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ŚKJ: Łąki Łan oraz Piękni i Młodzi

Tysiące dobrych serc
31 stycznia,  mieszkańcy 
naszego miasta, mimo 
obostrzeń związanych 
z COVID-19, już 29. raz 
zaangażowali się w pomoc 
potrzebującym dzieciom i wraz 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy ponownie WYGRALI dla 
nich pokaźną sumę pieniędzy.

Już dzień wcześniej wolon-
tariusze spotkali się w Szta-
bie WOŚP w Grójeckim 
Ośrodku Kultury, by osta-

tecznie przygotować  się do nie-
dzielnego kwestowania. W nie-
dzielę na ulicach naszego mia-
sta, mimo panującego mrozu, już 
od wczesnych godzin porannych 
można było spotkać kwestują-
cych, na twarzach których gościł 
szeroki uśmiech, a gorące serca 
zachęcały mieszkańców do udzie-
lenia wsparcia  finansowego.

Kwesta i licytacje
Podczas gdy nasi wolontariu-
sze przemierzali z puszkami uli-
ce Grójca, w Galerii Grójeckie-
go Ośrodka Kultury Sztab WOŚP 

prowadził na żywo licytacje 
atrakcyjnych gadżetów i usług, 
w tym również „Romantycznego 
seansu filmowego z kolacją w sali 
kinowej GOK” przekazanego  do 
licytacji przez Grójecki Ośrodek 
Kultury. W powietrzu czuć było 
wiele pozytywnych emocji, a li-
cytujący prześcigali się w swych 
finansowych propozycjach.
– Rok trudny, wymagający, ale to, 
co dzieje się w Sztabie, to, co czu-
jemy wśród wolontariuszy, to jest 
podwójnie mocna energia. Jest 
wśród nas power, wszyscy dzia-
łają na sto dwadzieścia, a może 
sto pięćdziesiąt procent, wszy-
scy dają z siebie opór, ile tylko 
się da – mówił Adam Piwowar-
ski, szef grójeckiej telewizji Gró-
jecTV, żywiołowo prowadzący li-
cytacje on-line. 

Koncert
W godzinach wieczornych na de-
skach Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury tradycyjnie, dla naszych 
mieszkańców, wystąpił zespół 
muzyczny. Koncert odbył się bez 
udziału publiczności i był trans-

mitowany on-line poprzez ka-
nał YouTube GOK-u. Tym razem 
mogliśmy podziwiać show rocko-
wego zespołu Touch the Soul. 

Światełko do nieba
– Po koncercie oko naszej ka-
mery przeniosło się przed budy-
nek Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie o godz. 20.00 w ra-
mach "Światełka do nieba" wy-
puściliśmy bukiet kolorowych, 
ledowych balonów z życzenia-

Grójecki Ośrodek Kultury poinformował, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to gwiazdami 
tegorocznego Święta Kwitnących Jabłoni będą zespoły Łąki Łan oraz Piękni i Młodzi. W ubiegłym 
roku tradycyjne święto Grójca zostało odwołane ze względu na epidemię koronawirusa.

GOK zwrócił się wcze-
śniej do mieszkańców 
o zgłaszanie swoich su-
gestii, co do koncer-

tów, jakie chcieliby usłyszeć pod-
czas Święta. W niedzielę 21 lutego 
ogłoszono, że jeśli impreza dojdzie 
do skutku, to jej gwiazdami będą 
Łąki Łan oraz Piękni i Młodzi.

Ona jest taka cudowna
Piękni i Młodzi to polski zespół 

grający muzykę disco polo, dance 
i euro disco, który został założony 
w 2012 roku. Ich muzyka bawi od 
lat publiczność, a popularność gru-
py można zweryfikować choćby 
liczbą wyświetleń teledysków na 
platformie Youtube. Teledysk pt. 
"Ona jest taka cudowna" wyświe-
tliło prawie 84 mln użytkowników. 
Wśród najpopularniejszych prze-
bojów zespołu są jeszcze takie hity, 
jak "Tak już bez Ciebie", "Niewia-

ra" czy "Kocham się w Tobie"

Zielony łąki łan
Warszawski zespół jest od lat 
stałym gościem na festiwalach 
Heineken Open'er czy Coke 
Life Music. Swoim występem 
w 2010 roku na Przystanku Wo-
odstock zyskali dużą popular-
ność. Szalejąca publika poko-
chała ich, a oni wystąpili rok 
później na koncercie zamykają-

cym. Przed ich występem zagra-
li słynni The Prodigy. Łąki Łan 
uprawia gatunek funku z do-
mieszką punku, można też do-
szukać się elektroniki, disco, 
house czy bluesa. W lutym 2010 
roku wydawnictwo „ŁąkiŁan-
da” uzyskało nominację do na-
grody polskiego przemysłu fo-
nograficznego Fryderyk w kate-
gorii: muzyka alternatywna. 

SW

mi zdrowia dla potrzebujących 
dzieci z oddziałów laryngolo-
gii, otolaryngologii i diagnosty-
ki głowy, dla których w tym roku 
WOŚP zbierała fundusze  – re-
lacjonował Dariusz Wojtasiak, 
koordynator WOŚP z ramienia 
GOK. 
Do „Światełka do nieba” przyłą-
czyli się też strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Grójcu, 
dając pokaz gry świateł i dźwię-
ków.              Dokończenie na s. 9

fot. www.facebook.com/lakilan 

fot. GOK
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ŻYCIE GRÓJCA

Szanowni Mieszkańcy, 

Weszliśmy w rok 2021 z kilkoma przetargami oraz 
istotnymi inwestycjami dla mieszkańców gminy Grójec. 
Mamy pierwsze rozstrzygnięte przetargi na utrzymanie dróg 
gruntowych i asfaltowych, a więc, jak tylko zrobi sie sucho 
na drogach, firmy, które wygrały przetarg, rozpoczną swoje 
zadania. Wtedy też dokończymy budowę ul. Batalionów 
Chłopskich. Jesteśmy po pierwszych przetargach i możemy 
realizować 1 etap budowy drogi Bikówek - Zalesie, Podole 
- Wysoczyn, ul. Norwida do ul. POW, ul. Heweliusza.  
Możemy w końcu cieszyć się zmodernizowanym 
budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury. Z początkiem 
roku 2021 zakończono wszystkie prace remontowo-
wykończeniowe w GOK i doposażono obiekt w 
niezbędny sprzęt. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
multimedialnym GOK - jako jeden z nielicznych ośrodków 
kultury w całej Polsce - może funkcjonować podczas 
reżimu sanitarnego.  Mogliśmy uczestniczyć w koncertach 
oraz wydarzeniach, dzięki transmisjom na żywo za 
pośrednictwem kanału internetowego Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Przed nami kolejny etap modernizacji, czyli 
porządkowanie terenu wokół GOK. 
Dobra współpraca z samorządami powiatu i województwa 
oraz Radą Miejską poskutkowała zrealizowanymi 
inwestycjami, także tymi, których nie widać gołym 
okiem, czyli infrastrukturą wodnokanalizacyjną czy 
też ciepłowniczą. Mowa o takich inwestycjach jak: 
dokończenie kanalizacji sanitarnej w Kobylinie czy 1 etap 
modernizacji sieci ciepłowniczej w ulicy Laskowej.  
Przed nami kolejna zadania. Jednym z pierwszych 
jest realizacja założeń zawartych w porozumieniu ze 
spółdzielnią mieszkaniową "Samopomoc". Mowa o 
kolejnym etapie modernizacji osiedla Centrum, które 
zamieszkuje około 1500 mieszkańców. Rozliczanie wody 
na osiedlu Centrum już nie będzie odbywało się w oparciu 
o odczyt z jednego licznika, tylko o nowe liczniki główne 
w budynkach. Mieszkańcy osiedla nie będą już płacić za 
ubytki wody w sieci spowodowane awariami. Wpłynie to 
korzystnie na cenę za odbiór odpadów. Jeśli tylko radni 
poprą tę ważną inwestycję, na którą mieszkańcy czekają od 
15 lat, zmodernizujemy stary wodociąg. 
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w proporcji 
50:50 zrealizujemy przebudowę ulicy Poświętne oraz 
drogę Grójec - Miedzechów. Nie zapominam także 
o ciągnącym się już zbyt długo procesie uzyskania 
pozwolenia na budowę hali sportowej i rozbudowę  
Szkoły Podstawowej nr 1. 
Dajemy projektantowi ostateczny termin uzupełnienia 
dokumentacji. Jeśli tego nie zrobi, zerwiemy umowę i 
ogłosimy przetarg w formule projektuj i buduj. Zdaję 
sobie sprawę, że mamy bardzo utrudnione procesy 
administracyjne, ale obiecana inwestycja jest tak pilna, że 
na dalszą zwłokę nie możemy sobie pozwolić. 
Jednocześnie w fazie projektowania lub uzyskiwania 
pozwolenia na budowę są projekty: budowy żłobka, 
rozbudowy szkoły w Lesznowoli, stadionu GOS, dworca 
wąskotorówki, modernizacji Orlika i wymiany nawierzchni 
na boisku piłkarskim przy ul. Sportowej. 
                                      Burmistrz Gminy i Miasta Grójec                   
 Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej, prze-
wodniczący Karol Bie-
drzycki odczytał pi-

smo od przedstawiciela firmy 
Amvian Automotive Poland. 

Pismo od Amvian
Przypomniano w nim, że dzia-
łalność spółki, należącej do 
amerykańskiej grupy Cama-
co-Amvian, rozpoczęła się 
w halach po dawnych zakła-
dach FSO przy ulicy Lasko-
wej w październiku 2013 r. Fir-
ma zajmuje się produkcją czę-
ści oraz podzespołów montażo-
wych do szkieletów siedzeń sa-
mochodowych. 
Zarząd spółki planuje poszerze-
nie zakresu działalności o pro-
dukcję kompletnych szkieletów 
siedzeń oraz innych części sa-
mochodowych. Jak jednak za-
znaczono w piśmie, teren, któ-
ry obecnie posiada firma, jest 
niewystarczający. W związku 
z tym zarząd Amvian podjął 
rozmowy z FSO w sprawie za-
kupu pozostałych nieruchomo-
ści. Przeszkodą w poszerzeniu 
działalności jest obecny miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
Na zakupionych działkach 
o powierzchni ponad 3 hek-
tarów firma chciałaby wybu-
rzyć istniejące hale, i wybu-
dować nowy budynek produk-
cyjny o powierzchni 6000 m2, 
z możliwością rozbudowy do 
15 000 m2. W nowych budyn-
kach miałyby odbywać się pro-
cesy spawalnicze i montażo-
we. Firma przekonuje, że nie 
będą one powodowały hała-
su i zanieczyszczeń, a posze-
rzenie działalności przyniesie 
spółce dodatkowe 50 mln euro 
przychodu, a także przełoży się 
na zwiększenie zatrudnienia 
o 200 osób. 
W piśmie zwrócono uwagę, że 
były burmistrz, Jacek Stolarski,  
podjął działania w tej sprawie, 
jednak nie są one obecnie kon-
tynuowane. Firma zwróciła się 
więc do Rady Miejskiej o zaję-
cie stanowiska. 

A może Słomczyn?
Podczas dyskusji, naczelnik 

Czy rozbudowa fabryki obok
bloków to dobry pomysł?

wydziału Gospodarki Prze-
strzennej w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Grójcu – Da-
riusz Iwańczyk – poinformo-
wał, iż miejscowy plan dla tej 
części miasta został uchwalo-
ny w 2014 r., a w trakcie jego 
sporządzania firma Amvian nie 
wnosiła żadnych wniosków. 
– Z uwagi na otoczenie zabu-
dową mieszkaniową cały ten 
teren został przeznaczony pod 
usługi, a nie pod produkcję. 
Zapisy planu umożliwiają jed-
nak funkcjonowanie obiektów, 
które tam obecnie się znajdu-
ją – wyjaśnił. 
Dariusz Iwańczyk przypomniał 
także, że dopiero później na 
wniosek Amvian rozpoczęto 
procedurę zmiany miejscowe-
go planu, jednak zaproponowa-
ne rozwiązania, dotyczące pro-
dukcji i jej rozwijania na tym 
terenie, zostały oprotestowane 
zarówno przez indywidualne 
osoby, wspólnoty mieszkanio-
we, jak i deweloperów. 
Radny Daniel Marcinkowski, 
który mieszka nieopodal za-
kładu, zauważył, że z terenu 
zakładu często słychać głośną 
pracę prasy hydraulicznej.
– To nie jest tak, że nie jest to 
uciążliwa działalność – sko-
mentował.
Burmistrz Dariusz Gwiazda 
podkreślił, że trzeba zadbać 
przede wszystkim o interesy 
mieszkańców.
– Wybudowanie na 3 hektarach 
centrum produkcyjnego wokół 
osiedli nie jest dobrym rozwią-
zaniem, i na pewno nie będę ta-
kiego rozwiązania rekomendo-
wał – stwierdził burmistrz. 
Radny Jacek Stolarski mówił, 
że nie należy lekceważyć takiej 
firmy, jak Amvian. Uważa on, 
że  dobrym rozwiązaniem by-
łoby złożenie dwóm firmom –  
działającym na terenach daw-
nego FSO – propozycji  od-
sprzedania im na korzystnych 
warunkach terenów inwesty-
cyjnych w Słomczynie. Tak, 
żeby właśnie tam firmy wybu-
dowały swoje nowe zakłady.
– Takiego inwestora, który 
chce wybudować nowy zakład 
i chce zatrudnić ponad 200 
osób, nie wolno z miasta wy-

puścić – podkreślił Stolarski.  
Odpowiadając radnemu, bur-
mistrz Dariusz Gwiazda poin-
formował, że na tereny inwe-
stycyjne w Słomczynie są po-
tencjalni nabywcy. 
– Jeślibyśmy zastosowali ulgi 
w przypadku Amvian, to mu-
sielibyśmy też takie ulgi za-
stosować dla innych firm – za-
uważył burmistrz. 
Zaznaczył, że negocjacje były 
prowadzone od 2019 r., i spół-
ka nie była zainteresowana te-
renami w Słomczynie, bo-
wiem posiada uzbrojone dział-
ki w Grójcu. 

Przedsiębiorcy pytają
Jednocześnie burmistrz zwró-
cił uwagę, że inni przedsiębior-
cy, którzy chcieliby zainwe-
stować w Słomczynie, pytają 
o pomoc ze strony gminy. Da-
riusz Gwiazda zapowiedział, 
że będzie rozmawiał z radny-
mi na temat tego, czy inwestor, 
który będzie chciał wybudo-
wać np. kanalizację ze Słom-
czyna do Grójca, będzie mógł 
liczyć na zwolnienie podatko-
we od gminy. – Jesteśmy chętni 
do partycypacji w budowie in-
frastruktury, która będzie słu-
żyła gminie – podkreślił bur-
mistrz.         
                   Mateusz Adamski

Wrócił temat zagospodarowania terenów po dawnych zakładach FSO. Obecnie 
w tej części miasta prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a w halach 
produkowane są części do foteli samochodowych.
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ZMARŁ WACŁAW LANGKAMER
Profesor był wychowawcą i pedagogiem kilku grójeckich poko-
leń młodzieży. 

Urodzony w Warszawie, Grójecczanin z wyboru, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, pedagog, wychowawca, dzia-
łacz sportowy i społeczny, animator kultury, propagator czynnej tury-
styki, dyplomowany instruktor tańca, choreograf, kronikarz sportowej 
i artystycznej działalności środowisk szkolnych Mogielnicy i Grójca.  
Nauczyciel  m.in. w Liceum Pedagogicznym i Liceum Ogólnokształ-
cącym w Mogielnicy, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu. 
Współtwórca wielu programów Święta Kwitnących Jabłoni i Mogiel-
nickiej Wiosny Kulturalnej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, uhonorowany  Meda-
lem Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego oraz Medalem Za zasługi dla 
gminy Grójec.
                                                                                                                      Redakcja

200 LAT DLA JUBILATKI
Burmistrz Dariusz Gwiazda odwiedził kolejną dostojną jubilatkę gminy Grójec. Pani Zofia Tuszyńska, miesz-
kanka Grójca, 16 lutego zdmuchnęła świeczki na torcie z okazji swoich 100. urodzin. 
"To dla mnie prawdziwy zaszczyt móc osobiście pogratulować naszej Dostojnej Jubilatce. Kiedy zjawiliśmy 
się na miejscu, była bardzo szczęśliwa i powitała nas uśmiechem" - pisał na swoim profilu społecznościowym 
burmistrz.                                                                                                                                                                                               Redakcja

Modrzewianka, choć dawno 
nieczynna, wciąż wzbudza 
emocje. Ale już nie jako popularna 
kawiarnia, tylko budynek do 
zburzenia.

Dziś Modrzewianka, są-
siadujący z nią lokal 
gastronomiczny ser-
wujący niegdyś kuch-
nię azjatycką, a tak-

że działki, na których się znajdu-
ją, są własnością gminy. Kupiono je 
właśnie po to, by wreszcie zniknę-
ły z przestrzeni pomiędzy Grójeckim 
Ośrodkiem Kultury a dworcem PKS. 
Temat Modrzewianki stał się przed-
miotem dyskusji podczas ostatniej se-
sji rady miejskiej (22.02). Burmistrz 
Dariusz Gwiazda przedłożył bo-
wiem radzie projekt uchwały, we-
dług której samorząd miałby wydać 

150 tys. zł na zburzenie tej słynnej 
grójeckiej kawiarni, wspomnianego 
już sąsiedniego baru, rozbiórkę po-
bliskiego murku oraz uporządkowa-
nie całego terenu.
 
„Drewniak” też
O ile nikt nie zakwestionował ko-
nieczności dokonania prac rozbiór-
kowych i porządkowych, o tyle 
przewodniczący rady miejskiej Ka-
rol Biedrzycki chciał, by w tej kwo-
cie uwzględnić także usunięcie domu 
przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu. 
Jak argumentował, poprzednim ra-
zem, gdy radni zabezpieczali środ-
ki na prace wyburzeniowe, we wspo-
mnianych 150 tys. zł, oprócz obiek-
tów stojących między GOK-iem 
a starym dworcem PKS, była także 
mowa o zrównaniu z ziemią „drew-
niaka” przy Mogielnickiej. Wtedy 

Kiedy zniknie Modrzewianka?
jednak pieniądze te nie zostały wyda-
ne z przyczyn formalnych.

Potrzebna zgoda
Urząd póki co stara się o pozwole-
nie na zburzenie obu obiektów znaj-
dujących się przy GOK-u. Z dopeł-
nieniem formalności w tych przypad-
kach nie powinno być problemu. Go-
rzej sprawa ma się z „drewniakiem”. 
Budynek ma już swoje lata, toteż zgo-
dę na usunięcie go musi wydać kon-
serwator zabytków. I tu – jak poin-
formował burmistrz – na razie takiej 
zgody nie ma (swoją drogą trudno 
nam sobie wyobrazić, jaką wartość 
zabytkową ma dom przy Mogielnic-
kiej 6, chyba że na siłę trzeba zacho-
wywać szpetne relikty poprzedniej 
epoki). 

Znaki zapytania
Przewodniczący rady postawił na se-
sji wniosek o dokooptowanie „drew-
niaka” do listy obiektów do zburzenia 
za wspomniane 150 tys. zł. Uzyskał 
w głosowaniu większość, więc zada-
nie weszło do realizacji. 
Nie ma jednak gwarancji, że uda się 
to zrobić. Po pierwsze: nie wiadomo, 
czy ostatecznie konserwator wyda 
zgodę na zburzenie budynku. Po dru-
gie: wciąż nieznane są koszty opera-
cji. Kosztorys zostanie dopiero spo-
rządzony. Niewykluczone, że kwota, 
jaka została zabezpieczona w budże-
cie, nie wystarczy i trzeba będzie ją 
zwiększyć.             Dominik Górecki 

Ulica Poświętne, któ-
ra jest drogą powiato-
wą, przejdzie jeszcze 
w tym roku komplek-

sową przebudowę. Gmina wyło-
ży na tę inwestycję połowę wy-
maganej kwoty.
Obecny stan nawierzchni tej uli-
cy, delikatnie mówiąc, pozosta-
wia wiele do życzenia. Wkrótce 
ma się to jednak zmienić. W ra-
mach przebudowy ma powstać 
nowe rondo w miejscu obecnego 
skrzyżowania z ul. Piotra Skargi, 
ciągi piesze, a także nowy wjazd 
do Powiatowego Centrum Me-
dycznego. Ulica zyska nową na-
wierzchnię.

Koperty otwarte
11 lutego 2021 komisja otwo-
rzyła oferty w przetargu. Zgło-
siło się pięciu zainteresowanych 

wykonawców. Najniższa oferta 
opiewa na 2,3 mln zł, a najwyż-
sza na 3,3 mln zł. W ogłoszeniu 
przetargu podano, że na całe za-
danie inwestor może przezna-
czyć 3 mln zł. Trwa ocena ofert. 
Podpisanie umowy z wykonaw-
cą planowane jest na początek 
marca.

Kociszew
Druga wspólna inwestycja po-
wiatu i gminy to przebudowa 
blisko dwukilometrowego od-
cinka drogi Grójec – Miedze-
chów przez wieś Kociszew. Do 
tego przetargu zgłosiło się aż 11 
zainteresowanych wykonawców. 
Najniższa oferta wynosi 1,2 mln 
zł, a najwyższa 1,7 mln zł. Na 
to zadanie samorząd zamierza 
przeznaczyć 1,4 mln zł.       
                             Grojec24.net

Pięć firm chce budować 
ulicę Poświętne w Grójcu
Dzięki współpracy urzędu gminy ze starostwem 
powstaną dwie inwestycje drogowe w gminie Grójec.



4 MIASTO I GMINA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 5 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.

w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 8.00 do 15.00.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/178/20 Rady 

Miejskiej w Grójcu z dnia 24 lutego 2020r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go części miasta Grójca, zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (teren 

przy ul. Okrężnej w Grójcu).
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w 

trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biulety-

nie Informacji Publicznej (https://grojecmiasto.bip.info.pl/).
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędą się w dniu 1 kwietnia 2021r. o godzinie 
1200 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskie-

go 47 – sala konferencyjna.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem re-
żimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wy-

tycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-

jekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Gró-
jec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Pił-

sudskiego 47, 05-600 Grójec lub w postaci elektronicznej, w szcze-
gólności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@

grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowa-

dzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu pla-
nu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z 

niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania 

na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Grójcu, opinią Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Warszawie. Zainteresowani udziałem w 
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. 
projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumenta-
cji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej 
do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Mia-
sta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności 
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@

grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu po-
zostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski 
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich skła-
dania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie internetowej urzędu https://grojec-

miasto.bip.info.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„SAMOPOMOC”

ogłasza 
konkurs ofert na

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 76,20 m 2

Lokalizacja
GRÓJEC, Mogielnicka 21

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 
13.00 w dniu 15.03.2021 roku. 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 
30D, do dnia 15.03.2021 r. do godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek 
zmian w złożonych ofertach. 

4. Wadium w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) należy wpłacić najpóźniej w dniu składania 
oferty ( potwierdzenie wpłaty stanowi element oferty ) w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł wpłaty: „wpłata 

wadium dot. konkursu  na najem lokalu użytkowego” 
5. Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia z banku lub kasy Spółdzielni Mieszkaniowej. 
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się na poczet kaucji z tytułu umo-

wy najmu lokalu użytkowego. 
7. Osoby, które nie wygrały konkursu wadia wpłacone w formie gotówki mogą odebrać bezpośrednio 

po konkursie lub w dniu następnym w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.
8. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzy-

gnięcia konkursu pod rygorem utraty praw do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium. 
9. Oferta musi zawierać: 

1. adres lokalu, którego dotyczy 
2. ścisłe określenie przedmiotu oferty co do rodzaju proponowanej działalności 

3. imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty 
4. dokumenty dot. prowadzonej działalności gospodarczej – REGON, NIP 

5. dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale. 
6. Proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/ m-c z tytułu najmu lokalu. Kwota zostanie powiększona 

o podatek VAT w wysokości 23 %. 
10. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta. 
11. Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania bez podania przyczyny, że 

konkurs nie dał rezultatu. 
12. Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w całości lub części bez podania przy-

czyny lub unieważnienia konkursu. Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„SAMOPOMOC”

ogłasza 
konkurs ofert na

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 45,80 m 2

Lokalizacja
GRÓJEC, ul. Mogielnicka 21

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 
13.00 w dniu 15.03.2021 roku. 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  – Grójec ul. Mogielnicka 
30D, do dnia 15.03.2021 r. do godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek 
zmian w złożonych ofertach. 

4. Wadium w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) należy wpłacić najpóźniej w dniu składania 
oferty ( potwierdzenie wpłaty stanowi element oferty ) w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł wpłaty: „wpłata 

wadium dot. konkursu  na najem lokalu użytkowego” 
5. Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia z banku lub kasy Spółdzielni Mieszkaniowej. 
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się na poczet kaucji z tytułu umo-

wy najmu lokalu użytkowego. 
7. Osoby, które nie wygrały konkursu wadia wpłacone w formie gotówki mogą odebrać bezpośrednio 

po konkursie lub w dniu następnym w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.
8. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzy-

gnięcia konkursu pod rygorem utraty praw do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium. 
9. Oferta musi zawierać: 
1. adres lokalu, którego dotyczy 
2. ścisłe określenie przedmiotu oferty co do rodzaju proponowanej działalności 
3. imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty
4. dokumenty dot. prowadzonej działalności gospodarczej – REGON, NIP 
5. dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale. 
6. Proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/ m-c z tytułu najmu lokalu. Kwota zostanie po-

większona o podatek VAT w wysokości 23 %. 
10. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta. 
11. Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania bez podania przyczyny, że 

konkurs nie dał rezultatu. 
12. Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w całości lub części bez podania przy-

czyny lub unieważnienia konkursu. Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52 

Rozliczanie wody na osiedlu „Centrum” już nie będzie od-
bywało się w oparciu o odczyt z jednego licznika, tylko o 
nowe liczniki główne w budynkach. Na takie korzystniej-
sze rozwiązanie mieszkańcy czekali od ponad 15 lat. Od 

2003 r.  Spółdzielnia wielokrotnie podejmowała próby przekaza-
nia dziurawego wodociągu na rzecz gminy Grójec. Za każdym ra-
zem odpowiedź była odmowna.
- Modernizacja magistrali wodociągowej na tym dużym osiedlu 
mieszkaniowym była istotną kwestią z punktu widzenia miesz-
kańców. Dopiero zmiana na stanowisku burmistrza spowodo-
wała, że sprawa nabrała korzystnego obrotu. Porozumienie w tej 
sprawie było poparte konsultacjami z Zakładem Wodociągów i 
Kanalizacji. To właśnie ZWiK Grójec przejmie zadanie eksploatacji 
ponad 640 metrów bieżących wodociągu, który w najbliższych 
latach zostanie zmodernizowany. Dzięki wypracowanemu po-
rozumieniu i osobistemu zaangażowaniu w sprawę przez pana 
burmistrza Dariusza Gwiazdę również naliczanie opłat za odbiór 

odpadów będzie teraz korzystniejsze dla mieszkańców Osiedla 
„Centrum” - opowiada prezes SM „Samopomoc”, Jacek Szydło.

Mniej za wodę i śmieci
Dzięki zakupowi i montażowi nowych wodomierzy głównych, 
rozliczanie wody będzie odbywało się w oparciu o liczniki głów-
ne w budynkach. Mieszkańcy osiedla nie będą już płacić za ubyt-
ki wody w sieci, które wynosiły od kilkunastu nawet do 50 tys. zł 
rocznie. 
Dodatkowo straty związane z  awariami sieci wodociągowej  od-
czytywane przez jeden wodomierz były doliczane do wysokości 
opłaty za śmiecie, którą obciążani byli mieszkańcy osiedla, co w 
niektórych przypadkach mocno nadwyrężało domowe budżety 
mieszkańców „Centrum”.

Jest rozwiązanie
Stary, żeliwny wodociąg zostanie zmodernizowany przez gminę 

Grójec, z tym że 80% kosztów poniesie gmina, a pozostałe 20% 
to wkład własny “Samopomocy”. Położenie nowego wodociągu 
na osiedlu to koszt około 600-800 tys. zł.
- Takie przedsięwzięcie zmusiłoby spółdzielców do zaciągnięcia 
kredytu i drastyczny wzrost funduszu remontowego na tym osie-
dlu. A przecież to ok. 1,5 tys. mieszkańców naszej gminy. To kolej-
ny etap modernizacji tego osiedla - komentuje sprawę burmistrz, 
Dariusz Gwiazda.  Przypomnijmy, że w 2019 roku przeprowadzo-
no także  remont dróg wewnątrzosiedlowych.
                                                                                                                            Redakcja

KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI OSIEDLA CENTRUM 

fot. PSP Bikówek
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Karnawał jest miłą tradycją, przepełnioną muzyką i 
zabawą. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to nie-
zwykły, długo wyczekiwany dzień. To atrakcyjne wy-
darzenie dostarcza dzieciom wielu przeżyć i radości.
Tak też było 11 lutego 2021 roku podczas „Balu u 
Miki” w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Worow-
skiej. Nauczyciele zadbali o balowy  wystrój przed-
szkola oraz oprawę muzyczną. Dzieci pięknie prze-
brane, świetnie bawiły się przy rytmicznej i skocznej 
muzyce. Na sali podczas pląsów było wesoło i koloro-
wo. Nie zabrakło również zabaw i konkursów, w któ-
rych przedszkolaki chętnie uczestniczyły. Wśród wie-
lu atrakcji dzieci korzystały z fotobudki, toru spraw-
nościowego oraz ścieżki sensorycznej.
Efektem współpracy rodziców z nauczycielami przy 
organizacji imprezy był radosny uśmiech naszych 
pociech. Pozostały wspomnienia, które będą nam to-
warzyszyły do kolejnego balu karnawałowego.
                               Nauczyciele z PP nr 1 ul. Worowska
 

MYSZKA MIKI NA BALU KARNAWAŁOWYM

BAL KARNAWAŁOWY W PSP BIKÓWEK
 W czwartek 11 lutego, odbył się fantastyczny bal karnawałowy, w którym brały udział dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Wystrój sali zachwycił dzieci i wprowadził je w radosny nastrój. Piękne przebrane przedszko-
laki dumnie prezentowały swój stroje. Wróżki, strażacy, biedronki, superbohaterowie, księżniczki - wszyscy 
oni opanowali na kilka godzin nasze przedszkole. Wychowawczynie robiły wszystko, aby dzieci bawiły się wy-
śmienicie: były różnorodne tańce, wesołe pląsy, puszczanie baniek, fotobudka, kolorowe światła. Wspólna za-
bawa przyniosła przedszkolakom i nauczycielom mnóstwo radości. Liczymy na to, że za rok będziemy się ba-
wić równie dobrze.                                                                                                                                                      Monika Czajkowska

Kosteczka dla pieseczka – to akcja zorganizowana przez  uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu.

Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy-
bywa każdego roku mnóstwo zwierząt zagubionych i po-
rzuconych przez właścicieli. W naszej szkole już po raz 
czwarty zorganizowana została zbiórka karmy dla tego 

Schroniska. Celem akcji "Kosteczka dla pieseczka" jest poprawa stan-
dardu życia zwierząt w schronisku, kształtowanie u dzieci postawy 
przyjaciela zwierząt, niesienia pomocy potrzebującym oraz wdrażanie 
dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.
               Info. ZSS

Pomogli psom ze schroniska

fot. PSP Bikówek

fot. PP nr 1 w Grójcu
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Czy coś w ogóle po nim pozostanie? Kiedy ostatecznie do-
stawi prawą nogę na tamten brzeg, w który już całkiem 
mocno wbił się lewą nogą, będzie o nim ktoś pamiętać dłu-
żej niż dzień? 
Dręczą go myśli o przemijaniu, chociaż dookoła, na prze-
kór zarazie, chorobom i tragediom, wszystkim chce się żyć. 
On nie ma już siły walczyć,  choć wie, że gdyby formalnie 
skończyła się chwila, potocznie zwana życiem, nigdy wię-
cej nie odpaliłby ciągnika, nie ugotowałby zupy siarko-
wej, nie opiłby się ani opryskiem, ani kwitnącym  sadem, 
ani deszczem, nie osuszyłby  głowy promieniami słoń-
ca. Zachowuje się tak, jakby  mu na niczym już nie zależa-
ło. Śnieg zakrył małkpowy szlak, mrozi jak za Gierka,   a on, 
w  gumiakach,  z piłką i sekatorem, pcha się do sadu, jak-
by chciał właśnie tam zakończyć marny epizod w dziejach 
ludzkości. Epizod nikomu niepotrzebny, jak on sam. 

– Dokąd leziesz? Zamarzniesz na sopel  albo patyk wy-
dłubie ci oko. Chodź do nas – zapraszał go Franz, który od 
razu odgadł powód jego depresji. – My tutaj pracujemy 
nad szczepionką przeciwko babskiej głupocie – żartował.
– Prawda w małpce, zatem tylko wy możecie dokonać rze-
czy niemożliwej – odpowiedział, siląc się na poczucie hu-
moru. 
– Posiedź trochę z nami – nalegał Franz,  ogarnięty jak naj-
gorszym przeczuciem. – I ja wiem, że tylko drzewo nie ob-
raża się na pomyłki, wiernie czeka, nie szukając lepszych 
pól, nie drwi z łez, cierpliwie wysłuchując spowiedzi. Tylko 
drzewo może podać ci rękę i dać drugą szansę. Obaj to wie-
my, ale nie dostawiaj jeszcze na tamten brzeg prawej nogi 
– utożsamiał się z przyjacielem. 
– Dziwny jest ten świat, w którym drzewo rozumie cię lepiej 
niż człowiek. Człowiek, który sam sobie wymyśla problemy, 

zdolny jest pamiętać  ci tylko twoje słabości albo błędy (za-
równo prawdziwe, jak i wymyślone), uważać cię jedynie za  
przyczynę swojego nieszczęśliwego życia, jakbyś nigdy nie 
zrobił nic dobrego – tłumaczył powody swojej melancho-
lii, przytulając się do Franza, który okazał się być drzewem 
wśród ludzi. 
Obiecał Franzowi, że jeszcze trochę poprzeszkadza światu,  
wracając zaś z pola, zatrzyma się pod sklepem i pomoże im 
przy tej szczepionce. 
– Pamiętaj. Gdybym jednak któregoś dnia zasnął w cie-
niu cortlanda, usyp mi kurhan z gałązek, a na nim postaw  
dziurawy gumowiec i  pęknięty sekator. Bez inskrypcji   – 
ponowił prośbę sprzed roku.
– Prawdziwy ból może oddać tylko sztuka awangardowa  – 
uśmiechnął się przez łzy Franz. 
                                                                             Remigiusz Matyjas

KURHAN Z GAŁĄZEK

PAMIĘTNIK KAWALERZYSTY
Po przerzuceniu kartki w książce ze zdzi-
wieniem stwierdziłem, że ta była nieste-
ty ostatnia. A przecież dopiero co zaczą-
łem lekturę. Dosłownie przed chwilą, a już 
było po wszystkim. A książka nie jest krót-
ka. To w sumie 269 stron pokrytych drukiem 
w małej czcionce. 

Przełożyłem książkę i znów rzuciłem 
okiem na okładkę. Pośrodku jaskra-
wej bieli pyszni się cyfrowo obrobio-
ne zdjęcie młodego chłopca w woj-

skowym mundurze kawalerzysty. Mężczy-
zna zadzierżystym spojrzeniem spod dasz-
ka czapki szwoleżera patrzy przed siebie. Na 
kołnierzu mundurowej kurtki pysznią się ka-
waleryjskie łapki z proporczykiem w barwach 
pułku. Na młodej, gładko ogolonej buzi wi-
doczne są duma i poczucie przynależności do 
najlepszych. Nic w tym dziwnego – czterdzie-
ści pułków kawalerii II RP było elitą Wojska 
Polskiego w okresie międzywojennym. Au-
tor wspomnień, których lektura mnie wprost 
uwiodła, Jan Kacprzak, służył w suwalskim 3. 
Pułku Szwoleżerów im. Jana Kozietulskiego. 
Jako wyróżniający się żołnierz służby zasad-
niczej trafił do kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), w szeregach którego prze-
szedł przez pola bitew tragicznego września 1939 r., trafiając ostatecznie do niemieckiej 
niewoli.

O służbie i wojnie
„Pamiętnik kawalerzysty” autorstwa Jana Kacprzaka to jego wspomnienia z lat zasad-
niczej służby wojskowej, walk i niemieckiej niewoli, obejmujące okres 1937 – 1945. Eg-
zemplarz, który posiadam, dostałem w prezencie od mojej uczennicy Pauliny Lubowiec-
kiej i jej mamy Ani. Dla młodszej to opowieść, którą snuł pradziadek, dla starszej dziadek. 
Z kart książki wyłania się i w pełni prezentuje nam człowiek, nie waham się tego napisać, 
piękny, dobry i szlachetny, pracowity, uczciwy, zdolny do poświęcenia. Wielki patriota za-
kochany bez pamięci w Polsce. Oddany swojej mamie, rodzinie, bliskim, a później służ-
bie wojskowej, w której okazał się żołnierzem nietuzinkowym, chwalonym przez przeło-
żonych i nagradzany awansem. Nie każdemu dany był zaszczyt stać się członkiem plutonu 
reprezentacyjnego i członkiem pułkowego pocztu sztandarowego. A Pan Jan asystował 
sztandarowi 3. Pułku Szwoleżerów w czasie wszelkich świąt i defilad. Był dzielny i odważ-
ny, kiedy z głośnym okrzykiem biegł pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych 
w ataku na bagnety. I, jak każdy, bał się śmierci i kalectwa, kiedy pod gradem rozpalonego 
ołowiu zaległ pośrodku pustego pola, a eksplozje rozrywały na strzępy jego kolegów. Pła-
kał z żalu, kiedy musiał porzucić wiernego konia i strzaskać o drzewo swój karabinek. Za-
znał chłodu i głodu. W czasie pobytu w niewoli nie oszczędzono mu upokorzenia i bólu. 
Zmuszano go do pracy ponad siły, czyniąc z niego robotnika przymusowego. Przetrwał to 
wszystko wbrew brutalnym czasom  i  złemu losowi, pozostając zdolnym do wielkiej miło-
ści. Szczęśliwie powrócił do domu. W otoczeniu rodziny dożył starości. Pozostał skromny 
i prosty, z poczuciem wartości i spokojem znosząc kolejne meandry w życiu. Niewątpliwie 
posiadał pisarskie zacięcie, dzięki któremu spisał swe wspomnienia.

100 egzemplarzy
W pierwotnej wersji wspomnienia Jana Kacprzaka zostały spisane w formie rękopisu. Prace 
ukończone zostały w roku 1984 , po czym pojawił się maszynopis, który wyszedł spod ręki pani 
Stępień. Po wielu latach rodzina uznała, że warto pokusić się o wydanie książkowe w celu upo-
wszechnienia tej fascynującej opowieści. Obecnie na rynku jest zaledwie 100 egzemplarzy wy-
danych rodzinnym sumptem w roku 2020. Znajdziecie je Państwo u członków rodziny i jej przy-
jaciół, ale także, mam nadzieję już niedługo, na półkach MGBP im. Skarbimira Laskowskiego 
w Grójcu oraz w bibliotekach szkolnych na terenie naszej gminy. Historia szwoleżera Jana Kac-
przaka dedykowana jest nie tylko miłośnikom historii, szczególnie zmagań wrześniowych. Tak 
naprawdę powinna ona trafić do wszystkich odbiorców lubiących czytać o zmaganiach wojen-
nych, przygodach romantycznych i miłosnych, o tym, jak potrafią gmatwać się ludzkie losy. Go-
rąco polecam lekturę tej książki.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 Artur Szlis

Nagle spośród tumanów mgły rozległ się 
donośny krzyk: „Naprzód psie krwie! Cesarz 
patrzy! Vive L’empereur!” Rozpoczęła się 
jedna z najsłynniejszych szarż w historii 
polskiej kawalerii. Tak właśnie zachęcony do 
walki przez Jana Kozietulskiego 3. szwadron 
Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarza 
Napoleona ruszył w stronę hiszpańskiej 
baterii armat strzegącej wlotu do przełęczy 
Somosierra – drogi na Madryt.

Było ich niewielu, ponad stu. Szarżo-
wali wąską, ciasną drogą szeroko-
ści około 8 metrów, ograniczoną po 
obu stronach kamiennym murkiem 

niczym brzegi jakiegoś kanału. Atakowali pod 
górę. W ścisku, galopem, po czterech obok 
siebie. Nikt nigdy wcześniej i o zdrowym 
umyśle nie próbował użycia kawalerii w ta-
kich warunkach. Ubrani w przepiękne, galo-
we mundury polscy żołnierze gnali na wprost 
16 armat i 8 tysięcy Hiszpanów. Dla postron-
nych obserwatorów było to szaleństwo i nie-
malże wyrok śmierci dla całego polskiego od-
działu. Jednak „Bóg wojny” wiedział swoje. 
Wiedział, że jeśli zejdzie z pola bitwy pod So-
mosierrą zwycięsko, to tylko dzięki brawu-
rze i szaleńczej odwadze „swoich Polaków”. 
Było to  30 listopada 1808 r.

Młodość
Bohater tych wydarzeń, Jan Leon Hipolit Bo-
nawentura Kozietulski herbu Abdank (1781 – 
1821), wywodził się ze starej szlachty osiadłej 
w Grójeckiem jeszcze w XVI wieku. Rodzi-
na dysponowała dobrami ziemskimi w miej-
scowościach Kozietuły, Promna i Broniszew. 
Kozietulscy byli dobrze sytuowani i ustosun-
kowani. Siostra Jana była żoną wojewodzi-
ca rawskiego. To ona właśnie dbała o wpro-
wadzenie brata do towarzystwa. Młody Ko-
zietulski był częstym gościem w Małej Wsi. 
Być może dzięki zdobytym tam koneksjom 
kształcił się w słynnej Szkole Rycerskiej zało-
żonej przez króla  Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Wtedy też był świadkiem wyda-
rzeń insurekcji kościuszkowskiej i ostateczne-
go upadku pierwszej Rzeczypospolitej. 

Pierwsze boje
Kiedy w roku 1806 armie pruskie zosta-
ły rzucone na kolana przez cesarza Napole-
ona i wojska francuskie wkroczyły na dawne 
ziemie polskie, odżyła nadzieja na odzyska-
nie niepodległości. Kozietulski wraz z towa-
rzyszami, tworząc Gwardię Honorową Pol-
ską, witał wkraczającego do Warszawy cesa-
rza Francuzów. Gwardziści towarzyszyli Na-
poleonowi w charakterze eskorty, przewod-
ników, tłumaczy i gońców. Wtedy też Jan Hi-
polit wyróżnił się - po raz pierwszy - w cza-
sie walk pod Pułtuskiem. Widział też brutalne 
i krwawe zmagania pod Iławą Pruską w cza-
sie śnieżnej zamieci. Iławskie pobojowisko, 
ma którym leżało  kilkadziesiąt tysięcy ludz-
kich i końskich trupów, budziło przerażenie 
nawet u najstarszych wiarusów. 

Królestwo za konia
Najświetniejszy  okres swej służby odbył nasz 

krajan w słynnym 1. Lekkokonnym Pułku 
Gwardii Cesarskiej (szwoleżerach). W trak-
cie brawurowej szarży pod Somosierrą Kozie-
tulski dowodził w pierwszej fazie bitwy, kie-
rując zdobyciem hiszpańskiej baterii. W trak-
cie ataku na drugą z czterech baterii został po-
walony na ziemię, a jego koń zginął. Właśnie 
wtedy do legendy przeszło jego zachowanie: 
pragnąc dalej uczestniczyć w walce,  gorącz-
kowo krzyczał; „Konia! Konia! Królestwo za 
konia!” Został bohaterem. Napoleon nazwał 
„swoich Polaków” najdzielniejszymi z dziel-
nych i zdjął przed nimi swój kapelusz, co było 
wyjątkowym i rzadkim zaszczytem. 

Wierny Napoleonowi
Kozietulski brał udział w kolejnych kampa-
niach napoleońskich. W roku 1809 w bitwie 
pod Wagram jego pułk rozbił austriackich uła-
nów księcia Schwarzenberga. Jan został ran-
ny. Ciekawostką tego starcia jest fakt, że obie 
walczące strony obrzucały się wyzwiskami od 
różnych „…synów” w czystej, soczystej pol-
szczyźnie. Za swe zasługi Kozietulski otrzy-
mał tytuł barona Cesarstwa i kolejne odzna-
czenia.
W czasie wyprawy na Moskwę w 1812 r.  oso-
biście ratował życie Napoleona otoczonego 
przez Kozaków. Odniósł ranę, która być może 
pozwoliła mu uniknąć tragicznego losu całej 
armii francuskiej pochłoniętej przez rosyjską 
zimę. Otrzymał także awans na stopień majo-
ra. Był to także kres jego służby w gwardyj-
skim pułku. W bitwie narodów pod Lipskiem 
Kozietulski dowodził już własną jednostką, po 
raz kolejny przeżywając gorycz porażki. Swój 
szlak bojowy zakończył w Paryżu w 1814 r.

Belsk pamięta
W Królestwie Polskim (Kongresówce) został 
dowódcą 4. pułku ułanów. Ciężko chory, zała-
many z powodu fałszywych oskarżeń o sprze-
niewierzenie pułkowej kasy, zmarł w Warsza-
wie 3 lutego 1821 r. w wieku 43 lat. W uro-
czystościach żałobnych uczestniczyły tysią-
ce mieszkańców stolicy. Bohater spod Somo-
sierry i Wagram spoczywa w kościele parafial-
nym w Belsku Dużym. W tym roku w Belsku  
odbyły się uroczystości 200. rocznicy jego 
śmierci.                                
                           Artur Szlis

W 200. rocznicę śmierci Kozietulskiego



    HISTORIA 7ŻYCIE GRÓJCA  |            LUTY 2021

W tym roku obchodzimy 80. 
rocznicę likwidacji grójeckiego  
getta. Powstało ono w listopadzie 
1940 r. Zlokalizowane zostało 
w południowo – zachodniej 
części miasta w rejonie ulic: 
Kościelnej, Mszczonowskiej, 
Mogielnickiej, Lewiczyńskiej, 
Stodolnej i Bóżniczej (Krótkiej). 
Niewielka żydowska dzielnica 
musiała pomieścić ponad 5000  
mieszkańców.

Utworzenie getta było 
pierwszym krokiem do 
wykluczenia Żydów 
ze społeczności mia-

sta. Następne kroki to deportacja 
i zagłada.

Deportacja
Grójeckie getto istniało krótko, 
zaledwie trzy miesiące. Zosta-
ło zlikwidowane w dniach 22-24 
lutego 1941 r. Mieszkających 
tu Żydów deportowano do get-
ta w Warszawie. Była to część 
większej akcji przeprowadzo-
nej wtedy przez Niemców w za-
chodniej części dystryktu war-
szawskiego. Podobne działania 
miały miejsce w innych miej-
scowościach powiatu grójeckie-

Grójec - Warszawa - Treblinka
go: Warce, Górze Kalwarii, Tar-
czynie czy Mogielnicy. Zwykle  
likwidacja danego getta odby-
wała się bardzo szybko, w cią-
gu kilku dni.
W lutym 1941 r. Niemcy nakaza-
li grójeckim Żydom zgromadzić 
się na placu targowym przed ra-
tuszem. Każdy z nich mógł za-
brać ze sobą tylko tyle rzeczy, 
ile mógł unieść. Uformowano 
ich w kolumnę i przepędzono na 
stację grójeckiej kolejki wąsko-
torowej. Zostali załadowani do 
bydlęcych wagonów i wywie-
zieni do getta w Warszawie.

Krajobraz bez drzew
Warunki życia w warszawskim 
getcie, niesamowicie przelud-
nionym, były o wiele trudniej-
sze niż w getcie Grójcu. Jak 
wspomina Izrael Diamont, jeden 
z grójeckich Żydów, którzy oca-
leli, nasi Żydzi nie mieli miesz-
kań, cierpieli straszliwy głód 
i zimno. Na ulicach leżały trupy. 
Brakowało prawie zupełnie zie-
leni, gdyż wszystkie drzewa zo-
stały wycięte i przeznaczone na 
opał. Jedynym zielonym miej-
scem był teren cmentarza.

Plac przeładunkowy
Akcja likwidacyjna warszawskiego 
getta rozpoczęła się 22 lipca 1942 r. 
Jako pierwszych na Umschlagpltaz 
wysłano mieszkańców punktów dla 
uchodźców, w tym zapewne i wie-
lu Żydów grójeckich. Stąd trafili oni 
do obozu zagłady w Treblince. Był to 
pierwszy transport wysłany do tego 
miejsca śmierci, utworzonego w ra-
mach akcji Reinhardt, mającej na 
celu zagładę Żydów z Generalnego 
Gubernatorstwa i Okręgu Białostoc-
kiego. Niemcy kierowali do Treblin-
ki głównie transporty z gett w oku-
powanej Polsce, w tym z getta war-
szawskiego.

Dlaczego tam?
Treblinka to wieś i  stacja kolejo-
wa leżąca około 100 km na północ-
ny wschód od Warszawy w powiecie 
sokołowskim w gminie Kosów Lac-
ki. W 1941 r. Niemcy utworzyli tam 
obóz pracy dla Polaków i Żydów, 
a później obóz zagłady. O wyborze 
tego miejsca przesądziło położenie 
przy linii kolejowej Warszawa – Bia-
łystok  oraz dosyć odludna okolica.

Fabryka śmierci
Liczba ofiar Treblinki sięgnęła 

prawdopodobnie ok. 800 000-900 
000 osób. Zatem był to najwięk-
szy ośrodek zagłady w Generalnym 
Gubernatorstwie, a zarazem dru-
gi po Auschwitz Birkenau w oku-
powanej Europie. Żydów uśmier-
cano za pomocą gazów spalino-
wych w specjalnie do tego celu wy-
budowanych komorach gazowych. 
Zwłoki następnie palono, aby za-
trzeć ślady zbrodni.
W listopadzie 1943 r. zabudowania 
obozowe rozebrano, a teren obozu 
zaorano i zasiano łubinem. 

Kamienie
Na terenie obozu powstało miej-
sce pamięci. Znajduje się tam po-
mnik, swoim wyglądem nawiązu-
jący do jerozolimskiej Ściany Pła-
czu. Do monumentu idzie się dro-
gą wyłożoną kamieniami, poko-
nując tę samą trasą, którą musia-
ły przemierzyć ofiary idące z ram-
py kolejowej do komór gazowych.
Wokół zgromadzono 17 000 róż-
nej wielkości kamieni, symbolizu-

jących macewy – nagrobki stawia-
ne na żydowskich cmentarzach. 
Całość sprawia wstrząsające wra-
żenie. Teren obozu jest rzeczywi-
ście wielkim cmentarzem, kryją-
cym  prochy zamordowanych tu-
taj ludzi. Na części kamieni wypi-
sano nazwy miast, z których po-
chodzili zgładzeni Żydzi. 

Doktor Boim i inni
Nie mogło zabraknąć tu kamie-
nia z napisem: Grójec. Przypomi-
na on, iż w Treblince dokonał się 
tragiczny los kilku tysięcy żydow-
skich mieszkańców naszego mia-
sta – sztetl Grice. Właśnie tutaj 
znaleźli śmierć: Nachman Boim 
– lekarz oraz jego sześcioletnia 
córeczka Dziunia, Mania Fikman 
(lat 20) – studentka, Małka Bursz-
tyn (lat 44) wraz z dziećmi Surą 
(lat 13) i Lejbusiem (lat 11), a tak-
że wielu innych grójczan, którzy 
współtworzyli historię wielokul-
turowego Grójca.
          Małgorzata Andrychowicz

Popularność danej marki rynko-
wej w dużej mierze zasadza się na 
tradycji. Czym byłoby piwo warec-
kie bez udokumentowanej histo-
rii, sięgającej co najmniej XV w., 
czy  też bez anegdoty o legacie  pa-
pieskim? Kardynał Henryk Gaeta-
no, bo o nim mowa, tak zamasko-
wał w wareckim piwie, że gdy po-
tem zachorował w Rzymie, zatęsk-
nił za jego smakiem, wzdychając: 
„Piva di Warka”. Domownicy, my-
śląc, że wzywa on  na pomoc ob-
cej  świętej, padli na kolana i zaczę-
li się modlić: „Santa Piva di War-
ka, ora pro nobis!” Anegdota ta, 
zapisana w literaturze podróżniczej 
XVII w., odgrywała rolę dzisiejszej 
reklamy telewizyjnej. Jak nie napić 
się czegoś, co pił kardynał przysła-
ny do Polski przez Klemensa VIII? 
Co ciekawe, piwo wareckie funk-
cjonowało jako marka także w póź-
niejszych latach, kiedy nadpilickie 
browarnictwo przeżywało regres, 
ograniczając się do zakładu  dwor-
skiego w Winiarach, którego pro-
dukt w XIX w. niewiele miał wspól-
nego z wytworem dawnych piwo-
warów z królewskiego miasta War-
ka. Po II wojnie światowej w ogóle 
piwa tu nie wyrabiano, aż na prze-
łomie lat 60. i 70. z sukcesem się-
gnięto do tradycji, wznosząc nowo-

PIWO Z GŁUCHOWA? DAŁOBY SIĘ TO ZROBIĆ
czesny browar, o którym chyba każ-
de dziecko w Polsce słyszało. I nie-
ważne, że dawni piwowarzy warec-
cy, gdyby dziś skosztowali sztanda-
rowych dzieł tego browaru, zapew-
ne nie wiedzieliby, co piją. Marka 
to jest marka.
Aż się prosi, żeby podobnie zrobić 
w Grójcu, Lewiczynie czy Głucho-
wie. Przed wiekami piwo fabryko-
wano na Mazowszu niemal wszę-
dzie, i to nierzadko w większych 
ilościach niż w Warce. Piwo gró-
jeckie piła  Warszawa, aż do poto-
pu szwedzkiego, kiedy  to w Grodź-
cu, jak wtedy nazywano nasze mia-
sto, beczki zaginęły wraz z piwowa-
rami. Potem tylko jeden mieszcza-
nin, mający kocioł, warzył złoci-
sty napój. W drugiej połowie XVII 
w. piwo wypite na plebanii w Lewi-
czynie czyniło cuda, a w latach 30. 
XVIII w. ks. Kazimierz Dziewulski 
założył tu browar. Nie można by, na 
bazie tej tradycji, wykreować dziś 
piwa grójeckiego albo lewiczyń-
skiego? Pierwsze mogłoby się na-
zywać np. Skarga, drugie np. Piel-
grzym. 
Artykuły w „Życiu Grójca” o leka-
rzach Wolffach, ojcu i synu, dziedzi-
cach Głuchowa, służą m.in. temu, 
aby zainspirować czytelników ga-
zety i włodarzy małej ojczyzny  głu-

chowskim browarem, który w XIX 
w. wyróżniał się na mazowieckiej 
prowincji, zalewając piwem ba-
warskim Warszawę. Zatem do dzie-
ła! Skoro Kazimierzowi Grabkowi  
nie wyszło z żelatyną, to może nam 
uda się z piwem? Zbudujmy w Głu-
chowie – na XIX-wiecznej tradycji 
fabryki Wolffów – browar, roztacza-

jący dookoła błogi zapach piwka 
o nazwie Maurycy albo Rozwodnik. 
„Maurycego, szefowo” lub „Roz-
wodnika, poproszę” – słyszycie już 
jak cała Polska kupuje nasz hit? 
Damy radę. Plastycy  opracują ety-
kiety, muzycy skomponują piosenkę 
reklamową, a Mazowiecka TV na-
kręci spot. W rolę doktora Maury-

cego Wolffa (1798-1861), właści-
ciela browaru w Głuchowie, wcie-
li się aktor Maurycy Wolf (rocznik 
1985), natomiast doktorową, ślicz-
ną Julię, zagra miss gminy Gró-
jec, wyłoniona w konkursie piękno-
ści zorganizowanym przez Grójecki 
Ośrodek Kultury, pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza. Porzuco-
ny przez żonę doktor pije z rozpa-
czy Rozwodnika – na każdym kana-
le, od rana do późnej nocy. Widzicie 
to oczyma wyobraźni? Korzyści są 
w każdym aspekcie: budżet gminy  
się wzbogaca, ludzie mają pracę,  
browar sponsoruje głuchowskich 
piłkarzy, którzy wchodzą do Eks-
traklasy, a także rodzime instytucje 
kultury, już bez ograniczeń powie-
lające foldery we wszystkich możli-
wych kolorach. 
Fantazja? W każdym razie, gdyby  
przypadkiem przeczytano ów felie-
tonik w Warce, ktoś z branży piwnej 
mógłby tam mieć niespokojne sny. 
Za to z pewnością ucieszą się tam-
tejsi wędkarze na wiadomość, że 
kardynał Gaetano, ten z anegdoty, 
goszcząc 18 września 1596 r. u do-
minikanów w Warce, nie tylko ra-
czył się trunkiem sławnym w całej 
Polsce, ale również zajadał się je-
siotrami złowionymi w Pilicy.  

Remigiusz Matyjas

Kardynał Henryk Gaetano
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Barbara Ignacak
Świat sztuki wiele zawdzięcza kobietom... Jedną z nich jest warecka artystka – Barbara 
Ignacak, która na co dzień jest żoną, matką, babcią – z tysiącem obowiązków na głowie. 
Pracuje jako pedagog w Szkole Podstawowej, gdzie z wielkim oddaniem przekazuje mło-
dzieży swoją pasję do sztuki. Artystka swoją przygodę z malarstwem pielęgnuje od dzie-
ciństwa. Barbara swój warsztat szkoliła w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Na-
łęczowie oraz na Wydziale Sztuki na Politechnice Radomskiej, kierunek: grafika. Inspiracją 
do jej twórczości jest człowiek, piękno natury oraz kompozycje martwych przedmiotów. 
Ulubione techniki to malarstwo olejne i pastelowe. Artystka swoje prace malarskie, rysun-
kowe, graficzne oraz tkactwo – gobelin, prezentuje na wielu wystawach i plenerach w ca-
łym kraju oraz za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu kolekcjonerów. Malar-
ka od wielu lat czynnie działa w Stowarzyszeniu Plastyków Ziemi Grójeckiej, a od 2018 r. 
w Grupie Plastyków Ziemi Grójeckiej. 

Monika Feliksiak
Mieszkanka Grójca. Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszaw-
skiej, gdzie rozpoczęła się jej przygoda z rysunkiem. Florystka i malarka z zamiłowania. Sa-
modzielnie rozwijała swój warsztat od rysunku pastelami w kierunku malarstwa olejnego 
i sporadycznie akrylowego. Obecnie jej malarstwo zachwyca się otaczającym światem, bar-
wą, nie stroni od tematów religijnych. Kilka jej obrazów znajduje się w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Grójcu. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ART/X/TOYAMA  w Grójcu 
z japońskimi artystami. Brała udział w wystawach zbiorowych z serii „Sztuka Pasją” oraz pro-
mujących Grupę Artystów Plastyków Ziemi Grójeckiej, organizowanych przez Galerię Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury. Prezentowała swoje prace na wystawie indywidualnej pt. „Opo-
wieść o tym, jak Bóg upomniał się o zakopany talent” (2018 r. na zaproszenie kuratora wy-
stawy p. Anny Darii Merskiej) oraz we wspólnej wystawie online „Zapisy i Ślady” w kwietniu 
2020 r. z Anną Darią Merską i Anną Młyniec w Galerii Ośrodka Kultury w Grójcu.

GRUPA PLASTYKÓW ZIEMI GRÓJECKIEJ

Od 5 do 31 marca 
w Grójeckim Ośrodku Kultury 
czynna będzie wystawa, 
prezentująca prace malarskie 
i rysunkowe artystów z Grupy 
Plastyków Ziemi Grójeckiej. 
Zapraszamy do intrygującego 
i barwnego świata fantazji, 
wspomnień, ekspresji 
i abstrakcji, które powstały 
w zaciszach domowych 
pracowni podczas pandemii. 
Będzie można zobaczyć 
różnorodne prace, ukazujące  
osobowości ich twórców. 

A rtyści należący 
do GPZG to oso-
by w różnym wie-
ku, o różnym wy-

kształceniu i uprawiający róż-
ne zawody. Twórcy ci pocho-
dzą z różnych miejscowości 
rozsianych w obrębie powiatu 
grójeckiego i nie tylko. Każ-
dy z artystów ma swoją ulu-
bioną technikę oraz formę wy-
razu. Są wśród nich: graficy, 
rysownicy, malarze, fotogra-
ficy, osoby zajmujące się me-
taloplastyką, witrażami oraz 

Wystawa GPZG
haftem artystycznym. Wspól-
nie wystawiają swoje prace 
w Grójeckim Ośrodku Kultu-
ry, z którym współpracują od 
lat. Grupa Plastyków Ziemi 
Grójeckiej istnieje od 2018 r., 
jest nieformalną grupą ludzi, 
wywodzących się ze środowi-
ska artystycznego oraz spo-
śród twórców amatorów. Kon-
tynuuje ona dzieło Stowarzy-
szenia Plastyków Ziemi Gró-
jeckiej. 
W wystawie wezmą udział: 
Monika Feliksiak, Irena Gna-
towska, Eliza Gnatowska, Je-
rzy Górecki, Bożena Grzejsz-
czyk, Barbara Ignacak, Jolka 
Lu, Anka Młyniec, Daniel No-
wak, Leokadia Podoba, Pati 
Rusin, Anna Ryszkowska, Da-
riusz Sieczka, Łukasz Skar-
żyński, Karolina Wróblewska. 
Wystawa będzie dostępna - 
z zachowaniem obostrzeń wy-
nikających z pandemii - w Ga-
lerii Grójeckiego Ośrodka 
Kultury oraz w formie wirtu-
alnej na stronie GOK i naszym 
fanpage. Zapraszamy.

GPZG
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Wystawa portretów
Od 16 lutego w Galerii 2 Piętro obok Pracowni PAADM przy 
ulicy Bankowej można zobaczyć wystawę malarstwa i rysun-
ku, na którą składają się portrety stworzone przez młodych 
twórców z Grójca i okolic. Ekspozycję zorganizowano pro 
bono i jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Wystawa składa się z 26 prac na papierze oraz na płótnie, wy-
konanych w różnych technikach: od ołówka, przez kredki arty-
styczne i  pastele, po akwarele, gwasze i akryle. Portrety ukazu-
ją zewnętrzne podobieństwo oraz niekiedy cechy charakteru 
przedstawianych osób. Autorzy zaprezentowali  różne sposoby 
postrzegania twarzy ze względu na upozowanie głowy: tj.: en 
face (frontalnie), z profilu i półprofilu oraz en trois quarts (z twa-
rzą zwróconą w bok, w trzech czwartych). 
Spotykamy tu m.in. próby odwzorowania znanych postaci, np. 
Hermiony Granger. Jednak zdecydowana większość  portretów 
to przedstawienia osób stworzonych z wyobraźni autora. Nie-
które przypominają ilustracje modowe, uwieczniające styl danej 
osoby na papierze. Są też takie prace, które mogą wprowadzić 
odbiorcę w świat mitycznych lub fikcyjnych postaci. Każdy ob-
raz ujmuje unikalną atmosferą oraz wprowadza w świat zainte-
resowań młodego twórcy. 
Autorzy prac: Daria Chudebska, Hanna Czernek, Lena Dulem-
ba, Iza Janota, Iga Jaworska, Gabrysia Kalinowska, Maja Kołacz, 
Zosia Kołacz, Maria Kraj, Zosia Kraj, Hanna Krajewska, Weroni-
ka Kusio, Julia Macierzyńska, Zuzanna Marczyk, Ola Markiewicz, 
Franek Młyniec, Oliwia Muszyńska, Igor Pawłowski, Tymon Pu-
chalski, Zuzanna Szymańska, William Siennicki, Tatiana Wojcie-
chowska. 
Wspólnie z autorami prac zapraszam wszystkich do obejrzenia 
wystawy oraz zachęcam do uczestnictwa w przyszłych ekspozy-
cjach. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
Wystawa czynna 4 dni w tygodniu w godz: pon. 16:00 - 20:00, 
wt. 16:00 - 18:00, śr. 14:00 - 20:00, czw. 16:00 - 18:30 w Gale-
rii 2 Piętro przy Pracowni PAADM, ul. Bankowa 3 (wejście od 
podwórka, 2 piętro) w Grójcu. Jest możliwość oprowadza-
nia po wystawie w umówionym telefonicznie terminie pod nr 
509653853.
                                                    Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY

Dokończenie ze s. 1
Sztab WOŚP ciężko pracował 
do późnych godzin wieczor-
nych, zliczając zebrane pienią-
dze. W tym roku kwestowało 
mniej wolontariuszy niż w po-
przednich latach, lecz udało się 
zebrać (łącznie ze skarbonkami 
i terminalami POS) piękną kwo-
tę: 90 355,68 zł.

Wolontariusze 
– W tym roku mamy pięćdzie-
sięcioro sześcioro wolontariu-
szy kwestujących. Jest to tro-
szeczkę mniejsza liczba niż za-
zwyczaj, gdyż w poprzednich 
latach mieliśmy około osiem-
dziesięciu. W tym roku mamy 
niestety takie warunki, taki pe-
chowy rok, że wolontariuszy 
jest mniej, ale żywimy nadzie-
ję, że wszystko wyjdzie w po-
rządku. Najmłodszy wolonta-
riusz ma 12 lat, a najstarszy bo-
dajże 87 lat – powiedziała We-
ronika Kowalska, szefowa Szta-
bu WOŚP Hufiec Grójec.

Dziękujemy
W pomoc „grójeckiej” Wielkiej 

Tysiące dobrych serc

Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy zaangażowały się również 
lokalne media, w tym Mazo-
wiecka TV i GrójecTV, która po 
raz pierwszy została trzecim, 
obok Hufca Grójec i Grójeckie-
go Ośrodka Kultury, współor-
ganizatorem WOŚP Grójec.
Organizatorzy są także 
wdzięczni: Sali Bankietowej 
Leśny Zakątek za przygotowa-
nie wspaniałego stołu przepysz-
nych słodkości, Pizzerii Roma, 
Pizzerii Biesiadowo Grójec 
i Pizzeri Da Grasso Grójec za 
serwowanie co godzinę wo-
lontariuszom smacznych pizz, 
Tłoczni Soków Gwiazda za 

przekazanie wielu litrów pysz-
nego soku jabłkowego oraz Cu-
kierniczej Spółdzielni Inwali-
dów Jedność w Grójcu za prze-
kazanie mnóstwa cukierków. 
Swe podziękowania organizato-
rzy w szczególności kierują do 
wszystkich mieszkańców, któ-
rzy hojnie wsparli w tym trud-
nym roku zbiórkę dla chorych 
dzieci. Dziękujemy zarówno 
tym, którzy przekazywali fun-
dusze do puszek i podczas licy-
tacji, jak i tym, którzy przeka-
zywali swe rzeczy do zlicyto-
wania. Grójec ponownie poka-
zał, że ma tysiące dobrych serc.          
                      Dariusz Wojtasiak

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 chwili najwięk-
szego natęże-
nia obostrzeń (za-
mknięcia instytu-

cji kultury oraz ograniczeń zgro-
madzeń) nasi animatorzy nie sta-
li bezczynnie, tylko zakasali rę-
kawy i z wytężeniem śledzili 
konkursy grantowe oraz projek-
ty wszelakich fundacji i mini-
sterstw. Wszyscy zgodnie oce-
nili, że rok 2021 będzie okre-
sem promocji ekologii i ochro-
ny środowiska. Z tego również 
powodu ponowne otwarcie na-
szej lokalnej Pracowni Oran-

Ekologiczna wiosna z GOK-iem
ge będzie uświęcone szeregiem 
warsztatów i zajęć dla dzieci, tak 
spragnionych ćwiczeń i zabaw 
w gronie rówieśników. 
Jeszcze poprzedniej jesieni Gró-
jecki Ośrodek Kultury złożył 
wniosek do Fundacji Orange na 
dofinansowanie zakupu Photo-
nów – zestawu programowal-
nych robotów interaktywnych 
dla najmłodszych. Zgodnie ze 
scenariuszem projektu, malu-
chy wezmą udział w 10 lekcjach 
przyrodniczych, dotyczących 
problemu segregacji odpadów, 
ochrony środowiska oraz zmian 
klimatycznych.
Oprócz tego, grójecka Pracow-
nia Orange będzie na przeło-
mie maja i czerwca gościć edu-
katorki z Fundacji Girls Code 
Fun, które poprowadzą zajęcia: 
„Ty też masz wpływ! Warsztaty 
o zmianach klimatu, stworzenie 
quizu” oraz „Historia o pszczo-
łach. Stworzenie interaktywnych 
historii o pszczołach i ich roli 

w ekosystemie.”
Jednakże największym sukce-
sem – na rozpoczęcie tego roku 
– jest dla nas wygrana w ogól-
nopolskim konkursie grantowym 
Funduszu Naturalnej Energii. 
Spośród 221 wniosków, znaleź-
liśmy się wśród zwycięskich 48 
projektów, które otrzymają dofi-
nansowanie w wysokości 10 tys. 
złotych.
„Eko Stacja – razem dla plane-
ty” to wieloetapowy projekt. 
W jego ramach nasza Pracow-
nia Orange zostanie doposażo-
na w zestawy edukacyjne, w tym 

gry planszowe, tablice edukacyj-
ne, zestawy konstruktorskie (np. 
w małą elektrownię wiatrową!), 
lornetki, stację pogody, przyrzą-
dy pomiarowe, mikroskop czy 
minikamerę. Oprócz tego, przy 
wsparciu Stowarzyszenia Tro-
py Przyrody oraz Stowarzysze-
nia Robisz.To, dzieci z Grójca 
będą mogły wziąć udział w pro-
fesjonalnych zajęciach przyrod-
niczych, na których m.in. po-
znają technikę budowy hoteli 
dla owadów. Obiekty te, zbudo-
wane z użyciem naturalnych su-
rowców z odpadów, takich jak: 
drewno, cegła, szyszki czy sło-
ma, stanowią oazę dla wielu ga-

tunków insektów, przede wszyst-
kim zapylaczy, co poprawi bio-
różnorodność gatunkową nasze-
go regionu.
Projekt będzie także wielkim po-
wrotem wolontariuszy z lokalne-
go Klubu Gier i Fantastyki GRO-
FAN. Pandemia również i nam 
wdała się mocno we znaki – jako 
nieformalna grupa działająca 
przy instytucji kultury byliśmy 
ściśle związani z tym, co dzie-
je się w GOK-u, więc lockdown 
praktycznie wstrzymał wszystkie 
nasze aktywności. Ażeby spraw-
niej działać w czasach koronawi-
rusa, podjęliśmy decyzję o zare-
jestrowaniu się jako Stowarzy-
szenie (obecnie czekamy na po-
twierdzenie w KRS). Już nieba-
wem w GOK-u ruszą nie tylko 
zajęcia ekologiczne, ale również 
spotkania graczy przy planszów-
kach i sesjach fabularnych.
Wkrótce ogłosimy zapisy dla 
dzieci, a także harmonogram na-
szego projektu. Zachęcamy go-
rąco do współdziałania!

Łukasz Haśkie, GOK
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. III)

Buda i pikielhauba
W 1912 r. urzędnicy w Petersburgu nie zgodzili się na wystawienie przed kościołem pomnika ks. Piotra Skargi. Pomnika, którym obywatele 
Grójca chcieli uczcić 300. rocznicę śmierci kaznodziei. Udało się natomiast upamiętnić grójeckiego rodaka, zakładając ochronkę jego imienia oraz 
prywatną szkołę gimnazjalną. 

Szczególne znaczenie mia-
ła zwłaszcza ta ostania ini-
cjatywa, autorstwa księcia 
Zdzisława Lubomirskiego 

z Małej Wsi, ziemianina Władysła-
wa Leszczyńskiego z Kopanej i ks.  
dziekana Tomasza Wieczorka.  

Latarnia morska
Z okazji otwarcia w Grójcu  4-klaso-
wej Szkoły Męskiej z Kursem Gim-
nazjalnym Tomasz Nocznicki, dzia-
łacz ludowy, wystosował piękny  
list.  „A pomiędzy uczniami tej szko-
ły niech się licznie znajdą synowie 
tutejszego włościaństwa, gdyż wieś 
nasza ciemna, najwięcej potrzebuje 
światła. Toteż niech szkoła ta, uczą-
ca naszą młodzież włościańską, bę-
dzie tą latarnią morską, co rzuca ja-
sne snopy światła na ciemne fale na-
szego życia” –  pisał  w 1912 r. pan 
Tomasz, jak mało kto znający biedę 
panującą na wsi, głoszący, że szansą 
na wydobycie się z niej jest oświata. 
Dyrektor  placówki, Włodzimierz 
Włodarski,  matematyk i fizyk, miał 
do dyspozycji kadrę nauczyciel-
ską  złożoną głównie z emerytowa-
nych urzędników rosyjskich oraz 
Polaków, zazwyczaj bez wystarcza-
jących kwalifikacji zawodowych,  
traktujących nauczanie jako misję 
patriotyczną.  Wszakże już sam fakt 
powstania szkoły miał wymiar histo-
ryczny, z czego zdawano sobie spra-
wę także w Janówku. 
- Nie trzeba już szukać gimnazjów 
i stancji  w Warszawie czy Radomiu. 
Do tego gimnazjum biegają dziecia-
ki z miasta: od Ajewskich, Almer-
tów, Grodeckich, Gutkiewiczów, Ja-
rosińskich, Kocewiaków, Krawczy-
kowskich, Lewandowskich, Lubo-
wieckich, Mankiewiczów, Olbrych-
tów, Rowińskich, Sokolników, Sto-
larskich, Wysockich, Zaborowskich,  
ale także z okolic Grójca, z wio-
sek takich jak nasza  – relacjonował  
podczas obiadu Stasiek Sygnarek, 
wiedzący o tym wszystkim od  woź-
nego Woźniaka. –  Ty, Antek,  też 
tam pójdziesz. Zapłacę za naukę, na-
wet, jeśli nie znajdziemy rodzinnego 
skarbu  – zwrócił się  do  najmłod-
szego brata, siedzącego obok niego, 
przy stole.

Czesne
Tymczasem szybko nadszedł rok 
1914, który poplątał biografie cesa-
rzy i maluczkich. Szkołę zamknię-
to, a Stasiek poszedł na wojnę, i  cią-
gle nie wracał. Pod okupacją nie-
miecką (1915-1918) zaistniał dobry 
klimat nie tylko dla szkolnictwa po-
wszechnego, ale także i średniego. 
W czerwcu 1917 r., w wyniku starań 
czynionych przez  ziemian Włady-
sława Leszczyńskiego i Stanisława  
Czekanowskiego oraz ks. dziekana 
Tomasza Wieczorka,  uzyskano zgo-
dę cesarskich władz okupacyjnych 
na reaktywację gimnazjum. Julianna 
Sygnarek wysupłała 150 marek na 
czesne i Antek, podobnie jak nieja-
ki Gienek Gardziński z Mogielnicy, 
rozrabiaka, dwa lata od niego star-
szy, został uczniem Męskiej 4-kla-
sowej Szkoły Powiatowej w Grój-
cu (progimnazjum), wspieranej fi-
nansowo przez Sejmik Powiatowy 
i prywatnych darczyńców, umiesz-
czonej  w kompleksie budynków po 

carskich koszarach, a przez uczniów 
zwanej budą.  Antkowi koszary były 
dobrze znane, albowiem właśnie 
tam znajdowała się cerkiewka z ko-
pułką, tak bardzo pobudzająca jego 
dziecięcą wyobraźnię. On do budy 
dochodził z Janówka, a Gienek ze 
stancji w Grójcu, na której opieko-
wał się nim pan Dominiak. 
– Jak to chłopów ciągnie do oświa-
ty ogólnej! – komentował  Stani-
sław Czekanowski, dziedzic Kośmi-
na, fakt garnięcia się młodzieży ze 
wsi do gimnazjum o profilu huma-
nistycznym. – Powiem o tym Nocz-
nickiemu, z pewnością się ucieszy 
– dodał. 

Rady dla ucznia
Antek Sygnarek z dumą oglądał 
swój dzienniczek zatytułowany „Ty-
godniowe oceny postępów i spra-
wowania się”, a  zwarte w nim „12 
dobrych i pożytecznych rad dla 
ucznia” mógłby bez zająknięcia wy-
recytować wyrwany ze snu w  środ-
ku nocy, gdyż znał je na pamięć le-
piej niż Dekalog. Dla zabawy prze-
pytywał go z nich wieczorem, przy 
lampie naftowej,  starszy brat, Olek, 
mający już 16 lat, pracujący doryw-
czo u Leżańskich w Grójcu.
– Pierwsza rada?
–  Nie zapomnij całodziennie szcze-
rze i serdecznie wznieść serca i my-
śli ku Bogu.
– Druga?
– Bądź posłuszny rodzicom i kie-
rownikom swoim. 
– Ojciec i Janek już nie żyją, a Sta-
siek i Władek są daleko, no to 
w domu musisz słuchać mamy 
i mnie, a w budzie dyrektora i na-
uczycieli. Trzecia?
– Dbaj o czystość ciała, odzieży 
i całego otoczenia, w jakim zosta-
jesz. 
– Czwarta? 
– Bądź w pracy punktualny i do-
kładny.
– Dobry jesteś. Piąta?
– Nie odkładaj nigdy na jutro tego, 
co dzisiaj zrobić powinieneś. 
– Szósta? 
– W domu, w szkole i na ulicy za-
chowuj się przyzwoicie, uprzejmie 
i grzecznie. 
– Siódma?
– Nikomu, zwłaszcza zaś słabszym 

od siebie i cierpiącym nie wyrzą-
dzaj przykrości; pomagaj im chęt-
nie. 
– Ósma? 
– Zwierząt nie dręcz i nie drażnij; 
roślin bezmyślnie nie niszcz. 
– Dziewiąta? 
– Szanuj cudzą własność i wszyst-
ko, co jest wspólną wszystkich 
własnością (własność publiczną). 
– Dziesiąta?
– Bądź wdzięczny za każdą okaza-
ną ci pomoc lub przysługę. 
– Jedenasta?
– Bądź mężny, rozważny i roztrop-
ny.
–  No i dwunasta…
– Pamiętaj, że Wszędzieobec-
ny, Wszystkowiedzący i Wszech-
mocny Bóg widzi, przenika i są-
dzi wszystkie myśli, zamiary i czy-
ny twoje. 

Zdjęcie
Bycie gimnazjalistą oznaczało nie 
tylko obowiązek bania się Pana 
Boga i katechety, ale także ko-
niec z bieganiem na bosaka. An-
tek musiał bowiem co rano zacią-
gać na nogi  długie buty z cholewa-
mi, w które obowiązkowo wpusz-
czało się spodnie, przywdzie-
wać szarą marynarkę, zapinaną od 
góry do dołu na guziki, a na gło-
wę wkładać coś na podobieństwo 
czapki studenckiej. Pewnego razu 
na dziedziniec szkolny wyniesio-
no sześć krzeseł i dwie długie ław-
ki. Na krzesłach usiadło grono pe-
dagogiczne, za nim zaś ustawi-
li się w rzędach uczniowie ubra-
ni w swoje uniformy, pierwszy 
rząd stał na ziemi, a drugi i trze-
ci na ławkach. Fotograf przyta-
skał ze sobą czarodziejską skrzy-
neczkę na trójnogu, nakrył głowę 
szmatą, błysnął, zadymił, ocalając 
dla potomności podobizny nauczy-
cieli i uczniów Męskiej 4-klasowej 
Szkoły Powiatowej. 

Dyrektorzy 
Bycie gimnazjalistą dawało za-
szczyt  obcowania z panami profe-
sorami,  wśród których nie brako-
wało indywidualności, poczynając 
od dyrektorów. 
– Sygnarek? – spytał, sprawdza-
jąc listę obecności dyrektor Kac-

per Tosio, nauczyciel matematyki 
szkół średnich w Warszawie, gorą-
cy patriota, z pochodzenia Szwaj-
car,  z wyznania ewangelik, mąż 
Amerykanki, mający syna pastora, 
żonatego z Alzatką. 
Dyrektor Tosio, zbliżający się 
już do siedemdziesiątki, wytrzy-
mał w Grójcu od czerwca do paź-
dziernika 1917 r., gdyż  jego żona 
uważała, że mieścina nad Molnicą 
nie może się równać z jej rodzin-
nym  Galveston w Teksasie. Wte-
dy to stanowisko dyrektora objął 
Józef Szczepański, niemal jego ró-
wieśnik, sprowadzony przez Wła-
dysława Leszczyńskiego, mate-
matyk po studiach w Petersburgu, 
odnoszący sukcesy pedagogiczne 
w Saratowie, Samarze, Warszawie, 
Płocku i Włocławku, autor pod-
ręczników szkolnych, ojciec uzdol-
nionej Marii,stawiającej właśnie 
pierwsze kroki na niwie literatury, 
którą cały kraj pozna jako pisarkę 
Marię Kuncewiczową. To właśnie 
Szczepański został  wraz z nauczy-
cielami i uczniami uwieczniony na 
wspomnianym zdjęciu. 
– Grójec jest bliski mojemu sercu. 
Tutaj po powstaniu styczniowym 
burmistrzował mój ojciec, tu umar-
ła i spoczywa na cmentarzu moja 
matka –  otworzył  się  przed  Lesz-
czyńskim. 

Pan w pelerynie 
Władysław Leszczyński, który 
na zdjęciu siedzi wśród profeso-
rów jako pierwszy od lewej, pan   
skromnej postury, uśmiechnięty,  
nie tylko współorganizował szko-
łę, ale także uczył w niej przyro-
dy. Do lekcji przygotowywał się 
w bryczce, jadąc z Kopanej do 
Grójca.
Na zdjęciu pomiędzy Leszczyń-
skim a dyrektorem Szczepańskim 
siedzi ks. Teofil Aranowski, kate-
cheta, wyglądem trochę przypo-
minający ascetę, przez współcze-
snych porównywany do ks. Skargi, 
natomiast pomiędzy Laskowskim 
a nierozpoznanym pedagogiem, być 
może Antonim Małkiem, siedzi ks. 
dziekan Wieczorek, noszący okulary, 
twórca ochronki Piotra Skargi, z za-
angażowaniem działający na niwie 
społecznej. 
– Pan od geografii jest młody, wyso-
ki, chodzi w kapeluszu i pelerynie. 
Jutro zabiera nas na wycieczkę do 
Belska – opowiadał Antek braciom 
i siostrom.
Wacław Skarbimir Laskowski, na 
zdjęciu siedzący po lewej ręce dyrek-
tora Szczepańskiego, geograf, naj-
młodszy z pedagogów,  miał szczę-
ście, że buda nie była koedukacyjna, 
bo w przeciwnym razie rozmarzone 
uczennice  nieustannie gwałciłby go 
wzrokiem, nie zważając na to, że jest 
już żonaty i dzieciaty. To dzięki nie-
mu, członkowi Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, Antek dowie-
dział się, że Grójec ma swoją hi-
storię. W niezwykłym miejscu, ja-
kim była buda, wśród takich wy-
chowawców, zapominało się o nie-
mieckiej okupacji i krwawych wal-
kach na frontach wielkiej wojny. 

Powrót Władka
Wypadki historyczne nabrały tem-

pa w połowie czerwca 1918 r., kie-
dy na progu  domu w Janówku  sta-
nął  młody mężczyzna w mundurze 
ułana. Ku ogromnej radości Julian-
ny Sygnarek, okazał się nim być 
syn Władek. Na obiad dostał za-
cierki na mleku i ziemniaki ze sło-
niną! Zwięźle opowiedział o swo-
ich przygodach wojennych. O służ-
bie w 1. Pułku Ułanów Krecho-
wieckich oraz w Korpusie Polskim 
generała Józefa Dowbora-Muśnic-
kiego. Oczywiście, nie przyznał 
się, że po wyjściu z niemieckiej 
niewoli wrócił do rodzinnej wsi, 
żeby przygotowywać ziomków do 
spodziewanej rozprawy z okupan-
tem. Zgodnie z przykazem, regu-
larnie meldował się na posterunku 
żandarmerii w Grójcu, co nie prze-
szkadzało mu znikać wieczorami z  
domu na długie godziny. 
– Dokąd wybywasz, Władziu? – 
pytała z niepokojem  pani Julianna. 
Odpowiadał, że po prostu chodzi 
na baby, bo chce się ożenić. An-
tek, chociaż nie miał pojęcia, że 
brat należy do Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, wyczuwał, że baba, 
którą on nawiedza, nazywa się Pol-
ska. Zresztą o POW nic wtedy nie 
słyszał, ani o jej szefie, młodziut-
kim, niepokornym Olszewskim 
z Grójca. Miał 12 lat.  

Po papierosy
Przed żniwami Władek wysłał go 
na stację kolejki wąskotorowej po  
papierosy. Szedł miedzą między 
zbożami, które w 1918 r. były do-
rodne i wysokie. Kilkadziesiąt me-
trów przed granicą, rozgranicza-
jącą pola Janówka od pól folwar-
ku Krobów, zatrzymał się jak wry-
ty. Leżał bowiem przed nim trup 
żandarma. Pruski orzeł na pikiel-
haubie był przestrzelony na wy-
lot, a w czole Niemca straszyła za-
krwawiona dziura. Gdyby nie fakt, 
że już w październiku 1914 r. oswo-
ił się z widokiem poległych żołnie-
rzy, zarówno niemieckich jak i ro-
syjskich, chyba by zwymiotował. 
A tak, aczkolwiek przerażony, do-
tarł na stację kolejki, gdzie drżą-
cym głosem poprosił o papierosy. 
Wróciwszy do domu, od razu zwie-
rzył się Władkowi z niecodzienne-
go znaleziska. 
– Przewidziało ci się, nie mów 
o tym nikomu, bo cię wyśmieją – 
powiedział brat, jakby chciał zba-
gatelizować sprawę.   

Co to znaczy?
Na drugi dzień, południową porą,  
Antek pobiegł zweryfikować swo-
je zwidy. Miejsce było  już skoszo-
ne, a żandarm wyparował. Wytęża-
jąc wzrok, dostrzegł dowód na to, 
iż wczorajszy widok nie zaistniał 
tylko w jego wyobraźni. W niesko-
szonym jeszcze zbożu poniewiera-
ła się  skórzana pikielhauba. Uniósł 
ją z ziemi ostrożnie. Powleczona 
żywicą, mocno  lśniła w słońcu. 
– Mit… Gott… für… Koenig…  
und… Vaterland… – powoli od-
czytywał niemieckie słowa wypi-
sane na przestrzelonym  orle, by 
następnie owinąć hełm w zdję-
tą  z siebie marynarkę i przemycić  
zdobycz  wojenną do stodoły.

Remigiusz Matyjas

Pikielhauba
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W wydanej niedawno przez IPN 
pracy „O niepodległość i socja-
lizm. Studia i szkice z dziejów 
Polskiej Partii Socjalistycznej” 
w jednym z artykułów nauko-
wych analizuje pan wyniki PPS 
w wyborach parlamentarnych 
w II RP. W powiecie grójeckim 
w wyborach 1922 r. socjaliści 
zdobyli prawie 17 proc., sześć lat 
później uzyskali ponad 15 proc. 
Z czego wynikały tak dobre wy-
niki dla PPS? Przecież to nigdy 
nie była okolica przemysłowa.
Wyniki PPS fluktuowały. Pierw-
sze wybory w 1919 r. przynio-
sły w okręgu obejmującym także 
powiat grójecki (również powiat 
błoński i lewy brzeg województwa 
warszawskiego), a już w szczegól-
ności w samym powiecie grójec-
kim, gigantyczne zwycięstwo na-
rodowej prawicy. Ponad 2/3 gło-
sów dostali narodowcy, a jedyną 
poważną kontr-siłą było PSL „Wy-
zwolenie”, czyli odłam ruchu lu-
dowego związany z obszarem za-
boru rosyjskiego i partia najsilniej 
wtedy związana z Józefem Piłsud-
skim. Wówczas socjaliści otrzyma-
li poparcie w granicach błędu sta-
tystycznego. Natomiast w 1922 r. 
sytuacja wyglądała zupełnie ina-
czej. Narodowcy dostali dwa razy 
mniejsze poparcie, padło na nich 
trochę ponad 1/3 głosów. PSL „Wy-
zwolenie” wzmocniło swoją pozy-
cję dostając więcej niż co czwarty 
głos, prawie co dziesiątą „kreskę” 
dostał PSL „Piast”, który zaczął się 
powoli wylewać z Galicji na resztę 
kraju. Ruch ludowy jeszcze wtedy 
był podzielony. Natomiast socjali-
ści dostali prawie 17 proc. głosów, 
czyli więcej niż w skali kraju. 

Rok 1928 przyniósł prawicy ka-
tastrofę. 
Wybory sprowadziły endecję z po-
zycji największej formacji poli-
tycznej do jednej z kilku. Na te-
renie powiatu grójeckiego w do-
bie zwrotu na lewo, jaki się wtedy 
dokonał, wygrało PSL „Wyzwole-
nie” przed socjalistami. Zaledwie 
18 proc. dostali narodowcy i tro-
szeczkę mniej, bo 17 proc. Bezpar-
tyjny Blok Współpracy z Rządem 
(BBWR). Była to typowa okolica 
wyborcza dla różnorodnych we-
wnętrznie obszarów Mazowsza. 
Obszary zdominowane przez lud-
ność szlachecką pozostały dome-
ną narodowców. Np. na zachód od 
Warszawy struktura okolicy po-
wodowała gwałtowne przepływy 
elektoratu przede wszystkim mię-
dzy nieendeckimi partiami. 

Jak na wyniki wyborów na Gró-
jecczyźnie wpływało sadownic-
two?
Już w II RP sadownictwo mia-
ło znaczenie dla wyników wybor-
czych, ale przede wszystkim dla 
struktury społecznej, ponieważ sa-
downictwem najpierw zajmowa-
ła się szlachta. Chłopi dopiero po 
uwłaszczeniu w 1864 r. otrzyma-
li możliwość zakładania sadów. Na 
terenie Grójecczyzny zatrudniano 
sporo robotników folwarcznych. 
Tworzyli najbiedniejszą warstwę 
społeczną mieszkańców wsi. Po-
trafili się pojawiać lub nie pojawiać 
przy urnach wyborczych. Powodo-
wało to duże fluktuacje frekwen-
cyjne i bardzo często na Mazow-
szu, a nie mam cienia wątpliwości, 

że dotyczyło to także powiatu gró-
jeckiego. To, czy dana społeczność 
owych robotników rolnych głoso-
wała na PSL „Wyzwolenie”, czy na 
PPS, często było kwestią konkret-
nego kandydata czy bardzo lokal-
nych układów politycznych. Trans-
fery były wśród wyborców na po-
rządku dziennym. To, że prawica 
dostała tak wysoki wynik w 1919 
r., choć później słabła, też nie po-
winno to dziwić.

Dlaczego?
Ze względu na wspomniane sadow-
nictwo, dość duży odsetek ludności 
pochodzenia szlacheckiego i trochę 
mieszczan w miejscowościach od 
samego Grójca począwszy. 

Wiele miejscowości miało prawa 
miejskie bardzo wcześnie. War-
ka w 1284 r., Mogielnica w 1317 
r., Goszczyn w 1382 r., Grójec 
w 1419 r.
I to jest bardzo istotne. Po po-
wstaniu styczniowym, w którym 
szlachta i mieszkańcy miasteczek 
Grójecczyzny o niechłopskich ko-
rzeniach wzięli aktywny udział. 
Oprócz szykan i represji politycz-
nych władze carskie podjęły też re-
presje o charakterze ekonomicz-
nym. Jeden z ukazów podnosił po-
datki miejskie. 2/3 miast centralnej 
Polski straciło wtedy prawa miej-
skie, wśród nich także miejscowo-
ści powiatu grójeckiego. Szlach-
ta i mieszczaństwo miały więc do-
świadczenia popowstaniowych re-
presji. Przedstawiciele tych stanów 
patrzyli też na rzeczywistość tro-
chę w kategoriach raju utracone-
go, jakim była mityczna z perspek-
tywy młodszych pokoleń I Rzeczy-
pospolita, kiedy dysponowali pra-
wami politycznymi. I głosowanie 
na narodowców, po ewolucji ende-
cji w prawą stronę na początku XX 
w., było dosyć oczywiste. Podział 
wyborczy miał wymiar nie tylko 
ideologiczny, ale także społeczny 
i klasowy. 

Zwraca też uwagę rosnące zna-
czenie ruchu ludowego. 
Na Grójecczyźnie jest sporo wsi, 
o których historii trudno coś po-
wiedzieć, a to znaczy, że były wsia-
mi chłopskimi. To była w naturalny 
sposób klientela ruchu ludowego. 
Z tamtych stron pochodził współ-
założyciel i pierwszy prezes PSL 

Grójeckie lat 20. XX wieku – raj dla politologa

„Wyzwolenie” Tomasz Nocznicki, 
postać ważna w bardziej radykal-
nym odłamie ruchu ludowego. Mó-
wiąc o prawicy i jej triumfach na-
leży wspomnieć o jeszcze jednym 
czynniku.

Jakim?
Mieszkańcy miasteczek i szlachta 
z reguły socjalizowali się w nara-
stającym konflikcie z lokalną spo-
łecznością żydowską. Grójec czy 
Warka były wielkimi skupiskami 
ludności żydowskiej. Tam w cza-
sie okupacji niemieckiej hitlerow-
cy tworzyli lokalne getta. Trady-
cja konfliktu etnicznego w małych 
społecznościach symulowała po-
parcie dla prawicy. Lata 20. na zie-
mi grójeckiej były arcyciekawe dla 
politologa. Warto tam było wtedy 
żyć i robić analizy wyborcze. Ol-
brzymie fluktuacje poparcia w cią-
gu mniej niż dekady i znamienny 
kierunek zmian, czyli wzrastające 
poparcie dla ruchu ludowego i spa-
dek popularności prawicy. Po od-

zyskaniu niepodległości na prawi-
cę głosowało trzy i pół razy wię-
cej niż w 1928 r., jednak coś z tymi 
wyborcami się po drodze stało, coś 
się w życiu społecznym zmieniło.

Lata 30. już tak interesujące nie 
były?
Nie analizowałem tej dekady z kil-
ku powodów. Z wyborów w 1930 r. 
praktycznie nic nie wynika. Istniał 
Centrolew, składający się z PPS, 
PSL „Wyzwolenie” i PSL „Piast” 
oraz partii chadeckich. Represje 
władz uniemożliwiały prowadzenie 
normalnej działalności politycznej. 
Wybory samorządowe w latach 30. 
były bardzo symetryczne. Wnioski 
można wyciągnąć z wyników wy-
borów do rad miejskich. 

Wróćmy jeszcze do PPS. Dlacze-
go na to stronnictwo głosowało 
w powiecie grójeckim więcej wy-
borców niż to się stereotypowo 
może wydawać?
Po pierwsze, małe zakłady przemy-
słowe, cukrownia w Jasieńcu i fa-
bryka w Warce. Społeczności zwią-
zane z fabryką były zwarte i szybko 
wpływały na ujednolicenie świado-
mości społecznej i politycznej. Na-
wet jak byli to ludzie, którzy miesz-
kali w różnych wsiach i miastecz-
kach okolicy, to ich poglądy bar-
dzo szybko rozprzestrzeniały się 
przez działalność związków za-
wodowych. To bardzo częste zja-
wisko w Polsce, zresztą podobnie 
było w Europie zachodniej. Nato-
miast na Grójecczyźnie inaczej niż 
w niektórych obszarach Galicji, 
czy na zachód od Warszawy, PPS 
ze względu na strukturę gospodar-
czą nie miał możliwości rozsze-
rzania wpływów. Poparcie zamy-
kało się w określonych społeczno-
ściach. Do poparcia PPS ze stro-
ny pracowników zakładów prze-
mysłowych i osób, na które mieli 
wpływ,  dochodziło poparcie części 
najbiedniejszych robotników rol-
nych i pracowników folwarcznych, 

którzy wychowywali się w kultu-
rze niechęci do szlachty. Wybiera-
li między PPS, PSL „Wyzwolenie” 
czy ewentualnie między Stronnic-
twem Chłopskim, które pojawi-
ło się w 1926 r. na chwilę w czasie 
dziwnych podziałów w ruchu ludo-
wym na trzy partie. Podobne zjawi-
sko występowało na Mazowszu, na 
niektórych obszarach Kresów oraz 
wśród biednej ludności prawo-
sławnej. Efektem takiego rozłoże-
nia sympatii politycznych, oprócz 
osłabienia prawicy, było to, że 
BBWR nie był aż tak silny w po-
wiecie grójeckim, jak w skali kra-
ju. Z reguły opierał się na czynniku 
administracyjno-biurokratycznym. 

Na komisarzach samorządo-
wych przysłanych przez War-
szawę. 
W wielu przypadkach przyjeżdżał 
nie tylko komisarz, ale cały apa-
rat urzędniczy. Wszyscy urzędni-
cy musieli się związać z obozem 
władzy. Tak endecja straciła wy-
borców na rzecz sanacji. Widać 
to na mapach Warszawy, urzędni-
cy w dwa lata zmienili preferen-
cje wyborcze. A jak nie chcieli tego 
zrobić, to tak, jak dziadek Roma-
na Giertycha, Jędrzej, musieli szu-
kać nowego zajęcia. W tym sen-
sie w polityce niewiele się zmienia. 
Chociaż pod tym względem na zie-
mi grójeckiej było zupełnie inaczej 
niż dzisiaj, zupełnie inne czynniki 
polityczne decydowały, kwitł plu-
ralizm polityczny. 

W wyborach na ziemi grójeckiej 
startowały komitety żydowskie. 
Ale nie odnosiły większych suk-
cesów, bo ludność żydowska była 
rozproszona politycznie. W 1919 
r. startowały dwa komitety żydow-
skie: grupujący bardziej konser-
watywnych wyborców oraz zrze-
szający syjonistów. Gdyby poszły 
wspólnie, ich wynik przekroczyłby 
9 proc., wystartowały jednak od-
dzielnie i nie odegrały żadnej roli. 

Z Rafaem Chwedorukiem, politologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Tomasz Plaskota.

Rafał Chwedoruk (fot. wikipedia)

SYMBOLICZNY SPACER

Do najbardziej  oryginalnych  form  
pozyskiwania środków na terapię 
Dominika Wojdalskiego należał 
bez wątpienia „Historyczny spacer 

ulicami Grójca”. Przeprowadził go Artur Szlis, 
radny i nauczyciel historii. Można powie-
dzieć, że Artur  ostatnio rozspacerował się.
 Na poważnie zaczęło się 31 sierpnia 2019 
r., podczas obchodów 600-lecia praw miej-
skich, kiedy po raz pierwszy oprowadził po  
mieście wycieczkę grójczan. Wtedy to, także 
za sprawą spaceru  śladami żydowskimi  (na-
uczycielka M. Andrychowicz), okazało się, że 
po Grójcu, chociaż nie jest on ani Paryżem, 
ani Rzymem, warto chodzić w sensie krajo-
znawczym.  Taka wędrówka,  po nieozna-
czonym ciągle pod względem historycznym 
grodzie, stanowić może ciekawą formę edu-
kacji regionalnej.
Artur sięgnął  po nią  również w dobie pandemii. W czasie ferii zimowych można go było spotkać w różnych 
punktach miasta, zobaczyć, jak opowiada młodzieży o instytucjach  oraz postaciach dawnego i współcze-
snego Grójca. 
Spodobała mu się rola przewodnika. Nic zatem dziwnego, że gdy na wokandzie pojawiła się sprawa Do-
minika Wojdalskiego, wystąpił z inicjatywą  uskutecznienia spaceru charytatywnego. Ziarnko do ziarn-
ka i zbierze się miarka – pomyślał. 13 lutego, chociaż obowiązywały zasady reżimu sanitarnego i zachowa-
nia dystansu społecznego, przed pomnikiem ks. Piotra Skargi zebrała się niemała gromada amatorów hi-
storycznego spacerowania. Jednoczyło ich pragnienie niesienia pomocy bliźniemu, tak bliskie królewskie-
mu kaznodziei, który w Krakowie założył Arcybractwo  Miłosierdzia, a w Grójcu  fundację szpitalną. Nie za-
szkodzi też przypomnieć, że Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 r., zatem potraktujmy spacer z 13 lutego 
2021 r. nie tylko (i aż) jako dar serc dla Dominika, ale także jako spóźniony prezent urodzinowy dla sławne-
go grójczanina. 

Remigiusz Matyjas
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Urodził się 11 lutego 
1798 r. w Warszawie. 
Tutaj w 1813 r. ukoń-
czył liceum, do którego 

uczęszczało dużo młodzieży wy-
znania ewangelickiego. 

Licealista 
Szkoła, notabene ulokowana w jed-
nej z oficyn Pałacu Saskiego, mia-
ła profil humanistyczny. Dyrektoro-
wał  Samuel Bogumił Linde, ewan-
gelik, autor wiekopomnego „Słow-
nika języka polskiego”, a francu-
skiego uczył Mikołaj Chopin, któ-
ry od 1811 r. wraz z rodziną, w tym 
i synkiem Fryckiem, mieszkał 
w Pałacu Saskim. Zatem Maurycy 
odebrał edukację szczebla średnie-
go  na wysokim poziomie, współ-
tworząc potem wraz z innymi ab-
solwentami Liceum Warszawskie-
go, tak bowiem nazywała się  pla-
cówka, elitę intelektualną Króle-
stwa Kongresowego. 

Krewki student?
Idąc w ślady dziadka i ojca, posta-
nowił zostać medykiem. 30 kwiet-
nia 1813 r. przyjęto go w poczet stu-
dentów Szkoły Lekarskiej, włączo-
nej kilka lat później jako Wydział 
Lekarski  w strukturę Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Zdarzyło mu się 
wspólnie z innym studentem, Pio-
trem Kosteckim, pobić w auli uni-
wersyteckiej kolegę Jerzego Ry-
wackiego. Rada Ogólna Uniwer-
sytetu zajęła stanowisko, w którym 
domagała się surowego ukarania 
Maurycego i Piotra. Na znak prote-
stu przeciwko temu orzeczeniu pro-
fesor August Wolff wraz z dwoma 
profesorami Wydziału Lekarskie-
go, Józefem Czerkieskim i Fran-
ciszkiem Brandtem, 21 paździer-
nika 1817 r. podali się do dymi-
sji. Sprawę załatwiono polubow-
nie, ale uczestnicy bójki musieli 
zmienić uczelnię. Kostecki dokoń-
czył studia we Wrocławiu i Berli-
nie, uzyskując doktorat medycyny 
i akuszerii, Wolff zaś kontynuował 
studia w Berlinie, Paryżu i Würz-
burgu, gdzie zdobył tytuł doktora 
medycyny i chirurgii. Stało się to 
w 1819 r.

Młodziutka Antonina
Pan Maurycy, odbywszy praktykę  
w szpitalach niemieckich, w 1821 
r. powrócił do  Warszawy. Zamiesz-
kał w kamieniczce przy ulicy Dani-
łowiczowskiej, zatem niedaleko ro-
dzinnego domu, stojącego przy uli-
cy Bielańskiej. 15 sierpnia 1822 r. 
ten 24-letni ewangelik, już wzię-
ty lekarz, pojął za żonę 16-letnią  
Antonię Nowakowską, katoliczkę, 
córkę Jana Chrzciciela Nowakow-
skiego, właściciela domu przy uli-
cy Nowo-Senatorskiej.  Wolffowie  
uwili sobie gniazdko w domu nr 
585 przy ulicy Długiej, gdzie przy-
szły na świat ich dzieci: Jan Augu-
styn Wojciech,  Maurycy Antoni 
i chyba też Joanna. 

Rozwód pierwszy
W kwietniu 1829 r. małżonkowie 
rozwiedli się. On miał wtedy lat 31, 
ona zaś lat 23. Wiadomo, że Anto-
nina mieszkała potem przy ulicy 
Brukowej (obecnie Stefana Okrzei)  
na Pradze. W wieku 30 lat wyszła 
za mąż za 23-letniego kawalera 
wyznania ewangelickiego, Floren-

tyna Gwozdeckiego, aktora i dzien-
nikarza. Zmarła już 6 lutego 1840 
r., a pochowana została na Cmen-
tarzu Powązkowskim. Gwozdecki, 
który potem m.in. zarządzał teatra-
mi warszawskimi, żenił się jeszcze 
dwukrotnie. 

Lekarz dyktatora 
Niedługo po rozwodzie  serce Mau-
rycego Wolffa zabiło dla ojczyzny. 
W 1831 r., podobnie zresztą jak  Ry-
wacki i Kostecki, opatrywał ran-
nych żołnierzy walczących w woj-
nie z Rosją. Dwoił się i troił w la-
zarecie urządzonym w Koszarach 
Mirowskich, pełnił także obowiązki 
ordynatora Szpitala św. Ducha. Na 
początku powstania listopadowego 
opiekował się zdrowiem dyktato-
ra Józefa Chłopickiego, z bliska ob-
serwując napięte relacje wśród do-
wódców i polityków. Niesubordy-
nacja generała Jana Krukowieckie-
go, delikatnie mówiąc, wyprowa-
dziła Chłopickiego z równowagi.  
– I cóż to, wichrzycielu przeklę-
ty, czyli wiek nie uśmierzył twej 
krnąbrnej zuchwałości? Rozka-
zuj kiedy chcesz, ja od wszystkie-
go ręce umywam, nie chcę być wo-
dzem naczelnym! – nakrzyczał na 
Krukowieckiego, po czym  padł jak 
długi na ziemię i zaczął się pienić, 
ciężko oddychał  piersiami, nie mo-
gąc wydobyć z siebie słowa. 
– Na szczęście przybył młody dok-
tor Maurycy Wolff, puścił mu krew, 
położył do łóżka, a życie jego  było 
w wielkim niebezpieczeństwie – re-
lacjonował wydarzenia Julian Ur-
syn Niemcewicz. 
Ciężko rannego 25 lutego pod Ol-
szynką Grochowską Chłopickie-
go przywieziono z pola bitwy wła-
śnie do warszawskiego mieszkania  
Wolffa.
– Niedobrze. Odłamki moskiew-
skiego granatu uszkodziły lewą sto-
pę i prawą nogę niżej kolana – za-
frasował się doktor.
Gdy w odwiedziny do rannego  

Medycyna, kobiety i piwo – rzecz o Maurycym Wolffie
W styczniowym numerze „ŻG” przedstawiliśmy postać doktora Augusta Ferdynanda Wolffa (1768-1846). Z podgrójeckim Głuchowem związani 
byli również jego synowie, w tym Maurycy, znany lekarz warszawski, oddany pacjentom i ojczyźnie, temperamentny, mający wieczne problemy z 
płcią piękną, właściciel głuchowskiego browaru. 

przyszedł adiutant, Ignacy Skarbek 
Kruszewski, nie wpuszczono go do 
środka.
– Bardzo cierpi i potrzebuje spokoju 
– odprawił go pan Maurycy, który 
jeszcze tego samego dnia wieczo-
rem wyjechał potajemnie ze swoim 
pacjentem do Krakowa, gdzie miał 
się on poddać kuracji i skąd już ni-
gdy nie wrócił do Warszawy. 

Piękna Julia
Wrócił za to nasz doktor. 15 sierp-
nia 1831 r. spotkał generała Kru-
kowieckiego. Zamienił z nim led-
wie  kilka zdań, bo spieszył się do 
Marii Dziekońskiej, żony generała 
Kazimierza Dziekońskiego. Gościli 
u niej pułkownikostwo Antoni i Jó-
zefa Górscy, których chciał ostrzec 
przed  powrotem do domu, dopóki 
się wszystko nie uspokoi. (Jak wia-
domo, w nocy z 15 na 16 sierpnia 
w Warszawie doszło do publicz-
nych samosądów na osobach po-
dejrzewanych o zdradę ojczyzny). 
Pan Maurycy zapewne już wtedy 
miał na oku córkę Antoniego Gór-
skiego, pułkownika artylerii, kawa-
lera Krzyża Wojskowego Polskiego 
i Legii Honorowej, dziedzica dóbr 
Strzegocin koło Kutna. Julia Gór-
ska, katoliczka, klasyczna piękność 
epoki, wychodząc za 35-letniego 
rozwodnika, miała 19 lat. Ślub od-
był się 23 kwietnia 1833 r. w Strze-
gocinie. Maurycy i Julia zamiesz-
kali w Warszawie, w domu nr 389 
przy Krakowskim Przedmieściu. 9 
maja 1836 r. przyszedł na świat syn 
Antoni Stanisław Józef, a 5 listopa-
da 1838 r. córka Marianna Paulina. 

Rozwód drugi
Także ten związek nie przetrwał de-
kady. Urodziwa pani Wolff w 1841 
r., podczas pobytu w Dreźnie, po-
znała Antoniego Wodzińskiego, ab-
solwenta Liceum Warszawskiego 
i pensji Mikołaja Chopina, uczestni-
ka powstania listopadowego i woj-
ny domowej w Hiszpanii,  wiodące-

go od lat żywot na emigracji w Pa-
ryżu. Wyglądał jak książę z bajki,  
był znacznie młodszy od męża i za-
kochał się w niej bez pamięci, więc 
postanowiła rozjeść się z doktorem. 
Rozwód nastąpił na podstawie wy-
roku Konsystorza Generalnego Ar-
chidiecezji Warszawskiej, wydane-
go 12 listopada 1841 r. Julia i An-
toni wzięli ślub w Dreźnie. Sielan-
ka nie trwała zbyt długo, bowiem 
małżonek, rażony paraliżem, prze-
niósł się do wieczności 19 grudnia 
1846 r. Julia wypłakała oczy. Kilka 
lat później została żoną Macieja Or-
dęgi, 48-letniego wdowca, dziedzi-
ca dóbr Szczypiorno pod Kaliszem. 
Zmarła w 1881 r., gdy wracała 
z Poznania do Szczypiorna, stano-
wiącego obecnie dzielnicę Kalisza. 

Głuchowska fabryka
Po rozstaniu z Julią doktor topił 
smutek w piwie. Nie miał z tym 
kłopotów, gdyż – jako dziedzic 
dóbr głuchowskich  – był właścicie-
lem jednego z największych  bro-
warów  na mazowieckiej prowincji, 
a już na pewno w rejonie Grójca. 
Browar w Głuchowie produkował 
piwo bawarskie, które dostarcza-
no na rynek warszawski. W czerw-
cu 1849 r. „świeży transport” piwa 
z „fabryki Maurycego Wolffa” trafił 
do składu przy ulicy Świętojerskiej. 
Sprzedawano je „po cenach stałych 
nader umiarkowanych tak na butel-
ki jak i na 1/8,1/4, 1/2 i na całe okse-
fty” (okseft, inaczej „wielka becz-
ka”, około 210 do 250 litrów). 
– Muszę napić się piwa – westchnął  
doktor, kompletnie zmęczony po 
wizycie u marudnej niewiasty. 

Lekarska cierpliwość
Prowadzenie praktyki lekarskiej 
wymagało szczególnego  taktu, sil-
nych nerwów, zwłaszcza, jeśli idzie 
o kurowanie bogatych dam. A Mau-
rycy Wolff jak mało kto umiał obra-
cać się w skomplikowanym świe-
cie medycyny, dzięki czemu nigdy 
nie narzekał na brak pracy. W la-
tach 50. opiekował się m.in. panią 
Rozalią, chorą na puchlinę wod-
ną, ciągle narzekającą na bóle gło-
wy, gorączkę nerwową, połączo-
ną z gorączką żółciową, karbunku-
ły (podskórne wrzody zgorzelino-
we), liszaje, nieregularne periody 
itp. Ceniła fachowość pana Maury-
cego, co nie przeszkadzało jej ko-
rzystać z porad także innych leka-
rzy, i to nie tylko warszawskich, co 
on na ogół akceptował. W prakty-
ce oznaczało to dobre relacje Wolf-
fa z takimi kolegami po fachu, jak 
Hipolit Korzeniowski czy Ksawe-
ry Rakowski, których on sam przy-
prowadzał do pani Rozalii i z któ-
rymi się konsultował odnośnie me-
tod leczenia i lekarstw. Oczywi-
ście, w ówczesnej służbie zdrowia  
zdarzała się też ostra  konkuren-
cja. Wolff, z wzajemnością zresztą, 
nie cierpiał Tytusa Chałubińskie-
go, znacznie od niego młodszego, 
błyskotliwego, niezmiernie popu-
larnego w Warszawie. Darzył  za 
to poważaniem sławnego dokto-
ra Seweryna Gałęzowskiego,  no-
tabene mieszkającego w Paryżu, 
do którego pani Rozalia słała listy, 
w których, za wiedzą Wolffa, z naj-
drobniejszymi szczegółami opisy-
wała swoje opuchlizny, czkawki, 
biegunki i miesiączki, a także na-

stępstwa zastosowania wody karls-
badzkiej, lemoniady magnesowej, 
wody węgierskiej, moroszki, owo-
cu kolokwinty, korzenia czarnego 
bzu, mniszka lekarskiego czy pi-
gułek miedzianych, a więc najczę-
ściej  środków działających prze-
czyszczająco, moczopędnie i wy-
miotnie. 
W każdym razie efekty kuracji pro-
wadzonej przez Wolffa były wi-
doczne. „Od potów puchlina nóg 
bardzo zmniejszała, prawa noga 
niemal aż do biodra wolna. Brzuch 
od ud mniejszeje, bo wisiał pomię-
dzy nogami. Teraz tylko w samym 
dole szpiczasto wisi” – pisała  pani 
Rozalia do doktora Gałęzowskie-
go, który podobnych listów odbie-
rał z kraju chyba setki, zasługując 
jak mało kto na miano patrona od 
cierpliwości. 

Wiktoria
Wydawałoby się, że pan po dwóch 
rozwodach, zmagający się na co 
dzień z niewieścimi czkawkami,  
mógłby marzyć już tylko o świę-
tym spokoju, spacerowaniu ulicą 
Długą, przy której wtedy mieszkał,  
tudzież napiciu się  piwa z Głucho-
wa. Tymczasem Maurycy Wolff na 
swoją trzecią żonę upatrzył sobie 
24-letnią Wiktorię Borzęcką. Po-
wiódł ją do ołtarza 9 październi-
ka 1855 r. w kościele św. Krzyża 
w Warszawie, w obecności dwóch 
młodych hrabiów: Konstantego 
Branickiego i Stefana Potockie-
go oraz matki panny młodej, Fran-
ciszki z Pawlińskich Borzęckiej. 

Powrót teścia
Teść, Alfons Borzęcki, kapitan by-
łych wojsk polskich, uczestnik 
powstania listopadowego i wy-
padków Wiosny Ludów, mason, 
w tym czasie przebywał jeszcze 
na emigracji we Francji. Zatem 
nie był on obecny przy narodzi-
nach wnuka, Konstantego Stani-
sława, który przyszedł na świat 24 
lipca 1854 r. Już tego samego dnia 
dziecko ochrzcił z wody sędziwy 
Beniamin Szymański, kapucyn, 
biskup podlaski. Z właściwą ce-
remonią chrztu czekano zapew-
ne na wyczekiwany od lat powrót  
dziadka. Pan Alfons, wystarawszy 
się o pozwolenie na powrót do kra-
ju, zmarł nagle 2 lipca 1857 r., na 
drugi dzień po przybyciu do War-
szawy, prawie w chwili powitania 
z rodziną, czyli żoną, jedyną cór-
ką, zięciem i wnukiem. Pochowa-
no go na Cmentarzu Powązkow-
skim. Kilka dni później w kościele 
Nawiedzenia NMP dopełniono ce-
remonię chrztu wnuka. 

Pożegnanie
W końcu i Maurycego  Wolffa do-
padła słabość, krótka, ale nie do 
pokonania. Zmarł 26 kwietnia  
1861 r. w domu nr 547B przy pla-
cu Krasińskich. Żegnano go jako 
„jednego z najzasłużeńszych leka-
rzy warszawskich”, członka War-
szawskiego Towarzystwa Dobro-
czynności. Jego ciało – wysta-
wione na widok publiczny – było 
„licznie odwiedzane przez tych 
wszystkich ludzi różnych stanów”, 
którym niósł pomoc. W ostatniej 
drodze na Cmentarz Powązkow-
ski towarzyszyły mu liczne rzesze 
warszawian.   Remigiusz Matyjas

Grób Maurycego Wolffa (fot. Stefan Matyjas)
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Kocham swoją pracę i nie 
ma ona nic wspólnego ze 
stereotypami, które kiedyś 
szalały po świecie, a nawet 
i w książkach. Serio. Pytacie: 
co niby robi taki bibliotekarz? 
Odpowiem. To chodząca 
orkiestra. 

Konkursy, eventy, pro-
mocja, social media, 
spotkania na żywo 
i online, wyciecz-

ki, warsztaty, informatycy, pro-
jektanci, graficy, wolontariu-
sze, copywriterzy, doradcy, po-
mocnicy w jednym. Kreatywne 
mróweczki. Chyba to najlepsze 
określenie. Czytamy w domu. 
W wolnym czasie, którego jak 
każdemu, brakuje. Praca w Bi-
bliotece rozwija, uczy, otwie-
ra na świat i innych, pozwala 
poznać tysiące ludzi. To praca 
z ludźmi i wiedzą. A to - uwierz-
cie - niesamowite! Wcale nie 
jest nudno. Każdy dzień to nowe 
wyzwanie. Nie jest łatwo, cza-
sem nawet pod górkę. Ale war-
to. Nie jest to zawód dla każde-

Okiem bibliotekarza
go. To praca przede wszystkim 
dla pasjonatów. Zarobki nie są 
tu duże, ale satysfakcja z wy-
konywanych zadań, o wiele 
większa. 
Jeśli chodzi o stereotypy, ow-
szem, bywają dni, kiedy niewie-
le się dzieje, tylko wypożycza-
nie i przyjmowanie zwróconych 
książek. Ale tych dni jest bardzo 
mało. 
Wchodząc w świat bibliotek, 
dostajesz się do krainy kreaty-
wości i wysiłku, a nie do krainy 
nudy i rutyny. 
A, i co najważniejsze, nie myśl-
cie, że bibliotekarze przeczyta-
li wszystkie książki ze zbiorów. 
O nie! To chyba nawet niewy-
konalne, a podczas 8 h pracy nie 
mamy na to nawet chwili. 
Praca w bibliotece jest, jak naj-
kolokwialniej mówiąc, fajna. 
I myślę, że mało jest osób, które 
by tego nie powiedziały. 
Takie słowo ode mnie. Pozy-
tywnie zakręconej bibliotekarki 
z krwi i kości.  
                   Magda Sepczyńska

fo
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Ktoś mądry kiedyś powie-
dział, że biblioteki to leczni-
ce duszy. To prawda, co chy-
ba potwierdzą Czytelnicy, i to 
nie tylko grójeccy. Staramy 
się być wierni temu przesłaniu 
na różne sposoby. Gdy dwa 
tygodnie temu dowiedzieli-
śmy się, że potrzebna jest po-
moc dla Dominika Wojdal-
skiego, zaproponowaliśmy  
swoją receptę: kiermasz ksią-
żek, z którego wszystkie ze-
brane środki zostaną przeka-
zane na jego leczenie. I tak 
się stało.  Na stronie Licyta-
cja dla Dominika Wojdalskie-
go przeprowadziliśmy aukcję 

BIBLIOTEKA DZIAŁA
książek z podpisami znanych 
polskich autorów. Książki cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem, czyli Czytelnicy wy-
kazali się ofiarnością. Każda 
pomoc, każdy grosz się liczy. 
Dlatego pomagajmy i zachę-
cajmy innych do okazywania 
pomocy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy dołączyli się do 
akcji dla Dominika. 
Życzymy Ci siły i wytrwało-
ści w walce z chorobą. Moc-
no trzymamy kciuki za Cie-
bie, Dominik!
Wierzymy, że wygrasz drugą 
połowę meczu!!!
  Pracownicy MGBP w Grójcu 
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Zająłeś II miejsce w organizowa-
nym przez portal grojec.24.net ple-
biscycie na Najlepszego Trenera 
Grójca 2020 roku. Czym dla Ciebie 
jest to wyróżnienie?
Ten rezultat pozytywnie mnie zasko-
czył. Cieszę się, że tak wiele osób na 
mnie zagłosowało. Czuję się docenio-
ny. Tym bardziej, że jestem pierw-
szym szachistą, który uzyskał nomi-
nację w tym plebiscycie. To ozna-
cza, że szachy w Grójcu mają się 
całkiem dobrze i że wykonujemy 
dobrą robotę.

Opowiedz, jak zaczęła się Twoja 
przygoda z królewską grą?
To długa historia. Dziadek nauczył 
mnie grać w szachy. Przez wie-
le lat grałem głównie z nim, rzadziej 
w szkole czy ze znajomymi. Dopie-
ro na studiach moje zainteresowanie 
szachami przybrało bardziej konkret-
ne kształty. W Warszawie studiowa-
łem budownictwo i na wydziale zo-
baczyłem plakat zapraszający na mi-
strzostwa Politechniki Warszawskiej 
w szachach. Wziąłem udział w za-
wodach i zostałem dostrzeżony. Wte-
dy mocniej zainteresowałem się sza-
chami. Potem znalazłem się w klubie 
szachowym skupionym wokół Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury. Tworzy-
li go wówczas jedynie zawodnicy po 
50 roku życia. Trafiłem tam przypad-
kowo, bo grając w Internecie, na po-
pularnym portalu kurnik.pl, zacząłem 
rozmawiać z jednym ze swoich prze-
ciwników. Okazało się, że obaj jeste-
śmy z Grójca. Zaprosił mnie do klu-
bu, przyjechałem i zostałem. A po-
tem, z inicjatywy dyrektora Grzego-
rza Rejera, zacząłem uczyć gry w sza-
chy. Zrobiłem kurs instruktora. Kolej-
nym krokiem była organizacja zajęć 
w szkołach.  

Chyba każdy, kto uprawia jakąś 
dyscyplinę sportu, ma swojego sza-
chowego idola. Kto jest Twoim sza-
chowym wzorem?
To prawda, choć w moim przypadku, 
ze względu na późny start, jest nieco 
inaczej. Mogę wspomnieć o czwar-
tym mistrzu świata Aleksandrze Ale-
chinie, który faktycznie był dla mnie 
wzorem. A z aktualnych? Nie mam 
jednego ulubionego.

Trudno jest namówić dzieci do na-
uki gry w szachy?
Bardzo łatwo. Szczególnie chłopców. 
Szachy są grą walki, są dwie armie, są 
królowie. Szachownica jest więc po-
lem bitwy. Z dziewczynkami jest nie-
co trudniej, bo one troszkę mniej lubią 
rywalizować. Pewnie dlatego kobiet 
jest w szachach dużo mniej niż męż-
czyzn. Ale teraz mamy grupę, w któ-
rej są same dziewczyny. Może to tak-
że zasługa popularnego serialu „Gam-
bit królowej”.  

O serialu porozmawiamy za chwi-
lę. Powiedz najpierw coś o swoich 
największych osiągnięciach. 
Jeśli chodzi o pojedynczą partię, to 
mam ciągle w pamięci zwycięstwo 
nad Janem Adamskim, byłym mi-
strzem Polski i mistrzem międzyna-
rodowym. Odniosłem je w podczas 
mistrzostw Milanówka. Do dziś je-
stem zawodnikiem z najniższą po-
zycją w rankingu, jaki kiedykolwiek 
z nim wygrał. Zdobył wiele medali 
mistrzostw Polski, pokonał nawet nie-
gdyś słynnego rosyjskiego szachistę 
Michaiła Tala. Bardzo dobrze wspo-

minam także cykl zawodów o mi-
strzostwo Warszawy. Trzykrotnie wy-
grałem w ramach tych turniejów gru-
pę B. Były też turnieje, w których zdo-
bywałem swoje normy na kandydata 
na mistrza. 

A które rezultaty Twoich pod-
opiecznych są najcenniejsze?
Te aktualne wyniki są najlepsze. 
W grudniu odbyły się Mistrzostwa 
Mazowsza w Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych i stamtąd po raz 
pierwszy nasz zawodnik, Michał Smę-
tek, przywiózł dwa tytuły mistrzow-
skie. W kategorii do lat 9 dziewcząt 
Hania Łoboda została wicemistrzynią 
Mazowsza w szachach błyskawicz-
nych, zaś w szachach szybkich zdoby-
ła medal brązowy. A przed nimi Filip 
Pułapa został wicemistrzem Mazow-
sza do lat 13 w szachach klasycznych. 
Filip ma również złoty medal z Dru-
żynowych Mistrzostw Mazowsza Ju-
niorów. To też historyczny sukces.

Jakie cechy powinien mieć zawod-
nik, który chce coś w szachach osią-
gnąć?
W szachy może grać każdy, ale jeśli 
ktoś nastawia się na wynik, to musi 
dużo pracować. Talent to tylko 10%. 
Reszta to ciężka praca. Trzeba ćwi-
czyć codziennie. Nie tylko z trene-
rem, ale także indywidualnie. Innych 
cech, takich jak umiejętność skupie-
nia, można się nauczyć. Szachy prze-
cież stosuje się również jako terapię 
dla dzieciaków, które mają problemy 
ze skupieniem.

Jak oceniasz serial „Gambit królo-
wej”, który na pewno bardzo przy-
sporzył popularności Twojej dyscy-
plinie?
Faktycznie pod kątem szachowym 
jest zrobiony wyjątkowo dobrze. 
W poprzednich produkcjach, gdzie 
pojawiały się szachowe motywy, 
były one traktowane po macoszemu. 
W „Gambicie królowej” odwzorowa-
no prawdziwe partie, pokazano nawet 
rozwój zawodniczki. Im miała więk-
sze doświadczenie, tym lepiej grała. 
Oczywiście były drobne niuanse jak 
przewracanie króla po przegranej par-
tii, co już wtedy raczej się nie zdarza-
ło, ale nie zmienia to faktu, że szachi-
ści mogą się w tym serialu rozsmako-
wać. Co więcej, postać odwzorowuje 
zawodników z tamtej epoki, np. Bob-
by’ego Fishera, który walczył z całą 
plejadą radzieckich szachistów. A jeśli 
chodzi o postać kobiecą, to serialowej 

Gambit Adama Lasoty
Z Adamem Lasotą, szachistą i trenerem szachowym, rozmawia Dominik Górecki.

Beth Harmon najbliżej do Very Men-
chlik. Serial wzbudził wielkie zainte-
resowanie szachami. Sprzedaż sza-
chownic wzrosła o setki procent. Za-
łożono mnóstwo nowych kont na sza-
chowych stronach internetowych.

Rozumiem, że po emisji serialu i Ty 
odczułeś większe zainteresowanie 
szachami?
Tak. Dzwonią ludzie, którzy chcą się 
uczyć szachów. Nawet dorośli. Skon-
taktowała się ze mną np. pani dentyst-
ka, która po obejrzeniu serialu poko-
chała szachy.

Ale o szachach niedawno mówi-
ło się także w negatywny sposób. 
A wszystko za sprawą 17-letniej Pa-
trycji Waszczuk, którą środowisko 
oskarżyło o to, że w grze pomagała 
sobie aplikacją na smartfonie.
Środowisko podchodzi do tego jedno-
znacznie – zawodniczka oszukiwała. 
Najlepsi szachiści świata, analizując 
ruchy wykonane przez Patrycję Wasz-
czuk, nie mają żadnych wątpliwości. 
Cała sytuacja jest oczywiście bardzo 
smutna, ale nieodosobniona. W cza-
sach pandemii wiele zawodów odby-
wa się w Internecie. I, niestety, docho-
dzi do bardzo wielu oszustw. Od po-
ziomu amatora do poziomu arcymi-
strzów. Na nieczystej grze przyłapano 
nawet zawodnika z Iranu, który zdo-
był mistrzostwo świata do lat 20. Ale 
o ile programy szachowe są w stanie 
wyłapać szachistów oszukujących 
podczas gier online, o tyle w grze na 
żywo jest ciężej to zrobić. 

Jak bronić się przed dopingiem 
elektronicznym podczas gry na 
żywo? Domyślam się, że na najważ-
niejszych zawodach można jakoś 
temu zapobiec. Ale przecież bram-
ki wykrywające sprzęt elektronicz-
ny to rzadkość.
Generalnie szachy nie są chyba jesz-
cze gotowe na takie wyzwanie. Na 
najważniejszych imprezach rzeczy-
wiście używa się wykrywaczy. Ale 
na mniejszych już nie, bo nie ma na to 
funduszy. Również sędziowie są nie 
do końca przygotowani na takie sy-
tuacje. Moim zdaniem, widać to wła-
śnie na przykładzie Patrycji Wasz-
czuk. Myślę, że – podkreślam, że to 
jest tylko moje zdanie, bo nie mam 
dowodów – zawodniczka była przy-
gotowana na to, że ktoś przyłapie ja 
na wspomaganiu się aplikacją. Miała 
wokół siebie ludzi, mających podob-
ne doświadczenie, i doskonale wie-

działa, co ma zrobić w określonej sy-
tuacji. Niestety, doping w szachach to 
ogromny problem. To nie jest tak jak 
w biegach, gdzie zawodnik zażywa 
substancje i jego możliwości wzrasta-
ją co najwyżej o kilka procent. Poma-
gając sobie programem szachowym, 
początkujący gracz jest w stanie ograć 
arcymistrza. 

A jak wygląda zabezpieczenie anty-
dopingowe w turniejach online?
To jest tajne i bardzo dobrze. Strony 
nie udostępniają swoich algorytmów, 
które pozwalają przyłapać oszustów. 
Generalnie polega to na analizie ru-
chów, jakie wykonał gracz. Oprócz 
tego bierze się pod uwagę reakcje za-
wodników w trakcie gry, ile czasu po-
trzebuje na ruch, jaka jest amplituda. 
Sprawdza się to bardzo dobrze.

Jesteś w stanie się samodzielnie zo-

rientować, że ktoś oszukuje? 
Nie jest to proste. Można mieć wąt-
pliwości, ale trzeba też pamiętać o in-
nej kwestii. Nie możemy podejrzewać 
każdego zawodnika, który nas poko-
na, że oszukuje. Można tu przyto-
czyć słynny mecz Weselina Topałowa 
z Władimirem Kramnikiem. Doszło 
wtedy do afery Toilet Gate. Kram-
nik wówczas dość często wychodził 
do toalety, a Topałow zaczął podej-
rzewać, że zawodnik korzysta w niej 
z pomocy programu szachowego. 
W takim momencie wchodzi w grę 
psychologia. Nawet jeśli gracz, choć 
często idzie do toalety, lecz nie oszu-
kuje, to przeciwnik zaczyna myśleć, 
że jednak coś jest nie tak. 

Jedną z najsłynniejszych historii 
szachowych jest pojedynek Gar-
riego Kasparowa z komputerem 
Deep Blue. Czy człowiek ma szan-
sę w szachowej rywalizacji z kom-
puterem?
Wtedy jeszcze taki znakomity zawod-
nik jak Kasparow był w stanie to zro-
bić. Ale to był już ostatni moment. Te-
raz nie ma takiej opcji. Mistrz świata 
nie ma najmniejszych szans w walce 
z komputerem. A ta historia Kasparo-
wa i Deep Blue jest ciekawa, bo wte-
dy Rosjanin rzucił podejrzenie, że to 
człowiek pomagał maszynie. A teraz 
nie ma wątpliwości, że to maszyny 
pomagają człowiekowi. Aczkolwiek 
programy można wykorzystywać do 
treningu. 

Szachy i Igrzyska Olimpijskie – to 
możliwe?
Lata temu sytuacja była taka, że Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski 
chciał włączyć szachy do progra-
mu Igrzysk, ale wtedy szachiści nie 
chcieli, bo uważali, że szachy to po-
ważniejszy sport i nie powinien być 
częścią Igrzysk. Teraz sytuacja jest 
odwrotna i szachiści chcą w nich 
uczestniczyć. Myślę, że prędzej czy 
później to nastąpi. A póki co szachi-
ści mają swoją osobną olimpiadę 
szachową.  

MŁODZIEŻOWE POSZUKIWANIA – 
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
Działania plastyczne są co-
dziennością młodego po-
kolenia twórców. Wybie-
rają oni rysunek, malar-
stwo, kolaż, grafikę, cera-
mikę… – różne techniki 
i różne sposoby podejścia 
do tematów. W Pracow-
ni Plastycznej Takie Tam 
Warsztaty młodzież i dzie-
ci  zwiększają  umiejętności 
malarsko-rysunkowe oraz  
zdolności manualne.
–Maluję, ponieważ jest to 
moja pasja. Podczas tej czynności rozwijam wyobraźnię i kreatywność. 
Poszerzam też swoją wiedzę o malarstwie i artystach. Malując bardzo 
się wyciszam i odstresowuję – twierdzi  Kasia Wyrzykowska 
Młodzi ludzie  poszukują nowych środków wyrazu artystycznego po-
przez kadrowanie obiektów, łączenie technik i materiałów plastycz-
nych oraz próby odnalezienia autentyczności w każdym realizowanym 
projekcie.  Nie unikają trudnych zagadnień, sięgania w głąb siebie, aby 
odnaleźć właściwe połączenia kolorystyczne, proporcje, kompozycję. 
Mówienie językiem sztuki jest pięknym wyrażaniem siebie, przekazy-
waniem myśli, które czasem trudno ubrać w słowa,  a które dzięki bar-
wom i kształtom zawartym na płaszczyźnie obrazu stają się przekazem 
wewnętrznego świata emocji. 
Z wielką radością i dumą prezentujemy wybrane prace twórców z mło-
dzieżowej grupy artystycznej. W holu Grójeckiego Ośrodka Kultury 
możemy oglądać obrazy autorstwa: Weroniki Godlewskiej, Ewy Klo-
cek, Natalii Kopyś, Katarzyny Kusztal, Katarzyny Wyrzykowskiej, Chi-
som Skowronowskiej, Emilii Calczyńskiej i Zuzanny Rybickiej. Dora-
sta nowe, wspaniałe pokolenie artystów! Nasz „przegląd semestralny” 
obejmuje autoportret w wybranej technice, pejzaż w malarstwie tem-
perowym oraz akrylowym,  a także  martwą naturę.
Zapraszam do zwiedzania.                              Agnieszka Cecylia Kazała 
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Akademia piłkarska dla 
dzieci FC MUNDIALITO 
została pierwszym klubem 
partnerskim RADOMIAKA 
Radom. Współpraca z działającą 
w powiecie grójeckim szkółką, 
której założycielem jest były 
rzecznik prasowy PZPN i Legii 
Warszawa Michał Kocięba, jest 
pierwszym krokiem w nowej 
strategii Radomskiego Klubu 
Sportowego, zakładającej 
budowę sieci stowarzyszonych 
z nim klubów, najlepiej  
szkolących młodych piłkarzy 
i piłkarki w naszym regionie.

Radomiak i FC Mundia-
lito zapowiadają wielo-
płaszczyznową, długo-
falową współpracę.

– To dla nas zaszczyt być part-
nerem tak zasłużonego i silne-
go klubu, którego filozofia pracy 
z młodymi piłkarzami jest zbież-
na z naszym podejściem do szko-
lenia dzieci. Radomiak ma bar-
dzo przemyślaną i obiecującą 
strategię rozwoju swojej akade-
mii i promocji talentów z nasze-
go regionu. Będziemy wzajemnie 
się wspierać w szlifowaniu pił-
karskich diamencików, wierząc, 
że rozbłysną kiedyś w Ekstrakla-
sie – zapowiada Michał Kocięba, 
prezes FC Mundialito.

– Początek roku w naszej akade-
mii to dużo nowych działań i do-
brej energii. Po zawarciu umo-
wy z Uniwersytetem Technolo-
giczno-Humanistycznym, której 
efektem ma być jeszcze lepsza 
analiza zawodników, także tych 
młodych – Radomiaka, teraz ru-
szamy w tzw. teren, by dzięki 
programowi partnerskiemu sku-
teczniej monitorować talenty 
z naszego regionu oraz budować 
dobre relacje z klubami, które 
prowadzą świetną pracę z dzieć-
mi – mówi Damian Aderek, dy-
rektor Akademii Radomiaka.
Kluby w ramach współpracy 
partnerskiej będą m.in. wspiera-
ły się i wymieniały wiedzą w za-
kresie szkolenia, organizowały 
wspólne mecze i turnieje, a naj-
zdolniejsi zawodnicy FC Mun-
dialito będą zapraszani na tre-
ningi i sparingi do grup dziecię-
cych i młodzieżowych Radomia-
ka oraz na obozy organizowa-
ne przez radomski klub. Dzieci 
z klubu partnerskiego będą tak-
że gościć na meczach ligowych 
seniorów rozgrywanych w Ra-
domiu i brać udział w dziecię-
cej eskorcie. Umowa przewiduje 
również staże i szkolenia dla tre-
nerów oraz współpracę marketin-
gową klubów.

Informacja prasowa

Mundialito klubem
partnerskim Radomiaka

Plebiscyt 2020: koszykówka górą

Ósmego lutego zakończy-
ła się kolejna edycja Ple-
biscytu organizowane-
go przez lokalny por-

tal informacyjny Grojec24.net. Była 
to wyjątkowa edycja ze względu na 
trwającą epidemię i ograniczenia, 
które dotykają również sportowców. 
Jednak w związku z tym, że Plebi-
scyt odbywa się za pośrednictwem 
Internetu, a rozgrywki sportowe cały 
czas się toczą, organizatorzy posta-
nowili podtrzymać tradycję, czyli  
zorganizować konkurs.
Podobnie jak w latach poprzednich, 
Plebiscyt został podzielony na trzy 
etapy. W pierwszym z nich zbierano 
zgłoszenia kandydatów. W ramach 
konsultacji przeprowadzonych przez 
redakcję portalu Grojec24.net kan-
dydatów mogły zgłaszać kluby i sto-
warzyszenia sportowe  działające na 
terenie gminy Grójec, a także indy-
widualni mieszkańcy. 

Jedenaście zgłoszeń
Takich zgłoszeń napłynęło łącz-
nie jedenaście. Z tego pięć w kate-
gorii sportowiec, a sześć w katego-
rii trener. Następnie ruszyło głoso-
wanie poprzez specjalny formularz 
na stronie internetowej. Do finału 
weszło po trzech kandydatów z naj-
większą liczbą głosów. W katego-
rii sportowiec: Adam Lewandowski 
(piłka nożna, GPSZ Głuchów), An-
toni Longin Marciński (koszyków-
ka, MKS Grójec) oraz Karol Prasek 
(piłka nożna, GKS Mazowsze Gró-
jec). Natomiast w kategorii trener: 
Ireneusz Juraszewski (koszykówka, 
MKS Grójec), Adam Lasota (szachy, 
GOK Grójec) i Mariusz Lisiecki (pił-

ka nożna, GKS Mazowsze Grójec).

Sportowcy
W finale za pośrednictwem interne-
towego formularza oddano blisko 
sześć tysięcy głosów. Po tytuł Spor-
towca Grójca 2020 roku sięgnął re-
prezentant MKS Grójec Antoni Lon-
gin Marciński. Młody koszykarz wy-
przedził o 144 głosy Adama Lewan-
dowskiego. Na trzecim miejscu z 775 
głosami uplasował się Karol Prasek 
z Mazowsza. 
Zwycięzca tegorocznej edycji Plebi-
scytu w ubiegłym sezonie wraz z ka-
drą Mazowsza wygrał po raz pierw-
szy w historii Ogólnopolską Olimpia-
dę Młodzieży, natomiast wraz z dru-
żyną MKS Grójec zajął piąte miejsce 
w Mistrzostwach Polski. Jest regular-

Laureatami ósmej edycji Plebiscytu na Sportowca i Trenera Grójca zostali 
reprezentanci MKS: Antoni Longin Marciński oraz Ireneusz Juraszewski. 

nie powoływany na zgrupowania re-
prezentacji kraju w swoim roczniku.

Trenerzy
Ta edycja Plebiscytu należała do 
grójeckich koszykarzy, bowiem 
Trenerem Grójca 2020 roku wybra-
no Ireneusza Juraszewskiego, który 
w finale uzyskał 2328 głosów. Wy-
przedził o 129 głosów Adama Laso-
tę. Podium zamknął z 987 głosami 
trener młodych piłkarzy Mazowsza, 
Mariusz Lisiecki. 
Trenera Juraszewskiego doceniono 
za wieloletnią pracę włożoną w roz-
wój grójeckiej koszykówki. W ubie-
głym roku wraz z drużyną roczni-
ka 2006 zdobył piąte miejsce w Pol-
sce. Pracował też jako asystent ka-
dry Mazowsza, która sięgnęła po 
złoto w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. 

Nagrody
W poniedziałek 22 lutego w gró-
jeckim magistracie, podczas zdal-
nych obrad Rady Miejskiej, odby-
ła się uroczystość wręczenia pa-
miątkowych statuetek, dyplomów 
i upominków. Laureaci odebrali je 
z rąk burmistrza Dariusza Gwiaz-
dy, który był patronem honoro-
wym Plebiscytu.
Patronat medialny sprawowało „Ży-
cie Grójca”.

Mateusz Adamski

Świetne występy grójeckich juniorów na początek nowego roku!
Nasi młodzi szachiści po ostatnich 
sukcesach w Indywidualnych 
Mistrzostwach Mazowsza 
w szachach szybkich 
i błyskawicznych w Radzyminie, 
skąd w grudniu przywieźli cztery 
indywidualne nagrody, w tym 
dwa tytuły mistrzowskie i jedno 
wicemistrzostwo Mazowsza, nie 
spoczęli na laurach i kontynuują 
zwycięski marsz.

Jeszcze w starym roku, tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia 
bardzo dobry występ w Mi-

strzostwach Warszawy w szachach 
klasycznych w grupie do lat 10 za-
notowała Hanna Łoboda. Nasza za-
wodniczka rozstawiona z 18 nume-
rem startowym zagrała świetny tur-
niej, w końcowej jego fazie włą-
czając się do bezpośredniej walki 
o medale. Ostatecznie z wynikiem 
4,5 punktu z 7 partii zajęła wyso-
kie 5 miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej i zdobyła nagrodę dla naj-
lepszej zawodniczki, wypełniając 
jednocześnie normę na III katego-
rię szachową.
Miesiąc później kolejny nasz repre-
zentant pokazał klasę przy szachow-
nicy. W turnieju klasyfikacyjnym 
w Bughouse Chess&Art Club wy-
stąpił podwójny Mistrz Mazowsza 
Michał Smętek. Mimo swoich ostat-
nich ogromnych sukcesów Michał 
wcale nie był faworytem w tych za-
wodach. Na liście startowej zajmo-
wał dopiero 10 miejsce. Młody grój-
czanin nie zwykł jednak przejmo-
wać się na wyrost wysokimi rankin-
gami rywali. Tak też było i tym ra-
zem. Michał z wynikiem 6 punktów 
z 7 partii zwyciężył w zawodach, 
uzyskując ranking na poziomie I ka-
tegorii.
O ile wymienione wyżej wyniki na-
szych zawodników trzeba ocenić 
bardzo wysoko, o tyle to, co stało 

się później za sprawą kolejnego gró-
jeckiego juniora, trzeba zaliczyć do 
wyczynów wręcz wybitnych. Tym 
razem bohaterem wydarzeń był nie 
kto inny jak pięcioletni Wojciech 
Łoboda. Na przełomie stycznia i lu-
tego Wojtuś wziął udział w dwóch 
turniejach klasyfikacyjnych w Chy-
licach. W pierwszym z nich mierzył 
się z zawodnikami starszymi o kil-
ka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
lat! Na tak młodym adepcie królew-
skiej gry starsza opozycja robi naj-
częściej kolosalne wrażenie. W przy-
padku Wojtka wydaje się nie zacho-
dzić taka zależność. Cudowny pię-
ciolatek gromi wszystkich będących 
w jego zasięgu, nie wykazując nad-
miernego respektu wobec rywali.
W pierwszym z dwóch turniejów 
Wojtek zgromadził 5 z 6 punktów 
i zajął fantastyczne drugie miejsce, 
wypełniając jednocześnie normę na 
swoją pierwszą, V kategorię szacho-

wą. W kolejnych zawodach, w gru-
pie do lat 11 już nic nie pozostawił ry-
walom, zgarniając pełną pulę 6 oczek 
i pewnie zwyciężając. Tym razem 
nasz reprezentant ponownie mierzył 
się z samymi starszymi przeciwnika-
mi. Zwycięstwo Wojtuś przypieczę-
tował, wypełniając normę na IV ka-
tegorię. W tym wieku, z takimi rywa-

lami, wynik kosmiczny!
Po tak obiecującym szachowo po-
czątku roku życzymy sobie w gró-
jeckim klubie, by dalej było tylko le-
piej. Oczywiście kolejnymi relacja-
mi z podbojów naszych reprezentan-
tów podzielimy się z Państwem na 
łamach "Życia Grójca".

                 Adam Lasota

Wojtek Łoboda
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Polacy piją coraz więcej! Nietrzeźwi kierowcy to śmiertelne zagrożenie!
Stres, niepewność i zamknięcie w domach spowodowały, że problemy związane z alkoholem i przemocą bardzo się nasiliły. W czasie pandemii 
niepokojąco wzrosło spożycie alkoholu. Przekłada się to również na problem nietrzeźwości na drogach. Obecnie statystyczny Polak wypija rocznie 9,55 
litra czystego alkoholu. To więcej niż w oficjalnych statystykach PRL (w latach 1979 – 1980: powyżej 8 litrów). Wobec tak niepokojących danych Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną „PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM”, w ramach 
której będziemy Państwu prezentować materiały omawiające profilaktykę przeciwdziałania problememom alkoholowym.

MUZYCZNA NOC WALENTYNKOWA

Z okazji Walentynek Grójecki Ośrodek Kultury zorganizował 
koncert, który - coś wspaniałego - odbył się z udziałem praw-
dziwej publiczności, choć oczywiście z zachowaniem obowią-
zujących zasad reżimu sanitarnego.

Alexander Martinez, uczestnik drugiej edycji programu „Mam talent”, 
bawił publiczność w sali widowiskowej GOK podczas niedzielnego wie-
czoru. Tancerz, piosenkarz oraz imitator głosu wykonał aranżacje prze-
bojów Modern Talking, Franka Sinatry, Luisa Armstronga czy Elwisa 
Presleya.
Artysta wspomniał, że jest to jego pierwszy występ z publicznością od 
czasów, kiedy nastała pandemia. Ostatni raz śpiewał dla publiczności 
w marcu 2020 roku, także na deskach sceny Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury.  Do obejrzenia koncertu zapraszamy na nasz kanał internetowy 
dostępny na platformie Youtube.                           Grójecki Ośrodek Kultury

Od stycznia na terenie 
Gminy Grójec wdraża-
ny jest projekt socjalny 
„Moja rodzina-moją siłą”. 
Realizuje go specjalista 
pracy socjalnej z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej - Marta 
Gąsienica-Gronikowska 
wraz ze współpracowni-
kami.
Projekt objęty jest Patro-
natem Burmistrza - Da-
riusza Gwiazdy. Burmistrz 
ufundował dla dzieci i ro-
dzin nagrody oraz inne 
materiały pomocnicze. 
Zostaną one  wykorzysta-
ne w kolejnych etapach 
przedsięwzięcia. Jednym 
z nich są warsztaty pla-
styczne dla dzieci, które 
poprowadzi artystka ma-
larka Anna Merska-Mitan.
Zajęcia odbędą się 27 lu-
tego w Grójeckim Ośrod-
ku Kultury. Uczestnicy 
będą m.in. malować tor-
by bawełniane przy uży-
ciu specjalistycznych 
farb.

MOJA RODZINA
MOJA SIŁĄ


