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Z GOK-IEMZ GOK-IEM
Nie zasypiamy gruszek 
w popiele, tylko śmiało
działamy na rzecz edukacji
ekologicznej - s. 9 - s. 9

Ostatnia dekada kwietnia to 
czas, w którym szczególnie 
dużo mówi się o ekologii. 22 
dnia tego miesiąca wypada 
bowiem Światowy Dzień 
Ziemi. Pozytywnych działań 
dla naszego środowiska nie 
zabrakło również w Grójcu.

IIdea Światowego Dnia Zie-dea Światowego Dnia Zie-
mi narodziła się pod koniec mi narodziła się pod koniec 
lat 60. w Stanach Zjedno-lat 60. w Stanach Zjedno-
czonych. Zapoczątkował ją czonych. Zapoczątkował ją 

aktywista John McConnell (1915 aktywista John McConnell (1915 
– 2012). Jego ziarno, mimo wielu – 2012). Jego ziarno, mimo wielu 
trudności, zakiełkowało i rozprze-trudności, zakiełkowało i rozprze-
strzeniło się niemal na cały glob. strzeniło się niemal na cały glob. 
Do Polski święto zawitało już po Do Polski święto zawitało już po 
transformacji ustrojowej. Dziś transformacji ustrojowej. Dziś 
świętują je samorządy oraz inne świętują je samorządy oraz inne 
instytucje publiczne, prywatne instytucje publiczne, prywatne 
przedsiębiorstwa, organizacje po-przedsiębiorstwa, organizacje po-
zarządowe, szkoły, przedszkola, zarządowe, szkoły, przedszkola, 
sołectwa, wspólnoty mieszkanio-sołectwa, wspólnoty mieszkanio-
we i osoby prywatne. Zaangażo-we i osoby prywatne. Zaangażo-
wanie rzeszy ludzi do sprzątania wanie rzeszy ludzi do sprzątania 
świata to piękna rzecz. Smutne świata to piękna rzecz. Smutne 
jest natomiast to, że wciąż tyle jest natomiast to, że wciąż tyle 
śmieci zalega w rowach, lasach, śmieci zalega w rowach, lasach, 
na polach, a w miejscach, które na polach, a w miejscach, które 
jeszcze kilka dni temu były czy-jeszcze kilka dni temu były czy-
ste, dziś ktoś już urządził dzikie ste, dziś ktoś już urządził dzikie 
wysypisko.wysypisko.

Grójec dla ZiemiGrójec dla Ziemi

Krew w piachKrew w piach
„Jak krew w piach” – to zdanie, 
które kiedyś usłyszałem podczas 
sprzątania świata, zapadło mi 
szczególnie w pamięć. Powie-
działa je osoba z ubolewaniem 
przewidująca, że za kilka dni 
sprzątane przez nią miejsce 
zapełni się śmieciami. I tak 
rzeczywiście się stało. Jeszcze 
wieczorem tego samego dnia 
ktoś wyrzucił tam szarą tor-
bę z pewnej restauracji, której 

nazwa zaczyna się na literę M, 
oraz kilka „małpek” grejpfruto-
wych.
Jakby na potwierdzenie tego 
negatywnego obrazu, dokład-
nie w Światowym Dniu Ziemi, 
ktoś w Szczęsnej wyrzucił opo-
ny i plastikowe bańki po ole-
ju. O sprawie opinię publiczną 
poinformował radny Henryk 
Feliksiak. „Ten, kto wyrzucił 
dziś przy ul. Głównej w Szczę-
snej tyle baniek po olejach i 

opony jest złym człowiekiem” 
– skomentował radny. Śmieci 
co prawda zniknęły dość szyb-
ko, ale niestety nie zabrał ich 
sprawca, ale Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Grójcu. 

Nasz domNasz dom
Swoją drogą to śmiecenie jest 
zdumiewające. Koszy na śmie-
ci w przestrzeni publicznej 
przecież nie brakuje. 

Dokończenie na s. 5 Dokończenie na s. 5 

Hanna Wojdalska pozostanie z nami w swoich opowieściachHanna Wojdalska pozostanie z nami w swoich opowieściach
Nie zdążyłem na wywiad. Hanna Wojdalska pożegnała realny świat 24 marca 2021 r. Urodziła się i dojrzewała w 
międzywojniu, wyszła za mąż w czasie okupacji niemieckiej, pracowała na chleb i wychowywała córki w latach 
Polski Ludowej, została dziejopisarką w III RP. Pozostawiła nam legat smakujący jak chleb z piekarni Bekiera, 
kiełbasa z masarni Stężyckiego czy lody gruszkowe od Hirsza. 

SStanowią go artykuły publi-tanowią go artykuły publi-
kowane w prasie lokalnej kowane w prasie lokalnej 
(głównie w „Okolicy”), (głównie w „Okolicy”), 
zebrane w dwóch tomach: zebrane w dwóch tomach: 

„Grójeckie reminiscencje. Lu-„Grójeckie reminiscencje. Lu-
dzie, miejsca, zdarzenia” (2007) dzie, miejsca, zdarzenia” (2007) 
oraz „Grójec. Ludzie, wspomnie-oraz „Grójec. Ludzie, wspomnie-
nia” (2012). Z książek wyłania nia” (2012). Z książek wyłania 
nie tylko historia Grójca w XX w., nie tylko historia Grójca w XX w., 
ale także  autorka – Hanna Woj-ale także  autorka – Hanna Woj-
dalska. Nie mogło być inaczej. dalska. Nie mogło być inaczej. 
Dzieje jej życia  przenikają się z Dzieje jej życia  przenikają się z 
dziejami grodu nad Molnicą i oj-dziejami grodu nad Molnicą i oj-
czyzny. Ukształtowały ją miejsca, czyzny. Ukształtowały ją miejsca, 
w których przebywała, ludzie, z w których przebywała, ludzie, z 
którymi się stykała, a także czasy, którymi się stykała, a także czasy, 
w których przyszło jej żyć. w których przyszło jej żyć. 

Z grodzieckiego lasuZ grodzieckiego lasu
Mama, Maria Janina, pochodzi-
ła ze znanej grójeckiej rodziny 
Grodzickich, a tata, Marian Sty-
pułkowski, Wielkopolanin, był 
leśnikiem. Hanna urodziła się 
w leśniczówce w Grodźcu  koło 
Będzina. 13 lipca 1923 r., przy 
akompaniamencie piorunów, ode-
brała ją położna Szajowa, bab-
cia historyka i pisarza, Cezarego 
Chlebowskiego. Pierwsze siedem 
lat życia spędziła w grodzieckim 

lesie, którego atmosferę oddaje 
obraz „Litewskie zacisze” Hen-
ryka Weyssenhoffa. Tak było tam 
cudownie, wśród drzew i zwie-
rząt, że najchętniej w ogóle nie 
poszłaby do szkoły, zadawalając 
się lekcjami udzielanymi przez 
mamę, absolwentkę prywatnej 
pensji J. Taczanowskiej w War-
szawie. Z mamą przerobiła pro-
gram I oddziału. 

Do GrójcaDo Grójca
Latem 1930 r. postanowiono, że dla 
wygody dalszej nauki zamieszka u 
dziadków Grodzickich w Grójcu, 
przy ulicy Mszczonowskiej 20. 
Edukację zaczęła we freblówce Ire-
ny Górskiej, a następnie uczęszcza-
ła do Publicznej Szkoły Powszech-
nej nr 1 im. Gabriela Narutowicza. 
Gmach „Jedynki” wybudowano 
na początku lat 30. przy ulicy Pił-

sudskiego, na terenie odkupionym 
przez miasto  od obywateli Grójca, 
w tym i od dziadka Grodzickiego. 
Kierował nią Wincenty Malicki, 
pochodzący spod Czerska. Wycho-
wawcą Hani był Stanisław Parol, 
nauczyciel języka polskiego, a po-
zostałych przedmiotów uczyli ją: 
Antoni Adamski, Jadwiga Iwanic-
ka, Stanisław Orzechowski, Mie-
czysław Rychter, Henryka Smola-
ga i Władysław Strzałkowski.

W szkole średniej W szkole średniej 
Z powodzeniem złożyła egzamin 
do gimnazjum sejmikowego im. 
ks. Piotra Skargi. Dyrektorował 
tu Józef Świątkowski, a pracowali  
m.in.: Wanda Kozłowska, Stani-
sław Łabuz, Władysław Stochlak  
czy Tadeusz Liszkiewicz, pan od 
w-fu, nieraz, na ostatniej godzinie 
lekcyjnej, robiący z uczennicami 
wypady rowerowe na grójec-
ką stację kolejki wąskotorowej. 
Nasza bohaterka, począwszy od 
szkoły powszechnej, była lubiana 
przez nauczycieli i uczniów, któ-
rzy nazywali ją, np., "figlarką", 
"grzechotką", "trzpiotem".       
                       Dokończenie na s. 7 
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ŻYCIE GRÓJCA

Szanowni Mieszkańcy, 

Przywróć Naszą Ziemię - to hasło towarzyszące nam w 
tym roku  podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi. Z tej 
okazji pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami, razem 
z Grójecką Spółką Komunalną,  a także mieszkańcy podjęli 
wspólne działania społeczne dla dobra naszej gminy.  
Bycie „eko" to nie modny trend, tylko konieczność, jeśli 
chcemy, aby kolejne pokolenia mogły żyć na Ziemi. Dlatego 
bardzo ważne jest kształtowanie takich postaw już od 
najmłodszych lat. Ogromnie cieszę się, że w tym roku znów  
wiele środowisk wyruszyło w teren, aby zmieniać nasze 
otoczenie. Z kolei wśród dzieci z naszej małej ojczyzny 
sporą frekwencją cieszył się konkurs pod nazwą „Jestem 
superbohaterem - ratuję ziemię". 
Zasadnicze działania podjęto w sobotę 24 kwietnia. 
Wszystkim chętnym mieszkańcom naszej gminy rozdawano 
bezpłatnie worki oraz rękawiczki, które można było 
odbierać przy budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury. 
Muszę przyznać, że nie brak  u nas świadomych i 
odpowiedzialnych mieszkańców. Do wielkiego sprzątania 
przyłączyło się mnóstwo stowarzyszeń, organizacji, 
inicjatyw, kół gospodyń wiejskich, sołectw, a wszystko to 
w licznej obsadzie dzieci i młodzieży. Zebrano ponad 10 
ton odpadów. Takie społeczne zaangażowanie jest godną do 
naśladowania postawą. Walka z notorycznym śmieceniem 
przypomina często walkę z wiatrakami. Może planowane 
przez rząd wysokie kary dla śmieciarzy ukrócą wreszcie ten 
zły zwyczaj? Nie powinno być tak, iż po upływie kilku dni 
w posprzątanym miejscu pojawiają się następne śmieci.  
Pamiętajmy, jak mawiał św. Augustyn, iż Ziemia jest 
naszym okrętem, a nie siedzibą, i dbajmy wspólnie 
o naszą Planetę, nie tylko od święta. Do tematu,  w 
kontekście uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz rządowego programu „Czyste 
powietrze”, odniosę się  niebawem. A już teraz życzę 
wszystkim Czytelnikom „Życia Grójca” optymistycznej 
majówki. 

                                      Burmistrz Gminy i Miasta Grójec                   
                                                       Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Drodzy Mieszkańcy,
nie tak dawno informowaliśmy Was o czynionych przez nas przygotowaniach do Święta Kwitnących Jabłoni. Pracowaliśmy bardzo 
ciężko w nadziei, że jednak sytuacja epidemiczna pozwoli nam na organizację naszej sztandarowej grójeckiej imprezy. Niestety, oka-
zało się, że pandemia nie ustępuje, wobec czego Święto nie może odbyć się w tradycyjnej formie. Wówczas postanowiliśmy wdrożyć 
plan B i przenieść święto do internetu. Jednocześnie zrezygnowaliśmy z występu gwiazd (nie wydatkowaliśmy żadnych środków z tytułu 
podpisania umów wstępnych z artystami), ale w harmonogramie utrzymaliśmy występy lokalnych artystów. 
26 kwietnia, podczas sesji Rady Miejskiej, debatowałam wraz z Burmistrzem Dariuszem Gwiazdą i Radnymi nad formułą imprezy. 
Radni zasugerowali, by – ze względu brak możliwości organizacji tradycyjnej formy Święta – odwołać tegoroczną edycję ŚKJ. Po dłu-
gich dyskusjach i wymianie argumentów Grójecki Ośrodek Kultury przychylił się do tej sugestii. Rozumiemy bowiem chęć zachowania 
rangi imprezy. 
Jesteśmy jednak ośrodkiem kultury i jedną z naszych najważniejszych misji jest organizowanie kultury, nawet gdy sytuacja epidemiczna 
temu nie sprzyja. Nie chcemy zamknąć naszych drzwi, siedzieć z założonymi rękami i czekać na koniec pandemii. Zdecydowaliśmy więc, 
że zamiast ŚKJ w dniach 22 i 23 maja odbędzie się w formule on-line Majówka z Kwitnącym GOK-iem. Zagrają, zaśpiewają i zatańczą 
podczas niej lokalni artyści (szczegóły na plakacie obok). Wszystkie te wystepy nagramy i będą je mogli Państwo obejrzeć w internecie. 
Już dziś serdecznie zapraszamy do oglądania tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że Majówka z Kwitnącym GOK-iem – choć nie zastąpi 
koncertów, w których uczestniczymy, bawiąc się wspólnie przed sceną – przypadnie Państwu do gustu i wspólnie będziemy podziwiać 
talent naszych lokalnych wykonawców. 
Bardzo dziękuję Burmistrzowi Dariuszowi Gwieździe i Radnym Rady Miejskiej za merytoryczną dyskusję na temat imprezy. Przy okazji 
składam Radzie również podziękowania za uchwalenie hejnału Grójca. Jest to dla nas, ludzi kultury, bardzo ważna kwestia. 
                                                   z najlepszymi życzeniami,    
                                                   Monika Woźniak,
                                                                                                                                                          dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury

LIST DO MIESZKAŃCÓW
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29 marca – podczas ostatniej sesji 
grójeckiej rady miejskiej – rad-
ni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę przedstawioną przez burmi-
strza Dariusza Gwiazdę.

Nowe schroniskoNowe schronisko
Odpowiedzialna za odławianie 
bezdomnych zwierząt w gmi-
nie Grójec będzie Fundacja 
Animal Rescue Poland. Zagu-
bione, błąkające się psy będą 
umieszczane w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt „Ce-
lestyniaki” w Celestynowie. 
Animal Rescue Poland z sie-
dzibą w Konstancinie Jezior-
na jest znaną fundacją, która 
dotychczas uratowała wiele 
zwierząt przed cierpieniem i 
okrucieństwem ze strony czło-
wieka. Podejmowane przez 
nią interwencje  często były 
nagłaśniane przez ogólnokra-
jowe media, dzięki jej działa-
niom osoby odpowiedzialne za 
niegodne traktowanie swoich 
zwierząt ukarano zgodnie z 
obowiązującym prawem.
– Jesteśmy grupą oddanych 
sprawie ludzi, połączonych 
chęcią niesienia pomocy tym, 
których życie tak często jest 
bagatelizowane i w bestialski 
sposób odbierane. Naszym 
celem jest podniesienie świa-
domości społecznej odnośnie 
ogromnego problemu, na jaki 
składają się: bezdomność 
zwierząt (program adopcyjny 
realizowany pod naszym pa-
tronatem), łamanie praw zwie-
rząt (interwencje na terenie 
hodowli, ubojni, gospodarstw 
domowych itp.), kontrola po-
pulacji zwierząt domowych 

(wspieranie i propagowanie 
programu sterylizacji i kastra-
cji). Naszą inicjatywę kieruje-
my do dzieci, ludzi młodych 
i starszych, do każdej osoby i 
każdego pokolenia, któremu 
los zwierząt nie jest obojętny 
– piszą o sobie „Animalsi”.
Na oficjalnym profilu spo-
łecznościowym Facebook 
Animal Rescue Poland można  
śledzić na bieżąco psy odła-
wiane z terenu naszej gminy, 
aby wesprzeć poszukiwania 
nowych właścicieli dla bez-
domnych psów. W celu wspar-
cia programu na oficjalnej 
stronie gminy Grójec powsta-
je specjalna zakładka, gdzie 
również będą znajdowały się 
takie informacje.

Bezdomne zwierzęta z gminy trafią do Celestynowa
Nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Grójec w 2021 r. to przede wszystkim zmiana dotychczasowego schroniska w Wągrodnie na Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

Koty również pod opiekąKoty również pod opieką
Uchwalany co roku program 
dotyczy również wolno żyją-
cych kotów. Gmina będzie do-
karmiała koty, szczególnie w 
okresie zimowym, przez zakup 
karmy i przekazanie jej Spo-
łecznemu Opiekunowi Kotów. 
Opiekę weterynaryjną nad ko-
tami wolno żyjącymi sprawo-
wać będzie grójecka Przychod-
nia Weterynaryjna ENDOVET.
Również w przypadku kastra-
cji lub sterylizacji kotów bez-
domnych z terenu naszej gminy 
koszty mogą zostać pokryte ze 
środków przeznaczonych na re-
alizację Programu Opieki nad 
Zwierzętami.
Ponadto, zaplanowano dzia-
łania edukacyjne w zakresie: 

promowania sterylizacji oraz 
kastracji psów i kotów jako 
najskuteczniejszej metody 
walki z nadmierną populacją 

SETNE URODZINY  
HELENY CZUCHNICKIEJ
Urodziła się 23 kwietnia 1921 r. Dzieciństwo spędziła we wsi Nastasów 
w rejonie tarnopolskim na Kresach. Ukończyła tam szkołę podstawo-
wą i średnią. Mając 19 lat, wraz z rodziną i okolicznymi mieszkańcami, 
została wywieziona przez NKWD na Syberię do Krasnojarskiego Kraju, 
gdzie spędziła sześć długich lat, ścinając olbrzymie syberyjskie cedry, 
ciężko pracując w sowieckim sowchozie, doznając  wielu krzywd, zim-
na, głodu i strasznych chorób. W czasie syberyjskiej tułaczki poznała 
młodego chłopaka, Eugeniusza Czuchnickiego, który również pocho-
dził z rejonu tarnopolskiego. Obdarzyli się tak trwałym uczuciem, że po 
powrocie z Syberii, w 1946 r., spotkali się, w  1947 r. wzięli ślub, po czym 
przeżyli razem 62 lata. Ma 4 córki, 6 wnuków i 14 prawnuków. W Grójcu 
zamieszkała w 1960 r. Zajmowała się szyciem, prowadzeniem domu i 
pracą na działce, gdzie hodowała dorodne warzywa i piękne kwiaty. 
Cieszy się dobrym zdrowiem, jest zawsze uśmiechnięta, zadowolona z 
życia. Nigdy nie narzeka. Wszystkie trudy swojego życia znosi z pokorą. 
Być może jest to recepta na tak długie życie. 

Kochanej Mamusi, Babci i Prababci, 
z okazji 100. rocznicy urodzin,

dużo zdrowia na dalsze lata,
pogody ducha, uśmiechu na twarzy

oraz samych słonecznych dni w życiu
                                                                                                      życzą córki z rodzinami.

zwierząt niechcianych – we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, których celem 
statutowym jest ochrona zwie-
rząt, oraz społecznymi opieku-
nami kotów wolno żyjących; 
elektronicznego znakowania 
zwierząt; edukacji w szkołach i 
przedszkolach oraz organizacji 
konkursów i warsztatów eduka-
cyjnych – czytamy w 11. punk-
cie podjętej uchwały.

ŚrodkiŚrodki
Środki, jakie zostaną prze-
znaczone na ten cel z budżetu 
gminy Grójec, to łącznie 158 
500,00 zł brutto. W tej kwocie 
są koszty: miejsc w schronisku 
dla zwierząt – 108 000,00 zł; 
opieki nad wolno żyjącymi ko-
tami (sterylizacja/kastracja) – 
20 000,00 zł; usypiania ślepych 
miotów – 500,00 zł; zapewnie-
nia całodobowej opieki wete-
rynaryjnej zwierzętom po ko-
lizjach drogowych oraz kotom 
wolno żyjącym – 30 000,00 zł.

Szymon WójcikSzymon Wójcik
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30 marca w Grójcu przy ulicy Zdrojowej 
odbyło się uroczyste otwarcie układu 
Kogeneracji, który wybudowała firma 
Celsium. Burmistrz Dariusz Gwiazda wraz z 
Dagmarą Nowak-Trochimiuk, dyrektorem  
Biura Zarządu Celsium i Michałem 
Gackiem,  dyrektorem ds. Realizacji 
Inwestycji Celsium, w symboliczny sposób 
otworzyli nową inwestycję w naszym 
mieście. 

KKogeneracja jest to wytwarzanie ogeneracja jest to wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła w energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu, czyli w czasie tego skojarzeniu, czyli w czasie tego 
samego procesu technologicz-samego procesu technologicz-

nego. Zapewnia wzrost sprawności energe-nego. Zapewnia wzrost sprawności energe-
tycznej i prowadzi do znacznie mniejszego tycznej i prowadzi do znacznie mniejszego 
zużycia paliwa niż w procesach rozdzielo-zużycia paliwa niż w procesach rozdzielo-
nych. Jest korzystna zarówno pod względem nych. Jest korzystna zarówno pod względem 
ekologicznym, jak i ekonomicznym.ekologicznym, jak i ekonomicznym.

DotacjeDotacje
Projekt ten został częściowo dotowany z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Dotacja projektu wyniosła: 1 102 
866,66 zł. Na inwestycję Celsium otrzymało 
również pożyczkę z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w kwocie 2 480 466 67 zł.

Pozyskane ciepłoPozyskane ciepło
W układzie wysokosprawnej kogeneracji w 
Grójcu zastosowano silnik gazowy o mocy 

elektrycznej 1,56 MWe i mocy cieplnej 1,78 
MWt oraz kocioł gazowy o mocy 1,5 MWt, 
który stanowi źródło rezerwowo-szczytowe. 
Podstawowym źródłem ciepła i energii elek-
trycznej jest silnik firmy Caterpillar CAT CG 
170-16. 
Silnik ten, zasilany gazem ziemnym, napędza 
generator wytwarzający energię elektryczną. 
Ciepło odzyskiwane jest z gazów spalino-
wych oraz z układu chłodzenia bloku silnika, 
a następnie poprzez wymienniki wprowa-
dzane jest do sieci ciepłowniczej. Sterowanie 
pracą układu może odbywać się lokalnie lub 
zdalnie z kotłowni przy ulicy Sportowej.

Ekologia i nowoczesnośćEkologia i nowoczesność
Uzyskujemy ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń do środowiska (niższa emisja dwu-
tlenku węgla do atmosfery – w stosunku do 
oddzielnych procesów technologicznych o 
około 9.500 ton rocznie). Innowacyjny sys-
tem kogeneracyjny zapewnia wzrost spraw-
ności energetycznej i prowadzi do znacznie 
mniejszego zużycia paliwa niż w procesach 
rozdzielonych (ograniczenie zużycia węgla 
w kotłowni przy ul. Sportowej o około 3.700 
ton rocznie, tj. około 150 samochodów z wę-
glem nie wjedzie do miasta).

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynkuOdpowiedź na zapotrzebowanie rynku
Dzięki nowo powstałym budynkom od 2005 
r. (czyli od momentu rozpoczęcia przez nas 
dzierżawy) moc zamówiona u naszych od-
biorców wzrosła o około 2 MW (wzrost o 

Ekologia i nowoczesność w Grójcu 17,6 %). Przez ten okres Celsium zainwestowało 
w rozwój systemu ciepłowniczego i przyłącze-
nie nowych odbiorców około 17 mln zł.

WspółpracaWspółpraca
Rozwój Grójca i duża liczba realizowanych no-
wych przyłączeń do sieci ciepłowniczej spowo-
dowały, że istniejącej kotłowni węglowej brako-
wało już mocy wytwórczych do zaspokojenia 

potrzeb cieplnych mieszkańców. Tylko 
dzięki dobrej współpracy z Gminą Grójec 
udało się wybudować dodatkowe, no-
woczesne źródło wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej, dzięki któremu 
będzie możliwe dalsze przyłączanie 
nowych budynków do sieci ciepłow-
niczej.
       Materiały prasowe UGiM Grójec       Materiały prasowe UGiM Grójec
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ZZmiana trybu nauczania miana trybu nauczania 
placówek edukacyj-placówek edukacyj-
nych na zdalny okazała nych na zdalny okazała 
się, początkowo, nie się, początkowo, nie 

lada wyzwaniem. Miejsce tra-lada wyzwaniem. Miejsce tra-
dycyjnej tablicy i zeszytu zaję-dycyjnej tablicy i zeszytu zaję-
ły: ekran komputera, klawiatura ły: ekran komputera, klawiatura 
i plik w programie tekstowym. i plik w programie tekstowym. 
Młodzież została odizolowana Młodzież została odizolowana 
od większych grup rówieśników, od większych grup rówieśników, 
a kontakt z nauczycielami uległ a kontakt z nauczycielami uległ 
ograniczeniu. Od 26 października ograniczeniu. Od 26 października 
tryb zdalnej nauki praktykuje tak-tryb zdalnej nauki praktykuje tak-
że Liceum Ogólnokształcące im. że Liceum Ogólnokształcące im. 
Piotra Skargi w Grójcu. Ucznio-Piotra Skargi w Grójcu. Ucznio-
wie i kadra tej placówki zauważa-wie i kadra tej placówki zauważa-
ją słabe strony tego rozwiązania. ją słabe strony tego rozwiązania. 

Pierwsze problemy Pierwsze problemy 
Największym problemem, zda-
niem dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego w Grójcu, Iwony 
Kwapisz, było samo zaprojekto-
wanie i start kanałów na platfor-
mie internetowej MsTeams. 
– Wtedy nie byliśmy przygoto-
wani na taki rozwój sytuacji – 
wspomina. 
Przez pierwszy miesiąc zdalnego 
nauczania uczniom udostępniane 
były materiały poprzez dziennik 
elektroniczny i pocztę interneto-
wą. Od końca kwietnia poprzed-
niego roku działa już nauka na 
platformie, a  według zapewnień 
dyrektor placówki, wszyscy na-
uczyciele przeszli, potrzebne do 
pracy zdalnej, szkolenie.
– Na chwilę obecną zdalne na-
uczanie w naszej placówce dzia-
ła bez zarzutów – podsumowuje 
Iwona Kwapisz.
Obecnie w grójeckim liceum  
uczy się 444 uczniów, przypo-
rządkowanych do 19 klas. Lek-
cje trwają od 30 do 45 minut. 
Uczniowie przyznają, że jeśli wy-
maga tego sytuacja, nauczyciele 
poświęcają, np. na dokończenie 
zaplanowanej części materiału,  
dodatkowy czas. 
– Robimy wszystko, aby dobrze 
wypełniać swoje obowiązki – za-
pewnia pani dyrektor LO. 

Aby usprawnić pracę i pomóc w 
szybszym zrozumieniu materiału, 
część nauczycieli podczas swoich 
lekcji używa tabletów graficz-
nych, wizualizerów.  Oprócz licz-
by podstawowych jednostek lek-
cyjnych, według zapewnień dy-
rektor liceum, istnieje możliwość 
uczestnictwa w dodatkowych 
konsultacjach prowadzonych 
przez nauczycieli na kanałach 
platformy MsTeams. Ponadto, 
tegorocznym maturzystom stwo-
rzono możliwość korzystania z 
dodatkowych konsultacji sta-
cjonarnych. Według zapewnień 
kadry, zespoły uczestniczące w 
zajęciach na terenie szkoły to 
maksymalnie 5 osób. 

Wroga izolacja Wroga izolacja 
Jednym z objawów nauczania 
w trybie zdalnym jest izolacja 
uczniów od grupy rówieśników. 
Wśród młodzieży jest to jeden z 
najczęściej wymienianych minu-
sów tego typu nauczania. 
– Brak kontaktu z rówieśnikami  
działa na stan zdrowia psychicz-
nego – zauważa Iwona Kwapisz. 
– Wśród uczniów coraz częściej 
obserwuje się pierwsze objawy 
depresyjne  – dodaje. 
Młodzież coraz częściej wykazu-
je poczucie wyobcowania i efekt 
popadnięcia w rutynę.

Blaski i cienie zdalnego nauczania
Wprowadzony ponownie obowiązek nauki zdalnej placówek edukacyjnych budzi kontrowersje 
wśród Polaków. Taki tryb nauczania niesie za sobą zmiany nie tylko w sposobie oraz formie pracy 
uczniów i nauczycieli, ale również – w licznych przypadkach – w zdrowiu fizycznym i psychicznym.

– Był moment, kiedy miałam 
wszystkiego dość. Każdy dzień 
wyglądał tak samo. Nie miałam 
ochoty wstać z łóżka, zacząć się 
uczyć – relacjonuje uczennica z 
Grójca.
W przypadku grójeckiego liceum, 
do dyspozycji uczniów jest po-
moc szkolnego psychologa i pe-
dagoga. Tryb zdalnego nauczania 
może pozostawiać ślady nie tylko 
w zdrowiu psychicznym, ale rów-
nież w kondycji i stanie fizycz-
nym. Tego typu nauka wymaga 
często spędzenia w pozycji sie-
dzącej nawet kilku godzin przed 
ekranem komputera. Dodatkowo, 
znacznie utrudnione jest prze-
prowadzanie lekcji wychowania 
fizycznego.
– Dostajemy od nauczycieli mate-
riały, spisy ćwiczeń, które teore-
tycznie powinniśmy wykonać, 
jednak na tę chwilę, nikt tego 
nie kontroluje – mówi uczenni-
ca jednej z grójeckich szkół. 
Problem aktywności fizycznej 
pojawia się także wśród stu-
dentów. 
– Na mojej uczelni nie odbywają 
się teraz zajęcia wychowania fi-
zycznego. Jedynym obowiązkiem 
jest przesyłanie zrzutów ekranu 
raportów aktywności z aplikacji 
mobilnej. Wiadomo jednak, że 
jeśli ktoś nie wykona treningu, w 

niektórych aplikacjach możli-
we jest manualne wprowadze-
nie go w spis aktywności – za-
uważa dziewczyna studiująca 
w Warszawie.
Jako konsekwencje tego trybu 
życia, młodzież najczęściej wy-
mienia: bóle głowy, pogorszenie 
wzroku i problemy z kręgosłu-
pem. 

Modyfikacje planu pracy Modyfikacje planu pracy 
Problemem napotykanym pod-
czas zdalnej edukacji okazuje się 
być również realizacja materiału.
– Mamy ograniczony czas nauki. 
Lekcje są krótsze, przez co nie 
możemy pracować na takim po-
ziomie, na jakim robiliśmy to w 
szkole – tłumaczy grójecka lice-
alistka. 
Również wśród nauczycieli i ka-
dry dyrektorskiej panują obawy 
co do realizacji podstawy progra-
mowej. 
– Teraz potrzeba więcej czasu, 
aby uczniowie dobrze przyswo-
ili wiedzę. Zwalniamy więc re-
alizację podstawy programowej 
– mówi Iwona Kwapisz, dyrek-
tor grójeckiego liceum ogólno-
kształcącego. – Konieczna jest 
sukcesywna modyfikacja roz-
kładu nauczania z danego przed-
miotu – dodaje. 
Licealiści najbardziej obawiają 
się o przedmioty rozszerzane i 
maturalne. Większość warszaw-
skich uczelni również podjęła na-
ukę w zupełności w trybie zdal-
nym, co negatywnie odbija się 
na jakości przekazywanej wie-
dzy. Jedna ze studentek chemii 
podkreśla, że brakuje połączenia 
zaplecza wiedzy teoretycznej z 
zajęciami praktycznymi. 
– Stacjonarnie miałabym labo-
ratoria. Niestety ze względu na 
sytuację w kraju nie mam tych 
zajęć. Brakuje mi praktyki – ko-
mentuje. 
W wielu przypadkach niemożli-
we jest korzystanie ze specjali-
stycznego sprzętu i pomieszczeń 

edukacyjnych.
– Dla mnie najgorszy jest fakt, że 
nie mogę pracować z profesjo-
nalną kamerą czy mikrofonem, 
a w przyszłości to właśnie będą 
narzędzia mojej pracy – boleje 
studentka dziennikarstwa. 

Weryfikacja wiedzy Weryfikacja wiedzy 
Pod wpływem kształcenia na od-
ległość kwestią wątpliwą może 
wydawać się indywidualna na-
uka młodzieży.
– My sami siebie kontrolujemy, 
niektórzy nie potrafią znaleźć 
w sobie motywacji do nauki – 
stwierdza jedna z licealistek. 
Dyrektor Iwona Kwapisz nie 
zauważa pogorszenia ocen, a w 
przypadku niektórych uczniów 
jest wręcz przeciwnie. Do spra-
wy podchodzi jednak z lekką re-
zerwą.
– Uświadamiamy naszych 
uczniów, że kiedyś będą musieli 
wrócić do szkoły i nastąpi wtedy 
weryfikacja ich wiedzy. Muszą 
pamiętać, że mają do zdania ma-
turę – podkreśla. 
Część młodzieży niepokoi się 
powrotem do szkół. Wśród obaw 
wymienia się natłok spraw-
dzianów i chęć zbyt szybkiego 
nadrobienia materiału przez na-
uczycieli. Należy jednak wspo-
mnieć również o problemie 
pracy w większej grupie osób. 
Jak wynika z przeprowadzonej 
wśród uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Piotra Skargi 
w Grójcu ankiety, duża część 
młodzieży obawia się wypowie-
dzi na forum. Praca w zaciszu 
domowym wpływać może więc 
na większą śmiałość uczniów w 
prowadzeniu dyskusji czy zada-
waniu pytań. 
– Teraz odczuwam mniejszy 
stres. Więcej się zgłaszam, czę-
ściej zabieram głos – wyznaje  
jedna z uczennic.
 W pewnym momencie ucznio-
wie będą zobligowani do prze-
stawienia się na zwykły tryb 
nauki.
– Powrót będzie ciężki, jednak 
zrobimy wszystko, aby pomóc 
naszym uczniom w jak najlepszy 
sposób powrócić bez problemów 
do nauki stacjonarnej – deklaruje 
Iwona Kwapisz.

Aleksandra SzymczakAleksandra Szymczak

Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1
A nawet jak nie ma kosza, to za-
branie ze sobą torby po jedzeniu 
na wynos do domu i wrzucenie 
jej do domowego kontenera też 
nie wydaje się jakimś wielkim 
problemem. Jest jeszcze PSZOK, 
gdzie także legalnie można po-
zbyć się różnego rodzaju odpa-
dów. Czemu zatem ciemną nocą 
zepsute telewizory i pozarywane 
wersalki lądują w lesie albo w ro-
wie? Zabrzmi to oczywiście fra-
zesowo, ale Ziemia Jest Naszym 
Domem. Pomysł wybudowania 
spalarni odpadów w sąsiedztwie 
wzbudziłby ogromne larum. Ale 
już sterta opon, bańki po oleju 
albo pokiereszowany zderzak w 
pobliskim lesie to nic takiego.  

Sadzonki za śmieciSadzonki za śmieci
Światowy Dzień Ziemi Grójec 
oficjalnie świętował 24 kwietnia 
na parkingu obok Grójeckiego 
Ośrodka Kultury. Kameralną 
imprezę zainaugurowało roz-

Grójec dla Ziemi
strzygnięcie konkursu plastycz-
nego o tematyce ekologicznej 
dla dzieci.
Obok GOK-u stanęły kontenery, 
do których mieszkańcy mogli 
wrzucać posegregowane wcze-
śniej odpady, m. in.: butelki pla-
stikowe, puszki, elektrośmieci, 
baterie. W zamian można było 
odebrać sadzonki od Nadleśnic-
twa Grójec i worki na śmieci. 
Kto przyniósł niezgniecione bu-
telki lub puszki, mógł je zgnieść 
za pomocą specjalnego urządze-
nia. 

Zbiórka karmyZbiórka karmy
Uczestnicząc w Światowym 
Dniu Ziemi, można było także 
zrobić coś dobrego dla naszych 
braci mniejszych. Wystarczyło 
kupić karmę dla zwierząt i przy-
nieść ją pod GOK, gdzie stał am-
bulans dla zwierząt Animal Re-
scue. Karma trafi do schroniska 
dla zwierząt w podwarszawskim 
Celestynowie (w tym roku gmina 

Grójec podpisała umowę z tym 
schroniskiem). 

Świętowali wszyscyŚwiętowali wszyscy
Ale Światowy Dzień Ziemi w 
Grójcu to nie tylko impreza pod 
Grójeckim Ośrodkiem Kultu-
ry. To także liczne pojedyncze 
inicjatywy, dzięki którym nasza 
okolica może być choć trochę 
czystsza.
Radna Małgorzata Molenda, 
wspólnie ze znajomymi oraz  ro-
dziną posprzątali teren cmenta-
rza żydowskiego. "Efekt zbiór-
ki to ponad 50 worków szkła i 
odpadów zmieszanych z terenu 
cmentarza żydowskiego" – pisał 
na swoim profilu Facebookowym 
burmistrz Dariusz Gwiazda.

Nie tylko w jednym dniuNie tylko w jednym dniu
Powinniśmy jednak żyć tak, by 
Światowy Dzień Ziemi trwał 
przez cały rok, a nie tylko przez 
jeden dzień. Nie chodzi tu rzecz 
jasna o codziennie zbieranie 
śmieci z rowów, ale o segrego-
wanie śmieci, oszczędzanie ener-
gii i wody, niepalenie butelkami 

PET w piecu czy niewyrzucanie 
odpadów gdzie popadnie. To już 
bardzo wiele. 
Innym, być może najważniej-
szym, zadaniem dla nas, do-
rosłych, jest uczenie najmłod-
szych szacunku do środowiska 
i zwierząt. Wierzę, że jeśli ta 

misja edukacyjna będzie trwać, 
to o sprzątaniu świata i innych 
akcjach ekologicznych przesta-
niemy mówić, że są „jak krew 
w piach”, a ich efekty będziemy 
widzieć nie tylko przez kilka go-
dzin. 

Dominik GóreckiDominik Górecki
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TTak w ogóle kwiecień, ak w ogóle kwiecień, 
w czasie którego miano  w czasie którego miano  
oddawać hołd więźniom  oddawać hołd więźniom  
hitlerowskich obozów  hitlerowskich obozów  

wyzwolonych przez aliantów wyzwolonych przez aliantów 
w kwietniu 1945 r., obfituje w w kwietniu 1945 r., obfituje w 
znaczące wydarzenia w dzie-znaczące wydarzenia w dzie-
jach Polski, od chrztu Mieszka I jach Polski, od chrztu Mieszka I 
(niepewna data), aż do katastrofy (niepewna data), aż do katastrofy 
smoleńskiej. smoleńskiej. 

Symbol albo przyczynekSymbol albo przyczynek
Z kwietniem kojarzy się tak-
że zbrodnia katyńska. Pierwszy 
transport polskich oficerów z obo-
zu w Kozielsku do Katynia wy-
słano 3 kwietnia 1940 r., a Niem-
cy ogłosili światu o  odkryciu gro-
bów katyńskich 13 kwietnia 1943 
r. Zbrodnia przeciwko ludzkości 
dokonana przez NKWD wiosną 
1940 r. na ponad 20 tysiącach pol-
skich oficerów, współtworzących 
przecież elitę naszego narodu, to 
wyjątkowo bolesne doświadcze-
nie. Nigdy dosyć przypominania 
prawdy o Katyniu, wciąż zresztą 
dalekiej do pełnego wyświetlenia. 
Pamiętajmy jednak, że coś, co dla 
nas  jest symbolem niesłychanego 
mordu, w kontekście lat 1939-
1945 stanowi zaledwie przyczy-
nek do tragicznych losów jeńców 
wojennych na wszystkich fron-
tach światowej zawieruchy. 

Wrzesień 1939Wrzesień 1939
Wojna z Polską miała być, w myśl 
dyrektyw Adolfa Hitlera, wojną 
totalną, w której rasa panów roz-
prawi  się z gorszym gatunkiem 
ludzkim. We wrześniu 1939 r. 
Wehrmacht, poddany uprzednio 
antypolskiej indoktrynacji, nie 
oszczędzał ani ludności cywilnej, 
ani wziętych do niewoli jeńców. 
Ta pierwsza ginęła w czasie na-
lotów dokonywanych przez Luft-
waffe, jak to miało miejsce np. 6 
września w Grójcu, czy podczas 
masowych rozstrzeliwań (to, co 
robiono z Polakami na Pomo-
rzu, uważa się za pierwszą falę 
niemieckiego ludobójstwa). W 
czasie kampanii wrześniowej do 
niewoli niemieckiej dostało się 
około 420 tysięcy naszych żołnie-
rzy. Na ogół przestrzegano wobec 
nich, zwłaszcza w oflagach i sta-
lagach, konwencji genewskiej o 
traktowaniu jeńców wojennych 
z 1929 r., ratyfikowanej zarów-
no przez Niemcy, jak i Polskę.  
Wrzesień 1939 r. to jednak tak-
że niemieckie bestialstwo, czyli 
zbiorowe egzekucje polskich 
żołnierzy wziętych do niewo-
li, m.in. w Opatowcu, Serocku, 
Majdanie Wielkim, Zakroczy-
miu czy w rejonie Ciepielowa. 
Ofiarami zbrodni Wehrmachtu 
byli  także mieszkańcy  Głucho-
wa koło Grójca czy Cecylówki 
koło Kozienic. W Głuchowie 
zgładzono  trzy osoby, a w Ce-
cylówce ponad 50 osób (zostały 
spalone w stodole). 

Zbrodnia niedoskonałaZbrodnia niedoskonała
Sternicy II RP nic nie wiedzieli o 
tajnym protokole do paktu Rib-
bentrop-Mołotow z 23 sierpnia 
1939 r., mówiącym o wspólnej 
agresji Trzeciej Rzeszy i ZSRR 
na Polskę. 17 września Polska i 
ZSRR, formalnie rzecz biorąc, 
nie znalazły się w stanie wojny. 

Tragiczny los jeńców wojennych - czego nas uczy?Tragiczny los jeńców wojennych - czego nas uczy?

Nie wiedzieliśmy, w jakim cha-
rakterze wkraczała na ziemie pol-
skie Armia Czerwona: przyjaciela 
czy wroga? Sprawę zagmatwała 
dyrektywa naczelnego wodza, 
nakazująca z Sowietami nie wal-
czyć. Kontrowersje budził status, 
jaki mieli oficerowie, policjanci, 
pracownicy służby więziennej 
(itd.), którzy dostali się do so-
wieckiej niewoli i których osa-
dzono w Kozielsku, Ostaszkowie 
i Starobielsku.  Oni sami zapewne 
liczyli na dobre traktowanie, cho-
ciaż wiedzieli, że ZSRR nie przy-
stąpił do konwencji genewskiej. 
Czy strona radziecka od razu pla-
nowała unicestwienie oficerów? 
Chyba nie. Przecież  pozwolo-
no im na wysyłanie listów i kart 
pocztowych do rodzin mieszka-
jących pod okupacją niemiecką, 
w Generalnym Gubernatorstwie. 
Do dziś w rodzinnych archiwach  
w Grójeckiem zachowały się listy 
pisane z Kozielska, sygnowane 
pieczęciami radzieckiej poczty. 
Wymowne, że korespondencja 
między Kozielskiem a krajem 
urywa się właśnie w marcu 1940 
r., a więc wtedy, gdy zapadła for-
malna decyzja o zlikwidowaniu 
oficerów. Wydaje się, że podjęto 
ją dopiero po definitywnym prze-
konaniu się, że  Polacy  są odpor-
ni  na indoktrynację. W każdym 
razie masowa zbrodnia  popeł-
niona przez NKWD w Katyniu 
nie była doskonała. Owszem, 
zasypano ciała ofiar ziemią, ale 
zapomniano o wspomnianych li-
stach, mogących być dowodami 
w sprawie, przynajmniej przy 
określaniu chronologii wydarzeń. 
Oprawcy czuli się zresztą tak 
bezkarnie, że pozostawili przy 
zwłokach przeróżne dokumenty, 
w tym  pamiętnik prowadzony 
niemal do samej egzekucji. Uwa-
żali, że nikt nie odnajdzie grobów 
ani nie wskaże winnych. Stało się 
jednak inaczej. Strona rosyjska, 
oficjalnie, do zbrodni katyńskiej 
przyznała się dopiero w 1990 r.

Liczeni na milionyLiczeni na miliony
Polscy oficerowie padli ofiarą 
totalitaryzmu stalinowskiego, 
współpracującego z totalitary-
zmem hitlerowskim. Sielanka 
wcześniej czy później musiała się 
skończyć, ze względu na prze-
ciwstawne interesy geopolityczne 
i ideologie obu państw. Z rozkazu 

Hitlera 22 czerwca 1941 r. Wehr-
macht runął na ZSRR, by znisz-
czyć nieprzyjaciela pod każdym 
względem, a tym samym zdobyć 
ogromną przestrzeń życiową dla 
narodu niemieckiego. Stalin wy-
glądał na zaskoczonego. Armia 
Czerwona, pozbawiona w wyni-
ku „wielkiej czystki” z lat 1936-
1938 wykształconej kadry do-
wódczej, cofała się w pośpiechu 
i chaosie, tracąc ludzi i sprzęt. W 
ciągu kilku miesięcy Wehrmacht, 
wspierany przez wojska państw 
Osi, czyli przez Austriaków, 
Węgrów, Rumunów, Włochów 
i Słowaków, zajął znaczną część 
zachodniego terytorium ZSRR, 
biorąc  do niewoli ponad 2 milio-
ny żołnierzy radzieckich. Nie dla 
nich była konwencja genewska.  
Uważani za podludzi, nie mogli 
liczyć na nic dobrego, no chyba 
że zgodziliby się na kolaborację. 
Na pierwszy ogień szli oficerowie 
polityczni, których rozstrzeliwa-
no od razu po wzięciu do niewoli. 
Pojedyncze i grupowe egzekucje 
jeńców, w tym także czerwono-
armistek, były normą. Wreszcie, 
jeńcy ginęli także podczas pie-
szych wędrówek i transportów 
kolejowych, w obozach koncen-
tracyjnych, z wyczerpania, z gło-
du, od chorób itd. 

Syn Stalina Syn Stalina 
Czerwonoarmista, idąc do niewo-
li,  skazywał sam siebie na unice-
stwienie, a swoją rodzinę na nie-
zapowiedziane wizyty enkawudzi-
stów. Bo jeśli nawet nie zabiliby 
go Niemcy, zrobiliby to „swoi” po 
powrocie do kraju. Kreml ogłosił 
bowiem, że ewentualne poddanie 
się   uważane będzie za dezercję i 
karane śmiercią. Stalin za zdrajcę 
ojczyzny  uznał nawet swego syna, 
Jakowa Dżugaszwilego, starszego 
lejtnanta. Już  16 lipca 1941 r. do-
stał się on do niewoli niemieckiej, 
lecz nie poszedł na współpracę z 
wrogiem. Co ciekawe, w jednym 
z oflagów zaprzyjaźnił się z na-
szymi oficerami. Jednemu z w 
nich wyznał, że polscy oficero-
wie, którzy rzekomo zagubili się 
na przepastnym terytorium ZSRR 
(tak głosiła radziecka propagan-
da), zostali zamordowani przez 
NKWD jako element niebezpiecz-
ny dla sowieckiego imperium. Po 
nieudanej próbie ucieczki z ofla-
gu trafił do Sachsenhausen, gdzie 

zastrzelono go 14 kwietnia 1943 
r., kiedy  rzucił się na druty. Jego 
śmierć zbiegła się w czasie z rewe-
lacjami Radia Berlin o odkryciu 
grobów katyńskich. 

W chodakach na mrozieW chodakach na mrozie
W międzyczasie nadzieje dyktato-
ra z Berlina na kolejny blitzkrieg 
spaliły na panewce. Nie docenił 
on potencjału militarnego ZSRR, 
jego rezerw materialnych i ludz-
kich, tudzież rosyjskiej zimy. 
Dyktator z Moskwy, który dopiero 
co przypominał zapaśnika rozło-
żonego na obie łopatki, stawiając 
opór  Hitlerowi, stał się głównym 
sojusznikiem aliantów zachod-
nich w walce ze wspólnym wro-
giem. Zimą 1942/1943 r. upadł 
mit niezwyciężonego Wermach-
tu. Brakowało ciepłych ubrań, 
zamarzało paliwo w czołgach, w 
końcu dojedzono ostatnie konie. 
6. Armia generała Friedricha von 
Paulusa została okrążona. Paulus   
30 stycznia 1943 r., już jako feld-
marszałek, poddał się  Armii Czer-
wonej.  Jego żołnierze człapali   do 
niewoli, mając na nogach  prymi-
tywne chodaki, brudni, zawsza-
wieni, zarośnięci, głodni, w ni-
czym nie przypominając lśniącego 
Wehrmachtu defilującego  ulicami 
Warszawy czy Paryża. Umierali w 
drodze do stacji kolejowych, za-
marzając na mrozie.  
– Nie po to mianowałem Paulusa 
feldmarszałkiem, żeby się poddał. 
Miał, jak przystało na niemieckie-
go feldmarszałka, zamiast iść do 
niewoli, popełnić samobójstwo. 
Do końca wojny nikogo nie mia-
nuję feldmarszałkiem – wściekał 
się Hitler.

Parada Parada 
Potem przyszły następne sukcesy 
Armii Czerwonej, jak np.  opera-
cja  Bagration na Białorusi. Spo-
śród wziętych latem 1944 r. do 
niewoli żołnierzy Grupy Armii 
„Środek” wybrano 57 tysięcy jeń-
ców, w tym 19 generałów. Właśnie 
oni 17 lipca 1944 r. przeszli  – pod 
eskortą – ulicami  Moskwy w ra-
mach tzw. Parady Zwyciężonych, 
na oczach mieszkańców stolicy 
ZSRR. Drogą, którą przeparado-
wali, przejechały polewaczki, by 
symbolicznie oczyścić miasto z 
faszystowskiego brudu. Z Mo-
skwy zawieziono ich pociągami, 
jak wielu innych jeńców koalicji 

państw Osi, do dalekich łagrów, 
gdzie mieli pracować na chwałę 
Kraju Rad. Wśród tych, którzy je 
przeżyli, był Paulus. Zdecydował 
się na kooperację z niemieckimi 
komunistami, podopiecznymi Sta-
lina. W 1953 r. wrócił z niewoli,  
osiadając w NRD. 

Przysmak JapończykówPrzysmak Japończyków
Mówiąc o jeńcach, nie możemy 
pominąć wojny toczącej się na 
Dalekim Wschodzie. Tam szcze-
gólnym okrucieństwem wykazali 
się Japończycy, którzy od 1937 r. 
podbijali Chiny. Atakując w grud-
niu 1941 r. Pearl Harbor na Hawa-
jach, spowodowali przystąpienie 
do konfliktu na Pacyfiku Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Wojnę pomiędzy nacjonali-
styczno-militarystyczną Japonią,  
będącą sojusznikiem Niemiec i 
Włoch, a USA i jej sprzymierzeń-
cami cechowała bezwzględność, 
zarówno jeśli idzie o same działa-
nia bojowe, jak i o traktowanie jeń-
ców. W tym ostatnim niechlubnie  
przodowali Japończycy, o czym 
można by napisać księgę o prze-
rażającej treści. Jeńcy alianccy, 
gromadzeni w czymś na podobień-
stwo obozów koncentracyjnych, 
wychudzeni, jak szkielety, budo-
wali  infrastrukturę wojenną Ja-
ponii. Prowadzono na ich organi-
zmach doświadczenia medyczne, 
np. wycinając im na żywo organy 
wewnętrzne. Japończycy potrafi-
li zabić jeńca, następnie pokroić 
go na kawałki i zjeść, co spotkało 
m.in. młodego amerykańskiego 
lotnika. Amerykanie, którzy zasto-
powali japoński blitzkrieg, prze-
chodząc do ofensywy, niechętnie 
brali jeńców. Zabijając Japończy-
ków, mścili się za ich bestialstwo, 
unikali podstępów, bowiem nie-
rzadko zdarzało się, że wojownik 
cesarza Hirohito rozrywał się gra-
natem, uśmiercając siebie i wroga.

Każdego mogłoby to spotkaćKażdego mogłoby to spotkać
W czasie II wojny światowej i bez-
pośrednio po niej poniosło śmierć 
kilka milionów jeńców. Taki los 
zgotowały im głównie totalitary-
zmy, widzące wroga nie tylko w 
sąsiadach, ale także doszukujące 
się go wśród własnych obywa-
teli. Stalin jednakowo nieludzki 
okazał się dla swojego marszałka,  
polskiego generała czy własnego 
syna, którego się wyrzekł. Wpraw-
dzie często powtarza się maksymę: 
„Historia magistra vitae est”, lecz 
tragiczny los jeńców wojennych 
niewiele nas nauczył. Światem 
wciąż trzęsą nieodpowiedzialne 
jednostki, nadal wydawane są i 
wykonywane bezsensowne rozka-
zy, zabijani i mordowani są nie-
winni ludzie.

Co robić?Co robić?
Weźmy sprawy w swoje ręce. Za-
cznijmy rozmawiać  z sąsiednimi 
narodami: przy wspólnym stole i 
przez Skype’a, przez kulturę i sztu-
kę, przez idaredy i jonagoldy.  Po-
znajmy się, polubmy, pokochajmy. 
Wszyscy, nie wyłączając Angeli, 
Andrzeja, Joego, Emmanuela czy 
Władimira, jesteśmy takimi samy-
mi ludźmi, potrzebującymi  pokoju 
i miłości. 

Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Kwiecień uznawany jest za miesiąc pamięci narodowej. Oczywiście, trzeba uważać, by nie popaść w schematyzm. Na wyrażanie 
szacunku do historii, czy też jej pamiątek, nie ma ani właściwego miesiąca, ani właściwego dnia. Na to dobra jest każda pora. 

Je
ńc

y 
w

 o
bo

zi
e 

Ch
an

gi
 (f

ot
. W

ik
ip

ed
ia

)



    LUDZIE/NASZE SPRAWY 7ŻYCIE GRÓJCA  |            KWIECIEŃ 2021

LIŚĆ WE WŁOSACH
Oszołomiony własną bohaterszczyzną, od razu zasnął przed włączonym telewizorem. Śniło mu się, że odcina piłką  grubą gałąź glostera. Już  wieńczył dzieło, gdy z grającego odbiornika  rozległ 
się podniecony  głos. Wyrwany ze snu, uniósł głowę z podłogowego legowiska, żeby sprawdzić, co się dzieje. Transmitowano  boks w wydaniu damskim. Komentator rozpływał się w zachwy-
tach nad unikami, prostymi, sierpowymi i podbródkowymi, a gdy doszło do nokautu, oszalał  ze szczęścia. Co za cios! Jego autorka, jak zdradził ów redaktor, odnajduje spokój duchowy tylko w 
dwóch miejscach: w kościele i w ringu. Na te słowa,  zsunął się  z siennika i doczołgał się do szklanego boga, by go wyłączyć, tj.  przerwać gorszący spektakl. W sumie dobrze się stało, że  Muza  
pojechała  rowerem do chorej cioci. Na mur oskarżyłaby swoją  „perełkę”  o wlepianie ślepiów w obce baby. „Zwariowałeś, czy  straciłeś gust?!” – dźwięczały mu w uszach słowa, jakie z pewnością  
wyrzekłaby, zastawszy  go w tak niewątpliwie  dwuznacznej  sytuacji. 
Już do rana nie spał, obserwując, jak ból konsekwentnie atakuje  poszczególne części ciała.  Nie mógł ukroić  chleba, a gdy już miał wyłazić z domu, zaczął utykać na lewą nogę. Ot, cena  za   wal-
kę z przyrodą, wobec której sadownik jest bezbronnym pionkiem, skazanym na swój los.  Dopiero co czuł się ciężarem dla samego siebie, a teraz  już włada sekatorem niczym Wołodyjowski 
szablą, skacze  po szczeblach drabiny niczym wróbelek. Nie zdąży z prześwietlaniem sadu do maja, może podoła do Bożego Narodzenia, jeśli wcześniej nie utopi się  w morzu gałęzi.
Tymczasem u sąsiadów  robota wre! Mijają się platformy sadownicze, rozbrzmiewa radosna  muzyka sekatorów i pił motorowych, rozpylają  się  nawozy,  przybywa błyszczących  znaków na  
małpkowym szlaku. Lada dzień świat zniebieszczeje od miedzianu.  On jednak łudzi się nadzieją, że w tym sezonie nie   zajmie ostatniego miejsca w gminnym plebiscycie. Muza wpadła na ge-
nialny pomysł. 
– Jak cię widzą, tak cię piszą, a my w tym widzeniu pomożemy bliźnim  – wyjawiła ideę, wręczając mu torbę wypełnioną ubraniami.
Do maskarady dał się przekonać po jednym przytuleniu, trwającym zaledwie pięć godzin. Odtąd codziennie na polu  kilka razy przebiera się  w różne stroje, prześwietlając sad raz od tej, raz 
od tamtej strony.  Dzięki temu  bliźni  idący drogą albo wiaduktem  mogą  odnieść wrażenie, iż  wśród drzew  uwija się co najmniej czteroosobowa  ekipa i że zaraz caluśki sad będzie elegancko 
wyrychtowany. 
– Na dziś fajrant? Podobno jutro  finiszujesz, przepraszam,  finiszujecie…, to znaczy  finiszujemy… – zaczął  przywitanie  Franz, jakby chciał mu coś wyjawić. 
Ugryzłszy się w język,  mrugnięciem oka rozkazał Krzysiowi schować do kieszeni kurtki  górniczą latarkę, co tenże uczynił, choć  tak niezdarnie, że wyleciała mu   z  ręki małpka,  rozbijając się na 
kamieniu. Oczywiście,  Franz, najlepszy przyjaciel,  był wtajemniczony w pomysł Muzy. Wyglądało jednak na to, że wie coś więcej. Więcej niż on sam. 
Na podwórku nigdzie nie wypatrzył roweru, czyli najwyraźniej Muza opiekuje się jeszcze  ciocią.
– Zatem nie będzie przylepiania  plastrów na reumatoidalne zapalenie stawów – westchnął z żalem, ale i z niepokojem, bowiem zatrwożyła go myśl, iż stał się balastem także dla niej. – Pod pre-
tekstem troski o ciocię  ulotniła się  stąd  na zawsze? Może naprawdę został mi już tylko sad? – zastanawiał się, padając na legowisko.
Nie śniły mu się wcale  pięściarki.  Oto Franz wraz z kolegami, wyposażeni w latarki górnicze, sekatory i piłki, w rytm wyszczekiwany przez psa przewodnika, obrabiali dolne partie drzew,  Gabriel  
i Michał, uzbrojeni w sekatory, machając w powietrzu skrzydłami niczym kolibry, golili góry, a Muza  z taką energią  wygrabiała spod drzew patyki i  liście na środek międzyrzędzi, jakby  zamiata-
ła kuchnię. Na niezwykłą scenę, niczym na cud, uczyniwszy znak krzyża, z zazdrością gapił się gospodarz, akurat wracający do domu od pryskania grusz, etatowy zwycięzca plebiscytu na  najlep-
szego sadownika w gminie. 
Punktualnie o szóstej rano Muza zameldowała się na legowisku. 
– Wstawaj, perełko.  Musisz koniecznie coś zobaczyć,  podziękować ekipie Franza i wysłać maila dziękczynnego do nieba, a w nocy będzie przytulanie plastrów… – wyszeptała na dzień dobry.
– Jak to? Nie jesteś snem? – spytał, otwierając oczy i  z niedowierzaniem wyciągając wykrzywionymi palcami z  jej włosów zeszłoroczny  liść.                                                                           Remigiusz Matyjas

Dokończenie ze s. 1
Wszystkich obezwładniała uśmie-
chem. „Zachowaj na zawsze uśmiech 
dzieciństwa, który i Tobie i innym roz-
jaśniać będzie życie zarówno w dniach 
pogody, jako i smutku” – napisała w 
jej pamiętniku  19 stycznia  1936 r. W. 
Kozłowska, nauczycielka języka pol-
skiego i niemieckiego. Chwila smutku 
nadeszła stosunkowo szybko, gdyż 
Hania musiała powiedzieć grójeckie-
mu gimnazjum: „Auf Wiedersehen“. 
Naukę szczebla średniego dokończyła 
w Zakładzie Naukowo– Wychowaw-
czym Sióstr Zmartwychwstanek w 
Warszawie. 18 września 1943 r., ma-
jąc 20 lat, wyszła za mąż za Józefa 
Wojdalskiego, rodem z Lubani koło 
Nowego Miasta nad Pilicą, rozpoczy-
nając, oczywiście  z uśmiechem, studia 
na najtrudniejszej uczelni na świecie, 
zwanej małżeństwem.  

Dom pełen książek  Dom pełen książek  
Na to, w jaki sposób postrzegała 
świat, duży wpływ miała literatura. 
Zaczęło się od Andersena, którego na 
dobranoc czytała jej mama. W szko-
le powszechnej w Grójcu z zapałem 
umiłowanie do literatury epoki ro-
mantyzmu i Młodej Polski krzewił  
Stanisław Parol. Literaturę piękną tak 
naprawdę  nauczyła ją kochać siostra 
Maria Antonia Pisarska,  jej najwięk-
sza miłość ze wszystkich pedagogów, 
z jakimi miała do czynienia. Nie ma 
się co dziwić, że osiemdziesięcio-
letnia Hanna Wojdalska, w swoich 
opowieściach, często odwołuje się do  
Mickiewicza, Słowackiego, Sienkie-
wicza,  Orzeszkowej,  Prusa czy Że-
romskiego, porównując  grójczan do 
bohaterów „Pana Tadeusza”, Trylogii 
czy „Lalki”. Najlepsi handlarze mię-
dzywojennego Grójca kojarzą się jej 
rzecz jasna  z  subiektem Rzeckim z 
powieści Prusa.

Moniuszko i ŻabczyńskiMoniuszko i Żabczyński
W miejscowych starych kawalerach 
rozpoznaje Zbigniewa i Stefana ze 
„Strasznego dworu”, którzy zaprzy-
sięgli sobie życie w wolnym stanie. 
Od dziecka znajdowała się pod wpły-
wem  twórczości Moniuszki, twórcy 
naszej opery narodowej, czy innych 
kompozytorów muzyki klasycznej, 
np. Straussa. Panna z dobrego domu  

obowiązkowo grała na instrumencie, 
zatem  i  ona pobierała lekcje  muzyki, 
konkretnie  u Władysławy Szulcowej. 
Cały kraj znał modne szlagiery, zatem 
i ona śpiewała tango skomponowane 
przez W. Daniłowskiego  do słów Mie-
czysława Fogga, wykonywane przez 
tegoż ostatniego, a nawet wystukała je 
na pianinie dla swojej sympatii - He-
nia. Oboje nucili:
„Pamiętasz, sankami jechaliśmy miła,
Śnieg padał wielkimi płatkami,
Przed nami się droga jak płótno bieliła,
Usłana srebrnymi kwiatami”.
Jak wszystkie podlotki podkochi-
wała się w amantach filmowych.  
Kilka razy oglądała w grójeckim 
kinie  Apollo „Manewry miłosne” z 
Aleksandrem Żabczyńskim. Jak on 
tańczył i śpiewał!

Wartości  Wartości  
Dzisiejsze nastolatki, niewolnice Face-
booka, niewiele zrozumiałyby z treści 
szkolnego pamiętnika Hani Stypuł-
kowskiej. Niemal wszyscy, którzy się do 
niego wpisywali, zarówno nauczyciele, 
jak  i uczniowie, skupiali się na takich 
wartościach jak: ojczyzna, nauka, praca, 
Bóg. 
„Praca i nauka – niech idą za Tobą,
Cnota i moralność – niech będą ozdobą,
Niech Ci towarzyszą te piękne zalety
I niech z Ciebie utworzą ideał kobiety” 
– życzył swojej wychowance S. Parol. 
Z kolei Antoni  Adamski, geograf,  przy-
pominał: „Pracować tak, ażeby przyspo-
rzyć chwały ojczyźnie to najszczytniej-
sze nasze marzenia”. 
„Bądź pożyteczną krajowi, rodzinie,
 Kochaj serdecznie Polaków, 
 A imię Twoje nigdy nie zaginie 

Hanna Wojdalska pozostanie z nami w swoich opowieściach
We wdzięcznych sercach rodaków” – 
zapewniał 6 listopada  1936 r. kolega 
Mietek.

WojnaWojna
Formą weryfikacji wychowania pa-
triotycznego  okazała się wojna, będą-
ca ważnym doświadczeniem, idącym 
za naszą bohaterką do ostatnich dni 
blisko stuletniego żywota, tak samo 
jak za jej mężem, żołnierzem 1939 
r., ze wzruszeniem opowiadającym o 
swoim bracie i szwagrze („martwym 
za życia”), o zawiłych polskich losach. 
Pod koniec wojny Hanna Wojdalska 
najpierw straciła mamę, a potem uro-
dziła córkę, zostając „matką Polką”. 
15 stycznia 1945 r., w dniu wyzwole-
nia Grójca, wepchnęła pod stół wóze-
czek, by chronić Marysię przed ewen-
tualnym bombardowaniem. 

SklepSklep
W okresie PRL-u, chcąc nie chcąc, 
pracowała m.in. w sklepie tekstylnym 
i żelaznym. Raz była na wozie, raz 
pod wozem („wnuczka kułaka”), choć 
mimo wszystko u siebie. Poznawała 
kraj, fotografując się nad Morskim 
Okiem, niekiedy nawet jeździła za 
granicę,  np. do Londynu,  nie mówiąc 
już o tym, że Polaka wybrano papie-
żem. W 1986 r. wraz z mężem i młod-
szą córką, Anią, poleciała samolotem 
do Rzymu, by ofiarować Janowi 
Pawłowi II słoiczek konfitur przygoto-
wanych z czereśni poznańskich. W III 
RP, na emeryturze,  zrobiła rozrachu-
nek z przeszłością – osobistą, Grójca i 
Polski. 

Początki dziejopisarstwa Początki dziejopisarstwa 
Za regionalizm zabrała się u schył-
ku epoki PRL-u, razem z mężem. 
W  1987 r. ukazał się „Zarys dziejów 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Grójcu” ich autorstwa,  
opublikowany przez Wydawnictwo 
Spółdzielcze w Warszawie. W 1993 
r. w „Wiadomościach Archidiece-
zjalnych Warszawskich” państwo 
Wojdalscy zamieścili artykuł, przed-
stawiający historię  utworzenia drugiej 
parafii w Grójcu i budowy kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego. Pani Han-
na została kronikarką nowej parafii.  
Czyżby właśnie wtedy postanowiła 
pójść za ciosem, czyli objąć społeczną  

posadę kronikarki Grójca? 

Niesamowita pamięć  Niesamowita pamięć  
Predysponowała ją do tego niesamo-
wita pamięć. „Opisuję wszystko, co 
widziałam, co słyszałam w domu” 
– napisała. Jako dziecko orientowała 
się w sprawach grójeckich lepiej niż 
współczesna dzieciarnia, gadająca 
ciągle z komputerem. Wtedy więcej 
czasu, niż dziś, spędzało się na tzw. 
mieście wspólnie z rówieśnikami. Nikt  
nie podwoził dziecka  samochodem do 
szkoły, i to nie tylko z tego powodu, że 
w Grójcu automobilów prywatnych 
było jak na lekarstwo, podobnie zresztą 
jak motocykli. Stypułkowszczanka, 
urocza dziewczynka, nosząca długie 
warkoczyki  z kokardami,  całą drogę  z 
domu do PSP nr 1  (z zachodniej części 
miasta na wschodnią) i z powrotem po-
konywała  pieszo, konstatując, że miej-
ski świat, nawet w wydaniu  mieściny 
typu Grójec, jest czymś wartym pozna-
nia. Po 70-80 latach zdawało się jej, 
jakby wszystko i wszystkich widziała 
wczoraj. Młodego Lipszyca, mające-
go „szparkę między dwoma zębami 
w górnej szczęce”. Fajgę Rozenblat,  
właścicielkę sklepu tekstylnego, któ-
rej w czasie rozmowy do tego stopnia  
przeszkadzały „niedopasowane pro-
tezy”, że  musiała je „przytrzymywać 
językiem”. Winklerową, właścicielkę 
sklepu spożywczego, uśmiechającą się 
do klientów tak, iż „widoczne były me-
talowe koronki na dwóch środkowych 
zębach górnej szczęki”.  

Wywiady i rozmowyWywiady i rozmowy
Hanna Wojdalska, odtwarzając  gró-
jeckie historie, bazowała nie tylko na 
swojej pamięci, ale także na relacjach 
rodziny i innych osób. Przytaczała fak-
ty zasłyszane w dzieciństwie od mamy, 
np. o zbóju Zielińskim grasującym w 
Sękocinie. Inspirowały ją rozmowy z 
ludźmi przypadkowo spotkanymi, np. 
w czasie podróży kolejką grójecką do 
Warszawy. A nieraz, gdy czegoś nie 
mogła sobie przypomnieć, chciała coś 
zweryfikować, dopełnić albo ustalić, 
po prostu prowadziła wywiady ze 
świadkami epoki, z rodzinami swoich 
bohaterów. „Powiedziała mi o tym 
córka państwa Kuczyńskich Janka 
Bekasiewiczowa, moja starsza kole-
żanka, ciesząca się dobrym zdrowiem 

i pamięcią”  –  informuje czytelników. 
„Prawdziwość moich słów może po-
twierdzić pan Arnold Bekasiewicz, 
mąż Julii Kuczyńskiej, do dziś miesz-
kający w Grójcu” – zapewnia w innym 
miejscu.

OpracowaniaOpracowania
Korzystała także z literatury przed-
miotu. Pisząc o sprawach akowskich, 
nieraz powoływała się na klasyczne 
opracowanie Henryka Świderskiego, 
a wspominając postać dra Stanisława 
Markowskiego, związanego z Wolą 
Łychowską, ojca chrzestnego Marysi,   
sięgnęła po książkę „Uśpiony agent” 
Krzysztofa Starzyńskiego. Zdawała 
sobie sprawę, iż – aby wyjaśnić niektó-
re wątpliwości – „należałoby poszpe-
rać w archiwach”. Na „taki luksus”  nie  
pozwalały jej oczy. Z latami coraz bar-
dziej traciła wzrok, co znacznie utrud-
niało jej pracę.

Wskrzeszony światWskrzeszony świat
Hanna Wojdalska wydobyła z  zapo-
mnienia Grójec, którego już dawno 
nie ma, pełen barw i wielokulturowo-
ści. Nie zawsze doceniali ją „wielcy” 
małej ojczyzny, ale zdobyła serca 
czytelników, co znaczy więcej niż 
jakiekolwiek medale, w tym nawet i 
Medal za Zasługi dla gminy Grójec, 
którego doczekała. Zaistniała już w 
literaturze przedmiotu. Szkoda tylko, 
że cytowana jest  przez publicystów 
historycznych wybiórczo, co dotyczy 
zwłaszcza tekstu o wyzwoleniu Grójca 
w styczniu 1945 r. przez Armię Czer-
woną. Zazwyczaj eksponuje się frag-
menty mówiące  o ekscesach, których 
dopuszczali się wyzwoliciele, czy o 
nadchodzącym nowym zniewoleniu 
Polski, przechodząc obojętnie nad nie-
wygodnym  faktem, iż z dziejowego 
zamętu skorzystali także miejscowi 
rabusie.

ZaproszenieZaproszenie
Pani Hanna kocha miasto swego dzie-
ciństwa, co nie przeszkadza jej pamię-
tać o rynsztokach.  Kocha ojczyznę, 
ale zdaje sobie sprawę ze złożoności 
historii. Cieszy się, że  gród ks. Skargi z 
każdym rokiem pięknieje, choć jedno-
cześnie zaprasza nas do dawnego Grój-
ca – na spotkanie z cieniami przeszłości 
i z nią samą, "kochaną i milutką Ha-
neczką", do końca swoich dni starającą 
się realizować wskazania ze szkolnego 
pamiętnika.       Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Śl
ub

 H
an

ny
 i 

Jó
ze

fa
 W

oj
da

ls
ki

ch
 (f

ot
. a

rc
hi

w
um

 ro
dz

in
ne

)



8 KULTURA

ARTYŚCI GPZG
LEOKADIA PODOBA
Wielokrotnie myślała o malowaniu, ale dopie-
ro po przejściu na emeryturę w 2017 r. zaczęła 
realizować swoje marzenie. Najpierw akware-
la, potem akryl. „Ze sklepu przysłali wszystko: 
farby, podobrazia, fartuch, sztalugę... Malar-
stwo tak mnie pochłonęło, że nie chciało mi 
się spać, jeść, tylko malować dniami i nocami” 
- opowiada. Inspirację spotyka wszędzie: w 
życiu codziennym, w podróży, w internecie, 
w twórczości artystów; prowadzona intuicją. 
Dla Leokadii Podoby elementy świata przed-
stawionego służą do zobrazowania w sposób 
symboliczny świata jej odczuć i myśli. 
Do Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej dołączy-
ła w 2020 r.

JERZY GÓRECKI
Mieszkaniec Grójca. Po przejściu na emery-
turę jego pasją stało się malarstwo, a szcze-
gólnie rysunek. Tworzy bajkowe scenki, gdzie 
sielskość bawiących się dzieci jest pełna sym-
boliki. Każda postać czy precyzyjny detal ma 
znaczenie i swoje uzasadnienie w kompozycji. 
Od 2018 r. należy do Grupy Plastyków Ziemi 
Grójeckiej i bierze aktywny udział w plene-
rach, spotkaniach i wystawach. 

Łukasz Skarżyński, artysta z Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej, 
zmarł nagle 19 kwietnia 2021 r. Osoba niezwykle życzliwa, 
wrażliwa i wszechstronna. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach i 
wydarzeniach Grupy. Otworzył przed nami swój dom, goszcząc nas 
podczas letniego pleneru. 

Z Z wielkim zapałem oddawał się twórczości i poszukiwaniu róż-wielkim zapałem oddawał się twórczości i poszukiwaniu róż-
nych technik przekazu.Nie posiadając sprecyzowanej ścieżki nych technik przekazu.Nie posiadając sprecyzowanej ścieżki 
w świecie sztuk pięknych, oddawał się różnym eksperymen-w świecie sztuk pięknych, oddawał się różnym eksperymen-
tom. Malował farbami olejnymi i akrylowymi, ale również tom. Malował farbami olejnymi i akrylowymi, ale również 

podejmował próby wykorzystywania w swoich pracach szkła (witraż), podejmował próby wykorzystywania w swoich pracach szkła (witraż), 
ceramiki, drewna i marmuru.ceramiki, drewna i marmuru.
Tak, jak różnorodne były techniki, które wykorzystywał podczas two-
rzenia, tak różnorodne były tematy jego prac. Przedstawiały jego oso-
biste rozterki oraz przemyślenia o otaczającym świecie. 
– Łukasz był ciekaw wszystkiego, zawsze chętnie pomagał w każdej 
sprawie, towarzyski, lubił nasze spotkania w Grupie Plastyków – mówi 
Anna Ryszkowska
– Przykro, że już odszedł. Śp. Łukasz był bardzo ciekaw nowych tech-
nik, otwarty na eksperymenty i robił piękne rzeczy techniką witrażo-
wą. W tę dziedzinę był mocno zaangażowany – zauważa Monika Fe-
liksiak.
Dziękujemy, że mieliśmy zaszczyt i przyjemność wspólnie twórczo 
spędzać czas, wzajemnie się inspirować i prezentować nasze prace. 
Spoczywaj w pokoju.

Anna MłyniecAnna Młyniec
Prezes GPZGPrezes GPZG

Odszedł Łukasz Skarżyński
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Życie na Ziemi
W dniach 12-20 kwietnia w Galerii 2 Piętro obok Pracowni PA-
ADM na ulicy Bankowej można było zobaczyć wystawę malar-
stwa przedstawiającego pejzaże, zwierzęta i sceny rodzajowe. 
Ekspozycję zorganizowano pro bono i była ona otwarta dla 
wszystkich zainteresowanych.

Przyroda jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Nasi młodzi 
malarze z wielką uwagą tworzyli przedstawienia natury, odda-
jąc bogactwo zjawisk, jakie w niej zachodzą. Widać tu nakiero-
wanie uwagi na motywy morza, gór i nieba. Zwierzęta ukazane 
są w swoim naturalnym środowisku. Na kilku pracach można 
dostrzec postać wpatrującą się w dal i być może kontemplującą 
nad pięknem przyrody albo nad swoim miejscem na Ziemi. Ży-
cie przedstawione na wystawie zdaje się płynąć swoim rytmem 
w pełnej krasie. Mamy tutaj do czynienia z marzeniem, czy ze 
stanem ducha twórcy? Z pewnością warto zweryfikować  to 
podczas oglądania obrazów na żywo.

Realistyczne przedstawienia wykonano na papierze, materiale 
oraz na dyktach; w  następujących  technikach:  ołówek, kred-
ki artystyczne, pastele suche i wodorozcieńczalne, akwarela, 
gwasz, akryl i olej. Autorami prac są młodzi twórcy z Grójca i 
okolic: Daria Chudebska, Pola Czaplińska, Hanna Czernek, Ola 
Denis, Lena Dulemba, Gabriela Godusławska, Gabrysia Kali-
nowska, Zosia Karas, Wiktoria Katus, Maja Kołacz, Zosia Kołacz,  
Maria Kraj, Zosia Kraj, Weronika Kusio, Julia Macierzyńska, Ola 
Markiewicz, Małgorzata Sawarska, Maciek Wojciechowski.

                                                 Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY

SSpotkania w kręgu sztuki potkania w kręgu sztuki 
poświęcone zostały sław-poświęcone zostały sław-
nym malarkom, czasem nym malarkom, czasem 
zapomnianym, jednak zapomnianym, jednak 

wraz z upływem czasu wracają-wraz z upływem czasu wracają-
cym na zasłużone miejsce w świe-cym na zasłużone miejsce w świe-
cie sztuki. Poznaliśmy fragmenty cie sztuki. Poznaliśmy fragmenty 
biografii, dorobek artystyczny biografii, dorobek artystyczny 
oraz ciekawostki z życia Dory oraz ciekawostki z życia Dory 
Maar, Tamary Łempickiej, Marii Maar, Tamary Łempickiej, Marii 
Jaremy oraz Anny Bilińskiej. Jaremy oraz Anny Bilińskiej. 

Łempicka w modzieŁempicka w modzie
Inspiracje twórczością Tamary 
Łempickiej (1898-1980) wprowa-
dziły nas w świat paryskiej bohe-
my artystycznej, malarskiej odwagi 
graniczącej z kontrowersyjnością. 
W jej pracach pojawiała się postku-
bistyczna stylizacja, a formy były 
budowane dzięki uproszczeniom. 
Artystka malowała głównie portrety 
i martwe natury, a wraz z popular-
nością estetyki art deco liczba zama-
wianych u niej obrazów znacząco 
wzrosła. W 1938 r. wyemigrowała 
do Stanów Zjednoczonych.  Po-
czątkowo dobrze kontynuowana 
droga kariery artystycznej, została 
zachwiana nowymi trendami sur-
realizmu, fakturowości w pracach 
oraz abstrakcji. Artystka nie mogła 
się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści. Jednak obecnie jej prace cieszą 
się wielkim zainteresowaniem na 
rynku dzieł sztuki. Sprzedają się w 
rekordowych cenach, przykładowo, 
w lutym 2020 r. na aukcji Christie’s 
w Londynie „Portret Marjorie Fer-
ry” osiągnął kwotę 82 mln złotych.

W kręgu sztuki - kwiecień

Wspominając twórczość Łempic-
kiej, omawialiśmy nie tylko war-
tość umiejętności malarskich, lecz 
również środowisko, kreowanie 
odpowiedniego tła dla działań 
artystycznych oraz ich właściwą 
prezentację. Podążając za sukce-
sem malarki, nawiązaliśmy do 
tematu martwej natury, sposo-
bu, w jaki tworzyła,  pokazując 
uczucia, silne emocje i przeżycia 
w swoich obrazach. Skorzystali-
śmy ze wspaniałych możliwości, 
jakie dają nam pastele – zarówno 
suche, jak i olejne. 

Interesujące praceInteresujące prace
Świetne obrazy stworzyły: Kasia 
Wyrzykowska, Natalia Kopyś, 

Marika Molenda oraz Weronika 
Godlewska. Realizując własne 
spojrzenie na malowane przed-
mioty, skupiły się na ciekawej 
kompozycji, przedstawianych 
obiektach, a dzięki obserwacji 
dopracowanych i wygładzonych 
fragmentów obrazów Łempic-
kiej, przełożyły te szczególne 
cechy na swoje szkice. Dzięki 
rysunkowym ćwiczeniom po-
wstały interesujące prace, w któ-
rych widać charakter autorek, ich 
duże umiejętności oraz zdolności 
plastyczne, przy jednoczesnym 
nawiązaniu do omawianego stylu 
malarskiego i wybranego tematu. 
Gratulacje i oby tak dalej…         
           Agnieszka KazałaAgnieszka Kazała

Nadchodząca wiosna będzie 
doprawdy zielona. Z dumą 
ogłaszamy, że nasz projekt 
warsztatów ekologicznych 
„EKO STACJA – razem 
dla planety!” otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 
10 tys. złotych w XI edycji 
konkursu grantowego 
Funduszu Naturalnej Energii!

W W chwili najwięk-chwili najwięk-
szego natężenia szego natężenia 
obostrzeń (za-obostrzeń (za-
mknięcia insty-mknięcia insty-

tucji kultury oraz ograniczeń tucji kultury oraz ograniczeń 
zgromadzeń) nasi animatorzy zgromadzeń) nasi animatorzy 
nie stali bezczynnie, tylko za-nie stali bezczynnie, tylko za-
kasali rękawy i z wytężeniem kasali rękawy i z wytężeniem 
śledzili konkursy grantowe oraz śledzili konkursy grantowe oraz 

projekty wszelakich fundacji i projekty wszelakich fundacji i 
ministerstw. Wszyscy zgodnie ministerstw. Wszyscy zgodnie 
ocenili, że rok 2021 będzie okre-ocenili, że rok 2021 będzie okre-
sem promocji ekologii i ochro-sem promocji ekologii i ochro-
ny środowiska. Z tego również ny środowiska. Z tego również 
powodu ponowne otwarcie na-powodu ponowne otwarcie na-
szej lokalnej Pracowni Orange szej lokalnej Pracowni Orange 
będzie uświęcone szeregiem będzie uświęcone szeregiem 
warsztatów i zajęć dla dzieci, warsztatów i zajęć dla dzieci, 
tak spragnionych ćwiczeń i za-tak spragnionych ćwiczeń i za-
baw w gronie rówieśników. baw w gronie rówieśników. 
Jeszcze poprzedniej jesieni 
Grójecki Ośrodek Kultury zło-
żył wniosek do Fundacji Orange 
na dofinansowanie zakupu Pho-
tonów – zestawu programowal-
nych robotów interaktywnych 
dla najmłodszych. Zgodnie ze 
scenariuszem projektu, malu-
chy wezmą udział w 10 lekcjach 

Ekologiczna wiosna z GOK-iem
przyrodniczych, dotyczących 
problemu segregacji odpadów, 
ochrony środowiska oraz zmian 
klimatycznych.
Oprócz tego, grójecka Pracow-
nia Orange będzie na przełomie 
maja i czerwca gościć eduka-
torki z Fundacji Girls Code 
Fun, które poprowadzą zajęcia: 
„Ty też masz wpływ! Warsztaty 
o zmianach klimatu, stworzenie 
quizu” oraz „Historia o pszczo-
łach. Stworzenie interaktyw-
nych historii o pszczołach i ich 
roli w ekosystemie.”
Jednakże największym sukce-
sem na rozpoczęcie tego roku 
jest dla nas wygrana w ogólno-
polskim konkursie grantowym 
Funduszu Naturalnej Energii. 

Spośród 221 wniosków, znaleź-
liśmy się wśród zwycięskich 48 
projektów, które otrzymają do-
finansowanie w wysokości 10 
tys. złotych.
„Eko Stacja – razem dla plane-
ty” to wieloetapowy projekt. W 
jego ramach nasza Pracownia 
Orange zostanie doposażona w 
zestawy edukacyjne, w tym gry 
planszowe, tablice edukacyjne, 
zestawy konstruktorskie (np. w 
małą elektrownię wiatrową!), 
lornetki, stację pogody, przy-
rządy pomiarowe, mikroskop 
czy minikamerę. Oprócz tego, 
przy wsparciu Stowarzyszenia 
Tropy Przyrody oraz Stowarzy-
szenia Robisz.To, dzieci z Grój-
ca będą mogły wziąć udział w 
profesjonalnych zajęciach przy-
rodniczych, na których m.in. 
poznają technikę budowy hoteli 
dla owadów. Obiekty te, zbu-
dowane z użyciem naturalnych 
surowców z odpadów (drewno, 
cegła, szyszki, słoma), stano-
wią oazę dla wielu gatunków 
insektów, przede wszystkim 

zapylaczy, co poprawi bioróż-
norodność gatunkową naszego 
regionu.
Projekt będzie także wielkim 
powrotem wolontariuszy z lo-
kalnego Klubu Gier i Fantastyki 
GROFAN. Pandemia również i 
nam wdała się mocno we znaki 
– jako nieformalna grupa dzia-
łająca przy instytucji kultury 
byliśmy ściśle związani z tym, 
co dzieje się w GOK-u, więc 
lockdown praktycznie wstrzy-
mał wszystkie nasze aktywno-
ści. Ażeby sprawniej działać w 
czasach koronawirusa, podjęli-
śmy decyzję o zarejestrowaniu 
się jako Stowarzyszenie (obec-
nie czekamy na potwierdze-
nie w KRS). Już niebawem w 
GOK-u ruszą nie tylko zajęcia 
ekologiczne, ale również spo-
tkania graczy przy planszów-
kach i sesjach fabularnych.
Wkrótce ogłosimy zapisy dla 
dzieci, a także harmonogram 
naszego projektu, zachęcamy 
gorąco do udziału!

Łukasz Haśkie, GOKŁukasz Haśkie, GOK

Ostatnie tygodnie, wraz ze wstrzymaniem działań stacjonarnych 
pracowni Takie Tam Warsztaty, dały możliwość rozmowy z młodzieżą 
w przestrzeni wirtualnej. 
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Katyńska ziemia stała się miej-
scem, gdzie mordowano także 
osoby związane urodzeniem albo 
wyborem z Grójecczyzną. Tych 
nazwisk jest wiele. Choćby przy-
pomniany  niedawno na stronie 
„Życia Grójca” kapitan Mieczy-
sław Włodarski, ur. w 1896  r. w 
Worowie, żołnierz, bohater woj-
ny z bolszewikami. 

KomisjaKomisja
Kiedy wiosną 1943 r. zbrodnia 
wyszła na jaw, Niemcy, którzy już 
nie byli sojusznikami Sowietów, 
postanowili wykorzystać sprawę 
propagandowo. Zorganizowali 
wylot do Smoleńska między-
narodowej komisji. W polskiej 
grupie znaleźli się m.in. lekarze 
warszawscy,  pochodzący z Mo-
gielnicy dr Konrad Orzechowski 
i dr Emil Grodzki, literaci Józef 
Mackiewicz, Ferdynand Goetel. 
Sporządzili relacje, które trafiły 
do władz podziemnych i PCK. 

Konrad i Józef OrzechowscyKonrad i Józef Orzechowscy
– Konrad Orzechowski odnalazł 
w Katyniu swojego brata, porucz-
nika Antoniego, też lekarza. Jesz-
cze 30, 40 lat temu spotykałam 
ludzi, których leczył – wspomina 
swoją rodzinę Maria Dziuba z 
Goszczyna. 
Dla tych, którzy znali szczegóły 
sowieckiej zbrodni, też nie było 
miejsca w społeczeństwie. Kon-
rad Orzechowski został zatrzy-
many przez funkcjonariuszy UB 
już 25 lutego 1945 r. i przekazany 
Sowietom. „Aresztowanie na-
stąpiło wskutek jego udziału w 
kampanii katyńskiej” – wynika 
z dokumentów bezpieki. Przez 
sowiecki obóz koncentracyjny w 
Rembertowie pod Warszawą wy-
wieziono go do łagrów w ZSRR. 
W obozie nr 523 w obwodzie 
Swierdłowskim w azjatyckiej 
części ZSRR spotkał kuzyna z 
Goszczyna, dziadka pani Marii 

Dziuby, Józefa Orzechowskiego. 
Wywieziono go w styczniu 1945 
r. prawdopodobnie po donosie 
jednego z licznych w Goszczynie 
sympatyków komunizmu. 
– Z postawnego mężczyzny, który 
ważył 137 kilogramów, dziadek 
schudł do około 50 kilogramów. 
Wywiezionych wyniszczała pra-
ca, niskie temperatury, głodowe 
wyżywienie i tragiczne warun-
ki zamieszkania. Wiosną owady 
wdzierały się do uszu, oczu i nosa, 
bronili się przed nimi zasłaniając 
twarz skrawkami szmat. Po po-
wrocie do Polski komuniści uwię-
zili go w więzieniu na Gęsiówce 
w Warszawie. Przetrzymywano 
tam również jego syna, a mojego 
ojca, Witolda – wspomina Maria 
Dziuba. 
Po więzieniu na Gęsiówce, który 
był częścią obozu koncentracyj-
nego KL Warschau, wykorzysty-
wanego przez Niemców i komu-
nistów, nie ma już śladu. Mieścił 
się tam, gdzie obecnie znajduje 
się Muzeum Polin. Dr Konrado-

Katyń, komunistyczna zbrodnia, która miała nigdy nie wyjść na jaw
Pamięć i prawda o zbrodni przeciwko ludzkości, której Sowieci dokonali w lesie katyńskim na ponad 10 tys. 
polskich oficerów Wojska Polskiego i policji, miała na zawsze spocząć w dołach śmierci. Przez ponad 50 lat 
władze sowieckie nie przyznawały się do tej zbrodni. Zrobiły to dopiero w kwietniu 1990 r.

wi Orzechowskiemu też udało się 
wrócić z łagrów, zmarł w Warsza-
wie w 1964 r. 

Tysiące ciałTysiące ciał
„Proszę sobie wyobrazić ich ty-
siące, tysiące, i wszystkie w mun-
durach oficerów polskich... Kwiat 
inteligencji, rycerstwo Narodu! 
Tworzą warstwy w głąb, warstwy 
ciał ludzkich jedne na drugich. 
W tej okropnej chwili przycho-
dzi mi straszliwe porównanie ich 
do wielkiej skrzyni sardynek” – 
wspominał jeden z największych 
pisarzy XX w. J. Mackiewicz.

Kapitan ZielińskiKapitan Zieliński
Pisarz Ferdynand Goetel uwiecz-
nił na kartach „Czasu wojny” 
odnalezienie zwłok kapitana An-
toniego Zielińskiego, męża zna-
nej grójeckiej nauczycielki, Bro-
nisławy Zielińskiej, cioci Marii 
Dziuby.
„Profesor zwraca się do nas, aby-
śmy wskazali jakiekolwiek zwło-
ki w grobie, gdyż chce dokonać 

przy nas na nich obdukcji. Prze-
kona nas wówczas naocznie, że 
zwłoki będą miały przestrzeloną 
czaszkę. Wynoszą wskazanego 
przez nas trupa. Rosły, barczy-
sty człowiek z emblematami rot-
mistrza. Mundur nie zniszczony. 
Buty prześliczne <<warszaw-
skie>>. Twarz: woskowa maska. 
Coś kurczy się w nas i drży, gdyż 
profesor paru ruchami noża odłą-
cza głowę od ciała i skalpuje ją, 
aby wskazać na wlot kuli w tyle 
głowy i wylot jej ponad czołem. 
A teraz nożyczki tną mundur 
i poszukują papierów. Są. Po-
klejone i nadżarte jadem, mało 
czytelne. Wśród nich kartka z 
częściowo czytelnym adresem 
wysyłającego: <<Zielińska… po-
wiat Grodziec… więc…>> –  już 
nie pomnę jaka. I dalej: <<Drogi 
mężu…>>” – relacjonował Go-
etel. 

Pakt Ribbentrop-MołotowPakt Ribbentrop-Mołotow
Nie byłoby Katynia, gdyby nie 
pakt Ribbentrop-Mołotow, w 
którym Sowieci zawarli sojusz 
z Niemcami i dokonali rozbioru 

ziem II RP. Sowieci od razu po 
wkroczeniu na wschodnie ziemie 
Rzeczypospolitej realizowali po-
litykę mordowania Polaków. 
– Bardzo dobrze pamiętam 17 
września 1939 r. we Lwowie, 
gdzie urodziłem się i mieszkałem 
w dzieciństwie. Nadejście Rosjan 
zwiastował straszny smród. Przed 
Armią Czerwoną szedł potworny 
zapach. Za wojskiem przyjechało 
NKWD – wspomina zdradziecką 
napaść Sowietów urodzony w 1931 
r. we Lwowie rysownik „Przekro-
ju”, Adam Macedoński. 
Szerzej swoje interesujące wspo-
mnienia przedstawił w książce pod 
tytułem „Pod czerwoną okupacją”.

ŚwiadectwaŚwiadectwa
Postać Adama Macedońskiego jest 
niezwykle ważna dla przywracania 
wiedzy o zbrodni katyńskiej. Już 
w 1978 r.  założył konspiracyjny 
Instytut Katyński. Przez lata, na-
rażając siebie i swoją rodzinę na 
prześladowania SB, gromadził 
świadectwa osób, których bliscy 
zginęli w lesie katyńskim.                 
                          Tomasz Plaskota Tomasz Plaskota 

MIECZYSŁAW WŁODARSKIMIECZYSŁAW WŁODARSKI
10 kwietnia minęła 11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem, w której zginęło 96 osób. To także 81. rocznica zbrodni 
katyńskiej. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Grójca, której  
przodek został zamordowany w Katyniu.
Mieczysław Franciszek Włodarski, bo o nim  mowa, urodził się w 
Worowie 3 grudnia 1896 r. Był  członkiem Polskiej Organizacji Woj-
skowej, absolwentem  Szkoły  Podchorążych Polskiej Siły Zbrojnej 
w Ostrowi.
W 1920 r. dowodził  kompanią w 22 Pułku Piechoty. W 1922 r. od-
delegowano go  do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bielsku 
Podlaskim. W 1923 r. został porucznikiem ze starszeństwem. Od 
1926 r. pozostawał w stanie spoczynku. Pracował  w magistracie w 
Siedlcach. 
Został  zamordowany strzałem w głowę w Katyniu 14 kwietnia 
1940 r. Jego symboliczne prochy znajdują się na grójeckim cmen-
tarzu przy ulicy Mszczonowskiej w grobowcu rodzinnym, gdzie 
spoczywają jego rodzice oraz siostra. Pośmiertnie otrzymał stopień 
kapitana.

Uczniowie i nauczyciele z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Grójcu przystąpili do 
organizowanej przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 
akcji Żonkile. Ma ona na celu 
upamiętnienie powstania w 
getcie warszawskim. 

Dzieci wysłuchały 
poruszających opowieści: 
„Historia z pewnej ulicy” 
autorstwa Justyny Bednarek  
i „Pamięć drobinek” Zofii 
Staneckiej. Starsi uczniowie 
obejrzeli film Łukasza 
Kamila Kamińskiego 
„Muranów – Dzielnica 
Północna”. Materiały te 
stały się punktem wyjścia 
do dyskusji na temat istoty 
człowieczeństwa, dobra, 
pomagania, pamięci. Była 
to kolejna wartościowa 
lekcja, przekonująca, że – 

jak ujął to Marek Edelman 
– „nienawiść jest złem, 
a miłość obowiązkiem”. 
Relacja z przebiegu akcji 

znajduje się  na stronie 
szkoły oraz jej profilu 
facebookowym. 
               Emilia Krajewska

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ
D e l e g a c j a 
Rady Miej-
skiej na czele 
z przewodni-
czacym Ka-
rolem Bie-
drzyckim oraz 
oraz żołnierze 
C R i W R R E 
u p a m i ę t n i l i 
polskich ofice-
rów zamordo-
wanych w Ka-
tyniu w 1940 
roku oraz ofia-
ry Katastrofy 
S m o l e ń s k i e j 
z 10 kwietnia 
2010 roku.
10 kwietnia 
złożyli wią-
zanki kwiatów 
pod pomnika-
mi znajdują-
cymi się przy 
kościele pod 
wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Grójcu.

Pamiętali o bohaterach
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PPrzez ponad 50 lat nie rzez ponad 50 lat nie 
wiadomo było, jaki los wiadomo było, jaki los 
go spotkał. W 2009 ro-go spotkał. W 2009 ro-
ku Wacław Skarbimir ku Wacław Skarbimir 

Laskowski został uchwałą Rady Laskowski został uchwałą Rady 
Miejskiej w Grójcu Miejskiej w Grójcu ustanowiony 
patronem instytucji, która na ta-
kiego opiekuna zasługiwała jak
najbardziej – Miejsko-Gminnej 
Biblioteki w Grójcu. 

SkojarzenieSkojarzenie
Ilekroć zmierzam do naszej bi-
blioteki, lub choćby przemiesz-
czam się obok, nie potrafię 
powstrzymać szelmowskiego 
uśmiechu do skojarzenia, któ-
re momentalnie pojawia się w 
mojej głowie na zaobserwowa-
ny widok. Nasze babcie i mamy 
doskonale pamiętają poprzednią 
epokę, która ogrom czasu zabrała 
im na stanie w kolejkach i walce 
o zapewnienie codziennego bytu 
rodzinom. Statystyczny Polak 
spędzał w kolejce ok. półtorej 
godziny dziennie (to średnia). 
A stało się, bo tak trzeba było. 
Choć być może moje skojarzenie 
do najszczęśliwszych nie należy, 
Biblioteka w Grójcu jest pod tym 
względem również miejscem wy-
jątkowym. Przed nią (covid, nie – 
covid) również tworzą się kolejki 
ludzi z wieloma książkami do 
oddania i innymi do odebrania. 
Tam nawet najbardziej wybredny 
klient znajdzie coś dla siebie. Je-
stem przekonany, że Pan Wacław 
patrzący na to z góry, również 
szeroko się uśmiecha.

Rodzina, edukacja, pracaRodzina, edukacja, praca
Urodził się 22 lutego 1892 roku 
w Warszawie w rodzinie kupiec-
kiej. Ojciec Wacława stracił ma-
jątek ziemski w ramach represji 
po upadku powstania stycznio-

wego, w którym czynnie uczest-
niczył, co zmusiło go do poszuki-
wania nowego źródła utrzymania 
rodziny. Wacław skłaniał się od 
najmłodszych lat w swoich zain-
teresowaniach ku naukom przy-
rodniczym i geografii. Jak wspo-
mina jego wnuczka, kiedy był 
już dojrzałym mężczyzną i ojcem  
rodziny, z ogromną pasją organi-
zował w każdej wolnej chwili dla 
siebie i sześciorga posiadanych 
dzieci wycieczki krajoznawcze.  
To właśnie ta wędrownicza pa-

Wacław Skarbimir Laskowski – patron MGBP w Grójcu
Był postacią niezwykle zasłużoną i wyjątkową. Nie tylko dla naszego miasta, ale wielu innych regionów odbudowywanej po okresie zaborów 
Polski. Tworzył szkoły, programy nauczania, walczył z analfabetyzmem. Był wybitnym nauczycielem i pedagogiem, który kształcił kadry 
oświatowe II Rzeczypospolitej. Nie dane jednak było mu cieszyć się ciężko zapracowanym odpoczynkiem. Jak wielu innych przepadł w mrocznej  
grozie nieludzkiej ziemi, gdzieś na wschodzie. 

sja pomogła mu poznać przyszłą 
małżonkę, z która poznał się w 
czasie prac dla Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego. Nowe 
wyzwanie ujawniło kolejne cechy 
charakteru, które niezbędne są w 
pracy pedagogicznej – Laskowski 
był fantastycznym organizato-
rem. W roku 1912 ukończył War-
szawskie Kursy Pedagogiczne i 
rozpoczął pracę nauczyciela. Na 
początku I wojny światowej wy-
jechał z Warszawy do Wołkowy-
ska, gdzie w żeńskim gimnazjum 

uczył literatury polskiej i biologii 
w języku polskim. Do Warsza-
wy trafił ponownie w 1917 roku. 
Studiując w Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, jednocześnie pracował 
w Seminarium Nauczycielskim i 
prowadził kursy metodyczne dla 
nauczycieli. 

W GrójcuW Grójcu
Na początku roku 1918 przeniósł 
się do Grójca. W powiatowej 
czteroklasowej szkole męskiej 
wykładał geografię, przyrodę i 
fizykę. Ściśle współpracował z 
Tadeuszem Olszewskim i Ludwi-
kiem Michalskim – członkami 
konspiracyjnej Polskiej Organi-
zacji Wojskowej założonej przez 
Józefa Piłsudskiego. Wacław 
Skarbimir zasłynął nie tylko z 
fantastycznie prowadzonych za-
jęć, które cieszyły się ogromnym 
powodzeniem wśród szkolnej 
młodzieży, ale także z panującej 
na nich żelaznej dyscypliny. Ab-
sencje na lekcjach były rzeczą 
absolutnie sporadyczną. Jeszcze 
przed zakończeniem wojny La-
skowski poprowadził komplety 
gimnazjalne dla dziewcząt, co 
przyczyniło się do powstania 
w naszym mieście tym razem 
żeńskiej, czteroklasowej szkoły 
powiatowej. Pozwoliło to na zde-
cydowane podniesie jakości i po-
ziomu grójeckiej oświaty. Kiedy 
w listopadzie 1918 roku ruszyła 
gigantyczna lawina wydarzeń 
politycznych, a  Niepodległa Pol-
ska stała się faktem, nie mogło 
zabraknąć Wacława Skarbimira 
Laskowskiego. Czynnie wraz z 
m.in. Tadeuszem Olszewskim 
uczestniczył w rozbrajaniu Niem-
ców i odesłaniu niemieckiego
garnizonu Grójca do Warszawy. 
Współtworzył lokalną admini-

strację i był świadkiem wywie-
szenia biało-czerwonych flag w 
naszym mieście. W roku 1920 na 
krótko rozpoczął kierowanie gró-
jeckim Kołem Polskiej Macierzy 
Szkolnej, organizacji odpowie-
dzialnej za działalność oświato-
wą, czytelnictwo (biblioteka) i 
zwłaszcza walkę z analfabety-
zmem.   To był ostatni epizod La-
skowskiego na ziemi grójeckiej. 

Inspektor szkolnyInspektor szkolny
W następnych latach z jego 
ogromnej pasji, talentów i zaan-
gażowania korzystała Siennica 
koło Mińska Mazowieckiego, 
został inspektorem szkolnym w 
Ostrowi Mazowieckiej i Wyso-
kiem Mazowieckiem oraz Sando-
mierzu, gdzie został delegowany 
osobiście przez Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego. Odbył służbową podróż do 
Florencji na Wystawę Pomocy 
Naukowych, z której powrócił z 
reprodukcją obrazu „Madonna” 
Rafaela. Z jego inicjatywy po-
wstało przy ZNP w roku 1926 
Muzeum Podręczników Szkol-
nych. Kiedy po roku 1934 trafił 
na Kresy (Wileńszczyzna),  ści-
śle współpracował z Korpusem 
Ochrony Pogranicza, Związkiem 
Strzeleckim „Strzelec” i jednost-
kami Wojska Polskiego. Nad tym, 
co było jego powołaniem. Eduko-
wał, uczył czytać i pisać szerego-
wych żołnierzy, niósł, jak zawsze, 
kaganek oświaty. Jego pracę do-
strzegano i doceniano. W 1936 
roku został mianowany zastęp-
cą prezesa Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej dla Nauczycieli 
Szkół Powszechnych Obwodu 
Wileńskiego i Mołodeckiego. 

Ofiara NKWDOfiara NKWD
Niespełna miesiąc po sowieckiej 
inwazji z 17 września 1939 roku 
Wacław Skarbimir Laskowski zo-
stał aresztowany przez NKWD. 
Jego zasługi, praca, cechy charak-
teru nie mogły zostać niedostrze-
żone. Stanowił zagrożenie dla 
Sowietów samym swoim istnie-
niem.Aresztowany i osadzony w 
więzieniu w Wilejce był brutalnie 
torturowany i katowany. W maju 
1940 roku przeniesiono go do 
Mińska i tam na kolejnych 50 lat 
ślad się urwał. Dopiero upublicz-
nienie za sprawą Prezydenta Fe-
deracji Rosyjskiej Borysa Jelcyna 
tajnych archiwów radzieckich w 
1992 roku wyjaśniło okoliczności 
jego śmierci. Patron grójeckiej 
biblioteki został  bydlęcym wa-
gonem wywieziony do łagru Ma-
riańskiego koło Nowosybirska, 
gdzie zmarł z wycieńczenia.

Broszura o GrójcuBroszura o Grójcu
Oprócz działalności oświatowej i 
patriotycznej na rzecz społeczno-
ści Grójca, za największą zasługę 
Wacława Skarbimira Laskow-
skiego uznać należy opracowanie 
i wydanie broszury historycznej: 
„Grójec. W 500-letnią rocznicę 
wyniesienia do godności miasta”. 
Zatem powinniśmy o nim pamię-
tać także, a może przede wszyst-
kim, jako o pionierze grójeckiej 
regionalistyki.             Artur SzlisArtur Szlis
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. V)

Testament Władka
12 listopada 1918 r. na stacji kolejki wąskotorowej pożegnano okupantów, którzy 
pociągiem pojechali do Warszawy, a stamtąd do Niemiec. W Grójcu jesienny wiatr 
pachniał już nie tylko rynsztokami, ale i wolnością, choć tak naprawdę proces 
odbudowy państwa po 123-letniej niewoli został dopiero zapoczątkowany. 

KKtóregoś  listopadowego tóregoś  listopadowego 
dnia oddział grójeckiej dnia oddział grójeckiej 
kawalerii – utworzony i kawalerii – utworzony i 
dowodzony przez Wła-dowodzony przez Wła-

dysława Sygnarka – wyruszał na dysława Sygnarka – wyruszał na 
wojnę, by walczyć o granice pań-wojnę, by walczyć o granice pań-
stwa. stwa. 

PożegnaniePożegnanie
Władek, żegnając się w Janówku z 
rodziną, najwięcej czasu znalazł dla 
Antka, prosząc go o kilka rzeczy. 
– Słuchaj mamy, pomagaj jej, opie-
kuj się nią i ucz się – zaczął. – Ucz 
się, bo polska wieś musi być mą-
dra, mądrzejsza niż za caratu, gdy  
dziecko chłopskie mogło ukończyć 
co najwyżej  czteroletnią szkołę. 
Też do takiej uczęszczałem, ale mi 
to nie wystarczyło. Gdy już miesz-
kałem w Warszawie, u wujka Raka, 
do południa chodziłem do szkoły,  
po lekcjach zarabiałem na chleb, a 
po pracy siedziałem nad książkami, 
do późnej nocy, przerabiając dwie 
klasy w rok.  Przed tobą otwierają 
się duże perspektywy  na zdobycie 
wykształcenia i wyjście z biedy, 
tylko najpierw musimy utrwalić 
niepodległość.  Zatem idę na wojnę, 
chociaż wojna jest złem. Będę do 
ciebie słał pocztówki, a ty odpisuj 
mi długimi listami i w każdym coś 
namaluj – prosił najmłodszego bra-
ta, przytulając go do piersi.
– O czym mam pisać? Co malo-
wać? 
– O naszym Janówku, o mamie. 
Nasz kryty strzechą dom…, zresztą, 
wiesz. A jak już  skończysz grójecką 
budę, zrobisz maturę, nie zapominaj 
o chłopskich korzeniach. 
–  Nie zapomnę. 

Pocztówki i listy Pocztówki i listy 
Na Boże Narodzenie roku 1918  
do Janówka przyszła widokówka 
z życzeniami, opatrzona stemplem 
poczty Bełz. 
– Władek żyje i pamięta  o nas! – 
cieszył się Antek.
W 1919 r. kartki od Władka, służą-
cego w 11. Pułku Ułanów,  nosiły 
stemple poczty: Rawa Ruska, Beł-
żec, Lwów. Antek za każdym razem 
odpowiadał, pisząc list i malując. 
Nie miał z tym kłopotów, bowiem 
w gimnazjum rysunków i kaligra-
fii uczył go pan Messyng, w swo-
im czasie  student Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, stypendy-
sta w Paryżu. 
– Masz talent, Antek – powiedziałaś 
kiedyś, patrząc na niego łagodnym 
wzrokiem zza binokli.  
Na początku listopada 1919 r. do 
domu  przyszedł list z zapowiedzią 
przyjazdu na pięciodniowy urlop. 

ZdjęciaZdjęcia
Władek nie przyjechał na urlop 
sam, bo razem z kolegami z Grój-
ca, służącymi w tym samym pułku: 
Tadkiem Mankiewiczem,  Antkiem 
Ostaszewskim i Staśkiem Studniar-
kiem. Prezentowali się wspaniale 
w swoich mundurach, z szablami 
u boku, budząc sensację na ulicach 
Grójca. Władek, Antek i Tadek zro-
bili sobie kilka artystycznych zdjęć 

w zakładzie Murillo, zlokalizo-
wanym przy ulicy Warszawskiej. 
Właściciel zakładu wystawił je w 
gablocie. Zdjęcia trzech młodych 
mężczyzn, obdarzonych ułańską 
fantazją, przyciągały uwagę szcze-
gólnie dzieciarni, marzącej o wo-
jennych przygodach, a także płci 
pięknej, niemal z natury wzdycha-
jącej do wszelkich uniformów. Star-
si, stojąc przy gablocie,  wspominali  
dzień 11 listopada ubiegłego roku, 
spierając się o podstawowe fakty. 
Minęło 12 miesięcy, a niewiele już 
pamiętano. 
– Kto najbardziej zasłużył się przy 
rozbrojeniu okupantów?  
– Nieważne kto i nieważne jak, 
ważne, że Grójec wyzwolony został 
spod okupacji niemieckiej. 

Stasiek mówi…Stasiek mówi…
Urlop się skończył. Władek wrócił 
do pułku. W domu zapanował po-
sępny nastrój. Stasiek  wieczory zi-
mowe spędzał na czytaniu książek i 
gazet, co po powrocie z niemieckiej 
niewoli stanowiło jego ulubione 
zajęcie. Z natury małomówny, za-
bierał głos jedynie w  przypadkach  
niezbędnej konieczności, krótko uj-
mując sedno sprawy. Jednego wie-
czoru, ku zdumieniu Antka, prze-
rwał czytanie i odezwał się. 
– Rozmawiałem ze Studniarkiem. 
– O czym?
– O Władku.
– Co powiedział? 
– Chwalił go.
– Za co? 
– Ogólnie.
– Powiedz coś więcej.
– Dobry dowódca i kolega, cenio-
ny przez przełożonych, kochany 
przez  podwładnych, szybko 
podejmuje decyzje, świetny jeź-
dziec, strzelec i szermierz.
– Proszę, mów jeszcze.
– W każdym widzi człowieka.  
Nie krzyczy, nie beszta, nie ka-
rze. Nie zna strachu i obca mu 
jest nienawiść. Wojnę uważa za 
zło…

PrzeczuciePrzeczucie
W 1920 r. korespondencja z  
Władkiem stawała się coraz rzad-
sza, aż w końcu całkowicie usta-
ła. 6 czerwca Stasiek miał przera-
żający sen. Tego samego dnia coś 
przewidziało się wujkowi Rako-
wi, który specjalnie w tej sprawie 
przyjechał z Warszawy do Janów-
ka. Niedługo potem wójt gminy 

Kobylin przyniósł wiadomość, że 
Władek jest ranny i leży w szpi-
talu polowym. W końcu  rodzina 
Sygnarków dowiedziała się, że o 
Władku jest coś napisane w gaze-
cie, którą mają Ostaszewscy. 

NekrologNekrolog
Pani Ostaszewska, nie chcąc 
być heroldem złej wieści, uda-
wała, iż nie może jej znaleźć. W 
końcu podała Antkowi „Kurier 
Warszawski”. Z drżącym sercem 
zaczął przerzucać stronice gaze-
ty, odnajdując na jednej z nich 
nekrolog: „Władysław Sygnarek, 
wachmistrz 4 szw. 11 pułku uła-
nów W.P., b. podoficer I Korpusu 
Polskiego Dowbora-Muśnickie-
go, zginął śmiercią bohaterską w 
kontrataku na Szczołno w dniu 
5-tym czerwca r. b. Pogrzeb odbył 
się w Brasławiu w dniu 7 czerwca 
r. b. Cześć jego pamięci!” 
Antek całą drogę z Grójca  do 
domu ronił łzy, przypominając so-
bie słowa: „Przed tobą otwierają 
się duże perspektywy na zdobycie 
wykształcenia i  wyjście z biedy, 

tylko najpierw musimy  utrwalić 
niepodległość. Zatem idę na woj-
nę, chociaż wojna jest złem”. Wła-
dek oddał życie za niego, za jego 
przyszłość. Kazał mu troszczyć 
się o mamę. Jak teraz powie jej o 
śmierci Władka? 
Musiał to zrobić. 
– Dosyć już. Płaczem nie ożywi-
my go. Idę do roboty – oznajmił  
Stasiek, wychodząc z domu i z tru-
dem skrywając łzy. 

Gęś dla pana AntoniegoGęś dla pana Antoniego
Cóż pozostało Antkowi? Zgodnie 
z duchowym testamentem Wład-
ka, uczyć się. Dwoił się i troił, 
nawet grając na rogu w orkiestrze 
gimnazjalnej, będącej oczkiem 
w głowie dyrektora Franciszka 
Cicheckiego. Przykładał się do 
nauki, by – jako dziecko z wielo-
dzietnej rodziny – osiągnąć coś w 
życiu. Zresztą, byłoby mu wstyd 
źle się uczyć, gdy czesne w gró-
jeckim gimnazjum  opłacał Sta-
siek. Sytuację finansową ratowało 
trochę stypendium za bardo dobre 
wyniki w nauce. Wreszcie, udzie-
lał korepetycji koledze szkolnemu 
– Żydowi. 
– Dziś będzie gęś bez kości dla 
pana Antoniego – mówiła matka 
tegoż kolegi, gdy Sygnarek wcho-
dził do mieszkania.

Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Do wiadomości,
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki
Rada Miejska w Grójcu

Gmina Grójec to my - jej mieszkańcy, którzy chcą i mogą być dumni ze swojego miasta. Niestety, niejedno-
krotnie zdarzają się sytuacje, w których różne osoby uporczywie szkalują naszą wspólnotę. Jesteśmy małą 
społecznością, w której praktycznie nie ma mowy o pełnej anonimowości. Relacje w takich małych miejsco-
wościach są fundamentem zdrowego i satysfakcjonującego współżycia.

Jednym z ważnych zadań lokalnego samorządu jest dbanie o dobre imię miejsca, gdzie na co dzień żyjemy, 
mieszkamy, pracujemy. Dlatego też nie możemy dłużej tolerować hejtu adresowanego wobec miasta, samo-
rządu, władz czy konkretnych mieszkańców. Zdecydowaliśmy więc, wzorem innych gmin, stanowczo reago-
wać na rozpowszechniane w przestrzeni publicznej kłamstwa oraz insynuacje, których wygłaszanie nie ma 
nic wspólnego z wolnością słowa czy prawem do krytyki, a ma charakter zniesławienia bądź pomówienia 
mającego na celu poniżenie danej osoby (bądź instytucji) w opinii publicznej lub może ją narazić na utratę 
zaufania.

Apelujemy zarówno do Radnych, jak i Burmistrza o zaprzestanie tych jałowych sporów oraz niemerytorycz-
nych dyskusji, podczas sesji Rady Miasta w Grójcu. Jako mieszkańcy obserwujemy to zjawisko już od dłuż-
szego czasu i czujemy się mocno zaniepokojeni powstałą sytuacją. Momentami obrady schodzą do poziomu 
piaskownicy, w której dzieci kłócą się o zabawki. To wstyd dla naszego miasta!
Eskalacja konfliktu na linii poprzedniej władzy oraz nowego burmistrza odbija się na naszej wspólnocie.

Kolejną kwestią jest hejt w sieci czyli nic innego jak mowa nienawiści, która znalazła naturalne środowisko 
w wirtualnej przestrzeni. Powstają profile w mediach społecznościowych, które podają się za tytuły i por-
tale prasowe. Manipulują faktami, szkalują i wprowadzają w błąd Nas, mieszkańców. Jesteśmy zdziwieni 
i oburzeni, że osoby publiczne często zabierają tam głos, a nie potępiają tego typu działań, które sprzyjają 
agresywnym wypowiedziom, uderzającym w konkretne osoby bądź całe grupy społeczne. Hejterzy często 
publikują wpisy i komentarze, dając upust swojej złości, nie zważając na fakt, że po drugiej stronie też znaj-
duje się człowiek. W ten sposób, przekraczając granice dopuszczalnej krytyki i wolności słowa, mają szansę 
na zaistnienie.

W tak małej społeczności, jak nasza, jest to o tyle szkodliwe i destrukcyjne, że zawsze dotyczy kogoś konkret-
nego, kogoś z nas, naszych bliskich lub kogoś z sąsiedztwa. Internetowa nienawiść ma konkretnego adresata. 
Nie ma wtedy znaczenia, czy hejter pisze, bo zazdrości wieku, stanu posiadania, władzy, sukcesu, popular-
ności, czy zwyczajnie jest to dla niego jedyny mu znany sposób na poprawienie własnego samopoczucia. 
Mowa nienawiści wyrządza krzywdę nie tylko celowi ataków, ale i społeczności rozumianej jako zbiorowość 
miejska.

Mamy nadzieję, że polityka – zero tolerancji dla agresji słownej przyczyni się do refleksji i ochroni nasze 
miasto przed wizerunkiem społeczności, w której dominują złe emocje i w której językiem komunikowania 
się jest hejt. Bo zgody na to nie ma. Nie ma żadnej wątpliwości, że wolność słowa gwarantowana jest przez 
polską konstytucję i uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, ale nie jest bezwarunkowa. Wolność 
słowa nie jest wolnością absolutną. Jej ograniczeniem jest m. in. obrażanie czy znieważanie innych ludzi, 
nawet piastujących funkcje publiczne. Reagując, możemy mieć realny wpływ na kulturę w Internecie.

Apelujemy do Radnych i Burmistrza o potępienie tego typu działań oraz nawiązanie realnej współpracy ze 
sobą dla dobra naszej gminy.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o publiczne odczytanie naszego listu, podczas najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w Grójcu.

Inicjatywa społeczna
„Mieszkańcy gminy Grójec”

List do samorządowcówList do samorządowców

Z lewej Antoni Sygnarek
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Gmina Grójec dołączyła 
do Związku Miast Polskich 
(ZMP). Zgodę na ten 
akces w yraziła w ostatni 
poniedziałek (26.04) rada 
miejska. 

ZZ MP to silna i jed-MP to silna i jed-
nocześnie najstar-nocześnie najstar-
sza w Polsce or-sza w Polsce or-
ganizacja samo-ganizacja samo-

rządowa skupiająca polskie rządowa skupiająca polskie 
miasta. Jej początki sięgają miasta. Jej początki sięgają 
II Rzeczpospolitej. Działal-II Rzeczpospolitej. Działal-
ność Związku przerwała II ność Związku przerwała II 
wojna światowa. Reaktywo-wojna światowa. Reaktywo-
wano go dopiero w 1990 r. wano go dopiero w 1990 r. 
(za czasów PRL nie było ta-(za czasów PRL nie było ta-
kiej możliwości).kiej możliwości).
Uczestnictwo w ZMP daje 
możliwość wymiany do-
świadczeń pomiędzy polski-
mi miastami i podglądania 
dobrych praktyk stosowa-
nych w innych samorządach. 
Jest to również szansa na 
skorzystanie z wiedzy eks-
pertów i podmiotów pu-
blicznych oraz prywatnych 
współpracujących ze Związ-
kiem.
ZMP zajmuje się także lob-
bingiem legislacyjnym – 
uczestniczy aktywnie w 
pracach Parlamentu oraz 
Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego. 
Związek bardzo często za-
biera głos i wydaje opinie 
na temat rozwiązań propo-

Być w Związku

nowanych przez rząd dla 
samorządów (inna sprawa, 
że głos ten często jest od-
rzucany przez rządzących) i 
sam próbuje zainteresować 
parlamentarzystów swoimi 
inicjatywami, pomysłami i 
problemami (np. dotyczący-
mi systemu gospodarowania 
odpadami).
O Związku Miast Polskich 
głośno było np. w kwietniu 
ubiegłego roku, tuż przed 
tzw. „wyborami kopertowy-
mi”. Wydał wówczas nega-
tywną opinię na temat prze-
kazywania danych wybor-
ców Poczcie Polskiej. Wiele 
samorządów, opierając się 
na analizie prawnej ZMP, 
odmówiło przekazania tych 
danych. 
Bycie członkiem ZMP kosz-
tuje. Składka jest ustalana 
według liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną gmi-
nę. W przypadku samorządu 
Grójca będzie to około 9 tys. 
zł rocznie. 
Grójeccy radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę o przystą-
pieniu gminy do ZMP. 
Zgodnie z tym, co czytamy 
w uzasadnieniu uchwały, 
Związek na dzień 25 lutego 
2021 r. skupiał 334 miasta 
polskie, co stanowi około 
77% ludności miejskiej Pol-
ski.             

Dominik GóreckiDominik Górecki
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Alkohol jest substancją psychoaktywną, która wpływa na 
ośrodkowy układ nerwowy, wywołując zmiany nastroju, 
myślenia, spostrzegania, oceny rzeczywistości i zachowań. 
Intensywne picie alkoholu nie jest bezkarne i nieuchronnie 
powoduje negatywne konsekwencje w różnych obszarach życia.

W jakiej sytuacji uruchomić procedurę zobowiązania do leczenia 
odwykowego i jak to zrobić?

Przesłanki
Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wy-
stąpić jednocześnie przynajmniej dwie wskazane w ustawie prze-
słanki o charakterze społecznym. Mogą to być: rozkład życia ro-
dzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku 
zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju 
lub porządku publicznego. 

Procedura
Jak wygląda procedura kierowania na badanie w przedmiocie uza-
leżnienia osoby nadużywającej alkoholu? 
Zaczynamy od złożenia pisemnej informacji w formie wniosku do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  
Grójcu. Komisję może powiadomić każdy, np. rodzina osoby mają-
cej problem z alkoholem, sąsiedzi, zakład pracy, policja, MGOPS. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzy-
wa do stawienia się zgłoszoną osobę i na podstawie zebranego ma-
teriału podejmuje rozmowę motywacyjno-informacyjną. Następnie 
taka osoba otrzymuje skierowanie na badanie do lekarza biegłego 
psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uza-
leżnienia od alkoholu. Jeżeli opinia lekarza biegłego psychiatry i 
psychologa wskazuje uzależnienie, a osoba zgłoszona odmawia 
poddania się leczeniu, komisja przygotowuje i składa wniosek do 
Sądu Rejonowego w Grójcu o poddanie jej leczeniu. O zobowiąza-
niu do leczenia orzeka sąd.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Al. Niepodległości 6 a
05-600 Grójec

SPRAWA LECZENIA
ODWYKOWEGO

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCHZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne, 
dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, realizowa-dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, realizowa-

nego dla obszaru następujących miejscowości: nego dla obszaru następujących miejscowości: 

Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, 
Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, 

Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający 
sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów 
pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby wyznaczyć najbar-pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby wyznaczyć najbar-
dziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z dziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z 
zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszło-zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszło-

ści. ści. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców, przedsiębior-Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców, przedsiębior-
ców, organizacje pozarządowe oraz osoby/instytucje zainteresowane na spo-ców, organizacje pozarządowe oraz osoby/instytucje zainteresowane na spo-

tkanie, tkanie, 
które odbędzie się dnia które odbędzie się dnia 

5 maja 2021 r. (środa) o godzinie 14.005 maja 2021 r. (środa) o godzinie 14.00

W związku z obecną sytuacją epidemiczną spotkanie odbędzie się W związku z obecną sytuacją epidemiczną spotkanie odbędzie się 
w formie online z możliwością czynnego Państwa udziału w dyskusji. w formie online z możliwością czynnego Państwa udziału w dyskusji. 

Link do spotkania znajdziecie Państwo tu:Link do spotkania znajdziecie Państwo tu:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:meeting_ZjQyM-https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:meeting_ZjQyM-

GVkYTgtMGNlOS00NjRlLTk5NzEtYzAxZWI0ZjY4NjVi@thread.v2/0?conte-GVkYTgtMGNlOS00NjRlLTk5NzEtYzAxZWI0ZjY4NjVi@thread.v2/0?conte-
xt=%7B%22Tid%22:%22fb200442-7d04-4332-9412-560bda43dcd9%22,%22Oixt=%7B%22Tid%22:%22fb200442-7d04-4332-9412-560bda43dcd9%22,%22Oi

d%22:%22c3bcba6c-60ef-4874-b589-7402a7a0109d%22%7Dd%22:%22c3bcba6c-60ef-4874-b589-7402a7a0109d%22%7D

Ze względu na zmianę metody konsultacji z otwartych na online:Ze względu na zmianę metody konsultacji z otwartych na online:

 - istnieje możliwość zgłaszania uwag w wydłużonym terminie tj. do 5  - istnieje możliwość zgłaszania uwag w wydłużonym terminie tj. do 5 
dni roboczych po zakończeniu spotkania za pośrednictwem poczty elektro-dni roboczych po zakończeniu spotkania za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej na adres: urzad@grojecmiasto.pl lub kontaktu telefonicznego pod nr 48 nicznej na adres: urzad@grojecmiasto.pl lub kontaktu telefonicznego pod nr 48 
6643091 wew. 68,56,55.6643091 wew. 68,56,55.

 - transmisja z konsultacji online będzie dostępna w terminie możliwości  - transmisja z konsultacji online będzie dostępna w terminie możliwości 
zgłaszania uwag pod adresem www.grojecmiasto.plzgłaszania uwag pod adresem www.grojecmiasto.pl

 - zostanie sporządzony raport z konsultacji telefonicznych i online - zostanie sporządzony raport z konsultacji telefonicznych i online
  

- udokumentowane zostanie nagranie online.- udokumentowane zostanie nagranie online.

Burmistrz Gminy i Miasta GrójecBurmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda  Dariusz Gwiazda  

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środ-Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środ-
ków zewnętrznych. Gmina Grójec pozyskała grant na realizację pogłębionych ków zewnętrznych. Gmina Grójec pozyskała grant na realizację pogłębionych 
konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Roz-konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Roz-
winięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębio-winięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębio-
nych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i nych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i 

planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

WIOSENNA ZBIÓRKA KRWI
22 kwietnia w ramach Światowego Dnia Ziemi została zorganizowana Wiosenna Zbiórka Krwi. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy i Miasta w Grójcu wspólnie z lokalnymi 
służbami mundurowymi. Chętnych do oddania krwi było 80 osób, jednak finalnie krew mogło oddać 60. Łącznie zebrano 27 litrów krwi!  Wiele osób, szczególnie przedstawiciele służb 
mundurowych, musiało odłożyć tę szlachetną inicjatywę na 
później ze względu na przebyte w ostatnim czasie szczepienia 
przeciwko COVID-19.
Dzięki wsparciu sponsorów została zorganizowana loteria, 
podczas której każdy krwiodawca wylosował atrakcyjne 
upominki m.in: karty podarunkowe, pendrive'y, słuchawki, 
słodycze, napoje, bidony, książki i wiele innych. Zwieńczeniem 
akcji była wspaniała wojskowa grochówka, którą przygotowa-
ło Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. 
To druga edycja akcji grojeckiego magistratu i służb mundu-
rowych oraz Regionalego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Radomiu. 
Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym wydarzenie 
miało tak bogatą oprawę panu Piotrowi Jendrzejczakowi i 
firmie Apnova, Cukierni Klepacz, a także przedsiębiorstwom: 
Faurecia, Pepsico, MATEX, Safety BHP i PPOŻ, Jóźwiak Sady, 
Pawtrans, Jedność, Estrella Studio Reklamy, BMB, Biedronka, 
Yabu,Adimar Komputery, Wodna Kraina Sala Zabaw dla Dzie-
ci, Redom, Myjnia Frogwash, Piekarnia Katana Grójec, BNP 
Paribas oraz Owocowa Łąka. Dziękujemy również Dyrekcji i 
Pracownikom Grójeckiego Ośrodka Kultury za udostępnienie i 
przygotowanie siedziby GOK-u. 
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Zwycięstwo, porażka, remis – 
tak rundę wiosenną rozpoczęli 
piłkarze IV-ligowego Mazowsza 
Grójec. 

ZZimą w klubie ze stadionu imą w klubie ze stadionu 
przy ul. Laskowej do-przy ul. Laskowej do-
szło do sporych zmian szło do sporych zmian 
personalnych. Roszady personalnych. Roszady 

zaczęły się już w listopadzie ubie-zaczęły się już w listopadzie ubie-
głego roku, kiedy za porozumie-głego roku, kiedy za porozumie-
niem stron rozwiązano umowę z niem stron rozwiązano umowę z 
dotychczasowym szkoleniowcem dotychczasowym szkoleniowcem 
Maciejem Soroką. W styczniu Maciejem Soroką. W styczniu 
ogłoszono, że jego miejsce na ogłoszono, że jego miejsce na 
ławce trenerskiej zajmie dosko-ławce trenerskiej zajmie dosko-
nale znany w środowisku piłkar-nale znany w środowisku piłkar-

Cztery punkty po trzech meczach
skim Jerzy Engel junior – syn skim Jerzy Engel junior – syn 
byłego selekcjonera reprezentacji byłego selekcjonera reprezentacji 
Polski. Polski. 

NabytkiNabytki
Zmiany nie ominęły też składu 
IV-ligowej drużyny. W przerwie 
zimowej zakontraktowano łącz-
nie sześciu nowych piłkarzy. 
Linię ataku wzmocnił 23-letnik 
Mikołaj Napora. Zawodnik ten 
swoje pierwsze piłkarskie kro-
ki stawiał w Orliku 14 Radom, 
a następnie przez kilka sezonów 
uczył się piłkarskiego rzemio-
sła w akademii Legii Warszawa. 
Jako zawodnik stołecznego klubu 

dwukrotnie sięgał po mistrzo-
stwo Polski w sezonach 2015/16 
i 2016/2017. Występował wów-
czas w zespole z m.in.: Rado-
sławem Majeckim, Mateuszem 
Hołownią, Mateuszem Wieteską 
czy Sebastianem Szymańskim. 
Był powoływany do młodzieżo-
wej reprezentacji Polski U-15. W 
seniorskiej piłce występował w 
drużynach Drwęcy Nowe Miasto 
Lubawskie, Świcie Nowy Dwór 
Mazowiecki, a ostatnio w III-li-
gowej Olimpii Zambrów.
Nowy szkoleniowiec przeme-
blował też defensywę. Z IV-li-
gowego KS Raszyn pozyskano 

22-letniego lewego obrońcę Szy-
mona Kołosowskiego, a z GKS 
Królewskich Jedlnia (radomska 
liga okręgowa) pozyskano obda-
rzonego świetnymi warunkami 
fizycznymi stopera, Szymona 
Iwanowskiego. 
Kadrę uzupełnili: 20-letni bram-
karz Jan Świątek (KS Paradyż), 
napastnik Filip Dubel (Varsovia 
Warszawa) oraz pomocnik Karol 
Kasprzyk (Centrum Radom). Z 
grójeckim klubem rozstali się na-
tomiast: obrońca Stefan Trawiń-
ski (Zodiak Sucha), pomocnicy 
Tomasz Żebrowski (KS Promna), 
Artur Dębiec i Jacek Kowalski 
(KS Łomianki).
Przebudowana przez trenera Je-
rzego Engela jr. drużyna zaczęła 
rozgrywki od domowego zwy-
cięstwa 1:0 nad Prochem Pionki. 
Bramkę na wagę zwycięstwa z 
rzutu karnego (faul na Mikołaju 
Naporze) zdobył kapitan grój-
czan, Daniel Złoch. Później przy-
szła niespodziewanie wysoka 
porażka, bo aż 0:4 na wyjeździe z 
Tygrysem Huta Mińska. 
Szczególnie dużo emocji przy-
niósł niedzielny mecz z Za-
młyniem Radom. Najpierw na 
prowadzenie wyszli goście. 
Mazowsze odpowiedziało bły-
skawicznie trafieniem Mikołaja 
Napory. Następnie nowy nabytek 
grójeckiego klubu wykorzystał 
błąd bramkarza Zamłynia i dał 
żółto-niebieskim prowadzenie. 
Jeszcze przed przerwą wynik na 
3:1 podwyższył Karol Prasek, 
wykorzystując sytuację sam na 
sam z bramkarzem przyjezdnych. 
Druga odsłona meczu należała 
jednak zdecydowanie do rado-
mian, którzy przejęli inicjatywę 
i ostatecznie zdołali doprowadzić 
do wyrównania. 

Zdaniem treneraZdaniem trenera
Trener Jerzy Engel jr w rozmowie 
z „Życiem Grójca” przyznaje, 
iż były to dla jego drużyny trzy 
ciężkie mecze. Szczególnie żału-
je on straty punktów w ostatnim 
meczu z Zamłyniem. Jego zda-
niem wpływ na to, że nie udało 
się dowieźć zwycięstwa do koń-
ca, mogła mieć sytuacja sprzed 
meczu. Wówczas na rozgrzewce 
uraz zgłosił podstawowy obroń-
ca, Arkadiusz Gałka. Jego miej-
sce musiał zająć Grzegorz Wil-

czyński, który dopiero wraca do 
pełni sił po kontuzji i chorobie. 
– W końcówce meczu zabrakło 
nam doświadczenia – uważa tre-
ner. 
Szkoleniowiec podkreśla jedno-
cześnie, że jest zadowolony z po-
stawy swoich zawodników. 
– W drużynie panuje dobra at-
mosfera, a z każdym meczem 
widać, że gramy coraz lepiej 
– ocenia Jerzy Engel jr. – Nowi 
zawodnicy, jak Mikołaj Napora, 
Szymon Kołosowski czy Szymon 
Iwanowski, dobrze wkompono-
wali się w zespół – dodaje. 

Co nas czeka?Co nas czeka?
W najbliższy weekend jego pod-
opiecznych czeka wyjazd do 
rozpędzonego Podlasia Sokołów 
Podlaski, które wiosną wygrało 
pewnie wszystkie dotychczaso-
we mecze. Następnie w środę 5 
maja żółto-niebiescy pojadą do 
Białobrzegów na zaległy mecz z 
kroczącą po zwycięstwo w roz-
grywkach Pilicą. Trzy dni później 
czeka ich domowe starcie z wal-
czącym o utrzymanie Hutnikiem 
Huta Czechy. 
Szkoleniowiec grójczan w trzech 
najbliższych spotkaniach liczy co 
najmniej na cztery punkty. 
– Nie będzie to na pewno łatwe, 
bo jedziemy na dwa trudne wy-
jazdy do Podlasia i Pilicy. Jeste-
śmy jednak w dobrej formie, i 
jeśli zdrowie dopisze wszystkim 
zawodnikom, to myślę, że bę-
dziemy w stanie postawić się obu 
rywalom – przewiduje Jerzy En-
gel jr. – Z Hutą musimy wygrać, 
a wszystko, co przywieziemy z 
tych dwóch wyjazdów, będzie dla 
nas bonusem – zaznacza.

Jeszcze siedem kolejekJeszcze siedem kolejek
Obecnie Mazowsze z 24 punk-
tami na koncie zajmuje siódme 
miejsce, jednak tabela jest nie-
zwykle spłaszczona. Grójczanie 
nad przedostatnią w stawce Pogo-
nią II Siedlce mają bowiem tylko 
sześć oczek przewagi. Do końca 
sezonu pozostało siedem kolejek. 
Aby zapewnić sobie utrzymanie, 
biorąc pod uwagę możliwe spad-
ki mazowieckich drużyn z III ligi, 
trzeba będzie zająć prawdopo-
dobnie co najmniej dziewiątą po-
zycję na finiszu rozgrywek.  

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

11,5 MLN DOTACJI DLA POWIATU GRÓJECKIEGO
Na tak dużą dotację składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 
oraz dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adam Struzika.
21 kwietnia Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania. 
Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja programu Funduszu Dróg Samorządowych. W 
ramach naboru wniosków powiat grójecki otrzymał 7 553 241,61 zł.
- W naszym okręgu to największe dofinansowanie dla powiatów i gmin. Oczywiście 
wsparcie otrzymały nie wszystkie gminy i powiaty, ponieważ wniosków było dziesię-
ciokrotnie więcej niż samych środków, ale udało się. Powinniśmy się cieszyć. Potrzeby 
są rzeczywiście dużo większe niż możliwości, ale rząd wspiera samorządy oraz ich in-
westycje - komentował poseł Marek Suski.
Pozyskane pieniądze przydadzą się do realizacji zaplanowanych inwestycji, w tym 
przebudowy dróg powiatowych; 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powia-
towej, 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w 
miejscowości Gośniewice gmina Warka (7+546,63) (5 357 411,09 zł). Przebudowa dro-
gi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice 
do km 11+584,80 w Warce (2 195 830,53 zł) - informuje oficjalny profil powiatu grójec-
kiego na portalu społecznościowym Facebook.
 - Jeżdżę tą drogą  i momentami jest w fatalnym stanie. Remont  przybliży miasta do 
siebie. Będzie dużo wygodniej. Tym bardziej że niedługo ruszy kolej z Warszawy do 
Radomia, to już jest na ukończeniu. Jest to inwestycja za blisko miliard złotych - doda-

je poseł Prawa i Sprawiedliwości, 
Marek Suski.
Na realizację wyżej wymienio-
nych inwestycji przyznana została 
również dotacja od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego w 
wysokości 4 000 000 zł. Pozostałe 
środki na realizację tych zadań 
inwestycyjnych będą pochodziły 
z budżetów: Powiatu Grójeckie-
go oraz Gminy Chynów i Gminy 
Warka.
- Droga powiatowa Chynów-
-Warka jest bardzo ważną drogą 
komunikacyjną łączącą Warkę z 
drogą wojewódzką nr 50. To dro-
ga mocno uczęszczana i bardzo 
zaniedbana. Dlatego podjęliśmy 
inicjatywę, żeby przekonać człon-
ków zarządu Powiatu oraz pozo-
stałych radnych i spróbować w tej 
kadencji ją wybudować - mówił 
na nagraniu z sesji Powiatu Gró-
jeckiego, członek Zarządu Powia-
tu Grójeckiego, Andrzej Zaręba.

DUŻE GABARYTY ORAZ ODPADY 
REMONTOWE WYWOZIMY NA PSZOK
Administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych walczą z procederem wstawiania do altan 
śmietnikowych odpadów poremontowych, budowla-
nych, gabarytów, opon itp.
Tego typu zachowania są zabronione ,a nieusunię-
cie takich śmieci przez właściciela, może skutkować 
obciążaniem wszystkich mieszkańców kosztami wy-
najęcia firmy, która zajmie się ich wywiezieniem. 
Koszty usługi wywozu takich odpadów wahają się w 
granicach 1000-1500 zł.
Administratorzy apelują do mieszkańców, prosząc o 
reagowanie jeśli zostaną zauważone  osoby wysta-
wiające tego typu odpady. Zgłoszenia można doko-
nywać do administracji swojego osiedla lub bezpo-
średnio do straży miejskiej. Jedna osoba nie może 
narażać pozostałych mieszkańców na ponoszenie 
dodatkowych kosztów.
Jednocześnie, przypominamy, że odpady tego typu 
można bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się 
w miejscowości Kobylin  ulica Ekologiczna 1D, 05 
-600 . Punkt jest czynny przez 6 dni w tygodniu. Aby 
móc oddać odpady należy skontaktować się  z admi-
nistracja swojego osiedla. 
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Z Z oględzin naszych lo-oględzin naszych lo-
kalnych murów moż-kalnych murów moż-
na wywnioskować, że na wywnioskować, że 
grójeckie malowidła grójeckie malowidła 

ścienne dzielą się na dwie gru-ścienne dzielą się na dwie gru-
py: estetyczne i bohomazy.py: estetyczne i bohomazy.
Estetyczne to te, które są wy-
konane wprawną ręką, zgodnie 
z zasadami pewnych propor-
cji, symetrii, bez obelg, za to 
posiadające pewien motyw. 
Wprawdzie ten przekaz naj-
częściej nie jest zbyt głęboki, 
ponieważ opiera się zazwyczaj 
na okazaniu sympatii do pew-
nego klubu sportowego, ale 
jednak – nawet jeśli nie jest się 
kibicem – trzeba docenić pracę 
autora.
Z kolei bohomazy to zwykłe 
napisy na murach, często ob-
sceniczne i wulgarne, choć 
rzecz jasna nie zawsze. Nie 

Mogielnicka (przy wjeździe 
na osiedle), przy Mszczonow-
skiej. Klejnotem w koronie jest 
jednak mural przy Zbyszew-
skiej, z którego spoglądał na 
przechodniów złowrogo cha-
rakterny chłopak w kaszkiecie 
– na pierwszy rzut oka przed-
wojenny gangster z warszaw-
skiego „Kercelaka” (słynne 
przedwojenne targowisko na 
Woli). Równie dobrze, gdyby 
nie ten motyw legijny, mógł-
by być kompanem Tommy’ego 
Shelby’ego, głównego bohate-
ra znakomitego serialu „Peaky 
Blinders".  
Z kolei w pobliżu starego 
cmentarza, na garażu, widnieje 
inne świetne legijne graffiti z 
patriotycznym motywem żoł-
nierzy wyklętych, nawiązu-
jące do Obwodu Armii Krajo-

Co mówią grójeckie mury?
Mury – niezależnie, czy rozumiemy to słowo jako rodzaj ogrodzenia czy ściany budynków – są w każdym mieście. A na murach znajdziemy nie 
tylko tynk, ale i różnego rodzaju malowidła, które potocznie nazywamy graffiti. Jak się okazuje, można z nich wiele wyczytać. Sprawdziliśmy, 
czego możemy dowiedzieć się o naszym mieście na podstawie napisów i obrazów wykonywanych z użyciem farby w sprayu.

Jeszcze gorzej wyglądają obe-
lgi, najczęściej skierowane 
do swego czasu największego 
rywala Legii, Widzewa Łódź 
(dziś jest to klub II-ligowy). 
RTS (skrót od Robotnicze To-
warzystwo Sportowe – jeden z 
członów nazwy klubu z Łodzi) 
do góry nogami, pod szubieni-
cą albo w towarzystwie słów 
na „k” lub „j” wyraźnie mó-
wią o tym, co autorzy tych na-
pisów sądzą o czterokrotnych 
mistrzach Polski.  
Bardzo przykre są również 
hasła antysemickie (takie 
również możemy zobaczyć w 
Grójcu), często towarzyszące 
skrótowi RTS. Jest to nawią-
zanie do tego, że przed wojną 
gros mieszkańców Łodzi sta-
nowili Żydzi. Ciekawe, czy 
sprawca takiego napisu wie, 
że także Grójec przed wojną 
był domem dla wielu Żydów, a 
niejeden z nich oddał naszemu 
miastu zasługi.   

rzeć, co jeszcze tutejsi ama-
torzy farby w sprayu chcieli 
przekazać w swojej „twórczo-
ści”. I tak na przykład na daw-
nej „Modrzewiance”, która już 

tu do czynienia z tzw. odpo-
wiedzialnością zbiorową. Je-
den zawinił (przypuszczalnie 
zawinił), a ukarani zostali 
wszyscy mieszkańcy budynku.   

zdobią jednak w żaden sposób 
obiektu, na którym powstały. 
Aczkolwiek także zawierają 
pewien przekaz. 

Grójec za LegiąGrójec za Legią
Grójeckie mury po pierwsze 
mówią, iż najpopularniejszym 
klubem piłkarskim w naszym 
mieście jest Legia Warszawa. 
Nie ma w tym nic dziwnego – 
niewielka odległość na mapie, 
przyjaźń fanów Mazowsza z 
Legionistami i oczywiście de-
mografia. Wielu grójczan uczy 
się i pracuje w Warszawie. A 
i niejeden mieszkaniec War-
szawy wybrał sobie Grójec za 
nowe miejsce do życia.
Sympatycznym świadectwem 
grójecko-legijnej przyjaźni są 
murale z „eLką” w tle. Znaj-
dujemy je na os. Polna, os. 

wej Grójec „Głuszec”. Mural 
przedstawia trzech polskich 
żołnierzy walczących w le-
sie, wilka oraz Znak Polski 

Walczącej na czerwono-bia-
ło-zielonym tle (barwy Le-
gii). 

Grafficiarski antysemityzmGrafficiarski antysemityzm
Niestety, spacerując ulicami 
Grójca, wręcz nie da się nie 
dostrzec legijnych bohoma-
zów. Wysprayowana na szyb-
ko, pod osłoną nocy, z pi-
wem w drugim ręku, „eLka”, 
„CWKS”, albo „1916” (rok 
założenia klubu) to bardzo 
częsty widok. Raz, że takie 
malowidła są po prostu brzyd-
kie. Dwa, że źle świadczą o 
autorze (lub autorach) i nieco 
negatywnie wpływają na wi-
zerunek środowiska kibiców 
klubu piłkarskiego z Łazien-
kowskiej.

Osobiste rozgrywki Osobiste rozgrywki 
Jak wspomnieliśmy, motywy 
piłkarskie i okołopiłkarskie 
dominują w zbiorze grójeckie-
go graffiti. Warto jednak spoj-

niedługo zniknie, znalazł się 
napis „Rewolucja romantycz-
na”. Nie jest on piękny, ale – 
to trzeba oddać – wzbudzają-
cy ciekawość i lekki uśmiech 
na twarzy. Konia z rzędem 
temu, kto domyśli się, co autor 
chciał w ten sposób przekazać. 
No cóż… lepsza rewolucja ro-
mantyczna niż proletariacka.
Z kolei w innym miejscu, 
na osiedlu Centrum, jakiś 
człowiek, wandal zapewne, 
stwierdził, że poprzez wyzwi-
ska wypisane na bloku zała-
twi osobistą sprawę z jednym 
mieszkańcem. Czyżby chodzi-
ło o „sprzedanie na psach”, 
niezwrócony dług albo odbitą 
dziewczynę? Lepiej nie wie-
dzieć. W każdym razie mamy 

Duma GrójcaDuma Grójca
Grójec słynie z pięknego muralu 
autorstwa Sebastiana Krawcza-
ka. Dzieło to znalazło się nawet 
w Księdze Rekordów Guinessa 
jako największy tego typu rysu-
nek na świecie. Autor odwzoro-
wał na nim rycinę przedstawiają-
cą Grójec w 1867 r. Jest to rzecz, 
z której niewątpliwie jesteśmy 
dumni, ale celowo w tym tekście 
nie opisujemy jej szerzej. Wszak 
technika wykonania jest zupeł-
nie inna, o wartości artystycznej 
nie wspominając.  
Macie jakieś ciekawe przykłady 
malarstwa ściennego z Grójca? A 
może w jakimś grójeckim zaka-
marku znaleźliście jakieś zabaw-
ne hasło? Prześlijcie je do nas.

Dominik GóreckiDominik Górecki


