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OD BURMISTRZA

Listopad - miesiąc wolności

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

Jesień już na dobre zagościła w Grójcu. Sady w znakomitej większo-
ści utraciły swoje czerwone owoce w myśl staropolskiego porzekadła 
„W listopadzie goło w sadzie”.  Grójeckie owocobranie zbliża się do 
„okrężnego”. Kończą się zbiory ale ich opłacalność spędza sen z po-
wiek naszych sadowników. Inflacja, rosnące ceny nawozów, energii, 
paliwa uderzają również w nich.  

Łagodne temperatury będą największym sprzymierzeńcem I etapu 
rewitalizacji parku miejskiego w Grójcu. Brak środków z Krajowego 
Planu Odbudowy sprawiło, że z całościowego podejścia do tematu wy-
braliśmy opcję etapową. Dawne tereny po „Modrzewiance” idą jako 
pierwsze na tapet.  Na początku listopada podpisaliśmy umowę z wy-
konawcą inwestycji. Za kwotę 358 431,53 zł zostaną wykonane między 
innymi nowe nasadzenia, ławki, ścieżki rekreacyjne oraz miejsce pod 
scenę, która pozwoli na realizację mniejszych wydarzeń miejskich. 
Przypomnę tylko, że w tej inwestycji wspiera nas Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego w kwocie 94 150 zł w ramach programu Ma-
zowsze dla Klimatu. 

Główne inwestycje w 2022 roku postępują zgodnie z planem. Prace 
przy rozbudowie PSP nr 1 są na etapie kończenia ścian zewnętrznych 
oraz przygotowań do zadaszenia. Postępowi prac również sprzyja do-
bra pogoda, która podobnie jak przy PSP nr 1 ma ogromny wpływ na 
realizowane inwestycje w ramach programu „Fundusz Polski Ład”. 
Część zadania, między innymi na ulicy Stokrotki w Krobowie, dro-
gach gminnych w Słomczynie i Worowie, ul. Słonecznej w Lesznowoli 
została wykonana w znacznym stopniu. Nie zapeszając, cieszę się, że 
prace idą zgodnie z harmonogramem. Warto się pochwalić, że już w 
tym tygodniu ogłosimy przetarg na rozbudowę PSP w Lesznowoli. 

Obecnie ogromnym problemem większości Polaków jest zarówno do-
stęp, jak i cena węgla. Pomysłem rządu na walkę z kryzysem ener-
getycznym jest powierzenie sprzedaży węgla gminom. To nowe za-
danie dla gmin, które całą logistyczną stronę tego pomysłu musiały 
przepracować same. Nawiązaliśmy współpracę z prywatnym przed-
siębiorcą, który specjalizuje się w tym rodzaju działalności gospodar-
czej. Na zlecenie i pod kontrolą gminy będzie on realizował to zadanie. 
Pracownicy urzędu są w tym temacie do Państwa pełnej dyspozycji. 
Zapoznajcie się proszę ze szczegółowymi informacjami, które zamie-
ściliśmy we wszystkich naszych social mediach.  

Niestety nie udało się znaleźć wykonawcy na zadaszenie oraz utwar-
dzenie i odwodnienie terenu pod lodowisko, które musi zaczekać na 
kolejny nabór dotacji. Jednocześnie znaleźliśmy rozwiązanie na wy-
korzystanie środków przeznaczonych na ten cel. Zakupimy nowe 
urządzenia w skateparku. Dotychczasowe, zagrażające bezpieczeń-
stwu użytkowników zostało zdemontowane. 

Listopada to również radosny miesiąc, wszak to miesiąc wolności i 
niepodległości. Dokładnie 104 lata temu Polska znalazła się znów na 
mapach świata po 123 latach niewoli. Pośród ówczesnych zaborców 
znajdowała się Rosja. Ten sam kraj, który obecnie brutalnie próbuje 
zaanektować terytorium naszych przyjaciół z Ukrainy. Tak jak kie-
dyś na Polakach tak teraz na Ukraińcach dokonuje mordów i innych 
okrucieństw. Nawiązując do tych wydarzeń, odrobinę nostalgicznie, 
ale bardzo aktualnie na te czasy pozostawię dla Państwa fragmenty 
dziewiętnastowiecznego wiersza Adama Asnyka, który w muzycznej 
interpretacji wokalistki naszego młodego pokolenia Sanah podwójnie 
chwyta za serce. 

„W mgły otulona zagonów szarzyznę,
Ktoś w moim sercu wykuwa toporem
Moją Ojczyznę.”

Dariusz Gwiazda
Burmistrz Miasta i Gminy Grójec

Polski Ład postępuje
W ramach Programu Rządowego „Fundusz Polski Ład” trwa rozwój i modernizacja dróg na tere-

nie Gminy Grójec. Promesa, którą Gmina Grójec uzyskała wynosi 24 739 900 zł. Stan wykonanych 
prac na dzień 28 października 2022 roku jest następujący:

W ramach interwencji finansowych z programu Polski ład wykonywano następujące roboty:
•Na ul. Stokrotki w Krobowie wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową z tłucznia kamien-

nego na długość 1450 mb. Do wykonania pozostało jeszcze wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.
•Na drodze gminnej położonej w miejscowości Słomczyn dz. nr. ew. gruntów 332/1 wykonano na-

wierzchnie asfaltową wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na długości 200 mb. Do wykonania pozo-
stały pobocza z tłucznia kamiennego.

•Na drodze gminnej położonej w miejscowości Worów dz. nr ew. gruntów 215/2, 216/1 wykonano pod-
budowę z tłucznia kamiennego na długość 400 mb. Do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz 
pobocza z tłucznia kamiennego.

•Na drodze gminnej ul. Słonecznej w Lesznowoli wykonano chodniki wraz ze zjazdami do wykonania 
pozostała nawierzchnia asfaltowa jezdni wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na chodniki długości 
1690 mb. 

- Mam nadzieję, że wykonane roboty przyczynią się do poprawienia komfortu życia mieszkańców we 
wskazanych lokalizacjach. Cieszę się również, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – podkreśla 
burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda. 

Dofinansowanie dla OSP Grójec
7 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Prezes Za-

rządu OSP Grójec dh Sławomir Maroszek podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na zakup specjalistycznych hydraulicznych nożyc o 
napędzie elektrycznym. Wartość dofinansowania to kwota 20 000  złotych. 

W uroczystym spotkaniu udział wzięli:
Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska
Poseł na Sejm RP Marek Suski
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosław 

Piotrowski, 
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Marek Ryszka
Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wraz z Panią Skarbnik Mariolą Komorowską
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – mł. bryg. Marcin Błoński
Kierownik placówki KRUS - Małgorzata Szymańczak.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie. Już niedługo nowo zakupione urządzenie trafi na 

wyposażenie naszego samochodu ratowniczo-gaśniczego co pozwoli nam na jeszcze szybsze i sku-
teczniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.  

                                                Info OSP Grójec 



MIASTO I GMINA 3LISTOPAD 2022 www.zyciegrojca.pl
 facebook.com/zyciegrojca

„Bądź widoczny – bądź bezpieczny”

W czwartek, 27 października, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Grójcu 
przeprowadziłem kolejną już akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bądź widoczny – 
bądź bezpieczny”. Tym razem odbiorcami byli uczniowie klas 1-3 z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Grójcu.

Podczas spotkania z dziećmi przybliżyliśmy przepisy ruchu drogowego dotyczące 
pieszych i rowerzystów oraz zasady bezpiecznego poruszania się po zmroku. 

Przypomnieliśmy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów 
podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci otrzymały odblaski i słodkie prezenty. 

Głównym celem tych działań było uświadomienie uczniom, jak ważne są elementy 
odblaskowe oraz oświetlenie rowerów, które po zmroku zdecydowanie poprawiają 
widoczność pieszych i rowerzystów.

Serdecznie dziękuję Straży Miejskiej w Grójcu oraz Nadleśnictwa Grójec - Lasy 
Państwowe za wsparcie mojej akcji.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu 

Podsumowanie obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 

W piątek, 11 listopada 2022, 
roku mieszkańcy Gminy Grójec 
celebrowali 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Z tej okazji w mieście odby-
ły się uroczyste obchody, 
które rozpoczęły się od 
mszy świętej w kościele 

pw. Miłosierdzia Bożego w Grój-
cu. To podniosłe wydarzenie wy-
pełniły pieśni patriotyczne w 
wykonaniu zespołu muzycznego 
Fletnia Pana, który działa przy 
parafii. Po ceremonii kościel-
nej przestawiciele władz miasta, 
wojsko, poczty sztandarowe oraz 
klub motocyklowy Cobra Gró-
jec przemaszerowali do centrum 

miasta pod pomnik jednego z 
najsłynniejszych bojowników o 
niepodległość, marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, gdzie odczyta-
no apel pamięci, a także złożono 
kwiaty. 
W drugiej części dnia w Grójec-
kim Ośrodku Kultury odbył się 
koncert solistów tejże jednostki 
pod przewodnictwem Jana Za-
krzewskiego (wystąpili: Graży-
na Kołdra, Edyta Czuba, Natalia 
Napiórkowska, Aleskandra Ma-
liszewszka, Andrzej Pobudkie-
wicz, Daniel Gajewski oraz Filip 
Cąderek), a także występ akto-
ra teatralnego Mirosława Ko-
walczyka pt. "Szlagiery, dowci-
py i piosenki z międzywojnia". 
Przy okazji można było nabyć 

kolejny bestseller naszego hi-
storyka i regionalisty dra Re-
migiusza Matyjasa, książkę pt. 
"Wszystkiemu winien Skarga", 
którą (można ją kupić także w 
księgarni Krzysztofa Lichosika). 
Burmistrz Gminy i Miasta 
Grójec Dariusz Gwiazda skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację obchodów: Gró-
jeckiemu Ośrodkowi Kultu-
ry oraz Wydziałowi Promocji i 
Rozwoju Urzędu Gminy i Mia-
sta w Grójcu, a także Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej oraz pro-
boszczowi parafii Miłosierdzia 
Bożego w Grójcu.

             UGiM, Fot. Agata Matulka
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Ruina po amfiteatrze nareszcie zmieni swoje oblicze
Starosta powiatu 
grójeckiego 
podpisał umowę na 
zagospodarowanie 
terenu przy ulicy 
Piotra Skargi. 
Nowy kompleks 
sportowo-
rekreacyjny ma 
być gotowy w 
przyszłym roku. 

Popularna „płyta”, określana 
też „stadionem na dołku”, 
to miejsce szczególne dla 
wielu mieszkańców Grój-

ca i okolic, którzy pamiętają czasy, 
kiedy odbywały się tam imprezy w 
ramach Święta Kwitnących Jabło-
ni. Tysiące osób bawiło się wów-
czas na koncertach takich legend 
polskiej sceny muzycznej, jak Czer-
wone Gitary, Perfect, Maanam, De 
Mono, Wilki czy Golec uOrkiestra. 

Na co dzień obiekt był wykorzysty-
wany przez okoliczne szkoły do zajęć 
sportowych. Tak było w latach 90-
tych i jeszcze w pierwszej dekadzie 
XXI wieku. Później Święto Kwitną-
cych Jabłoni z różnych względów 
postanowiono przenieść na miejskie 
targowisko w Kobylinie, a obiekt 
znajdujący się w zarządzie powia-
tu grójeckiego popadł w ruinę. W 
ostatnich latach teren był wykorzy-
stywany przez miejscowe szko-
ły nauki jazdy jako plac manew-
rowy, a podczas pierwszych fal 
pandemii koronawirusa zorgani-
zowano punkt poboru wymazów. 
W 2019 roku wyburzono muszlę 
koncertową, której stan technicz-
ny był tak zły, że groził katastrofą 
budowlaną.  
O rewitalizacji terenu mówiło się 
od ponad dekady. Zmieniały się 
władze powiatu, zmieniały się 
koncepcje. Ostatecznie, dzięki po-
zyskanemu przez Starostwo Powia-
towe dofinansowaniu z rządowego 
programu inwestycji strategicznych 
Polski Ład (ponad 10 mln zł), obiekt 
przy ul. Piotra Skargi ma nareszcie 
zmienić swoje oblicze. 

Na początku listopada władze po-
wiatu podpisały z firmą Arbud In-
vestment z Radomia umowę na 
budowę zespołu sportowo-rekre-
acyjnego. Opiewa ona na kwotę bli-
sko 12 mln zł. – Ten projekt został 
tak przygotowany, że będzie speł-
niał wymogi zarówno uczniów jed-
nej i drugiej szkoły [Liceum Ogólno-
kształcącego imienia Piotra Skargi 
oraz Zespołu Szkół imienia Armii 
Krajowej Obwodu Głuszec – przyp. 
red.], jak i mieszkańców Grójca oraz 
okolicznych miejscowości powia-
tu grójeckiego – zapewnia starosta 
Krzysztof Ambroziak. 

W ramach inwestycji w miejscu 
dawnej, niższej trybuny od strony 
liceum „na górce” powstanie scena 
amfiteatru o rozmiarach 30 na 10 
metrów wraz z niezbędnym zaple-
czem. Od strony ul. Poświętne ist-
niejąca trybuna zostanie przebu-
dowana. Docelowo będzie mogło 
zasiąść na niej tysiąc osób, a pozo-
stała część skarpy wypełniona zo-
stanie kaskadową zielenią. 
Betonowy plac na środku obiek-
tu zostanie przeznaczony na par-
king, który na co dzień pomie-
ści 60 samochodów osobowych i 
dwa autokary. Kolejne 26 miejsc 

postojowych przewidziano od uli-
cy Piotra Skargi. Przy wjeździe wy-
budowany zostanie budynek stró-
żówki, który ma stanowić zaplecze 
sanitarno–techniczne.
Z kolei od strony zespołu szkół wy-
budowane zostanie boisko sporto-
we ze sztuczną nawierzchnią do 
gry w piłkę nożną, koszykówkę, 
piłkę ręczną, siatkówkę oraz teni-
sa ziemnego o wymiarach 24 na 40 
metrów. Od strony północnej bo-
iska przewidziano pole do skoku 
wzwyż oraz do pchnięcia kulą. Da-
lej, w pobliżu budynku szkoły znaj-
dzie się bieżnia lekkoatletyczna z 
czterema torami do biegów na 100 
metrów. Obok bieżni zaprojektowa-
no tor rozbiegowy do skoku w dal. 
Trzeba wspomnieć, iż pierwotna 
koncepcja zagospodarowania te-
renu zakładała też budowę od ul. 
Piotra Skargi hali sportowej dla 
potrzeb obu szkół ponadpodsta-
wowych. Ostatecznie, ze wzglę-
dów finansowych zdecydowano, że 
ta ma powstać w kolejnym etapie 
inwestycji. 

MATEUSZ ADAMSKI

Grójec dla Niepodległej!
FOT. GOK/AGATA MATULKA
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"(…)Niech żywi nie tracą nadziei. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…(…)”
Przyjaźń, młodość i wierność 
harcerskiej przysiędze. Pełne 
bohaterstwa poświęcenie 
siebie Ojczyźnie. Czasem wręcz 
szalone akcje zakończone 
spektakularnymi sukcesami, 
a na końcu tragiczna śmierć 
w bardzo młodym wieku. Za 
Ojczyznę. Za Polskę. 

To była codzienność nie-
mieckiej okupacji w la-
tach II wojny światowej 
dla członków Szarych 

Szeregów. 
To wszystko niemal fizycznie poczu-
liśmy dziś (27.10.22 r). w sali kinowej 
GOK dzięki brawurowej, porywają-
cej, fascynującej i pełnej emocji grze 
scenicznej aktorów wrocławskie-
go Teatru Artenes, który wystąpił w 
Grójcu gościnnie ze spektaklem „Jak 
kamienie rzucone na szaniec”.
Sztuka oparta na motywach książki 
Aleksandra Kamińskiego opowia-
da o losach wyjątkowych postaci 
trójki przyjaciół: Zośki, Alka i Ru-
dego. Dlatego na widowni zasiedli 

najstarsi uczniowie szkoły PSP nr 
1 im. Gabriela Narutowicza – kla-
sy VII – VIII. W pełnym skupieniu 
uważnie śledzony był każdy gest i 
każde słowo wypowiadane przez 
aktorów. Wszystko poparte efekta-
mi specjalnymi i szczególną, odpo-
wiednią muzyką oraz dekoracjami, 
które zmieniały się, niczym za do-
tknięciem magicznej różdżki. Hi-
storia jest powszechnie znana. Mały 
Sabotaż Szarych Szeregów, malo-
wanie znaków polskiego oporu na 
murach, pomnikach. Odkręcenie  

tablicy niemieckojęzycznej z Po-
mnika Kopernika na Krakowskim 
Przedmieściu, zdjęcie nazistow-
skich flag z budynku Zachęty i wie-
le, wiele innych. To zobaczyliśmy. 
To dotarło do nas ze sceny. Ale 
obok tego wszystkiego pojawiły się 
mroczne epizody ulicznych łapa-
nek i egzekucji, odpowiedzialno-
ści zbiorowej, wywózek do obozów 
koncentracyjnych, przeszukiwa-
nia, aresztowania. Na oślep, byle by 
tylko szerzyć terror. Zgrozę. Strach. 
Przerażenie. 

A w tym wszystkim ci młodzi ludzie 
potrafili znaleźć czas na pracę za-
robkową, naukę w ramach tajnych 
kompletów, zdobywanie żywności, 
szkolenia wojskowe i prawdziwą 
miłość. 
Zobaczyliśmy aresztowanie Ru-
dego. Jego straszliwą katorgę w 
siedzibie gestapo przy alei Szu-
cha. Cała widownia wstrzymała 
oddech patrząc na rozgrywające 
się w absolutnie doskonale wyre-
żyserowanej  scenie wydarzenia. 
Ból, cierpienie, strach i ogromna 
siła woli, by nie wydać swoich naj-
bliższych. Za najwyższy zaszczyt 
i wręcz żart Rudy poczytał sobie, 
skatowany, na łożu śmierci, to, że 
gestapowska bestia, która go tor-
turowała, nazwała go: prawdzi-
wym, polskim bandytą”. W in-
scenizacji Akcji pod Arsenałem 
obejrzeliśmy śmiertelne zranienie 
Alka. Publiczność zamarła. Zapa-
dła ciemność, cisza się pogłębi-
ła… Obraz śmierci obu przyjaciół, 
którzy odeszli tego samego dnia 
(30.03.1943r.) pogłębiła tylko grozę. 

W scenie finałowej wystąpiły „du-
chy” bohaterów. Przewinęły się 
pytania: „Czy było warto?”, „Czy 
ktoś to doceni?”, „Czy ktoś to zro-
zumie?”…. Ostatni z nich – Zośka 
zginął w sierpniu tego samego roku 
w ataku na niemiecki posterunek. 
Na wszystkie pytania odpowiemy 
TAK. 
Byli młodzi, przyszłość leżała u ich 
stóp, powinni się kochać, bawić 
studiować, realizować marzenia, 
ale los i totalitaryzmy zdecydowa-
ły inaczej. Jednak Oni się nie pod-
dali, nie skrewili. To dzięki nim, 
wbrew niemieckiemu Generalplan 
Ost wciąż mamy własną Ojczyznę, 
posługujemy się językiem polskim, 
a na ścianach budynków użytecz-
ności publicznej zawieszone jest 
polskie godło. To zobowiązuje do 
pamięci o Nich i ich poświęceniu. 
Byli kamieniami rzuconymi na 
szaniec, który nam współczesnym 
ofiarował w cenie krwi współcze-
sne możliwości. Cześć ich Pamięci! 
#SzkołaPamięta.
                                            ARTUR SZLIS

Moja Wielka Grecka Przygoda – uczniowie 
grójeckiego liceum w programie Erasmus+
WE WRZEŚNIU 2022 
ROKU, W RAMACH 
PROJEKTU ERASMUS+ 
,,DIGITAL COMPETENCE 
AND ESAFETY” ODBYŁ 
SIĘ WYJAZD NA 
SŁONECZNĄ GRECKĄ 
WYSPĘ KOS. GRÓJECKIE 
L.O. IM. P. SKARGI 
REPREZENTOWAŁO 
CZWORO 
UCZNIÓW, KTÓRZY 
WSPÓŁPRACOWALI ZE 
SWOIMI RÓWIEŚNIKAMI Z 
PIĘCIU INNYCH KRAJÓW: 
GRECJI, SŁOWACJI, 
SZWECJI, ISLANDII ORAZ 
WŁOCH.

T ematem przewodnim 
wyjazdu był Bezpieczny 
Internet. Prowadzone 
w szkole warsztaty do-

tyczyły tematów takich jak phi-
shing, grooming czy GDPR (po 
polsku RODO). Uczniowie mie-
li okazje wykazać się artystycz-
nie, poprzez tworzenie plakatów, 
które miały za zadanie informo-
wać o niebezpieczeństwach w 
sieci. Odbyły się również zaję-
cia z programowania, podczas 
których uczniowie pracowali w 
międzynarodowych grupach na 
microbitach. Mieli oni za zada-
nie zaprogramować grę. Podczas 
warsztatów uczniowie zdoby-
li również cenną wiedzę, która 
zwiększyła ich świadomość tego 
jak łatwo mogą zostać skradzio-
ne ich dane osobowe podczas 
korzystania z Internetu. Dzięki 
prezentacjom i zadaniom, które 
mieli wykonywać, dowiedzieli 
się jak bezpiecznie poruszać się 
w sieci.
Wyspa Kos to wyjątkowo popu-
larny cel turystyczny, więc nie 
zabrakło czasu na docenienie 
aspektu kulturowego, m.in. pod-
czas przechadzek po uliczkach 

pełnych straganów czy po pro-
menadzie wzdłuż portu. Uczest-
nicy popłynęli również statkiem 
na wyspę Nisyros i zwiedzili tam 
aktywny wulkan. W czasie wol-
nym, uczniowie spacerowali po 
klimatycznych uliczkach, spę-
dzali czas na plaży czy też podzi-
wiali znajdujący się tam klasz-
tor. Innego dnia mieli również 
możliwość odwiedzenia arche-
ologicznego muzeum, które pre-
zentuje znaleziska z całej wyspy. 
Jeden z wieczorów przeznaczono 
na zwiedzanie starogreckiej szpi-
tala, Asklepiejonu, gdzie leczył 
"ojciec" medycyny Hipokrates. 

Biorąc udział w programie Era-
smus+ uczniowie doznają nie-
samowitych przeżyć, nabywają 
nowe doświadczenia i odkrywa-
ją tajemnice różnych, pięknych 
miejsc oraz ich historii. Jest to 
świetna sposobność, aby szlifo-
wać swoje zdolności językowe, 
jak również poznawać nowe kul-
tury i nawiązywać znajomości z 
rówieśnikami z innych krajów. 
Świadczą o tym opinie uczestni-
ków wizyty:
„Podczas projektu Erasmus+ na 
wyspie Kos, miałem prz yjemność 
poznać tamtejszą kulturę, nawią-
zać nowe wspaniałe znajomości i 

poprawić swój jęz yk angielski. (…) 
Nabyłem wiedzę w kierunku ochro-
ny i przet warzania danych osobo-
wych RODO/GDPR oraz naucz y-
łem się programować Microbit y. 
(…) Moim zdaniem jedną z najlep-
sz ych rzecz y to nawiąz y wanie zna-
jomości, które mogą się roz wijać 
w prz yszłości a integracja poz wa-
la poznać życie w innych krajach 
z punktu widzenia nasz ych rówie-
śników.” – Wojtek
„Wiz yta na greckiej w yspie Kos w y-
warła na mnie ogromne wrażenie. 
Nie t ylko pod względem krajobra-
zów i ciekaw ych miejsc, ale tak-
że pod względem poznanych tam 
osób i zawiązania now ych znajo-
mości. Podczas pobytu mieliśmy 
okazję poznać się ze świetnymi 
osobami z różnych państ w. Bar-
dzo ciekawe były również warsz-
tat y prowadzone pr zez greckich 
naucz ycieli. Mieliśmy okazje pra-
cować z programowaniem na no-
w ym dla nas ur ządzeniu - micro-
bicie. Była to również okazja na 
zdobycie wiedz y dot yczącej bez-
pieczeńst wa w Internecie i tego 
jak chronić swoje dane osobowe. 
(…) Cały w yjazd oceniam bardzo 
poz yt y wnie pod każdym wzglę-
dem i bardzo się cieszę, że miałam 
okazję wziąć udział w tak niesa-
mowitej pr z ygodzie.” –  Julia
„Podczas warsztatów w szko-
le zdobyłam cenną wiedzę w za-
kresie bezpieczeńst wa w sieci 
cz y programowania za pomocą 
microbitów. Zajęcia prowadzo-
ne były w pr z ystępny i kreat y w-
ny sposób. (…) Grecja to piękny 
kraj pełen niesamowit ych wido-
ków, klimat ycznych miasteczek 
oraz relaksując ych plaż. Bar-
dzo dobr ze wspominam również 
moją grecką rodzinę, której je-
stem bardzo wdzięczna za gościn-
ność i serdeczność. Czas spędzony 
na rozmowach z obcokrajowca-
mi zauważalnie polepsz ył moje 

umiejętności komunikac yjne. 
Czuje postęp w swobodnym w y-
rażaniu się i posługiwaniu się ję-
z ykiem angielskim. Nie była to 
moja pier wsza w ymiana w pro-
jekcie Erasmus+ i każdą wspo-
minam w yjątkowo miło. Chętnie 
powtór z yłbym ją, gdybym miała 
do tego okazje. Jest to niesamo-
wite doświadczenie edukujące nie 
t ylko w aspekcie jęz ykow ym, ale 
też kulturow ym. Udział w projek-
tach Erasmus+ mogę szczer ze po-
lecić każdemu, kto chciałby pr ze-
ż yć niezapomnianą pr z ygodę oraz 
wzbogacić się o nowe doświadcze-
nia i wiedzę.” – Julia
„Czas spędzony pr zeze mnie w 
Grecji, pozostanie jednym z moich 
najlepsz ych wspomnień na wiele 
lat . Podczas w y ja zdu zaskoc z y ł o 
mnie w iele no w ych f ra z lub spo -
sobó w mó w ienia , jakich dotąd 
nie z nałam . Po t y m w y je źd z ie 
będę c z uła się pe w niej u ż y wając 
ję z yka angielskiego. Spęd zając 
c zas z cał ą gr upą osób biorąc ych 
ud z iał w programie , nauc z y łam 
się w iele na temat róż nych kra-
jó w, ka żd y z nas miał coś spe-
c y f ic z nego dla s wojego kraju 
c z y m chc iałb y się podzielić z in-
nymi. Poznając ulice miasta Kos 
doświadcz yłam dobroci ze strony 
ludzi mieszkających na wyspie. 
Niesamowicie dużo na temat kul-
tur y na Kosie dowiedziałam się od 
rodziny, której zawdzięczam go-
ścinność, wyrozumiałość i uprzej-
mość. Nie jestem w stanie znaleźć 
słów, któr ymi chciałabym im za 
wsz ystko podziękować i pokazać 
jak wdzięczna jestem. Temat y, któ-
re poruszaliśmy na warsztatach w 
szkole były ciekawe i zdecydowanie 
dające do myślenia.” –  Maja
Więcej na temat projektu moż-
na znaleźć na: https://dces-era-
smus.eu/

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. PIOTRA SKARGI W GRÓJCU

FOT. GOK/AGATA MATULKA
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Pasje Zofii Witczak
Moją rozmówczynią jest 
Zofia. grójczanka od 45 
lat. Żona, matka dwóch 
synów i trojga wnucząt. Z 
wykształcenia ogrodnik i 
ekonomista z uprawnieniami 
Urzędnika Administracji 
Państwowej, a także  
bankowości. 

Zapytana o hobby bez 
wahania odpowiada, że 
najwięcej czasu i serca 
poświęca działce usytu-

owanej w ogrodzie Eden. O swoim 
kawałku ziemi Zosia może mówić 
długo. Wykorzystuję jej chęć do 
rozmowy i pytam: 
– Jakie prace na działce wykonu-
jesz jesienią?
– Przede wszystkim zbieram 
ostatnie plony: zrywam najsłod-
sze o tej porze winogrona, wy-
kopuję warzywa, zbieram dynie. 
Usuwam uschnięte rośliny jed-
noroczne, grabię liście,  czyli po 
prostu sprzątam. Każdy działko-
wicz wie, że trzeba zabezpieczyć 
rośliny wieloletnie, toteż kopczy-
kuję róże, pamiętam o sadzeniu 
tulipanów i o przesadzaniu nie-
których bylin. 
– Działkowicze wiedzą, że trzeba 
zadbać o kondycję gleby. Jak sobie 
radzisz z tym problemem?
– Przygotowuję kompost. Wszyst-
kie resztki roślinne  są rozdrab-
niane , wsypywane do kom-
postownika i przesypywane 
mocznikiem, żeby przyspieszyć 
procesy gnilne . Powstaje z tego 
wartościowa  odżywka dla mo-
ich roślin. Chcę zaznaczyć, że we 
wszystkich pracach na działce 
pomaga mój mąż Andrzej.
– Skupiłyśmy się na pracach je-
siennych, jako że mamy tę porę 
roku, ale na działce pracujesz od 
wczesnej wiosny.  Nasze oczy cie-
szą wtedy najwcześniej kwitnące 
rośliny. Czy uprawiasz kwiatki?
– Oczywiście. Mój ogród jest tak 
zaplanowany, że rośliny kwit-
ną od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni. Zaczynają krokusy, 

prymulki, tulipany, żonkile. Po-
dążają za nimi hiacynty, azalie, 
rododendrony, cynie, astry i mar-
cinki, ale królową kwiatów są 
róże. Poświęcam im dużo uwagi. 
Kiedy je pielęgnuję, przypomina 
mi się historia z „Małego księcia”. 
– Czy to prawda, że szyjesz swoim 
wnukom stroje na szkolne bale 
przebierańców?
– Nie zaprzeczam. Szycie jest 
moją drugą pasją. Szyłam dla sy-
nów, kiedy byli dziećmi, a teraz z 
przyjemnością wykonuję najróż-
niejsze prace krawieckie: skra-
cam, zwężam, wszywam suwaki, 
wykonuję najróżniejsze popraw-
ki dla rodziny, znajomych i przy-
jaciół. Szczególnie lubię trud-
niejsze zlecenia, bo wymagają 
kombinowania, ale największą 
przyjemność sprawia mi szycie 
dla najmłodszej wnuczki.
– Każda pani domu (szczególnie 
jeśli ma działkę) stara się za-
mknąć w słoikach trochę lata, 
przynajmniej kiszone ogórki i 
przecier pomidorowy. A jak ten 
temat wygląda u ciebie?

– Oj, poruszyłaś ważną dla mnie 
sferę życia. Robienie przetwo-
rów to moja ż yciowa pasja . 
Przerabiam czereśnie, wiśnie, 
morele i śliwk i. Wekuję naj-
różniejsze sałatk i warzy w-
ne. Mar y nuję g rzyby, dy nię i 
g ruszk i . Robię nalewk i, dżemy 
i konfitur y. Uwielbiam obda-
row y wać przetworami rodzinę 
i przy jació ł . 
– A czy można w twoim domu 
zjeść jak ieś pyszne ciasto?
– Naturalnie. Kucharzenie, 
w y piekanie ciast a nawet tor-
tów to moja kolejna pasja . Nie 
bardzo rozumiem o co chodzi , 
k iedy ktoś mówi, że nie lubi 
spędzać czasu przy kuchni. 
Bez działk i , kuchni i maszy-
ny do szycia byłoby mi źle na 
świecie.
Moją rozmówczy nią była Zo-
fia Witczak należąca do K lubu 
Senior Plus Grójec. Portret hobby-
styczny Zofii otwiera cykl, w któ-
rym będą prezentowane ulubione 
zajęcia grójeckich seniorów.

 URSZULA NADUK. 

KONWENT GIER I FANTASTYKI POWRACA!

Po trzyletniej przerwie konwent Geek Expansion wraca do Grójca. Młodzi 
zapaleńcy gier planszowych i fantastyki ze Stowarzyszenia GROFAN zapraszają 
dzieci i młodzież 26 listopada.

Pierwszy konwent zorganizowano w 2016 roku w Grójeckim Ośrodku Kultury. 
W ramach eventu tradycyjnie odbywały się turnieje planszówkowe, gier wideo, quizy 
tematyczne o komiksach, fantastyce, filmach, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz rzecz 
jasna duży gamesroom.

Z powodu pandemii oraz restrykcji nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia, organizacja 
Geek Expansion została wstrzymana, jednakże wolontariusze z GROFANu nie spoczęli 
na laurach. Dalej pisaliśmy projekty i zdobywaliśmy dofinansowane na realizację działań 
promujących gry planszowe oraz nowe technologie.

Tej jesieni wróciliśmy z cyklicznymi spotkaniami z grami planszowymi. Do tej pory odbyło się ich kilka na terenie Grójca, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, 
w świetlicy Edustrefa oraz świetlicy Kreatornia. Do końca roku zaplanowaliśmy kolejne warsztaty, również w szkołach, gdzie będziemy prowadzić instruktarz gier 
planszowych dla uczniów w ramach zajęć świetlicowych.

26 listopada, czyli w tzw. Andrzejki, odbędzie się w Kreatorni przy ulicy P.O.W. 17 piąta edycja konwentu gier i fantastyki. W programie mamy przewidziane gamesroom 
z grami planszowymi, zarówno dla młodszych jak i bardziej zaawansowanych graczy. Dla miłośników figurek przygotowaliśmy także pokazy gier bitewnych, takich 
jak Warhammer 40K czy BattleTech. Oprócz tego uruchomimy kącik cyfrowy, gdzie uczestnicy będą mogli wspólnie pograć w gry wideo. W tym roku nawiązaliśmy 
współpracę z Klubem Mangi i Anime, działającym przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu. Jego wolontariusze również przygotują krótki blok tematyczny 
o japońskich komiksach a także quiz z nagrodami. Geek Expansion będzie także okazją dla miłośników kina superbohaterskiego na zdobycie nagród specjalnych, gdyż 
tradycyjnie powrócą quizy o fantastyce, czy to w komiksach czy filmach. Nagrody będzie można również zgarnąć, wygrywając w szereg potyczek turnieju Tekken 3 
czy Heroes V. Nasza impreza jest częścią projektu „Kości i kredki zostały rzucone…”, dofinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie 2022.

Rusza rewitalizacja grójeckiego parku. 
Przybędzie 2281 nowych nasadzeń

Nowa nawierzchnia na alejkach i więcej roślin to pierwsze prace, jakie 
zostaną wykonane w parku w Grójcu - informuje "Radio Eska".

Chodzi o teren po dawnej restauracji "Modrzewianka", tuż obok Grójeckiego 
Ośrodka Kultury.
Na ścieżkach położona będzie nowa nawierzchnia, ustawione nowe ławki 
i lampy solarne. W grójeckim parku przez najbliższe dwa miesiące przybę-

dzie też 2281 nowych roślin.
–Zgodnie z umową wykonawca będzie miał obowiązek opieki nad roślinami przez 12 
miesięcy –powiedziała rozgłośni Agnieszka Skarżyńska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Prace mają zakończyć się w grudniu. Koszt prac to ponad 358 tysięcy złotych. Na tę 
iwnestycję gmina pozyskała 94 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego
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Powstaje film o grójeckim kapłanie. Był jedynym duchownym, 
który dowodził oddziałem Żołnierzy Wyklętych
Rozpoczęły się zdjęcia do filmu dokumentalnego o ks. Bolesławie Stefańskim, kapłanie walczącym z nazizmem i 
komunizmem, dowódcy Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Warszawie. Żołnierze NZW 
po 1945 r. prowadzili walkę, również zbrojną, ze zbrodniczym komunizmem, który zniewolił Polskę i inne narody Europy 
Środkowo-Wschodniej.  

Reżyserem filmu jest Piotr 
Zarębski, absolwent PWS-
FTviT w Łodzi, czyli słyn-
nej łódzkiej szkoły filmo-

wej. Debiutował w 1978 r., stworzył 
wiele nagradzanych dzieł. Jest auto-
rem pasjonującego dokumentu, hi-
storii polskiego najemnika pt. „Pi-
stolet do wynajęcia czyli prywatna 
wojna Rafała Gan-Ganowicza”, który 
można obejrzeć w serwisie YouTu-
be. Pomysłodawcą filmu i autorem 
scenariusza jest niżej podpisany. 
Dokument będzie zawierał sceny fa-
bularyzowane. Zakończenie prac i 
premiera filmu są planowane na ko-
niec przyszłego roku. O szczegółach 
będę informował Czytelników „ŻG”. 
W filmie nie zabraknie zdjęć z Grój-
ca, który odegrał ważną rolę w oku-
pacyjnej i powojennej działalności 
niepodległościowej ks. Stefańskie-
go. W parafii św. Mikołaja, gdzie peł-
nił swoją posługę przez prawie dwa 
lata okupacji, dał się poznać jako 
niezwykle aktywny kapłan. Uczył w 
szkole handlowej, śpieszył z posługą 
kapłańską do szpitala i więzienia, 
dostarczał broń dla podziemia, kie-
rował tajnym harcerstwem, które 
zajmowało się wydawaniem i kol-
portażem prasy podziemnej, prze-
wodził Stronnictwu Narodowemu w 
powiecie, pomagał potrzebującym, 
ratował Żydów, uczestniczył w akcji 
Burza. Łączył duże zdolności orga-
nizacyjne i wychowawcze, niespo-
żytą energię, naturalny autorytet, 
umiejętność oddziaływania na mło-
dych ludzi, głębokie wykształcenie, 
ogromną aktywność społeczną z ka-
płańską żarliwością. 
Ks. Stefański urodził się 17 września 
1910 r. w chłopskiej wielodzietnej 

rodzinie, w niewielkiej wsi Kochów 
położonej nad brzegiem Wisły, dwa 
kilometry od Maciejowic, gdzie w 
1794 r. symbolicznie skończyła się 
I Rzeczypospolita, kiedy Tadeusz 
Kościuszko przegrał bitwę z woj-
skami rosyjskimi. Ks. Stefańskiego 
ukształtowała patriotyczna i reli-
gijna atmosfera domu rodzinnego 
oraz wybitni księża, do których pa-
rafia w Maciejowicach przez blisko 
tysiąc lat istnienia miała niezwykłe 
szczęście. 
Po ukończeniu elitarnego gimna-
zjum św. S. Kostki w Warszawie 
rozpoczął studia na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Studiów 
jednak nie skończył. Wybrał inną 
drogę. Pod wpływem matki, a za-
pewne też i wuja, wybitnego kapłana 
ks. Jana Sitnika, po uzyskaniu abso-
lutorium z chemii wstąpił do semi-
narium w Warszawie. W lipcu 1939 
r. wyświęcono go na kapłana. Jesz-
cze przed wybuchem wojny trafił na 
parafię św. Wawrzyńca w Kocierze-
wie koło Łowicza. Być może to przy-
padek, być może znak, ale podobnie 
jak patron jego pierwszej parafii, stał 
się męczennikiem. Tortury w komu-
nistycznym więzieniu pozbawiły go 
zdrowia fizycznego i psychicznego. I 
co najgorsze, żył ze swoim męczeń-
stwem przez 18 lat. Gdyby jego hi-
storia potoczyła się inaczej,  zostałby 
pewnie wybitną postacią Kościoła w 
Polsce. Stało się jednak inaczej. Ale 
to nie umniejsza jego wielkości. Za-
wsze będzie symbolem wierności, 
poświęcenia, honoru, chęci niesie-
nia pomocy potrzebującym i lojal-
ności wobec tych, którzy mu zaufa-
li. Symbolizuje cechy, które w każdej 

cywilizacji, bez względu na czas i 
miejsce, są niezwykle cenione. 

PIERWSZY KONTAKT ZE 
ŚMIERCIĄ 

„Tam przeżył po raz pierwszy ze-
tknięcie ze śmiercią – ustawiony 
przez Niemców wraz innymi męż-
czyznami do rozstrzelania, skorzy-
stał z chwilowej nieuwagi oprawców 
i ratował się ucieczką. Gdy biegł 
po polu, puszczono za nim serię z 
karabinu maszynowego. Padł, są-
dząc że jest ranny. Nic mu się nie 
stało, choć sutanna i płaszcz zo-
stały pocięte w kilku miejscach 
kulami. Ocalenie to opisał w li-
ście, przesłanym ks. Sitnikowi, 
w którym kategorycznie stwier-
dził: »Życie swe zawdzięczam 
szczególnej opiece Matki Boskiej 
Częstochowskiej, której ryngraf 
noszę na piersiach«” – pisze Ja-
cek Żurek w książce „Ks. Bole-
sław Stefański. Żołnierz bezdom-
ny”. Na przełomie czerwca i lipca 
1940 r. trafił do Sochaczewa. Pod 
pseudonimem „Stefan” związał się 
ze Związkiem Walki Zbrojnej, który 
w lutym 1942 r. przekształcono w Ar-
mię Krajową. Aktywnie działał też w 
podziemnym Stronnictwem Naro-
dowym (SN), w którym pełnił funk-
cję kierownika organizacyjnego w 
powiecie sochaczewskim. 

GRÓJECKA 
KONSPIRACJA 

Do parafii św. Mikołaja w Grójcu 
trafił w sierpniu 1942 r. - Chyba je-
stem jedyną żyjącą osobą, która mia-
ła kontakty z ks. Stefańskim w cza-
sie okupacji. Byliśmy absolwentami  
gimnazjum św. Stanisława Kostki, 
chociaż byłem o prawie 20 lat młod-
szy. Dostarczałem mu z Warszawy 
podziemną prasy, m.in. wydawane 
przez Narodowe Siły Zbrojne „Lux 
Mundi”, jedyne pismo konspiracyj-
ne dla kapłanów. Przywoziłem też 
„Szaniec”, „Walkę”, „Biuletyn Infor-
macyjny” – wspomina Piotr Zwo-
liński, żołnierz ROAK, którego wuj, 
ks. Aleksander Bujalski, był pro-
boszczem w Grójcu. Ks. Stefański 
w nowej parafii kontynuował dzia-
łalność konspiracyjną, był powiato-
wym prezesem SN, które stworzyło 

liczne oddziały Narodowej Organi-
zacji Wojskowej, później scalone z 
AK. Wtedy właśnie zetknął się z ka-
pitanem Stefanem Głogowskim ps. 
„Józef”. 

PRACA Z HARCERZAMI

Jako kapłan doświadczony w pracy 
z młodzieżą współpracował z Szary-
mi Szeregami, ale prowadził własną 
drużynę harcerską. W połowie 1943 

r. działały przynajmniej trzy druży-
ny harcerskie związane z ks. Stefań-
skim. Wszystkie podporządkowano 
organizacyjnie grójeckim plutonom 
AK. Pierwszą zorganizował Tadeusz 
Waśniewski „Bończa”, po wojnie wy-
bitny ekonomista. Znaleźli się w niej 
m.in. Henryk Łach, Ryszard Pietras, 
Tadeusz Pękacki, Tadeusz Ejmoc-
ki. Harcerze w domu parafialnym 
przechodzili szkolenie wojskowe 
oraz słuchali wykładów na tematy 
polityczne i społeczne. Ks. Stefań-
ski przekazywał T. Waśniewskiemu 
„rękopisy komunikatów z nasłuchu 
BBC, które po przepisaniu na wo-
skówki odbijali na powielaczu dwaj 
żołnierze z wileńskiej AK, którzy 
wówczas mieszkali w Grójcu” – pi-
sze kronikarz grójeckiej AK Henryk 
Świderski. Dzięki kontaktom kapła-
na z komendantem AK w Grójcu S. 
Głogowskim włączono ją do plutonu 
ppor. Derwisza „Czarnego”. Chłop-
cy przenosili meldunki i prasę pod-
ziemną oraz odbywali ćwiczenia 
wojskowe w terenie. Druga drużyna 
była kierowana przez Stanisława Za-
wackiego „Tura”. 

POMOC ŻYDOM

Zaangażował się w ratowanie Żydów, 
m.in. wyrabiał im „aryjskie” papiery, 

ukrywał na plebanii. Wszechstron-
na aktywność kapłana nie mogła 
ujść uwadze Niemców. 19 stycz-
nia 1944 r. na plebanię przyjechało 
Gestapo. Zdążył uciec wyskakując 
przez okno w szkole. W ukrywaniu 
pomógł mu proboszcz parafii Mni-
szew obok Warki. W akcji Burza w 
rejonie Warki był żołnierzem oddzia-
łu por. Edwarda Góreckiego „Zyga”. 
Za udział w walkach odznaczono go 
Krzyżem Virtuti Militari IV klasy. Po 
nieudanych próbach przebicia się do 
walczącej Warszawy oddział rozwią-
zano. W grudniu 1945 r. mianowano 
go kapitanem podziemnej armii. 

WALKA Z SOWIETAMI 

Ks. Stefański po wojnie trafił do pa-
rafii na Boernerowie i do św. Józe-
fa w Warszawie, gdzie proboszczem 
był jego wuj ks. Sitnik. Cały czas 
utrzymywał kontakty z Grójcem i z 
oddziałem ROAK Stefana Głogow-
skiego „Józefa”. Grójeckich żołnie-
rzy wyklętych wspomagali konspi-
ratorzy z utworzonego przez niego 
oddziału PAS NZW z Koła i Marek. 
Najgłośniejszą wspólną akcją było 
uwolnienie ze szpitala pilnowane-
go przez UB Leona Komorowskiego 
„Żbika”. Komorowski został ranny 
podczas akcji ROAK na siedzibę gró-
jeckiego PUBP w listopadzie 1945 r. 
Przebywał pilnowany przez uzbro-
jonych funkcjonariuszy bezpieki w 
Szpitala Przemienienia Pańskiego w 
Warszawie. W styczniu 1946 r. kon-
spiratorzy rozbroili wartownika UB 
i bez jednego wystrzału odbili „Żbi-
ka”. W akcji uczestniczyli: brat księ-
dza Henryk, Władysław Kacprzak 
„Mac-Artur”, Zbigniew Maliszewski 
„Rwal”, Zbigniew Przybysz, Czerwiń-
ski, R. Pietras i Wiesław Cabanowski 
„Ciemny”. Ale akcja nie mogła się od-
być bez ks. Stefańskiego.

BEZPIEKA WPADA NA 
TROP KAPŁANA

Został aresztowany 1 czerwca 1946 
r. w Warszawie przy ul. Chłodnej. 
Aby nie uciekł UBecy postrzelili go 
w nogę. Podczas przesłuchań w ra-
nie grzebano mu pogrzebaczem, a  
po kilku dniach nogę amputowano. 
Władze komunistyczne wykorzy-
stały przed zbliżającymi się wybora-
mi parlamentarnymi jego proces do 
ataków na PSL. Dzień przed Wigilią 
1946 r. jako pierwszy kapłan katolic-
ki, został skazany przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy na karę śmierci. Osta-
tecznie władze komunistyczne uła-
skawiły go, ale więziono go w strasz-
nych warunkach. Często przebywał 
w pojedynczej, wilgotnej celi. Nie po-
zwolono mu mieć protezy nogi, mu-
siał się czołgać. Wyszedł na wolność 
w lutym 1954 r. Zniszczony fizycznie i 
psychicznie nie wrócił do dawnej ak-
tywności i sprawności. Zmarł 8 lutego 
1964 r. w Górze Kalwarii. Spoczywa 
w grobie rodzinnym na cmentarzu w 
Maciejowicach. 

TOMASZ PLASKOTA, 
FOT. ALICJA CYCHOWSKA, 

OBRÓBKA GRAFICZNA ZDJĘĆ: 
KRYSTIAN LACHOR.
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Jak nie my to kto? Interdyscyplinarna Wystawa 
Rodzinnej Twórczości
„JAK NIE MY TO KTO? RODZINNE NIEDZIELE ARTYSTYCZNE” TO TWÓRCZE WARSZTATY, KTÓRE REALIZOWANE BYŁY W GRÓJECKIM OŚRODKU 
KULTURY PRZEZ FUNDACJĘ STACJA RELACJA. EFEKTEM SĄ PRACE MALARSKIE, FOTOGRAFIE ORAZ INSTALACJE, KTÓRE ZAPREZENTOWANO NA 
INTERDYSCYPLINARNEJ WYSTAWIE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Głównym założeniem projek-
tu jest możliwość spędzenia 
wolnego czasu z rodziną w 
ciekawy i kreatywny sposób. 

Na warsztatach rodziny z Grójca i oko-
lic mogły zrobić coś razem i dzięki temu 
wzmocnić więzi.
Rodzinne Niedziele Artystyczne spotka-
ły się z bardzo pozytywnym odbiorem i 
zgromadziły blisko 70 osób, które wzię-
ły udział w pięciu spotkaniach: warszta-
tach czerpania papieru, sztuki ebru, w se-
sji zdjęciowej w Ogródku Jordanowskim, 
zabawie w teatr cieni oraz warsztatach 
tworzenia ekoinstalacji.

WARSZTATY CZERPANIA 
PAPIERU

Podczas zajęć uczestnicy pozna-
li metodę czerpania papieru oraz 
jego historię. Mało kto wie, że papier 
czerpany  istnieje od tak dawna - wy-
naleziono go w Chinach w 105 r. Prze-
trwał setki lat, choć obecnie ma on 
przede wszystkim walor artystyczny.
Dzieci i rodzice mogli samodziel-
nie wykonać swoją kartkę papieru, 
a na niej ułożyć w wybrany przez 
siebie sposób kompozycję z suszo-
nych kwiatów, wzorów z serwetek 
oraz innych elementów ozdobnych. 
Dzięki zaangażowaniu całych ro-
dzin m.in. podczas pracy przy si-
cie czerpalniczym oraz przy praso-
waniu masy papierowej powstały 
wyjątkowe i niepowtarzalne prace, 
które z pewnością będą wspaniałą 
pamiątką.

RODZINNA SESJA 
ZDJĘCIOWA

Pod koniec wakacji, w ciepłą sierp-
niową niedzielę Ogródek Jordanow-
ski w Grójcu zamienił się w wyjąt-
kowy plener fotograficzny. Rodziny, 
które przybyły na plac zabaw, mia-
ły możliwość zapozować do zdjęć. 
Sesję zdjęciową wykonała pasjo-
natka fotografii, pedagożka Beata 
Krzewicka.
Oprócz zrobienia sobie fajnego zdję-
cia do rodzinnego albumu można 
było ciekawie spędzić czas przy sto-
isku z ogromnymi bańkami mydla-
nymi. Dla uczestników spotkania 
przygotowane zostały także anima-
cje, zabawy z kolorową chustą oraz 
konkurencje sprawnościowe.

WARSZTATY SZTUKI 
EBRU

To były kolejne ciekawe warszta-
ty artystyczne dla rodzin z dziećmi. 
Uczestnikom została zaprezento-
wana turecka technika malowania i 
ozdabiania przedmiotów - ebru, zwa-
ną też marmurkowaniem.
Efekt często przypominający wzór 
marmuru został uzyskany dzięki spe-
cjalnie do tego przeznaczonym far-
bom rozlewanym na tafli wody. Każdy 
z uczestników odbił stworzony przez 
siebie wzór na zakładce oraz kartkach 
papieru. Powstałe w ten sposób prace 
są unikalne i niepowtarzalne.

ZABAWA W TEATR CENI

Warsztaty odbyły się na scenie Sali Wi-
dowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury, a więc dzieci miały okazję poznać 
wszystko to, co znajduje się na niej i za 
nią, m.in. do czego służą poszczególne 
kurtyny i jak wygląda zaplecze teatral-
ne oraz inne ciekawe zakamarki, któ-
rych zwykły widz nie zobaczy z fotela.
Motywem przewodnim warsztatów 
był wspólny czas spędzany w rodzi-
nie. Powstałe z papieru przeróżne 
kształty, wsuwane pomiędzy źródło 
światła, a ekran, posłużyły do opo-
wiedzenia historii na temat ulubio-
nych czynności wykonywanych w 
czasie wolnym.
Po teatrze cieni każda rodzina stwo-
rzyła na brystolu wielobarwną piz-
zę, której cząstki zostały wypełnione 
przez dzieci i rodziców ulubionymi 
formami aktywności.

EKOINSTALACJE

Uczestnicy oddali się kreatywnej 
zabawie podczas łączenia różnych 

elementów materiałów przezna-
czonych do recyklingu tworząc 
niepowtarzalne kompozycje, a 
tym samym dając starym i niepo-
trzebnym rzeczom drugie życie.
Pod koniec zajęć powstała mini 
wystawa, która stała się inspira-
cją do wymiany skojarzeń na te-
mat stworzonych instalacji. Każ-
dy uczestnik mógł spojrzeć na 
swoją pracę oczami innych w sposób 

nieoczywisty, bazujący na abstrakcyj-
nych opisach.

PROWADZĄCY

Warsztaty poprowadzili: artystka, ma-
larka Anna Merska-Mitan; animator-
ka czasu wolnego, instruktor Ilona Fe-
liksiak-Kozerska; pracowik socjalny 
MGOPS Grójec Marta Gąsienica-Gro-
nikowska; malarz, rysownik, student 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie Michał Ekiel.

PODZIĘKOWANIA

Dzięki współpracy z Grójeckim 
Ośrodkiem Kultury uczestnicy mie-
li możliwość korzystania z sal insty-
tucji kulturalnej. Dziękujemy rów-
nież za wsparcie drukarni Karlen, 
która nieodpłatnie przygotowała wy-
druki rodzinnych zdjęć oraz plakaty, 
a także Pracowni Artystycznej Anny 
Merskiej-Mitan za udostepnienie 

materiałów plastycznych oraz firmie 
Fextron – animacje dla dzieci za udo-
stępnienie sprzętu animacyjnego oraz 
za produkcję sit czerpalniczych.
Patronat medialny nad projektem 
objęli: Grojec24.net – portal infor-
macyjny mieszkańców, Jabłonka – 
gazeta informacyjno-reklamowa, Ma-
zowieckaTV – regionalna telewizja 
internetowa, Życie Grójca – miesięcznik 
kulturalno-informacyjny.
Projekt "Jak nie my to kto? Rodzinne Nie-
dziele Artystyczne" Fundacji Stacja Rela-
cja realizowany jest dzięki programowi 
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez 
Aka demię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy 
wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, Powiatu Grójeckiego, 
Gminy  Grójec, firmy TRANS-MED Da-
riusz Witkowski, Banku Spółdzielcze-
go w Warce, Biowet Drwalew, Frostico 
Chłodnia, Prima Group i mieszkańców 
przekazujących 1 % podatku.
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XIII Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu o "Złotą Nutkę" za nami!
25 października 2022 r. sala 
widowiskowa w Grójeckim 
Ośrodku Kultury rozbrzmiewała 
nastrojową muzyką polskich 
poetów piosenki, czyli Osiecką, 
Grechutą, Młynarskim i 
Koftą. Aż 37 uczestników z 
całej Polski zaprezentowało 
urzekające interpretacje takich 
szlagierów jak: ”Miasteczko 
cud”, „Dobranoc panowie”, 
„Małgośka”, „Moknie w 
deszczu diabeł”, czy „ Zielono 
mi”.

G rójecki Festiwal wpisał 
się na stałe w mapę fe-
stiwalową Polski i co 
nas bardzo cieszy jest 

popularny wśród młodych adep-
tów sceny. Tego typu Festiwa-
le są ważnym doświadczeniem 

dla młodych artystów i czę-
sto trampoliną w stronę sceny 
profesjonalnej. 
W dniu przesłuchań finałowych 
poczynania wokalne tych mło-
dych gwiazd oceniała Komisja w 
składzie:
1. Jan Zakrzewski – ekspert ds. 
muzyki, tenor, wokalny mentor 
młodych
2. Małgorzata Żabińska – ekspert 
ds. muzyki, nauczyciel 
3. Julia Tłuczkiewicz – młoda , 
zdolna gwiazda sceny muzycznej, 
laureatka wielu festiwali, absol-
wentka szkoły muzycznej
4. Dariusz Gwiazda – Burmistrz 
Gminy i Miasta Grójec, sympatyk 
młodych artystów
5. Szymon Wójcik – p.o.Dyrektora 
Grójeckiego Ośrodka Kultury, re-
daktor naczelny „Życia Grójca”

Komisja nie miała łatwego wyboru, 
gdyż poziom, szczególnie w star-
szych kategoriach wiekowych był 
bardzo wysoki i wyrównany. Oce-
nie podlegały m.in. dobór reper-
tuaru, jakość wykonania i inter-
pretacja, precyzja intonacji, ruch 
sceniczny, kontakt z publicznością, 
wrażenie ogólne. A oto wyniki:
Kategoria: dzieci w wieku 6 – 9 lat
I miejsce: Alicja Lusa z Grójca
II miejsce: Anna Bors z Częstoniewa
III miejsce: Kinga Rataj z Katowic

Kategoria: dzieci w wieku 10-13
I miejsce: Michał Kowalczyk z 
Legnicy
II miejsce: Oliwia Kołbuk z Janowa 
Lubelskiego
III miejsce: Lena Małodzińska z Pa-
dwi Narodowej, Lena Opałka z Chy-
nowa, Emilia Głodek z Kłoczewa.

Wyróżnienie: Julia Kępka z Grójca

Kategoria: młodzież w wieku 
14-16
I miejsce: Wiktoria Eliaszewicz z 
Bolesławca
II miejsce: Martyna Liśkiewicz z Lu-
blina, Marcelina Litwin z Warszawy
III miejsce: Oliwia Gręzak z Łukowa
Wyróżnienie: Anna Figat z 
Warszawy

Kategoria: młodzież w wieku 
17-18
I miejsce: Klaudia Warda z Radomia
II miejsce: Daria Jóźwik z Sulejówka
Wyróżnienie: Aleksander Kozera z 
Radomia

Grand Prix Festiwalu otrzyma-
ła Urszula Dorosz z Sulejówka za 

rewelacyjne wykonanie piosenki 
„Miasteczko cud”  napisanej przez 
Agnieszkę Osiecką.
Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Burmistrz Gminy i 
Miasta Grójec.
Wszystkim finalistom gratuluje-
my i życzymy wielu sukcesów nie 
tylko na polu muzycznym, ale i 
prywatnym, życzymy także rozwi-
jania swoich talentów. 
Bądźcie zawsze sobą i realizujcie 
swoje pasje i marzenia!
Nagrody rzeczowe i finansowe 
ufundował Grójecki Ośrodek Kul-
tury w Grójcu.  Podziękowania dla 
Cukierni Klepacz z Grójca za słod-
kie pierniki oraz Firmie Cukierni-
czej „OLA” Sp. z o.o. z Mogielnicy za 
słodkości.

„BARWY JESIENI OCZAMI NAJMŁODSZYCH”

W piątkowy poranek, 21 października, odbyło się wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego "Barwy jesieni". Najlepsze prace wybrano spośród 105 
zgłoszeń w trzech kategoriach wiekowych.

Każda ocena jest oceną subiektywną Komisji, jednak starano się wybrać te 
najoryginalniejsze, z wykorzystaniem najciekawszej techniki i co ważne najbardziej 
samodzielne. 

WYNIKI:

Kategoria I – przedszkola: I miejsce: Michalina Paprzycka (Przedszkole nr 2 Grójec), 
II miejsce: Maja Naczas (Przedszkole nr 1 Grójec), III miejsce: Franek Woźniak 
Przedszkole nr 1 Grójec

Kategoria II – Klasy 0: I miejsce: Wojciech Banaszczyk (Przedszkole nr 1 Grójec), 
II miejsce: Helena Lewandowska (Przedszkole nr 2 Grójec), III miejsce – Jagoda 
Sosińska PSP Bikówek, Wyróżnienia: Hanna Stefańska (Przedszkole nr 4 Grójec), 
Michalina Giszka Przedszkole ZCMN Grójec

Kategoria III – klasy 
I-III PSP: I miejsce: 
Kornelia Kamińska (PSP 
Bikówek),II miejsce: 
Zosia Błaszczykowska 
(PSP nr 1 Grójec), Adam 
Krasowski (Kreatornia),III 
miejsce: Roksana Matyjas 
(Przestrzeń dla sztuki 
Grójec), Karina Rybicka 
(Przestrzeń dla sztuki 
Grójec), Oliwia Ostrowska 
(PSP nr 1 Grójec), 
Wyróżnienie: Milena 
Chabros (PSP Częstoniew), 
Jadwiga Strzelczyk (PSP 
nr 2 Grójec), Wiktoria 
Bożek (PSP Lesznowola).

Laureatom gratulujemy talentu i chęci tworzenia. Przegranym życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach. A wszystkim, żeby zawsze rozwijali swoje pasje i czerpali 
z tego radość. Laureaci oprócz Dyplomów i nagród rzeczowych otrzymali także 
słodkości przygotowane przez Cukiernię Klepacza w Grójcu. Fundatorem nagród był 
Grójecki Ośrodek Kultury. 
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Opowiedzieli niezwykłą historię językiem tańca 
Słyszeliście o ołowicy? Nie? 
Ja też, aż do chwili poznania 
Agnieszki Cygan – reżyserki 
niezwykłego spektaklu 
pod tytułem „Matka Boska 
Szopienicka”. Widowisko 
można było zobaczyć na 
deskach sceny Grójeckiego 
Ośrodka Kultury, w piątek 4 
listopada, tuż po premierowym 
pokazie w Katowicach. 
Widownia zgotowała artystom 
owacje na stojąco. 

Bohaterką sztuki jest Jolan-
ta Wadowska-Król, lekar-
ka, która w 1974 odkryła 
nieznaną dotąd chorobę, 

jaką jest właśnie ołowica. Podczas 
przeprowadzonych badań u dzie-
ci wykryła objawy i dolegliwości 
wskazujące na zatrucie metalami 

ciężkimi. Natomiast Szopienice to 
historyczna część Katowic, poło-
żona we wschodniej części miasta, 
nad Rawą, około 8 km na wschód 
od centrum.

WALCZYŁA O ŻYCIE 
LUDZKIE 

W krótkim materiale promocyj-
nym na temat spektaklu mogliśmy 
przeczytać, że publikacje wyników 
badań babci reżyserki spektaklu, 
wywołały stanowczą reakcję rzą-
dzącej wówczas Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Nastąpiły 
naciski, presja, rozmowy ostrzegaw-
cze, a nawet groźby, by wycofała się z 
tych działań. Władze uczelni, mimo 
wysokiej oceny promotora, nie do-
puszczały do obrony doktoratu ani 
publikacji otrzymanych wyników. 

Wszystkie egzemplarze rozprawy w 
tajemniczy sposób zaginęły.
Wszyscy, którym zależało na wy-
ciszeniu sprawy, stworzyli okre-
ślenie Matki Boskiej Szopienickiej 
żartując na różne sposoby  o “do-
mniemanej” ołowianej epidemii. 
Kadra zarządzająca hutą była prze-
ciwna działaniom Jolanty Wadow-
skiej-Król, dlatego nadano jej ten 
pseudonim. 

HIP HOP, JAZZ, METAL 
I....OŁÓW

Spektakl już od samego początku 
intryguje i sprawia, że skupiamy 
całą uwagę na tym, co zaraz wy-
darzy się na scenie. Otrzymujemy 
fragment Polskiej Kroniki Filmo-
wej, gdzie w roli głównej występuje 
I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, 

a za chwilę jesteśmy świadkami 
sceny z szopienickiej huty metali  z 
tancerzami w strojach robotników 
wykonujących układ w rytm utwo-
ru legendarnego zespołu Metallica. 
Taniec nowoczesny z elementami 
hip hopu i jazzu tworzy niezwykle 
emocjonującą narracje, która wzru-
sza i urzeka. Do tego jeszcze wizu-
alizacje wyświetlane na ekranie 
kina, w połączeniu z kostiumami i 
scenografią sprawiają, że doznania 
jeszcze bardziej się potęgują i do-
słownie wbijają nas w fotel.  
Słowa nie opiszą tego, co dzieje 
się przez godzinę, podczas całe-
go widowiska. To po prostu trze-
ba zobaczyć. Musical jest praw-
dziwym dziełem, którego przekaz 
jest oparty o mnóstwo uniwersal-
nych wartości, opowiedzianych 
właśnie językiem tańca. Męska 

rola niewidzialnego przeciwnika 
(ołowiu) Patryka Laudańskiego, 
z którym mierzy się główna po-
stać (Karolina Łykowska) ma w so-
bie tyle emocji, że doświadczając 
tego mamy wrażenie bycia częścią 
spektaklu. 
Historię ołowicy zobaczyła na-
prawdę zróżnicowana widownia 
– zaciekawiona młodzież ze szkół 
średnich po spektaklu dyskutowa-
ła jeszcze jakiś czas z reżyserką i 
tancerzami. Natomiast pokaz wie-
czorny zaowocował w owacje na 
stojąco i przyciągnął przedstawi-
cieli lokalnej prasy. Matka Boska 
Szopienicka już wyruszyła w tra-
sę objazdową (Łódź, Katowice) po 
Polsce. Kto wie, może w przyszłym 
roku zagości po raz kolejny w Gró-
jeckim Ośrodku Kultury.                                                                               
   SW, FOT. ADRIAN NOJEK
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ULOTNOŚĆ W OBRAZACH LEOKADII PODOBY

W piątek, 4 listopada, w Klubie Artystycznym GALERIA Grójeckiego Ośrodka 
Kultury miało miejsce otwarcie indywidualnej wystawy malarstwa Leokadii 
Podoba. Licznie przybyli goście podziwiali najnowsze obrazy autorki.

Malarstwo Leokadii Podoby jest zapisem chwili, barwnym obrazem 
tego co przemija. Kolorowe wizerunki kwiatów i elementów roślinnych 
przeradzają się w organiczne struktury, by w pewnym momencie 
rozmyć się w pociągłej plamie. Chwile ulotne w części obrazów 

zbudowane są z abstrakcyjnych ujęć: przelewają się, mijają, przesuwają, 
migoczą. Kontrastowe akcenty przypominają o elementach na pierwszym 
planie - tym razem jak moment niedający się zachować ani zatrzymać. W 
obrazach autorki świat przedstawiony przenika w formy czysto abstrakcyjne. 

GRA ŚWIATEŁ

Jednym z pierwszych tematów w malarstwie pani Leokadii jest pejzaż. Główny 
akcent w obrazie pada na grę świateł, najczęściej na tafli wody. Wyraźnie 
zaznaczony horyzont przełamuje smuga ciepłego prześwitu. Niebo i ziemia 
łączą się jakby w tańcu falujących i przełamujących się strug barwnych 
refleksów. W odbiorcy może się budzić skojarzenie, urywek wspomnienia, 
fragment znanej chwili. 

OBRAZ NAMALOWANEJ CHWILI

Wizerunki elementów świata przedstawionego są sugestywne, czasem 
niejednoznaczne. Autorka tym zabiegiem wprowadza odbiorcę w świat 
swojej wyobraźni. Kształtuje obraz wspomnienia w zgodzie z własnym 
odczuciem, jednocześnie z pasją eksperymentując w technice akrylu i oleju. 
Powstałe prace cechuje szeroka gama kolorystyczna i zdecydowany kontrast. 
Intensywność kolorów, struktury oraz ekspresyjny sposób kładzenia farby 
podkreślają żywy obraz namalowanej chwili. Wrażenia jakże żywiołowego 
i ważnego w czasie powstawania obrazu. Jest to miara zaangażowania i 
umiłowania pani Leokadii w proces twórczy. Kolor i wyraz oddają wszystko by 
ulotność chwili została uwieczniona.

O AUTORCE

Leokadia Podoba mieszka w Grójcu, w wolnych chwilach zachwyca się pięknem 
przyrody. Od 2017 roku zajmuje się malarstwem sztalugowym. Rozwijała 
swój warsztat w technice olejnej oraz akrylu. Ekspozycja pt. "Ulotność" jest 
drugą indywidualną wystawą malarstwa autorki. Bierze udział w wystawach 
zbiorowych w ramach Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej organizowanych przez 
Grójecki Ośrodek Kultury. 

OPIEKA ARTYSTYCZNA: ANNA MERSKA-MITAN
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SERWIS I NAPRAWASERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.OKIEN I DRZWI.

REGULACJE, WYMIANA REGULACJE, WYMIANA 
OKUĆ, OKUĆ, 
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Listy, znaczki, paczki i ciekawe                   
z „Jedynki” dzieciaczki – Wycieczka            
do Grójeckiego Urzędu Pocztowego.”
18 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej i Dzień 
Listonosza. Wtedy to swoje święto mają wszyscy pracownicy poczty, 
listonosze i doręczyciele, dzięki którym otrzymujemy listy i paczki. 
Z tej okazji klasa 3c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w  Grójcu 
wybrała się 19 października 2022r. do Urzędu Pocztowego w Grójcu. 
Dzięki sympatycznej Pani Ewie, która oprowadzała nas po wszystkich 
pomieszczeniach, poznaliśmy urzędników pocztowych, zakres usług 
pocztowych, oraz dowiedzieliśmy się jak potrzebna i odpowiedzialna 
jest praca listonosza. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy biura, 
magazyny, półki z listami dla listonoszy, pojazdy poczty polskiej.

Poznaliśmy również drogę jaką musi przebyć list lub paczka, by w 
końcu trafić do odpowiedniego odbiorcy. Oglądaliśmy logo poczty, 
znaczki pocztowe oraz różnorodne przekazy. Utrwaliliśmy słownictwo 
o wyrazy: adresat, nadawca, list zwykły, list polecony, priorytetowy. 
Wielką atrakcją dla nas była możliwość obsługi datownika. Okazało się, 
że postawienie pieczątki wymaga dużej sprawności i doświadczenia. 
Oj, to była super zabawa! W Urzędzie Pocztowym zobaczyliśmy, jak 
sortowane są listy i magazynowane paczki. Mieliśmy możliwość 
rozmowy z bardzo wesołą listonoszką. Potem z zaangażowaniem 
moczyliśmy znaczek w specjalnym pojemniku, żeby dobrze przykleił 
się na nasze kartki. Wykonaliśmy je własnoręcznie w szkole, a potem 
przynieśliśmy na pocztę i wrzucaliśmy do skrzynki. Dowiedzieliśmy 
się, że na poczcie możemy nie tylko wysyłać listy czy je odbierać, ale 
też możemy wysyłać paczki, pieniądze, ubezpieczyć dom i samochód, a 
nawet kupić sobie zabawkę lub książkę.

Na zakończenie wizyty Pani Ewa podarowała nam kolorowanki z logo 
poczty. Po powrocie do szkoły malowaliśmy je, a także projektowaliśmy 
własne znaczki pocztowe. Kto wie, może poczta zechce wydrukować 
nasze pomysły?

Składamy serdeczne życzenia i podziękowania Pracownikom Poczty 
Polskiej, a zwłaszcza Pani Ewie za zaangażowanie, zabawę i mile 
spędzony czas.

                                                 Agata Olejnik, Ewelina Cieśniewska-Urbanek

GOŚCIE ERASMUS+ W GRÓJCU

W słoneczne jesienne przedpołudnie, 7 października, przyjmowaliśmy w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Grójcu znamienitych gości – delegację z Państw UE (Estonia, 
Cypr, Grecja, Hiszpania) w ramach programu ERASMUS+. Działania projektowe 
mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych, które zapobiegną 
degradacji środowiska i zapewnią młodym ludziom, możliwość doświadczania 
naturalnego i czystego świata. W związku z tym uczniowie i nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu przygotowali prezentacje na 
temat zagrożeń dla środowiska naturalnego w okolicy, a także świadomości 
ekologicznej w naszej społeczności.Koordynatorem programu w naszej gminie 
jest nauczyciel z PSP nr 1 w Grójcu Konrad Główka. Partnerem spotkania było 
Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji.– Szczególne podziękowania za 
bezinteresowną pomoc i przepyszne jedzenie kierujemy do nieocenionych Kół 
Gospodyń Wiejskich: Głuchowskie Kumoszki za przepyszne paszteciki, ogórki 
oraz chleb ze smalcem; Gościeńczyce za smakowite ciasta; Zalesianki za 
wyjątkowe śledzie i sałatkę warzywną; Magdalenie Matysiak za szarlotki oraz 
Restauracji Staromiejskiej za wachlarz smakowitych pierogów. Dzięki Wam nasi 
Goście mogli skosztować lokalnych specjałów. Dziękuję również producentowi 
soków. Cieszę się, że mogę liczyć na Wasze wsparcie! Wyrażam wdzięczność za 
organizację wydarzenia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu – napisał 
na swoim Facebooku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda. 
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Role negatywne są ciekawsze
Artur Barciś to człowiek, który urodził się po to, by zostać aktorem. Na spotkaniu z mieszkańcami Grójca w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej opowiedział, jak to się stało, że mały chłopiec ze wsi pod Częstochową trafił na największe polskie sceny. 
Przyznał także, w jakim filmie, by nie zagrał i gdzie zaliczył największą sceniczną wpadkę. 

– Cieszę się, że pani [dyrektor bibliote-
ki Kinga Majewska – red.] mnie przed-
stawiła – powiedział Artur Barciś na 
przywitanie z mieszkańcami Grójca. 
– Z powodu niektórych ról za plecami 
słyszę zupełnie inne nazwisko. Gdy 
na ekranie królował serial Miodowe 
lata, to nie mogłem przejść przez uli-
cę, by nie usłyszeć „Norek, do kana-
łu!”. Albo jakaś pani przechodziła i 
krzyknęła „Tadzik, na górę!”. Z kolei 
w ranczu grałem drania, więc niektó-
re panie, gdy mnie widziały, spluwały 
symbolicznie. 

ZERWAĆ Z ŁATKĄ

Aktorowi, jak przyznał, udało się jed-
nak przynajmniej częściowo zerwać 
z łatką Tadzia Norka i Arkadiusza 
Czerepacha. Pomogła – jakkolwiek 
to zabrzmi – pandemia. Artur Barciś 
bowiem, gdy leżał chory w łóżku, nie 
miał się ogolić twarzy. Potem spoj-
rzał w lustro i uznał, że zarost powi-
nien zostać. I sprawiło, że reżyserzy 
zaczęli widzieć go w innych rolach, 
w tym przestępców. – Teraz właśnie 
skończyłem zdjęcia do, mam nadzie-
ję, świetnego kinowego filmu pt. Polo-
wanie, gdzie gram bossa lokalnej ma-
fii, bardzo złego człowieka. Bardzo się 
z tego powodu cieszę. Aktorzy wolą 
grać role negatywne, bo są one po 
prostu ciekawsze – przyznał.

SEN Z WYSOCKIM

Publiczność zgromadzona w 
bibliotece była ciekawa, jaką 

największą sceniczną wpadkę za-
liczył Artur Barciś. Zdarzyła się 
podczas Festiwalu Piosenki Po-
etyckiej w Olsztynie, gdzie miał 
zaśpiewać bardzo trudny utwór 
Włodzimierza Wysockiego. Aktor 
najpierw nie mógł dostosować się 
do tempa akompaniamentu, po-
tem zaś dwukrotnie zapomniał 
tekstu. Za swoją niedyspozycję 
przeprosił publiczność i zabawnie 
„usprawiedliwił się”. – Powiedzia-
łem publiczność, że tej nocy przy-
śnił mi się Włodzimierz Wysocki 
i powiedział: „Artur, ty tego jutro 
nie zaśpiewasz” – opowiedział.

PRZYSZŁOŚĆ RANCZA

Nie mogło też zabraknąć pytania 
o kontynuację kultowego seria-
lu Ranczo, w którym Artur Barciś 
grał rolę Arkadiusza Czerepacha. – 
Jest bardzo dobry scenariusz, któ-
ry przed śmiercią napisał Andrzej 
Grembowicz. Właściwie mieli-
śmy już zaczynać zdjęcia, gdy oka-
zało się, że Paweł Królikowski 
jest bardzo chory. Czekaliśmy, 
aż wyzdrowieje. Niestety Paweł 
zmarł, a rola Kusego, którą grał, 
była kluczowa, więc temat kon-
tynuacji serialu zszedł na dalszy 
plan. Potem nad scenariuszem 
zaczął pracę syn śp. Andrzeja 
Grembowicza. Powstał zatem 
kolejny scenariusz, w którym 
Paweł Królikowski gra, ale z ma-
teriałów, które zostały odrzuco-
ne z poprzednich serii. Niestety, 

ktoś we władzach Telewizji Pol-
skiej dokładnie przeczytał ten 
scenariusz i na razie tematu nie 
ma. Po prostu za bardzo przypo-
minał to, co oni robią – opowie-
dział aktor.

MACHULSKI BYŁ 
PRZECIWNY

Droga do aktorstwa Artura Bar-
cisia przebiegała niemal pod-
ręcznikowo. Był najdrobniej-
szym uczniem w szkole, przez 
co inni trochę mu dokuczali. 
„Rósł”, gdy wchodził na szkolną 
scenę. A wtedy nawet ci, którzy 
się z niego wyśmiewali, bili mu 
brawo. Z biegiem czasu pojawiły 

się sukcesy w konkursach recy-
tatorskich na poziomie woje-
wódzkim i krajowym. Wreszcie 
przyszedł czas na egzaminy do 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Zdał 
je za pierwszym razem, choć ła-
two nie było. Jednym z jego za-
dań egzaminacyjnych było za-
granie dyrygenta, który musi 
prowadzić koncert, mimo że 
spadają mu spodnie. – W koń-
cu zagrałem tak, że zdjąłem te 
spodnie i dyrygowałem bez nich 
– wspominał artysta.
Co ciekawe, przeciwny przy-
jęciu Artura Barcisia do Szko-
ły Filmowej był Jan Machulski. 
Na szczęście zupełnie innego 
zdania były dziekan Wydziału 

Aktorskiego Maria Kaniewska 
oraz aktorka Jadwiga Chojnac-
ka (Marcjanna Paczesiowa, mat-
ka Jagny z Chłopów). I to za ich 
sprawą zdobył miejsce w presti-
żowej filmówce. Z jego roku spo-
rą karierę na szklanym ekranie, 
oprócz niego, zrobili także Daria 
Trafanowska, Tomasz Mędrzak i 
Edward Żentara.

„NIE ZAGRAŁBYM W 
SMOLEŃSKU”

Publiczność chciała się również 
dowiedzieć, w jakim filmie Ar-
tur Barciś, by nie zagrał. – Jeśli 
chodzi o charakter postaci, to 
nie ma takiej roli. Bardziej do-
tyczyłoby to scenariusza, któ-
ry jest byle jaki. Nie zagrałbym 
w filmie Smoleńsk, bo ten film 
kłamie. Mógłbym natomiast za-
grać na przykład pedofila, bo 
to może być ciekawa postać z 
punktu widzenia zadania aktor-
skiego – powiedział.
Artur Barciś przez ponad go-
dzinę z właściwą sobie swa-
dą opowiadał o swoim życiu, 
drodze aktorskiej i planach na 
przyszłość. A tych na szczęście 
jest bardzo dużo, a zatem cieka-
wych projektów artystycznych z 
udziałem tego wspaniałego ak-
tora w najbliższym czasie nie za-
braknie. Choćby i w nowej ada-
ptacji słynnego Znachora.

DOMINIK GÓRECKI

Aktor, gdy nie może grać, umiera
Artur Barciś, znakomity polski 
aktor, reżyser i scenarzysta, 
odwiedził Grójec. Przed 
spotkaniem z wielbicielami 
swojego talentu znalazł moment, 
by porozmawiać chwilę z 
Dominikiem Góreckim.

 p W ubiegłym roku ukazała się 
Pana książka „Aktor musi grać, by 
żyć”. O czym ona jest? Nie jest to 
klasyczna autobiografia.
To jest wywiad rzeka. To rozmowa 
dwojga ludzi. Jedną z tych osób jest 
Kamila Drecka, wybitna polska dzien-
nikarka, a drugą osobą jestem ja. Na 
początku wydawało mi się, że taka 
książka jest niepotrzebna. 10 lat temu 
pojawiła się bowiem inna moja książ-
ka „Rozmowy bez retuszu”, w której 
opowiadam o swojej drodze do aktor-
stwa. O drodze drobnego i chorowite-
go chłopca, który miał marzenie, by 
zostać aktorem. Marzanna Graf, która 
namówiła mnie do opisania swojej hi-
storii, przekonywała, że moja postawa 
może komuś pomóc w wierze w to, że 
marzenia się spełniają. Od wydania 
minęło 10 lat i nie chciałem powtarzać 
tego samego. Kamila jednak przeko-
nała mnie, że to nie będzie o tym sa-
mym, że wielu rzeczy jeszcze nie opo-
wiedziałem. Tak się złożyło, że trwała 
pandemia, a ja nie miałem co robić, 
więc zgodziłem się na taką rozmowę. 
Tytuł książki, który pochodzi z mojej 

piosenki, bardzo dotyczył tej sytuacji, 
w której znaleźli się aktorzy. Podczas 
pandemii nie mogliśmy uprawiać za-
wodu, który jest nie tylko zawodem, 
ale sensem i stylem życia. Była to sytu-
acja dramatyczna. Aktor, gdy nie może 
grać, w środku umiera.

 p To musiał być dla Pana bardzo 
ciężki czas.
Nie chcę się szczególnie skarżyć, bo dla 
wielu ludzi to było trudne. Dla mnie 
to nie było łatwe także dlatego, że bar-
dzo ciężko zachorowałem. Miałem ta-
kie chwile, że wydawało mi się, iż nie 
przeżyję. To doświadczenie ciągle we 
mnie jest. Mam świadomość, że mógł-
bym już tego wywiadu nie udzielać. 
Na szczęście wyzdrowiałem i, mimo 
że nie grałem w teatrze, postanowi-
łem być bardzo aktywny. Pisałem pro-
społeczne wierszyki, które później 

nagrywałem i zamieszczałem na Face-
booku lub Youtube. Wydawało mi się, 
że taka forma wierszowana łatwiej do-
trze do społeczeństwa. Ja po prostu nie 
umiem nic nie robić.

 p Czy tę książkę traktuje pan 
jak terapię po tych trudnych 
doświadczeniach w okresie 
pandemii? Pytam także o warstwę 
psychiki.
Nie, ja jestem odporny na depresję i to 
raczej ja wyciągam ludzi z tego typu 
problemów. To była dla mnie przede 
wszystkim rewolucja w życiu. Od 40 
lat w zasadzie nie schodziłem ze sceny. 
Ostatnio grałem codziennie lub nawet 
2 razy dziennie. Pamiętam, że to był 
dla mnie szok, gdy z kalendarza wykre-
ślano kolejne spektakle, a ja nagle za-
cząłem mieć bardzo dużo czasu. 

 p Widzowie przede wszystkim 
kojarzą Pana z ról w „Miodowych 
latach” i „Ranczu”. Czuję się Pan 
trochę zaszufladkowany?
Tak, ale jestem doświadczonym akto-
rem i wiedziałem, że tak może się stać. 
Jednak ten kij ma dwa końce. Z jednej 
strony jestem popularnym i rozpozna-
walnym aktorem. Ludzie mnie lubią, 
bo oba te seriale jakoś im się spodo-
bały, nawet jeśli postać Czerepacha 
nie jest szczególnie pozytywna. Mam 
z tego tytułu różne korzyści. Z drugiej 
są też minusy, bo przez jakiś czas nie 

grałem niczego innego, a już w ogóle 
ról poważnych i dramatycznych. Wie-
działem, że muszę coś z tym zrobić, ale 
tu nieco pomógł mi COVID, bo zmie-
niłem nieco wygląd. Zapuściłem bro-
dę i wąsy. Właśnie skończyłem zdję-
cia do filmu kinowego, który nie jest 
komedią, a moja postać jest skrajnie 
negatywna. 

 p Czy jest jakiś gatunek filmowy 
lub tematyka, która jest dla Pana 
szczególnie interesująca? 
Nie. Nie mam tego typu pragnień. A 
jeśli mam jakieś życzenia, to dotyczą 
one dobrego scenariusza. Bez dobrego 
scenariusza nie powstanie dobry film. 
Ważne, by rola była ciekawa, złożona. 
Ale ja już za długo żyję, by nie wiedzieć, 
że ten zawód to loteria i tak naprawdę 
ciekawa rola może się już nie zdarzyć. 
A z drugiej strony może zdarzyć się naj-
ważniejsza rola w moim życiu. 

 p Wróćmy na chwilę do tematyki 
Rancza. Na czym, Pana zdaniem, 
polega fenomen tego serialu? 
Wiele seriali, mimo dobrej 
obsady aktorskiej, bardzo szybko 
przepadło.
Myślę, że ten serial mówi prawdę o nas 
samych, o Polsce. Oczywiście w formie 
zabawnej, komediowej, w krzywym 
zwierciadle. To historia nie o Wilko-
wyjach, ale o Polakach. Bywamy cza-
sem jak Czerepach, jak wójt, jak Kusy. 

Jest tu cały przekrój społeczeństwa. 
Scenariusz jest bardzo dobry, bardzo 
trafny, dowcipny, z fantastycznym 
materiałem dla aktorów. I tu tkwi 
tajemnica tego sukcesu. W scena-
riuszu jest wszystko. Każdy odcinek, 
który graliśmy, był wielką cieka-
wostką. Zawsze zastanawialiśmy, co 
będziemy grali. I zawsze była to wielka 
radość.

 p Czy jest reżyser lub aktor, z 
którym szczególnie lubi Pan grać?
Nie mam konkretnych reżyserów, u 
których chciałbym zagrać. Jakbym po-
dał nazwisko, a ta osoba przeczytałaby 
to, mogłaby powiedzieć „jeszcze czego”. 
A jeśli chodzi o aktora, to bardzo lubię 
grać z Cezarym Żakiem. Znamy się jak 
łyse konie. Ostatnio gramy w sztuce pt. 
„Słoneczni chłopcy”. Uwielbiam też 
grać z Jowitą Budnik, Kasią Herman 
czy Rafałem Królikowskim.

 p Jest Pan sympatykiem piłki 
nożnej, a zbliżają się Mistrzostwa 
Świata, czyli święto dla kibiców 
futbolu. Czy zamierza Pan 
szczególnie przeżywać mundial?
Oczywiście, że zamierzam, ale nie za-
rezerwowałem sobie specjalnie cza-
su na ten turniej, bo po prostu nie 
mogę sobie zrobić urlopu. Nie mogę 
przecież powiedzieć kolegom i ko-
leżankom, że teraz nie będę grał w 
spektaklach.
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Morsowanie - moda czy sposób na zdrowie?
TO JUŻ TRZECI SEZON 
JAKI ROZPOCZNIE SIĘ DLA 
GRUPY LUDZI, KTÓRZY 
POKOCHALI, PROMUJĄ 
ORAZ ZACHĘCAJĄ DO 
PRZYGODY Z ZIMNYMI 
KĄPIELAMI. 

Grójeckie Morsy bo o nich 
mowa, co niedzielę o go-
dzinie 12.00 spotykają 
się w niezwykle urokli-

wym i bezpiecznym akwenie wod-
nym jakim jest Zalew w Osieczku 
gm. Pniewy. Dzięki uprzejmości 
Wójta Gminy Pniewy Pana Ire-
neusza Szymczaka oraz właści-
ciela Restauracji Młyn Osieczek 
Pana Janusza Małachowskiego 
zalew wraz z terenem przyległym 
jest bezpłatnie udostępniony dla 
wszystkich, którzy czerpią radość i 
hartują organizmy zanurzając się w 
zimnej wodzie. 
Mimo, że na pierwszy rzut oka wy-
daje się to być szaleństwem to war-
to jednak przełamać się i zanurzyć 

choć na kilka minut, bo morsowa-
nie niesie ze sobą wiele korzyści dla 
zdrowia i nastroju.
Po pierwsze wzrost naturalnej 
odporności. To chyba najwięk-
sza zaleta morsowania i jeden z 
głównych powodów, dla których 
dobrowolnie pluskamy się zimą. 
Hartowanie ciała jest jedną z naj-
popularniejszych i najbardziej 
skutecznych metod naturalnego 
wzmacniania odporności. Oczy-
wiście, przebywanie w zimnej 
wodzie przez długi czas nie może 
przynieść niczego dobrego, ale w 
przypadku morsowania mówimy 
o błyskawicznej, kilkuminutowej 
kąpieli, w dodatku poprzedzonej 
rozgrzewką. Organizm wystawio-
ny na wpływ niskich temperatur i 
niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych nabiera na nie coraz 
większej tolerancji, a odporność 
utrzymuje się przez dłuższy czas. 
Jeśli złapiesz morsowego bakcyla, 
w dłuższej perspektywie na pew-
no zauważysz, że chorujesz mniej i 

nie szczękasz zębami w trakcie zi-
mowych przymrozków.
Po drugie stymulacja układu 
krwionośnego oraz regeneracja 
mięśni i rekonwalescencja po kon-
tuzjach. Kontakt rozgrzanego ciała 
z zimną wodą powoduje gwałtow-
ne skurczenie naczyń krwiono-
śnych. Krew „ucieka” w kierun-
ku głębiej położonych narządów 
i tkanek, a zwiększone ukrwienie 
mobilizuje i usprawnia ich pracę. 
Po wyjściu z wody krew dopływa z 
powrotem do stawów i skóry – naj-
lepszym dowodem na ten fakt jest 
mocno zaróżowiona skóra. Cały 
układ krwionośny działa więc na 
pełnych obrotach, dotleniając i od-
żywiając wszystkie tkanki. Warto 
ponadto wspomnieć, że zimne ką-
piele obniżają poziom insuliny, a to 
wpływa korzystnie na pracę serca.
Krioterapia, leczenie zimnem, wy-
wołuje znakomite efekty w rekon-
walescencji drobnych kontuzji i 
mikrourazów mięśniowych po 
ciężkich treningach. Zarówno ba-
dania, jak i bezpośrednie doświad-
czenia morsów wykazują, że ką-
piele w lodowatej wodzie znacznie 
przyspieszają regenerację mięśni. 
Chłodzenie jest także skutecznym 
sposobem na leczenie obrzęków.
Po trzecie spalanie tkanki tłusz-
czowej, ujędrnianie ciała i reduk-
cja cellulitu. Czy morsowanie po-
maga w odchudzaniu? Oczywiście, 
same zimne kąpiele nie zdziała-
ją cudów – aby skutecznie redu-
kować tkankę tłuszczową, nale-
ży zdrowo jeść i więcej się ruszać. 
Morsowanie świetnie sprawdza się 
jednak jako zabieg wspomagający 
odchudzanie: organizm poddany 

nagłemu ochłodzeniu potrzebu-
je więcej energii, by ogrzać krew i 
mięśnie, dlatego uruchamia zapa-
sy energetyczne zgromadzone w 
postaci tłuszczu. Regularne ką-
piele pomogą Ci więc zgubić od 
jednego do kilku kilogramów na 
przestrzeni całego sezonu mor-
sowania. Kąpiele w zimnej wo-
dzie to znany trik kosmetyczny, z 
powodzeniem stosowany od wie-
lu wieków. Woda delikatnie ma-
suje ciało, a jej niska temperatu-
ra przyspiesza przepływ krwi i 
limfy pod skórą. W efekcie ciało 
staje się bardziej jędrne i gładkie, 
nabiera zdrowego kolorytu, a z po-
wierzchni skóry znika uporczywy 
cellulit.
Ostatnim równie ważnym jeśli 
nie najważniejszym argumen-
tem by rozpocząć przygodę z mor-
sowaniem jest poprawa nastroju 
oraz integracja. Po zanurzeniu w 
lodowatej wodzie organizm za-
czyna wydzielać hormony beta 
endorfiny, zwanej „hormonem 
szczęścia”. Endorfiny odpowiadają 

za uśmierzenie bólu, ale i za po-
prawę nastroju; do tego dochodzi 
satysfakcja związana z przekracza-
niem własnych granic i realizacją 
obranego celu. Przemiana często 
daje się obserwować gołym okiem 
– po wyjściu z wody morsy poddają 
się radosnej euforii, a dalsza część 
spotkania upływa wśród śmiechu, 
żartów i tańców. Takie doświad-
czenie chce się powtarzać jak naj-
częściej! Amatorzy zimnych kąpieli 
tworzą niezwykle zgraną społecz-
ność, a przyjaźnie zawierane w gru-
pach morsów często przenoszą się 
na prywatny grunt. 
Grójeckie Morsy zapraszają wszyst-
kich chętnych rozpocząć przygodę 
z morsowaniem na oficjalne otwar-
cie sezonu 2022/2023 w niedzielę  
20 listopada br. o godzinie 12.00 
nad Zalewem w Osieczku.
W programie: sauna (płatna) ogni-
sko oraz muzyka. Gwarantujemy 
przyjemny czas w gronie wspania-
łych, wesołych ludzi. UWAGA zara-
żamy optymizmem, pogodą ducha 
oraz uśmiechem na twarzy. 

UMOWA NA DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW DLA OSP ZALESIE

7 listopada w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Grójcu nasz prezes 
dh.Wojciech Zieja w obecności 
zaproszonych gości: minister 
klimatu i środowiska Anny 
Moskwy, posła Marka Suskiego, 
prezesa zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie Marka Ryszki, 
mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Jarosława Piotrowskiego, 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Grójcu mł. bryg. Marcina 
Błońskiego, Burmistrza Gminy 
i Miasta Grójec Dariusza 
Gwiazdy, podpisał umowę 
na dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia 
ze środków Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na kwotę 19 800zł.

Gratulacje dla jednostek, które 
również dzisiaj podpisały 
umowy.👏

Dziękujemy Tłocznia Soków 
Gwiazda za dostarczenie soków 
oraz dh.Mateuszowi Godusławskiemu za jabłka. 

                                                              OSP Zalesie

Na zdj. Wojciech Zieja
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To nie była złota piłkarska jesień 
DRUŻYNY REPREZENTUJĄCE 
GMINĘ GRÓJEC W 
ROZGRYWKACH LIGOWYCH 
Z PEWNOŚCIĄ NIE MOGĄ 
ZALICZYĆ  PIERWSZEJ CZĘŚCI 
SEZONU DO UDANYCH. 

Występujące w ra-
domskiej lidze 
okręgowej Mazow-
sze w czternastu 

dotychczasowych kolejkach uzbie-
rało zaledwie siedemnaście punk-
tów. Podopieczni Mariusza Lisiec-
kiego punktują przede wszystkim 
z rywalami, którzy są niżej w tabe-
li. Problem pojawia się, kiedy przy-
chodzi im mierzyć się z zespoła-
mi z górnej części ligowej stawki. 
Tak było na przykład w ostatnich 
dwóch seriach gier. Grójczanie 
najpierw ulegli na wyjeździe wi-
celiderowi z Wierzbicy (1:3), a w 
ostatni weekend, mimo całkiem 
niezłej gry, przegrali przed własną 
publicznością 1:2 z trzecią w tabeli 
Szydłowianką Szydłowiec.
Trener Mariusz Lisiecki nie ma 
wątpliwości, że wpływ na słab-
sze wyniki jego zespołu mają 
kontuzje trzech podstawowych 

zawodników. Od dłuższego cza-
su urazy leczą bowiem odpowia-
dający za grę ofensywną grójczan 
Rafał Sobczak oraz ostoja defen-
sywy Arkadiusz Gałka. Dodat-
kowo problemy zdrowotne ma 
ostatnio kapitan Mazowsza, Da-
niel Złoch. – Te nieobecności na 
pewno wpłynęły na jakość naszej 
gry. Mimo tego, w meczach z taki-
mi zespołami jak Orzeł Wierzbi-
ca czy Szydłowianka Szydłowiec 
nie czuliśmy, że jesteśmy słabszą 
drużyną i próbowaliśmy nawią-
zywać równorzędną walkę – oce-
nia szkoleniowiec. – Miejsce w 
tabeli odzwierciedla naszą kadrę, 
która jest cały czas w budowie.  W 

porównaniu z ligowymi rywala-
mi, zdecydowanie mocniej stawia-
my na młodzież, dlatego potrze-
bujemy więcej czasu, żeby zacząć 
lepiej punktować – dodaje. 
Piłkarską jesień Mazowsze za-
kończyło derbowym pojedyn-
kiem z Warką  (spotkanie zosta-
ło rozegrane po zamknięciu tego 
wydania "Życia Grójca"). W mi-
niony weekend rozgrywki zakoń-
czyła radomska A-klasa, w której 
gmina Grójec ma dwóch swoich 
reprezentantów. W lepszych hu-
morach zimę spędzą z pewnością 
piłkarze z Lesznowoli, którzy zaj-
mują względnie bezpieczną, jede-
nastą lokatę w tabeli. Do szóstego 

miejsca tracą zaledwie trzy punk-
ty. Sytuacja mogła wyglądać jesz-
cze lepiej, gdyby nie porażka w 
ostatniej kolejce 1:3 w Gielniowie z 
Orłem. – Różnice punktowe są jed-
nak na tyle nieduże, że jeśli dobrze 
przepracujemy okres zimowy to 
górna część tabeli jest w naszym 
zasięgu – uważa prezes KS Leszno-
wola, Karol Kołecki. 
Zwraca uwagę, że jesienią drużyna 
występowała w praktycznie nie-
zmienionym składzie w porówna-
niu z poprzednim sezonem, kiedy 
tryumfowała w rozgrywkach B-
-klasy. Zimą zarząd klubu będzie 
jednak chciał poszukać wzmoc-
nień lub chociażby uzupełnień 
kadry. – Stabilizacja składu jest 
bardzo ważna, ale istotny jest rów-
nież dopływ świeżej krwi, który 
pomoże zwiększyć rywalizację na 
poszczególnych pozycjach, a to po-
winno przełożyć się na lepsze wy-
niki – mówi sternik KSL. 
W zdecydowanie gorszych nastro-
jach piłkarską jesień zakończył 
drugi klub z gminy Grójec. Po du-
żych zmianach personalnych la-
tem, GPSZ Głuchów na pierwsze 
punkty w nowym sezonie musiał 

czekać aż do połowy października, 
kiedy na własnym terenie poko-
nał 1:0 Oronkę Orońsko. Jesienią 
piłkarze prowadzeni przez trene-
ra Pawła Gaika zdołali pokonać 
jeszcze Chojniaka Wieniawa (4:1), 
i z sześcioma punktami są na trzy-
nastym, przedostatnim miejscu w 
tabeli A-klasy. Ważnym wydarze-
niem dla zespołu z Głuchowa oka-
zał się powrót do bramki Jakuba 
Czerwińskiego. Od tego momentu 
drużyna przestała seryjnie tracić 
bramki i przyszły pierwsze zdoby-
cze punktowe. 
Mimo widma spadku klub z Głu-
chowa się zamierza poddawać się 
bez walki. – Na pewno nie skła-
damy broni – zapewnia prezes 
GPSZ, Robert Małek. – Chcemy się 
dobrze przygotować do rundy re-
wanżowej. Mamy już zaplanowa-
ne mecze towarzyskie i cały szu-
kamy wzmocnień. Jesteśmy już po 
wstępnych rozmowach, ale na ra-
zie nie chcę mówić o szczegółach 
– dodaje.  

MATEUSZ ADAMSKI
Fot. W derbach KS Lesznowola po-
konała GPSZ Głuchów 4:2 

Sport Łączy Pokolenia
Kilkuset seniorów i nie tylko, 
skorzystało z ponad 40 
bezpłatnych zajęć sportowych w 
ramach programu Sport Łączy 
Pokolenia organizowanego 
przez Fundację Druga Droga 
Mistrza i Grójecki Ośrodek 
Sportu „Mazowsze”. Projekt 
był finansowanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia odbywały się w okresie od maja 
do listopada 2022 na obiektach GOS 
„Mazowsze”. Były to zajęcia ogólnoro-
zwojowe dla seniorów takie, jak:
1. Slow Jogging. 
2. Pilates dla seniora. 
3. Aqua aerobik. 
4. Nordic walking.
5. Gimnastyka korekcyjna i rozciągająca.
– To, co nam przyświecało to przede 
wszystkim pokazanie, że seniorzy 
mogą także być aktywni i mogą się in-
tegrować poprzez sport. Sport Łączy 

Pokolenia to projekt skierowany do se-
niorów, ale stawiający także na integra-
cję międzypokoleniową. Zresztą widać 
to było na zajęciach, w których udział 
brały np. matka z córką – powiedział 
Ireneusz Wojciechowski, dyrektor GOS 
„Mazowsze”. 
Cele, jakie postawili sobie pomysło-
dawcy projektu to przede wszyst-
kim: poprawa jakości życia seniorów, 
mniejsze wykluczenie społeczne czy 
poprawa formy i zdrowia, w tym zdro-
wia psychicznego
– Wszystkie zajęcia były dostosowa-
ne do kondycji fizycznej i możliwo-
ści uczestników. Zajęcia prowadzone 
były przez wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów i wiemy, że poza cieka-
wymi zajęciami uczestnicy dobrze się 
bawili i już pytali czy zajęcia będą kon-
tynuowane. To pokazuje, że jest zapo-
trzebowanie na propozycje sportowe 
dla seniorów w naszym mieście – pod-
sumował dyrektor Wojciechowski.

Na stadionie przy Laskowej 
zapachniało wielką piłką 
Młodzi zawodnicy grójeckiego klubu oraz ich trenerzy przez trzy dni mogli szlifować 
swoje umiejętności pod okiem fachowca z Anglii.

W ostatnim tygodniu października na zaprosze-
nie zarządu Mazowsza, zajęcia z drużynami 
młodzieżowymi grójeckiego klubu prowadził 
Danny Bailey. 58-letni trener wraz ze swoim 

bratem stworzył we wschodnim Londynie akademię piłkar-
ską, która współpracuje z kilkoma dużymi angielskimi kluba-
mi. Działająca od 12 lat szkółka zdążyła się doczekać wycho-
wanków, którzy trafili do takich klubów jak m.in. Newcastle 
United, West Ham United czy niemiecki FC Augsburg.
Na boisku Danny Bailey występował na pozycji pomocni-
ka. Piłkarskiego fachu uczył się w AFC Bournemouth, gdzie 
w wieku zaledwie 16 lat zadebiutował w seniorskim zespole. 
Później reprezentował barwy takich klubów, jak m.in. Exeter 
City (ponad 200 występów i 6 goli), Reading (50 występów i 2 
gole) czy Fulham.
Po trzech dniach treningów na stadionie przy Laskowej, szko-
leniowiec nie szczędził miłych słów pod adresem trenerów i 
działaczy Mazowsza. Stwierdził wręcz, że osoby związane z 
grójeckim klubem wykonują niesamowitą pracę z młodzie-
żą. Jego zdaniem, żeby klub mógł się wznieść na wyższy po-
ziom sportowy, potrzebne jest jeszcze większe wsparcie ze 
strony lokalnych władz. – Przecież piłka nożna sama w so-
bie jest świetnym sposobem przygotowania dzieci do doro-
słego życia –  zauważył szkoleniowiec w rozmowie z „Życiem 
Grójca”.  
Danny Bailey przyznał, iż podczas zajęć wpadło mu w oko 
kilku zawodników, którzy bez problemu poradziliby sobie w 
Anglii. Jak jednak zastrzegł, musieliby oni najpierw dosto-
sować się do tamtejszej rzeczywistości: współzawodnictwa 
i tempa życia. - W Londynie jest bardzo dużo dzieci, które 
chcą grać w piłkę nożną i przez to konkurencja jest napraw-
dę ogromna. Oczywiście, w Grójcu populacja mieszkańców 
jest dużo mniejsza i nie ma aż tak dużej chęci współzawod-
nictwa wśród dzieci. Życie tutaj jest dużo spokojniejsze, więc 
nie czują one takiej presji. W Londynie wiele dzieci pochodzi 
z tzw. trudnych środowisk, a ich rodzice kładą wielki nacisk 
na grę w piłkę nożną, ponieważ oglądając w telewizji me-
cze Premier League widzą, że dzięki futbolowi ich pociechy 
mogą w przyszłości zostać milionerami – wyjaśnił Bailey. 
Mówiąc o różnicach pomiędzy piłką młodzieżową w Pol-
sce i Anglii trener zwrócił uwagę przede wszystkim na szyb-
kość gry. – Zasady gry w piłkę nożną na całym świecie są 

takie same, piłka jest okrągła, a trawa zielona. To co różni 
np. FC Barcelonę od Milwall F.C. [klub z Championship – 
przyp. red.] to tempo gry i umiejętności piłkarzy – wskazał 
szkoleniowiec.
Podczas zajęć na stadionie w Grójcu Bailey próbował przede 
wszystkim uświadomić trenerów Mazowsza, jak istotne 
jest zarażanie młodych zawodników pozytywną energią. – 
Jeśli ktoś lubi grać w piłkę nożną, to jest to dla niego czysta 
zabawa. Jeśli podczas treningu szkoleniowiec ma kamienny 
wyraz twarzy i nie czuje radości z futbolu, to dlaczego dzieci 
miałaby ją odczuwać – dodał.
Warto wspomnieć, że na wszystkich treningach obecny był 
zespół tłumaczek, które pomagały dzieciom w zrozumieniu 
słów i poleceń szkoleniowca. Jak podkreślił prezes Mazow-
sza, Paweł Suchecki, w starszych grupach wiekowych nie 
było problemów komunikacyjnych, ponieważ zawodnicy 
bez większych kłopotów operowali językiem angielskim. 
Wiele wskazuje na to, iż nie była to tylko incydentalna 
współpraca GKS z angielskim trenerem. Jak się bowiem do-
wiedzieliśmy, zarządowi Mazowsza udało się wypracować 
model szerszej współpracy grójeckiego klubu z Bailey Foot-
ball Academy. Obecnie ustalane są szczegóły, a pierwsze efek-
ty kooperacji mają być widoczne już w przyszłym roku. 

MATEUSZ ADAMSKI 
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Poszukiwanie Skargi w Grójcu
„WSZYSTKIEMU WINIEN 
SKARGA” – TO TYTUŁ 
NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI DR. 
REMIGIUSZA MATYJASA. 
NIE JEST TO JEDNAK 
BIOGRAFIA KSIĘDZA 
PIOTRA SKARGI, A ZBIÓR 
HISTORII ŁĄCZĄCYCH 
SIĘ ŚCIŚLEJ LUB LUŹNIEJ 
Z TYM WYBITNYM 
GRÓJCZANINEM.

– Na pierwszy rzut oka, że z Pio-
trem Skargą wszystko w Grójcu jest 
w porządku. Mamy ulicę jego imie-
nia i dwie szkoły – zaczął swoje 

przemówienie dr Remigiusz Ma-
tyjas, gdy 11 listopada stanął na 
scenie Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry, by nieco opowiedzieć o swoim 
dziele. – Ale zastanówmy się, czy 
te dwie szkoły nosiłyby imię Piotr 
Skargi, gdyby nie pewien nawie-
dzony emerytowany major, rocznik 
przedwojenny, który w latach 80. 
wiercił dziurę w brzuchu dosłow-
nie wszystkim. Pisał do każdego, 
kto mógł doprowadzić do tego, że 
Skarga będzie patronem ogólnia-
ka, a potem Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Pisał więc do pry-
masa Glempa, ale i do Wojciecha 

Jaruzelskiego. Robił to niezwykle 
konsekwentnie przez 10 lat. Ten 
człowiek nazywał się Zygmunt 
Dembiński i po tym, jak w Polsce 
zmieniła się sytuacja polityczna, 
udało mu się doprowadzić do tego, 
że ksiądz Skarga został patronem 
Liceum Ogólnokształcące i szkoły 
nr 3 – powiedział prelegent.

GROMY KSIĘDZA

Ciekawe rzeczy działy się po odsło-
nięciu pomnika ks. Skargi, które 
miało miejsce w 1996 roku. Otóż po 
wydarzeniu w jednym z grójeckich 
zakładów pracy ktoś powiedział, że 
jakiś ksiądz strasznie nakrzyczał 
na parafian. Tym księdzem był… 
krakowski aktor Henryk Giżyc-
ki odgrywający rolę Piotra Skargi 
podczas uroczystości. Z kolei jed-
na z gazet napisała, że 26 lat temu 
obecny na inauguracji był niejaki 
Fabian Birkowski, franciszkanin. 
Była to niemała pomyłka, bo za-
konnik ten żył na przełomie XVI i 
XVII wieku i wygłosił kazanie na 
pogrzebie księdza Skargi. W do-
datku był nie franciszkaninem, a 
dominikaninem.
– To, że ktoś jest patronem ulicy, to, 
że ktoś stoi na cokole pomnika, nie 
oznacza, że coś o tej osobie wiemy. 
I tak jest z księdzem Skargą – skon-
kludował dr Matyjas. – Moim za-
daniem było przedstawienie tego, 

jak Piotr Skarga implikował dzieje 
Grójca po swojej śmierci – dodał.

PRZYWRÓCENI 
HISTORII

W swoich poszukiwaniach Remi-
giusz Matyjas dotarł do dziesiątek 
faktów ważnych dla losów nasze-
go miasta, które – gdyby nie jego 
książka – kurz historii przykryłby 
na wieczność. Nie wiedzielibyśmy 
na przykład o tym, że w Grójcu, na 
terenie dzisiejszego parku, w okre-
sie Królestwa Kongresowego sta-
cjonowała kompania artylerii pie-
szej. Ta historia także ma związek 
z księdzem Skargą. Jaki? Odsyłamy 
do książki.

Praca doktora Matyjasa skłania do 
refleksji. Przytacza on bowiem 
także nazwiska zwykłych pro-
stych ludzi, którzy przeszło 150 
lat temu zmarli w grójeckim 
szpitalu. Oni też żyli na tej ziemi, 
pracowali tu, mieli rodziny, przy-
jaciół… Dziś jednak nikt o nich 
nie pamięta. Nie ma nawet ich 
grobów. Gdyby nie książka, ślad 
na zawsze by po nich zaginął. 
Autor symbolicznie przywraca te 
osoby do żywych, choćby i w ten 
sposób, że czytelnik, widząc zna-
jome nazwisko, zastanawia się, 
czy nie był to jego przodek albo 
sąsiada…
Niewątpliwie warto sięgnąć po 
książkę „Wszystkiemu winny 
Skarga”. Wszak jej autor przed-
stawia pioniersko przedsta-
wia w niej istotne sprawy z za-
pomnianej przeszłości Grójca. 
Historie tu opisane to unika-
ty, o których nie przeczytamy w 
żadnej współczesnej publika-
cji. Dotarcie do tych informacji 
wymagało odszukania, przeana-
lizowania i przetworzenia źró-
deł zalegających często gdzieś na 
dnie archiwum.
Książka „Wszystkiemu winny 
Skarga” jest do nabycia w księ-
garni pana Krzysztofa Lichosika 
(Grójec, ul. Piłsudskiego 6).

DOMINIK GÓRECKI


	1120zsnz3001-1awp
	1120zsnz3002-1awp
	1120zsnz3003-1awp
	1120zsnz3004-1awp
	1120zsnz3005-1awp
	1120zsnz3006-1awp
	1120zsnz3007-1awp
	1120zsnz3008-1awp
	1120zsnz3009-1awp
	1120zsnz3010-1awp
	1120zsnz3011-1awp
	1120zsnz3012-1awp
	1120zsnz3013-1awp
	1120zsnz3014-1awp
	1120zsnz3015-1awp
	1120zsnz3016-1awp

