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„Apasjonata”, tato, jest ze 
mną od zawsze. Śpiewałeś 
ją, naśladując Janusza 
Gniatkowskiego, który 
przyciągał na swoje 
koncerty po sto tysięcy 
rodaków. Szkoda, że nie 
mogłeś zobaczyć spektaklu  
przygotowanego przez 
Teatr Rodzinny z Grójca, 
wyreżyserowanego przez 
Grzegorza Rejera, a 
zatytułowanego tak jak twoja 
ukochana piosenka...

Teatr Rodzinny, wysta-
wiając spektakl mu-
zyczny „Apasjona-
ta”, wyczarował świat  

twojej młodości, tato. Świat  
Gniatkowskiego, warczących 
junaków i sapiącej pod górkę 
wąskotorowej kolejki grójec-
kiej. Świat, który chętnie uto-

piono by w bezkresnym morzu 
niepamięci…

Za tym czymś
A tu? Grzegorz Rejer i Włodzi-
mierz Potoniec, autorzy scena-
riusza „Apasjonaty”, wprowa-
dzili nas w klimat  lat 50. i 60. 
Scenografię – dzięki współpra-
cy ze Zdzisławem Goskiem – 
współtworzyły oryginalne pa-
miątki po legendarnej kolejce 
grójeckiej (ławki, latarnie, roz-
kład jazdy pociągów, o unifor-
mie zawiadowcy nie wspomi-
nając). A przede wszystkim za-
śpiewano 17 szlagierów z tam-
tych czasów, zaaranżowanych z 
klasą, stylowo, przez Artura Sło-
twińskiego, wplatając je w opo-
wieść o poszukiwaniu szczęścia 
i miłości. Twórcy wyszli bowiem 
z założenia, że życie człowieka, 
bez względu na czas i miejsce, 

jest nieustanną pogonią za tym 
czymś. Któż z nas nie wypatry-
wał kiedyś na rozkładzie jazdy 
PKP stacji o nazwach: Kuszenie, 
Zauroczenie, Całowanie, Zako-
chanie czy Szczere Uczucie? 

Moc grosika
Karol Mitan, syn śp. Andrzeja, z 
pomocą Piotra Sobkowiaka, zna-
nego jako DJ Sopel, oświetlił i na-
głośnił scenę.

Dokończenie na s. 9 

Jeszcze miesiąc temu byliśmy 
w innym świecie. Zajęci swoimi 
codziennymi sprawami w 
większości nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że za kilka dni nasze 
życie się zmieni. Teraz naszą 
rzeczywistością są kwarantanny, 
zamknięte szkoły, zakłady 
fryzjerskie, obiekty sportowe, 
gabinety, restauracje oraz urzędy, 
do których w zasadzie nie możemy 
swobodnie wejść… I coraz więcej 
pytań: co dalej? kiedy to wszystko 
się skończy?

Grójec, czwartek, około 
godziny 8. Zazwyczaj o 
tej porze miasto tętni ży-
ciem. Ludzie pędzą do 

pracy, zostawiają dzieci w szkołach 
i przedszkolach, robią zakupy, od-
wiedzają gminne targowisko, próbu-
ją załatwiać sprawy w urzędach i ro-
bią jeszcze setki innych normalnych 
czynności. Jednak od kilkunastu dni 
nasza codzienność nie jest normal-
na. Dzieci siedzą w domach, wie-
lu rodziców pracuje zdalnie, inni za-
wiesili swoją działalność zawodo-
wą, seniorzy boją się iść do sklepu, a 
urzędnicy nie mają kontaktu z peten-
tami. W czasach zarazy, cytując sło-
wa Józefa Małgorzewskiego wypo-
wiedziane w dniu wybuchu II woj-
ny światowej, „wszelkie sprawy i za-
gadnienia schodzą na plan dalszy”. 

Bez uścisków dłoni
Od kiedy koronawirus pojawił się 
w Europie, stało się jasne, że do-
trze również do Polski. Było to tylko 
kwestią czasu. Oczekując na pierw-
szy pozytywny test, zastanawialiśmy 
się, co zmieni się w naszym otocze-
niu. Niewielu myślało wówczas o 
zamkniętych szkołach i pustych uli-

cach. Chcieliśmy raczej wierzyć, że 
„jakoś to będzie”, że zaraza to nie-
wielki problem.
Koronawirus dotarł wreszcie do Pol-
ski. A jednocześnie silnie zagościł 
w naszej świadomości. Musieliśmy 
zmienić swoje postępowanie. Ochro-
na przed zarażeniem przestała pole-
gać jedynie na unikaniu kontaktu z 
osobami wykazującymi oznaki prze-
ziębienia czy grypy. Ograniczyliśmy 
wychodzenie z domu. A jak już mu-
simy wyjść na ulicę, to unikamy po-
dawania ręki, staramy się zachować 
odległość od innych osób, a także no-
simy ze sobą płyny dezynfekujące. 
Nawet młodzi i zdrowi, którym teo-
retycznie COVID-19 nie powinien 
wyrządzić krzywdy, stali się ostroż-
niejsi niż zazwyczaj. Zdecydowana 
większość społeczeństwa – w odróż-
nieniu od mieszkańców Włoch, gdzie 
wirus wręcz szaleje – po prostu wzię-

Nic już nie będzie takie samo! 

ła sobie do serca apele o pozostanie 
w domach.  
Jednak nie w każdym elemencie 
współistnienia w czasach kryzysu 
zdajemy egzamin z odpowiedzial-
ności. Kupowanie ogromnych zapa-
sów papieru toaletowego, mąki, cu-
kru, płynu dezynfekującego to nie-
koniecznie wyraz zapobiegliwości, 
ale raczej znak egoizmu, konsumpcji 
i braku empatii. Ostatnio w przepast-
nym Internecie można natrafić na 
pouczający mem, zawierający mniej 
więcej tak brzmiące pytanie retorycz-
ne: czy to po chrześcijańsku kupić 
kilkadziesiąt opakowań mąki i nie 
zostawić bliźniemu nawet jednego? 
Panikę dostrzec można także w pla-
cówkach bankowych, gdzie wielu lu-
dzi na gwałt likwiduje konta. – Ban-
ki zaraz pozamykają, a ja bez pie-
niędzy zostanę – powiedział mi nie-
dawno jeden ze stojących w długiej 

kolejce przed bankiem do wypłaty 
środków. W końcu zamknęli niektó-
re banki. Dobrze, że chociaż banko-
maty działają.  

Skrócone życie
W powiecie grójeckim koronawirus 
oficjalnie pojawił się 17 marca. Tego 
dnia odnotowano pierwsze przypad-
ki zachorowań wśród personelu szpi-
tala w Nowym Mieście nad Pilicą. 
Kolejnego dnia liczba zakażonych 
wzrosła do 12, a następnego – do 
16. W międzyczasie COVID-19 do-
tarł też do szpitala grójeckiego. Przez 
ostatnie dni sytuacja w obu placów-
kach zmieniała się jak w kalejdosko-
pie. Zarażeni pacjenci, lekarze, pie-
lęgniarki, zamykanie oddziałów, de-
zynfekcje, kwarantanny, artykuły w 
prasie oraz materiały telewizyjne i 
niestety ofiary śmiertelne.

Dokończenie na s. 11 

Apasjonata, czyli nieśmiały sen o szczęściu 

Na ulicach coraz mniej ludzi. Plac Wolności w obiektywie Adriana Nojka.
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ŻYCIE GRÓJCA

Panie Burmistrzu, jak w tej chwi-
li wygląda codziennie funkcjono-
wanie Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec oraz wszystkich jedno-
stek podległych?
Wszyscy jesteśmy na wojnie z wi-
rusem i robimy wszystko, żeby 
nie ucierpiało zdrowie mieszkań-
ców a tym samym pracowników. 
W pierwszym tygodniu po ogłosze-
niu stanu epidemii w Polsce ograni-
czyliśmy obsługę interesantów do 
wejścia w urzędzie, natomiast od 
23 marca, zaprzestaliśmy obsługi 
bezpośredniej i wszystkie sprawy 
załatwiamy telefonicznie bądź za 
pomocą Internetu. Pracownicy na-
szych jednostek dokładają wszel-
kich starań, aby instytucje mogły w 
miarę możliwości funkcjonować. 
Część osób pracuje zdalnie, przy-
gotowuje projekty, planuje dzia-
łania na drugą połowę roku, część 
pracuje w biurze, prowadzi co-
dzienną dokumentację, odbiera te-
lefony, odpisuje na maile. W szko-
łach i przedszkolach jest prowa-
dzona rekrutacja. Dyrektorzy pla-
cówek oświatowych przygotowują 
projekty organizacyjne na przyszły 
rok szkolny, nauczyciele starają się 
pracować zdalnie.

A co z przygotowaniem projek-
tów i realizacją inwestycji? Czy 
w tej chwili jest możliwe procedo-
wanie spraw z tym związanych?
Plan ogłaszania i rozstrzygania 
przetargów realizujemy na bieżą-
co. Niedawno na przykład wybra-
liśmy wykonawcę przebudowy uli-
cy Batalionów Chłopskich na od-
cinku od ul. Walecznych do ul. Le-
wiczyńskiej. Przygotowujemy tak-
że inne projekty, kontaktujemy się 
z projektantami telefonicznie. Wy-
dział Inwestycji,  Specjalista ds. Za-
mówień Publicznych jak i Specjali-
sta ds. Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych pracują, na ile im moż-
liwości pozwalają 

Jak Pan postrzega przyszłość 
samorządu? Ten kryzys będzie 
miał wpływ na funkcjonowanie i 
finanse gmin?
Czekamy na wytyczne rządu w 
kwestii pomocy przedsiębiorcom. 
Obowiązuje nas Ordynacja Podat-
kowa, która powoduje, że jakiekol-
wiek umorzenia czy rozłożenia na 
raty obligują wszystkich do uciąż-
liwych i czasochłonnych proce-

Konieczna pomoc dla przedsiębiorców

dur. Pomożemy też najemcom lo-
kali komunalnych w uzasadnio-
nych przypadkach i w granicach 
prawa. Staramy się także blokować 
wszystkie wydatki, które nie są ko-
nieczne. M.in. odwołaliśmy Świę-
to Kwitnącej Jabłoni, które jest du-
żym wyzwaniem finansowym, a w 
obliczu obecnej sytuacji tego typu 
imprezy nie powinny być planowa-
ne. Moim celem jest jak najlepiej 
zabezpieczyć finanse gminy, bo na-
prawdę nikt nie wie jak długo sytu-
acja z pandemią będzie trwała i jak 
dotkliwe będą jej skutki. 
Dzisiaj za wcześnie na progno-
zy wpływu kryzysu. Samorządy 
funkcjonują w dużej mierze dzięki 
przedsiębiorcom, więc jeśli oni po-
radzą sobie z kryzysem, to nam też 
będzie łatwiej.

Czy obawia się Pan o realiza-
cję niektórych projektów? By 

O bieżącej sytuacji grójeckiego samorządu w dobie epidemii 
koronawirusa rozmawiamy z burmistrzem Dariuszem Gwiazdą. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grójec,
Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że w tak wysoko rozwiniętym 
i uprzemysłowionym świecie, pojawi się wirus, który spowoduje 
zamknięcie szkół, instytucji, zakładów, granic. Spowoduje, że 
dzieci nie będą mogły się ze sobą bawić na podwórku, a dorośli 
rozmawiać w kawiarni.
Jest to dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja. Ale jako naród 
już niejedną trudną próbę przeszliśmy. Tym razem też uda nam się 
wszystkim powrócić do normalności. Musimy tylko solidarnie i w 
jednym czasie przez kilka tygodni zastosować się do rządowych 
zaleceń.

Szpital
Pragnę podziękować całemu personelowi szpitala, który na 
co dzień, w obliczu krytyki, naraża swoje życie, pełniąc dyżury 
na służbie. Wszyscy medycy, sprzedawcy, służby mundurowe, 
pracownicy poczty i wiele innych bohaterów, codziennie prezentują 
wręcz heroiczną postawę. Niestety, w ostatnich dniach tej niezwykle 
trudnej i tragicznej w skutkach sytuacji, powiatowe szpitale nie 
mają dobrej prasy. Stały się wręcz głównym tematem dla mediów 
ogólnokrajowych oraz lokalnych. Przyczyną tej wątpliwej sławy 
jest duża zachorowalność na COVID-19 w naszym powiecie.
Mimo że szpitale nie są zadaniem własnym gminy tylko powiatu i 
województwa, zaraz po objęciu stanowiska burmistrza zachęcałem 
wszystkich wójtów i burmistrzów samorządów powiatu grójeckiego 
do powołania Rady Społecznej do spraw Powiatowego Centrum 
Medycznego. Chciałem, aby powołana rada podjęła działania 
mające na celu pomoc szpitalowi, który tak naprawdę służy 
mieszkańcom wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego 
znajdujących się w powiecie grójeckim. 
Z budżetu gminy Grójec przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych na 
zakup najbardziej potrzebnego sprzętu. Tą samą drogą podążyły 
tylko gminy: Chynów (100 tys. zł), Jasieniec (12 tys. zł) oraz 
Pniewy (30 tys. zł). Te środki to kropla w morzu potrzeb grójeckiej 
placówki medycznej. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski 
na przyszłość i we wspólnym porozumieniu gminy i powiatu, 
zatroszczymy się o byt naszych mieszkańców. Szpital w Grójcu jest 
potrzebny i niezwykle ważny dla naszej społeczności. 

Gmina
Zapewniam Państwa, że mimo bardzo trudnej sytuacji, magistrat 
grójecki robi wszystko, aby gmina należycie funkcjonowała. W 
trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, wedle 
rządowych wytycznych, czas pracy urzędu został zmieniony, 
zaś  interesanci większość dokumentów mogą przesyłać pocztą 
tradycyjną, internetową bądź zostawiać urzędnikowi przy punkcie 
informacyjnym w UG. 
Wszelkiej pomocy i informacji udzielamy także telefonicznie bądź 
mailowo. Wszystkie zaplanowane i rozpoczęte wcześniej działania 
są realizowane. Trwają prace przy budowie drogi Wola Worowska 
– Zalesie i chodnika przy ul.Sienkiewicza. Wybraliśmy wykonawcę 
realizacji I etapu ul. Batalionów Chłopskich. Przygotowujemy 
przetargi na kolejne inwestycje. Wspólnie z Radą Miejska wkrótce 
zdecydujemy co dalej z zadaszeniem Orlika czy z drogą powiatową 
Uleniec – Czekaj. Pozyskujemy dotacje i składamy wnioski we 
właściwym czasie. Prowadzona jest rekrutacja do placówek 
oświatowych, przygotowywane są projekty organizacyjne szkól i 
przedszkoli na przyszły rok szkolny. 
Wspomnę też, że od soboty 21 marca w PSP nr 3 stacjonuje 50 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają policji 
w nadzorowaniu kwarantanny, dostarczają środki żywnościowe 
przygotowane przez MGOPS oraz zapewniają pomoc osobom 
starszym i potrzebującym.
W ramach działań walki z koronawirusem, we współpracy 
ze stowarzyszeniem Nam Zależy, przygotowaliśmy ulotkę 
informacyjną dotyczącą profilaktyki w walce z epidemią. Dzięki 
zaangażowaniu członków stowarzyszenia, pracowników spółdzielni 
mieszkaniowej oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych, udało 
nam się rozwiesić i roznieść ulotki, w których znajdą Państwo 
najważniejsze informacje. Prosimy o poważne potraktowanie 
sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.
Wierzę, że sytuacja ta, choć trudna, okaże się jedynie przejściowa i 
wszyscy razem solidarnie ją przezwyciężymy. Życzę wszystkim dużo 
zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

je wykonać, potrzebne są środ-
ki zewnętrzne, w tym rządowe. 
A teraz, jak wiemy, ogromny 
strumień pieniędzy kierowany 
jest na walkę z koronawirusem. 
Może tych środków potem za-
braknąć na drogi, żłobki i inne 
projekty.
Jest to bardzo prawdopodob-
ne. Dlatego mówi się coraz gło-
śniej o pakiecie dla samorzą-
dów. Te, które ucierpią, powinny 
otrzymać takie wsparcie. Na ra-
zie ciężko ocenić, jak będzie wy-
glądać sytuacja w gminie Gró-
jec. Wpływy z CIT-u i PIT-u, w 
których udział ma gmina, pewnie 
bardzo się zmniejszą. Mówi się, 
że epidemia  będzie miała znacz-
nie większe konsekwencje finan-
sowe niż kryzys na giełdzie no-
wojorskiej wywołany atakiem 11 
września 2001 r.

Rozmawiał Dominik Górecki

INFORMACJA
Szanowni Państwo,

        w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego infor-
muję, iż od dnia 16 marca 2020 roku Punkty Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych tzw. PSZOK są nieczynne do odwołania. W dalszym 

ciągu odbierane są odpady komunalne od mieszkańców przez 
operatora – firmę Prezero, zgodnie z terminami określonymi w harmono-

gramach odbioru odpadów na terenie gminy Grójec w roku 2020. 
Harmonogramy dostępne są na stronie internetowej:
http://www.grojecmiasto.pl/gospodarkaodpadami. 

Wydział Gospodarki Odpadami, znajdujący się przy ulicy  Mszczonowskiej, 
23 w Grójcu, nie obsługuje bezpośrednio interesantów. Wszystkie sprawy 

związane z gospodarką odpadami można załatwić poprzez:
            * kontakt telefoniczny tel. 48 679 48 44;

            * e-mail: odpady@grojecmiasto.pl  mailto:odpady@grojecmiasto.pl;
            * platformę e-PUAP.

         Jednocześnie proszę o zrozumienie sytuacji i uwzględnienie tego, że 
kroki te podyktowane są troską o zdrowie Państwa oraz pracowników 

Urzędu. Proszę także o zachowanie zdrowego rozsądku, nielekceważenie 
zagrożenia i stosowanie się do zaleceń i procedur odpowiednich służb.

        O wszelkich zmianach dotyczących gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie gminy Grójec będziemy Państwa informować na bieżąco.
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W poniedziałek 3 marca w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
i Miasta Grójec odbyły się 
konsultacje z mieszkańcami na 
temat przebiegu linii kolejowych 
w ramach budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (CPK). 
Na spotkanie przybyli: dyrektor 
projektu, ekspert projektu i szef 
biura prasowego CPK. Burzliwa 
dyskusja trwała blisko 2 godziny, 
a większość z obecnych głośno 
wyrażała swój sprzeciw wobec 
tej inwestycji. 

Nowe lotnisko oraz to-
warzysząca mu infra-
struktura ma zmie-
nić nasz kraj. Inwesty-

cja – jeżeli w ogóle zostanie zre-
alizowana – będzie mieć ogrom-
ny wpływ także na gminę Grójec 
i cały powiat grójecki.

Przedstawiciele CPK uspokajają, ludzie protestują
Pierwsza faza
Dokumentem, który obejmuje 
wstępną propozycję przebiegu li-
nii kolejowych mieszczących się w 
tzw. korytarzach, jest Strategiczne 
Studium Lokalizacyjne. Do 10 mar-
ca można było zgłaszać swoje uwa-
gi do propozycji CPK.
– To nie jest tak, że konsultacje za-
kończyły się 10 marca. Chciałbym, 
byście mieli państwo tego świado-
mość, że jest to pierwsza faza, pod-
czas której gromadzimy uwagi i opi-
nie od państwa – tłumaczył miesz-
kańcom jeden z ekspertów.
Przypomnijmy, że jedna z tzw. 
szprych Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego ma przebiegać z Rzeszo-
wa i Sanoka przez Ostrowiec Świę-
tokrzyski, Radom, Warkę, Gró-
jec do Baranowa w województwie 
łódzkim.

Obawy mieszkańców
Na spotkanie w grójeckim urzędzie 
przybyli głównie mieszkańcy sołectw, 
przez które przechodzić mają zapro-
ponowane korytarze kolejowe. Miesz-
kańcy tych terenów obawiają się o 
swoje gospodarstwa, z których żyją 
całe rodziny, a ziemia jest przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Jak 
wiadomo, powiat grójecki to najwięk-
sze zagłębie polskiego sadownictwa, a 
grójeckie jabłka są znane i cenione w 
całej Europie.
Właściciele argumentowali swoje oba-
wy tym, że większość sadowników i 
rolników zaciągnęło kredyty na roz-
wój i funkcjonowanie gruntów, a swo-
ich sadów nie odtworzą w innym miej-
scu od razu, ponieważ potrzeba na to 
od 4 do 5 lat.
Kolejną grupą stanowczo protestują-
cych były osoby, które zakupiły na tych 
terenach ziemię i wybudowały, bądź są 
w trakcie budowania, swoje domy.
Po stronie mieszkańców gminy stanął 
także burmistrz Dariusz Gwiazda.
– Według mnie inwestycja powin-
na mieć taki przebieg, aby w jak naj-
mniejszym stopniu ingerować w Ob-
szar Chroniony Krajobrazu Doliny 
Rzeki Jeziorki oraz w uprawy sadow-
nicze – powiedział.  
Warto wspomnieć, że 24 lutego na se-
sji Rady Miejskiej w Grójcu podjęto 
uchwałę intencyjną, wyrażającą wy-
raźny sprzeciw wobec CPK. Podobną 
uchwałę podjęli także i radni powiatu 
grójeckiego.

Protesty 
Na poprzednich spotkaniach w Pabie-
rowicach i Bikówku powstał komitet 
protestacyjny, a sołtysi wsi, objętych 
wstępnym planem inwestycyjnym, 
także solidaryzują się z mieszkańcami  
poprzez aktywne uczestnictwo w kon-
sultacjach. 
– Na chwilę obecną zrobiliśmy wszyst-
ko, co było możliwe w tej sprawie. Do 
10 marca był termin składania uwag i 
protestów. Pojechaliśmy z przedstawi-
cielami komitetu do Warszawy, złoży-
liśmy pismo przewodnie, protest, akt 
założycielski komitetu protestacyjne-
go. Udało się uzbierać prawie 4 tys. 
podpisów. Dołączyliśmy mapę i za-
znaczyliśmy przebieg po starych to-
rach, które nie ingerowałyby w zabu-
dowy i gospodarstwa mieszkańców. 
Wysłaliśmy swój protest także do pre-
miera Morawieckiego, wojewody oraz 
Ministerstwa Środowiska – poinfor-

mowała redakcję Beata Lubowska.

Eksperci zapewniają
Uczestniczący w spotkaniu eksperci z 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
próbowali uspokajać zgromadzonych, 
jednocześnie dając każdemu możli-
wość wypowiedzi. Zdaniem eksper-
tów spółki, etap konsultacji to pierw-
szy krok do podjęcia jakichkolwiek 
rozmów nad kształtem przebiegu linii; 
inwestycja jest zresztą na bardzo wcze-
snym etapie, a wykonawcy chcą szu-
kać rozwiązań korzystnych dla więk-
szości.
Nie udało się uzyskać jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, czy inwestor 
przewiduje stację kolejową dla Grójca. 
Z wypowiedzi wynikało, że co praw-

da stacja jest przewidziana, ale znaj-
dzie się na terenie gminy, a nie w mie-
ście bądź na jego obrzeżach. Dodatko-
wo przedstawiciele CPK zapewniali, 
że Grójec w ten sposób uzyska połą-
czenie kolejowe z Warszawą.
– Nie chcemy przejść obojętnie obok 
państwa opinii. To, co tu dzisiaj jest 
wyświetlone, jest naszym pierwszym 
publicznym wyjściem z informacją 
do państwa. Nie da się zaprojektować 
optymalnego rozwiązania bez kon-
sultacji społecznych (...) Zakładam, że 
każdy z tych przebiegów jest na jakimś 
odcinku dla państwa krytyczny. Ale 
po to są te konsultacje, aby obie strony 
wymieniły się informacją – dodał na 
zakończenie Kazimierz Peryt z CPK.                   
                     Szymon Wójcik 

GRÓJEC I PNIEWY ZE 
WSPÓLNYM STANOWISKIEM 
W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ 88
Burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda oraz wójt gminy Pniewy Ireneusz 
Szymczak wyrazili swoje poparcie dla linii kolejowej nr 88, ale pod 
warunkiem, że spełnione zostaną proponowane warunki komuni-
kacyjne.
Przedstawiciele obydwu gmin zgodnie twierdzą, że najlepszym roz-
wiązaniem dla mieszkańców byłoby wykorzystanie (czytaj: zmoder-
nizowanie)  już istniejących korytarzy linii kolejowych nr 8 (Warsza-
wa-Radom) oraz linii nr 12 (Skierniewice- Łuków) 
Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto by wysiedlania ludności oraz 
wygaszania produkcji sadowniczej na areałach zajętych pod budo-
wę tejże linii. 
Ten wariant pozwoliłby również na połączenie kolejowe z Warszawą  
gmin, przez które przebiega linia 12.
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W ramach projektu "Miasta 
średnie województwa mazo-
wieckiego liderami e-usług" 
Urząd Gminy i Miasta Grójec 
przygotował  dla mieszkań-
ców e-Portal, dzięki któremu 
mogą Państwo uzyskać przez 
Internet dostęp do informa-
cji o naliczonych podatkach i 
opłatach, sprawdzić aktualny 
stan zobowiązań i dokonać ich 
płatności.

System umożliwia przesyła-
nie dokumentów i wniosków do 
Urzędu, zatem będą mogli Pań-
stwo załatwiać sprawy w do-
godnym dla siebie czasie, 24 go-
dziny na dobę, bez wychodze-
nia z domu. Korzystanie z ser-
wisu jest bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich; aby móc w peł-
ni korzystać z jego funkcjonal-
ności niezbędne jest założenie 

E-PORTAL URZĘDU GMINY 
I MIASTA W GRÓJCU JUŻ DZIAŁA! 

bezpłatnego Profilu Zaufane-
go, czyli podpisu elektroniczne-
go, który zastępuje podpis tra-
dycyjny.
Portal dostępny jest w Interne-
cie. W celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania porta-
lu należy korzystać z najnow-
szej lub przedostatniej wer-
sji następujących przeglądarek: 
Google Chrome, Firefox, Safa-
ri, Opera, Microsoft Edge pra-
cujących w dowolnym systemie 
operacyjnym (MS Windows, Li-
nux lub Mac OS X), jeśli dana 
przeglądarka jest dostępna dla 
danego systemu operacyjnego. 
Platforma jest dostępna i pra-
widłowo wyświetlana również 
na urządzeniach mobilnych wy-
posażonych w przeglądarkę 
HTML. 
Adres do strony: https://eurzad.
grojecmiasto.pl/

Z powodu braku kworum 
(wymaganej prawem liczby 
obecnych radnych) w piątek 20 
marca nie odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej w Grójcu. 
W ratuszu stawiło się dziesięciu 
z dwudziestu jeden radnych. Do 
kworum zabrakło jednej osoby.

Do tej sytuacji na swoim 
oficjalnym profilu face-
bookowym odniósł się 
burmistrz Grójca, Da-

riusz Gwiazda. Podziękował dzie-
sięciorgu radnych, którzy przyszli 
na sesję. Przyznał, że  „sytuacja, w 
której się niespodziewanie znaleź-
liśmy,  jest dla nas wszystkich trud-
na, a przede wszystkim niebezpiecz-
na". Jednocześnie zwrócił uwagę, 
że „każdego dnia wiele osób nara-
ża swoje zdrowie i życie, żeby kraj 
mógł funkcjonować. Sprzedawcy, 
urzędnicy, służby mundurowe, pra-
cownicy medyczni i wiele innych 
osób przychodzi każdego dnia do 
pracy, żeby duża część społeczeń-
stwa mogła zostać w domu, a przez 
to zmniejszyć ryzyko zachorowań".

Gmina musi działać
Dariusz Gwiazda wyjaśnił, że po-
prosił radnych o przyjście na sesję, 
bo są tematy i zadania, które  nie 
mogą czekać. „Abyśmy mogli kon-
tynuować rozpoczęte projekty i na-
leżycie wypełniać prawo, powinni-
śmy podejmować uchwały, decyzje, 
projekty. Gmina musi działać, nikt 
nas nie zwalnia z obowiązków. Nie-
stety zabrakło jednej osoby do kwo-
rum, dlatego sesja nie mogła się od-
być, a co za tym idzie, nie mogliśmy 
podjąć uchwał istotnych dla funk-
cjonowania gminy i miasta” – na-
pisał burmistrz. Jak przy tym zazna-
czył, przekładanie sesji na następ-
ne tygodnie nie rozwiązuje proble-
mu, bowiem sytuacja z dnia na dzień 
się pogarsza. „Gdybyście Państwo 
w dniu dzisiejszym uchwalili dodat-
kowe środki na balon nad Orlikiem, 
byłaby duża szansa na wykorzysta-
nie dobrej sytuacji rynkowej na in-
westycję i zakończenie robót przed 
końcem roku, co tak bardzo potrzeb-
ne jest uczniom i nauczycielom PSP 
nr 1. Z przykrością stwierdzam, że 
także nie uda się rozpocząć wspól-
nie z powiatem budowy drogi Ule-
niec-Czekaj oraz remontu chodni-
ków przy starym odcinku ul. Sien-
kiewicza” – zauważył w swoim wpi-
sie burmistrz. „Dlatego jeszcze raz 
serdecznie dziękuję tym, którzy po-
jawili się na dzisiejszej sesji, wypeł-
niając tym samym obowiązki wobec 
Mieszkańców Gminy i Miasta Gró-
jec”– zakończył Dariusz Gwiazda.

To nie jest takie pilne
Nieco inne zdanie na ten temat miał 
radny Dariusz Prykiel. Powody swo-
jej nieobecności wyjaśnił już przed 
sesją za pośrednictwem swojego 
profilu na Facebooku: „W związ-
ku z zagrożeniem epidemiologicz-
nym występującym na terenie ca-
łego naszego kraju, mając na uwa-
dze zdrowie swoje, moich bliskich, 
znajomych i tym przypadku kole-
żanek i kolegów z Rady Miejskiej 
oświadczam, że świadomie nie we-
zmę udziału w zwołanej na wnio-
sek Burmistrza Gminy i Miasta Gró-
jec przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej sesji w dniu 20 marca. 
Moim zdaniem na sesji nie będą po-
dejmowane żadne pilne uchwały, 
które są niezbędne do prawidłowej 

Zabrakło jednego
pracy urzędu ani też żadne uchwa-
ły mające na celu przeciwdziałanie 
pojawiającym się w naszym powie-
cie przypadków zakażeń koronawi-
rusem. Jednocześnie proszę wszyst-
kich mieszkańców o stosowanie się 
do zaleceń służb medycznych i sani-
tarnych na miarę swoich możliwo-
ści, być może to przyczyni się w ja-
kimś stopniu do zminimalizowania 
zarażenia wirusem i pozwoli w naj-
bliższym czasie cieszyć się z pięk-
nej wiosennej pogody”. Po tej decy-
zji radny przekazał 1600 zł na zbiór-
kę dla grójeckiego szpitala. 

Obowiązek i odpowiedzialność
W sobotę 21 marca do sprawy od-
niosła się również radna Anna Lu-
bowiecka: „Wczorajsza sesja rady 
miejskiej nie odbyła się z powodu 
braku kworum. Długo myślałam o 
tym, czy dzielić się z Państwem od-
czuciami, czy nie? Jedni będą to 
krytykować, inni doceniać, to Pań-
stwa opinia. Każdy ma prawo wy-
razić swoje zdanie, ale pamiętajmy, 
że punkt widzenia zależy od punktu 
siedzenia. Wiem, że wśród radnych 
są osoby z grupy  wysokiego ryzyka, 
dlatego to szanuję i rozumiem, ale co 
z pozostałymi?
Jest epidemia, zagrożenie, panika i 
strach. Ja też się boję, ale jest też od-
powiedzialność, mamy obowiązek 
służyć miastu, mieszkańcom i gmi-
nie. Dla mnie kapitanowie schodzą 
ostatni ze statku. 
Sala ratuszowa została przygotowa-

na idealnie do przeprowadzenia se-
sji, wg zaleceń. Każdy z nas miał 
szansę siedzieć osobno w odległo-
ści do 1,5 m od siebie, był płyn de-
zynfekujący i rękawiczki. Sala była 
wietrzona.
Co mają powiedzieć inni: lekarze, 
pielęgniarki, panie ekspedientki ze 
sklepu, policjanci, strażnicy miejscy, 
strażacy, pracownicy urzędu itp.? 
Oni pracują, mimo strachu nie opu-
ścili posługi dla naszego miasta, dla-
tego my, radni, też nie powinniśmy 
tego robić. Straciliśmy okazję po-
rozmawiania  o ważnych sprawach 
i rozwiązaniach dodatkowych, np. 
dla seniorów czy młodzieży, w cza-
sie trwania epidemii. Wielki szacu-
nek dla tych wszystkich ludzi, któ-
rych wymieniłam. Brakuje słów, 
które mogą wyrazić wdzięczność 
za Państwa pracę. Życzę wszystkim 
jednostkom wytrwałości, zdrowia, 
przetrwania  trudnych chwil i zna-
lezienia nadziei na lepsze jutro. Do 
Was, drodzy mieszkańcy,  apeluję,  
byście zachowali rozsądek i stoso-
wali się do zaleceń. Dbajcie o siebie 
i rodzinę, sąsiadów, seniorów – oni, 
w tej trudnej sytuacji, potrzebują na-
szej opieki oraz zainteresowania. 
Życzę wszystkim zdrowia i szybkie-
go powrotu do życia, jakie każdy z 
nas lubi” – zakończyła swoją wypo-
wiedź Anna Lubowiecka.  

Nowe rozwiązania
W chwili zamknięcia tego nume-
ru gazety, otrzymaliśmy informa-

cję, że trwają prace nad wdrożeniem 
systemu, który pozwoli zdalnie prze-
prowadzać sesję Rady Miejskiej w 
Grójcu. Do tego potrzebne są regu-
lacje prawne. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pra-
cuje nad pakietem rozwiązań dla sa-
morządów.
– W oczekiwaniu na specustawę re-
gulującą tę kwestię, samorządy same 
podejmują uchwały, dzięki któ-
rym – jak np. w Lesznie – precyzu-
ją ustawową obecność na sesji rad-
nego w taki sposób, że dopuszczają 
jego obecność w formie zdalnej. Na-
przeciw  gminom i miastom, które  
chciałyby działać w sposób zdalny, 
wyszedł właśnie wojewoda zachod-
niopomorski Tomasz Hinc. Poinfor-
mował on na stronie Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie, że nie ma 
żadnych przeszkód, by radni spoty-
kali się i głosowali w sposób zdal-
ny – czytamy na stronie www.info-
samorzad.pl 
Wojewoda zachodniopomorski za-
uważa też, że każda sesja organu 
uchwałodawczego jednostki samo-
rządu terytorialnego musi być zwo-
łana i przeprowadzona z zachowa-
niem reguł określonych przepisa-

mi ustawy o samorządzie gmin-
nym i w statucie gminy, powia-
tu lub województwa. Zachowany 
musi być sposób i termin poinfor-
mowania radnych o obradach, tryb 
głosowania radnych, jawność dzia-
łania rady/sejmiku i podejmowania 
uchwał. Uchwały podjęte zgodnie z 
regulacjami ustawowymi i statuto-
wymi, niezawierające postanowień 
sprzecznych z prawem, przyjęte na 
sesji zwołanej przy wykorzystaniu 
elektronicznego systemu, nie będą 
kwestionowane w trybie nadzoru. 

Sztab kryzysowy 
W obliczu epidemii, burmistrz Grój-
ca powołał także specjalny sztab kry-
zysowy, który pierwszy raz spotkał 
się 11 marca. W skład sztabu wcho-
dzą: komendant Straży Miejskiej, 
szef Zarządu Gminnych Ochotni-
czych Straży Pożarnych, sekretarz 
urzędu, zastępca burmistrza, dyrek-
torzy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, Grójeckiego Ośrodka Sportu, 
Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. 

Mateusz Adamski
Szymon Wójcik 

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE GRÓJEC
11 marca to Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Grójec z 
sołtysami gminnych sołectw.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda wraz z pra-
cownikami urzędu złożył serdeczne podziękowania za co-
dzienną pracę, trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach 
na rzecz lokalnych społeczności.
W spotkaniu z 35 sołtysami brali udział również naczelnik 
Wydziału Inwestycji  Katarzyna Kaczanowska oraz inspektor 
Hubert Krawczyk, którzy omawiali z zebranymi sprawy inwe-
stycyjno-drogowe dotyczące sołectw.
Na zakończenie sołtysi otrzymali od Burmistrza pamiątkową 
książkę autorstwa dr Remigiusza Matyjasa pt. "Wyznania Ra-
tuszowych Duchów".
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Pierwotna decyzja ministra 
Edukacji Narodowej Da-
riusza Piontkowskiego  za-
mykała placówki oświato-

we na okres dwóch tygodni. W ostat-
nim czasie okres szkolnej kwarantan-
ny przedłużony został do Świąt Wiel-
kanocnych. 

To nie są ferie
Ogłaszając te postanowienia i de-
cydując się na tak drastyczny krok, 
władze stanowczo sformułowały 
swoje stanowisko. Nie jest to okres 
wolny od pracy (niektórzy zaczę-
li używać sformułowania: „koro-
na ferie”) dla uczniów i nauczy-
cieli. Szkoły mają pracować  zdal-
nie przy użyciu dostępnych narzę-
dzi – głównie Internetu. W związku 
z tym od środy 25 marca wchodzi w 
życie rozporządzenie MEN w spra-
wie szczególnych rozwiązań w okre-
sie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19. I tu, cytując klasyka (gene-
rała Długoszowskiego),  należało-
by powiedzieć „skończyły się żarty, 
zaczęły się schody”. Dlaczego? Po 
prostu nigdy wcześniej tego nie ro-
biliśmy, nie istniały do niedawna nie 
tylko najprostsze narzędzia do takiej 
pracy, ale i nie było rozwiązań praw-
nych. Tylko niewielka grupa nauczy-
cieli miała jakiekolwiek przeszkole-
nie z tzw. e-learningu.

Na odległość
Nawet, w chwili pisania tych słów, ist-
ne oblężenie przez nauczycieli prze-
chodzą wszelkie portale, komunika-
tory, fora internetowe i kursy online 
traktujące o tym, jak powinno się od-
bywać zdalne uczenie. Wbrew pozo-
rom nie jest to sprawa prosta, polega-
jąca na tym, że zrobi się kopiuj-wklej 
i wyśle do ucznia mailem odpowied-
ni materiał. E-learning wymaga do-
brej koordynacji i przygotowania do 
niego, choćby po to, by nie zarzu-
cić ucznia nadmiarem informacji, za-
dań i pracy. A na chwilę obecną tak 
to trochę wygląda. Niejako „w locie” 
uczymy się i wypracowujemy meto-
dę kontaktu i jej formy z uczniem i 

Rewolucja w szkołach? 
Decyzją władz państwowych wprowadzono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, co związane jest z zamknięciem wszystkich placówek 
oświatowych od przedszkoli po uczelnie wyższe. Szkolne korytarze, sale wykładowe, przedszkolne salki świecą pustkami. 
Uczniowie, nauczyciele i w zdecydowanej większości personel szkolny mają pozostać w domach.

rodzicami. Według MEN 92% szkół 
w Polsce przystąpiło do pracy zdal-
nej. Przybiera ona najróżniejsze for-
my. Tam, gdzie funkcjonuje dziennik 
elektroniczny, kontakt odbywa się za 
pośrednictwem komunikatora i pa-
nelu „praca domowa”. Taką postać 
przyjął e-learnig w szkołach grójec-
kich. W innych placówkach w kraju, 
choć trudno to sobie wyobrazić, odby-
wa się to za pomocą wiadomości sms 
albo rozmowy telefonicznej. Szkoły 
umieszczają też pracę dla uczniów na 
swoich stronach internetowych i fan-
page’ach. Wszystko uzależnione jest 
od możliwości technicznych szkoły, 
nauczyciela, wreszcie miejscowości, 
w której się ona znajduje. Nie wszy-

scy wciąż mają dostęp do dobrej jako-
ści i szybkości Internetu. W domach, 
gdzie jest więcej niż jedno dziecko, 
jest przeważne jeden komputer, któ-
rym trzeba się dzielić. Tak robimy z 
córką, która musi odrobić pracę naka-
zaną przez nauczycieli. Ja wcześniej 
muszę ją zlecić moim uczniom. 

Biedny dyrektor
Za organizację pracy szkoły w tym 
okresie odpowiada dyrektor. I jego sy-
tuacja w tej chwili jest nie do pozaz-
droszczenia. Dyrektor będzie ustalał, 
we współpracy z nauczycielami, m.in. 
tygodniowy zakres treści nauczania 
do realizacji w poszczególnych od-
działach klas (semestrów) oraz na za-
jęciach prowadzonych w formach po-
zaszkolnych. Rozporządzenie obligu-
je go ponadto do ustalenia, we współ-
pracy z nauczycielami, sposobu mo-
nitorowania postępów uczniów oraz 
sposobu weryfikacji ich wiedzy i 
umiejętności, w tym również infor-
mowania uczniów lub rodziców o po-
stępach w nauce i uzyskanych oce-
nach (tym samym wraca kwestia oce-
niania pracy ucznia, co do tej pory nie 
było uregulowane). Dyrektor będzie 
ustalał także warunki i sposób prze-
prowadzania egzaminów: klasyfika-
cyjnego, poprawkowego, semestral-
nego oraz sprawdzianu wiadomości i 
umiejętności.
Będzie miał ponadto obowiązek usta-
lenia warunków, sposobu oraz termi-
nów przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych, sposobu dokumento-
wania realizacji zadań swej placów-
ki. Będzie wskazywał, we współpra-
cy z nauczycielami, źródła i materiały 
niezbędne do realizacji zajęć (w tym 
materiały w postaci elektronicznej), 
z których będą korzystali uczniowie 
lub ich rodzice. Zapewni też uczniom 
i rodzicom możliwość konsultacji z 
nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
Dużo tego. Nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że powrócił pod zmienio-
nym tytułem program nieodżałowa-
nego Adama Słodowego „Dyrekto-
rze, zrób to sam”. 

Dobra strona?
Rewolucja to gwałtowne zmiany od-
bywające się w bardzo krótkim cza-
sie. Właśnie jesteśmy nie tylko świad-
kami, ale i uczestnikami takich wyda-
rzeń. Od wydania rozporządzenia do 
jego wejścia w życie musimy się na-
uczyć e-learningu w tydzień. Może, 
przewrotnie mówiąc, okres walki z 
pandemią koronawirusa wyjdzie pol-
skiej szkole na zdrowie i pozwoli na 
wydobycie jej z cyfryzacyjnego śre-
dniowiecza do trwającego już dwie 
dekady XXI wieku. Jest to okazja 
to wprowadzenia trwałych i dobrze 
działających rozwiązań umożliwia-
jących uczenie na odległość. Życzę 
Państwu w tym trudnym czasie zdro-
wia, wytrwałości i spokoju na tyle, na 
ile można go uzyskać. I nie dajcie się 
kochani Rodzice wkręcić, że „dziś to 
nie mam nic zadane”.        Artur Szlis

Na przestrzeni czterech lat, od 
2016 do 2019 roku, wydatki 
na oświatę w gminie Grójec 
wzrosły aż o ponad 9 milionów 
złotych. 

Z problemem rosną-
cych kosztów utrzyma-
nia oświaty zmaga się 
większość samorzą-

dów w Polsce. Opinia publicz-
na chętnie usprawiedliwia decy-
zje włodarzy o dorzuceniu kolej-
nych pieniędzy do funkcjonowa-
nia przedszkoli i szkół, bo – jak 
wiadomo – dzieci to nasza przy-
szłość. W naszym kraju doszło 
jednak do sytuacji, w której gmi-
ny, by sfinansować oświatę, za-
bierają środki z innych działów, 
rezygnując najczęściej z inwe-
stycji. Mało tego, rosnące obo-
wiązkowe koszty zmusiły wie-
lu samorządowców do redukcji 
zajęć dodatkowych. Tymczasem 
niejeden z nich chciałby finanso-
wać z budżetu gminy dodatkowe 
godziny języków obcych czy or-
ganizację kółek zainteresowań. 
Najczęściej nie ma jednak na to 
pieniędzy. 

Gwałtowny skok
W 2016 roku wydatki na oświa-
tę w gminie Grójec oscylowa-
ły na poziomie 32,78 mln zł. 
Cztery lata później pula pienię-
dzy na przedszkola i szkoły uro-
sła do kwoty 42,04 mln zł. Skąd 

Nauka kosztuje
się wziął taki gwałtowny skok? 
Częściowym usprawiedliwie-
niem takiego stanu rzeczy są 
ubiegłoroczne podwyżki dla na-
uczycieli, które zagwarantował 
rząd, a które w największym 
stopniu obciążyły budżety samo-
rządów.
Tłumacząc wzrost kosztów, war-
to też spojrzeć na liczbę etatów 
w szkołach prowadzonych przez 
gminę Grójec. W 2016 roku było 
ich 232, zaś w 2019 – już 277. 
Zwiększenie zatrudnienia bynaj-
mniej nie jest związane ze wzro-
stem liczby uczniów. Z danych 
udostępnionych przez Wydział 
Edukacji, Promocji i Spraw Spo-
łecznych wynika, że w ubiegłym 
roku dzieci w szkołach było na-
wet nieco mniej niż cztery lata 
temu (2016 rok – 2589 uczniów, 
2019 rok – 2556 uczniów). 

Utrzymane etaty
Co istotne, reasumując stan za-
trudnienia we wszystkich pod-
stawówkach w gminie Grójec, 
etatów nauczycielskich przy-
było, mimo że przecież zlikwi-
dowano trzypoziomowe gim-
nazjum. W miejsce gimnazjum 
przywrócono co prawda siódmą i 
ósmą klasę, ale trzeba pamiętać, 
że jeden rocznik „zabrano” do 
szkoły średniej (gmina Grójec 
nie utrzymuje szkół średnich). 
Pomimo likwidacji gimnazjów 
i „utraty” jednego rocznika na-

uczyciele nie stracili pracy. By 
utrzymać etaty, samorząd gró-
jecki sporo musiał się nagimna-
stykować. Jednym likwidowano 
nadgodziny, aby oddać je peda-
gogom, którym brakuje godzin 
do pensum. Innym zapewniano 
etat, ale w kilku różnych szko-
łach (powstało zjawisko tzw. na-
uczycieli objazdowych). Kolej-
nym zaś uzupełniano wymiar 
godzin, oferując im – oczywiście 
w ramach przepisów i zgodnie z 
posiadanymi kwalifikacjami – 
pracę jako nauczyciel wspoma-
gający, w szkolnej bibliotece 
lub nauczanie innego przedmio-
tu. Generalnie rzecz biorąc, ro-
biono wszystko, by nikogo nie 
zwalniać. 

Subwencja nie wystarcza
Zwiększanie zatrudnienia to tak-
że efekt tego, że z roku na rok 
szkoły zapewniają swoim wy-
chowankom coraz więcej zajęć 
z pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej (np. zajęcia z logope-
dą, psychologiem i innymi tera-
peutami). Zatrudniani są też na-
uczyciele wspomagający, któ-
rzy pomagają uczniom posia-
dającym orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego. I 
nie są to sporadyczne przypadki. 
W szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez gminę Grójec 
(łącznie jest to 9 placówek) tygo-
dniowo odbywa się ponad 1300 
godzin, na których są nauczycie-
le wspomagający. Do tego nale-
ży dodać po kilkaset godzin ty-

godniowo z zajęć z pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. 
– Przepisy nie określają, ile 
godzin dodatkowych należy 
uczniowi zapewnić. Sytuacja 
każdego dziecka jest indywidu-
alna – mówi Monika Kozłow-
ska, naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Promocji i Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Grójec.
Zajęcia z logopedą i etaty na-
uczycieli wspomagających kosz-
tują. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy zdarzyło się, że sub-
wencja oświatowa nie pokryła 
wszystkich wydatków gminy na 
kształcenie specjalne. Samorząd 
do tego zadania musiał dołożyć 
z własnej kieszeni 180 tys. zł 
(około 5% wszystkich kosztów 
kształcenia specjalnego). 
– Chcielibyśmy wprowadzić w 
naszych szkołach naukę drugie-

go języka obcego już od czwar-
tej klasy [jak wspomnieliśmy, 
w tej chwili zgodnie z przepisa-
mi drugi język obcy pojawia się 
dopiero w klasie siódmej – red.] 
– mówi Dariusz Gwiazda, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Grójec. – 
Chcielibyśmy także finansować 
dodatkowe zajęcia dla uczniów 
zdolnych, a jednocześnie niewy-
starczająca subwencja oświato-
wa nie pozwalają na podjęcie ta-
kich decyzji – dodaje burmistrz.
Rzeczywiście, jeśli weźmie-
my pod uwagę wszystkie kosz-
ty utrzymania oświaty, to sub-
wencja oświatowa zdecydowa-
nie nie wystarcza, by je pokryć. 
W 2019 roku rządowa dotacja do 
funkcjonowania szkół wyniosła 
23 miliony złotych. A gmina, jak 
zaznaczyliśmy, potrzebowała na 
ten cel aż 42 milionów złotych. 

Dominik Górecki



6 KULTURA

Kiedy został  Pan dyrektorem 
Grójeckiego Ośrodka Kultury? 
Wszystko zaczęło się po wyborach 
w roku 2002, gdy Jacek Stolarski, po 
czteroletniej przerwie, ponownie zo-
stał burmistrzem.

Jak wyglądały początki tej insty-
tucji?
 W latach 90., zaraz po transforma-
cji ustrojowej, byłem radnym, a po-
tem wiceburmistrzem. Burmistrza 
wybrała 32-osobowa Rada Miej-
ska. Musieliśmy powoływać nowe 
jednostki i instytucje samorządowe. 
Przeprowadziliśmy komunalizację 
i spis majątku. Tworzyliśmy nowe 
prawo lokalne, regulaminy, statuty 
oraz wszelkiego rodzaju dokumen-
ty od podstaw. Wśród pierwszych 
powołanych jednostek administracji 
gminy znalazły się Centrum Kultury 
Regionalnej (CKR) – po latach prze-
kształcone w Grójecki Ośrodek Kul-
tury (GOK)  oraz Grójecki Ośrodek 
Sportu „Mazowsze”. Zwróciliśmy 
się do Jacka Adamskiego o stwo-
rzenie koncepcji CKR, i to on został 
pierwszym dyrektorem tej instytucji. 

Gdzie mieściło się Centrum Kul-
tury Regionalnej? 
Jednostka początkowo znajdowa-
ła się w budynku przy ulicy Szpital-
nej, ale bardzo szybko przeniesiona 
została do siedziby kina „Odra” i bi-
blioteki publicznej.

Jakie postawił Pan przed sobą za-
dania i cele zostając dyrektorem 
CKR/GOK? 
Chciałem, żeby w naszych zajęciach 
i działaniach uczestniczyło jak naj-
więcej mieszkańców gminy. Jed-
nym z założeń było stworzenie pro-
gramów warsztatów z różnych dzie-
dzin sztuki, plastyki, muzyki, teatru, 
tańca i filmu. Każdy ośrodek kultury 
powinien tętnić działalnością twór-
czą dla różnych osób i pokoleń. My-
ślałem o uruchomieniu szkoły mu-
zycznej, ale nie było ku temu spo-
sobności. Za to, dzięki współpracy 
z  Mazowieckim Centrum Kultury 
i Sztuki w Warszawie, uruchomili-
śmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Odkąd zostałem dyrektorem GOK, 
wprowadzałem działania kulturalne 
mające na celu wydłużenie godzin 
pracy tej jednostki. 

A czym zajmował się Pan przed 
objęciem tego stanowiska? 
W latach 80. studiowałem teologię 
w Akademii Teologii Katolickiej. 
Pracowałem w wielu instytucjach, 
byłem katechetą, kierowałem Spół-
dzielnią Rzemieślniczą „Postęp”. W 
1991 r. zostałem powołany na stano-
wisko wiceburmistrza Gminy i Mia-
sta Grójec. Od zawsze też pasjono-
wałem się filmem, i to był taki mój 
pierwszy namacalny kontakt z kul-
turą. Jeszcze w czasach studenckich 
próbowałem robić teatr, ale ówcze-
sna władza  totalitarna nie chciała się 
zgodzić. Działałem dużo przy ko-
ściele, katechizowałem młodzież i 
dzieci. Pracowałem w parafiach w 
Belsku Dużym, Rembertowie i Wo-
rowie. Bardzo mnie ta praca cieszy-
ła. Jak już mówiłem, w latach 90. 
zdobywałem doświadczenie w ad-
ministracji, będąc samorządowcem 
oraz zastępcą burmistrza. 

Czy trudno było pozyskiwać fun-
dusze i dotacje na działania? 

Podstawa finansowania GOK to do-
tacja podmiotowa z gminy na utrzy-
manie budynku, pracowników i 
wszelkie opłaty związane z działal-
nością  GOK-u. Podejmowaliśmy 
również działania  mające na celu 
zarabianie, a także  poszukiwaliśmy 
sponsorów. Kiedyś edycje Świę-
ta Kwitnących Jabłoni były płat-
ne (wejście kosztowało 5 zł), z tego 
opłacaliśmy zespoły. 

Dużym  zainteresowaniem cieszy 
się grójeckie kino. W jaki sposób 
przebiegał jego rozwój? 
Tę działalność rozwinął mój po-
przednik, Jacek Adamski. Już za 
jego czasów pracował Dyskusyjny 
Klub Filmowy. Kino grójeckie przy-
nosiło nawet dość spore dochody, 
ale  nastała epoka  video, więc  za-
częło podupadać. Pracowaliśmy na 
starym sprzęcie 35 mm,  wyświetla-
liśmy wszystkie filmy, które wcho-
dziły na ekrany, ale z opóźnieniem. 
Było to kino weekendowe, kino 
„Odra” zaś, przypomnijmy, wyświe-
tlało filmy codziennie (nie było in-
nej rozrywki). Przełomem okazało 
się kino 2D i 3D. Zatrudniłem Grze-
gorza Rylskiego, który znał się na 
tym bardzo dobrze. Skoncentrował 
się na kinie artystycznym i rozwoju 
DKF. Była to ważna kwestia, wpisu-
jąca się w misję ośrodka kultury. 
Żeby kino przetrwało, potrzebowa-
liśmy lepszego sprzętu do wyświe-
tlania nowych filmów. Instytut fil-
mowy ogłosił, że przeznaczy 15 mln 
zł na dofinansowanie do kinowych 
aparatów cyfrowych. Złożyliśmy 
wniosek, lecz były to czasy, kiedy 
powstawały wielkie kina komercyj-
ne (multipleksy), a małe kina grające 
jedynie w weekendy nie były aż tak 
atrakcyjne. Projektor kosztował wte-
dy 400 tys. zł. Niestety, nie załapali-
śmy się na dofinasowanie. 

Ale udało się zakupić nowy sprzęt 
do kina.
Moją pierwszą poważną decyzją fi-
nansową było wzięcie leasingu na 
sprzęt filmowy. Dotarliśmy do  Eu-
ropejskiego Funduszu Leasingowe-
go, otrzymując kredyt na 5 lat. Dzię-
ki temu mogliśmy wyświetlać nowe 
filmy. Stworzyliśmy interesują-
cy  program DKF. Graliśmy ambit-
ne kino, w klubie filmowym odby-
wały się spotkania z twórcami i ak-
torami. W 2011 r. otrzymaliśmy na-
grodę  dla najlepszego Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego w Polsce.  Jest 
to sukces całego zespołu z wyróż-
nieniem Grzegorza Rylskiego i Bar-

bary Krawczyk.

Artyści, reżyserzy, malarze, ak-
torzy…. Jak udało ściągnąć do 
Grójca tylu sławnych ludzi? 
Zacznę może od naszego klubu Ar-
tystycznego Galeria. Zawsze usta-
laliśmy program na cały rok przy 
współpracy z grójeckimi artystami. 
Miasto odwiedziło wielu utalento-
wanych malarzy, aktorów czy reży-
serów. 
Już przeszło 15 lat działa regularnie 
galeria sztuki, prezentując, co trzy 
tygodnie, dorobek malarski oraz fo-
tograficzny artystów polskich i za-
granicznych. Przy organizacji  gale-
rii, a także w jej działaniach poma-
gała Anna Merska. 
Około 10 lat temu jako, jako gmina, 
nawiązaliśmy współpracę partner-
ską z macedońskim miastem Stru-
mica oraz malarzem pochodzącym 
z tego miasta, Nice Vasilevem. Ar-
tysta należy do czołowych malarzy 
macedońskich. Współpracuje przy 
organizacji Międzynarodowego Ple-
neru Malarskiego, który co roku od-
bywa się w Strumicy, przyciągając  
malarzy z całego świata. Dzięki jego 
działaniom zostaliśmy zaproszeni w 
2011 r. do wzięcia udziału w tymże 
wydarzeniu. Zgodnie z decyzją Sto-
warzyszenia Plastyków Ziemi Gró-
jeckiej, na dwutygodniowy plener 
pojechały: Anna Merska oraz Pau-
lina Linfert. Od tego momentu roz-
poczyna się nasze otwarcie na wy-
stawy malarzy z innych krajów eu-
ropejskich i nie tylko. 
Jeżeli chodzi o występujące u nas 
teatry czy kabarety, to początkowo 
były spore trudności, ale wypraco-
waliśmy umowę współorganizacji 
imprez. My udostępnialiśmy salę, 
sprzęt, nagłośnienie i oświetlenie, 
a oni grali za sprzedane bilety. My 
mieliśmy imprezy na wysokim po-
ziomie artystycznym z gwiazdami, 
oni dochód ze sprzedaży biletów. 

Powstał również grójecki teatr.
W 2007 r.  ukończyłem Studium Te-
atralne zorganizowane przez Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztu-
ki oraz Akademię Teatralną w War-
szawie. Studium było przeznaczo-
ne dla animatorów kultury i nauczy-
cieli. Zajęcia prowadzili wykładow-
cy Akademii Teatralnej, a pieczę nad 
całością sprawowała Aleksandra 
Górska, znakomita aktorka teatralna 
i filmowa, ostatnio grająca w serialu 
„Ojciec Mateusz”. Po dwóch latach 
zdałem egzamin, a następnie  przed-
stawiłem Wojciechowi Siemionowi 

koncepcję powołania grójeckiego 
Teatru Rodzinnego. Pan Wojciech 
zaopiniował ją pozytywnie i poma-
gał nam merytorycznie. Pierwszymi 
aktorami byli moi znajomi i rodzi-
na, a z czasem dołączały inne oso-
by. Motto grupy brzmiało: „Świat 
jest smutny, więc trzeba go rozwese-
lać”. Gramy przede wszystkim ko-
medie, farsy. Przygotowaliśmy dwa-
naście spektakli, m.in. Bałuckiego i 
Moliera. Większość sztuk reżysero-
wała moja żona, Ewa. W pierwszym 
spektaklu, komedii „Grube ryby”, 
wystąpili: Włodzimierz Potoniec, 
Renata Korczak, Ewa Rejer, Barba-
ra Kloch, Wojciech Kloch, Włady-
sław Kowalski, Robert Frączak, Elż-
bietaWysoczarska, Tadeusz Praso-
łek, piosenki napisał Andrzej Brze-
ski, a śpiewał je Piotr Pękacki

O teatrze było głośno nawet poza 
Grójcem.
Tak, jeździliśmy po ośrodkach kul-
tury i remizach strażackich. TVN 
zrobił o nas materiał. Graliśmy jed-
ną ze sztuk Moliera w remizie za 
Markami. Przyszło około 50 osób. 
Aktorki miały suknie na tzw. ruszto-
waniu, pożyczone z Teatru Wielkie-
go, toteż ledwo się zmieściły na sce-
nie, ale zagraliśmy. Ludzie z widow-
ni nawiązywali interakcje z aktora-
mi. To było cudowne. Występowali-
śmy także w jednej wiosce pod Gar-
wolinem na pięknej łące pod lasem. 
Reakcja publiczności znakomita! 

Trzeba być chyba wielkim pasjo-
natem, aby robić takie rzeczy?
Tak, jak najbardziej, trzeba kochać i 
czuć kulturę. Czuję się dobry w te-
atrze, bo to jest moja muza. Trze-
ba jak najczęściej grać, to daje dużo 
pozytywnej energii i radości. Włą-
czyliśmy teraz do repertuaru kolej-
ną sztukę. Przygotowuję ją od stro-
ny logistycznej, kostiumowej, sce-
nograficznej i oczywiście gram.

Może porozmawiajmy o tradycji 
Święta Kwitnących Jabłoni. 
Święto przyjmowało różne nazwy: 
Dni Kwitnących Jabłoni, a potem 
Święto Kwitnących Jabłoni. Gdy 
zbudowano stadion przy Zespo-
le Szkół Zawodowych w Grójcu,  
właśnie tam odbywały się te impre-
zy. Przyjeżdżały całe wozy z jedze-
niem, ludzie handlowali. Całą uli-
cę Poświętne zastawiano stoiskami.  
Zaczynało się o 10 rano, prezento-
wały się chóry pana Wilkosza i pana 
Pawlaka, nauczyciele przygotowy-
wali programy artystyczne i pokazy 
gimnastyczne. Wystawiały się naj-
lepsze restauracje z Grójca i okolic, 
wszyscy się świetnie bawili. Rzecz 
kończyła się z reguły w formie „za-
bawy ludowej”,  bez gwiazd duże-
go formatu, ale wszystkim się to po-
dobało. 
W latach 90., kiedy byłem zastęp-
cą burmistrza, wspierałem ówcze-
snego dyrektora CKR, Jacka Adam-
skiego. Organizowaliśmy te impre-
zy wspólnie. Zaczęliśmy ściągać 
pierwszoligowe gwiazdy na 2- albo 
3-dniowe obchody Święta Kwitną-
cych Jabłoni. Przez tyle lat pokaza-
liśmy wszystkie najlepsze zespoły, 
jakie były dostępne na rynku mu-
zycznym. ŚKJ planowaliśmy na rok 
przed obchodami. 

Czy zapadł Panu w pamięć jakiś 
konkretny występ?

Udało się nam zaprosić Maanam ze 
śp. Korą. Dopiero  przed występem 
skonstatowaliśmy, że zespół zgłosił 
zapotrzebowanie na 80 KW prądu, a  
scena mogła wytrzymać maksymal-
ne obciążenie 15 KW. Zatem poje-
chałem do Rejonu Energetycznego i 
mówię, jaki jest problem. Oni na to, 
że należałoby przebudować trans-
formator. Jedynym wyjściem z sy-
tuacji okazało się rozpoczęcie kon-
certu, gdy jeszcze było widno. Kie-
dy zaczęło się ściemniać i ludzie za-
częli zapalać światła w domach, to 
po kolei padało oświetlenie i nagło-
śnienie sceny. Kora krzyczała: „Pa-
nie burmistrzu, gasną światła! Niech 
Pan coś zrobi!”. Dojechaliśmy z 
koncertem do końca.

Jak powinno wyglądać takie świę-
to współcześnie? 
Takich i podobnych festynów,  jak 
ŚKJ, nie brakuje w Polsce. Trze-
ba dążyć do tego, aby ŚKJ było im-
prezą promującą Grójec, jego trady-
cje i obyczaje oraz produkty i owoce 
wyhodowane na tej ziemi. W czasie 
święta wybieramy już króla/królo-
wą  szarlotki, bijemy rekord  na naj-
dłuższą szarlotkę w Polsce, a potrze-
ba więcej tego typu działań. 

Jak ocenia Pan organizację ob-
chodów 600-lecia? 
Pomysł p. Barbary Dąbrowskiej z 
zatańczeniem poloneza  podczas ob-
chodów 600-lecia na grójeckim ryn-
ku  był strzałem w dziesiątkę. Zatem 
moja ocena jest pozytywna. Miałem 
trochę inny plan, ale finanse nie po-
zwoliły nam na różne rozwiązania.

Jak Pan radził sobie z krytyką 
przez te wszystkie lata? 
Ona zawsze jest i będzie. Nie da się 
dogodzić wszystkim – ktoś już to 
powiedział. 

Czego się Panu nie udało zrobić?
Niestety, cały czas jesteśmy w bu-
dynku starego kina „Odra”. Prze-
niósłbym to jeszcze raz na Szpitalną 
na rok czy dwa, wyburzyłbym dwo-
rzec PKS  i postawiłbym nowy bu-
dynek GOK. Od zawsze też poszu-
kiwałem  hali do remontu. Na Polnej 
była stara kotłownia, chciałem ją od-
nowić, żeby odbywały się tam kon-
certy dla młodzieży. Brakowało sta-
łego klubu dla młodych ludzi, gdzie 
mogliby przychodzić. Dworzec ko-
lejki wąskotorowej jest idealnym 
miejscem na taką inicjatywę. Tam 
można byłoby robić imprezy plene-
rowe, jest duży plac. Poprzedniemu 
burmistrzowi również o tym wspo-
minałem. 

Przechodzi Pan na emeryturę.
Przejście na emeryturę nie jest ła-
twe, ale będę chciał dalej tworzyć i 
współpracować. Założyliśmy Sto-
warzyszenie Alfa. Znam tu każdy 
kąt. 

Jakieś porady dla następcy? 
Musi być to propozycja konkret-
na, dla każdego mieszkańca gminy, 
aby mógł przyjść i realizować swo-
je marzenia, tworzyć i rozwijać się 
w kierunkach przez siebie wybra-
nych. Nie można dopuścić, żeby 
GOK stał się urzędem do spraw kul-
tury, to mogłoby spowodować  sta-
gnację. Trzeba  iść w kierunku upra-
wiania żywej kultury, pełnej radości 
tworzenia i zachwytu nad światem. 

Z Grzegorzem Rejerem, wieloletnim dyrektorem Grójeckiego Ośrodka Kultury, rozmawia Szymon Wójcik.
Kulturę trzeba czuć i kochać
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Niezwykłą wystawę fotograficzną 
Łukasza Wykrota zobaczymy 
w galerii Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Na każdym z 21 zdjęć 
pojawią się wyjątkowe dzieci 
z zespołem Downa, uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Grójcu. Sesja odbyła się w 
radomskim Muzeum Polskich 
Rowerów. Wszystkie fotografie 
utrzymane są w stylu retro. Na 
kilka chwil przeniesiemy się w lata 
trzydzieste ubiegłego wieku.

Wernisaż miał być wstę-
pem do obchodów 
Światowego Dnia 
Osób z zespołem Do-

wna,  przypadającego na pierwszy 
dzień wiosny – 21 marca. Liczba 
21 nie jest przypadkowa ale symbo-
liczna. To właśnie w 21. parze chro-
mosomów znajduje się dodatkowy, 
trzeci chromosom, który determinu-
je funkcjonowanie osób z zespołem 
Downa.

Naturalne piękno
Pomysłodawczyniami projektu są 
nauczycielki z Zespołu Szkół Spe-

Niezwykła wystawa fotograficzna
cjalnych im. ks. J. Twardowskiego 
w Grójcu: Joanna Nowotnik-Stanios 
i Beata Lipińska, a bohaterami sied-
mioro uczniów: Gabrysia, Martyn-
ka, Agnieszka, Mikołaj, Jakub, Olaf i 
Maciek. Spotkamy się z nimi podczas 
otwarcia wystawy, chętnie podzie-
lą się wrażeniami z sesji fotograficz-
nej. Mamy nadzieję, że 21 marca na 
znak solidarności z osobami z zespo-
łem Downa założycie kolorowe skar-
petki. Fotografie Łukasza Wykrota 
wzruszają, bawią a czasami intrygują. 
Zdjęcia odkrywają naturalne piękno, 
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrz-
ne. Może pomogą zmienić spojrzenie 
na osoby z zespołem Downa i z inny-
mi niepełnosprawnościami.
Ponadto w ramach projektu w ZSS 
planowane były, jak co roku, warszta-
ty edukacyjne dla uczniów grójeckich 
szkół podstawowych, mające na celu 
przełamanie barier i stereotypów na 
tematy związane z niepełnosprawno-
ścią, z zespołem Downa, z integracją, 
tolerancją oraz innością, które z przy-
czyn obiektywnych nie odbędą się.
Wystawa planowana była na 21 mar-
ca, ale w związku z epidemią koro-

nawirusa musieliśmy ją odroczyć. 
Miejmy nadzieję, że spotkamy się na 
wernisażu w czerwcu w Grójeckim 
Ośrodku Kultury. Zapraszamy już 
dziś. Wstęp wolny.

 Info ZSS, B. Lipińska,
J. Nowotnik-Stanios

O AUTORZE
Łukasz Wykrot – absolwent Eu-
ropejskiej Akademii Fotogra-
fii w Warszawie, zamieszkały w 
Radomiu, gdzie pracuje w Mu-
zeum Polskich Rowerów. Pasjo-
nat świata "retro", a zwłaszcza 
lat 30. ubiegłego wieku i histo-
rii rowerowej Radomia. "21szy?" 
to siódma indywidualna wysta-
wa fotograficzna autora, będąca 
swego rodzaju podróżą w cza-
sie. W podróż wstecz do pierw-
szej połowy ubiegłego wieku 
zabiorą nas uczennice i ucznio-
wie Zespołu Szkół Specjalnych 
w Grójcu, którzy pełniąc rolę 
modeli w retro stylizacjach stali 
się głównym tematem zdjęć.

W krainie bajek
Karnawał to czas zabaw, 
wielkich balów i ulicznych 
parad. Właśnie z tej okazji 
uczniowie klasy 6G oraz 8E 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Grójcu przygotowali 
widowisko słowno-muzyczno-
taneczne, które 7 lutego 
przedstawili maluchom z 
Publicznego Przedszkola, 
prowadzonego przez 
Zgromadzenie Córek Maryi 
Niepokalanej. Z kolei w dniu 
25 lutego do wspólnej zabawy 
zaproszono uczniów klas 
pierwszych naszej szkoły, wraz z 
ich wychowawcami.

O tajemniczy nastrój za-
dbali Wróżka (Chi-
som Skowronow-
ska) i Czarodziej (Ka-

mil Marzec), a maluchy wykaza-
ły się świetną znajomością treści 
prezentowanych bajek, bez trudu 
rozpoznając wszystkie postacie 
w kolejnych scenach. 

Tańce i konkursy
Maluchy błyszczały nie tyl-
ko wiedzą. Zauroczone wal-
cem Kopciuszka (Ewa Klocek) 
z Księciem (Patryk Bieńkowski), 
same ochoczo ruszyły do tańców. 
Z pomocą Królewny Śnieżki 
(Maja Jankowska) i Krasnolud-
ków (Gilmira Pashaeva, Amade-
usz Lesiak), dzielnie radziły so-
bie w kolejnych konkurencjach, 
czyli w przebieraniu na czas do 
kubeczków fasoli i kaszy grycza-
nej, w pokonywaniu toru prze-
szkód z jabłkiem na głowie, w za-
jadaniu  (bez pomocy rąk)  zawie-
szonych na sznurku pierników. 
Chwile strachu przeżyte z Jasiem 
(Filip Funikowski) i Małgosią 
(Julia Skoniecka) w chatce Baby 
Jagi (Milena Koprowska) wyna-
grodził dzieciom Krzyś (Kacper 
Jakubowski) i jego wierny przy-
jaciel, zawsze oddany dzieciom, 
Kubuś Puchatek (Krzysztof Ma-
liszewski). Miś, wielce skruszo-
ny zjedzeniem całego miodu, 
częstował dzieci łakociami. Z ko-
lei Czerwony Kapturek (Małgo-
rzata Florczak), Wilk (Jan Przy-
bylski) i Babcia (Olivia Morci-
nek) przestrzegli dzieci przed 

skutkami lekkomyślności. Ozię-
błe i skute lodem, przez Królową 
Śniegu (Klaudia Smagowska), 
serce Kaja (Bartosz Mews) dziar-
skie maluchy rozgrzały, tańcząc 
zimową poleczkę. 
Wodzirejem imprezy była urocza 
Śnieżynka (Angela Alimonos), w 
towarzystwie Smerfa (Mateusz 
Dębniak) i Smerfetki (Olga Kra-
kowiak). Wspólnie zatańczony 
(z balonami, w parach) „Smerfo-
robik” wykazał ogromną spraw-
ność fizyczną dzieci.

W pięknej scenografii
Uroku widowisku dodawały ko-
stiumy, rekwizyty oraz scenogra-
fia przedstawiająca sceny z po-
szczególnych bajek. Przedszko-
laki podziękowały aktorom wła-
snoręcznie wykonanymi, piękny-
mi laurkami. Owacjom i brawom 
nie było końca. Na koniec dzie-
ci zatańczyły z ulubioną posta-
cią z wybranej bajki. Liczne ge-
sty czułości i sympatii ze strony 
wdzięcznych maluchów wzru-
szyły aktorów, którzy z senty-
mentem powracali do swoich 
beztroskich, przedszkolnych i 
wczesnodziecięcych lat.

Pomogli
Uczniowie przygotowali całe 
przedsięwzięcie z pomocą swo-
ich wychowawczyń: Anny Jóź-
wik (klasa 6G) oraz Agnieszki 
Aleksandruk (klasa 8E). Opra-
wą muzyczną i nagłośnieniem 
zajął się Janusz Szarlip, na-
uczyciel muzyki. W przygoto-
waniu scenografii i rekwizytów 
uczestniczyli pracownicy obsłu-
gi szkoły, tj. Maria i Stanisław 
Przywałowie oraz Katarzyna 
Chrzanowska.

Dzieci dzieciom
Było to kolejne działanie w ra-
mach trwającej w naszej szko-
le, od ubiegłego roku, akcji wo-
lontariackiej pod hasłem „Dzie-
ci Dzieciom”, której inicjatorem 
jest obecna klasa 6G oraz 8E. 
Całość widowiska można obej-
rzeć na kanale internetowej tele-
wizji Mazowiecka TV.

Anna Jóźwik, 
Agnieszka Aleksandruk

W projekcie „Zwolnieni z 
teorii” wzięło udział pięcioro 
uczniów grójeckiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Piotra 
Skargi. Celem wydarzenia 
było niesienie pomocy 
potrzebującym rodzinom. 

W dzisiejszych czasach rzad-
ko kiedy zwracamy uwa-

gę na problemy innych osób. Je-
steśmy zapracowani, mamy wie-
le spraw na głowie, również tych 
prywatnych.

Dla siebie i innych
Istnieją jednak inicjatywy, któ-
re zachęcają do zainteresowa-
nia się czymś więcej niż  tyl-
ko sobą samym. Jedną z nich 
jest olimpiada „Zwolnieni z teo-
rii” – projekt, w który angażują 
się nie tylko nastolatkowie, lecz 
także studenci. Jako wolontariu-
sze mogą rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania, jednocześnie 
działając na rzecz innych ludzi. 
W ramach tego projektu organi-
zowane są m.in.  kampanie spo-
łeczne czy zbiórki charytatyw-
ne. Działania te sprzyjają ucze-
niu się zarządzania czasem, bu-
dżetem oraz kształtują umiejęt-
ności rozwiązywania proble-
mów i efektywnej współpracy 
z innymi. Uczestnicy olimpiady 
sami decydują o zakresie swych 
działań, sami określają ich te-
mat, wdrażając w życie własne 
pomysły. 

Koncert
Konkurs ten zainspirował pię-
cioro uczniów grójeckiej „Gór-
ki”, którzy postanowili zorgani-
zować charytatywny koncert w 
klimacie świątecznym o nazwie 
„Głos pomocy”. Celem even-
tu było wsparcie potrzebujących 

rodzin z okolic Grójca. Dlate-
go też zbierano produkty spo-
żywcze o długim terminie przy-
datności do spożycia oraz środ-
ki czystości. Koncert podzie-
lono na dwie części. W pierw-
szej zaproszeni goście obejrze-
li jasełka przygotowane przez 
uczniów klas pierwszych ( 1G 
i 1H), natomiast drugą wypeł-
niło wspólne kolędowanie, pod-
czas którego wystąpili utalento-
wani uczniowie naszej „Górki”. 
„Wisienką na torcie” okazał się 
występ zespołu „Fletnia Pana”. 
W jego wykonaniu mogliśmy 
usłyszeć kilka kolęd. Na koniec 
wszyscy uczestnicy wraz z pro-
wadzącymi wykonali pastorałkę 
„Uciekali”. 

Więzi rodzinne
– Tworząc program uroczysto-
ści staraliśmy się podkreślić, 
jak ważne jest pielęgnowanie 
więzi rodzinnych i utrzymywa-
nie bliskich relacji na co dzień, 
nie tylko od święta. Wprowa-
dzenie klimatu minionych świąt 
niewątpliwie dodało uroku ca-
łemu koncertowi, wywołując 
wiele wzruszeń. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z efektów na-
szych działań. Po przelicze-
niu produktów ofiarowanych 
przez naszych widzów okaza-
ło się, że zebraliśmy ich ponad 

POMAGANIE PRZEZ ŚPIEWANIE

600, więc to naprawdę duży suk-
ces. Natomiast widząc uśmiech 
na twarzach rodzin po rozwie-
zieniu paczek, uświadomiliśmy 
sobie, jak niewiele trzeba, żeby  
ludzie poczuli się szczęśliwy-
mi – mówi jedna z organizatorek.  

O lepszy świat
Koncert nie odbyłby się jednak, 
gdyby nie pomoc dyrekcji szkoły 
oraz utalentowanych uczniów na-

szego liceum. Serdecznie dzię-
kujemy także poszczególnym 
sponsorom: p. Robertowi So-
bótce, p. Dariuszowi Cichoc-
kiemu, Komendzie Hufca ZHP 
Grójec i Drukarni „Estrella”. 
Mamy nadzieję, że inni ucznio-
wie liceum również będą anga-
żować się w podobne projekty, 
by czynić nasze okolice (może 
nawet świat) lepszymi!

Grupa „Głos Pomocy”
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ZAPISY I ŚLADY
Na piątek 17 kwietnia planowa-
ne jest otwarcie wystawy malar-
stwa Moniki Feliksiak, Anny Mer-
skiej-Mitan oraz Anny Młyniec. Po-
przez tytułowe „Zapisy i Ślady” au-
torki zaprezentują swoiste, indywi-
dualne systemy komunikacji wizu-
alnej, będące efektem działań ich 
procesu twórczego.  

Obrazy współczesne cieszą się coraz 
większą popularnością pomimo, że 
uważa się je za trudne w odbiorze. Czy trzeba je rozumieć? Z pewnością warto skupić się na indywidualnym od-
biorze danego obrazu. Bez oceniania, po prostu czucie. Dzieło sztuki jest efektem wieloletniej pracy nad warsz-
tatem, podczas którego twórca nieustanne doświadcza siebie w spotkaniu z materią malarską. Powstaje wte-
dy mnóstwo wprawek, szkiców na papierze, na kartonie, czy płótnie. Często towarzyszy temu uwaga, umiejęt-
ność patrzenia, wyobraźnia, uczucia, ale i błędy, wkradają się trudne emocje, chwile zwątpienia. Artysta jest w 
podróży zwanej procesem twórczym, która prowadzi do powstania nowego i wartościowego wytworu. Poszu-
kiwacz staje się odkrywcą. 
Proces twórczy jest niezbędny w odkrywaniu własnej linii, plamy, gestu, poczuciu przestrzeni czy poznawaniu 
swoistej gamy kolorystycznej. Wszystkie środki wyrazu indywidualnego składają się na styl twórcy. To jest to, 
co czyni go wyjątkowym i niepowtarzalnym, bo jest sobą w tym, jak prezentuje siebie na zewnątrz. Artysta jest 
niezależny i wymyka się ogólnie przyjętym normom. Nie musi tworzyć tego, co uznawane jest za piękne. To też 
otwiera go na tzw. brzydotę, czy sfery tabu. Tu nie ma „ładnego" obrazu, który często wymusza się na dzieciach,  
niszcząc ich wolność ekspresji. Ten obraz się czuje, przemawia i rezonuje z nami, budząc w nas często to - co wy-
parte i niedocenione. Proces twórczy każdemu z nas na co dzień pozwala być artystą we własnym życiu,  wyra-
żając to, co jest w zgodzie z naszą wewnętrzną naturą. 

Poczucie wolności i spełnienia
Monika Feliksiak mieszka w Grójcu, lubi chwile wytchnienia z filiżanką kawy. Absolwentka Wydziału Architek-
tury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, z zamiłowania malarka. Samodzielnie i z wielką radością rozwija-
ła swój warsztat od rysunku pastelami w kierunku malarstwa olejnego i akrylowego. Odkrywanie możliwości 
i technik, uzyskiwanie nowych efektów przy użyciu różnej materii malarskiej daje jej poczucie wolności i speł-
nienia. Obecnie jej malarstwo koncentruje się zachwycie nad otaczającym światem, nad barwą, strukturą i for-
mą. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ART/X/TOYAMA w Grójcu z artystami z Japonii. Brała udział 
w wystawach zbiorowych z serii „Sztuka Pasją” oraz promujących Grupę Artystów Plastyków Ziemi Grójeckiej 
organizowanych przez Galerię Grójeckiego Ośrodka Kultury w latach 2017-2019. Prezentowała swoje prace na 
wystawie indywidualnej pt. „Opowieść o tym jak Bóg upomniał się o zakopany talent” w 2018 r. - również w Ga-
lerii GOK.

Bergamotka i czarny humor
Anna Merska-Mitan mieszka w Grójcu, lubi zapach bergamotki i czarny humor. Jest instruktorką arteterapii. 
Uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. S.Z. Kamieńskiego. Jej malarstwo to szukanie harmonii, subtel-
nie przenikające się przestrzenie pełne kształtów, kolorów, wibracji i iluzji akustycznych. Artystka miała kilka-
naście wystaw indywidualnych i brała udział ponad 70 wystawach zbiorowych,  m.in. w Austrii, Japonii (ART/X/
TOYAMA), Korei Południowej, Meksyku, Turcji (II Istanbul Triennale) oraz licznych plenerach malarskich w Polsce 
i za granicą. Od 2016 r. prowadzi autorską Pracownię Artystyczną PAADM w Grójcu, przy  ul. Bankowej 3/7. Wię-
cej info na www.admerska.com

Poddaję się chwili
Anna Młyniec nie boi się eksperymentować twórczo, sięgając  po różne formy i techniki. Obecnie najbardziej 
pochłania ją malarstwo (studia w pracowni malarstwa profesora Henryka Gostyńskiego na ASP w Warszawie) i 
grafika warsztatowa (studia w pracowni grafiki warsztatowej profesora Rafała Kochańskiego na ASP w Warsza-
wie). Pracuje z płótnem i papierem, farbami akrylowymi, pastelami oraz obiektywem aparatu. Jak sama mówi: 
„Maluję ekspresyjnie, poddaję się chwili, oddaję emocje kolorami, ruchem pędzla i strukturą. Dla mnie to forma 
medytacji.” Prywatnie blisko związana jest ze swoim miastem – Grójcem, gdzie od 2018 r. pełni funkcję prezes 
Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej oraz brała udział w wystawach zbiorowych grupy. Współorganizowała m.in. 
wystawy plenerowe oraz uczestniczyła w projekcie ART/X/TOYAMA w ramach obchodów 100-lecia polsko-ja-
pońskiej współpracy dyplomatycznej w Grójeckim Ośrodku Kultury oraz wystawie fotografii „Grójecki Moment 
Decydujący” (2019). Zawodowo zajmuje się komercyjnym projektowaniem graficznym.

Planowane otwarcie wystawy: 17 kwietnia o godzinie 18:00 w Galerii GOK.
Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY

Po akcie pierwszym i przed drugim
4 marca 2020 r. będzie ważną datą dla grójeckiego teatru, a także dla Grzegorza Rejera. Tego dnia, w przededniu inwazji 
na nasz powiat koronawirusa, ziściła się premiera „Apasjonaty”, po której ogłoszono, że jej reżyser, siedemnaście lat 
dyrektorujący w Grójeckim Ośrodku Kultury, oficjalnie został już emerytem. 

Ustawiła się do niego bar-
dzo długa kolejka z po-
dziękowaniami i życze-
niami, bo – jak słusz-

nie zauważyła Monika Kozłowska  
– wpływ Grzegorza Rejera na gró-
jecką kulturę w XXI w. należy uznać 
za wielki. 

Osobowość 
Nie tylko zresztą na kulturę, bo jest 
on  przecież jednym z budowniczych 
samorządowego Grójca (w latach 
1991-1998 sprawował urząd wice-
burmistrza), a także samorządowe-
go powiatu (jako radny). Gdy do-
dać jeszcze nieschematyczną oso-
bowość,  wyrażającą się chociażby 
w  rozmowach o  teatrze, człowie-
czym losie, miłości i Bogu, nacecho-
wanych otwartością, ciepłem i hu-
morem,  to nie dziwi, że w wystąpie-
niach  okolicznościowych nie zabra-
kło także nostalgii czy wątków oso-
bistych. 

Nie mogli nie przybyć
Z kronikarskiego obowiązku, dla po-
tomności, wypada odnotować, że 
wśród żegnających odchodzącego na 
emeryturę Grzegorza Rejera znaleź-
li się:  burmistrz Dariusz Gwiazda  i 
wiceburmistrz Jarosław Rupiewicz;  
Karol Biedrzycki – przewodniczący 
Rady Miejskiej; Jolanta Sitarek – wi-
cestarosta powiatu grójeckiego; Ka-

tarzyna Rylska – w imieniu pracow-
ników GOK; Jerzy Binkiewicz – dy-
rektor GOS; Paweł Nejman – dyrek-
tor ZWiK; Zdzisław Gosk, Tadeusz 
Naduk i Jerzy Dziubiński – przyja-
ciele; Agnieszka Maroszek - dyrek-
tor MGOPS oraz Małgorzata Nowa-
kowska; Barbara Tybiszewska – dy-
rektor ZSS; Justyna Fruba-Borkow-
ska i Wanda Janota – liderki grójec-
kiego środowiska seniorów; przed-
stawiciele Chóru Miasta Grójec oraz 
Teatru Rodzinnego; Elwira Kozłow-
ska – dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka; 
Beata Polaczyńska – były dyrektor 
instytucji kultury w Górze Kalwarii 
i Warszawie, obecnie wolny specjali-
sta w dziedzinie organizacji, promo-
cji i finansowania kultury; Andrzej 
Zaręba – dyrektor Dworku na Dłu-
giej w Warce; Karolina Sierakowska 
– dyrektor Centrum Kultury i Rekre-
acji w Lądku-Zdroju. Niespodzian-
ką była projekcja filmu Karoliny Pi-
wowarskiej z wypowiedziami: Justy-
ny Fruby-Borkowskiej – artystycznej 
duszy, Kazimierza Kochańskiego – 
poety, Jarosława Praszczałka – dyry-
genta i kompozytora oraz Anny Ma-
kowskiej – wolnego umysłu.

Zgodnie z dewizą
Oczywiście, kręciła się łza w oku. 
Mówcy starali się  jednak, mniej lub 
bardziej świadomie, realizować  de-

wizę przyświecającą Teatrowi Ro-
dzinnemu: „Świat  jest smutny, więc 
trzeba go rozweselać”. Deklaracja, że 
na Grzegorza Rejera czeka już hono-
rowa legitymacja członka Koła Se-
niorów „Familia”, albo przewidywa-
nia, że będzie się on teraz oddawał 
błogiemu lenistwu, rzeźbieniu w my-
dle albo rytualnemu paleniu ziół, wy-
wołały uśmiech u dyrektora i weso-
łość na sali. To tylko żarty, bo wszy-
scy wiedzą, że w drugim akcie teatru, 
zwanego życiem, nasz Grzegorz nie 
wytrzyma zbyt długo w roli emeryta, 

rzecz jasna w roli rozumianej rozu-
mianej stereotypowo. 

Będzie się działo
Burmistrz Dariusz Gwiazda, goście 
z Kozienic i Lądka-Zdroju wyrazili  
przekonanie, że będzie on dalej rozwi-
jał  swoje pasje, na czele z teatralną, 
oraz nadzieję na dalszą współpracę z 
„kochanym Grzesiem”. 
A do dalszego romansu z Melpome-
ną  sił mu nie zabraknie, bowiem za-
przyjaźniony z nim i jego żoną, Ewą, 
uzdrowiskowy Lądek-Zdrój, do dziś  

wspominający przedstawienia grójec-
kiego Teatru Ruchu „Inspiracje”, jak 
zadeklarowała dyrektor Sierakowska, 
z utęsknieniem czeka na państwo Re-
jerów. Grzegorz i Ewa mogą udać się 
także do partnerskiej Strumicy w Ma-
cedonii, z którą  – za sprawą dyrekto-
ra i GOK-u – łączą nas ożywione rela-
cje kulturalne, zwłaszcza zaś na niwie 
malarstwa. A może by tak dopełnić je 
także teatralnie, pokazując w Strumi-
cy „Apasjonatę”? Niech sława Grójca 
niesie się po całym świecie!

Remigiusz Matyjas 

Od lewej: Anna Merska-Mitan, Anna Młyniec, Monika Feliksiak

MSZCZONOWSKA RETRO 
Mszczonowska retro

ulica piskliwa jak skrzypce Rotszylda
Josek przywabia Lejbę czarem swego smyka

Antek idzie po drzewo i wraca pijany
Hanka pierze koszulę i cebulę smaży

kręcą się barwne panny może rozwiedzione
jedzie fura za furą targować złe konie

w karczmie przydrożnej śledzik po żydowsku
Icek brodaty liczy co przychód co rozchód

słońce wzeszło jak lampa skradziona
z teatru

Chwieją się domki drewniane od wiatru
koń narowny do góry nogami postawił

furmankę  jakby klockami się bawił
wiozą słomę już Staśka sienniki napycha

na stole stoi litr chlebek i zagrycha
czwartek wielkiego ruchu dobrej sprawy

ludzie wracają trudem pracy jaśni
na koniec wiatr obalił spróchniały drogowskaz

tu Grójec zachodni
ulica Mszczonowska!

Autor: Władysław Paradowski (1944-2002) - mieszka-
niec Grójca, lokalny poeta, który poruszał w swej twór-
czości między innymi tematykę ziemi grójeckiej. Trzy-

krotnie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie 
poetyckim „O Laur Jabłoni”.
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Dokończenie ze s. 1
Jesteśmy na stacyjce kolejowej  
Raj, mającej sympatycznego za-
wiadowcę oraz bufet obsługiwa-
ny przez panią Gienię vel Hor-
tensję. Na powitanie rozbrzmie-
wa muzyka propagandowa lat 
stalinowskich, lecz wystarczy-
ło wrzucić grosik do czarodziej-
skiej szafy, by z letargu wyrwa-
ły nas boogi-woogie  oraz cha-
cha, jakże popularne wtedy ryt-
my, rozświetlające epokę „zim-
nej wojny”. Na piosenkę nie ma 
mocnych. Przeniknie przez każ-
dą kurtynę, każdą granicę, łącząc 
jednostki, narody, a nawet wro-
gie sojusze. Właśnie tak, częścio-
wo przez zapożyczenia, powstało 
wiele piosenek, z których niektó-
re przypomniano w Grójcu. 

Oni – muzyka, my – słowa 
„Do grającej szafy grosik 
wrzuć”? Mirosław Łebkowski, 

Apasjonata, czyli nieśmiały sen o szczęściu 

notabene w czasie wojny wię-
zień obozów koncentracyjnych,  
w 1959 r. napisał tekst do muzy-
ki enerdowskiego Niemca Gün-
tera Oppenheimera, przebój zaś 
wylansowała Maria Koterbska, 
śpiewająca w stylu amerykań-
skim, tak swingująco, że sam 
Fred Astaire, gdyby ją usłyszał, 
zaraz wskoczyłby na parkiet.  
Tytułowa „Apasjonata” to kom-
pozycja Amerykanina Hala Win-
na, ze słowami Anny Jakowskiej, 
3 grudnia 1955 r. nagrana przez 
J. Gniatkowskiego dla Polskiego 
Radia, a w 1956 r. na płytę. Mek-
sykańska „Malagenia” (w orygi-
nale „Malagueña Salerosa” albo 
„La Malagueña”), przypisywa-
na E. Ramizerowi i P. Galdino-
wi, którzy wydali ją w 1947 r., 
ma zapewne o wiele starszą pro-

weniencję, a jej prawdziwi au-
torzy pozostają nieznani. U nas 
po hiszpańsku śpiewali ją Anna 
German i Czesław Niemen, a po 
polsku Sława Przybylska – każde 
z nich w swojemu, przepięknie. 
Czy jest ktoś taki, kto nie słyszał 
„Nie płacz, kiedy odjadę”? Mu-
zykę napisał Włoch Marino Ma-
rini,  piosenkarz i kompozytor, 
na początku lat 60. z powodze-
niem koncertujący w Polsce, a  
słowa Wanda Sieradzka, poetka, 
ocalona z Holokaustu. Piosenkę 
wykonywał, z włoskim akcentem 
i z wdziękiem, sam kompozytor, 
doprowadzając do łez tysiące Po-
lek. „Batumi”, przebój Filipinek 
z 1964 r., opiewający uroki mia-
sta leżącego w południowo-za-
chodniej Gruzji, na wybrzeżu 
Morza Czarnego, stanowi przy-

kład kooperacji w bloku socjali-
stycznym: Ola Obarska, mająca 
na swoim koncie już m.in. „Ma-
lagenię”, napisała słowa do mu-
zyki ormiańskiego i radzieckie-
go kompozytora, A. Ajwazjana. 
Ta sama autorka – chyba dla za-
chowania równowagi politycznej 
– ułożyła tekst do kompozycji 
Amerykanina Vica Mizzy’ego, 
częstując nas „Czekoladą”, zna-
ną z repertuaru Nataszy Zylskiej. 

Polak potrafi
Pozostałe piosenki, które Grze-
gorz Rejer wybrał do swojego 
spektaklu”, to już dzieła stwo-
rzone od „a” do „z” przez na-
szych ludzi pióra: Konstantego I. 
Gałczyńskiego, Zbigniewa Kasz-
kura, Janusza Kondratowicza, 
Jeremiego Przyborę, Andrze-

ja Tylczyńskiego, Juliana Tuwi-
ma i Zbigniewa Zaperta oraz na-
szych kompozytorów: Zygmun-
ta Koniecznego, Jerzego Ma-
tuszkiewicza, Władysława Pa-
welca, Wojciecha Piętowskiego, 
Tadeusza Sygietyńskiego, Jerze-
go Tyszkowskiego i Jerzego Wa-
sowskiego. „Zakochani są wśród 
nas”, „Nigdy więcej”, „Mexi-
cana”, „Grande valse brillant”, 
„Dwa serduszka”, „Portugalczyk 
Osculati”, „No co ja ci zrobi-
łem”, „Tango Kat”, „Rach ciach i 
twardo” (lata 70.) – takie cudeń-
ka powstawały w okresie PRL
-u. Wszystko, w swoim gatunku, 
klasa światowa, a do tego w mi-
strzowskim wykonaniu: Ewy De-
marczyk, Wiesława Gołasa, Ireny  
Kwiatkowskiej, Janusza Laskow-
skiego, Heleny Majdaniec, Bar-
bary Rylskiej, Piotra Szczepani-
ka, Nataszy Zylskiej czy Zespo-
łu Pieśni i Tańca Mazowsze (w 
romantycznej komedii „Żona dla 
Australijczyka”). 

Grójec potrafi
Zatem wielkie brawa dla  arty-
stów: Grzegorza Rejera (kloszard 
Leon), Edyty Czuby, Łukasza 
Haśkie (zawiadowca), Natalii Na-
piórkowskiej, Iwony Janus, Bar-
bary Kloch, Julii Nowak, Wik-
tora Sobkowiaka, Anny  Kamiń-
skiej (bufetowa) i Rafała Bień-
kowskiego. Spektakl „Apasjona-
ta” stanowi świadectwo ich nie-
zaprzeczalnych talentów aktor-
skich (np. E. Czuba w piosenkach 
spółki J. Przybora i J. Wasow-
ski) oraz wokalnych (np. I. Janus 
w repertuarze E. Demarczyk), a 
także urokliwą próbę wykreowa-
nia czasów, w których zrodzi-
ły się fenomeny typu: krakow-
ski kabaret Piwnica pod Barana-
mi czy telewizyjny Kabaret Star-
szych Panów.  

Puenta
Polska lat 50. i 60., wskrzeszo-
na przez Teatr Rodzinny, cho-
ciaż może niezbyt bogata, nie 
była aż tak szara i zaściankowa, 
jak zwykło się twierdzić. Zosta-
wiła nam, oprócz akt zgromadzo-
nych w IPN, wiele pięknych rze-
czy. Czerpmy z nich pełnymi hau-
stami. Za Januszem Gniatkow-
skim wierzmy, że jeżeli nawet sen 
o szczęściu się prześnił, to jednak 
szczęście do nas powróci, a na co 
dzień – za radą Janusza Laskow-
skiego (albo Kabaretu Olgi Lipiń-
skiej) – naładowani wigorem i hu-
morem, zadawalajmy się odrobi-
ną forsy, farsy, chleba oraz nieba. 

Remigiusz Matyjas 
PS. Powiem ci jeszcze, tato, że 
w grójeckim spektaklu tytułową 
„Apasjonatę” zaśpiewał  Wiktor 
Sobkowiak, syn Piotra. Co? Sły-
szałeś? No to obaj jesteśmy wzru-
szeni.

Szanowny Panie Dyrektorze, 
w imieniu swoim oraz wszyst-
kich pracowników Grójeckie-
go Ośrodka Kultury mam za-
szczyt podziękować Panu za 17 
lat pracy w Grójeckim Ośrodku 
Kultury, a wcześniej w Centrum 
Kultury Regionalnej. 
Chwile takie jak ta powodują 
zwykle, że staramy się dokonać 
bilansu, podsumowania. Chcie-
libyśmy, aby podsumowując 
swoją karierę, wziął Pan pod 
uwagę inne czynniki, inne kwe-
stie, oprócz ciężkiej pracy, jubi-
leuszy, chwil radosnych i smut-
nych. Przez cały ten okres służył 
Pan nam, pracownikom, swo-
im doświadczeniem i wiedzą. 
Dla znacznej części nas, ludzi 
młodych, był Pan swego ro-
dzaju „ojcem”, który wprowa-
dzał nas, niedoświadczonych, 
dopiero zaczynających swoją 
ścieżkę zawodową w świat do-
rosłych, w świat, który stawiał 
nam zadania często bardzo trudne, wymagające poświęcenia, wiele czasu, pracy i trudu. To Pan widział w nas potencjał, który wie-
le osób nie widziało. To Pan pomagał nam, dawał nam rady, wspierał dobrym słowem. Grójecki Ośrodek Kultury to nie tylko ludzie 
młodzi. Stoją ze mną na scenie starsi ode mnie koledzy i koleżanki, którzy znają Pana niemalże od zawsze. Mamy za sobą wspaniałe 
czasy i trudne momenty. Zmieniały się strategie zarządzania, koncepcje i cele ośrodka kultury. Dla Pana, niezależnie od tego co dzia-
ło się dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie działanie na rzecz mieszkańców oraz gminy. 
Na przestrzeni wielu lat Pana pracy nie tylko w Ośrodku Kultury, ale również pracy na rzecz naszego miasta i społeczności udowod-
nił Pan, że można zrobić wiele dobrego. Pana działania pokazały, że nie można baczyć na złe słowa innych, na oceny jakże często 
bardzo krytyczne. Należy robić dobre rzeczy, pomagać innym, dzielić się dobrem. 
Przeżył Pan wspólnie z ośrodkiem kultury wiele różnych momentów i zawirowań. Drogi, Panie Grzegorzu! Dziękujemy za te pięk-
ne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę, w kulturę. Wyrażam także nadzieję, że nie zapomni Pan o nas 
i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile. Chcę zapewnić Pana, że będzie Pan u nas zawsze mile 
widzianym gościem. 
Wiek emerytalny jest po to, by zrealizować wszystkie swoje niespełnione plany. Życzymy Panu samych pogodnych i radosnych chwil.

Katarzyna Rylska i pozostali pracownicy Grójeckiego Ośrodka Kultury

Panie Dyrektorze, dziękujemy za te piękne lata! 
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DZIEWCZYNKA Z KAPISZONAMI
W niedzielę ciocia wybrała się do kościoła na siedemnastą. W trakcie nabożeństwa atmosferę religijnej zadumy zakłóciła dziewczynka. Jeszcze tydzień temu, podczas swo-
ich urodzin, zebrała na Facebooku dziesiątki lajków i pełnych zachwytu  komentarzy: „Kochany słodziaczek” itp. A teraz? Zaczęła biegać po nawie głównej, tupiąc, krzycząc,  
śmiejąc się i płacząc, grając na smartfonie. Niestety, nie próbowała w ten sposób oznajmić, że chce się jej siusiu. W takiej sytuacji problem zostałby rozwiązany w mig. Ona, 
mała despotka, najwyraźniej zamierzała baraszkować przez całe nabożeństwo. Mama albo nie była w stanie, albo nie chciała jej uspokoić, młody kapłan  zaś, lekko nieśmia-
ły, z pozornym spokojem kontynuował liturgię. Ciocia, nie mogąc dosłyszeć słów Ewangelii, miała już ochotę interweniować, ale ubiegła ją sąsiadka z ławki. 
– Niegrzeczne dzieci powinno się zostawiać w domu – powiedziała. 
– Proszę wyprowadzić dziecko z kościoła!  – wtórowało jej kilkunastu wiernych, a najgłośniej ci, którzy zupełnie już zapomnieli, że kiedyś też byli dziećmi. – Nie możemy 
przez nią skupić się na modlitwie – argumentowali, co tylko utwierdzało mamę rozrabiaczki  w biernej obojętności. 
Tylko skorą do refleksji ciocię od razu  przeszła złość na „słodziaczka”, bowiem odkryła  w nim  siebie samą. Jasnowłosą dziewczynkę, której nie trzeba było długo budzić w 
niedzielny poranek. Jakże chętnie, nie zważając na wiejskie psy, niczym motylek frunęła do kościółka, w pobliżu którego  ustawiał swój stragan dziadziuś, sprzedający ob-
warzanki i coś, co kochali wszyscy chłopcy, a co na co dzień było dostępne  tylko w dalekim Grójcu. W tamtą niedzielę stała z rodzicami pod chórem. Gdy nadszedł pro-
boszcz z tacą, matka wypchnęła ją do przodu, aby złożyła ofiarę. Wtedy właśnie   zbuntowała się, wprowadzając w zakłopotanie rodziców. - Nie dam!!! Kupię sobie kapiszo-
ny!!! – wrzasnęła.
Zaraz po mszy, trzymając w wyciągniętej rączce tacowe, w podskokach pobiegła do straganowego dziadziusia po ładunki wybuchowe pokryte papierkiem. Wróciwszy do 
domu, bawiła się, rozbijając leżące na schodach kapiszony kawałkiem cegły. Co uderzenie, to strzał i dymek, a to wszystko przy akompaniamencie wzmagającego się pia-
nia, kwakania i gęgania. 
–  Przestań już, bo kury przestaną znosić jajka – skarcił ją ojciec. 
Gdy ciocia była już podlotkiem, autorem kolejnej afery okazał się dwuletni siostrzeniec. W czasie nabożeństwa odstawił krzesło swojej babci. Ta ostatnia z hukiem  oklapła 
na podłogę, doprowadzając do śmiechu ks. proboszcza, głoszącego akurat kazanie z ambony. 
Ciocia miała wrażenie, jakby to wszystko wydarzyło się wczoraj. Do rzeczywistości powróciła dopiero podczas podniesienia, gdy konflikt pomiędzy mamą „słodziaczka” i 
zgorszonymi wiernymi wydawał się być już historią. Dotychczasowi przeciwnicy niczym jeden mąż oczekiwali na przyjęcie Komunii Świętej. Jedynie ciocia nie ustawiła się 
w ogonku do ołtarza. Obawiała się, że Bóg  może jej jeszcze pamiętać dziecięcą słabość do kapiszonów? 

Remigiusz Matyjas 

Szacuje się, że w XVI 
w. pojawiło się w Pol-
sce 17, a w XVII w. aż 
26 większych epidemii. 

Nie lepszy był wiek XVIII. Jesz-
cze w XIX stuleciu krążyło wśród 
czerszczan podanie, jakoby około 
1670 r. zaraza szczególnie uwzię-
ła się na ich ziemię  – w Czersku 
miało wtedy przeżyć 13 osób.

Bez końca?
W 1669 r. powietrze szalało m.in. 
w okolicach Tarczyna,  Lewiczy-
na, Belska oraz Jasieńca. „Dzieci 
i ludzi starszych (…) wiele na za-
razę umierało tak dalece, że w pa-
rafii jasienieckiej umarło przeszło 
pięćdziesiąt osób. I tak naokoło 
wtedy pełno było płaczu” – zano-
tował jeden z duchownych. 
W 1674 r. „wielu ludzi i kapła-
nów nagle umarło”. W 1677 r.  
śmierć znów panoszyła się w zie-
mi czerskiej, podobno poza Górą 
Kalwarią, uczynioną przez bisku-
pa poznańskiego Stefana Wierz-
bowskiego miastem, a także 
ośrodkiem kultu Męki Pańskiej. 
W 1680 r., „podczas powietrza, 
gdy wiele ludzi poumierało”, za-
chorowała również – z całym do-
mem – Agnieszka z Drzewicy, 
wyznawczyni Matki Bożej Lewi-
czyńskiej. We wrześniu tego roku 
Stanisław Samuel Szemiot, litew-
ski poeta, który w czasie swo-
jej pielgrzymki po Polsce odwie-
dził m.in. Górę Kalwarię, Lewi-
czyn i Łęczeszyce, musiał omi-
nąć Kraków z powodu panoszą-
cego się w nim morowego powie-
trza. W 1683 r. wielu przedstawi-
cieli ziemi czerskiej, z Zygmun-
tem Zbierzchowskim na czele, 
wzięło udział w wyprawie wie-
deńskiej, podczas której codzien-
nością były epidemie dyzenterii. 
Pojawiła się tam nadto jakaś „za-
raza podobna powietrzu”. Mó-
wiono, że to „gorączka węgier-
ska – niby wewnętrzna z krwawą 
dysenterią; daje wymioty i dresz-
cze”. Współcześni nie bez powo-

dów uważali, że „od zarazy wię-
cej ginie na wojnach żołnierzy niż 
od miecza”. 

Co widział ks. Jan?
W latach 1704-1705 „Bicz Boży” 
uderzył najpierw w „Ruskie Kra-
je”. W tym czasie ks. Jan Wuj-
kowski, jeszcze jako norbertanin, 
spowiadał wiernych i głosił ka-
zania w Samborze koło Lwowa. 
Udało mu się przeżyć, chociaż 
od zarazy zmarło wielu zakon-
ników, a miasto straciło 2/3 lud-
ności. W samym Lwowie miało 
wtedy zginąć („wedle relacji nie-
których tamecznych obywatelów 
wiary godnej”) około ośmiu ty-
sięcy osób. Posuwając się od po-
łudnia, dżuma dotarła wreszcie na 
Mazowsze, a wraz z nią, jeśli tak 
można powiedzieć, ks. Wujkow-
ski. W 1708  r. w Warszawie, jak 
zapamiętał nasz kapłan, „w krót-
kim czasie na dwadzieścia tysięcy 
ludu trupem polec musiało”. Tam-
ten rok w parafii tarczyńskiej, we-
dług tamtejszego wikariusza i al-
tarzysty, ks. Jana Podoleckiego, 
stanowił istny raj dla pastwiących 
się nad zwłokami psów. Zaraza 
pochłonęła tutaj około 400 osób! 
Śmierć grasowała w Tarczynie co 

Gdy tańczyła dżuma
Tak jak dziś boimy się określonego wirusa, tak kiedyś świat drżał przed  dżumą (łac. pestis),  
zwaną czarną śmiercią, morem, zarazą morową itp. „I tak naprzód pestis z łacińskiego tłumaczy 
się perditio od zguby, to jest, że zaraza powietrza zwykła te wszystkie rzeczy gubić, umarzać i 
życia pozbawiać, które życie mają” – definiował ks. Jan Stanisław Wujkowski, proboszcz i dziekan 
grójecki z lat 1719-1724. 

najmniej do roku 1710, kiedy to 
zabrała ks. proboszcza Cześnic-
kiego i ks. Wasiewicza. Mocno 
przeżył te smutne wydarzenia ks. 
Wujkowski, pracujący wówczas 
właśnie w parafii Tarczyn. 

Dokąd uciec?
„Nieszczęście nasze, że z epidemia-
mi nie bardzo walczyć umiemy” 
– przyznawali lekarze. Powszech-
nie imano się jednego środka, czy-
li ucieczki. Ale i to nie zawsze ra-
towało, o czym przekonał się dzier-
żawca Mrokowa, Kazimierz Żu-
kowski: „wyprowadziwszy się do 
lasu, po żonie we dwa dni albo trzy 
umarł”.  '

Św. Roch
Pozostawała więc modlitwa, czyli  
wzywanie na pomoc świętych, spe-
cjalizujących się w walce z zarazą. 
Wśród nich prym wiódł św. Roch, 
którego święto wyznaczono na 16 
sierpnia, aby, zapewnia współcze-
sny, podkreślić usłużność św. Rocha 
względem Matki Bożej (15 sierpnia 
- święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny). Popularnością 
cieszyło się bractwo jego imienia, 
działające przy kościele św. Krzy-
ża w Warszawie. Św. Rocha uznano 
„protektorem” Warszawy.

Anna z Ryszek
Biskup Stefan Wierzbowski, dba-
jący o ziemię czerską, sprowa-
dził z Rzymu „ciało” św. Wale-
riana, co, jak się zdaje, nastąpi-
ło już w 1673 r. Relikwię złożo-
no 15 czerwca tegoż roku, uro-
czyście, w kaplicy kościoła OO. 
Bernardynów w Górze Kalwa-
rii. Ponoć chciał temu przeszko-
dzić szatan, posługując się nie-
jaką Anną z Ryszek koło War-
ki. Kobieta, „będąc na Kalwa-
ryi, gdy wprowadzono do bernar-
dynów ciało św. Waleryana, cier-
piała pokusy czartowskie i bluź-
nierskie przeciwko świętemu”. 
Szczęściem przepędzono z niej z 
złą moc, ustanawiając św. Wale-
riana patronem ziemi czerskiej. 

Procesja z relikwią
Kiedy w 1677 r. jad morowego 
powietrza poczynił spustoszenia, 
„nasza Kalwarya miała to szczę-
ście, że lubo najjawniejszemu 
podlegała niebezpieczeństwu od 
zarazy, przecię jednak, gdzie cia-
ło św. Waleryana Męczennika na 
walnej processyey noszone za-
sięgnęło, wszystkie miejsca, mia-
sta, domy, dwory i klasztory mo-
rowego powietrza klęski nie od-
niosły” – zapewniał w 1678 r. ks. 
Ignacy Krzyżkiewicz, pijar z fun-
dacji biskupa Wierzbowskiego w 
Górze Kalwarii, gdzie zapew-
ne nauczał w miejscowym kole-
gium.    

Remigiusz Matyjas
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Dokończenie ze s. 1
Pandemii nie było dane przeżyć 
43-letniemu kierowcy grójeckie-
go PKS oraz 79-letniemu pacjen-
towi nowomiejskiego szpitala. Co 
prawda oficjalne doniesienia mó-
wią o chorobach współistnieją-
cych, ale fakty są takie, że korona-
wirus skrócił życie tym ludziom. 
Gdyby się nie zarazili, pewnie 
wciąż chodziliby po świecie. 

Cios dla gospodarki
Przez koronawirusa mocno cierpi 
nie tylko zdrowie, ale i gospodar-
ka. Wiele małych przedsiębiorstw 
nie pracuje, więc i nie zarabia. A 
pensje i rachunki płacić trzeba… 
Widmo masowych bankructw jest 
bliższe niż kiedykolwiek. Proble-
my mają też te firmy, które jesz-
cze działają. 
– Klientów jest znacznie mniej niż 
normalnie. Ale nie ma się co dzi-
wić, bo ludzie nie wiedzą, co przy-
niesie przyszłość. Nie wiadomo, 
do kiedy potrwa ten stan. Każdy 
stara się oszczędzać – mówi jeden 
z grójeckich przedsiębiorców.  
Skutki pandemii mocno odczu-
wają sadownicy i rolnicy. W skle-
pach brakuje środków ochrony ro-
ślin (wiele z nich wytwarza się w 
Chinach), a przy okazji zaczyna-
ją się problemy ze zbytem towa-
ru (zamknięte granice). Najwięk-
sze zmartwienie mają producen-
ci truskawek, którzy lada chwi-
la będą potrzebować do pracy ty-
sięcy osób z Ukrainy. Jak infor-
muje portal sadownictwo.com.pl, 
przyjazd pracowników sezono-
wych będzie możliwy, lecz utrud-

niony. Do naszego kraju wjadą tyl-
ko posiadacze zezwoleń na pracę, 
a po przekroczeniu granicy będą 
musieli przejść czternastodniową 
kwarantannę. 

Dermatolog na telefon
Wszelkie kryzysy, jakie trawi-
ły świat, pobudzały w społeczeń-
stwie kreatywność. Decyzja o za-
mknięciu szkół zmusiła nauczy-
cieli i uczniów do zastosowania 
rozwiązań informatycznych. 
Ciekawie wyglądają porady u spe-
cjalisty. Przykład z życia wzięty. 
Telefon do dermatologa z prośbą o 
umówienie na wizytę. 
– Gabinet jest zamknięty do odwo-
łania. Porad udzielam tylko telefo-
nicznie – odpowiada lekarz. 
Pacjent opisuje objawy i wysyła 
dermatologowi zdjęcie wysypki. 
Doktor oddzwania i wydaje swo-
je zalecenia, wysyła również e-
receptę. Pacjent zaś wpłaca na po-
dany numer konta opłatę za pora-
dę. Można? Można! Gorzej z bó-
lem zęba. W takiej sytuacja kon-
sultacja telefoniczno-fotograficzna 
raczej nie wystarczy… 
Niesamowite jest też to, że wiele 
formalności, które do tej pory wy-
magały osobistej wizyty w urzę-
dzie, teraz można spokojnie zała-
twić telefonicznie lub mailowo. 
Miejmy nadzieję, że pandemia sta-
nie się przyczynkiem do chociaż 
częściowego odbiurokratyzowania 
życia publicznego. Z drugiej stro-
ny, znając polskie prawodawstwo, 
takie nieprzewidziane sytuacje 
stają się zazwyczaj pretekstem 
do zwiększonej produkcji prawa. 

Nic już nie będzie takie samo! 
Ale skoro mają już powstać nowe 
przepisy, to niech paradoksalnie 
zakładają większą wolność. 

Pokora 
Dokąd zaprowadzi nas koronawi-
rus? – to pytanie zadają sobie chy-
ba wszyscy analitycy, ekonomiści, 
socjologowie i inni specjaliści zaj-
mujący się przewidywaniem przy-
szłości. Konkretnych odpowiedzi 

brak. Wydaje się, że jeśli kryzys 
skończy się w maju, to większość 
z nas wyjdzie z niego poobijana, 
ale w stosunkowo niezłej kondy-
cji. Jeżeli jednak potrwa, załóżmy, 
pół roku, to dla wielu skończy się 
ciężkim nokautem. Po tak silnych 
uderzeniach jedni przez kilka mie-
sięcy dochodzą do zdrowia, inni 
zaś odczuwają skutki przez całe 
życie.  
Pandemia uczy nas pokory. W cza-
sach, w których – wydawałoby się 
– panujemy nad wszystkim, wirus 

wywrócił całe nasze życie do góry 
nogami. Nawet proste rzeczy sta-
ły się niemożliwe do osiągnięcia. 
Na razie ludzkość stara się przejąć 
kontrolę nad sytuacją. Gdy już się 
to uda, rozpocznie się mozolna od-
budowa tego, co jeszcze da się od-
budować. Może naszym najwięk-
szym sukcesem będzie to, że prze-
żyjemy i to, że uchroniliśmy swo-
ich bliskich przed zarażeniem? 
Pewne jest jedno – świat już nigdy 
nie będzie taki sam, jak przed ko-
ronawirusem.    Dominik Górecki

Redakcja „Życia Grójca” odwie-
dziła Rodzinny Ogród Działko-
wy „Eden" w Grójcu. Wiceprezes 
ogrodu, Andrzej Bień, oprowa-
dził nas po swojej działce, dum-
nie prezentując pierwsze ozna-
ki wiosny.
Pan Andrzej uprawia ogródek od 
16 lat, z małymi przerwami. Poza 
pięknym kwiatami, które mieli-
śmy okazje zobaczyć, na działce 
są również drzewa owocowe.
Kawałek ziemi
- Uprawiam na własny użytek wi-
nogrona, czereśnie, borówkę 
amerykańską, wiśnie, śliwki, jeży-
ny. Wiosną i latem spędzamy tutaj 
prawie wszystkie weekendy, a i w 
tygodniu, kiedy dzień jest dłuższy, 
też zdarza się przyjeżdżać. Działka 
to takie zajęcie, które trzeba lubić. 
Pogrzebać trochę w ziemi, nie-
raz się ubrudzić. To też forma re-
laksu i odstresowania - opowiadał 
nam wiceprezes ROD "Eden".  30. 
urodziny
Rodzinny Ogród Działkowy „Eden”, 

zlokalizowany 
przy ulicy Granicz-
nej, we wrześniu 
będzie obchodził 
swoje 30 urodziny. 
W ubiegłym roku 
burmistrz Dariusz 
Gwiazda wspól-
nie z radnym Ja-
nuszem Dulembą 
odebrali oficjalnie 
inwestycję przebudowy drogi. Za-
danie to było współfinansowane 
ze środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Działkowców MAZOW-
SZE 2019” i z budżetu Gminy Gró-
jec. Dotację (6 tysięcy zł na budo-
wę świetlicy działkowca) otrzymał 
także ROD „Relaks” ze Słomczyna.
Trochę statytyki W Polsce obec-
nie jest prawie 5000 rodzinnych 
ogrodów działkowych. Zajmują 
one powierzchnię blisko 44 tysię-
cy ha. W ogrodach działkowych 
jest około 966 tysięcy zagospo-

darowanych działek. Działki upra-
wiają nauczyciele, wojskowi, kole-
jarze, pracownicy służby zdrowia, 
urzędnicy, pracownicy małych in-
stytucji i zakładów rozsianych po 
całym kraju. Obecnie najliczniej-
szą grupę wśród działkowców sta-
nowią emeryci i renciści – 46,9%, 
następną grupą są pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach ro-
botniczych – 24%, znaczną gru-
pę stanowią pracownicy umysło-
wi – 18,4%. Rodzinny ogród dział-
kowy jest zarządzany przez sto-
warzyszenie ogrodowe.
                                   Szymon Wójcik

Z WIZYTĄ W "EDENIE"

Andrzej Bień

Epidemia koronawirusa 
mocno wyhamowuje polską 
gospodarkę. Problemy 
finansowe dotknęły albo 
za chwilę dotkną wielu 
przedsiębiorców. Mocno 
oberwą też samorządy, które 
są niezwykle uzależnione 
od kondycji ekonomicznej 
budżetu państwa, firm oraz 
mieszkańców.

Mimo że petenci nie 
mogą, tak jak za-
zwyczaj, chodzić 
swobodnie po Urzę-

dzie Gminy i Miasta czy Staro-
stwie Powiatowym i załatwiać 
swoich spraw osobiście, to samo-
rządy działają. Interesanci kon-
taktują się z urzędnikami telefo-
nicznie lub za pomocą e-maili. 
Wciąż wydawane są decyzje i za-
świadczenia. Trwa procedowanie 
wniosków i przygotowywanie 
projektów. Nie przerwano wypła-
cania zasiłków i innych świad-
czeń typu 500+. Machina admi-
nistracyjna, choć wolno i z pew-
nymi trudnościami, to jednak po-
rusza się do przodu. 
W obliczu zagrożenia samorzą-
dy nie porzucają swoich planów 
inwestycyjnych. Już rozpoczęte 
budowy trwają. Mało tego, ogła-
szane są nowe przetargi. W ostat-
nich dniach Urząd Gminy i Mia-
sta Grójec rozpoczął poszukiwa-
nia firm, które zajmą się remon-
tami chodników oraz przebudo-
wą ul. Batalionów Chłopskich. 
Rozmawiając z samorządowca-

mi, da się jednak odczuć niepo-
kój o przyszłość. Obawy są uza-
sadnione.

Jak pomóc firmom? 
Jak wspomnieliśmy, koronawi-
rus mocno uderza w przedsię-
biorców. Wielu z nich ogranicza 
lub zawiesza swoją działalność. 
Niejeden, by przetrwać, będzie 
musiał obniżyć pensje pracow-
nikom, wysłać ich na bezpłatne 
urlopy albo nawet zwolnić. Inny 
sposób na obniżenie kosztów po-
lega na zwróceniu się o pomoc 
do gmin. A te mają kilka możli-

Tarcza potrzebna też samorządom

wości, by pomóc firmom. 
Głównym narzędziem pomocy 
finansowej, jakie posiada mia-
sto, jest umorzenie, odroczenie 
bądź rozłożenie na raty podatków 
lokalnych: od nieruchomości, 
transportowego, rolnego, leśne-
go i opłaty targowej. Samorząd 
może również obniżyć czynsz 
najemcom gminnych lokali. Jeże-
li stan wyjątkowy potrwa dłużej, 
należy spodziewać się licznych 
próśb od przedsiębiorców (w tym 
sadowników) o zastosowanie wo-
bec nich możliwych ulg. O tym, 
jakie będą odpowiedzi na takie 

wnioski, zdecyduje burmistrz. 
Pierwsze, choć na razie stosun-
kowo niewielkie, skutki finanso-
we gmina Grójec już odczuwa. 
Burmistrz Dariusz Gwiazda pod-
jął bowiem decyzję, by nie pobie-
rać opłat za parkowanie w cen-
trum miasta. Ponadto, zamknięto 
targowisko, a więc nie ma wpły-
wów z tytułu opłaty targowej.

Drugi koniec kija
Zgodnie ze starym porzekadłem, 
każdy kij ma dwa końce. Umo-
rzenie firmie na przykład podatku 
od nieruchomości równa się bo-
wiem mniejszej ilości pieniędzy 
w kasie samorządu. Trzeba so-
bie jednak zdawać sprawę z tego, 
że burmistrz nie może zwalniać z 
obowiązku zapłaty daniny w nie-
skończoność, ponieważ w pew-
nej chwili może się okazać, że w 
budżecie miasta brakuje pienię-
dzy na podstawowe sprawy. Dla-
tego też niezwykle istotne będzie 
zachowanie równowagi pomię-
dzy udzielaniem pomocy a sta-
nem gminnej kasy.  

Tarcza dla samorządów
Niedawno polski rząd ogłosił 
założenia tarczy antykryzyso-
wej, która ma być ochroną przed 
skutkami finansowymi epidemii. 
Składa się ona z 5 filarów: bez-
pieczeństwa pracowników, finan-
sowania przedsiębiorców, ochro-
ny zdrowia, wzmocnienia syste-
mu finansowego i programu in-
westycji publicznych. 
Tadeusz Truskolaski, prezydent 

Białegostoku, w rozmowie z Por-
talem Samorządowym zwraca 
uwagę na to, że w pakiecie ofe-
rowanym przez rząd brakuje roz-
wiązań dla samorządów. 
– Miastom spadną dochody z 
dziesiątków tytułów. Chodzi o 
podatki CIT, PIT, opłaty skarbo-
we, opłaty ze stref płatnego par-
kowania, z ograniczeń w funk-
cjonowaniu komunikacji publicz-
nej – stwierdził Truskolaski.
Prezydenta Truskolaskiego nie 
przekonuje nawet program inwe-
stycji publicznych. 
– To jest tylko zapowiedź fun-
duszu inwestycyjnego a my nie 
przeżyjemy, jeśli chodzi o spra-
wy bieżące. Z punktu widzenia 
samorządów, tarczę antykryzyso-
wą należy ocenić jednoznacznie 
negatywnie – zaznaczył w wy-
powiedzi dla Portalu Samorządo-
wego.
Skoro już jesteśmy przy inwe-
stycjach, wspomnijmy, że gminy, 
budując drogi, chodniki czy mo-
dernizując kanalizację, korzysta-
ją z różnego rodzaju dofinanso-
wań. W sytuacji, gdzie gros pie-
niędzy rząd i inne instytucje pu-
bliczne przeznaczają na walkę z 
koronawirusem, możemy się spo-
dziewać, że pula środków dota-
cyjnych będzie mniejsza niż za-
zwyczaj. O ile? To zależy od 
tego, jak długo potrwa kryzys.
Niewątpliwie tarcza antykryzy-
sowa dla samorządów jest nie 
tylko potrzebna, ale i niezbęd-
na. I nie chodzi tu o prosperitę, 
ale o to, by tu, w Grójcu, w Gosz-
czynie czy w jakiejkolwiek innej 
gminie, nie zawaliło się wszyst-
ko na głowę. 

Dominik Górecki
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W ostatnich latach w Polsce 
obserwujemy powrót do tradycji 
nabożeństwa  drogi krzyżowej.  
Rozpoczyna się  o piętnastej, 
bowiem właśnie o tej godzinie  – 
według Ewangelii – Chrystus zmarł 
na krzyżu, a odprawiane jest na 
ulicach miast. Kiedyś  obchodzono 
je z dużym rozmachem, zwłaszcza 
w  ośrodkach kultu Męki Pańskiej, 
np. w Kalwarii Zebrzydowskiej i w 
Górze Kalwarii koło Czerska.

W XVIII w., jak wspo-
mina ks. Jędrzej Ki-
towicz, wnikliwy ob-
serwator rzeczywisto-

ści czasów saskich, Wielki Piątek był 
dniem kapników, którzy z zakryty-
mi głowami, w parach, niosąc przed 
sobą krzyż z wizerunkiem Chrystu-
sa i śpiewając pieśń o Męce Pańskiej, 
chodzili od kościoła do kościoła, 
żeby odwiedzać groby Chrystusowe.

Kapnicy
W kościele kapnicy biczowali się na 
pamiątkę pięciu ran Chrystusowych 
(najlepiej w pięciu kościołach po jed-
nym razie albo w jednym koście-
le pięć razy), a po wysłuchaniu ka-
zania, zwanego egzortą, wygłoszo-
nego przez towarzyszącego im księ-
dza, udawali się do następnej świą-
tyni. Zdarzało się, że w danym ko-
ściele znalazły się jednocześnie dwie 
procesje kapników, nie chcące sobie 
ustąpić pierwszeństwa. Wtedy szły 
w ruch kije, pięści i kamienie. Lała 
się krew.  Szczęściem do akcji wkra-
czali szeregowi  uczestnicy procesji, 
nie będący kapnikami, pozostający w 
większości, którzy uspokajali zapal-
czywych biczowników. 

Silny chłop
Jak widzimy, droga krzyżowa, od-
prawiana na pamiątkę  męki i śmierci 
Pana Jezusa, była wydarzeniem cał-
kiem barwnym.  A to zresztą nie ko-
niec atrakcji, bowiem szanująca się 
procesja miała jeszcze drugi krzyż – 

Kto zagra Chrystusa?
„wielki, grubości belki, z tarcic spa-
janych dla letkości zrobiony, któ-
ry pośrodku kapników dźwigał je-
den kapnik, idący nie wyprostowa-
ny, ale w pół człeka pochylony tak, 
jak nam malarze wystawują Chry-
stusa, krzyż na Kalwarię niosącego”. 
Chociaż ten krzyż miał nie być aż tak 
ciężki, to jednak rolę Chrystusa po-
wierzano najczęściej mocnemu chło-
pu. Na głowie miał czapkę, na któ-
rą nakładał kaptur, a dopiero na kap-
tur koronę cierniową, ponadto prze-
pasany był przez ramię pod pachę 
długim i grubym łańcuchem. Ko-
niec krzyża trzymał kapnik, grają-
cy Szymona Cereneusza, koniec łań-
cucha zaś niósł jeden z dwóch kap-
ników, którzy  grali żołnierzy pro-
wadzących Chrystusa na Kalwarię. 
W czasie drogi krzyżowej insceni-
zowano oczywiście sceny upadania 
pod krzyżem. Jeden z owych rzym-
skich żołnierzy uderzał łańcuchem 
o krzyż, a drugi lekko  traktował pa-
łaszem (czyli płazował) po krzyżu i 
plecach Chrystusa, krzycząc: „Postę-
puj, Jezu!”. 

Jezus w szynku
Aktor, grający Chrystusa, wstawał i 
szedł dalej, modląc się, aby w świą-
tyni  panował tłok albo wejście do 
niej było ciasne.  Bo wtedy nie mógł 
się tam wpakować  z krzyżem i  zo-
stawał pod kościołem, odpoczywa-
jąc, zażywając tabaki, a niekiedy, 
dzięki życzliwości napotkanego pija-
ka,  wychylając kufel piwa. Zdaniem 
ks. J. Kitowicza, eksperta od obycza-
jów, zdarzało się, że „dźwigacz krzy-
ża  spragniony, nie znalazłszy dobro-
czyńcy, który by go posilił, zosta-
wiwszy krzyż i łańcuch pod kościo-
łem, pobiegł sam w cierniowej ko-
ronie do najbliższej szynkowni dla 
ochłodzenia pragnienia. A gdy nie 
zdążył ugasić go, nim procesja wy-
szła z kościoła, natenczas reprezen-
tanci żołnierzów pobiegłszy po nie-
go, nie żartem płazami trzepiąc mu 
plecy, przygnali go pod krzyż, mia-

nowicie jeżeli nie był z dewocji, lecz 
najęty”. 

Gdyby
Z największym rozmachem drogę 
krzyżową odtwarzano w ośrodkach 
kultu Męki Pańskiej, i to nie tylko w 
okresie staropolskim, jak zaświadcza 
„Pamiątka z Kalwarii”, niesamowi-
ty   film  nakręcony w 1958 r. przez 
Jerzego Hoffmana i Edwarda Skó-
rzewskiego, dokumentujący   uro-
czystości drogi krzyżowej w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Kto wie, gdy-
by historia potoczyła się inaczej, tzn. 
gdyby Góra Kalwaria, wbrew woli 
jej założyciela, biskupa poznańskie-
go Stefana Wierzbowskiego, nie sta-
ła się miasteczkiem żydowskim, to 
wspomniani filmowcy być może 
zrealizowaliby swoje dzieło w Górze 
Kalwarii nad Wisłą. 

Scenografia
Założone w roku 1670  przez biskupa  
Wierzbowskiego we wsi Góra  mia-
steczko, nazywające się pierwotnie 
Nową Jerozolimą, stanowić miało 
– w intencjach fundatora – kopię Je-
rozolimy (na podstawie planów śre-
dniowiecznych zresztą). Stąd wzię-
ły się tutaj: Domek Matki Bożej na 
Syjonie, Wieczernik, Ogrójec, Ka-
plica Pojmania, Brama Wschodnia,  
Kaplice Annasza i Kajfasza, Kapli-
ca Więzienia w Piwnicy, Ratusz Pi-

łata (w istocie Kościół Podwyższe-
nia Krzyża Świętego), Pałac Hero-
da. Słowem, idealna scenografia dla 
Triduum Paschalnego, rozpoczyna-
jącego się wieczorną mszą w Wielki 
Czwartek, a kończącego nieszporami 
Niedzieli Wielkanocnej.  

Dekret Piłata
Najgoręcej było w Wielki Piątek, 
kiedy to, jak mówi dokument sprzed 
259 lat, pachołek miejski, stojąc  na 
podwyższeniu między ludźmi, od-
czytywał „zwolna” i „wielkim gło-
sem” dekret Piłata skazujący Jezu-
sa na śmierć. Zauważmy, że Piłat, co 
raczej nie powinno nas dziwić, wy-
stępuje tutaj nie jako rzymski prefekt  
Judei, ale jako „jerozolimski staro-
sta”. Zatem jest rok 1761, przyjecha-
liśmy z Grójca do Góry Kalwarii na 
misterium Męki Pańskiej. Pachołek 
miejski odczytuje dekret: „My Pon-
tius Piłat, z woli nieśmiertelnych bo-
gów y wielkich Xiążąt Rzymskie-
go Państwa y całego Senatu Staro-
sta w Pałacu Arcy–Rezydencyi na-
szey, sądziemy, potępiamy i dekretu-
iemy na śmierć Jezusa Nazareńskie-
go w Galilei urodzonego jako bun-
townika przeciwko Zakonowi moy-
zeszowemu y przeciwko Wielkiemu 
Monarsze Tyberyuszowi, Cesarzowi 
Rzymskiemu. Skazuiemy y Dekre-
tuiemy tym pisaniem naszym, Chry-
stusa Galileyskiego, że jest godzien 

Śmierci a to dla tego: iż chciał przy-
właszczyć Królestwo Żydowskie y 
był Zwodzicielem ludu pospolitego, 
bluźniercą Boskim y buntownikiem 
pokoju, nadto ważył się zakazować 
oddawaniu czynszu należnego Skar-
bowi cesarskiemu, w czymże dowo-
dowany i świadectwamy Arcykapła-
nów y Starszych Rabinów Rady Du-
chowney Miasta Naszego Jerozolim-
skiego iest przekonany, przeto Na-
szemu Maiestatowiy Urzędowi iest 
oddany, co My pilnie Inkwizycyamy 
y świadestwy rozeznawszy nakazu-
iemy y tak Dekretuiemy, aby Ty Je-
zusie, zły człowiecze, byłeś wypro-
wadzony za miasto Jerozolimskie, 
na mieysce Golgotha albo Kalwaryą, 
y tam na Krzyżu zawieszony, aże 
umrzesz doskonale, aby ta Rzeczpo-
spolita Żydowska była uspokojona. 
Także z Tobą wespół Dwóch Łotrów, 
to jest Dysmassa i Gysmassa, sądzie-
my nakazuiemy y Dekretuiemy, aby 
także byli ukrzyżowani wedle cie-
bie, ieden po prawey, drugi po lewey 
stronie. Ty zaś, jako król żydowski, w 
pośrodku między niemy na krzyżo-
wym zasiądziesz Maiestacie Jezus, 
Nazareński, Król Żydowski”. 

Pełna identyfikacja
Co ciekawe, ów dekret, będący prze-
cież fragmentem scenariusza pa-
sji, w 1761 r. wpisano  do akt „Bur-
mistrzowskich Rajcowskich wespół 
Ławniczych miasta Nowego Jeru-
zalem albo Góra”. Czyżby dekret Pi-
łata nabrał mocy prawnej? W każ-
dym razie zalegalizowanie go sta-
nowi  dowód na silne, emocjonalne  
przeżywanie  wiary przez współcze-
snych, którzy w pełni utożsamiali się  
z opowieścią o męce i śmierci Syna 
Bożego, odgrywaną przez aktorów. 
Znamy  zresztą z historii powszech-
nej przypadki skrajnego wczuwania 
się w swoją rolę, kiedy misteryjne-
go Chrystusa autentycznie przybija-
no do krzyża, powodując jego zgon. 

Remigiusz Matyjas 

PS Obecnie na Filipinach wielko-
piątkowe ukrzyżowania są nierzadko 
atrakcją turystyczną. Zatem idzie tu, 
mówiąc wprost, o sławę i kasę. 

Inscenizacja ukrzyżowania na Flipinach.

W ostatnich dniach na świat 
padł wielki strach. Zapewne u 
niejednego z nas pojawiła się 
refleksja właśnie nad śmiercią i 
przemijaniem. A to za przyczyną 
obawy przed koronawirusem, 
przez którego zmarło już wiele 
setek osób. Strach i obawy 
wywołane pandemią mogą 
zrodzić bardzo różne obawy. 
Wręcz może zdarzyć się, że 
część naszej społeczności 
wpadnie w panikę, co zdaniem 
ekspertów, lekarzy, wirusologów, 
psychologów, może okazać się 
nawet groźniejsze niż sam wirus.

Zatem istotne jest, aby ze 
spokojem, wynikającym z 
ufności w Boże Miłosier-
dzie, zwrócić się ku Bogu 

Jedynemu, prosząc o wybawienie 
naszego świata od powietrza, gło-
du, ognia i wojny, co Kościół czy-
ni, także w naszych grójeckich pa-
rafiach, po każdej mszy świętej. W 
tym ostatnim czasie, mimo wpro-
wadzonych dla dobra nas wszyst-
kich wierzących katolików, ogra-
niczeniom w liturgii Mszy Świę-
tej, ważne jest, byśmy nie zapomi-
nali o modlitwie i duchowej łączno-
ści z Bogiem. Módlmy się więc w 

naszych domowych zaciszach, o co 
nas proszą nasi duszpasterze.

Dyspensa od mszy 
Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski, w opublikowanym 21 mar-
ca br. dokumencie pn. „Wskazania 
dla biskupów odnośnie do sprawo-
wania czynności liturgicznych w 
najbliższych tygodniach", zaleciło 
biskupom diecezjalnym, by udzie-
lili dyspensy od obowiązku uczest-
nictwa w niedzielnej mszy świę-
tej. Są też wytyczne dotyczące Tri-
duum Paschalnego: liturgia ma zo-
stać ograniczona tylko do 50 osób 
(obecnie do 5), w Wielką Sobotę 
odstępuje się od tradycyjnego świę-
cenia pokarmów, zamiast tego pro-
ponowane jest błogosławieństwo 
posiłku w domu przed śniadaniem 
wielkanocnym, zgodnie z księgą 
„Obrzędy błogosławieństw dosto-
sowane do zwyczajów diecezji pol-
skich”, której tekst ma być udostęp-
niany na parafialnych stronach in-
ternetowych. Ponadto podjęto decy-
zję o rezygnacji z używania kropi-
dła w Wigilię Paschalną i Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego.
Ograniczenia w Wielki Czwartek
Wśród nowych zaleceń znajduje się 
również poważna zmiana, dotyczą-

Wielkanoc z koronawirusem w tle
ca Wielkiego Czwartku. Ten dzień 
jest pamiątką ustanowienia przez 
Chrystusa sakramentów Euchary-
stii i kapłaństwa – dlatego też bi-
skupi tradycyjnie święcą w Kate-
drze oleje podczas obrzędu, w któ-
rym uczestniczą wszyscy diecezjal-
ni księża, tzw. Msza Święta Krzyż-
ma. W tym roku Prezydium KEP 
zaleca jednak, by ograniczyć Wiel-
koczwartkową uroczystość do sa-
mych biskupów i grona ich naj-
bliższych współpracowników. Ze 
względów sanitarnych wskazano 
też na potrzebę opuszczenia obrzę-
du umywania nóg. 
Jednocześnie należy też wspomnieć 
o wydanym przez Stolicę Apostol-
ską w dniu 19 marca br., w uroczy-
stość Św. Józefa, patrona Kościoła 
Powszechnego, Dekrecie Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów o celebrowaniu 
Wielkanocy w czasie epidemii. Do-
kument ten m.in. stanowi, że Wiel-
kanoc nie może być przeniesiona na 
inny termin. Może być natomiast 
przełożona Msza Święta Krzyż-
ma, która jest sprawowana w Wiel-
ki Czwartek, na termin późniejszy.

Wielki Tydzień 
Odnośnie Wielkiego Tygodnia, 

Kongregacja zaleca, „aby w ko-
ściołach katedralnych i parafial-
nych, nawet bez fizycznego udzia-
łu wiernych, Biskup i proboszczo-
wie mogli celebrować misteria li-
turgiczne Triduum Paschalnego, za-
wiadamiając wiernych o czasie ich 
rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć 
się w modlitwę w swoich domach. 
W tym przypadku pomocne są re-
lacje na żywo za pomocą komuni-
kacji teleinformatycznej”. W Wiel-
ki Czwartek księża w parafii mogą 
koncelebrować Mszę św. Wiecze-
rzy Pańskiej, ale wyjątkowo bez lu-
dzi. Gest umycia nóg powinien być 
pominięty. Na zakończenie Mszy 
św. Wieczerzy Pańskiej powinno 
się pominąć procesję, a Najświęt-
szy Sakrament powinien być prze-
chowywany w tabernakulum. W 
Wielki Piątek biskup lub proboszcz 
mogą celebrować Mękę Pańską. W 
modlitwie powszechnej biskup die-
cezjalny powinien zadbać o ustano-
wienie szczególnej intencji za cho-
rych, zmarłych, znajdujących się w 
sytuacji zagubienia.
W czasie Wigilii Paschalnej, „przy 
obrzędzie światła należy pomi-
nąć rozpalanie ogniska, a tylko za-
palić świecę i, pomijając procesję, 
przejść do Orędzia Wielkanocne-
go (Exsultet). Potem następuje +Li-
turgia Słowa+. W czasie +Liturgii 
chrzcielnej+ należy tylko odnowić 

przyrzeczenia chrzcielne. Potem 
następuje +Liturgia Eucharystycz-
na+” – podaje Kongregacja. Dekret 
przewiduje również, że wyrazy po-
bożności ludowej i procesje, które 
ubogacają dni Wielkiego Tygodnia 
i Triduum Paschalne, mogą, decy-
zją biskupa diecezjalnego, zostać 
przeniesione na inne dogodne dni, 
np. 14 i 15 września.

Tylko pięć osób 
Wracając do naszych parafii, w 
związku z pandemią koronawiru-
sa oraz w trosce o zdrowie i życie 
parafian, w szczególności dzieci, 
seniorów i chorych, od wtorku zo-
stało wprowadzone nowe zalecenie 
Konferencji Episkopatu Polski, aby 
w Mszy świętej lub innym obrzę-
dzie religijnym mogło uczestniczyć 
jednocześnie nie więcej niż 5 osób. 
Niezależnie jednak od pustych ko-
ściołów, tym bardziej wyjdźmy, tak 
jak Jezus, na nasze pustynie, tam 
gdzie cisza, tam gdzie osamotnie-
nie, tam gdzie On na nas czeka. Na 
naszą modlitwę, na naszą łączność 
w Duchu Świętym. Czyż korona-
wirus nie jest swego rodzaju zna-
kiem czasu? Jak „dziwnie” nało-
żył się on na czas Wielkiego Postu. 
Wykorzystajmy ten czas, który jest 
nam dany, a Bóg ze zła wyprowa-
dzi dobro.

Parafianin
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SARS-CoV-2 to najpo-
ważniejszy wróg, z ja-
kim w XXI w. mierzą 
się służby medyczne na 

całym świecie. W dosyć drama-
tycznej sytuacji znalazł się perso-
nel medyczny nowomiejskiego i 
grójeckiego szpitala, a po publi-
kacji  w sieci materiału dzienni-
karzy portalu onet.pl, na zarząd 
PCM Grójec spadła lawina opinii 
i komentarzy mieszkańców obu-
rzonych na działania grójeckiego 
szpitala. 

Chorują lekarze i pielęgniarki 
Przypomnijmy, jak to wyglądało 
na przestrzeni ostatnich tygodni. 
Pierwszą osobą zakażoną wiru-
sem SARS-Cov-2 była 45-letnia 
pielęgniarka pracująca w placów-
kach w Nowym Mieście nad Pi-
licą, Piasecznie oraz Grójcu. Ko-
bieta przebywała od poniedział-
ku w izolatce, czekając na wyniki 
badań. Zaraziła się od pacjentki 
leczonej na zapalenie płuc. Kie-
dy okazało się, że wynik jest po-
zytywny, w środę 18 marca  tra-
fiła do szpitala w Radomiu. W 
sobotnie popołudnie rozpoczę-
ła się ewakuacja szpitala w No-
wym Mieście. Zdrowi pacjenci 
byli odwożeni do domów przez 
Wojsko Obrony Terytorialnej, a 
potrzebujący hospitalizacji trafili 
do szpitala Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
Warszawie. Zdiagnozowano tam 
łącznie 27 przypadków wystą-
pienia koronawirusa. W środę 18 
marca okazało się także, że zara-
żony jest lekarz z pogotowia ra-
tunkowego w Grójcu. Epidemia 
nie lituje się nad nikim, bowiem 
23 marca portal www.grojec24.
net poinformował o 4 pielęgniar-
kach z oddziału wewnętrznego, 
a także dwóch lekarzach, w tym 
ordynatorze z tego samego od-
działu. Później dowiedzieliśmy 
się od starosty Krzysztofa Am-
broziaka, że w grójeckim szpita-
lu zakażonych jest dziesięciu pa-
cjentów i dyrektor medyczny. 

Sytuacja opanowana
W nowomiejskiej placówce sy-
tuacja jest na dzień dzisiejszy 
opanowana – napisała w niedzie-
lę 22 marca na swoim facebo-
okowym profilu Barbara Gąsio-
rowska, dyrektor szpitala w No-
wym Mieście. W swoim wpisie 
dziękowała wszystkim pracow-
nikom, którzy pracują,  przyczy-
niając się do dalszego funkcjo-
nowania placówki.  Tłumaczy-
ła również, w jaki sposób doszło 
do zarażenia: Wiemy, że zespół 
ratowników zaraził się od małe-
go pacjenta, w momencie rato-
wania jego życia czyli poza szpi-
talem. Część osób zarażonych 
nie miało styczności z chorą pie-
lęgniarką, więc musieli zara-
zić się gdzieś indziej. Podejrze-
wam, że mamy osoby z naszej 
gminy i gmin sąsiednich zarażo-
ne. Apeluję do Was, przestrze-
gajcie zasad higieny, bo nie wie-
my, kto jest zarażony. To, że czu-
je się dobrze, to nie znaczy, że 
jest zdrowy. Niektórzy zarażeni 
nie mają żadnych objawów. Czy-
tajcie na temat wirusa i stosujcie 
się do zaleceń. 

Szpitale powiatowe walczą z epidemią 

Paraliż grójeckiego szpitala
23 marca portal onet.pl opubli-
kował materiał pokazujący rażą-
ce błędy w procedurach bezpie-
czeństwa, które doprowadziły do 
rozprzestrzeniania się epidemii i 
ogólnego paraliżu placówki. 
Historia Powiatowego Centrum 
Medycznego w Grójcu w woj. 
mazowieckim jest podręczniko-
wym przykładem błędów, jakie 
można popełnić w trakcie epi-
demii. Szpital posiada 107 łóżek 
dla dorosłych osób i co szczegól-
nie ważne w obecnej sytuacji, 20 
łóżek intensywnego nadzoru oraz 
sześć łóżek intensywnej terapii. 
Na swojej stronie internetowej 
chwali się fachowością. Właśnie 
jej zabrakło w ostatnich dniach. – 
piszą dziennikarze Onetu w swo-
im materiale, przedstawiając ciąg 
zdarzeń, jakie przez 6 dni dopro-
wadziły szpital do takiej sytuacji.  
W artykule zauważają, iż we wto-
rek 17 marca na dyżur stawił się  
lekarz z gorączką i suchym kasz-
lem.  Następnego dnia okazało 
się, że medyk jest chory na koro-
nawirusa, a około 60 medyków, 
którzy mieli z nim kontakt, wy-
słano po prostu do domu. Przez 
następne dni próbowali się do-
wiedzieć, czy są na kwarantan-
nie lecz bez skutku. 
Powyższe informacje to tylko 
część z tez postawionych przez 
dziennikarzy Onetu. W obliczu 
publikacji w mediach społecz-
nościowych podniosła się dys-
kusja co do zasadności działań 
oraz podjętych decyzji w związ-
ku zabezpieczeniem personelu 
medycznego. 

Brak procedur
Jak się okazuje, pracujący leka-
rze, pielęgniarki, ratownicy oraz 
pozostali członkowie persone-
lu nie byli odpowiednio przy-
gotowani i zabezpieczeni na 
taki scenariusz. Wojewoda ma-
zowiecki wyraźnie wskazuje, iż 
procedury na wypadek choroby 
zakaźnej powinny być zachowa-
ne w każdej placówce: Szpitale 
powinny mieć opracowane pro-
cedury na wypadek wystąpie-
nia w placówce choroby zakaź-
nej. Z dotychczasowych infor-
macji wynika, że kierownictwo 
Powiatowego Centrum Medycz-
nego w Grójcu nie zastosowało 
się do tych uregulowań. 
Konstanty Radziwiłł w swoim 
komunikacie z 24 marca pod-
kreślał, że na terenie woj. Ma-
zowieckiego w dalszym cią-
gu są wolne miejsca dla osób 
z pozytywnym wynikiem CO-
VID-19. 

Szpital dementuje
We wtorek 24 marca Powiato-
we Centrum Medyczne w Grójcu 
odniosło się do publikacji One-
tu wydając oświadczenie demen-
tujące fałszywe , zdaniem zarzą-
du, informacje zawarte w artyku-
le.  Pierwszą z tez jakie podwa-
ża PCM Grójec jest informacja o 
lekarzu pełniącym dyżur z obja-
wami zakażenia. Lekarz Ratow-
nictwa Medycznego i Izby Przy-
jęć skontaktował się z zarządem 
spółki telefonicznie, twierdząc, 
że pomimo braku gorączki, od-
czuwa dolegliwości, które mają 
wskazywać na infekcje. Pomimo 
faktu, iż lekarz nie spełniał wy-
tycznych Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego ( nie miał kontak-
tu z osobą zakażoną, przebywają-
cą poza granicami kraju), zarząd 
mając na uwadze bezpieczeństwo 
i zdrowie pacjentów oraz pozo-
stałego personelu, podjął decyzję 
o pobraniu próbek do testu. 
Lekarz, po pobraniu próbek, nie 
podjął pracy w Ratownictwie 
Medycznym, a wszystkie osoby 
z personelu , od których pobra-
no próbki celem wykonania testu 
z kontaktu z doktorem Z. wyszły 
ujemne. 
Ponadto szpital wskazuje, iż Izba 
Przyjęć oraz pozostałe oddzia-
ły są na bieżąco dezynfekowane 
oraz zaprzecza, że testy robili so-
bie wyłącznie członkowie zarzą-
du, a nie objęto nimi wszystkich 
ratowników.  
Zarząd również dementuje infor-
macje o tym, jakoby przyjęcia do 
Izby Przyjęć, Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i INK w szpitalu 
wstrzymano dopiero w niedzielę 
22 marca. PCM Grójec oświad-
czył, że artykuł Onetu jest nierze-
telny i podważa intencje, działa-
nia i wszelkie czynności, którym 
głównym zadaniem jest zabezpie-
czenie zdrowia i życia pacjentów 
znajdujących się na terenie gró-
jeckiego szpitala. 

Chcą odwołać zarząd
Chciałem porozmawiać z panem 
starostą na temat sytuacji panują-
cej w grójeckim szpitalu, lecz od-
mówił wypowiedzi. Tego samego 
dnia  wydał komunikat na profi-
lu Facebook Starostwa Powiato-
wego w Grójcu. W Powiatowym 
Centrum Medycznym w Grójcu 
zostały odwołane planowane za-
biegi oraz hospitalizacje. Wstrzy-
mane zostały przyjęcia w szpita-
lu na oddziałach: wewnętrznym, 
neurologii, chirurgii, anestezjolo-
gii i intensywnej terapii, gineko-
logiczno-położniczym i neona-
tologii. Cała działalność placów-

ki została ograniczona ze wzglę-
du na braki kadrowe spowodowa-
ne przypadkami zakażenia koro-
nawirusem wśród personelu me-
dycznego i pacjentów. W szpita-
lu ogłoszono całkowity zakaz od-
wiedzin pacjentów – czytamy w 
publikacji. 
Na skrzynkę mailową redakcji 
„Życia Grójca” wpłynęło pismo 
od radnych powiatu grójeckiego 
z klubu Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy domagają się zmiany 
zarządu szpitala: "My radni klubu 
Prawa i Sprawiedliwości powia-
tu grójeckiego, wobec licznych 
skarg oraz doniesień prasowych 
i statystyk odnośnie zachorowań 
na koronawirusa, jesteśmy głębo-
ko oburzeni zaistniałą sytuacją,  
do której doszło w Powiatowym 
Centrum Medycznym w Grójcu. 
Skandaliczne zaniedbania narazi-
ły zdrowie i życie  pacjentów oraz 
personel medyczny placówki. Po-
twierdzeniem naszych obaw jest 
głęboka analiza przeprowadzona 
w materiale dziennikarzy portalu 
Onet.pl.
Wobec powyższego apelujemy 
do starosty pana Krzysztofa Am-
broziaka o natychmiastową zmia-
nę kadry zarządzającej szpitalem, 
ponieważ dotychczasowe rażą-
ce zaniedbania proceduralne do-
prowadziły do rozprzestrzeniania 
się wirusa, tym samym narażając 
zdrowie oraz życie mieszkańców 
powiatu grójeckiego."  
Na łamach grojec24.net starosta 
współczuł osobom, które pracują 
w szpitalu i są narażone. Niektó-
rzy nie wytrzymują presji, co jest 
– jego zdaniem –  zrozumiałe, po-
nieważ z taką sytuacją mamy do 
czynienia po raz pierwszy. Zazna-
czył również, iż jako starosta nie 
ma prawnej możliwości zamknię-
cia szpitala, bowiem wszystko 
musi być uzgadniane ze służba-
mi: wojewodą, Narodowym Fun-
duszem Zdrowia i sanepidem.

Pomoc dla szpitali
Zarząd Powiatu podjął decy-
zję o wsparciu placówek powia-
towych. W momencie zamknię-
cia tego numeru gazety do szpita-
li przekazano 3 tysiące maseczek 
jednorazowych oraz 2 tysiące ma-
seczek typu p2 (z filtrem). "Spo-
tkania Sztabu Kryzysowego od-
bywają się codziennie, i staramy 
się szybko reagować na powsta-
jące problemy i uściślać informa-
cje pojawiające się w mediach" 
– czytamy na profilu Facebooko-
wym Starostwa.  
Wojewoda mazowiecki Konstan-
ty Radziwiłł oddelegował 5 do-
datkowych lekarzy do pracy na 
terenie placówek powiatu gró-
jeckiego oraz przekazał Powia-
towemu Centrum Medycznemu 
w Grójcu środki ochrony. Wśród 
nich były m.in.: kombinezony 
(różne rodzaje),  osłony na obu-
wie, maski,  gogle. Kolejne środki 
będą sukcesywnie przekazywane.
Natomiast Zarząd Województwa 
Mazowieckiego na czele z Ada-
mem Struzikiem, podjął decyzję 
o przekierowaniu środków unij-
nych na specjalny projekt dopo-
sażający mazowieckie szpitale. 
To ogromny zastrzyk finansowy 
- nawet 150 mln zł. Wszystko za-

leży od potrzeb, jakie zgłoszą pla-
cówki. Mazowsze jako pierwszy 
region w Polsce chce sięgnąć po 
fundusze unijne na walkę z ko-
ronawirusem. Chodzi o środki z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, dzięki którym możliwe 
będą zakupy inwestycyjne i nie-
zbędne prace remontowo-budow-
lane w szpitalach przyjmujących 
pacjentów z koronawirusem. 
Wcześniej Zarząd Województwa 
uruchomił rezerwę kryzysową na 
zakup sprzętu medycznego.

Mieszkańcy też pomagają
Lokalna społeczność również za-
angażowała się w pomoc szpita-
lowi grójeckiemu. Za pośrednic-
twem strony pomagam.pl,  zorga-
nizowano zbiórkę dla Powiatowe-
go Centrum Medycznego. W cią-
gu niespełna tygodnia swoje da-
rowizny przekazało 407 osób, a 
kwota, jaką udało się  uzbierać, to 
prawie 24 tys. zł. Darczyńcy oka-
zali się bardzo hojni, największe 
pojedyncze darowizny opiewały 
na kwotę: 500 zł, 1000 zł i 1600 
zł. Swój wkład miał również rad-
ny Rady Miejskiej w Grójcu, Da-
riusz Prykiel, który już wcześniej 
zadeklarował się przekazać swoją 
dietę na ten cel. 
Swoją przysłowiową „cegiełkę” 
dołożyli właściciele restauracji 
„U Kucharzy” z Grójca, przywo-
żąc ratownikom medycznym cie-
pły obiad. Ich śladem podąży-
li właściciele z TaoSushi Grójec 
oraz Japan Sushi. Takie gesty są 
niezwykle ważne w tej trudnej sy-
tuacji i pokazują, że społeczność 
solidaryzuje się w walce z epide-
mią. 

Narażają życie
– Będziemy mieli w najbliższych 
dniach tysiąc, dwa tysiące cho-
rych – mówił podczas konferencji 
prasowej 20 marca, minister zdro-
wia Łukasz Szumowski.  To po-
kazuje, z jakim problemem obec-
nie mierzą się wszystkie służby.  
Sytuacja jest niezwykle poważ-
na i będzie postępowała. Chiny 
walczyły z epidemią przez 4 mie-
siące. Nie tylko nasze powiatowe 
szpitale zmagają się z ogromnymi 
trudnościami. W województwie 
mazowieckim, jak dotąd (dane z 
23 marca), jest najwyższa liczba 
chorych na SARS- CoV-2, bo 175 
osób,  w województwie łódzkim 
– 111 osób, a w województwie lu-
belskim – 48 osób.  Zarówno le-
karze, jak i cały personel medycz-
ny łącznie ze służbami porządko-
wymi, starają się dbać o bezpie-
czeństwo i walczą z epidemią, na-
rażając przy tym zdrowie i życie, 
nie tylko swoje, ale również swo-
ich bliskich. Ci wszyscy ludzie 
są bohaterami, a my jako społe-
czeństwo możemy pomóc im w 
tej nierównej walce. Wystarczy, 
że ograniczymy swoje wyjścia 
do miasta, pozostaniemy w do-
mach razem ze swoimi bliskimi,  
zachowamy środki ostrożności 
oraz higieny i zastosujemy się do 
komunikatów służb. W  ten spo-
sób zminimalizujemy ryzyko roz-
przestrzeniania się tej straszliwej 
zarazy. Do zobaczenia w lepszych 
czasach. 

Szymon Wójcik 

Nierówna batalia z koronawirusem toczy się w dwóch powiatowych szpitalach.  W palcówkach dosłownie brakuje rąk do pracy, a 
pierwsze przypadki zachorowań to kadra medyczna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc informacje szybko się dezaktualizują. 
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wisku szachowym, co poskutko-
wało pozyskaniem kolejnych za-
wodników. Z początku dołączyli 
do nas reprezentanci zaprzyjaź-
nionych klubów, z którymi ry-
walizujemy także w świecie rze-
czywistym. Z dnia na dzień gro-
no zawodników powiększało się 
o kolejnych szachistów. Udało 
nam się namówić do startu wie-
lu silnych graczy. W jednym z 
turniejów wziął nawet udział 
medalista Mistrzostw Polski w 
szachach szybkich i błyskawicz-
nych, Mistrz Fide Kamil Plichta, 
który wygrał zawody, remisując 
tylko jedną partię z czołowym 
reprezentantem naszego klubu, 
trzynastoletnim Filipem Pułapą, 
który, jak później w analizach 
się okazało, miał nawet wygra-
ną pozycję z mistrzem. Inni gró-
jeccy szachiści również mogą 
pochwalić się „mistrzowskimi 
skalpami”. Codziennie docho-
dzi do kilku niespodzianek, któ-
re podbudowują morale naszych 
zawodników i dają im motywa-
cję do dalszych ćwiczeń. Poza 
czysto sportowymi zupełnie nie-
ocenione są walory dydaktycz-
ne, płynące z tej rywalizacji. 
Możliwość ścierania się z klaso-
wymi rywalami, której nie mieli 

dotąd na co dzień, daje naszym 
juniorom szansę na podniesienie 
szachowych kwalifikacji, co z 
pewnością będzie procentować 
w przyszłości.
Dodatkowego smaczku doda-
je wprowadzona wewnątrz klu-
bowa klasyfikacja dla naszych 
zawodników. W każdym tur-
nieju dziesięciu najlepszych re-
prezentantów grójeckiego klubu 
otrzymuje punkty do klasyfika-
cji generalnej. Na dzień 20 mar-
ca, po rozegraniu 7 turniejów 
wyniki wśród juniorów kształ-
tują się następująco: 1. Filip Pu-
łapa 46 pkt. 2. Michał Smętek 
44, 3. Łukasz Wojdalski 43, 4. 
Michał Krasowski 17, 5. Marcin 
Sokołowski 16, 6. Stanisław Pu-
łapa 16, 7. Adrian Legucki 14, 
8. Antoni Honory 10, 9. Hanna 
Łoboda 10, 10. Jan Bogumił 9, 
11. Joachim Wójcik 2, 12. Bar-
bara Szczygielska 1, 13. Kac-
per Tulo 1. Impreza ma rozwo-
jowy charakter. Ciągle dołącza-
ją do naszych zawodów nowi 
szachiści. W pierwszym turnie-
ju wzięło udział 15 graczy. Ty-
dzień później, 20 marca na star-
cie zawodów stanęło już 64 sza-
chistów.

Adam Lasota

W bieżącym wydaniu „Życia 
Grójca” miała pojawić się 
obszerna relacja z turnieju 
w Jasieńcu, w którym co 
roku biorą udział z dużymi 
sukcesami nasi reprezentanci. 
Niestety, wszystkie imprezy 
w naszym kraju zostały 
odwołane. Szachowe życie 
zamarło. Ponieważ jednak 
natura nie znosi próżni, 
znaleźliśmy sposób na 
zapewnienie naszym uczniom 
kontaktu z królewską grą. 

Z pomocą przyszedł In-
ternet. Od 13 marca 
rozpoczęliśmy organi-
zację turniejów błyska-

wicznych na popularnej wśród 
zawodników z całego świata 
platformie lichess.org. Jak się 
okazało, był to przysłowiowy 
strzał w dziesiątkę. Ponieważ 
zaproponowana forma rywali-
zacji spotkała się z pozytywnym 
odzewem naszych zawodników, 
turniej przybrał formułę impre-
zy cyklicznej i pod nazwą „Gró-
jecArena” od 13 marca odbywa 
się codziennie o godzinie 17.00. 
Aby podnieść poziom rywaliza-
cji, rozpoczęliśmy akcję promo-
cyjną naszego turnieju w środo-

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Koronawirus krzyżuje plany szachistom

Nie dajmy się ponieść 
panice, nie siedźmy 
przyklejeni do tele-
wizorów (lub mediów 

społecznościowych), wychodź-
my na spacery (to nadal jest w 
porządku!), ale zachowujmy fi-
zyczną izolację i dystans - hasz-
tag #ZostańwDomu jest praw-
dziwy i może ratować zdrowie 
lub życie w naszej społeczności. 

Home Office
Działania podejmowane przez 
organizacje, firmy, urzędy – w 
ramach  reakcji na rozprzestrze-
nianie się koronowirusa CO-
VID-19 – powodują, że miesz-
kańcy, klienci, pracownicy czy 
urzędnicy zapoznają się w prak-
tyce z pojęciem pracy zdalnej 
(Home Office). Pracownicy du-
żych firm zwykle są wyposażeni 
w odpowiednie narzędzia. Or-
ganizacje komercyjne na wypa-
dek sytuacji kryzysowych bar-
dzo często zabezpieczają się 

poprzez wdrażanie rozwiązań 
DRC (Disaster Recovery Cen-
ter). Systemy informatyczne i 
biznesowe są zabezpieczone na 
wypadek awarii, a pracownicy 
mają możliwość dostępu do za-
sobów informatycznych firmy 
poprzez korzystanie z publicz-
nego Internetu. W przypadku 
problemu z dostępem lub dojaz-
dem do takiego centrum, mają 
również możliwość świadczenia 
usług zdalnych dla klientów fir-
my w przypadku pracy w domu. 

Co robić w domu? 
Zwykli obywatele nie mają 
wpływu na to, co się dzieje w 
skali makro. A takie wyjątko-
we sytuacje wpływają na funk-
cjonowanie mieszkańców czy 
urzędów. Na szczęście dostęp 
do Internetu jest powszechny, 
jesteśmy dość dobrze zinforma-
tyzowanym społeczeństwem. 
Jak zachowywać się w sytuacji, 
gdy trzeba pracować w domu, 

Home office, czyli praca zdalna

a fizycznie nie można skorzy-
stać z usług urzędu, poczty czy 
banków? Osoby indywidualne 
są w stanie zrobić wiele spraw 
samodzielnie. Warto pamiętać 

Myślimy o tych, na których już oddziałuje wirus COVID-19. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia 
wszystkim chorym i odporności tym, którzy na co dzień mają styczność z wirusem. Mamy również w 
pamięci wydarzenia z początków tego stulecia, gdy ruch lotniczy zamarł. Inne tragiczne wydarzenia 
również wystawiły nas na próbę. Jako społeczeństwo przetrwaliśmy, musimy to znowu powtórzyć. 

o pewnych kwestiach technicz-
no-praktycznych: załatwianie 
spraw zdalnie przez Internet. 
Czas, gdy hasztag #Zostańw-
Domu jest ciągle aktywny, trze-

ba poświęcić na: włączenie in-
ternetowego dostępu do kon-
ta w banku. Jeśli jeszcze tego 
nie uruchomiliście, najwyższy 
czas to zrobić. Założenie pro-
filu zaufanego ePuapy zawsze 
może przydać się do załatwienia 
prostych spraw w urzędach. To 
również najwyższy czas na pod-
pis elektroniczny, który ułatwi 
załatwianie wielu spraw urzę-
dowych i formalnych związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności. Warto także wykorzystać 
ten okres na edukację i naukę, 
bowiem w sieci dużo jest warto-
ściowych informacji.

Małe firmy
Jak w obecnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej mogą i powin-
ny radzić sobie małe firmy? Na 
szczęście są rozwiązania i tech-
nologie chmurowe (ang. Cloud), 
pozwalające na szybkie wdroże-
nie  i zastosowanie w prakty-
ce skutecznych rozwiązań. Na-
zwijmy je roboczo RZK – roz-
wiązania do zarządzania kryzy-
sowego. Obecna sytuacja epi-
demiczna powoduje, że trzeba 
działać systemowo. Administra-
cja państwowa, samorządowa 
czy biznes muszą przygotować i 
wesprzeć organizacje, szczegól-
nie te najmniejsze, w sposób, 
który umożliwi funkcjonowanie 
i przetrwanie kryzysu spowo-
dowanego wirusem COVID-19. 
Kolejnym krokiem, w przypad-
ku małych organizacji, powinno 
być  poważnie myślenie o trans-
formacji i działalności w kie-
runku rozwiązań chmurowych. 
Pisząc i myśląc o tym, jak pra-
cować zdalnie, jak funkcjono-
wać w obecnej trudnej sytuacji, 
pamiętajmy o wszystkich oso-
bach: lekarzach, pielęgniarkach, 
ratownikach oraz innych służ-
bach, będących na pierwszej li-
nii leczenia osób chorych. Po-
stępujmy tak, aby mieli jak naj-
mniej pracy.  

Mariusz Pachocki

ZASADY PRACY ZDALNEJ
1. Budź się codziennie o tej samej porze.
2. Zrób dobre śniadanie - zjedz je z dala od wszelkich ekranów (telefon, laptop).
3. Pracuj w określonych godzinach (np. 8-16) - czas po pracy zachowaj dla siebie, rodziny, 
zainteresowań.
4. Pamiętaj o odpoczynku w trakcie dnia - zrób sobie przerwę, wyłącz na chwilę komputer, 
oderwij się od pracy. 
5. Dbaj o swoje środowisko pracy - nie pracuj w łóżku, na kanapie, w fotelu. Staraj się praco-
wać w komfortowych warunkach. Wygodne krzesło, dobre oświetlenie to podstawa. 
6. Wietrz mieszkanie lub pomieszczenie gdzie spędzasz home office regularnie. 
7. Pamiętaj, by po każdej godzinie pracy wstać na chwilę i poćwiczyć przez 5 minut.
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MKS Grójec z przytupem wszedł 
na salony polskiej koszykówki 
młodzieżowej. Zawodnicy 
z lokalnego klubu już 
wielokrotnie odnosili sukcesy 
nie tylko w kraju, ale również 
na arenie międzynarodowej. 
Kolejna historyczna karta 
grójeckiego basketu została 
napisana w niedzielę 8 marca. 

W rozpoczętym o go-
dzinie 12:30 fina-
le Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mło-

dzieży w koszykówce chłopców 
kadra województwa mazowiec-
kiego wysoko pokonała kadrę 
województwa pomorskiego. 
W piętnastoosobowym składzie 
zawodników Mazowsza znalazło 
się aż ośmiu koszykarzy z Grój-
ca, w składzie trenerskim zaś Ire-
neusz Juraszewski.

OOM
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży (OOM) zwana jest kuź-
nią mistrzów. Startują w niej re-
prezentacje wszystkich woje-
wództw. W finale spotyka się 
osiem najlepszych zespołów i 
112 najbardziej utalentowanych 
koszykarsko młodych chłopców. 
W tym roku najliczniej spośród 
wszystkich koszykarskich klu-
bów w Polsce reprezentowany 
był MKS Grójec. To efekt wie-
lu lat ciężkiej pracy oraz dosko-
nała nagroda dla wszystkich lu-
dzi koszykówki z naszego mia-
sta i gminy.
OOM organizowana jest od roku 
1995. W tym roku finał odby-

Historyczny wyczyn grójeckich koszykarzy

wał się po raz dwudziesty szó-
sty. Mazowsze nigdy jeszcze nie 
wygrało. Dwadzieścia pięć po-
koleń mazowieckich koszykarzy 
i dwadzieścia pięć sztabów tre-
nerskich próbowało to osiągnąć, 
udało się dopiero teraz, i to z tak 
ogromnym grójeckim wkładem 
w ten sukces. I jak tu nie być 
dumnym !?
Nasi grójeccy „złoci chłopcy" 
byli wiodącymi postaciami zwy-
cięskiej drużyny, oczywiście nic 
nie ujmując pozostałym człon-
kom mistrzowskiej ekipy. Najle-
piej pokazują to statystyki.

Gwiazdy Grójca
Najjaśniejszą postacią całego 

turnieju był niedawny zwycięz-
ca plebiscytu na najpopular-
niejszego sportowca w naszym 
mieście Hubert Gaik. Chłopiec 
zdominował statystyki, zwy-
ciężając w trzech klasyfika-
cjach, w tym w najważniejszej, 
to znaczy w tak zwanym EVA-
LU (wskaźnik umiejętności ko-
szykarskich).Wygrał też w kla-
syfikacji bloków i zbiórek,  był 
w czołówce strzelców, rzutów 
wolnych, rzutów za dwa, plus-
minus. On jest na dziś prawdzi-
wym dominatorem i wydaje się, 
że tym turniejem otworzył so-
bie szeroko drzwi do reprezen-
tacji Polski w tej kategorii wie-
kowej, a przecież nie tak dawno 

borykał się z poważnymi kon-
tuzjami i tak naprawdę w pełni 
formy to on w Szczyrku jeszcze 
nie był. Skala jego talentu jest 
ogromna i tylko od niego zale-
ży, czy z tego talentu w pełni 
skorzysta.
Super turniej rozegrał też nasz 
rozgrywający Filip Poradz-
ki. Na boisku jest prawdziwym 
szefem. Regulował tempo gry, 
doskonale panował nad piłką, 
nie popełniał strat i dostarczał 
piłkę tam, gdzie ona miała aku-
rat trafić. Z nim na boisku dru-
żyna grała najlepiej, co okre-
śla klasyfikacja plus-minus. W 
niej Filip okazał się bezkonku-
rencyjny.

Bardzo dobre zawody roze-
grał Antek Juraszewski. Kapi-
tan kadry Mazowsza, chociaż 
grał z uciążliwą kontuzją pię-
ty, wniósł bardzo istotny wkład 
w ten sukces. Zdobywał średnio 
8 punktów na mecz, był w czo-
łówce klasyfikacji trójek i kla-
syfikacji plus-minus
Kolejny podstawowy gracz ka-
dry to "dobieciński celebry-
ta" - Antek Longin Marciński. 
Chłopiec doskonale, jak na wy-
sokiego gracza, biegał do kon-
try, walczył na deskach, a swoje 
punkty też dorzucił. 
Duży wkład w zwycięstwo 
wnieśli też: Miłosz Wiśniewski, 
Michał Strojek, Jakub Gomółka 
i Maks Ciuhak.
Ci chłopcy przeszli do historii 
mazowieckiej koszykówki. Po-
siadają w swojej kolekcji złoty 
medal Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży!   

Szymon Wójcik

O komentarz dla „Życia Grój-
ca” poprosiłem legendarne-
go trenera, współtwórcę gró-
jeckiej koszykówki i tego mi-
strzostwa, Ireneusza Jura-
szewskiego.

Panie Ireneuszu, co Pan czuł 
po tak wspaniałym zwycię-
stwie?
Byłem po prostu szczęśliwy i 
spełniony, łzy same cisnęły mi 
się do oczu. Przez te wszyst-
kie lata o czymś takim mogłem 
tylko śnić. Jednak pięć lat co-
dziennej ciężkiej pracy sprawi-
ło, że ten sen się spełnił. Grójec 
z przytupem wszedł na salony 
polskiej koszykówki młodzie-
żowej. Do tej pory słynęliśmy z 
doskonałej pracy z dzieciaka-
mi, organizowaliśmy super tur-
nieje, ale w imprezie mistrzow-
skiej zaistnieliśmy tak napraw-
dę po raz pierwszy.
Ci nasi chłopcy to prawdzi-
we perełki, a przecież jeszcze 
wielu zostało w domu. To oni 
sprawili, że Mazowsze po raz 
pierwszy w historii zostało mi-
strzem. To oni są bohaterami. 
To największy sukces w histo-
rii sportu w naszym mieście. 
Grójec powinien być dumny z 
tych dzieciaków. Powinniśmy 
zrobić wszystko, by oni mogli 
się rozwijać, niektórzy z nich 
mogą przysporzyć miastu jesz-
cze niejednego powodu do 
chwały.

Co dalej Panie Dyrektorze?
No cóż, przeżywamy strasz-
ny czas. W obliczu śmierci i nie-
szczęścia, jaką jest szerząca się 
epidemia koronowirusa, sport 
schodzi na dalszy plan. W czerw-
cu miało być w Grójcu koszy-
karskie święto, bo to właśnie u 
nas miał odbyć się finał klubo-
wych mistrzostw Polski w kate-
gorii U-14.Wydaje się, że nic z 
tego nie będzie. Rozgrywki i tre-
ningi są zawieszone. Gramy teraz 
swój wielki mecz, w którym staw-
ką jest zdrowie i życie. Modlę się 
o to, byśmy wyszli z niego zwy-
cięsko.
Wierzę, że zobaczymy się niedłu-
go wszyscy w Spartakusie, gdzie 
znowu słychać będzie stukot po-
marańczowej piłki.

Szymon Wójcik 

PRAWDZIWE PEREŁKI

FAZA GRUPOWA
1. Mazowsze - Kadra Wojewódz-
twa Pomorskiego 85:91
2. Mazowsze - Kadra Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
89:56
3. Mazowsze - Kadra Województa 
Dolnośląskiego 98:56

PÓŁFINAŁ:
Mazowsze - Kadra Województwa 
Wielkopolskiego 90:53

FINAŁ:  
Mazowsze - Kadra Województwa 
Pomorskiego 93:63

WYNIKI KADRY 
MAZOWSZA

Epidemia koronawirusa 
pokrzyżowała plany także 
lokalnym piłkarzom. Trenują 
indywidualnie, i czekają aż będzie 
można bezpiecznie wrócić na 
boisko. 

W ubiegły piątek Polski 
Związek Piłki Noż-
nej poinformował o 
zawieszeniu wszel-

kich rozgrywek piłkarskich w na-
szym kraju do 26 kwietnia. Ma to 
oczywiście związek ze stanem za-
grożenia epidemiologicznego.  Już 
wcześniej decyzje o zawieszeniu 
wszystkich treningów drużyn, za-
równo seniorskich, jak i młodzie-
żowych, podjęły lokalne kluby i 
szkółki piłkarskie. Trenować i tak 
nie można by było, ponieważ wła-
dze Grójca, działając prewencyjnie, 
zdecydowały o zamknięciu obiek-
tów sportowych. 
– Treningi zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych i seniorskiego zo-
stały zawieszone, ale trenujemy in-
dywidualnie w domowym zaciszu 
– mówi „Życiu Grójca” prezes gró-
jeckiego Mazowsza, Jarosław Ko-
strzewa. Jak podkreśla, w obecnej 
sytuacji, najważniejsze jest zdrowie. 
– Przestrzegajmy wszystkich zasad 
związanych z epidemią, aby jak naj-
mniej osób dostało czerwoną kartkę 
od wirusa – podkreśla. 
W takim samym duchu wypowiada 
się trener pierwszego zespołu Ma-
zowsza, Maciej Soroka. 
– Zdrowie zawodników i ich rodzin 
jest najważniejsze. Na razie trze-
ba być cierpliwym i czekać na mo-
ment, kiedy bezpiecznie będziemy 

Nie dostać czerwonej kartki od wirusa

mogli wrócić do zajęć grupowych 
– mówi szkoleniowiec. 
Soroka zapewnia, że jego zespół robi 
wszystko, aby nie stracić tego nad 
czym tak ciężko pracował przez całą 
zimę. Piłkarze trenują indywidualnie 
cztery razy w tygodniu. Wykonaną 
pracę dokumentują przesyłając rapor-
ty poprzez jeden z portali społeczno-
ściowych. Zawierają one m.in. prze-
biegnięty dystans, wykres tętna na 
danych odcinkach biegowych oraz 
mapę przebytej trasy. 
Co dalej? Zdaniem JarosławKostrze-
wy, gdyby nie udało się wznowić roz-
grywek, to niesprawiedliwym roz-
wiązaniem byłoby utrzymanie tabeli 
z rundy jesiennej. – Zimą włożyliśmy 
bardzo dużo wysiłku w przygotowa-
nia do drugiej części sezonu. Doko-
naliśmy kilku transferów, które miały 
nas przybliżyć do awansu na wyższy 
poziom rozgrywkowy. Taka decyzja 

przy tzw. zielonym stoliku, mogła by 
nam zabrać szansę na awans – wy-
jaśnia sternik klubu z Laskowej. Jak 
przy tym zaznacza, regulamin roz-
grywek jednoznacznie mówi, że wy-
niki są ważne, kiedy zostanie rozegra-
na cała runda plus jedna kolejka. – W 
myśl przepisów nie możemy, więc 
uznać, że liga zakończyła się po run-
dzie jesiennej – podkreśla Kostrzewa. 
Jeśli udałoby się wznowić rozgrywki 
to wtedy trzeba byłoby grać praktycz-
nie co trzy dni. Przyjmując, że roz-
poczęłyby się w maju, grając syste-
mem środa - sobota udałoby się skoń-
czyć rozgrywki pod koniec czerwca. 
– Moim zdaniem powinniśmy grać 
do końca, kosztem skróconej prze-
rwy letniej lub nawet bez tej przerwy 
– przekonuje Kostrzewa, i deklaru-
je: jesteśmy przygotowani na to, żeby 
grać mecze co trzy dni.

Mateusz Adamski
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Imprezę poprowadził go-
ścinnie charyzmatycz-
ny Andrzej Ekiel. Dzięki 
jego zapowiedziom wy-

stępy były żywiołowe, a wi-
downia głośnymi brawami na-
gradzała występujących arty-
stów, którzy zechcieli uświet-
nić wydarzenie pro publico 
bono. Bawiliśmy się przy wo-
kalu Huberta Dzikołowskie-
go, tańczyliśmy w rytm dyna-
micznej muzyki Golden Flash, 
śpiewaliśmy z Andrzejem Ze-
garskim, wzruszaliśmy się gło-
sem Wiktora Sobkowiaka, po-
dziwialiśmy młody talent Kac-
pra Zegarskiego, a nasze dusze 
muzycznie uwrażliwiał Jurij 
Kobryn. Impreza stała się nie 
lada widowiskiem dzięki Prze-

mysławowi Figurskiemu i Ka-
rolinie Szymańskiej, utalento-
wanej parze wicemistrzów Pol-
ski w tańcach latynoamerykań-
skich.
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
nie mogło zabraknąć niespo-
dzianek. Wszystkie Panie otrzy-
mały kwiaty, które z elegancją 
wręczali strażacy z OSP Zale-
sie. Konkursy z cennymi nagro-
dami stały się także miłą trady-
cją. Były to przede wszystkim 
vouchery do zrealizowania w 
salonach piękności, ufundowa-
ne przez lokalnych sponsorów. 
Ponadto grójczanki miały moż-
liwość wypróbowania kosmety-
ków firmy Faberlic. Dziećmi, 
które towarzyszyły swoim ma-
mom, zaopiekowały się nieza-

Dzień Kobiet z Nam Zależy
Dotrzymaliśmy słowa danego w ubiegłym roku. Siódmego marca, na hali sportowej 
“Spartakus” w Grójcu, zorganizowaliśmy drugą edycję święta Dnia Kobiet 
dedykowaną Mieszkankom naszego miasta i okolic. Było muzycznie, tanecznie, 
smacznie i niespodziankowo. Każda z Pań oraz wszyscy goście, mogli w tym dniu 
znaleźć coś dla siebie. Atrakcji było wiele, począwszy od muzyki, poprzez taniec, 
kończąc na smacznym poczęstunku, przygotowanym przez członków stowarzyszenia 
"Nam Zależy".

wodne Panie animatorki w "ką-
ciku malowania twarzy". 
Tegoroczna impreza była wy-
jątkowa, ponieważ mogliśmy 
pomóc uczestnikom Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Grój-
cu. Piękne, wykonane różny-
mi technikami prace ręczne, 
to prawdziwe arcydzieła, któ-
re można było podziwiać, a na-
wet nabyć. Środki zebrane pod-
czas wydarzenia zostały prze-
znaczone na dofinansowanie 
zakupu mikrobusa, niezbędne-
go do przewozu osób niepełno-
sprawnych, uczestniczących w 
warsztatach. 
Tak więc działo się wiele. W 
głębi serca mamy nadzieję, że 
sprostaliśmy oczekiwaniom na-
szych Pań, i że wrócą do nas 

z radością w przyszłym roku. 
Jako stowarzyszenie, chcieli-
byśmy, aby obchody tego, jak-
że ważnego święta, wpisały się 
na stałe w kalendarz grójeckich 
wydarzeń. To popołudnie było 
przepełnione serdecznością, 
uśmiechem i unoszącym się w 
powietrzu zapachem kwiatów. 
Pozostało jako miłe wspomnie-
nie krótkiej chwili beztroski i 
integracji. 
W imieniu członków stowa-
rzyszenia dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do orga-
nizacji święta: Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Grójec za ob-
jęcie wydarzenia patronatem, 
Piotrowi Sobkowiakowi za ob-
sługę techniczną, Witoldowi 
Wójcikowi (Mazowiecka TV) 
za zarejestrowanie przebiegu 
uroczystości, strażakom Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zale-
siu za zadbanie o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i wręczanie 
kwiatów, kierownictwu Grójec-
kiego Ośrodka Sportu za go-
ścinność i udostępnienie hali. 
Wielkie ukłony kierujemy w 
stronę sponsorów. A byli nimi: 
Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej – Oddział w Grójcu, 
Beata Nowacka – Salon Fry-
zjerski, Dom Urody “Wyspa” – 
Karina Pękacka, Ferrero Polska 

Sp. z. o.o., Jedność - Cukier-
nicza Spółdzielnia Inwalidów, 
“Konopne Leki”, “Lakierow-
niczka” – Gabinet Kosmetyczn, 
Luiza Górniak – Fotografia, 
Nikola Litwińczuk “Make up”, 
“Normobaria 1500hPa” z Mo-
gielnicy, Pracownia Fryzjerska 
– Urszula Szydło, Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Grój-
cu. Dzięki ich wsparciu uzy-
skaliśmy kwotę 2 tys. złotych, 
które przeznaczyliśmy na orga-
nizację wydarzenia.
Dziękujemy przede wszystkim 
mieszkańcom, którzy zechcieli 
celebrować razem z nami świę-
to Dnia Kobiet. Do zobaczenia 
w przyszłym roku. 

Monika Woźniak

Jarosław Rupiewicz: Będą kary za brak deklaracji 
Z zastępcą burmistrza, Jarosławem Rupiewiczem, o nowym systemie gospodarki odpadami rozmawia 
Szymon Wójcik 

Ile deklaracji zostało złożonych 
w gminie ? 
Na dzień dzisiejszy do Wydziału 
Gospodarki Odpadami wpłynęło 
około 5000 deklaracji (ze wspól-
not mieszkaniowych  i od miesz-
kańców zabudowy jednorodzin-
nej). Brakuje około 500 deklara-
cji. 

Czy mieszkańcy próbują za-
niżać liczbę osób w gospodar-
stwach domowych?
Zdarzają się takie przypadki, za-
równo w samym Grójcu,  jak i na 
terenie gminy, jednak nie jest to 
powszechne. Większość tego typu 
prób będzie zweryfikowana po-
przez porównanie złożonej dekla-
racji z ilością wystawionych od-
padów lub też monitorowanie na 
podstawie ewidencji ludności. Od 
początku marca Wydział Gospo-
darki Odpadami rozpoczął czyn-
ności sprawdzające i pod koniec 
miesiąca wydawane będą sto-
sowne decyzje administracyjne. 
W tym miejscu chciałbym przy-
pomnieć, że w przypadku zmia-
ny liczby zamieszkałych osób na-

leży złożyć deklarację uwzględ-
niającą ten fakt. Najczęstsze po-
wody zmian to: śmierć mieszkań-
ca, narodzenie dziecka lub zmia-
na miejsca zamieszkania.

Są opóźnienia w płatnościach i 
zadłużenia? 
Obecnie odsetek kont, na których 
widnieją zaległości, wynosi oko-
ło 10%. Zwracam uwagę, iż od 
początku 2020 r. płatności nale-
ży dokonywać w trybie miesięcz-
nym – w terminie do 15 dnia każ-
dego miesiąca kalendarzowego, 
w którym powstał obowiązek jej 
uiszczenia. Podyktowane jest to 
faktem, iż gmina Grójec rozlicza 
się z firmą PreZero, operatorem 
wyłoniony w przetargu, również 
w trybie miesięcznym. Do końca 
2019 r. mieszkańcy gminy Grójec 
wnosili opłaty w trybie kwartal-
nym.

Posiadacie Państwo informa-
cje nt. funkcjonowania syste-
mu płatności od zużycia wody? 
Jak oceniają ten system miesz-
kańcy?

Metoda ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi na podstawie zużycia 
wody pozwala na uszczelnienie 
systemu, gdyż jest miarodajniej-
sza  i sprawiedliwsza. Początko-
wo mieszkańcy mieli dużo wąt-
pliwości co do wyboru tej me-
tody, jednak otrzymujemy coraz 
więcej informacji, czy to w for-
mie głosów, jakie pojawiają się 
podczas zebrań wspólnot miesz-
kaniowych, czy sygnałów prze-
kazywanych bezpośrednio do 
Wydziału Gospodarki Odpadami, 
iż jest to system, który pozwala 
w łatwy sposób wychwycić oso-
by do tej pory celowo unikające 
wnoszenia opłat z tytułu gospo-
darowania odpadami.

Planujecie Państwo kontrole?
Kontrole przedsiębiorców, któ-
rzy zobligowani są do posiadania 
umowy z podmiotem odbierają-
cym odpady, trwają już od listo-
pada zeszłego roku. Planowane są 
także kontrole posesji, gdzie ilość 
wyprodukowanych odpadów jest 
niepokojąco wysoka w stosun-

ku do liczby osób zamieszkałych, 
gdzie pomimo obowiązku nie se-
greguje się odpadów lub wystę-
pują niezgodności pomiędzy da-
nymi z ewidencji ludności a zło-
żoną deklaracją. Kontrole obejmą 
także nieruchomości, na których 
zadeklarowano posiadanie miej-
sca kompostowania odpadów.

Co z osobami, które dotąd nie 
złożyły deklaracji? Będą jakieś 
kary administracyjne? 

Jeśli pomimo wezwań z Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami, które 
były procedowane w ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy, mieszkań-
cy nie dopełnili obowiązku zło-
żenia deklaracji, zostaną obciąże-
ni opłatą za poprzednie miesiące 
poprzez wydanie decyzji admini-
stracyjnej, według obowiązują-
cych przepisów ordynacji podat-
kowej.

Dziękuję za rozmowę.


