najmłodsi wychowankowie  po-
kazali, że można, tylko trzeba pokonać 
tremę, uśmiechnąć się i wyjść na sce-
nę, parkiet czy też matę. 
Statuetki powędrowały do: Oliwii 
Czajkowskiej, Gabrieli Płużyńskiej, 
Anny Kaźmierczak, Kornelii Płużyń-
skiej, Anny  Górskiej, Marii Marczak

TYTAN SPORTU 

Kolejne popisy taneczne to choreogra-
fie solo jazz i modern jazz oraz długo 
wyczekiwane pokazy karate. Spor-
towcy zaprezentowali tradycyjne kata. 
Na scenę proszeni są nominowani w 
kategorii Tytan Sportu. – Kiedy Laura 
kończy w sobotę poranny trening in-
dywidualny, to po południu możecie 

spotkać ją na siłowni lub pływal-
ni. Często dzwoni do mnie jej tata:  
"Panie Jacku, czy możemy zrobić ko-
lejny trening, bo Laura nas zamęczy" 
– opowiadał rozbawionej publiczności 
Jacek Chałupka. 
Nominacje w tej kategorii otrzymali: 
Laura Ścisłowska, Kacper Piotrowski, 
Julia Maciejewska, Małgorzata Cha-
łupka, Zofia Cieśla

RODZICE 

Na zakończenie złożono podziękowa-
nia rodzicom. Shihan (profesor karate) 
Chałupka podkreślił, jak ważną rolę 
odgrywają oni w kształtowaniu mło-
dych talentów. Bez nich, my trenerzy, 
nic nie zrobimy. Dlatego teraz zapra-
szamy rodziców którzy wiele godzin 
równolegle spędzają ze swoimi dzieć-
mi na salach, wspierają ich na prawie 
każdych zawodach i bardzo często po 
prostu inwestują w  swoich mistrzów.  
Jestem pewien, że kiedy ich zapyta-
cie, dlaczego to robią, odpowiedzą: na-
szym obowiązkiem jest wspierać nasze 
dzieciaki! 

SW 

XVII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

22 czerwca na stadionie Grójeckiego Ośrodka 
Sportu odbyły się XVII eliminacje powiatowych 
zawodów MDP. W rywalizacji udział wzięło 
łącznie 9 zespołów, z czego aż 3 drużyny 
reprezentowały naszą jednostkę, a zarazem 
Gminę Grójec.

Było to zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy 
zawodników pod okiem swoich kierowników. 
Droga do osiągnięcia sukcesu była bardzo 
kręta i wyboista, jednak udział w zawodach aż 
trzech drużyn to znakomity wynik. Z młodzieży, 
jaka jest w naszych szeregach, musieliśmy 
wyłonić drużyny (zgodnie z przelicznikiem 
wiekowym) i nauczyć ich członków praktycznie wszystkiego. Przerwa spowodowana pandemią 
COVID-19, uniemożliwiła przeprowadzanie zawodów w latach poprzednich, co skutkowało 
dużym brakiem informacji na temat regulaminu i zasad wśród zawodników. Śmiało można 
powiedzieć, że przygotowanie ponad 30-osobowej grupy młodzieży w wieku 9-15 lat było 
bardzo dużym wyzwaniem. Trwający rok szkolny, zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, ciągle 
zmieniająca się pogoda, sytuacje losowe, choroby i wiele innych nam tego nie ułatwiały. Mimo 
wielu przeciwności losu, udało się! Pełna relacja wraz ze zdjęciami dostępna jest na stronie 
internetowej www.zyciegrojca.pl                                          
               Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu 
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Szkoła w Częstoniewie ma patrona  
DZIEŃ 31 MAJA 2022 R. 
ZAPISZE SIĘ NA KARTACH 
HISTORII PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W CZĘSTONIEWIE, NA 
ZAWSZE POZOSTANIE W 
PAMIĘCI I W SERCACH 
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. 
TEGO DNIA NASZA 
PLACÓWKA DOSTĄPIŁA 
ZASZCZYTU, JAKIM JEST 
UROCZYSTE PRZEKAZANIE I 
POŚWIĘCENIE SZTANDARU 
ORAZ NADANIE SZKOLE 
IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II. 

Imponujący jest wkład naszego 
patrona w krzewienie pokoju 
na  świecie, dbałość o pojed-
nanie, zrozumienie i miłość 

między ludźmi, narodami i religia-
mi. Młodzież potrzebuje autoryte-
tów, a przewodnictwo duchowe św. 
Jana Pawła II z pewnością będzie 

pomocne w kształtowaniu młodych 
charakterów.
„Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od Was nie wyma-
gali”  – te słowa patrona stały się 
hasłem przewodnim uroczystości, 
która rozpoczęła się w kościele p.w. 
Zesłania Ducha Świętego w Jasień-
cu. Uroczystą Mszę Św. celebrował 

ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, 
który poświęcił nowy sztandar 
szkoły. 
Dalsza część ceremonii, którą po-
prowadziła Patrycja Dyrda – sekre-
tarz szkoły, miała miejsce w budyn-
ku szkolnym. Odśpiewano hymn 
państwowy. Dyrektor Dorota Rut-
kowska przywitała zaproszonych 

gości, wśród których znaleźli się: 
ks. kardynał, posłowie na sejm, 
przedstawiciele KO, gospodarze 
Gminy i Miasta Grójec, prezes 
ZNP, sołtysi, dyrektorzy szkół z 
gminy Grójec, księża parafii Ja-
sieniec oraz Belsk Duży, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły, rodzice 
oraz uczniowie.

Następnie  odczytano akt nada-
nia imienia PSP w Częstoniewie, 
głos zabrali  goście, a uczniowie 
zaprezentowali część artystycz-
ną, poświęconą życiu patrona 
szkoły.
Na koniec zjedzono uroczysty 
obiad, przygotowany przez pra-
cowników szkoły we współpracy 
z rodzicami, wpisywano się  do 
kroniki szkoły.
To wyczekiwane przez nas 
wszystkich wydarzenie nada-
je kierunek działaniom wycho-
wawczym naszej placówki, któ-
re są i będą fundamentem pracy 
szkoły. Dyrekcja oraz Grono Pe-
dagogiczne składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, któ-
rzy uświetnili uroczystość swoją 
obecnością oraz zaangażowali się 
w jej zorganizowanie.
Dziękujemy również za życzliwe 
słowa i życzenia! 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWO-
WA IM. ŚW. JANA PAWŁA II 

W  CZĘSTONIEWIE

Świat zza krat
Podróże kształcą? Z całą 
pewnością. Odwiedzanie 
miejsc, zakamarków czy 
instytucji daje nam możliwość 
zdobywania wiedzy, której 
na co dzień trudno byłoby 
nam nawet dotknąć. Dzięki 
uprzejmości dyrektora 
Aresztu Śledczego w Grójcu, 
płk. Adama Piórkowskiego,  
uczniowie klasy  8B z PSP nr 1 
w Grójcu, pod opieką pedagoga 
Katarzyny Ekiel i wychowawcy 
Artura Szlisa, mieli możliwość 
zapoznania się z realiami 
pracy funkcjonariuszy 
Służby Więziennej (SW), jak i 
warunkami odbywania kary w 
miejscowym  areszcie.

Kiedy zakończono wszelkie 
formalności, uczestnicy 
wyprawy edukacyjnej 
otrzymali informację o 

terminie i wszyscy karnie stawili 
się na miejscu. W takim miejscu 
nie ma taryfy ulgowej. Cała grupa 
podzielona na piątki wchodziła na 
teren aresztu, gdzie każdy przeszedł 
przez pełną procedurę. Trzeba 
zostawić rzeczy osobiste, przejść 
przez bramkę wykrywającą metal, 
po czym następuje dodatkowe 
prześwietlenie delikwenta i 
sprawdzenie dokumentów.  
Pełen profesjonalizm. A także  

super uwaga, koncentracja i 
podporządkowanie ze strony 
młodzieży. Wszyscy uczestnicy 
edukacyjnej wyprawy udali się za  
kapitanem Arkadiuszem Wenclem, 
który pełni funkcję wychowawcy 
w naszym areszcie,  we wskazane 
miejsce. Uczniom został 
zaprezentowany film edukacyjny, 
dzięki któremu mogliśmy zapoznać 
się z warunkami, w jakich 
przebywają  osadzeni, co już samo 
w sobie spowodowało szerokie 
otwarcie wielu oczy i buź. Cela, w 
której przebywasz 23 godziny na 
dobę z możliwością godzinnego 
spaceru,  to 3 metry kwadratowe 
na człowieka włącznie z pryczą. 
Prysznic, na czas, raz w tygodniu. 
Jeden telefon do bliskich, bo 
osadzony nie ma prawa dostępu do 
telefonii komórkowej i Internetu. 
Jeśli posiada na więziennym 
koncie pieniądze, może trzy razy w 
miesiącu zrobić  zakupy w kantynie. 
Istnieje możliwość widzenia z 
rodziną dwa razy w miesiącu. 
Poza tym wszystkim, na co dzień, 
czasami latami… widok przez okno 
z kratą, na sąsiedni budynek. Pisząc 
szczerze to jednocześnie porażające 
i przerażające. Wysłuchaliśmy 
rewelacyjnego wykładu na 
temat realiów pracy Aresztu. 
Dowiedzieliśmy się, jak wygląda 
praca funkcjonariuszy SW, ich 
uposażenie i wyposażenie. Jakie 

działy funkcjonują na miejscu, jak 
wygląda przyjęcie osadzonego w 
areszcie, od sprawdzenia danych 
osobowych po zatrzaśnięcie 
drzwi celi. Dowiedzieliśmy się, co 
wolno osobom odbywającym karę 
pozbawienia wolności i w jakich 
warunkach ją odbywają. Niektórzy 
się poddają, inni czytają, uczą 
się uzupełniają wykształcenie, 
pracują w kuchni, remontują … 
wszystko pod czujnym okiem 
funkcjonariuszy. Absolutnym 
hitem była na naszym spotkaniu 
wizyta pewnej niesamowitej damy 
w kolorze czekolady z radosnym 
pyskiem i błyskiem w ślepiach. 
Przyszedł do nas sierżant Paweł 
Witkowski ze swoją podopieczną 
– suczką Niobe. Przemądrzałe i 

prześliczne psisko natychmiast 
zaległo czujnie na podłodze, 
bawiąc się swoją piłeczką i bacznie 
słuchając, co jej opiekun o niej 
opowiada. A pan Paweł przekazał 
nam masę ciekawych informacji. 
Usłyszeliśmy, że imię  psa nie 
jest przypadkowe. Zaczyna się 
na „N”, bo jego zadanie polega na 
wykrywaniu narkotyków. Takich 
psów w sumie w SW jest  około 
130, z tego 106 to właśnie tropiciele 
chemii.  W takich poszukiwaniach 
pies jest niezastąpiony. W jego 
nosie znajduje się 200 milionów 
receptorów zapachowych, w 
naszych zaledwie 5 milionów. 
Nie powinno więc dziwić, że 
pies potrafi wyczuć we włosach 
odwiedzającego zapach marihuany 

palonej na imprezie dokładnie… 
miesiąc wcześniej. Opiekunowie 
zwierzaków i ich pupile przez 
cały czas budują wzajemną 
więź i wzajemne zaufanie oraz 
nieustannie się szkolą. Po zmianie 
przepisów prawa po upływie 9 
lat pies – strażnik może przejść na 
zasłużoną emeryturę. Zazwyczaj, 
w większości przypadków, trafia do 
swojego opiekuna. I ma wypłacane 
środki finansowe. Przecież 
wciąż potrzebuje karmy i opieki 
weterynaryjnej. Kiedy opowieść 
snuta jest ze swadą i wyczuciem, 
czas płynie szybko, toteż  nasz pobyt 
w gościnie Służby Więziennej minął 
błyskawicznie. Trzeba było się 
pożegnać. Procedura opuszczenia 
budynku jest równie trudna, jak 
wejścia. O ile nic nie przekręciłem,  
zasada „nie robimy przeciągów” 
(zamykamy jedne drzwi, przed 
otworzeniem kolejnych) obowiązuje 
w obie strony. Na koniec jeszcze 
była pamiątkowa fotografia i nutka 
zadumy. Udało się nam wyposażyć 
młodzież w niestandardową i 
niecodzienną wiedzę. Na ile się dało, 
uczniowie  poznali świat za więzienną 
kratą. Jeśli mają tam kiedyś wrócić, 
to tylko w roli funkcjonariusza albo 
pracownika. W żadnej innej. A na 
Mazowszu wakaty  w SW  są.  Może 
warto się zainteresować.

ARTUR SZLIS
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Pierwsze sukcesy naukowe
ROZMAWIAMY Z OLGĄ 
WOLSZCZAK – UCZENNICĄ 
KLASY 8A, PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
W GRÓJCU. OLGA  ZOSTAŁA 
LAUREATKĄ TEGOROCZNEGO 
KONKURSU KURATORYJNEGO 
Z BIOLOGII. TYTUŁ 
LAUREATA W KONKURSIE 
KURATORYJNYM TO 
„MOUNT EVEREST” WŚRÓD 
WSZYSTKICH KONKURSÓW 
NAUKOWYCH NA TYM 
ETAPIE KSZTAŁCENIA – 
NAPISAŁA W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
JEJ NAUCZYCIELKA, ANNA 
JÓŹWIK. 

 p  Świeżo po egzaminach 
ósmoklasisty. Jak myślisz, poszło 
dobrze? 

Bardzo dobrze. Myślę, że uzyskam 
satysfakcjonujący mnie wynik. 

Niewątpliwie, to, że zostałam lau-
reatką pozwoliło mi podejść do egza-
minu z mniejszym stresem i presją, że 
jak coś pójdzie nie tak, to stracę moż-
liwość wyboru dobrej szkoły średniej.

 p Możesz nam opowiedzieć 
trochę o konkursie i 
przygotowaniach do niego? 

Moje pierwsze marzenie o kon-
kursie z biologii zrodziło się pod ko-
niec klasy szóstej. W klasie siódmej 
wystartowałam, ale nie udało mi 
się przejść dalej. Powzięłam jednak 
mocne postanowienie, że dołożę 
wszelkich starań, aby w ósmej kla-
sie było lepiej. Moje przygotowania 
rozpoczęły się tuż przed wakacjami, 
w 2021 roku. Pani Jóźwik zapytała 
nas wtedy, czy ktoś chciałby wziąć 
udział w tym konkursie. Zgłosiłam 
się i dostałam pierwsze materiały 
do pracy. Przez wakacje solidnie się 

przygotowywałam, żeby w paździer-
niku przystąpić do pierwszego etapu. 
Konkurs odbył się w trzech etapach: 
szkolnym, powiatowym i wojewódz-
kim. Kolejne etapy - to znaczyło tyl-
ko jedno: ogrom nowych materiałów 
oraz coraz trudniejszych i bardziej 
szczegółowych wiadomości. 

 p Biologia to dosyć obszerna 
dziedzina nauki. Jaka tematyka 
dotyczyła twoich przygotowań? 

Musiałam przygotować się z całe-
go materiału, czyli biologia z klas od 
piątej do ósmej, ale z dużym posze-
rzeniem wiadomości – to był poziom 
szkoły średniej. Etap szkolny obejmo-
wał cytologię,  biochemię, mikrobiolo-
gię, mykologię oraz anatomię i fizjolo-
gię człowieka. Najbardziej obszerny i 
szczegółowy był etap drugi – rejono-
wy. Musiałam opanować botanikę 
oraz zoologię. Ten etap uważam za 
najtrudniejszy. Jestem z siebie dum-
na, gdyż z rejonu kuratorium radom-
skiego byłam jedyną uczennicą, która 
przeszła do tego etapu.  Od stycznia 
do lutego przyswajałam genetykę, 
ekologię oraz ewolucjonizm. Trud-
ność tego konkursu polega m.in. na 
tym, że przejście do następnego eta-
pu nie zamyka zakresu wymagań po-
przedniego etapu. 

Sam test również nie jest łatwy do 
napisania. Pytania są sformułowane 
tak, że wymagają nie tylko gruntow-
nej i szczegółowej wiedzy, ale przede 
wszystkim wyjaśniania zależności 
przyczynowo-skutkowych, uzasad-
niania - poprzez właściwy dobór ar-
gumentów, umiejętności analizy i 
interpretacji tekstów popularnonau-
kowych. Dużą część testu stanowiły 
również pytania polegające na plano-
waniu obserwacji i eksperymentów, 
odczytywaniu i interpretowaniu ry-
sunków, schematów, tabel, wykresów.  

Nie miałam większego problemu z 
planowaniem doświadczeń oraz  in-
terpretacją. Pani Jóźwik od piątej kla-
sy mozolnie na lekcjach biologii to z 
nami ćwiczyła.  Zadania konkursowe 
były w formie pytań wielokrotnego 
wyboru, jednokrotnego wyboru, było 
też dużo pytań otwartych. Dzięki kla-
sówkom i testom, jakie pisaliśmy na 
biologii, nie byłam zaskoczona żadną 

formą pytań.  Ostatecznie moja przy-
goda z konkursem zakończyła się ty-
tułem laureata. Takie wyróżnienie 
otrzymało jeszcze 20 najlepszych 
uczniów z naszego województwa. 

 p Skąd takie zainteresowanie 
akurat biologią? 

Odkąd pamiętam zawsze lubiłam 
zwierzęta. Oglądam również dużo 
programów przyrodniczych. Inspi-
racją była także moja nauczyciel-
ka biologii, pani Anna Jóźwik, któ-
ra doskonale wyjaśniała na lekcjach 
wszystkie zagadnienia i umiała mnie 
zainteresować tym przedmiotem. 
Brałam również udział w zajęciach 
koła biologicznego prowadzonego 
przez panią Jóźwik. 

 p Czy  w  ciągu dnia długo 
siedzisz przy książkach?

Yy… No różnie to bywa … (śmiech) 

 p Czyli przychodzi Ci to z 
łatwością? 

Zdecydowanie przychodzi mi ła-
twiej to czego lubię się uczyć. 

 p Czy używasz Internetu do 
nauki? 

Tak, oczywiście. Korzystanie z no-
woczesnych technologii jest bardzo 
przydatne w dobie panującej cyfryza-
cji. Szybkie wyszukiwane pewnych 
rzadko występujących zagadnień po-
trzebnych do poszerzenia swojej wie-
dzy jest znaczne łatwiejsze używając 
Internetu. Przy czy należy zwracać 
uwagę na dane źródłowe, ponieważ 
czasami informacje na popularnych 
stronach mogą być niekompletne lub 
nie do końca wiarygodne.

 p A jak było z nauką w pandemię? 
Długie godziny przed komputerem 

– to na pewno. Zdalne lekcje i prace 

domowe w sieci wymagały dużego 
skupienia. Trochę brakowało bezpo-
średniego kontaktu z koleżankami 
i kolegami. Udało nam się to jednak 
nadrobić w ostatnim czasie. 

 p Jakieś plany na przyszłość ? 
Na pewno chciałabym dalej po-

szerzać moją wiedzę z zakresu bio-
logii dlatego wybiorę profil klasy 
w liceum z rozszerzoną biologią. 
A co do reszty, to jeszcze zoba-
czymy. Myślę, że w moim wie-
ku trudno jest mieć już plan na 
wszystko. Wyróżnienie, jakie uzy-
skałam, otworzyło mi drogę do 
każdej szkoły średniej w Polsce, 
bez względu na wynik egzaminu 
ósmoklasisty. Tak duże możliwo-
ści sprawiają, że będzie to trudny 
wybór.

 p A jakieś inne 
zainteresowania? 

Tak. Od 7 lat jestem harcerką. 
Sprawia mi to mnóstwo radości. 
Z przyjemnością uczestniczę w 
spotkaniach, rajdach i wszelkich 
aktywnościach harcerskich. Tutaj 
uczę się organizacji, samodzielno-
ści, a także odpowiedzialności.

 p Co będziesz robić podczas 
wakacji ?

Na pewno pojadę na obóz har-
cerski. Potem gdzieś z rodzicami 
i siostrą. Chciałbym również jak 
najwięcej czasu spędzić w Grójcu 
ze swoimi znajomymi. Myślę, że to 
będą udane wakacje.

 p Dziękuje za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów. 

Dziękuje i pozdrawiam wszyst-
kich czytelników "Życia Grójca"  

ROZMAWIAŁ SZYMON WÓJCIK

Smak truskawek
Niestety, w tym roku nie miała już siły iść do 
ogródka, by zadbać o truskawki.  Wyrosły  w  jej  
myślach niedługo przed  śmiercią Stalina, na 
wieść o której  nauczycielka  szczerze się rozpłaka-
ła, a rodzice szeptali: „Teraz powinno być lepiej”.
Będąc dzieckiem, z błyskiem w oczach spoglądała 
przez płot na  grządki sąsiada, podczas gdy u nich 
nie rósł ani jeden krzaczek. 
- Gdzie mam posadzić?  Tu zjedzą je kury i gęsi,  
tam zadepczą  maciory – wykręcała się od  inwe-
stycji zapracowana  matka,  nie przejmując się  
ani prośbami córeczki, ani argumentacją męża, 
ciągle rozpamiętującego, co się stało, gdy jako 
dwunastoletni  sierota zerwał dla siebie i młod-
szej siostry kilka  robaczywych gruszek z  drzewa, 
niebędącego jego własnością. 
Zatem  pożądane owoce czerwieniły się u sąsiada, 
tkwiąc  niemal w miedzy.  Pewnego razu wybra-
ła się na nie z Helką i Zośką. Koleżankom słodki  
sok rozlewał się po buziach. Ona uzbierała ledwie 
garstkę owoców, przyglądając im się uważnie, ni-
czym  świętości. Z błogiej ekstazy  wyrwał ją  bab-
ski  krzyk  oraz  wrzask  uciekających współuczest-
niczek złodziejskiego procederu. Oto stała  sama, 
na miedzy, z truskawkami w rączce, naprzeciw-
ko  sąsiadki, mającej na głowie chustę, w oczach 
złość, a w  ręku pęk pokrzyw. Z powodu  bólu, za-
lewając się łezkami, nie spała całą noc. Przez ścia-
nę słyszała, jak  ojciec po raz kolejny przekonywał 
matkę do truskawek. Znów bezskutecznie. 
Na szczęście  ciocia, znająca powód  smutku bra-
tanicy, zabrała ją ze sobą do wujka.

- W czasie, gdy  będę pomagać przy zbiorach, po-
jesz sobie wreszcie truskawek  – oznajmiła. 
Tymczasem  wujek posadził  dziewczynkę na 
ławce, stojącej obok domu.
– Masz truskaweczki i nie chodź po polu, bo po-
depczesz krzaczki – powiedział z  uśmiechem, 
obdarowując ją trzema,  drobnymi jak pieprz, 
murzynkami. 
Ów dar spałaszowała w ułamek sekundy, po 
czym  niemal do nocy czekała na ciocię.  Ciocia, 
choć zmęczona, w mig zorientowała się w sytu-
acji. Rozwścieczona wujkową chy-
trością i upartością bratowej,  
sprawę  truskawek postawiła  na 
ostrzu noża. Matka jednak  pozo-
stała nieugięta, a ciocia niedługo 
potem  zaczęła zbierać  truskawki 
w niebie. 
Dopiero, gdy wyrosła   na  panni-
cę, nie bacząc na matczyny kon-
serwatyzm, nasadziła sobie  tyle 
truskawek, ile chciała. Pasję kon-
tynuowała  po wyjściu za mąż. 
Dzięki truskawkom, dostarczają-
cym gotówki na  przednówku,  za-
opatrywała   gospodarstwo (coraz 
bardziej sadownicze)  w opryski.  
Mając trzydzieści lat,  gdy wyle-
ciał jej dysk, nieomal  czołgała 
się  na truskawkowe  pole, żartu-
jąc z samej siebie. W końcu, powy-
kręcana przez wszelkie możliwe 
choróbska,  poddała się, i areał  

zaorano. Ona  jednak, przenosząc uparcie  flancę 
z miejsca na miejsce, zawsze miała  gdzieś zacho-
mikowane chociaż kilkanaście krzaków, najpierw 
na przetwory, a potem na powidła i na deser dla 
wnuczków. 
– Człowiek musi mieć własne truskawki, tak 
samo, jak i inne cuda natury, by nie cierpieć od po-
krzyw  – wyznała. 
No to już wydało się, czemu wśród tulipanów roz-
nosi się zapach poziomek, pod czereśniami ro-
sną  maliny, pod brzoskwiniami stoją  agresty,  a 

z  płotów i rynien  zwisają winogrona.  Tej wiosny, 
gdy  praktycznie już nie wstawała z łóżka,  ostat-
nie krzaki truskawek zagłuszyło zielsko. 
Nic nadzwyczajnego. Komu dziś chciałoby się 
wytropić truskawki wetknięte przez babcię  w 
ogródku – pod oknem? To przecież tak daleko od 
wirtualnego świata, nieznającego ani smaku  
murzynek, ani mocy  pokrzyw.

REMIGIUSZ MATYJAS
FOT. PIXABAY
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Pedagog, który obronił polską szkołę przed Rosjanami
Są postacie związane z Grójcem i Grójecczyzną mało znane, chociaż wpłynęły nie tylko na dzieje naszej małej ojczyzny, 
ale i na dzieje Polski. Jedną z takich osób jest Wojciech Górski, pedagog, prekursor nowoczesnego polskiego szkolnictwa 
i założyciel cenionej prywatnej szkoły średniej w Warszawie. Ukończyło ją wiele wybitnych postaci, m.in. Prymas Stefan 
Wyszyński, światowej sławy antropolog z Kośmina Jan Czekanowski czy pisarz Stefan Wiechecki. 

W szkole Górskiego 
swoją przygodę z 
edukacją rozpoczy-
nali wybitni przed-

stawiciele nauk humanistycznych 
i technicznych, przedstawiciele 
różnych dziedzin sztuki, prawni-
cy, działacze społeczni i polityczni, 
dziennikarze, wojskowi. 
„Kepi wojska francuskiego nosi 
małpa od Górskiego” – mówiło 
uczniowskie powiedzenie nawiązu-
jące do kształtu czapek noszonych 
przez uczniów szkoły Górskiego. 
Czapka budziła zazdrość, szacunek, 
a czasem i nienawiść. Późniejszy 
Prymas Wyszyński wspominał, że 
podczas I wojny światowej miał 
„zaszczyt ucierpieć za kepi szkol-
ne, które Niemcy uznali za fran-
cuską prowokację i mocno mnie 
poturbowali”. 

URODZINY W DZIEŃ ŚW. 
WOJCIECHA 

Wojciech Górski urodził się 23 
kwietnia 1849 r. w Lekarcicach koło 
Goszczyna w rodzinie ziemiań-
skiej, jako syn Leonarda Antonie-
go i Marii Magdaleny z Burskich. 
W 1867 r. ukończył z odznaczeniem 
I Gimnazjum na Nowolipkach w 
Warszawie. W tym roku podjął stu-
dia matematyczne na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym Szkoły 
Głównej. Po zakończeniu nauki w 
1872 r. rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel przedmiotów ścisłych w szko-
le Leszczyńskiego w Warszawie. Po 
roku przeniósł się do pracy w szkole 

Szmurły. W 1877 r. z pieniędzy po-
chodzących z rodzinnego majątku 
nabył szkołę Leszczyńskiego przy 
ul. Miodowej, gdzie założył cztero-
klasową placówkę edukacyjną. 

TRUDNE POCZĄTKI 

Dwa lata później szkoła przeniosła 
się na ul. Daniłłowiczowską, gdzie 

działała już jako sześcioklasowa. W 
1883 r. szkoła przeniosła się do spe-
cjalnie dla niej zbudowanego no-
woczesnego gmachu na ul. Horten-
sji 2, po śmierci pedagoga w lutym 
1935 r. nazwanej jego imieniem. 
Szkoła była ważnym miejscem na 
edukacyjnej mapie Warszawy i za-
boru rosyjskiego. Jako prywatny 
zakład edukacyjny przyjmowa-
ła uczniów wyrzucanych np. za 
mówienie po polsku z rządowych 
szkół rosyjskich. 
– Zwano ją nawet „pogotowiem 
ratunkowym”, a kurator Apuchtin 
zżymał się ze złości, że istnienie jej 
łagodzi w pewnym stopniu suro-
wość restrykcji władz zaborczych 
– wspominał absolwent szkoły, pi-
sarz Leszek Prorok.
 W okolicy pachniało czekoladą. 
Niedaleko, od drugiej połowy XIX 
w., do dziś mieści się sklep firmy 
Wedel. 

WALKA Z ROSYJSKĄ I 
NIEMIECKĄ PRZEMOCĄ

Co było rzadkością, w 1905 r. w 
szkole wprowadzono język polski 
jako język wykładowy, a dwa lata 
później pierwsi maturzyści zda-
wali maturę w języku polskim. 
Do 1939 r. maturę w szkole zda-
ło około 2 tysięcy uczniów. Do 
tego grona należy również dodać 
uczniów, którzy egzamin dojrza-
łości uzyskali w innych szkołach. 
Pod koniec października 1939 r. 
szkoła rozpoczęła naukę, jednak 
w połowie listopada Niemcy za-
mknęli ją pod pozorem stwierdze-
nia tyfusu. Nauczyciele prowa-
dzili więc naukę konspiracyjnie 
w prywatnych mieszkaniach. Na-
uczanie do szkoły Górskiego wró-
ciło ponownie na początku 1940 
r. Niestety, nie na długo. W maju 
1940 r. po tym, jak szkoła 3 maja 
zrobiła dniem wolnym, władze 
okupacyjne uznały, że to manife-
stacja patriotyczna i aresztowały 
dyrektora szkoły Stefana Nowiń-
skiego. Po krótkim uwięzieniu na 
Pawiaku przewieziono go do Au-
schwitz, gdzie wkrótce zmarł. W 

1941 r. budynek zajęły wojska nie-
mieckie, a szkoła przeniosła się na 
ul. Bracką. Po wizytacji przepro-
wadzonej przez Niemców w 1942 
r. władze okupacyjne zamknęły 
szkołę ze względu na „zbyt wysoki 
poziom uczniów, wynikający stąd, 
że większość nauczycieli posiada 
wyższe wykształcenie”. Nie prze-
rwało to działalności edukacyjnej. 
Szkoła działała w konspiracji, co 
zaowocowało 211 konspiracyjny-
mi maturami. Od pierwszego dnia 
powstania warszawskiego budy-
nek gimnazjum stanowił ważny 
punkt walk. Przyszło mu za to za-
płacić zniszczeniem przez Niem-
ców pociskami artyleryjskimi, a 
później podpaleniem ruin. Po woj-
nie szkoła rozpoczęła działalność 
przy ul. Nowogrodzkiej 58, jednak 
szybko z funduszu składkowego 
odbudowano gmach przy ul. Smol-
nej. Historia szkoły zakończyła 
się w 1950 r. Jak podsumowuje L. 
Prorok, „na dzieło zasłużonego pe-
dagoga składa się przede wszyst-
kim grono bez mała 2500 Polaków 
przygotowanych w ciągu 73 lat 
pracy jego szkół do odpowiedzial-
nego życia i do trudnych zadań w 
służbie społeczeństwa”. 

TO NIE MOGŁO SIĘ 
UDAĆ

Założenie i prowadzenie polskiej 
szkoły z ojczystym językiem wy-
kładowym w czasach po powsta-
niu styczniowym było nie lada 
poświęceniem. W szkołach pań-
stwowych obowiązkowym ję-
zykiem wykładowym był język 
rosyjski. 
–  Pokolenie to, do którego nale-
żę, przeżyło najcięższy okres uci-
sku moskiewskiego od powiesze-
nia przed wschodem słońca na 
stokach Cytadeli, w dniu 5 sierp-
nia 1864 r., pięciu członków Rzą-
du Narodowego, do wycofania 
się z Warszawy w r. 1915, rów-
nież 5 sierpnia przed wschodem 
słońca, armii moskiewskiej, pod 
naciskiem Niemców, wspólni-
ków w zbrodni rozbioru Polski 

– wspominał po latach Wojciech 
Górski.
 Czasy, w których rozpoczynał 
swoją ciężką pracę społeczną, 
były dla narodu polskiego trauma-
tyczne. Drugie przegrane powsta-
nie, wywózki na Syberię i carskie 
prześladowania, zabieranie przez 
Rosjan majątków uczestnikom 
powstania, wreszcie ogólny brak 
nadziei na odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. Górski nie 
mógł też liczyć na wsparcie pań-
stwowe. Przeciwko niemu i całej 
polskiej edukacji było też 17 lat 
działalności rosyjskiego kuratora 
warszawskiego okręgu szkolne-
go Aleksandra Apuchtina (1879-
1896). Te czynniki sprawiały, że 
misja Górskiego nie mogła się 
udać. A jednak wbrew przeciwno-
ściom udała się. 

CO ZDECYDOWAŁO O 
SUKCESIE? 

Nie łut szczęścia, nie liczenie na 
cud, ale ciężka i konsekwentna 
praca oraz sięganie po nowocze-
sne rozwiązania i dążenie do by-
cie lepszym niż zaborcy. 
- Pokolenie powstaniowe wcze-
śniej dojrzało „męczeństwem 
bez winy”, wcześniej i lepiej przy-
gotowane stanęło przy warszta-
cie społecznym, z hartem w du-
szy, zawziętością w czynie, pod 
hasłem „pracy u podstaw”. Prze-
grawszy na polu walki orężnej, 
postanowiliśmy zwyciężyć na 
polu nauki, sztuki, kultury i do-
brobytu – wskazywał Górski na 
źródła, które legły u podstaw suk-
cesu. I dodawał we „Wspomnie-
niach”: „(…) szkoła moja spełniała 
wielkie zadanie ratowania mło-
dzieży wypędzanej ze szkół rzą-
dowych za mówienie po polsku, 
za objawy uczuć patriotycznych, 
za <<nieprawomyślność>>. Była 
dla niej „pogotowiem ratunko-
wym” (…). Bez niej młodzież ta 
mogłaby przepaść dla społeczeń-
stwa polskiego. Wielu z jej wy-
chowańców wyszło na ludzi wy-
soko postawionych : profesorów 

uniwersytetu, ministrów, po-
słów i działaczy społecznych (…). 
Przetrwała ona całą martyrologię 
prześladowań, była <<bielmem 
na oczach>> władz carskich, jak 
mawiał Apuchtin, prześladow-
ca szkolnictwa z ducha polskie-
go, chociaż z wykładem w języku 
rosyjskim”. 

WYBITNI PEDAGODZY, 
INNOWACYJNY 
PROGRAM NAUCZANIA

O jakości i poziomie szkoły za-
wsze decyduje grono pedagogicz-
ne. I tą zasadą kierował się Gór-
ski, zatrudniając nauczycieli o 
wyjątkowych kwalifikacjach na-
ukowych, moralnych i obywatel-
skich. Wielu z nich wywodziło 
się z grona wychowanków szkoły. 
Do grona pedagogów zaliczali się 
m.in. wybitni naukowcy, jak filo-
zof prof. Roman Ingarden czy ma-
tematyk prof. Samuel Dickstein. 
Naukę podzielono na semestry, 
jak na studiach. Górski  kierował 
się nie tylko wszechstronnym roz-
wojem umysłowym swoich wy-
chowanków. Jako jeden z pierw-
szych pedagogów wprowadził do 
zajęć lekcyjnych kulturę fizyczną. 
Już w latach 80. XIX w. planował 
wybudować kryty basen dla mło-
dzieży. Jednak tego projektu nie 
udało mu się zrealizować. „W pra-
cy, wiedzy i miłości bratniej przy-
szłość nasza” – głosiła dewiza wy-
haftowana na sztandarze szkoły, 
nawiązująca do ducha pozytywi-
zmu warszawskiego. 

SZCZEGÓLNE WYRAZY 
UZNANIA 

Górski wiosną gościł swoich 
uczniów w swoim majątku Paw-
łowice-Kopana położonym na 
linii grójeckiej kolejki wąskoto-
rowej. Dochodziło czasem do ko-
micznych wydarzeń. „Klasa ojca 
po wielogodzinnym hasaniu i za-
bawach w ogrodzie, na łąkach, po 
obfitym, wiejskim poczęstunku 
postanowiła zostawić w Pawło-
wicach widomy ślad wdzięczno-
ści uczniowskiej, która domaga-
ła się upustu. Po gorącej dyskusji 
wybór padł na świeżo odlakiero-
waną karetę dyrektora, stojącą na 
podwórku folwarcznym. Koziki 
poszły w ruch. W ciągu pół godzi-
ny na drzwiczkach wycięto adres 
dziękczynny dla gospodarza, zaś 
na całej karoserii wykwitły pod-
pisy zmyślnych wychowanków 
– pisał Prorok w „Kepi wojska 
francuskiego”. 
Po śmierci żony Anieli, w 1928 r. 
Górski ufundował szkołę pod-
stawową dla ubogich dzieci wiej-
skich w Pamiątce. Najzdolniejsi 
uczniowie po jej ukończeniu kon-
tynuowali naukę w gimnazjum 
przy ul. Hortensji. Koszty nauki 
pokrywał Górski lub fundusz 
stypendialny. W ufundowanym 
przez Górskiego budynku w Pa-
miątce mieści się obecnie zespół 
szkół jego imienia. 

TOMASZ PLASKOTA 
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CZERWIEC 2022DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka z GOK-iem  
W GRÓJECKIM OŚRODKU 
KULTURY ŚWIĘTOWANIE 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
DZIECKA ROZPOCZĘLIŚMY 
KILKA DNI PRZED 1 CZERWCA.

Już w piątkowe popołudnie, 
27 maja, sala widowiskowa 
GOK-u zapełniła się radosnymi 
uśmiechami dzieci.

PSI PATROL

Dzieci obejrzały spektakl z zakresu 
profilaktyki uzależnień od mediów 
cyfrowych pt. „O tym jak Psi Patrol 
spotkał cyber wiedźmę”. Podczas 
imprezy nasi milusińscy mieli 
okazję spotkać się z Pszczółką 
Mają i Filipem oraz właśnie 
Psim Patrolem, który w zabawny 
sposób przestrzegał dzieci przed 
zagrożeniami płynącymi z sieci 

internetowej. Na scenie pojawił się 
także klaun, który zaprezentował 
publiczności sztuczki z 
balonami. Dzieci również 
wzięły udział w konkursie 
przeciągania liny, a zwycięzcy 
zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami, łakociami i 
biletami na przedstawienie 
„Robotrons”. Pozostałe dzieci  
zostały obdarowane  cukierkami 
i jabłkami z grójeckich 
sadów. Po spektaklu wszyscy 
przenieśliśmy się do Galerii GOK, 
gdzie zaprezentowano wystawę 
prac dzieci uczęszczających 
na warsztaty plastyczne 
prowadzone w GOK-u przez  
Magdalenę Sepczyńską. Młodym 
artystom wręczono symboliczne 
dyplomy w podziękowaniu za 
aktywne uczestnictwo w zajęciach 
plastycznych organizowanych 

przez Grójecki Ośrodek Kultury w 
sezonie artystycznym 2021/2022.

ROBOTRONS 

Świętowanie  kontynuowaliśmy 1 
czerwca. Tego dnia ponownie sala 
widowiskowa GOK była wypełniona 
przez naszych milusińskich niemal 
po brzegi. Dzieci obejrzały spektakl 
interaktywny pt. „Robotrons" w 
wykonaniu artystów ze słowackiej 
grupy teatralnej „Cranksons".
„Robotrons" to sztuka dla całej 
rodziny opowiadająca o kosmosie, 
o naszej planecie – Ziemi, o nas 
samych, robotach i sztucznej 
inteligencji. Przestrzega przed 
zagrożeniami czekającymi na nas 
w cyberprzestrzeni, podpowiada 
nam, jak z nimi walczyć, a także 
co zrobić, by im zapobiegać. Wśród 
dzieci dało się zauważyć wielkie 

zainteresowanie spektaklem i 
radość na twarzach. Po spektaklu 
wszystkie dzieci mogły zrobić 
sobie zdjęcia z bohaterami sztuki. 
Dzień Dziecka w GOK-u został 

objęty Honorowym Patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

                  DARIUSZ WOJTASIAK, GOK

Strażacy dzieciom  
28 maja Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zalesiu zorganizowała – już 
po raz piąty  –  festyn z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Na imprezie znów tłumnie pojawili 
się mieszkańcy gminy i powiatu 
grójeckiego. Organizatorzy po raz 
kolejny pokazali, że mają wielkie 
serca i  empatię, że nie jest im 
obojętny los potrzebujących.

Tuż po godzinie 10.00 
rozpoczęło się  szaleństwo 
i beztroska zabawa. 
Dmuchańce, ściana 

wspinaczkowa, zjeżdżalnie, kula 
wodna, wozy strażackie, wojskowe 
i policyjne, karetki, przejażdżka 
quadami, końmi z bryczką, kucyki, 
mini zoo, malowanie twarzy, tatuaże, 
grill, kebab, owoce, słodycze, soki, 
napoje – to lista darmowych atrakcji, 
jakie czekały na najmłodszych 
uczestników. 

HONOROWI GOŚCIE 

Przy dźwięku syren wozów 
strażackich, policyjnych oraz karetek, 
na plac przy remizie  OSP Zalesie, 
zajechały autokary, które przywiozły   
dzieci  z domów dziecka, mianowicie 
z  Warszawy  (Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi  oraz 
Oratorium im. Św. Jana Bosko)  i Pęcher, 
a także  dzieci ze Szkoły Specjalnej 

w Jurkach. Kiedy honorowi goście 
opuścili autokar, oficjalnie rozpoczęto 
imprezę. Całe wydarzenie prowadził 
popularny  Paweł "Biba" Binkiewicz 
wraz ze swoim pomocnikiem – 
małym Kubą. Panowie powitali 
z  entuzjazmem:  Marka Suskiego –  
posła na Sejm RP, Leszka Przybytniaka 
– radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Dariusza Gwiazdę 
– burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec, bryg. Krzysztofa Kędzierę – 
zastępcę Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu, ks. Roberta Zalewskiego – 
proboszcza parafii Worów, a zarazem 
powiatowego kapelana służb 
mundurowych, Zbigniewa Sobieraja 
– zastępcę dyrektora KOWR, a 
zarazem druha honorowego, płk 
Andrzeja Kozerę –  dowódcę Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej, Małgorzatę 
Szymańczak  –  kierownika placówki 
terenowej KRUS, a zarazem  druhnę 
honorową. 

WYSTĘPY 

W międzyczasie na scenie 
zaprezentowały  się dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bikówku 
oraz dzieci z domów dziecka. Swoim 
śpiewem czas umilali także: Big 
Karol, Ola Maliszewska i Paweł Biba 
Binkiewicz z Różowymi Smokami. 

INNE ATRAKCJE 

Kolejnym punktem imprezy był 
przyciągający uwagę wszystkich 
pokaz strażaków z OSP Zalesie i 
OSP Konie, w asyście ratowników 
medycznych z firmy MedTrans. 
Każdy chciał zobaczyć z bliska, jak 
wygląda ratowanie ofiar wypadków 
drogowych. Na pikniku nie zabrakło 
oczywiście wozów strażackich. 
Wszyscy mogli podziwiać sprzęty z: 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grójcu, OSP 
Grójec, OSP Belsk Duży, OSP Konie, 
OSP Jasieniec, OSP Kruszew, OSP 
Przęsławice i OSP Michałów Dolny.                                                                                                
W namiocie KRUS dzieci brały udział 
w wielu konkursach, w których do 
wygrania były bardzo fajne nagrody. 
W drugim namiocie  panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” 
zajmowały się m.in. malowaniem 
twarzy oraz pilnowały sumiennie, 
żeby niczego nie brakowało 
gościom.  W trzecim namiocie, gdzie  
stacjonowała firma McCormick – 
właściciel marki KAMIS oraz GALEO,  

doradca kulinarny przygotowywał 
przepyszne owocowe shake i 
granity, a co więcej każde dziecko 
dostawało  zabawkę. Był też namiot 
ze słodkościami: gofry, ciasta, 
wafelki. A pod wielkim namiotem 
wojskowym każdy mógł spróbować 
strzelania z karabinów laserowych, 
zapoznać się z uzbrojeniem żołnierzy 
i obejrzeć prawdziwe, wielkie 
wojskowe samochody, oczywiście  
dzięki życzliwości  płk Andrzeja 
Kozery oraz por. Macieja Mironiuka 
z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej w Radomiu.  Były nawet 
lody kulkowe z cukierni Klepacz z 
Grójca oraz wata cukrowa i popcorn 
od KGW Boskie Babki z Ogrodzienic.

WILGOTNE OCZY

Około godziny 16.00 zaczęło 
mocno padać. Wtedy dzieci weszły 
do autokarów, a strażacy starym 
zwyczajem zapełnili autokary  
prezentami: zabawkami, słodyczami, 
sokami, owocami i czym tylko 

się dało. Gdy dzieci odjeżdżały, 
strażakom  łzy  zakręciły się w oczach.

PODZIĘKOWANIA

Druhny i druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zalesiu składają  
serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przedsięwzięcie, a mianowicie: 
Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grójcu, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu 
–  KSRG, OSP w Belsku Dużym, OSP 
w Koniach, OSP w Jasieńcu, OSP w 
Kruszewie, OSP w Przęsławicach, 
OSP w Michałowie Dolnym, Med 
Trans Grójec Transport Medyczny i 
Sanitarny, Policji Grójec, Oratorium 
im. św. Jana Bosko w Warszawie, 
Kołu Gospodyń Wiejskich „Zalesianki" 
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich Boskie 
Babki, Annie Lubowieckiej – radnej 
Rady Miejskiej w Grójcu.

MATERIAŁY PRASOWE OSP ZALESIE 
OPRACOWANIE: REDAKCJA ŻYCIA 
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KONCERT ZAKRZEWSKI I PRZYJACIELE

Jak oni śpiewali!!!

Na skromnej  scenie GOK-u, ale przed wymagającą i muzycznie wyedukowaną publicznością,    
wystąpili goście, których znają światowe sceny operowe: Ewelina Hańska – sopran, Grażyna 
Mądroch – sopran koloraturowy, Ryszard Morka – bas i ulubieniec grójeckiej publiczności Jan 
Zakrzewski –  tenor,  grójczanin z urodzenia i zamieszkania.

Koncert był tematycznie i nastrojowo podzielony na dwie części. Ponieważ goście wystąpili w przed-
dzień (25.06.2022) Dnia Matki, widownia była czarowana chwytającymi za serce przebojami jak: 
Mamma; Matko moja, ja wiem;  Jedynie serce matki. Grażyna Mądroch występująca w podwójnej 

roli: solistki i konferansjerki urozmaiciła tę część imprezy prezentacją znanych i lubianych wierszy   tema-
tycznie związanych  z matką. Pieśni i wiersze były  z taką maestrią wykonywane, że wywołały wzruszenie 
widowni. Artyści potrafili kierować emocjami publiczności. Wzruszenie zmieniło się w atmosferę zabawy 
przy słynnych walcach operetkowych i przebojach Jana Kiepury i Marty Eggerth. Sala żywo reagowała 
na zapowiedź występu  każdego wykonawcy. Z przyjemnością słuchała każdej, po mistrzowsku zresztą, 
wykonanej arii  czy duetu. A zaprezentowali nam artyści perełki, np. Wielka sława, to żart; czardasz – Ah 
Julisk; Gdybym był bogaty; Memory; Missisipi; My way; Granada; O sole mio; Hrabina z Hong Kongu. Przy 
Funiculi, funicula publiczność dostała szansę sprawdzenia własnego talentu wokalnego.  Nie zawiodła! 
Grójczanie kochają śpiewaków operowych za  kulturę sceniczną, piękne kreacje występujących pań, ele-
gancję  i szarmanckość panów, a przede wszystkim za cudowne brzmienie głosu i atrakcyjny repertuar. 
Bardzo ciepło dyrektor GOK-u, pani Monika Woźniak, podziękowała artystom. Były kwiaty, uściski i za-
pewnienia, że z niecierpliwością czekamy na kolejny koncert. 

                                                                                                                                                TERESA URSZULA NADUK , FOT. GOK

„Moja Rodzina - Moją Siłą” - II edycja
28 maja w GOK-u w ramach 
projektu socjalnego „Moja 
Rodzina – Moją Siłą” 
miało miejsce spotkanie 
rodziców i dzieci biorących 
udział w niniejszym 
projekcie z Włodzimierzem 
"Paprodziadem" Dembowskim, 
wokalistą i tekściarzem, 
„śpiewającym filozofem” 
i autorem książki „Nowe 
przygody krasnoludków” - 
opowieści z przesłaniem dla 
małych i dużych. Dlaczego 
zaprosiliśmy akurat tego 
Twórcę do nas? Nasz projekt 
ma na celu m.in., poprzez 
działania arteterapeutyczne, 
uwrażliwiać, pomóc nawiązać 
kontakt ze sobą również dzięki 
obcowaniu z przyrodą. 

Paprodziad znany jest m.in. z 
tego, że nawiązuje często w 
swoich tekstach do tematu 
przyrody, od wiosny do jesieni 

chodzi na boso, tak też zawitał do nas. 
Towarzyszką naszego gościa była Kry-
sia – przyjaźnie nastawiony do wszyst-
kich zebranych pies, którego obecność 
wzbudziła sympatię również dzieci.
Z rozmowy z Włodkiem Dembow-
skim wynika, iż od najmłodszych lat, 

wychowując się w szarym otoczeniu 
jednego z warszawskich osiedli, cią-
gnęło go do zielonych przestrzeni od-
dalonych od blokowisk, gdzie czuł się 
najlepiej.

ODKRYWANIE SIEBIE 
NAWZAJEM

Autor, nawiązując do utworu „Nowe 
przygody krasnoludków", przyznał, 
że w zawartych w nim opowieściach 
kryją się odniesienia do takich uni-
wersalnych wartości jak choćby real-
ny kontakt i rozmowa z drugim czło-
wiekiem. Niewątpliwie bajkowy świat 
może być odskocznią od codzienności, 
jednocześnie przemycone w tym świe-
cie ponadczasowe wartości stanowią 
element kształtujący wrażliwość dzie-
ci, a jednocześnie skłaniają do refleksji 
również rodziców. W rozmowie z Pa-
prodziadem poruszona została kwe-
stia, iż dzieci i rodzice zdecydowanie 
mogą mieć wspólny świat, z pewno-
ścią jest dobrze, gdy go mają. Wspólnie 
spędzony czas jest jedną z najcenniej-
szych wartości w rodzinie, wzmacnia 
więź i pozwala na codzienne odkry-
wanie siebie nawzajem. 
Po rozmowie autora z prowadzący-
mi spotkanie Martą Gąsienicą-Gro-
nikowską i Michałem Ekielem oraz 

rodzicami, którzy chętnie dzielili się 
swoimi refleksjami, jak również zada-
wali pytania, przystąpiono do wspól-
nego malowania koszulek flamastra-
mi do tkanin.
Koszulki stanowić będą element wy-
stawy, wieńczącej II edycję projektu 
„Moja Rodzina – Moją Siłą.”
Spotkanie z Włodzimierzem Dem-
bowskim zostało odebrane przez ro-
dziców entuzjastycznie, a po kilku 
dniach dostaliśmy informację, iż spo-
tkanie było przesympatyczne dla sa-
mego autora.
Pamiątką ze spotkania  będą dla każ-
dego dziecka książki „Nowe przygody 
krasnoludków” z imiennymi dedyka-
cjami od autora.

WERNISAŻ WYSTAWY

Już w czwartek, 30 czerwca, o godz. 
18.00 w Galerii GOK-u odbędzie się 
otwarcie interdyscyplinarnej wystawy 
prac uczestników projektu socjalnego 
„Moja Rodzina – Moją Siłą”. Zapre-
zentowane zostaną prace plastycz-
ne wykonane na papierze i tektu-
rach, wydrapywanki oraz maski z 
bandaża gipsowego wykonane przy 
pomocy rodziców i własnoręcz-
nie malowane przez dzieci. Dodat-
kowo zaprezentujemy fotografie 

wykonane podczas cyklu zajęć oraz 
teledysk do piosenki grupy muzycz-
nej November Project pt. "Rodzina". 
Projekt jest realizowany przez pra-
cownika socjalnego Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Martę Gąsienicę-Gronikowską i 
współrealizatorów. Autorski pro-
gram zajęć oraz organizacja wy-
stawy są tworzone w konsultacji z 
artystką i instruktorką arteterapii 
Anną Merską-Mitan. Wystawa ob-
jęta jest honorowym patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 
Dariusza Gwiazdy. Dzięki uprzej-
mości dyrektor GOK-u, Moniki 
Woźniak, uczestnicy mają możli-
wość korzystania z sal tej instytucji 
kultury. II edycja projektu "Moja Ro-
dzina - Moją Siłą" jest finansowana 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Grójcu.
MARTA GĄSIENICA-GRONIKOWSKA

ANNA MERSKA-MITAN

Zakończyli rok akademicki 2021/22

Kto by pomyślał, że kolejny semestr Grójeckiego Uniwersytetu 
Otwartego zleci tak szybko. 30 maja odbył się ostatni w tym 
semestrze wykład, który poprowadził Burmistrz Gminy i Miasta 
Grójec.

Od 1 października 2021 roku  w sali widowiskowej Grójeckiego 
Ośrodka Kultury odbyło się łącznie 28 wykładów, na które uczęsz-
czało 108 uczestników. Słuchacze dowiedzieli się z nich ciekawo-
stek  m in. ze świata kultury, sztuki, historii i prawa. 

O HISTORII

Burmistrz Dariusz Gwiazda przygotował wykład o lokalnej historii i zasłużo-
nych postaciach ziemi grójeckiej. Swoje wystąpienie rozpoczął od burmistrza 
Tadeusza Olszewskiego, który zginął w podczas bombardowania Mokotowa 
w Powstaniu Warszawskim. Opowiadał też o jego bratanku – cenionym foto-
grafiku  i jedynym  żyjącym  przodku rodziny Olszewskich, z którym nadal ma 
kontakt. Mówił  jeszcze o Wincentym Malickim, Tadeuszu Matyjku, Eugeniu-
szu Gardzińskim, Ludwiku Michalskim oraz ks. Piotrze Skardze.
Po wykładzie burmistrz odpowiadał na pytania, jakie seniorzy przygotowali 
wcześniej.  Na koniec, jego wystąpienie zostało nagrodzone gromki brawami. 
Następnie wszyscy otrzymali dyplomy z gratulacjami i podziękowaniami, po 
czym udali się na  przygotowany poczęstunek, podczas którego podsumowa-
ne zostały działania Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego.

OCENA

Mając na względzie udoskonalenie jakości Grójeckiego Uniwersytetu Otwar-
tego,  wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wyrażenie swojego zdania na 
temat dotychczasowych wykładów i zajęć organizowanych dla Seniorów, w 
formie pisemnej. Sugestie mają zostać uwzględnione, przygotowując tematy-
kę wykładów w kolejnym semestrze jesienno – zimowym.
- Dziękuję wszystkim słuchaczom za obecność, aktywność i wspólnie spędzo-
ny czas. Składam także podziękowania pani Katarzynie Rylskiej, za zaangażo-
wanie i koordynację GUO.  Życzę państwu udanych, słonecznych i radosnych 
wakacji. Jeśli zechcecie nas odwiedzać podczas krótkiej przerwy, czekamy na 
Was! - Monika Woźniak,  dyrektor GOK.                                                            REDAKCJA
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Cudze chwalicie, a czy swoje znacie?
Zaplanowana majowa 
wycieczka grupy Senior 
Plus została zrealizowana. 
Jak zwykle trudno było 
zaspokoić potrzeby poznawcze 
zróżnicowanej grupy bardzo 
dorosłych ludzi. W podjęciu 
decyzji pomogły wiedza i 
doświadczenie pani od geografii 
Iwony Strzygi. Zaproponowała 
trasę  do Kozłówki przez Okrzeję 
i Wolę Gułowską, wstąpienie do 
Kazimierza Dolnego oraz powrót 
do Grójca przez Kozienice i 
Warkę. 

Muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Woli Okrzejskiej 
jest, niestety, niedostęp-
ne z powodu przedłuża-

jącego się remontu, ale ten niedostatek 
seniorzy zrekompensowali sobie wspi-
naczką na piętnastometrowej wysoko-
ści kopiec pisarza w Okrzei. Usypany 
został w latach trzydziestych XX w. na 
cześć Noblisty, który urodził się w po-
bliskiej Woli Okrzejskiej. Do budowy 
kopca wykorzystano m.in. ziemię przy-
syłaną i przywożoną z miejsc w kraju i 
na świecie związanych z wielkim Pola-
kiem. Na szczycie kopca odsłonięto w 
1980 r. pomnik przedstawiający popier-
sie pisarza. Z wierzchołka kopca, któ-
ry został niedawno zrewitalizowany,  

roztacza się  rozległa panorama na oko-
licę w promieniu kilku kilometrów. 
Przyjemnie było przy pięknej aurze po-
dziwiać rozległe równiny północno-za-
chodniej ziemi lubelskiej w wiosennej 
szacie. Kolejnym przystankiem na tra-
sie wycieczki była:

WOLA GUŁOWSKA

Tu w Domu Kultury, który jest Pomni-
kiem Czynu Bojowego Kleeberczyków, 
uczestnicy wyprawy oglądali pamiątki 
związane z wojną obronną Polski 1939 
r. Wśród eksponatów znajdują się ele-
menty uzbrojenia, umundurowania i 
wyposażenia żołnierzy polskich, nie-
mieckich i radzieckich, siodła, uprząż 
oraz zdjęcia i pamiątki osobiste żołnie-
rzy. Muzeum jest zorganizowane na 
wzór Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Od progu atakują słuch odgło-
sy walki , rżenie koni i dźwięk nalotów 
bombowych. Muzealna przewodnicz-
ka z wyraźnym zaangażowaniem opo-
wiadała o szlaku bojowym Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej „Polesie” oraz o 
jej dowódcy generale Franciszku Kle-
ebergu. Bitwa, którą jednostka stoczyła 
pod Wolą Gułowską, z upływem  czasu 
stała się miejscową legendą, tak ważną, 
że w 50. rocznicę otwarto muzeum, do 
którego przeniesiono pamiątki groma-
dzone w szkolnej Izbie Pamięci.  Z Woli 

Gułowskiej seniorzy wyjechali z prze-
konaniem, że społeczność lokalna dba 
o pamięć o bohaterach minionej wojny. 
Refleksyjny nastrój towarzyszył grupie 
aż do Kozłówki.

W PAŁACU ZAMOYSKICH

Prowadzeni przez przewodnika grójec-
cy seniorzy dowiedzieli się, że budowlę 
datuje się na XVIII w., a okres świetno-
ści rezydencja przeżyła na przełomie 
XIX i XX w., kiedy powstała tu ordy-
nacja. Zamoyscy byli właścicielami 
do roku 1944, od tego czasu pozostaje 
w rękach Państwa. W zespole pałaco-
wym obecnie ma siedzibę Muzeum 
Zamoyskich. Szczęśliwie budowla nie 
doznała zniszczeń w czasie wojny. Za-
chował się autentyczny wystrój z okre-
su jej świetności w stylu Drugiego Ce-
sarstwa Francuskiego. Zachwycają 
turystów obrazy, zastawa stołowa, bibe-
loty i różne nowinki techniczne wpro-
wadzane przez kolejnych właścicieli. 
Zespół pałacowy otacza  piękny park w 
stylu francuskim z fontanną i pomni-
kiem żołnierzy napoleońskich i angiel-
ski z ptaszarnią. Do  posiadłości pro-
wadzi neobarokowa brama z herbem 

i zawołaniem  rodu.  Seniorzy wstąpili 
także do pałacowej kaplicy wzorowa-
nej na kaplicy królewskiej w Wersalu, 
zwrócili też uwagę na tablicę upamięt-
niającą pobyt ks. Stefana Wyszyńskie-
go ukrywającego się tu w czasie wojny.                                                                                                                      
Będąc w Kozłówce nie pomija się Gale-
rii Sztuki Socrealizmu. Zaprezentowane 
są tu obrazy, rzeźby i plakaty powstałe 
w latach 50. XX w., kiedy sztukę zaprzę-
gnięto do „walki o socjalizm”. Spacer po 
parku i dziedzińcu pałacowym umilały 
wycieczce pawie, szczególnie dorodny 
kogut, który czarował wachlarzem ogo-
na skromną samiczkę. 

KAZIMIERZ DOLNY

Z Kozłówki ustalony szlak wyprawy po-
prowadził Seniorów Plus do Kazimierza. 

Po krótkim, ale obowiązkowym spa-
cerze po rynku i po zakupie kogutów 
zameldowali się na statku rzecznym 
Cecylia. Oglądanie panoramy miasta z 
poziomu rzeki przy życzliwej pogodzie 
było nie lada przyjemnością. 

POWYCIECZKOWE 
REFLEKSJE

 Czterdziestopięcioosobową wycieczkę, 
dofinansowaną ze środków budżeto-
wych Gminy Grójec, uważam za uda-
ną. Wszystkie punkty programu zostały 
zrealizowane, pogoda dopisała, nikt nie 
poniósł uszczerbku na zdrowiu. Wy-
cieczka była pomyślana na dostarcze-
nie uczestnikom różnorodnych doznań, 
od przypomnienia literackiej spuścizny 
Sienkiewicza, przez lekcję  patriotyzmu 
Kleeberczyków, podziw dla rozmachu 
i piękna rezydencji Zamoyskich, po za-
chłyśnięcie się urodą krajobrazu Kazi-
mierza z pokładu Cecylii. Niewątpliwą 
zaletą wycieczki była obecność prze-
wodnika przez cały czas jej trwania. 
Pan Andrzej  był krynicą wiedzy przez 
całą drogę i dżentelmenem służącym   
paniom pomocą przy wsiadaniu i wy-
siadaniu z autokaru. Wdzięczność i 
uznanie wycieczki zyskał też pan Paweł 
(firma Grobus) za płynne, sprawne i bez-
pieczne prowadzenie  wygodnego auto-
karu.             TERESA URSZULA NADUK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości zabu-

dowanej, położonej w mieście Grójec, oznaczonej jako działka nr 1335/3 

Cena wywoławcza

 nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Grójec przy ul. Szpitalnej 6, 

oznaczonej jako działka ew. nr 1335/3 o pow. 0,0318 ha 

wynosi 279 400,- PLN

wadium wynosi 40 000,- PLN

1. Nieruchomość położona w mieście Grójec przy ul. Szpitalnej 6, oznaczona jako 

działka ew. nr 1335/3 o pow. 0,0318 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 

4-lokalowym. Sąd Rejonowy w Grójcu dla przedmiotowej nieruchomości  prowadzi księgę 

wieczystą nr RA1G/00064223/9. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 75,70 m², w któ-

rym znajdują się 4 lokale mieszkalne i klatka schodowa. Budynek niepodpiwniczony, 

o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stan tech-

niczny budynku w zakresie konstrukcji i elementów wykończeniowych określa się jako słaby. 

Jeden z lokali zajmowany jest przez osobę, która nie posiada tytułu prawnego do zajmowania 

lokalu. Działka posiada uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową, 

sieć elektryczną, kanalizację.

3. Nieruchomość położona jest w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego na obszarze na obszarze oznaczonym symbolem planistycznym 7.Bhr – UMm – 

tereny do zabudowania; tereny zabudowy miejskiej o wartościach zabytkowych do rehabilitacji 

– usługi; mieszkalnictwo w zabudowie śródmiejskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta w Grójcu, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Wniesienie wadium w pieniądzu płatne na konto 47124057031111000048992268 Bank 

Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 5 sierpnia 2022r. wadium znajdowało się na 

rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego 

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Osoby fizyczne pozostają-

ce w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo 

złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości 

będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępujące-

go do przetargu.

3. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieru-

chomości przez cudzoziemców. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 

dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. 

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 

umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób 

uzgodniony 

z oferentami. 

W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu za-

strzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Gminy 

i Miasta w Grójcu, pok. nr 2; tel. (48) 664-30-91 w. 56.

Grójec, 22.06.2022r.
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Trudne życie Juranda ze Spychowa
ALEKSANDER FORD, TWÓRCA 
„KRZYŻAKÓW”,  JUŻ DAWNO 
POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO, 
WIĘC  NIE SKRÓCI  SWOJEGO 
FILMU. A RZECZ OSTATNIO 
JEST W MODZIE, BY WSKAZAĆ 
CHOĆBY WAJDĘ, KTÓRY 
POCIAPAŁ NOŻYCZKAMI 
„ZIEMIĘ OBIECANĄ” 
CZY HOFFMANA, KTÓRY 
ODCHUDZIŁ „POTOP”. 
ZATEM PIERWSZA  POLSKA 
SUPERPRODUKCJA 
POZOSTANIE   W TAKIEJ 
SAMEJ FORMIE, W JAKIEJ 
ROZBUDZAŁA WYOBRAŹNIĘ 
HISTORYCZNĄ  NASZYCH 
RODZICÓW CZY DZIADKÓW. 

Nikt nie zabierze nam ani tzw. 
dłużyzn, ani  dorodnej Ja-
gienki, płynącej po bobra, 
ani upokorzonego Juranda, 

błagającego podstępnych Krzyżaków: 
„Oddajcie mi dziecko!”

SŁAWA W CIENIU 
BIOGRAFII 

W Juranda wcielił się aktor, mający 
wszelkie predyspozycje do tego, by stać 
się jedną z największych gwiazd pol-
skiego kina. Przeszkodziła mu w tym 
poplątana biografia, idąca za nim ni-
czym cień. Po premierze „Krzyżaków” 
(rok 1960) Andrzej Szalawski (właśc. 
Pluciński), filmowy Jurand, stał się  
sławny. Cały kraj wycinał z gazet fotosy, 
przedstawiające rycerza ze Spychowa,  
siedzącego na koniu. Stworzona przez 
aktora  postać okazała się  tak wyrazi-
sta, tak  dumna, tak dzielna,  a zarazem 
– w swoim cierpieniu – tak przejmują-
ca i zwyczajnie ludzka, iż rozbudzała  w 
narodzie, zwłaszcza w młodzieży, za-
interesowanie przeszłością Polski. Nie 
mógł jednak beztrosko delektować się 
splendorem. Koledzy z branży, jakby  za-
pomniawszy, przed jakimi dylematami 
stawiała ludzi wojna,  szturchali go oku-
pacyjną  przeszłością.

IGNAŚ U LEJTESA 

Nic nie wróżyło mu życia w goryczy. 
W obrazie  „Dziewczęta z Nowolipek”,  
wyreżyserowanym w  1937 r. przez 
Józefa Lejtesa, zwraca uwagę postać 
Ignasia Pędzickiego. Wysoki, przystoj-
ny, uśmiechnięty, mający w sobie coś z 
amanta, choć niewychuchanego,  wy-
gląda znajomo. Scena na wysokiej skar-
pie, kiedy  podczas majówki bierze w ra-
miona Bronkę (Elżbieta Barszczewska), 
urzeka   epickością, przyznajmy, nieco-
dzienną w międzywojennym filmie 
polskim.  Ma 26 lat, jest absolwentem 
Państwowego Instytutu Sztuki Teatral-
nej, a już kreuje jedną z głównych ról u 
samego Lejtesa, całuje uroczą Barsz-
czewską – mocne wejście w kino, choć 
dla Andrzeja Szalawskiego nie był to 
pierwszy raz przed  kamerą. Zadebiuto-
wał w 1929 r., przypadkiem, jako osiem-
nastoletni chłopak w przedziwnym 
filmie  „Pierwsza miłość Kościuszki”, 
grając adiutanta tytułowego bohatera. 
Osiem lat później „Dziewczęta z No-
wolipek” przyniosły mu rozgłos, stano-
wiąc, jak się zdawało, początek wspa-
niałej kariery.

CENA ZA UNIKNIĘCIE  
KATYNIA

Niestety, wkroczyła w nią wojna. We 
wrześniu 1939 r. bronił Lwowa. Choć był 
podporucznikiem, nie zgłosił się na we-
zwanie Sowietów, dzięki czemu zapew-
ne uniknął losu oficerów zamordowa-
nych przez NKWD. Z czegoś musiał żyć, 
tym bardziej że  już  w listopadzie 1939 
r. ożenił się z Kazimierą Kruszelnicką, 
tancerką baletową i aktorką, mającą 
dziecko.  Zarabiał na chleb jako aktor 
polskich  teatrów,  działających pod oku-
pacją sowiecką,  co  rzecz jasna oznacza-
ło udział w sztukach propagandowych.

LEKTOR NIEMIECKIEJ 
KRONIKI 

Pamiętali  mu to koledzy spod oku-
pacji niemieckiej, gdy w  1941 r., już po 

czerwcowej napaści Trzeciej Rzeszy na 
ZSRR, przedostał się z terenu byłej oku-
pacji sowieckiej do Generalnej Guberni 
(GG). Bez grosza przy duszy, w dziura-
wym ubraniu, bez jakichkolwiek papie-
rów, zagrożony wywiezieniem na robo-
ty do Niemiec, tułał się po Warszawie, 
aż wreszcie zaczepił się na stałe jako 
lektor oddziału niemieckiej kroniki fil-
mowej (Die Deutsche Wochenschau), 
wyświetlanej przed seansami w kinach 
GG. Jego sytuacja materialna znaczą-
co się poprawiła, do czego zresztą przy-
czyniły się także i występy w teatrach 
jawnych. 

MAŁO KTO 
O TYM WIEDZIAŁ

Czy właśnie w tym charakterze –  jako 
lektor obwieszczający niemieckie suk-
cesy na frontach  –  pragnął wrócić do 
kina? Czy rzeczywiście,  jak szeptano w 
środowisku aktorskim, kolaborował z 
Niemcami?  W każdym razie chciał zre-
zygnować z kontrowersyjnej pod wzglę-
dem moralnym  pracy.  Z początku nie 
było to jednak możliwe  z powodu, o 
którym nie mieli pojęcia nieomylni pa-
trioci, widzący w nim  tylko konfidenta. 
Otóż w październiku 1941 r.  został za-
przysiężony jako żołnierz ZWZ-AK (ps. 
Florian). Dostał rozkaz pozostania  w 
kronice, gdyż  praca w niej była świet-
nym kamuflażem, stwarzającym moż-
liwość pozyskania cennych informacji, 

a i teatr koncesjonowany przez Niem-
ców, w którym  grało wielu kolegów o 
głośnych  nazwiskach (np. Adolf  Dym-
sza), stanowił dobrą przykrywkę dla 
działalności konspiracyjnej. Szalaw-
skiemu, który jako lektor Die Deutsche 
Wochenschau powiadomił Polaków o 
zbrodni katyńskiej, rozgrywanej poli-
tycznie przez Niemców,  udało się zdo-
być materiały dotyczące egzekucji  w 
Palmirach, sytuacji w obozach jeniec-
kich czy też niemieckich agentów. 

POLOWANIE NA 
CZAROWNICE 

Tacy ludzie, jak Szalawski, dla świata 
będący  zdrajcami, a dla wtajemniczo-
nych szlachetnymi patriotami, nie mie-
li łatwego życia po wojnie. To, co dzia-
ło się wtedy w środowisku aktorskim, 
przypominało polowanie na czarow-
nice. Odtwórca roli Ignasia miał prze-
chlapane. Pracownik niemieckiej kro-
niki, a do tego przystojny, inteligentny,  
wszechstronnie utalentowany (m.in. 
wokalnie), mający poczucie własnej 
wartości (lekko zarozumiały?),  znalazł 
się na celowniku zazdrośników i za-
wistników, których nigdzie nie brak. 
W ówczesnej rzeczywistości społecz-
no-politycznej, kiedy AK znajdowała 
się na cenzurowanym, a ludzie, którzy 
mogliby poświadczyć jego niewinność, 
już nie żyli albo siedzieli w stalinow-
skich więzieniach i sami potrzebowali 

pomocy, komuś takiemu, jak on, wyjąt-
kowo  trudno było się bronić przed za-
rzutami o standardową współpracę z 
hitlerowskimi Niemcami oraz działa-
nie na szkodę państwa polskiego. 

MIĘDZY SŁAWĄ 
A DOMNIEMANĄ ZDRADĄ  

Szalawskiemu zakazano pracy w za-
wodzie aktorskim,  a kiedy po dwóch 
latach mógł  do niego wrócić,  to zaraz 
został aresztowany i osądzony na cztery 
lata więzienia. Skąd czerpał siły, że  po 
takich  doświadczeniach  zdołał wró-
cić do normalnego życia,  na scenę i na 
ekran? Do końca ziemskiej pielgrzym-
ki, choć nie brakowało w niej i pięknych 
chwil, także zawodowych, żył  jednak 
w poczuciu wyrządzonej mu krzyw-
dy, atakowany i upokarzany przez tzw. 
życzliwych. Zatem jego sukcesy cieszy-
ły widzów, zarówno dorosłych, których  
poruszył rolą Hermana Bucholca (bez-
względnego kapitalisty, choć jeżdżące-
go  na wózku inwalidzkim)   w „Ziemi 
obiecanej”, jak i młodych, dla których 
wystylizował się na Odważnego Żubra 
w filmie przygodowym  „I  ty zostaniesz 
Indianinem”. Martwiły zaś wrogów, 
ciągle widzących w nim, albo chcących 
w nim widzieć, zdrajcę czy narzędzie 
nazistowskiej propagandy, przezywają-
cych go Szczekaczką. 

W MOGILE BEZ KRZYŻA

Andrzej Szalawski zmarł 11 październi-
ka 1986 r. na wylew, jako wybitny aktor  
teatralny, filmowy i telewizyjny. Pocho-
wany został na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. Na jego mogile żona 
nie postawiła krzyża, albowiem uważa-
ła, iż prawdziwy krzyż  dźwigał na  bar-
kach przez większość życia.
– Nie chciałam, by cień krzyża padał 
jeszcze na jego grób – wyznała Izabel-
la Wilczyńska-Szalawska, trzecia mał-
żonka aktora.  

REMIGIUSZ MATYJAS

Walczymy o sprawność Kacperka
Choć minęło już kilka dni od charytatywnego koncertu, nadal czuć gorące bicia serc darczyńców zaangażowanych w pomoc dla 
Kacpra Szłyka.Podobnie rzecz się ma z sercem stojącym przed Grójeckim Ośrodkiem Kultury pełnym plastikowych nakrętek. 
To również kolejna akcja dla Kacperka, z propozycją której wyszła do jego rodziców Monika Wożniak, dyrektor GOK, co finalnie 
przyczyniło się do zorganizowania w dniu 8 czerwca charytatywnego koncertu w celu pomocy chłopcu, zmagającemu się z 
dziecięcym porażeniem mózgowym.

PNIEWY LOCAL BAND 

Tego dnia na deskach sali widowiskowej wystąpił zespół Pniewy Local Band  pod kierownictwem Tomasza Gajewskiego. Zespół istnieje od 
dwóch lat. W jego skład wchodzą  miłośnicy muzyki, głównie pochodzący z gminy Pniewy. Wokaliści: Olga Skrzypczak, Maciej Orzeszak, 
Julia Sołtysiak, Patrycja Sołtysiak, Antonina Ostrowska, Natalia Rudnicka i Zuzanna Durka. Instrumentaliści: Barbara Górecka (skrzypce),  Marcin Koch (gitara), Rafał Kiełczewski (perkusja), Tomasz Gajewski 
(instrumenty klawiszowe).
Pniewy Local Band ma na swoim koncie około 20 zagranych koncertów (patriotycznych, bożonarodzeniowych, rozrywkowych), a dla Kacperka wystąpił z programem muzycznym „Być kobietą, być kobietą…”. 
Na widowni pojawili się również rodzice chłopca wraz z Kacprem. Publiczność pokazała wielkie serca ofiarując rodzinie szczodrą pomoc, za co w imieniu Kacpra i rodziców serdecznie dziękujemy.

REHABILITACJA 

- Kacperek niedawno skończył 6 lat i wciąż najważniejszą rzeczą z naszej strony jest zapewnienie mu jak największej samodzielności, by potrafił przemieszczać się na nóżkach,  komunikować się z otoczeniem 
i wykonywać jak najwięcej czynności – mówi Robert Szłyk, tata chłopca.
Kacper jest przedszkolakiem,  uczęszcza do Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Tęcza w Warszawie, które sprawuje opiekę nad dziećmi słabowidzącymi. Część rehabilitacji ruchowej i rozwojowej odbywa 
się w przedszkolu. Chłopiec przemieszcza się na czworakach, cały czas walcząc o chodzenie. Istnieje poważne podejrzenie zwichnięcia stawów biodrowych. Rehabilitacja odbywa się poprzez pionizację, ćwicze-
nia Vojty, terapię SI (metoda integracji sensorycznej), zajęcia w basenie. Kacper uczęszcza na turnusy rehabilitacyjne, zajęcia z logopedą i psychologiem. Korzysta również ze zautomatyzowanego sprzętu G-EO 
system. W tej chwili osiąga wyższe poziomy poprzez wspinanie się na łóżko, podnoszenie się przy łóżku do pozycji pionowej. Nie mówi, ale bardzo dużo rozumie i potrafi sygnalizować swoje potrzeby.
W najbliższej przyszłości rodzice chcą wypożyczyć dla chłopca sprzęt Innowalk do domu, żeby zintensyfikować działania rehabilitacyjne, a na listopad planują turnus rehabilitacyjny z metodą Vojty w Janowie 
Lubelskim.
Grójecki Ośrodek Kultury gorąco zachęca wszystkich ludzi o gorących sercach do pomocy chłopcu, tym bardziej że czeka go jeszcze długa droga do zdrowia.

Dariusz Wojtasiak, GOK
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Niewidzialna ręka
Gdy zostałeś nikim albo dano ci  do zrozumienia, 
że jesteś gorszy niż inni.  Gdy nic już nie miało sen-
su. Wtedy w sieni, gdzie nietrudno potknąć się o  
wysłużone gumowce albo zaplątać w starą paję-
czynę,  odkryłeś, stojącą na zamrażarce, łubiankę 
z truskawkami. Machinalnie, choć niedowiarek,  
spojrzałeś przez okno w niebo. Następnego dnia, 
również popołudniową porą, w tym samym miej-
scu czekały na ciebie dwie następne łubianki, a 
kilka dni później objawiła się papierowa torba, z 
której wyciągnąłeś  chleb pochodzący  z domowe-
go wypieku. 
Zatem cud stał się powtarzalny, realistyczny, jak w 
czasach dzieciństwa, gdy chłonąłeś   telewizyjny  
„Ekran z bratkiem”.  A co najważniejsze, zajada-
jąc się truskawkami oraz  pieczywem, czułeś, jak 
wraca ci apetyt na życie. W ten sposób  rok temu 

niewidzialna ręka wydobyła cię  z morza przygnę-
bienia, byś mógł wciąż  tutaj  trwać, co bynajmniej 
nie jest rzeczą łatwą. 
Jak  dobrze cię zna, choć na co dzień  jedynie  mija-
cie się na drodze albo przechodzicie obok siebie w  
sklepie.  W  tłusty czwartek,  gdy  zło  objawiło swo-
ją niszczycielską siłę, zadbała o to, byś nie stracił 
wiary w człowieka. Tego dnia, o poranku, znala-
złeś przecież przed  domem  szarą  torbę  z  pączka-
mi. Pączkami bez lukru, którego nie cierpisz. Tym 
razem  nie świdrowałeś oczami  nieba.  Wiedziałeś, 
skąd się tu wzięły.
Dzięki niewidzialnej ręce uwierzyłeś w to, że  ten 
świat nie może zginąć. A teraz  wreszcie posprzątaj 
sień, gdyż sezon truskawkowy w pełni.  

REMIGIUSZ MATYJAS

#Żyj Dobrze
#Żyj Dobrze to hasło trwającej obecnie kampanii prozdrowotnej prowadzonej przez 
Inspekcję Sanitarną. Na stronie internetowej PSSE w Grójcu w zakładce „#Żyj dobrze” 
można znaleźć obszerne artykuły poświęcone podstawowym aspektom kampanii. 
Codziennie na stronie Facebooka naszej Stacji zamieszczane są krótkie posty 
dotyczące zdrowia. 

Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity 
brak choroby czy niepełnosprawności. W połowie zależy przede wszystkim od stylu życia (czyli 
od nas samych), w dużo mniejszym stopniu od warunków środowiskowych, genetyki czy służ-
by zdrowia. Wojciech Oczko, żyjący w XVI wiek prekursor medycyny w Polsce, lekarz królów pol-

skich: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, był autorem wciąż nie tracącego na aktualności powiedzenia: 
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.“
Aktywność fizyczna regularna i dostosowana do możliwości w połączeniu ze zdrową dietą są podstawami 
zdrowia. Powinniśmy spożywać 5 posiłków dziennie opartych na diecie warzywnej, ciemnym pieczywie 
i kaszach, ograniczając między innymi produkty wysoko przetworzone, sól, napoje słodzone czy słodycze. 
Alkohol i papierosy są antagonistami zdrowia i wcześniej czy później staną się przyczyną schorzeń.
Dla osiągnięcia długiego życia w pełnym zdrowiu to nie wystarczy. Badania profilaktyczne nie uchronią 
przed chorobą, ale pozwolą ją zdiagnozować we wczesnym, możliwym do wyleczenia stadium. Przykła-
dem jest rak szyjki macicy czy jelita grubego w pełni wyleczalny na początku choroby, gdy nie wystąpiły 
jeszcze objawy -  śmiertelny przy późnej diagnozie. 
Problemy psychiczne we współczesnym świecie powoli stają się najczęstszą przyczyną niepełnosprawno-
ści na świecie. W Polsce w wyniku samobójstw, stanowiących skrajnie niekorzystne następstwa zaburzeń 
psychicznych, ginie prawie dwa razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Depresja jest coraz 
bardziej powszechna zarówno u dzieci, osób starszych jak też dopada ludzi w sile wieku.  
O znaczeniu higieny w życiu codziennym przekonaliśmy się podczas pandemii. Mycie i dezynfekcja rąk to 
tylko jeden z jej aspektów. Niezwykle ważna jest higiena snu, wypoczynku, otoczenia, kontaktów społecz-
nych czy żywności. Higieniczny tryb życia uchroni nas prze wieloma chorobami. 
Na zdrowie człowieka należy patrzeć holistycznie obejmując wszystkie jego aspekty. 
Każdego dnia dokonujemy wyborów, które wpływają na nasze życie i zdrowie – wybierajmy dobrze - czyli 
zdrowo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRÓJCU

Rozśpiewane przedszkolaki
To był radosny dzień. 14 czerwca w  Grójeckim Ośrodku Kultury odbył się 
XXIV Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Na kolorowej scenie w ystąpiło 14 
w ykonawców. 

K ażde dziecko włożyło dużo pracy w swój występ i każde było 
przejęte. Występy najmłodszych u niejednego dorosłego wycisnęły 
łzy wzruszenia. Jury w składzie: przewodniczący, Jan Zakrzewski, 
Małgorzata Żabińska, Katarzyna Ekiel i Jarosław Rupiewicz  

zwracało uwagę na muzykalność, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny, 
interpretację wykonywanego utworu poprzez strój, choreografię oraz zdolności 
aktorskie.Po półgodzinnej naradzie wyłoniono następujących zwycięzców: 
Grand Prix  Festiwalu - Lena Parol, I miejsce - Maja Janowska, II  miejsce - 
Patrycja Czempińska, III miejsce - Zosia Aleksiejczuk, wyróżnienie - Alicja 
Mizińska i Aleksandra Sobolewska. Laureaci otrzymali  nagrody i dyplomy. 
Dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom za udział w Festiwalu. Zapraszamy za 
rok! Pełna fotorelacja dostępna na www.zyciegrojca.pl.                    
                                                                                              GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY 
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Nietypowa baba jestem
SĄ TAKIE SPOTKANIA, 
KTÓRE NA ZAWSZE 
ZOSTANĄ W MOJEJ PAMIĘCI. 
DOSKONAŁA ANNA 
SENIUK WRAZ Z CÓRKĄ 
MAGDALENĄ MAŁECKĄ-
WIPPICH STWORZYŁY 
NIESAMOWITĄ ATMOSFERĘ 
NA SALI. BYŁO RADOŚNIE, 
BYŁO DONOŚNIE, 
BYŁO SZCZERZE. BYŁO 
ŻYCZLIWIE. A TAKIEJ 
RELACJI MAMA-CÓRKA-
MAMA ŻYCZĘ KAŻDEJ 
RODZINIE. PEWNE 
POKOLENIE KOBIET MA PO 
PROSTU KLASĘ. MOŻEMY 
SIĘ OD NICH UCZYĆ. PRZY 
PEŁNEJ SALI WIDZÓW NIE 
KRYŁAM WZRUSZENIA… 
CZAS PŁYNĄŁ 
NIEUBŁAGANIE SZYBKO…. 
ZA SZYBKO.

Anna Seniuk jest jedną z 
najwybitniejszych i naj-
popularniejszych pol-
skich aktorek. Zagrała 

w wielu przedstawieniach teatral-
nych, filmach i serialach. Do Grój-
ca przyjechała nie jako aktorka, lecz 
autorka książki „Nietypowa baba je-
stem”, napisanej razem z córką Mag-
daleną Małecką-Wippich. Na wstę-
pie aktorka wyjaśniła, dlaczego do 
współpracy nad książką zaprosiła 
córkę. 
„Pomyślałam sobie, że jeśli to ma 
być taka prawdziwa książka, to 
może nie taki nieznajomy dzienni-
karz będzie to prowadził, bo wiecie 
Państwo, ja jestem introwertykiem, 
jestem taką osobą dosyć zamkniętą, 
otwieram się przy ludziach, których 
znam […] co będzie mnie jakiś obcy 
człowiek pytał o moje różne intym-
ne rzeczy? A poza tym myślę sobie 
tak – dziennikarzem to można ma-
nipulować, to znaczy mogę opowia-
dać to, co ja chcę, jak chcę, a on tego 
i tak nie sprawdzi. Więc żeby być 
uczciwą poprosiłam Magdę.”
Magdalena Małecka-Wippich przy-
znała, że od początku uważała po-
mysł napisania książki o mamie 
za nepotyzm. Przyznała, że Anna 
Seniuk jest niesamowicie trudną, 
zamkniętą osobą. Kiedy podpisa-
ły umowę z wydawnictwem, to w 

zasadzie mama zniknęła i była nie-
osiągalna. Ciągle była zajęta i robiła 
jakieś wymówki. Dopiero, gdy cór-
ka zaszła w ciążę, mama poczuła, 
że to ostatni moment na napisanie 
książki.

NA KOMUNIĘ - DZIENNIK 
BABCI

Anna Seniuk, porządkując miesz-
kanie przed remontem, zajrzała do 
pudeł z pamiątkami rodzinnymi. 
Oglądając fotografie po rodzicach, 
babciach, pradziadkach, zdała so-
bie sprawę, że właściwie nie ma już  
kogo zapytać o to, kto jest kto. Pomy-
ślała, że trzeba jak najszybciej dla 
wnuków opisać: skąd jesteśmy, kim 
jesteśmy.
„Kiedy dzieci i wnuki zaczynają in-
teresować się rodziną, to znaczy wy-
chodzą z tego młodzieżowego wie-
ku, to najczęściej nie mają już o nią 
kogo spytać. Dużo więcej wiemy o 
ludziach renesansu, baroku, o ich 
dziełach, życiorysy, ciekawostki, a 
co wiemy o własnym dziadku, babci 
czy prababci? Jeżeli nie znajdziemy 
takiej informacji w Internecie, no, a 
nie znajdziemy, to nic nie wiemy. […]
Nie raz myślimy jaki prezent im dać 
z okazji komunii, urodzin, imienin, 
jeszcze smartfon, jeszcze coś tam, ja 
myślę, że oni będą bardzo wdzięczni 
za ten albumik, za ten dziennik bab-
ciny czy dziad czyny, kiedy dorosną, 
kiedy będą już tak po 40-stce”.
Aktorka twierdzi, że starość jest 
wspaniałym wiekiem. Można mó-
wić co się chce, gdzie się chce, o 
czym się chce. Najwyżej powiedzą, 
że ma się coś nie tak z głową. Do-
szła dopiero niedawno do tego, żeby 
zwyczajnie cieszyć się chwilą, która 
właśnie jest. 

W TEATRZE CZUŁAM 
PRZYJAŹNIE DOBRYCH 
LUDZI

Są takie mity, że w teatrze to jest za-
wiść i podstawianie sobie nóg. Anna 
Seniuk, będąca w teatrze prawie 60 
lat, podkreślała, że nie odczuła żad-
nego dyskomfortu. Zawsze czuła 
tam wielkie, wspaniałe przyjaźnie 
dobrych ludzi. To nie jest tak, że 
konflikty między nimi są większe 

niż w innych instytucjach. Uważa, 
że aktorzy są takimi samymi ludź-
mi jak osoby pracujące w innych 
środowiskach. Podkreśla, że miała 
wielkie szczęście, bo trafiła na wiele 
fantastycznych osób, które wpłynę-
ły na jej życie.
„Kiedy dostałam propozycję, aby 
wykładać w szkole […], poszłam do 
profesora Aleksandra Bardiniego, 
z którym miałam przyjemność się 
przyjaźnić razem z mężem i zapyta-
łam: Panie profesorze, ale jak to tak 
uczyć? A on powiedział mi dwa sło-
wa, których trzymam się jak pijany 
płotu przez tyle lat. Powiedział: Nie 
kłamać.”
Anna Seniuk uważa, że naprawdę 
nie mogła mieć lepszego mento-
ra, człowieka, który mógł poradzić. 
Młodzież jest bardzo wrażliwa, mą-
dra, inteligentna. Nowy profesor jak 
coś zacznie kombinować albo coś 
kręcić, młodzi ludzie to wyczują. Je-
żeli czegoś nie wiedziała, mówiła o 
tym wprost. Szczerość buduje auto-
rytet. Nie kłamstwo.

IRYTACJA DZIECI

Magdalena Małecka-Wippich przy-
znaje, że pytanie jak to jest być córką 
Anny Seniuk, wprawiało ją w skrę-
powanie. Nie bardzo przecież wie, 
jak to być córką kogoś innego. Przy-
znaje, że ze względu na częstotli-
wość zauważania mamy w różnych 
miejscach, po prostu budziło to jej i 
brata irytację. To nie była pojedyn-
cza sytuacja. Różne osoby zaczepia-
ły mamę, będąc przy tym nad wyraz 
wylewne. Nieznajomi z ogromną 
łatwością wyznawali jej miłość i 
uwielbienie. Popadali w zachwyty. 
Niektórzy chwytali mamę za rękę, 
prosili o zdjęcie, autograf. Jako 5-6 
latkowie znaleźli na te krepujące sy-
tuacje sposób: pokazywali ciekaw-
skim język. 

BYCIE MAMĄ TO DUŻE 
WYZWANIE

Anna Seniuk wspomina, że kiedy sią 
zakochała i podjęła decyzję o ślubie 
oraz wyjeździe w podróż poślubną 
musiała zrezygnować z roli w „Chło-
pach”, dostała w środowisku filmo-
wym wilczy bilet. Na szczęście grała 

dużo w teatrze, więc nie odczuwa-
ła posuchy w zawodzie. Popular-
ność czasami pomagała w zdobyciu 
szynki spod lady dla dzieci. Zdoby-
wanie nowych umiejętności: jazda 
konno, jazda traktorem, oranie płu-
giem czy też dojenie krów, potrzeb-
nych do granych ról, też pochłaniało 
trochę czasu z życia rodzinnego.
„Dla aktorki bycie mamą to jest 
duże wyzwanie, np. wieczorem kie-
dy dziecku trzeba opowiedzieć baj-
kę, po głowie pogłaskać, przykryć 
kołderką, bo matki nie ma wtedy, 
prawda? No, ale na szczęście był oj-
ciec, który pracował w domu i opo-
wiadał bajki.”

OBALAMY WIZERUNEK 
ANNY SENIUK

Powstał wizerunek aktorki jako cie-
płej, domowej osóbki. Córka Mag-
dalena całkowicie temu zaprzecza. 
Mama gotowała, ale potem musieli 
jeść krupnik przez 4 dni. Na Wigilie 
zamawiała catering, a pierogi dosta-
wała od świętej pamięci sąsiadki. 
W książce córka pisze: „mama jest 
raczej gwiazdy zaprzeczeniem. Nie 
ma szofera (…), nie korzysta z porad 
dietetyka, nie nosi futer ani drogiej 
biżuterii (…), nie ma własnego mena-
gera (…), nie mieszka w ekskluzyw-
nej willi”. Najbardziej podoba się jej, 
że mama nie chodzi na salony, uza-
sadniając, że jak się leży w takim sa-
lonie, to tylko czas płynie, a to jest 
marnowanie czasu.
„Tak, ja tak czuję, że się starzeję. Bo 
jak tak leżę i słyszę tykanie tego ze-
gara, to tak myślę:  Boże, jak ten czas 
leci, a ja tu leżę, leżę, leżę i się sta-
rzeję. No i tu jeszcze jeden donos 
na mnie jest… No pisze, że jestem 

uparta, a ja nie jestem uparta. Nie je-
stem, nigdy nie zrobiłam awantury, 
nigdy nie walnęłam pięścią w stół, 
nigdy nie krzyczałam specjalnie, 
ale Magda uważa, że ja i tak powo-
li swoje osiągnę; po cichutku, cicha 
woda brzegi rwie, mówi: I tak posta-
wisz na swoim.”

CIĄGŁY RUCH KONTRA 
SPOKÓJ

Na zakończenie spotkania padło 
od publiczności pytanie dotyczą-
ce temperamentu aktorki. Z jed-
nej strony jest ciągle w ruchu, a z 
drugiej strony podkreśla w wywia-
dach, że lubi jechać na swoją wieś, 
gdzie ma spokój i ciszę. Jak pytają-
ca Małgorzata Rupiewicz zauważa, 
że trochę się to kłóci, jednak można 
pogodzić. 
„Tak, to jest mój azyl, moja praw-
dziwa natura to jest właśnie to, że 
ja zawsze lubiłam się zamknąć, po-
być sama, przez całe dzieciństwo 
były zmiany, przeprowadzki, ciągle 
miałam nowych nauczycieli, nowe 
przyjaźnie. Kiedy już się przyzwy-
czaiłam do jednego miejsca, zaraz 
znów musiałam wychodzić przed 
klasę i się przedstawiać, zawsze to 
był taki wstyd, takie skrępowanie i 
ja nauczyłam się być sama. Mieli-
śmy małe mieszkanko, właściwie 
jeden pokój przez jakiś czas, więc 
uwielbiałam być na strychu, znaj-
dowałam jakieś stare książki, pi-
semka, w piwnicy zrobiłam sobie 
kącik i tam lubiłam sobie przesia-
dywać.” Po części oficjalnej był czas 
na rozmowy kuluarowe oraz zdoby-
cie autografów. 

KINGA MAJEWSKA

Każdy ma swój Mount Everest
W dniu 3 czerwca b. r. na lekcję 
biblioteczną o słynnej polskiej 
himalaistce Wandzie Rutkiewicz 
przybyła – pod opieką pań mgr  
Barbary  Słobodzin i  Katarzyny  
Uzarskiej – klasa VIII h z  
Publicznej  Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w  Grójcu.

Młodzież wysłuchała 
kilku najciekawszych 
i najbarwniejszych 
opowieści z 

życia naszej bohaterki. Wanda  
Rutkiewicz, jako trzecia kobieta 
na świecie i pierwsza Europejka 
zdobyła Mount  Everest – najwyższą 
górę świata, która ma 8 848 m.  Było 
to 16 października 1978 roku, w dniu 
pamiętnym dla Polaków także z 
powodu wyboru Karola Wojtyły 

na papieża. W lipcu 1979 roku, 
podczas pielgrzymki  Jana  Pawła 
II do Polski,  Wanda podarowała 
mu kamień z  Everestu oprawiony 
w srebro.  Papież zwrócił się do 
niej tymi słowami: „Dobry Bóg 
tak chciał, że tego samego dnia 
weszliśmy tak wysoko…”Kilka 
miesięcy później – w dniu imienin 
Wandy – 23 czerwca do drzwi 
himalaistki zadzwonił nastoletni 
chłopiec, który podarował jej 
bukiet kwiatów oraz zapakowany 
upominek i uciekł… W pudełku 
znajdowało się sto tysięcy złotych i 
liścik: „Wykorzystaj te pieniądze na 
następne górskie przedsięwzięcia – 
oby w tak dobrym stylu jak Mount 
Everest”. W latach osiemdziesiątych 
były to ogromne pieniądze i 
pozwoliły  Wandzie sfinansować 

prawie całą wyprawę na K-2 – 8611 
m. Wprowadzeniem do dyskusji było 
rozdanie kart pracy do wypełnienia 
oraz kilku najważniejszych cytatów 
naszej bohaterki, oto one:„Każdy 
ma przecież do pokonania swój  
Everest.  Mój sukces był dowodem 
na to, że każdemu może się udać to, 
co sobie postanowi”, „Trzeba wiele 
wyobraźni, by następny krok nie 
usuwał szczytu z pola widzenia. I 
odwrotnie – by sama chęć dotarcia 
do celu nie zaślepiała, powodując 
potknięcie o najbliższy kamień”

„PASJA POLEGA NA 
TYM, ŻE NIE MOŻNA OD 
NIEJ ODEJŚĆ”

Pracując na kartach pracy, 
uczestnicy spotkania nazywali 

„swój Everest”, wymieniali kroki, 
jakie muszą podjąć, by zrealizować 
marzenie, określali czego 
potrzebują, by spełnić marzenie, 
a także co zrobią w razie 
pojawienia się trudności i kogo 
poproszą o pomoc. Wywiązała się 
ciekawa dyskusja o rozmaitych 
trudnościach zewnętrznych i 
naszych własnych słabościach,  
z jakimi musimy się zmagać 
realizując marzenia, czyli w 
drodze na sam szczyt.  Historia  
Wandy Rutkiewicz jest 
wspaniałą inspiracją, jej pasja, 
odwaga, ambicja, upór, bycie 
niepokonaną, zamiłowania 
do sportów ekstremalnych 
(także rajdów samochodowych) 
szczególnie zaimponowały 
chłopcom, a szczególny błysk w 

oczach  wywołało opowiadanie     
o tym, jak Wanda w zawodach 
siłowych na rękę pokonała 
wszystkich mężczyzn, biorących 
udział w wyprawie na Pik Lenina 
(7 134 m) w Pamirze 1970 roku. 
Uczniowie chętnie rozmawiali 
o tym, że należy precyzyjnie 
wyważyć i rozróżnić cele i 
środki, tak, by środki nie stały 
się celem. Młodzież uznała, iż 
spełnienie marzeń nie jest warte 
każdej ceny i ryzyka. Słowo: 
pasja wzbudziło uśmiechy i 
zainspirowało do wędrówek do 
wnętrza siebie, przemyśleń i 
snucia marzeń…

KATARZYNA  WOSZCZYK
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PRZEDSZKOLIADA ANNO DOMINI 2022

Na stadionie GOS Mazowsze, przy ul. Laskowej, już po raz 12. odbyły się Igrzyska Przedszkolaków. Ponad 
200 dzieci uczestniczących w zabawie sportowej oraz kibice z 9 przedszkoli świetnie spisali się, walcząc i 
dopingując do ostatniej konkurencji.Zwyciężyły Przedszkolaki z Przedszkola ZCMN z ul. Mogielnickiej, jednak 
nie to dziś było najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa, aktywność i uśmiech na buziach najmłodszych.
Poza tradycyjnymi zawodami sportowymi, nie zabrakło także innych atrakcji, które przygotowały: policja, 
wojsko i straż pożarna. Dzieciom najbardziej podobała się jazda quadem oraz podnoszenie na wysięgniku.
Dopisała też, jak co roku pogoda, a medale i puchary uszczęśliwionym dzieciakom wręczał Dariusz Gwiazda, 
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz jego zastępca Jarosław Rupiewicz.– Cieszę się, że impreza już po raz 12 
udała się znakomicie, mam nadzieję, że dzieci były zadowolone i będą czekały na kolejną Przedszkoliadę za 
rok. Dziękuję paniom dyrektorkom naszych przedszkoli oraz wychowawcom, którzy mocno zaangażowali się 
w dzisiejszą imprezę, nie wspominając o głośnym dopingu dla swoich podopiecznych. Do zobaczenia za rok 
– podsumował Ireneusz Wojciechowski, dyrektor GOS „Mazowsze”, pomysłodawca igrzysk przedszkolaków.                                            
GOS

Sport i zabawa to idealne połączenie
O tym mogli  przekonać się  
uczestnicy Pikniku Rodzinnego 
„Postaw na Sport”, który odbył 
się 18 czerwca,  w sobotę, na 
terenie boiska sportowego 
w Głuchowie. Dobra pogoda, 
uczta dla podniebienia, gry 
i zabawy oraz prawdziwe 
sportowe szaleństwo – tak w 
skrócie możemy podsumować 
wydarzenie.

Dzięki samorządom Powiatu 
Grójeckiego oraz  Gminy Gró-
jec, wspierającym lokalną 
aktywność, na uczestników 

pikniku czekały  liczne atrakcje. 

TURNIEJ

W uroczej i malowniczej okolicy, gdzie 
na co dzień gra i trenuje klub piłkarski 
GPSZ Głuchów, byliśmy świadkami 
sportowych zmagań chłopców i dziew-
cząt w wieku od 7 do 10 lat. Na świeżo 
skoszonej murawie boiska, punktualnie 
o 11.00, rozpoczął się turniej piłkarski z 
udziałem 6 drużyn, mianowicie:  z Chy-
nowa, z Błędowa/Goszczyna, z Grójca 

(3 drużyny)  i z Prażmowa. W turnieju 
liczyła się przede wszystkim dobra za-
bawa, promocja aktywności wśród naj-
młodszych oraz rywalizacja w duchu fair 
play – i tak właśnie było!

NAGRODY 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale, dyplomy 
oraz książki.
– W imieniu swoim oraz mieszkańców 
naszego sołectwa chciałbym podzięko-
wać staroście Krzysztofowi Ambroziako-
wi oraz Zarządowi Powiatu Grójeckiego 
i burmistrzowi Gminy i Miasta Gró-
jec, Dariuszowi Gwieździe, za wsparcie, 
dzięki któremu mogliśmy zorganizować  
„Postaw na Sport”. Nieocenioną rolę w 
całym przedsięwzięciu odegrały rów-
nież członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich „Głuchowskie Kumoszki”. Życzę 
wszystkim sołtysom tak wspaniałych i 
zaangażowanych mieszkańców, jak ci, 
którzy mieszkają w sołectwie Głuchów. 
Dziękuję wszystkim darczyńcom i spon-
sorom –  rozpoczął swoje wystąpienie 
sołtys Głuchowa, Szymon Wójcik. 

W ceremonii dekoracji młodych spor-
towców wzięli udział: burmistrz Dariusz 
Gwiazda, przewodniczący Rady Powia-
tu Grójeckiego Janusz Karbowiak, radny 
Rady Miejskiej w Grójcu Henryk Felik-
siak oraz prezes GPSZ Głuchów Robert 
Małek. 
– Dzięki połączonym działaniom lokal-
nej społeczności: Koła Gospodyń Wiej-
skich, sołtysa Szymona Wójcika, FC 
Mundialito i GPSZ Głuchów, najmłodsi 
sportowcy spędzili sobotę na niekoń-
czących się harcach. Gratuluję organiza-
torom oraz zawodnikom – podsumował 
imprezę burmistrz Gwiazda. 

GŁUCHOWSKIE KUMOSZKI 

Sprawcami całego zamieszania było 
kilkanaście osób z głuchowskiego Kola 
Gospodyń Wiejskich, które działa od 
niedawna. 
– Przełomowym momentem, który za-
decydował, że zorganizujemy piknik, 
było pozyskanie dotacji od Powiatu 

Grójeckiego, w ramach otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicz-
nych dla organizacji pozarządowych 
w 2022 roku. Wtedy zaczęliśmy przy-
gotowania i poszukiwania kolejnych 
darczyńców oraz sponsorów – opowia-
da Aneta Głowacka, członkini zarządu 
„Głuchowianek”. 
Pośród licznych atrakcji nie zabrakło: 
dmuchańca, gier, zabaw oraz animacji. 

Oprócz darmowego poczęstunku dla 
dzieci, organizatorzy przygotowali festi-
wal kolorów.  Zabawa trwała w najlepsze, 
a dzień zdawał się nie mieć końca. 
Do zobaczenia za rok! 

MATERIAŁY PRASOWE KOŁA GO-
SPODYŃ WIEJSKICH GŁUCHOWSKIE 

KUMOSZKI
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Szachowe Życie Grójca
Drugi kwartał obfitował w starty miejscowych szachistów. 
W bieżącym wydaniu ŻG przedstawiamy w telegraficznym 
skrócie najważniejsze z nich.

Pod koniec kwietnia w Warszawie miały miejsce 
Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza Juniorów. W grupie 
do lat 9 dobry start zaliczył Wojciech Olejko, zajmując 16. 
miejsce na 68 startujących. Grający w tej samej grupie, 

lecz młodsi o 2 lata od większości zawodników, Wojciech Łoboda 
i Cezary Sęczek zajęli odpowiednio 22. i 42. miejsce. W grupie do 
lat 11 wysokie 13. miejsce na 58 startujących i 5. wśród dziewcząt 
wywalczyła Hanna Łoboda. W grupie do lat 13 miejsce 30. na 60 
startujących i 10. wśród dziewcząt zajęła Wiktoria Rusinowska, 
wypełniając jednocześnie normę na II kategorię. W grupie do lat 
15 dobre zawody rozegrał Filip Pułapa, plasując się na 7. miejscu 
na 36 zawodników. Marcin Sokołowski w tej samej kategorii zajął 
28. lokatę. W grupie do lat 18 na wysokim 6. miejscu spośród 35 
startujących turniej zakończył Michał Smętek.

Wkrótce później dwójka grójeckich szachistów startowała udanie 
w finałach Mistrzostw Polski. Najpierw, w dniach 29 kwietnia - 3 
maja w Poroninie w Mistrzostwach Polski Dzieci do lat 7 wziął 
udział Wojciech Łoboda. Wojtek uzyskał 6 punktów z 9 partii i 
zajął dobre 10. miejsce na 60 startujących. Następnie, w dniach 
7-15 maja w finale Mistrzostw Polski Juniorek do lat 12 w Serwach 
k. Augustowa wystąpiła Hanna Łoboda. Hania uzyskała dobry 
rezultat, uzyskując 4.5 punktu z 9 partii i zajęła 27. miejsce na 
52 startujące zawodniczki. Hania zakwalifikowała się do tych 
zawodów jako ostatnia, 52. zawodniczka, więc teoretycznie była 
jedną z najsłabszych szachistek w stawce i dlatego m.in. ten wynik 
trzeba uznać za dobry. Dodatkowo na 9 rozegranych partii w 8 
rywalkami Hani były zawodniczki starsze o rok, co też było nie 
bez znaczenia.

4 czerwca w Grodzisku Mazowieckim odbył się Ogólnopolski 
Turniej z okazji Dnia Dziecka. Grójeccy szachiści uzyskali podczas 
tych zawodów świetne rezultaty. O zupełnej dominacji naszych 
reprezentantów można mówić w kontekście wyników w grupie do 
lat 8, gdzie na dwóch czołowych miejscach znaleźli się grójeccy 
juniorzy. Wojciech Łoboda zajął 1. miejsce, a Cezary Sęczek 2.  
miejsce. Obaj zawodnicy uzyskali po 5 punktów w 6 partiach. 
W grupie do lat 11 nasi również pokazali się z najlepszej strony. 
Hanna Łoboda zajęła 2. miejsce w zawodach oraz 1. w kategorii 
dziewcząt, natomiast Wojciech Olejko zameldował się 3.  na mecie 
w kategorii chłopców.

Podobna dominacja w wykonaniu naszych szachistów miała 
miejsce podczas Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Mogielnica 12 czerwca. Łukasz Wojdalski zwyciężył w zawodach 
z kompletem 7 punktów. Marcin Sokołowski zajął 2. miejsce 
w turnieju oraz 1. w kategorii „klasy 4-8”. Na miejscu 3. w tej 
samej kategorii uplasował się Stanisław Knap. Klasyfikację 
„klas 2” wygrał Bartłomiej Gozdera. Cezary Sęczek został 
najlepszym zawodnikiem w kategorii „klasy 1 i młodsi”. Trzeci 
w tej klasyfikacji był Leon Lasota. Wiktoria Rusinowska zdobyła 
nagrodę dla najlepszej juniorki.                                       ADAM LASOTA

Emocjonujący finisz z happyendem
Piłkarze z 
Głuchowa do 
ostatniej kolejki 
musieli drżeć o 
utrzymanie w 
A-klasie. Awans z 
pierwszego miejsca 
zapewniła sobie 
KS Lesznowola. 
Mazowsze 
zakończyło sezon w 
środku tabeli.  

P iłkarski sezon 2021/2022 
przeszedł już do historii. 
Na jego finiszu najwięcej 
emocji było w podgrójec-

kim Głuchowie. W ostatniej ko-
lejce o pozostanie w radomskiej 
A-klasie, obok GPSZ, walczyły bo-
wiem aż cztery drużyny: Legion 
Głowaczów, Chojniak Wieniawa, 
Blask Odrzywół oraz Kraska Jasie-
niec. Żaden z tych zespołów nie 
spotkał się w tej serii gier z bezpo-
średnim przeciwnikiem w walce o 
utrzymanie, co sprawiło, że w pię-
ciu miejscowościach grano i nasłu-
chiwano z niepokojem wieści z in-
nych boisk. Głuchów podejmował 
Centrum Radom. Goście już wcze-
śniej zapewnili sobie awans do ligi 
okręgowej. W Głuchowie natrafili 
na mocny opór gospodarzy, ale po 
emocjonującej końcówce byli górą, 
wygrywając 4:3. 

CZAS POŻEGNAŃ

Mimo porażki GPSZ zachował 
dziewiąte miejsce w tabeli (najlep-
sze w historii klubu), a tym samym 
ligowy byt na kolejny sezon. O swój 
los drżeć musi natomiast Kraska 
Jasieniec, która czeka na wyniki 
spotkań barażowych rozgrywa-
nych w wyższych ligach.
Jak się okazuje, mecz z Centrum 
Radom był dla Marcina Skoniecz-
nego ostatnim w roli trenera dru-
żyny z Głuchowa. Dwukrotnie 
udało mu się wraz z zespołem zre-
alizować postawiony cel i utrzy-
mać klub w klasie A. – Sprawy 

osobiste i ogrom wyzwań zawodo-
wych spowodowały, że musiałem 
podjąć decyzję o rezygnacji z dal-
szej pracy w charakterze trenera 
klubu. Nie mogę pozwolić sobie na 
pracę na pół gwizdka, bo byłoby to 
nieuczciwe względem osób, które 
darzę szacunkiem: prezesa, kibi-
ców, a przede wszystkim zawodni-
ków klubu – wyjaśnia w rozmowie 
z „Życiem Grójca” szkoleniowiec. 
- Mam nadzieję, że jeśli czas na to 
pozwoli będę mógł oklaskiwać ko-
lejne zwycięskie mecze drużyny z 
trybun w Głuchowie – dodaje. 
To nie jedyne pożegnanie w pod-
grójeckiej drużynie. Wraz z koń-
cem sezonu buty na kołku posta-
nowili zawiesić dwaj najbardziej 
doświadczeni zawodnicy, kapi-
tan Adam Lewandowski oraz Łu-
kasz Antoniewicz. W nowych roz-
grywkach GPSZ czekają więc duże 
zmiany. 

WRACAJĄ DERBY 
GMINY

W przyszłym sezonie sympaty-
ków lokalnej piłki nożnej czekają 
emocje związane z derbami gmi-
ny Grójec, bowiem na dwie kolejki 
przed końcem rozgrywek awans 
do A-klasy zapewnili sobie piłka-
rze z Lesznowoli. Będzie to dla nich 
powrót na ten poziom rozgrywko-
wy po zaledwie rocznej przerwie. 
KSL wygrał swoją B-klasową gru-
pę z punktem przewagi nad MKS 
Wyśmierzyce. 
Po ubiegłorocznym spadku do B-
-klasy drużynę z Lesznowoli objął 
dotychczasowy zawodnik, Paweł 
Małecki. Bazował on na graczach, 
którzy praktycznie w komplecie zo-
stali w klubie. Prezes KSL, a zara-
zem czynny zawodnik - Karol Ko-
łecki - podstaw sukcesu upatruje w 
szerokiej kadrze, a także wysokiej 
frekwencji i ciężkiej pracy na tre-
ningach. - To przełożyło się na wy-
niki - uważa. 
W przyszłym sezonie zespół ma 
skupić się przede wszystkim na 
walce o utrzymanie. – Będziemy 
bazować na zawodnikach, którzy 
wywalczyli awans i już grali w A-
-klasie. Wielkich wzmocnień nie 
będziemy robić. Pojawią się zapew-
ne dwie, trzy nowe osoby – mówi 
Kołecki. 

Prezes KS zaznacza, że najwięk-
szym wyzwaniem po awansie bę-
dzie kwestia finansów związana z 
większą liczbą meczów, jakie trze-
ba będzie rozegrać. - Będziemy 
musieli poszukać kolejnych spon-
sorów, a być może także porozma-
wiać o większym wsparciu z gmi-
ną, która jest naszym największym 
sponsorem – przyznaje.

SZCZEGÓLNA ROLA 
TRENERA

Na dziewiątym miejscu w tabeli 
rozgrywki Radomskiej Ligi Okrę-
gowej zakończyli piłkarze grójec-
kiego Mazowsza. Przez cały sezon 
trener Mariusz Lisiecki musiał 
borykać się ze sporymi problema-
mi personalnymi. Odbiło się to na 
wynikach szczególnie na samym 
finiszu: w czterech ostatnich me-
czach popularni żółto-niebiescy 
zdołali wywalczyć zaledwie jeden 
punkt (bezbramkowy remis z Or-
łem Wierzbica). 
Prezes grójeckiego klubu – Paweł 
Suchecki – przyznaje, że drużyna 
po spadku z IV ligi i osłabieniach 
kadrowych, stanęła przed dużymi 
wyzwaniami. – Szczególną rolę w 
budowaniu drużyny odegrał trener 
Mariusz Lisiecki. To niełatwe zada-
nie wykonał bardzo dobrze, opiera-
jąc zespół na zawodnikach związa-
nych z naszym klubem – podkreśla 
sternik Mazowsza. Jego zdaniem 
na szczególne wyróżnienie zasłu-
gują tacy gracze jak Karol Prasek, 
Daniel Złoch, Kamil Wierzbicki, 
Arkadiusz Gałka oraz Rafał Sob-
czak. Z młodych roczników z do-
brej strony pokazali się Aleksander 
Dulemba oraz Jan Kozłowski  (obaj 
urodzeni w 2005 roku). 
Na kolejny sezon 2022/23 wła-
dze Mazowsza planują wzmocnić 
drużynę 2-3 doświadczonymi gra-
czami. – Chcemy, aby dalej trener 
wprowadzał młodzież do składu 
i wywalczył awans. Do tego bę-
dziemy szkolić młodzież i dawać 
jej szanse gry w seniorach. Warto 
pochwalić się, że klub uzyskał cer-
tyfikację Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w postaci zielonej gwiazdki 
– dodaje Paweł Suchecki. 

MATEUSZ ADAMSKI
FOT. FACEBOOK.COM/GPSZGLU-

CHOW, KAMILA KRAJEWSKA
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Ulica Laskowa
Ilekroć wysiadałem z pociągu na stacji PKP Grójec, tylekroć miałem dylemat, jak iść 
na miasto. Czy dojść do rogu do głównej ulicy, tj. ul. ZWM (Związek Walki Młodych, 
dziś ul. Józefa Piłsudskiego) i jej się trzymać? Czy wychodząc na drugą stronę dwor-
cowego budynku, przejść kocie łby i zanurzyć się w aleję laskową? Dzisiaj to jest 
ulica Przedstacyjna (równoległa do ul. Zastacyjnej). Miałem trochę pietra, żeby iść 
przez tunel zarośnięty z obu stron leszczyną pospolitą, o której mawiano: orzech la-
skowy, baty, bicze, leszczyna, świstun… Orzechy ocieniały korytarz z krzewów. Były 
wysokie, ponad 5 metrów. Jesienią można było spotkać wiewiórki. To że rosły po 
tej stronie Grójca, świadczyło o tym, że zakorzeniły się w żyzną i wilgotną glebę. Ich 
pędy były używane na wędki, laski, faszynę, bicze, kijki narciarskie. Owoce z lasko-
wych orzechów są tak smaczne, że nie muszę pisać. 

Nieraz tędy szedłem do Grójca. Z dreszczem. Brodziłem przez szpaler. Omijałem 
wyżłobioną czarną ziemię. Było przytulnie, choć miałem zimne dreszcze, czy nie 
spotkam jakiegoś rzezimieszka. A kiedy wychodziłem z tej alejki, przeszywało mnie 
światło. Mrużyłem powieki. I czułem jak się wstydzę tego, że jestem na widoku. By-
łem przewrażliwiony, że wszyscy na mnie patrzą. Że jestem na widelcu.
W drodze powrotnej znowu się zaszywałem w małą aleję laskową. I szedłem na 
stację kolei wąskotorowej, żeby się na pociąg nie spóźnić. Nie pamiętam, żeby ktoś 
mnie zaczepił, choć zdarzało się, że minął mnie ktoś. Kameralna uliczka, gdzie li-
rycznie uczyłem się chodzić. Oczywiście, że nikogo się nie bałem, bo miałem pu-
ste kieszenie i pełną głowę pomysłów. Ponieważ nic nie straciłem, wspominam, co 
zyskałem. 

CZ. M. SZCZEPANIAK

Gmina zdobyła pieniądze 
na arenę sportową

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 3 mln zł, grójecki magistrat może rozpocząć pierwszy etap 
modernizacji stadionu przy ulicy Laskowej. 

Projekt przebudowy obiektu zlecono w sierpniu 
2020 roku. Od tego czasu trwały prace projektowe 
i architektoniczne oraz poszukiwanie środków na 
realizację tego zadania. Ze względu na duże koszty 

wynikające z kosztorysu, władze miasta postanowiły 
podzielić inwestycję na dwa etapy. 

Powstanie boisko lekkoatletyczne (projekt jest już 
uzgodniony z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki) i 
boisko piłkarskie dla III ligi (uzgodniony z Mazowieckim 
Związkiem Piłki Nożnej). W pierwszym z nich 
powstanie nowa 400-metrowa czterotorowa bieżnia z 
nawierzchnią poliuretanową wraz ze 100 metrową bieżnią 
sześciotorową. Powstaną też skocznie do skoku w dal i trójskoku oraz do skoku wzwyż, a także zainstalowane 
zostaną inne urządzenia niezbędne do przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych na poziomie szkolnym.
Pierwszy etap ma objąć także m.in. ogrodzenie, oświetlenie płyty boiska, bramki wejściowe, trybunę dla kibiców 
gości, miejsca dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej trybunie, kasy biletowe, instalację nawadniającą i 
odwadniającą (odprowadzającą wody opadowe). W ostatnim czasie na rozpoczęcie I etapu magistratowi udało 
się zdobyć 3 mln zł dotacji z środków sejmiku województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla 
równomiernego rozwoju”. Dodatkowo na zadanie zabezpieczono 4 mln zł w wieloletniej prognozie finansowej 
gminy. Przypomnijmy, iż w maju udało się pozyskać 280 tys. zł na zadaszenie lodowiska, które jest również 
zaplanowane w I etapie budowy. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Burmistrz Dariusz 
Gwiazda w rozmowie z „Życiem Grójca” zapowiada, iż przetarg zostanie ogłoszony jak najszybciej (planowany 
jest na przełomie sierpnia i września). W drugim etapie przewidziano powstanie nowego budynku technicznego, 
który będzie  stanowił zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe. Mają się w nim znaleźć m.in. szatnie, natryski, 
sanitariaty, pokoje sędziów, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie socjalne dla konserwatora, a także toalety 
dostępne dla kibiców z zewnątrz budynku.- Do drugiego etapu inwestycji przystąpimy, kiedy tylko uda nam się 
pozyskać środki zewnętrzne – podkreśla Dariusz Gwiazda. 

MATEUSZ ADAMSKI

Mistrzowie w akcji! 
W Piątek, 3 czerwca odbyła 
się kolejna impreza z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Tym razem w 
grójeckiej hali sportowej 
"Spartakus" zorganizowano 
turniej sportowy. Zespoły 
złożone z dzieci i młodzieży 
poprowadzili znani mistrzowie 
olimpijscy. Współorganizatorem 
wydarzenia był Grójecki 
Ośrodek Sportu "Mazowsze".

Turniej "Mistrzowie w akcji" 
to projekt integrujący dzieci i 
młodzież pełno oraz niepeł-
nosprawną. Sport, w swoim 

założeniu, jest walką, ze swoimi sła-
bościami, przełamywaniem barier, 
wspólnotą przeżyć i emocji. Sport osób 
niepełnosprawnych niesie dodatkowe 
wartości.
- Osoby niepełnosprawne często toczą 
podwójną walkę, z innymi i z samym 
sobą. Ale jeśli przełamią te bariery, stają 

się często herosami, podziwianymi na-
wet bardziej niż pełnosprawni sportow-
cy - powiedział Witold Roman, Prezes 
fundacji Druga Droga Mistrza i jeden z 
ambasadorów turnieju „Mistrzowie w 
akcji”.
Każda z drużyn — teamów losowała  
swojego team-leadera pośród znanych 
sportowców Tomasza  Majewskiego, 
Marka Plawgo, Pawła Januszewskiego 
i Witolda Romana, którzy poprzez swo-
ja sportową karierę stali się wzorem do 
naśladowania dla wielu osób. Stawkę 
liderów uzupełnił Jarosław Rupiewicz, 
wiceburmistrz Grójca. - Cieszę się, że 
kolejny sportowy projekt zawitał do 
Grójca. Wybitni sportowcy i kilkaset 
dzieci, którzy wspólnie pokazują, że 
najważniejsze jest wsparcie, wzajem-
ny szacunek i zabawa poprzez sport 
to idealna puenta dzisiejszego turnie-
ju – podsumował burmistrz Jarosław 
Rupiewicz.
– Dziś zupełnie nie było widać różnicy 
w sprawności między dziećmi pełno- i 

niepełnosprawnymi. Fantastycznie 
się wspierały, integrowały i kibicowa-
ły wzajemnie. Takie projekty uskrzy-
dlają nie tylko dzieci, ale i nas sportow-
ców - powiedział mistrz olimpijski w 
pchnięciu kulą Tomasz Majewski.
Zawody, w których konkurowali 
uczestnicy, zawierały elementy m.in. 
koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki 
oraz zręcznościowe. Drużyny rywali-
zowały  ze sobą zbierając punkty.
- Dzięki wsparciu Ministerstwa Spor-
tu i Turystki oraz Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Mazowiec-
kiego możemy realizować projekty, 
pokazujące młodym ludziom sport, ale 
także dające im możliwość integracji i 
współpracy - dodał siatkarz.

O FUNDACJI:

„Mistrzowie w akcji” to jeden z wie-
lu projektów realizowanych przez 
fundację Druga Droga Mistrza. 
Fundacja poprzez propagowanie 

aktywności fizycznej, niwelowaniu 
różnic społecznych, wsparciu dzie-
ci z niepełnosprawnościami, sta-
ra się pokazywać młodym ludziom 
piękno sportu i alternatywę, jaką jest 
sport w postaci drugiej drogi - drogi 
do zdrowia, lepszego samopoczucia i 
aktywności.

Do tej pory fundacja zrealizowała takie 
projekty, jak: cykl campów Mały Wiel-
ki Mistrz, projekt aktywizujący senio-
rów - Sport Łączy Pokolenia, I Narodo-
wy Test Wiedzy o Sporcie dla dzieci i 
młodzieży oraz projekt dla osób z nie-
pełnosprawnościami Sprawdź się z 
mistrzem.                                                          GOS


