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Było inaczej niż co roku

Koncert Bożonarodzeniowy słynny na całą Polskę
Świąteczny projekt artystów 
Grójeckiej Orkiestry 
Kameralnej zajął drugie 
miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Kolędowym „Jemu 
wdzięcznie przygrywajcie”.  
Koncert Bożonarodzeniowy 
był jednym z dwóch 
projektów, przygotowanych 
i zrealizowanych przez Grójecki 
Ośrodek Kultury. 

Utalentowani, młodzi 
muzycy zagrali wspól-
nie z  Grójecką Orkie-
strą Kameralną najpo-

pularniejsze kolędy, które zosta-
ły uwiecznione w postaci nagra-
nia video. Materiał zaprezentowa-
no w przeddzień wigilii na oficjal-
nym kanale YouTube GOK.

Od pomysłu do realizacji 
– Pomysł na zorganizowanie kon-
certu narodził się w głowie Hu-
berta Dzikołowskiego, lokalne-
go artysty disco-polo. Ale, jak to 
z pomysłami bywa, trzeba było 
włożyć wiele pracy w  jego reali-
zację, czyli w przygotowania, za-

równo od strony technicznej, jak 
i artystycznej. Największym wy-
zwaniem, ze względu na czas, 
była konieczność szybkiego  za-
aranżowania kolęd oraz  przy-
gotowania solistów i muzyków 
do występu – opowiada dyry-
gent, Dariusz Borkowski-Thieu. 
– Był to pierwszy tego typu pro-
jekt w naszym mieście, zatem nie 
uniknęliśmy trudności. Pragnę-
liśmy stworzyć wydarzenie, któ-
re mogłoby uświetnić wyjątkowy 
czas Bożego Narodzenia, w wa-
runkach sytuacji pandemicznej 
–  dodaje pan Dariusz. 

Konkurs
Koncert wystartował w Ogólno-
polskim Konkursie Kolędowym 
pt. „Jemu wdzięcznie przygry-
wajcie”. Wymogiem, który na-
leżało spełnić, było przygotowa-
nie materiału video z wykonywa-
nej, dowolnej kolędy. Do konkur-
su zostali zgłoszeni grójeccy so-
liści: Wiktor Sobkowiak oraz Fi-
lip Cąderek. W pierwszym eta-
pie, podczas głosowania interne-
towego, zdobyli pierwsze miejsce 

i tym samym zakwalifikowali się 
do finałowej trójki. Podczas emi-
sji materiałów konkursowych na 
antenie TVP 1, widzowie mogli 
głosować za pośrednictwem ofi-
cjalnej strony Fundacji Orszaku 

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami naszego miasta, jednak bez udziału mieszkańców 
gminy Grójec. Grójecki Ośrodek Kultury przygotował film, którego premiera odbyła się 
właśnie 6 stycznia – w Święto Trzech Króli.

Wskrzeszona w ostat-
nich latach trady-
cja  tego święta koja-
rzyła się nam z barw-

nym, radosnym korowodem, po-
dążającym ulicami Grójca. Tuż po 
mszy świętej gromadziliśmy się 
przed kościołem, aby wyruszyć za  
trzema mędrcami wraz z ich świ-
tą. Było wspólne kolędowanie, były 
przedstawienia teatralne i wiele in-
nych atrakcji. Całe rodziny uczestni-
czyły w tym wydarzeniu. Zapewne 
i w tym roku byłoby podobnie, jed-
nak światowa pandemia sprawiła, że 
mogliśmy się spotkać tylko w Inter-
necie. 

Grupa Teatralna
Pracownicy GOK-u postanowili, że 
Orszak się odbędzie, jednak w nieco 
innej formule niż dotychczas. Udało 
się wypożyczyć niezbędne kostiumy 
dla nowej „Amatorskiej Grupy Te-
atralnej", którą  utworzono specjal-
nie na tę okazję. Pracownicy wcielili 
się w role: Kacpra, Melchiora i Bal-
tazara (Trzej Mędrcy), anioła, diabła 
oraz pastuszka. Na sali widowisko-
wej, przy udziale harcerzy, powstała 
również Szopka Bożonarodzeniowa.  

Plan i wykonanie
Cała ekipa przez trzy dni odwiedza-
ła charakterystyczne i ważne miej-

sca w Grójcu. W pierwszej kolejno-
ści wizytowano kościół  Miłosierdzia 
Bożego oraz kościół św. Mikołaja. 
Grupa dotarła też do Urzędu Gmi-
ny i Miasta Grójec, Starostwa Powia-
towego, Biblioteki Miejskiej, Szpita-
la, Krytej Pływalni "Wodnik", Przed-
szkola, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i siedziby firmy EL-BO. 
– Nagrania Koncertu Bożonaro-
dzeniowego i Grójeckiego Orszaku 
Trzech Króli przygotowano w eks-
presowym tempie. Każdy z pra-
cowników włożył ogrom trudu, aby 
w odpowiednim czasie nagrane ma-

teriały zostały wyświetlone – opo-
wiadał Dariusz Borkowski-Thieu. 
– Duże podziękowania należą się 
również Adamowi Piwowarskiemu 
i GrójecTV za realizację materiału 
video, wraz z montażem i kręceniem 
zdjęć – dodał.

2500 Orszaków
– Ciężko porównywać tegoroczny 
orszak z poprzednimi. W każdym 
razie poradziliśmy sobie doskonale, 
przechodząc na zdalną formę świę-
towania. Koncert Bożonarodzenio-
wy i Orszak Trzech Króli zaprezen-

towano w sieci na łamach mediów 
społecznościowych. Wiktor Sobko-
wiak i Filip Cąderek wykonali ko-
lędę ,,Gdy Się Chrystus Rodzi", któ-
ra wygrała internetowe głosowanie 
w ogólnopolskim konkursie kolęd, 
organizowanym przez Fundację Or-
szak Trzech Króli. Nasi artyści byli 
zaprezentowani w trakcie głównych 
obchodów orszaku na antenie TVP1, 
co jest bezprecedensowym sukcesem 
zarówno organizatorów, jak również 
głosujących mieszkańców Grójca 
i okolic  – zauważył Adam Piwowar-
ski (GrójeckaTV).  Szymon Wójcik 

Trzech Króli. Na głosowanie była 
niecała godzina. Ostatecznie gró-
jeccy soliści przegrali z Chórem 
Gospel z Tychów, zajmując dru-
gie miejsce w kraju. 

Dokończenie na s. 8
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ŻYCIE GRÓJCA

Szanowni Mieszkańcy, 
Z początkiem  roku odbiór odpadów przejęła w naszej 
gminie Grójecka Spółka Komunalna. W związku ze zmianą 
dotychczasowego operatora została przygotowana i wdrożona 
specjalna aplikacja na telefon, przypominająca o terminie odbioru 
odpadów. Mieszkańcy zostali także wyposażeni w  niezbędne 
pakiety z informacjami, harmonogramy, specjalną kartę zbliżeniową 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Kobylinie oraz kody kreskowe na worki z odpadami. Wszystkie te 
działania zaplanowano i wprowadzono  tak, aby w możliwie szybki 
i przystępny sposób rozpocząć uszczelnianie systemu, zwiększyć 
odpowiedzialność za uzyskiwany przez gminę poziom recyklingu, 
którego nieosiągnięcie w przyszłości grozić może  wysokimi karami 
dla gminy. 
Zmiany, jakie zaszły, wywołały dyskusje, a także wysyp 
nieprawdziwych informacji, wprowadzających mieszkańców często 
w błąd, że było to działanie nieracjonalne. Według mnie wystąpienie 
z „Natury” było słuszną decyzją Rady Miejskiej. Dzięki temu 
mogliśmy wprowadzić sposób naliczania opłat w budynkach 
wielorodzinnych od zużytej wody, który eksperci od odpadów 
oceniają jako najbardziej sprawiedliwy dla gmin,  gdzie przybywa 
mieszkańców niezameldowanych. Gmina, jeśli sama odpowiada za 
gospodarkę odpadami, może do pomocy w uszczelnianiu systemu 
zaangażować straż miejską, co jest znaczącym plusem. 
W 2019 r. musieliśmy stworzyć ewidencję mieszkańców od 
zera. „Natura”, w  momencie powstania, otrzymała gotową 
bazę mieszkańców, sporządzoną przez pracowników urzędu. 
Niestety, gdy wyszliśmy ze Związku „Natura”,  nie mogliśmy 
liczyć na przekazanie ewidencji mieszkańców. Pomimo wielu 
trudności, rozpoczęliśmy analizę deklaracji i kontrolę, co od razu 
poskutkowało złożeniem dodatkowo ponad  600 deklaracji przez 
„zapominalskich”.  
Drugą kwestią jest porównywanie stawek za wywóz śmieci w 
Grójcu z ościennymi  gminami z naszego powiatu. Na wysokość  
stawki składa się wiele czynników, m.in.: posiadanie pojemnika, 
waga odpadów w skali gminy, częstotliwość odbioru, trudności 
dojazdów do posesji.  Członkowie Natury płacą mniej, ale w ciągu 
roku mają tylko 61 odbiorów odpadów,  podczas gdy w gminie 
Grójec jest ich  84, a w Warce  74. W „Naturze” do BIO można 
wrzucać tylko odpady kuchenne, ale nie są już odbierane liście, 
trawa i gałęzie. Natura nie zapewnia mieszkańcom pojemników, co 
moim zdaniem jest bardzo dużym błędem w edukacji ekologicznej 
i budzi wątpliwość, czy czarne worki nie będą podrzucane w inne 
miejsca. W gminie Grójec gospodarstwa domowe, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz spółdzielnie otrzymały pojemniki, chociaż 
wiadomo, że ustawa nie nakazuje samorządowi wyposażenia  w nie 
mieszkańców. Gmina Grójec, jako jedyna, ma dodatkowe odbiory 
popiołu oraz choinek po świętach.
Z analitycznego punktu widzenia, nasi sąsiedzi nie są docelową 
grupą porównawczą, ponieważ dochód per capita w porównaniu ze 
średnią w powiecie jest w Grójcu 4 razy większy. W związku z tym 
wydajemy więcej na konsumpcję i generujemy więcej odpadów. 
Jeśli już chcemy mierzyć stawki, to powinniśmy porównać się np. z 
gminami: Warka, Góra Kalwaria, Raszyn, Tarczyn czy Piaseczno. 
GSK wykonuje swoje obowiązki zaledwie od czterech tygodni. 
Dlatego uważam, że na ocenę i dyskusję przyjdzie jeszcze czas.  
Gmina Warka, która wyszła przed nami z „Natury”, tworzyła swoją 
spółkę przez kilkanaście lat. Moim zdaniem Związek Natura miałby 
sens istnienia, gdyby spełnił swoje cele statutowe, m.in. posiadając 
własną instalację przetwarzania odpadów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

N ie da się kierować 
samorządem bez do-
konywania zmian 
w budżecie. Stąd też 

częste przesunięcia w planach 
wydatków i dochodów każ-
dej gminy. Dokonuje się ich 
podczas sesji – zatwierdza je 
rada, podejmując odpowiednią 
uchwałę.

Zmiany, zmiany…
Na pierwszej tegorocznej sesji 
zapadło kilka istotnych decyzji 
dotyczących wydatków. Najpo-
ważniejsza dotyczyła przezna-
czenia 1,5 mln zł na wykonanie 
zadania nazwanego „Budowa 
ul. Heweliusza i ul. Śniadec-
kich w Grójcu – etap I”. Ponad-
to, radni wyrazili zgodę na za-
bezpieczenie 70 tys. zł na spo-
rządzenie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę kana-
lizacji deszczowej na odcinku 
od ul. Zdrojowej do rzeki Mol-
nicy. 
To nie koniec wydatków – 100 
tys. zł samorzad przeznaczy na 
budowę wiat na pojemniki, do 
których będą wrzucane odpa-
dy komunalne. A ćwierć milio-
na złotych ma kosztować cią-
gnik z kosiarką i zamiatarką. 
Sprzęt ten posłuży do utrzyma-
nia porzadku i czystości na te-
renie miasta i gminy.
Z innych rozstrzygnięć, wy-
nikających z przebiegu sesji, 
mogą być zadowoleni ci, któ-
rzy czekają na przebudowę uli-
cy Poświętne, budowę ronda 
na skrzyżowaniu ul. Poświętne 
i ul. Piotra Skargi oraz na prze-
budowę głównej drogi przez 
Kociszew. Są to wprawdzie za-
dania powiatowe, ale gmina 
wesprze finansowo starostwo 
w ich realizacji. W sumie gró-
jecki samorząd przeznaczy na 
ten cel aż 2 miliony złotych.

Więcej koszy
Podczas sesji poznaliśmy rów-
nież wyniki kontroli, jaką rad-
ni przeprowadzili w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej 
(ZGK). Z wniosków komisji 
rewizyjnej (tworzą ją: Tomasz 
Justyński, Ryszard Krzyżanow-
ski i Henryk Feliksiak) wyni-

ka, iż ZGK funkcjonuje prawi-
dłowo, ale konieczne jest wdro-
żenie działań mających na celu 
edukację mieszkańców w kwe-
stiach utrzymania czystości 
w przestrzeni publicznej. Radni 
uważają także, iż trzeba zwięk-
szyć liczbę koszy na ulicach.
Zdaniem członków komisji na-
leżałoby również przedyskuto-
wać kwestię przekazania nie-
których zadań ZGK, nowo po-
wstałej Grójeckiej Spółce Ko-
munalnej (GSK). Chodzi 
przede wszystkim o takie czyn-
ności jak: opróżnianie i dezyn-
fekcja koszy, zbieranie odpa-
dów z rowów, sprzątanie przy-
stanków PKS, likwidacja dzi-
kich wysypisk czy czyszczenie 
słupów ogłoszeniowych.

Pytania o Kolej Plus
W toku sesyjnej dyskusji rad-
ny Jacek Stolarski poruszył te-
mat sfinansowania dokumen-
tacji do programu Kolej Plus. 
Przypomnijmy w dużym skró-
cie, że gmina stara się o budo-
wę linii kolejowej łączącej Gró-
jec z Warszawą. By jednak móc 
myśleć o wykonaniu zadania, 
konieczny jest projekt i set-
ki innych dokumentów. Gmi-
na nawet ogłosiła już przetarg 
na wykonawcę dokumentacji, 
ale najniższa oferta przekro-
czyła milion złotych. Urząd zaś 
chciał na ten cel wydatkować 
kwotę o połowę mniejszą. 
– Z jednej strony te ceny są 
optymistyczne. Z drugiej, nie 
ukrywajmy, koszty są bardzo 
wysokie jak na nasze możli-
wości – powiedział burmistrz 
Dariusz Gwiazda. – Te pienią-
dze znajdziemy w budżecie – 
dodał.  
Burmistrz poinformował radę, 
że przetarg był potrzebny, by 
dokładniej poznać koszty opra-
cowania dokumentacji. Ta wie-
dza przyda się zaś w trakcie 
rozmów z marszałkiem woje-
wództwa mazowieckiego oraz 
z samorządowcami z innych 
gmin, które mogą być zaintere-
sowane projektem (np. z Nada-
rzyna czy Tarczyna).  
Zdaniem Jacka Stolarskiego na-
leżałoby najpierw porozmawiać 

Nowy rok, nowe sprawy
Grójeccy samorządowcy po raz pierwszy w tym roku spotkali się 
na sesji rady miejskiej. Posiedzenie odbyło się 25 stycznia. Jakie 
decyzje zapadły i o czym obradowano? 

o kosztach przedsięwzięcia, bo 
– jak wspomniał – dokumenta-
cja to dopiero początek wydat-
ków. Dążenie do realizacji pro-
jektu wiąże się z bardzo duży-
mi konsekwencjami finanso-
wymi dla grójeckiego budżetu. 
– Na razie wszystko jest w fazie 
negocjacji i rozmów. Będziemy 
informować o ich przebiegu – 
odpowiedział burmistrz.

Śródtytuł
W punkcie "sprawy różne" gró-
jeccy samorządowcy dyskuto-
wali także o przyszłości GSK 
i Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. Mimo pewnych róż-
nic uczestnicy tej wymiany 
zdań zgodzili się w zasadzie z 
wnioskami komisji rewizyjnej. 
Jak podkreślali, spółka powin-
na bowiem zająć się pielęgna-
cją terenów zielonych oraz sze-
roko pojętym oczyszczaniem 
przestrzeni publicznej. Nato-
miast głównym zadaniem ZGK
-u miałaby być opieka nad do-
mami i mieszkaniami komunal-
nymi.
Po więcej informacji z sesji 
rady miejskiej zapraszamy do 
serwisu grojec.esesja.pl. Tam 
znajdą państwo treści uchwał, 
a także samo nagranie z obrad. 

Dominik Górecki
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Jak wszyscy wiemy, rok 2020 był 
bardzo trudny dla samorządów 
w całej Polsce. Wszelkie wcześniej 
zaplanowane działania musiały zo-
stać zmodyfikowane w związku z sy-
tuacją epidemiczną w naszym kra-
ju. Dotyczyło to również w dużej 
mierze strefy dofinasowań. Na czym 
polegały te zmiany?
Wiele naborów, do których się wcze-
śniej przygotowywaliśmy, stało pod 
znakiem zapytania, zmieniały się rów-
nież ich terminy, zakres czy kwo-
ty możliwe do pozyskania. Część na-
borów w ogóle nie zostało ogłoszo-
nych z powodu przesunięcia środków 
na walkę z pandemią. Te, które były 
ogłaszane, pojawiały się często w in-
nej niż dotąd formie, dlatego, cytu-
jąc słowa burmistrza, „tym bardziej 
czerpiemy ogromną radość z każ-
dej, nawet najmniejszej pozyskanej 
kwoty”.

Na czym polega pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych?
Pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowych wiąże się z bardzo precy-
zyjnym planowaniem i ciągłą analizą 
pojawiających się możliwości. Moim 

Dotacje zewnętrzne zmieniają gminę Grójec
Z głównym specjalistą ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, Darią 
Bobrowską-Wachniewską, rozmawia Szymon Wójcik. 

ki w odpowiedni sprzęt, dzięki czemu 
młode pokolenia grójczan będą mo-
gły czerpać jeszcze większą przyjem-
ność z nauki.

A tak w skrócie, co udało się pozy-
skać w roku 2020?
W skrócie to się nie da (śmiech). Dzię-
ki dotacjom, połączonym oczywi-
ście z finansowym wkładem własnym 
z budżetu Gminy Grójec, w roku 2020 
udało się zrealizować m.in.: budowę 
drogi gminnej Głuchów-Wysoczyn, 
remont pomieszczeń sanitarnych 
strażnicy w OSP Kośmin, budowę 
placu zabaw w Częstoniewie-Kolonii, 
rozbudowę placu zabaw we wsi Miro-
wice-Parcela, zakup zestawu spraw-
nościowego dla wsi Lesznowola, za-
kup kontenera na cele świetlicy wiej-
skiej dla wsi Falęcin, budowę oświe-
tlenia wiejskiego przy drodze w Mię-
sach. Na tym nie koniec. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Grójcu zakupiła dłu-
go wyczekiwaną profesjonalną pral-
nicę wraz z suszarką do prania ubrań 
specjalnych dla strażaków za kwo-
tę 47 700,00 zł. PSP nr 1 otrzyma-
ła pomoc rzeczową w postaci sprzę-
tu multimedialnego niezbędnego do 

Urząd Gminy i Miasta Grójec oraz Grójecka Spółka Komunalna udostępniają mieszkańcom bezpłat-
ną aplikację na smartfony, dzięki której harmonogramy wywozu odpadów można śledzić  na bieżąco.
Evenio to prosty i przyjazny w obsłudze system powiadamiający o zbliżającej się dacie odbioru odpa-
dów z posesji. Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie wystarczy wpisać swój adres, wybrać kategorie 
odpadów, a program pobierze aktualny harmonogram i zaznaczy dni, w które odbierane są poszczególne 
frakcje odpadów.  Gdy nadejdzie wybrany przez nas moment, aplikacja przypomni o odbiorze odpadów.
W tej samej aplikacji mobilnej będzie można śledzić również wydarzenia kulturalne, sportowe, oświa-
towe i wiele, wiele więcej. Będziemy mogli sami wybrać, które wydarzenia z dostępnych na liście chce-
my śledzić i być na bieżąco.
Ponadto, aplikacja umożliwia złożenie reklamacji odnośnie odbioru śmieci  np., jeśli stwierdzimy, że od-
pady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem.  
Dodatkowo poprzez aplikację będzie można zgłosić nielegalne wysypisko śmieci, zdewastowane tere-
ny zieleni czy też pomniki.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W TWOIM TELEFONIE

w Głuchowie”, dofinansowanie – 504 
999,60 zł, całkowita wartość inwesty-
cji: 547 634,90 zł; „Budowa ul. Relak-
sowej w Grójcu – II etap”, dofinanso-
wanie – 622 191,49 zł, całkowita war-
tość inwestycji: 622 191,49 zł; „Prze-
budowa chodników wzdłuż ul. Sien-
kiewicza w Grójcu na odcinku od ul. 
Piłsudskiego do ul. Słowackiego”, do-
finansowanie – 686 615,26 zł, całko-
wita wartość inwestycji: 689 075,26 zł; 
„Przebudowa ul. Batalionów Chłop-
skich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej 
do ul. Drogowców”, dofinansowanie 
699 932,62zł, całkowita wartość inwe-
stycji: 700 432,62 zł.
W drugim naborze nie otrzymaliśmy 
niestety żadnego wsparcia finanso-
wego, ale zaraz po jego rozstrzygnię-

ciu pojawił się kolejny nabór. Pomi-
mo wcześniejszego niepowodzenia, 
złożyliśmy, jako gmina maksymal-
ną ilość wniosków. Z niecierpliwo-
ścią czekamy teraz na wyniki, mając 
nadzieję, że tym razem nie zostaniemy 
pominięci.

Jakie plany na kolejny rok?
Rok 2019 to początek mojej pracy 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grój-
cu. Był to czas analiz, przygotowań 
i pierwszych działań zarówno dla 
mnie, jak i dla burmistrza Dariusza 
Gwiazdy. Wspólnie szukaliśmy no-
wych możliwości i rozwiązań. Pozy-
skaliśmy wówczas środki finansowe 
na kwotę około 3 367 624,12 zł (zło-
żyliśmy łącznie 45 wniosków) – dla 

porównania, w roku 2018 złożono 15 
wniosków i zdobyto w przybliżeniu 
297 756,20 zł. 
Rok 2020 dał nam na chwilę obec-
ną pozyskania na kwotę 4 016 312,99 
zł, choć, jak wspomniałam wcześniej, 
nadal czekamy na rozpatrzenie kilku 
ważnych wniosków. 
Zdobywane dotacje przynoszą 
ogromną satysfakcję, ale, jak to mó-
wią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Naszym celem jest wspieranie każde-
go roku środkami zewnętrznymi co-
raz większej liczby zadań gminnych. 
Liczymy na to, że w 2021 r. uda nam 
się osiągnąć jeszcze więcej. Każde-
go dnia dokładamy wszelkich starań, 
aby mieszkańcom naszej gminy żyło 
się lepiej.

Dziękuje za rozmowę
Dziękuję również i jednocześnie ży-
czę wszystkim czytelnikom „Życia 
Grójca” spokojnego oraz przewidy-
walnego nowego 2021 r. 

ulubionym roboczym zwrotem jest 
tzw. „praca z dotacją”, ponieważ złoże-
nie wniosku zawsze jest poprzedzone 
szczegółową weryfikacją warunków 
danego naboru, dostosowaniem się do 
jego wytycznych i regulaminu, potem 
zaś przygotowuje się argumenty, które 
pomogą nam pozyskać dofinansowa-
nie. Sam proces złożenia wniosku nie 
kończy też tematu, bo najpierw trzeba 
pozyskać dofinansowanie, a następnie 
utrzymać je (nie stracić), dbając o pra-
widłową i terminową realizację dane-
go zadania.

To odpowiedzialna i niełatwa praca. 
Tak, ale przy tym satysfakcjonująca, 
szczególnie, kiedy uda nam się pozy-
skać środki finansowe i widzimy efek-
ty ich wykorzystania. 

Czy któreś z zadań jest Pani szcze-
gólnie bliskie?
Równie mocno cieszy mnie każde 
dofinansowanie, ale chyba najwięcej 
przyjemności sprawiają mi środki po-
zyskane dla szkół i przedszkoli. W pla-
cówkach oświatowych te potrzeby są 
ogromne i każde wsparcie jest tam 
w pełni wykorzystywane. Dlatego, za-
równo w roku ubiegłym, jak i w tym 
roku, staraliśmy się sięgać po wszel-
kie możliwe fundusze, począwszy od 
wnioskowania o dodatkową subwen-
cję z rezerwy oświatowej, poprzez 
środki finansowe na zakup pomocy dy-
daktycznych czy sprzętu do nauki zdal-
nej, aż po remont stołówek szkolnych, 
które tak długo na to czekały. Mam na-
dzieję, że dzięki systematycznie pozy-
skiwanym środkom zewnętrznym uda 
nam się wyposażyć wszystkie placów-

nauki oraz prowadzenia zajęć na od-
ległość, w tym 8 szt. zestawów kom-
puterowych, 13 szt. laptopów, 12 ta-
bletów, 13 drukarek laserowych, urzą-
dzenie wielofunkcyjne, monitor in-
teraktywny i projektor multimedial-
ny. PSP nr 2 i PSP nr 3 otrzymały do-
finansowanie z rządowego programu 
"Aktywna tablica". Środki w kwocie 
28000,00 zł rozdysponowano po rów-
no do obu szkół; PSP nr 1 cieszy się 
już z wyremontowanej za kwotę 100 
tys. zł stołówki szkolnej. Oprócz tego 
do wszystkich szkół trafił też sprzęt 
komputerowy do nauki zdalnej za po-
zyskaną kwotę 205 tysięcy zł. 

Czy to wszystkie złożone wnioski 
o dotację? 
Nie, wymieniłam tylko niektóre. 
Z powodu stanu epidemicznego wie-
le wniosków jeszcze czeka na rozpa-
trzenie. Mocno liczymy na otrzymanie 
dofinasowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na budowę ulicy Wil-
lowej wraz z parkingami. Nasz wnio-
sek uzyskał pozytywną opinię Urzę-
du Wojewódzkiego i czeka na zatwier-
dzenie przez premiera RP, co już napa-
wa ogromnym optymizmem. Nie mo-
żemy też zapomnieć o wsparciu dla 
JST z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. W pierwszym na-
borze przyznano nam kwotę dofinan-
sowania 3 061 606,00 zł, co pozwo-
liło zrealizować kilka ważnych inwe-
stycji gminnych, takich jak: „Budowa 
odcinka ul. Bokserskiej”, dofinanso-
wanie – 240 270,61 zł, całkowita war-
tość inwestycji: 240 270,61 zł; „Budo-
wa drogi gminnej Głuchów-Podole, 
łączącej ulice Spacerową i Spokojną 
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Ferie zimowe w gminie Grójec
Od 4 do 15 stycznia dzieci z gminnych szkół uczestniczyły w półkoloniach zorganizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr 1 i 2. 

W tym roku ferie 
w  całej  Polsce  od-
bywały się w zmie-
nionej formule. Za-

mknięcie ośrodków wczasowych 
czy stoków narciarskich zmusiło 
wszystkich  do  pozostania w  do-
mach, na co nie pozostała obojęt-
na gmina Grójec. 
Dobra  współpraca  Urzędu  Gmi-
ny  i  Miasta  Grójec,  dyrektorów 
szkół oraz Gminnej Komisji Roz-
wiązywania  Problemów  Alko-
holowych  zaowocowała  boga-
tą  ofertą  zajęć  dla  uczniów  klas 
1-4. Pierwszy tydzień ferii to pół-
kolonie na terenie SP nr 1. Dzie-
ci  uczestniczyły  w  warsztatach 
plastycznych, biologicznych oraz 
matematycznych,  połączonych 
z tworzeniem miasta z popularnej 
gry Minecraft.

Trochę ruchu
"Sportowo wypoczywam, z covi-
dem wygrywam" – pod takim ha-
słem odbywały się zajęcia, które 
zapewniły  uczestnikom  aktyw-
ność fizyczną. 

– Dzieci miały możliwość brania 
udziału w grach zespołowych ta-
kich  jak:  unihokej,  piłka  nożna 
czy też koszykówka. Prowadzili-
śmy też zajęcia taneczne oraz za-
bawy  ogólnorozwojowe  –  opo-
wiada  Konrad  Główka,  nauczy-

ciel wychowania fizycznego.   
Spacer 
Czas  wolny  od  nauki  można  było 
spędzić  także na wędrówce po  cie-
kawych zakątkach miasta, o których 
opowiadał nauczyciel historii, Artur 
Szlis. Grupka  słuchaczy  zatrzymała 
się m. in. przy pomniku jednego z oj-
ców niepodległej Polski, Józefa Pił-
sudskiego,  obok  wystawy  poświę-
conej dziejom Grójca. Kiedy "prze-
wodnik" opowiadał o  losach nasze-
go miasta,  do  grupy  podeszła  star-
sza pani, wracająca z zakupów. Jak 
się  okazało,  kobieta  rozpoznała  się 
na jednej z historycznych fotografii i  
podzieliła się swoimi wspomnienia-
mi z uczestnikami wyprawy. 

Drugi tydzień
Organizacja drugiej części ferii na-
leżała do dyrekcji Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Grójcu. Po-
dobnie jak w przypadku „Jedynki”, 

zajęcia,  chociaż  przeprowadzone 
w ścisłym reżimie sanitarnym, były 
bardzo  urozmaicone.  Dzieci  bra-
ły udział w warsztatach teatralnych, 
zajęciach sportowych, plastycznych. 
Nie zabrakło również prac nad two-
rzeniem miasta z Minecraft. Dzięki 
współpracy z Grójeckim Ośrodkiem 
Kultury odbyły się też – cieszące się 
dużym zainteresowaniem –  spotka-
nia  z  wolontariuszami  Grójeckie-
go Klubu Gier Fantastyki "Grofan".  
Czas umilały wszystkim pasjonujące 

gry planszowe.  
Uczestnicy półkolonii korzystali tak-
że z uroków zimy i na terenie szko-
ły, razem z opiekunem, urządzili so-
bie bitwę na śnieżki, a innym razem 
z harcerzami bawili się w podchody. 
W organizowaniu  rozrywek i atrak-
cji dla najmłodszych partycypowali 
także pracownicy Miejsko-Gminnej 
Publicznej  Biblioteki  oraz  Grójec-
kiego Ośrodka Sportu. 

Radość
Z  powodu  epidemii  zamknięto 
wszystkie obiekty sportowe oraz po-
zostałe atrakcje dla dzieci i młodzie-
ży. Zorganizowane podczas ferii zi-
mowych  półkolonie  odbywały  się 
pod  hasłem  "stop  smartfonizacji", 
realizowanym na  terenie gminy od 
ubiegłego roku. 
– Zajęcia  były  doskonałą  odskocz-
nią dla uczniów spędzających teraz 
większość czasu w swoich domach. 
Zauważyliśmy z prowadzącymi na-
uczycielami  wielki  głód  potrzeby 
bycia  wśród  swoich  rówieśników. 
Każde zajęcia  stanowiły wielką  ra-
dość dla dzieci. Kiedy po skończo-
nych  zajęciach  pytałam  się,  co  im 
się najbardziej podobało, okazywa-
ło się, że codziennie było to coś in-
nego – podsumowała wicedyrektor 
PSP nr 2, Agata Pachocka.                                
                                     WSZ 

20 stycznia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 1 odbyło się spotkanie 
dyrektorów gminnych szkół podsta-
wowych z władzami gminy. W trakcie 
tego spotkania zostały omówione ak-
tualne sprawy związane z powrotem 
dzieci do szkół oraz dalszym funkcjo-
nowaniem zdalnego nauczania dla 
klas 4-8.
Ponadto Dyrektor PSP nr 1 Elżbie-
ta Zakrzewska podsumowała ubie-
głoroczne dotacje i inwestycje, które, 
dzięki wsparciu Gminy Grójec, zreali-
zowano w szkole.  

Posiłek w szkole i w domu 
To program, dzięki któremu zakupio-
no profesjonalny sprzęt gastronomicz-
ny oraz odmalowano pomieszcze-
nia stołówki szkolnej. Do placówki tra-
fiły m.in.: piec konwekcyjno-parowy, 
stół ze zlewem 2-komorowym, kuch-
nia gazowa 6-palnikowa, robot wielo-
czynnościowy  i wiele innych elemen-
tów. Kwota projektu to 100 000,00 zł, 
z czego wsparcie finansowe z progra-
mu wyniosło 79 880,00 zł, natomiast 
21 120,00 zł  to kwota wkładu własne-
go z budżetu gminy.

Zdalna Szkoła  
Zdalna Szkoła+ to wsparcie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dzię-
ki któremu do szkoły trafiło 14 laptopów oraz 5 tabletów 
graficznych za łączną kwotę 41 836,74 zł.
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 

i uczniów do nauczania zdalnego” jest programem, w ra-
mach którego PSP nr 1 pozyskała 8 komputerów stacjo-
narnych, 13 laptopów, 12 tabletów, urządzenie wielo-
funkcyjne, 13 drukarek laserowych oraz oprogramowa-
nie Corinth 3D do nauki przedmiotów ścisłych o war-
tości 111 573,86 zł. Ponadto w najbliższym czasie w ra-
mach tego projektu szkoła otrzyma: oprogramowa-
nie Microsoft Office, szkolenie dla nauczycieli i uczniów 
z podniesienia poziomu nauczania zdalnego, monitor 

interaktywny oraz projektor multimedialny.
Szkoła ponadto zakupiła 4 monitory interaktywne, 2 ta-
blety, lektury i książki do biblioteki szkolnej, pomo-
ce dydaktyczne dla pedagogów, psychologów oraz do 
pracowni integracji sensorycznej o łącznej wartości 31 
484,85 zł. Każda nowa dotacja i inwestycja jest sukce-
sem dla gminy, ponieważ poprawia jakość nauki na-
szych najmłodszych mieszkańców i komfort pracy dla 
nauczycieli.           Informacja prasowa Urzędu Gminy 

PRIORYTETY: ZDALNE NAUCZANIE I POSIŁEK W SZKOLE
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Gdyby jego młodość przypadła na epokę Messiego, 
ze swoim futbolowym talentem, dla którego ró-
wieśnicy  ochrzcili  go Franzem Beckenbauerem, 
grałby pewnie zawodowo  w gałę, pławiąc się 

nie w przysklepowej kałuży, ale w luksusowej wannie, w to-
warzystwie żony, czyli modelki albo miss kraju bądź regio-
nu. A i tak ma się za bogacza, co zresztą jawnie okazało się 
podczas wigilii, którą wraz z kolegami zaaranżował w ich 
wspólnym domu, pod chmurami.
Choinka sama przyszła i sama wsadziła się do kubła. To 
już był pierwszy powód do uczczenia, zatem siedzieli sobie 
na ławeczce i kamieniach, licząc igliwie, degustując napój 
„o wyjątkowej łagodności”, podczas gdy obok bez przerwy  
parkotały ciągniki.  
– Dokąd oni tak ciągle pędzą? Przecież jabłka już dawno 
pozbierane? – rzucił Zdziś, przeciągając się leniwie, niczym  
kocur Bonifacy z bajki o przygodach kota Filemona. 
– Pewnie prześwietlają już sady, wyrywają glostery, orzą 
pola, sypią nawozy, malują drzewka, pryskają sady mocz-
nikami, borami, cynkami albo Bóg jeden wie czym – stwier-
dził  ze znawstwem Franz.
– Oj, dużo mają jabłonek, betonowych słupków, drutów – 
westchnął Krzyś. 
– Niektórzy mają nawet po kilka traktorów – dodał Romek, 
przekonany o swoim ubóstwie i panującym dookoła do-
brobycie. 
– Głupki z was, tak naprawdę to my jesteśmy milionera-
mi – urwał dyskusję Franz, wysyłając kolegów po  ozdoby 
choinkowe. 
Poprzeglądali strychy, i tylko Krzyś znalazł papierowy łań-

cuch, sklejony czterdzieści lat temu w szkole na zajęciach 
praktyczno-technicznych. Co przyniosła  zbiórka przepro-
wadzona na wsi?
– Nic nie dostaniecie  – witały kwestarzy gospodynie, ma-
jąc im za złe, że sprowadzają mężów na małpkowy szlak.  
Za to Muza, uśmiechnąwszy się filuternie, obdarowała 
Franza jabłecznikiem z boikenów oraz karmą dla psa prze-
wodnika.
– Niestety, nie mam już wolnych bombek, jednakże  posia-
dacie ich bardzo dużo – zasugerowała, robiąc tajemniczą 
minkę. 
– Co masz na myśli? – zdziwił się Franz. 
– Postarajcie się kilka godzin nie zażywać eliksiru szczęśli-
wości, i wyzbierajcie w ogrodach to, czym codziennie wy-
znaczacie swój sławny szlak – wyjaśniła.
Gdy o poranku robił zakupy, Franz, wyelegantowany jak na 
pogrzeb, rzucił mu się na szyję. 
– Miałeś rację, mówiąc kiedyś, że jesteś  z nas najbogat-
szy! Twoja Muza  jest najpiękniejsza i najmądrzejsza we 
wszechświecie – recytował  pean na jej cześć, będąc bliskim 
płaczu.
– Przekonałaś Franza do abstynencji? – spytał,  kładąc na 
stole torbę z zapachami arakowymi, proszkami do piecze-
nia, cukrami  waniliowymi itd. – Wygląda na trzeźwego, 
a koło sklepu nie ma żywej duszy – drążył temat, wtulając 
się w Najukochańszą.
– Już jutro wszystko się wyda, moja Perełko – wyszeptała, 
dolepiając pospiesznie ostatnie pierogi, by jak najszybciej 
okryć  go  kocykiem z rozjaśnionych włosów.
W wigilię, niemal do pierwszej gwiazdki, na drodze mijały 

się traktory, w tym ostatni władimirec, dowód na rozwar-
stwienie społeczne braci sadowniczej. Sadownicy, od kiedy 
nastało tzw. eldorado, nie mają już ani niedziel, ani świąt, 
ciągle coś robią, z niczym nie są w stanie zdążyć. Daw-
no już zapomnieli  smaku ust swoich połowic (czytaj: za-
obrączkowany wrogów). Przejeżdżając obok sklepu, z za-
zdrością zerkają na Franza i jego kompanów, którzy niko-
mu z niczego nie muszą się tłumaczyć, nigdzie nie muszą 
się spieszyć. 
A ci ostatni, nie wyłączając prawosławnego Iwana, ubiera-
li właśnie choinkę, dekorując ją małpkami, oczywiście wy-
ciągniętymi wczoraj – za radą Muzy – z pożółkłej trawy. 
Przy okazji, nie mogli się sobie samym nadziwić, że już tyle  
ich opróżnili. Te, które nie zmieściły się na zielonym drzew-
ku, zawisły na bezlistnych  idaredach. Gdy zapadła ciem-
ność, choinka i jabłonki zajaśniały niezwykłym blaskiem, 
zapachniało jabłecznikiem i wódeczką. Na świątecznej ła-
weczce, zgodnie z  nową tradycją, stanęła małpka z myślą 
o niespodziewanym gościu.
– Nawet w białym domku nie ma takiej choinki! – podnie-
cali się prawdziwi milionerzy, przy szczekającym aplauzie 
sytego, jak nigdy przedtem, psa przewodnika. 
Wigilia pod sklepem, na którą z nieba przyleciała eskadra 
aniołów (dziewięćdziesiąt mililitrów eliksiru szczęśliwości 
do spółki w ułamek sekundy rozpracowali Gabriel i Michał), 
przeciągnęła się do Nowego Roku. Kto wie, może nawet po-
trwa do końca pandemii. Bo tak, jak Franz, kolędować po-
trafią tylko ludzie autentycznie  bogaci, czyli mający  czas 
dla siebie i  dla przyjaciół, czy w ogóle dla drugiego czło-
wieka.                                                                Remigiusz Matyjas

KTO JEST BOGATY?

GRÓJCZANIE ZNANI I LUBIANI
Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl, w którym będziemy Państwu przybliżać ciekawe postacie naszego regionu. Dzisiaj zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa naszego regio-
nalnego poety i animatora kultury, który  już w 1981 roku założył Klub Miłośników Literatury i Sztuki w Grójcu, który współpracował z ówczesną Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, potem 
Centrum Kultury Regionalnej, obecnie Grójeckim Ośrodkiem Kultury - współorganizując między innymi zamiejscowe prezentacje Warszawskiej Jesieni Poezji, a z obecną Biblioteką Publiczną 
w Grójcu Ogólnopolskie Konkursy Poetyckie "O Laur Jabłoni". Myślę, że już domyślacie się Państwo, że mamy na myśli Pana Kazimierza Kochańskiego.

Wróciłem z Warszawskiej Jesieni 
Poezji – która w Grójcu wciąż ma 
szansę mieć 18-ty przyczółek – 
równolegle obchodziliśmy 100. lecie 
Związku Literatów Polskich. Niełatwe 
do zrealizowania przedsięwzięcie 
zostało dopełnione zgodnie 
z założeniami, chociaż wymagało 
cierpliwości i wiary w naszą zdolność 
pokonywania trudności.

Zachowano wszelkie wyma-
gania sanitarne. Były ma-
seczki. Były odstępy między 
gośćmi. Było zrozumienie 

dla poszanowania prawa wynikające-
go z zaleceń ministerstw bezpośrednio 
odpowiadających za nasze zdrowie.
Udowodniliśmy sami sobie, że przy 
szczerych chęciach wiele da się zrobić 
– także w kulturze.
Moje osobiste doświadczenia z okre-
su minionego są pełne owoców: w cza-
sie „zarazy” prezentowano moją twór-
czość w całym kraju, a także za granicą 
(za oceanem też). 
Zaczęło się od sfinalizowa-
nia własnej płyty z muzy-
ką zespołu YANISTAN, gdzie 
trzy piosenki są z moimi tek-
stami. Edycja w dwóch wer-
sjach: elektronicznej i trady-
cyjnej. Potem nadeszła satys-
fakcja z Raby Wyżnej. Z czy-
tania moich wierszy przez sze-
fową tamtejszej biblioteki pu-
blicznej Joannę Słodyczkę. 
Okazało się, że tam też zna-
ją moją twórczość. A „Czyta-
nia na czas zarazy” realizowa-
ne są na całą Polskę. Tam, jak 
dotąd byłem pięć razy. Wkrót-
ce dowiedziałem się, z rado-
ścią, że moje wiersze chce czy-
tać (i czytał w coczwartkowym 

Kulturalny koronawirus
cyklu) aktor Teatru Rampa Ro-
bert Tondera – będzie z tego 
trwały ślad w postaci antolo-
gii. W Łochowie, niewielkim 
miasteczku odległym od War-
szawy około 60 kilometrów, 
powstał przewodnik po kultu-
rze regionu zawierający istot-
ne dla tej ziemi osoby, w tym 

i Kazimierza Kochańskiego. 
W Grójeckim Ośrodku Kul-
tury, przy serdeczności dy-
rektor Moniki Woźniak i in-
nych dobrych ludzi, zrealizo-
wał poetycko-muzyczny pro-
jekt zatytułowany „Klejaki” 
kompozytor Jarosław Prasz-
czałek; do trzech moich wier-

szy, wespół z saksofonistą Mi-
chałem Borowskim „wyrwa-
li ze swych trzewi” artystycz-
ne cuda. Polonia od początku 
maja b.r. systematycznie w ko-
lejnych numerach przybliża 
moje utwory swoim czytelni-
kom. Kwartalnik „Przypływ” 
naszym rodakom z pozaame-
rykańskiego świata przybli-
ża moje aforyzmy. W antologii 
antologii (nie ma tu błędu – to 

wybór z dotychczasowych wy-
borów autorów Warszawskiej 
Jesieni Poezji), która ukaza-
ła się obecnie, a jej promo-
cja odbyła się 8 października, 
zaistniałem pośród klasyków 
poezji... Baczyński, Jasno-
rzewska, Leśmian, Liebert. 
Mało to czy dużo? Nie mnie 
oceniać. Ja po prostu cieszę 
się z faktów.

Kazimierz Kochański
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Początek roku to idealny 
czas zarówno na wszel-
kie podsumowania, jak 
i na przekazywanie wy-

razów wdzięczności. Chciał-
bym serdecznie podziękować 
staroście grójeckiemu Krzysz-
tofowi Ambroziakowi, wicesta-
roście Jolancie Sitarek, człon-
kom Zarządu: Marzenie Koła-
cz-Rosołowskiej, Pawłowi Sien-
nickiemu i Andrzejowi Zarębie, 
przewodniczącemu Rady Powia-
tu Grójeckiego Januszowi Kar-
bowiakowi oraz wszystkim rad-
nym Rady Miejskiej w Grój-
cu i radnym Rady Powiatu Gró-
jeckiego za owocną współpracę. 
Dzięki naszym wspólnym działa-
niom w mijającym roku na tere-
nie gminy Grójec udało się zre-
alizować kilka kluczowych inwe-
stycji drogowych. 
Pierwsza z nich to przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1604W 
Szczęsna-Rożce na odcinku Ule-
niec-Czekaj o długości 1820 m. 

Kilka słów od Przewodniczącego Rady Miejskiej

Już w maju radni Rady Miej-
skiej w Grójcu podjęli uchwa-
łę (Uchwała Nr XXIII/192/20) 
w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Grójeckie-
mu w wysokości 588.000,00 zł.  
Całkowity koszt inwestycji to 
1869377,57 zł; pozyskana dota-
cja z Urzędu Marszałkowskie-

go przez powiat - 1112219,33 
zł; środki gminy - 378579,12 
zł; środki Powiatu Grójeckiego 
- 378579,12 zł. Zadanie to jest 
kontynuacją inwestycji rozpo-
czętej w roku 2019. W pierwszym 
etapie wykonano odcinek dro-
gi powiatowej nr 1604W Szczę-
sna-Rożce na odcinku Bikó-
wek-Uleniec o długości 2350,00 
m. Wówczas to, w marcu 2019 
r., radni Rady Miejskiej w Grój-
cu podjęli uchwałę (Uchwała 
Nr VI/44/19) w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powia-
towi Grójeckiemu w wysokości 
524131,00 zł. 
Drugą inwestycją drogową jest 
przebudowa 410 metrów drogi 
powiatowej nr 1604W Szczęsna-
Rożce w Woli Worowskiej (odci-
nek od Armii Krajowej do wia-
duktu w Woli Worowskiej). Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
164858,65 zł; dotacja z Urzę-
du Marszałkowskiego pozyska-

na przez powiat - 97370,85 zł; 
środki Powiatu Grójeckiego - 
33743,90 zł; środki Gminy Gró-
jec - 33743,90 zł
Trzecią inwestycją jest prze-
budowa drogi powiatowej Nr 
1654W Kociszew-Mięsy na od-
cinku 440 metrów w miejscowo-
ści Mięsy. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 155000,00 zł; 
środki Powiatu Grójeckiego - 
62000,00 zł; środki Gminy Gró-
jec - 93000,00 zł
W ubiegłym roku udało się tak-
że wspólnie zlecić opracowanie 
dokumentacji projektowej na bu-
dowę chodników oraz ścieżki ro-
werowej w pasie drogi powiato-
wej w miejscowościach: Kępina 

i Szczęsna wraz z budową kład-
ki na rzece Molnicy przy De-
kadzie. Całkowity koszt doku-
mentacji wyniósł 60.270,00 zł; 
środki gminy Grójec - 30135,00 
zł; środki Powiatu Grójeckiego - 

30135,00 zł
Liczę na dalszą współpracę przy 
realizacji kolejnych inwestycji.
Przypomnę, że w grudniu pod-
czas uchwalania budżetu - na 
wniosek radnych - Burmistrz 
Gminy i Miasta Grójec doko-
nał autopoprawki, wprowadza-
jąc do planu wydatków mająt-
kowych budżetu Gminy Grójec 
na rok 2021 środki w wysokości 
2 mln zł, tytułem pomocy finan-
sowej dla Powiatu Grójeckiego 
z przeznaczeniem na realizację 
zadań na drogach powiatowych. 
Pierwszym z nich jest przebudo-
wa ulicy Poświętne w Grójcu, 
a drugim budowa drogi powia-
towej 1656W Grójec-Miedze-

chów na odcinku o łącznej dłu-
gości 1980,00 mb w miejscowo-
ści Kociszew.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Grójcu, 

Karol Biedrzycki 

REFLEKSJA O 22 STYCZNIA
22 stycznia 1933 r. urodził się Władysław 
Gwardys. Żartował,  że w ten sposób 
został napiętnowany historią, jak bowiem 
wiadomo, 22 stycznia 1863 r. rozpoczęło się 
tragiczne powstanie. 

Jako wieloletni działacz Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go, w tym także prezes wareckiego Od-
działu PTTK, wiele zrobił dla utrwale-

nia w świadomości społecznej etosu zrywu 
styczniowego, pamiętając o grobach powstań-
ców na wareckim cmentarzu, inicjując  akade-
mie, rajdy petetekowskie czy tablice pamiątko-
we. W dużej mierze dzięki niemu, chociaż od 
czterech lat nie ma go już wśród nas, powsta-
nie styczniowe zajmuje ważne miejsce w wa-
reckim obyczaju patriotycznym. 
Nie można tego jednak powiedzieć o Grój-
cu, tym bardziej że takiego obyczaju patrio-
tycznego w zasadzie nie mamy, co najwyżej 
znajduje się on dopiero w sta-
dium raczkowania. Owszem, 
jest w Grójcu co najmniej jed-
no miejsce, w którym powin-
na się znaleźć tablica pamiąt-
kowa poświęcona powstaniu 
styczniowemu. Na początek 
wystarczyłoby jednak udać się 
na cmentarz przy ulicy Msz-
czonowskiej i zapalić znicze  
na mogiłach powstańców. Je-
den z nich, Władysław Ka-
miński,  z zawodu rejent, do-
czekał wolnej Polski. Polski, 
która otaczała żyjących po-
wstańców szczególną czcią. 
Kamiński cieszył się w Grójcu 
ogromnym autorytetem, trak-
towano go tu niczym patriar-
chę, niemal świętego. Zdarza-
ło się, że przychodzący do jego 
kancelarii chłopi padali przed 

nim na kolana. 22 stycznia 1935 r., w 72. rocz-
nicę wybuchu powstania, społeczeństwo Grój-
ca wręczyło mu adres hołdowniczy. Niedługo 
potem czcigodny rejent przeniósł się do wiecz-
ności, tak samo zresztą jak Józef Piłsudski, no-
tabene czerpiący z powstania styczniowego, 
w którym uczestniczył jego ojciec, inspirację 
do działań niepodległościowych. Nie będzie 
przesady w stwierdzeniu, że Kamiński był dla 
Grójca kimś takim, jak Marszałek dla Polski.
22 stycznia 2021 r. zapomnieliśmy nie tylko 
o Kamińskim, Barzykowskim i Lewińskim, 
ale także o Piłsudskim. Tego dnia przed jego 
pomnikiem, stojącym w grójeckim parku, nic 
specjalnego się nie działo. Niedopatrzenie, bo-
wiem  22 stycznia obchodzimy także Dzień 
Dziadka. A komu zawdzięczamy niepodle-
głość? Kto jest naszym jedynym, najwspa-
nialszym „Dziadkiem”? Zbiorowa amnezja? 
Wszystkiemu winna pandemia?

Remigiusz Matyjas
Grób rejenta Władysława Kamińskiego

 na cmentarzu przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu
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Koncert Bożonarodzeniowy 
słynny na całą Polskę

Dokończenie ze s. 1
Jak wszyscy doskonale wie-
my, przez obostrzenia związa-
ne z pandemią COVID-19, świę-
ta były zupełnie inne od dotych-
czasowych. Ten magiczny czas 
wypełniały spotkania z rodziną 
i najbliższymi w większym gro-
nie, z kolei na grójeckim rynku 
organizowano Wigilię Miejską. 
W 2020 r., dzięki zaangażowa-
niu lokalnych artystów oraz Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury, miesz-
kańcy gminy Grójec mogli prze-
żywać Święta Bożego Narodze-
nia, słuchając kolęd w wykona-
niu utalentowanych artystów, po-
chodzących z Grójecczyzny. 
Tegoroczny, zupełnie inny od 
wcześniejszych, projekt bożo-
narodzeniowy został pozytyw-
nie przyjęty przez opinię publicz-
ną, o czym świadczą liczne głosy 
w mediach społecznościowych. 

Piąty rok z projektem "Geek 
Expansion" zdecydowanie zapadnie 
w pamięć..., niestety, głównie przez 
pandemię.

Wiosną, jak co roku, wo-
lontariusze z Grójeckie-
go Klubu Gier i Fanta-
styki GROFAN, działa-

jący przy GOK, wystartowali  z wnio-
skiem do Programu Działaj Lokalnie 
na organizację warsztatów i moderni-
zację Pracowni Orange, w ramach pro-
jektu „Geek Expansion – Technologie 
i Eksperymenty”. W tym czasie obo-
wiązywał pierwszy Lockdown, lecz 
w okolicach wakacji spodziewaliśmy 
się zmniejszenia obostrzeń i otwarcia 
instytucji kultury, co faktycznie się uda-
ło.

Utrudnienia
Zazwyczaj podczas naszego projektu 
odwiedzaliśmy w okolicy Grójca szko-
ły oraz świetlice, by poprowadzić zaję-
cia  z grami planszowymi z najmłod-
szymi. Jak wiadomo, zamknięcie szkół 
i zarządzenie zdalnej nauki uniemożli-
wiło nam realizację tych zajęć w roku 
2020, jednakże udało nam się w waka-
cje zorganizować kilka spotkań pod-
czas półkolonii w Fabryce Wspomnień 
koło Osieczka.

Zajęcia z robotyki
Na całe szczęście w sierpniu GOK 
działał już ponownie, tak że możliwa 
była organizacja imprez kulturalnych 
na powietrzu, a w pomieszczeniach za-
mkniętych -  z limitami uczestników. 
Wówczas wystartowaliśmy z bez-
płatnymi zajęciami Robotyki LEGO 
Wedo 2.0 oraz Akademii Odkrywców. 
Do października łącznie wzięło w nich 
udział ponad pięćdziesięcioro dzieci 
w wieku 8-12 lat.W trakcie zajęć Ro-
botyki dzieci poznawały podstawy pro-
gramowania i budowały proste maszy-
ny sterowane poprzez urządzenia mo-
bilne, zaś w Akademii Odkrywców 
milusińscy eksperymentowali z od-
czynnikami, badali okazy pod mikro-
skopem oraz konstruowali własny mi-
niwulkan.

Planszówki
Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, 
nim wprowadzono kolejne ograni-
czenia dla zgromadzeń, wolontariusze 

Kolejny Geek Expansion za nami!

zdążyli rozegrać pierwszą od pół roku 
dłuższą sesję gier planszowych i fabu-
larnych, gdzie mieliśmy możliwość 
przetestowania najnowszych rozsze-
rzeń, dokupionych do naszej biblio-
teczki gier w ramach tegorocznej do-
tacji. Projekt zakończyliśmy konkur-
sem plastycznym „Technologie Ju-
tra”, w którym uczestnicy przedstawi-
li w formie prac artystycznych wybra-
ne przez siebie wynalazki oraz rozwią-
zania, które najlepiej przyczynią się do 
poprawy życia na Ziemi (np. telepor-
tację, oczyszczalnie powietrza, synte-
zę cybernetyczną oraz cybernetyczne 
wszczepy dla służb porządkowych). 

Lockdown
Pomimo szczerych chęci, niedługo 
mogliśmy cieszyć się z osiąganych 
wyników, gdyż w październiku stop-
niowo zaczęto ograniczać udział dzie-
ci w zajęciach grupowych, ponow-
nie wprowadzono zdalne nauczanie, 
najpierw dla nastolatków, później dla 
coraz młodszych dzieci, aż w końcu 
wprowadzono drugi Lockdown, m.in.  

zamykając  instytucje kultury.
Od początków istnienia GROFANu 
naszym celem była promocja alterna-
tywnych sposobów spędzania czasu 
(poprzez gry planszowe, gry fabular-
ne), integrowanie młodzieży oraz za-
chęcanie jej do udziału w wolontaria-
cie i wspieraniu wydarzeń kulturalnych 
w naszym regionie, a także edukacja 
poprzez multimedia (robotyka, progra-
mowanie).
Rzeczywistość pandemiczna była dla 
nas ogromnym zaskoczeniem i wy-
zwaniem. Zmuszeni byliśmy zrewido-
wać nasze plany organizacji dużej im-
prezy, jaką jest konwent Gier i Fanta-
styki (tradycyjnie w sierpniu i lutym). 
Obecnie nasi animatorzy przechodzą 
szkolenia nad nowymi zestawami do 
robotyki Photon EDU. Liczymy, że na 
wiosnę najgorsze już będzie za nami 
i dzieci wrócą do naszej Pracowni oraz 
biblioteki gier planszowych, gdzie po-
przez naukę i zabawę odkryją nowe 
znajomości oraz zainteresowania. 

Łukasz Haśkie, Grójecki Klub 
Gier i Fantastyki GROFAN, GOK

Laureatki konkursu "Technologie jutra"

Eliza Gnatowska
Rysunkiem interesuje się odkąd pamięta. Jej prace obejmują głównie portrety oraz natu-
rę. Fascynuje ją człowiek, i to jest właśnie temat, który chce utrzymać w swoich pracach. 
W rysunku uwielbia sam proces tworzenia i emocje mu towarzyszące. Każda jej praca jest 
odkrywaniem siebie. Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in. „Sztuka Pasją 2” (2018) 
w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury,  w międzynarodowym projekcie ART/X/TOYAMA 
w Grójcu (2019) oraz w wystawach Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej, do której należy od 
2018 r. 

 
Irena Gnatowska
Mieszka w okolicy Grójca, malarstwem i rysunkiem zajmuje się od kilku lat. Głównym te-
matem jej zainteresowań jest otaczający ją świat. Jej prace wyróżnia wąska gama kolory-
styczna z wyrazistym kontrastem. Swoje umiejętności rozwijała pod okiem artystów ma-
larzy: Anny Merskiej-Mitan, Łukasza Rudeckiego, Katarzyny Pietrzak, Nice Vasileva. Bra-
ła udział w wystawach zbiorowych, m.in. "Sztuka Pasją 2" (2018) w Galerii Grójeckiego 
Ośrodka Kultury; wystawach organizowanych przez Pracownię PAADM (m.in. w Bibliotece 
Pedagogicznej przy ul. Różanej w Grójcu) oraz Grupę Plastyków Ziemi Grójeckiej, do któ-
rej należy od 2018 roku. 

GRUPA PLASTYKÓW ZIEMI GRÓJECKIEJ

Podziękowania 
Wyrazy uznania oraz podzięko-
wania za organizację przedsię-
wzięcia należą się: Hubertowi 
Dzikołowskiemu (pomysłodaw-
cy, soliście, trębaczowi) i Da-
riuszowi Borkowskiemu-Thieu 
(aranżerowi kolęd, dyrygentowi), 
Aleksandrze Maliszewskiej, Fili-
powi Cąderkowi, Natalii Napiór-
kowskiej, Roksanie Pasternak, 
Katarzynie Zajkowskiej, Małgosi 
Dzikołowskiej, Aleksandrze Dra-
bik oraz Wiktorowi Sobkowiako-
wi. Honorowy Patronat nad kon-
certem objął Burmistrz Gminy 
i Miasta Grójec – Dariusz Gwiaz-
da. Organizatorem koncertu był 
Grójecki Ośrodek Kultury, z dy-
rektorem artystycznym wydarze-
nia, Moniką Woźniak. Dziękuje-
my również firmie EL-BO oraz 
Pizzerii Mariano ital Jano Grójec.
Redakcja
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Wystawy w Pracowni PAADM
Do 21 stycznia w Pracowni PAADM na Bankowej można 
było zobaczyć wystawę malarstwa pt. „Świat Przedsta-
wiony 5 - materia malarska”. Kolejna ekspozycja prac pre-
zentuje abstrakcje Franka Młyńca.

Na wystawie pt. „Świat Przedstawiony 5 - materia malar-
ska” eksponowano 18 prac wykonanych w różnych techni-
kach malarskich, tj.: akwarela, gwasz, tempera, olej. Młodzi 
twórcy otworzyli się również na techniki mieszane z wyko-
rzystaniem kleju, brokatów, pasteli suchych, tuszu japoń-
skiego. Detale są wzbogacane rysunkiem za pomocą kre-
dek artystycznych. Ponadto część prac przedstawia malar-
stwo na tkaninie, inne zaś ukazują efekty techniki pourin-
gu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, szcze-
gólnie ze względu na wysoki poziom artystyczny prezen-
towanych prac.
Autorzy prac: Filip Brzeziński, Zosia Brzezińska, Kacper 
Czamara, Pola Czaplińska, Lena Dulemba, Zosia Dziubiń-
ska, Marcel Dziubiński, Wiktoria Katus, Zosia Karas, Zo-
sia Kołacz, Maria Kraj, Zosia Kraj, Julia Macierzyńska, Igor 
Pawłowski, Rasima Shukurova, William Siennicki.

Świat Franka
Od 25 stycznia do 12 lutego dostępna jest dla zwiedzają-
cych wystawa malarstwa Franka Młyńca. Tytułowy "Świat 
Franka" wprowadza widza w podróż po abstrakcyjnych 
przestrzeniach wykreowanych przez młodego twórcę. 
Franek Młyniec ma 13 lat i jest uczniem 8 klasy PSP nr 1 
w Grójcu. Jego prace plastyczne brały udział w wystawach 
zbiorowych organizowanych w Galerii Grójeckiego Ośrod-
ka Kultury oraz w Pracownii Artystycznej PAADM. "Świat 
Franka" to pierwsza indywidualna prezentacja jego twór-
czości. 
Autor prac chętnie uzewnętrznia siebie na papierze malu-
jąc wielobarwne przestrzenie. Tworzy je w skupieniu, ciszy, 
swobodnie. Odważnie łączy kolory, bada relacje między 
barwami, świadomie buduje formy w sposób ekspresyjny. 
Łącząc różne media takie jak ecolina, akryl i klej, Franek 
stworzył własną technikę. Malarstwo staje się dla niego ka-
nałem komunikacji, tworzy dialogi między elementami ob-
razu. Jednocześnie eksploruje te przetrzenie, tworząc swo-
iste mapy własnego wewnętrznego świata. 
Wystawa czynna 3 dni w tygodniu w godz: pon. 16:00 - 
20:00, śr. 17:00 - 20:00, czw. 14:00 - 18:30 w Pracowni Ar-
tystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od podwór-
ka, 2 piętro) w Grójcu. Jest możliwość oprowadzania po 
wystawie w umówionym telefonicznie terminie pod nr 
509653853.
                               Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWYPrzygoda z ilustracją książkową 

Zrodził się więc pomysł na 
stworzenie Warsztatów 
ilustracji książkowej – al-
ternatywnej przestrzeni 

dla dziecięcej fantazji, czyli miej-
sca na wymyślanie niestworzonych 
historii, wyimaginowanych bohate-
rów i scenariuszy zdarzeń. To natu-
ralna potrzeba młodego człowieka.

Obraz nieruchomy
Praca nad książką pozwala na chwi-
lę wyciszenia i skupienie uwagi  na 
pojedynczym elemencie. Ilustra-
cje książkowe uzupełniają treść za-
wartą w tekście, a jednocześnie uła-
twiają percepcję i potęgują przeży-
cia związane z jego treścią.
Ilustracja jest obrazem nierucho-
mym, a więc pozwala na dłuższą 
koncentrację i dostrzeżenie szcze-
gółów, które umykają np. w przy-
padku filmu animowanego i szybko 
zmieniających się kadrów.
Z dniem 6 października 2020 r. ru-
szyły pierwsze Warsztaty ilustra-
cji książkowej dla młodych, przy-
gotowujące do konkursu ,,Moja 
książka”.

Proces twórczy
Jak wygląda praca nad autorską 
książką?
Proces twórczy zaczyna się od 
idei, pomysłu, a następnie prze-
chodzi w kilkutygodniową pracę 
nad warstwą rysunkową i teksto-
wą. Młodzi ilustratorzy z zaanga-
żowaniem wymyślają swoich bo-
haterów i ich historie.  Ja jedynie 
czuwam nad przebiegiem prac, 
dzieląc się z dziećmi swoją wie-
dzą i doświadczeniem w tej dzie-
dzinie. Gdy już książki są ukoń-
czone, zostaje tylko opracować 
je graficznie i przygotować do 
druku. Wydawcą książeczek jest 
GOK. 

W świecie wielu bodźców zewnętrznych oraz szybkich i zmultiplikowanych 
komunikatów dobrze jest mieć bezpieczną przestrzeń. A jeśli jeszcze ta przestrzeń 
zaprasza do twórczych poszukiwań, możemy przeżyć prawdziwą przygodę.

Zapraszamy na wernisaż
5 lutego w Galerii GOK oraz 
w Wirtualnej Galerii na Facebo-
oku odbędzie się wernisaż Książek 
młodych twórców z pierwszej edy-
cji warsztatów w ramach konkursu 
,,Moja książka”. Będzie można po-
dziwiać m.in. historie dziwnego wi-
rusa, przygody pomysłowego kur-
czaka, sensacyjną historię walki do-
bra ze złem, czy też opowieść o re-
inkarnacji.

Tworzymy dalej
Autorska książka zainteresowała  
kolejnych młodych twórców, za-
tem 5 stycznia ruszyła już II edycja 
przygotowań do konkursu. Tak oto 
rodzi się pomysłowość, odkryw-
czość, czy oryginalność, gdyż ilu-
stracja książkowa jest zaprosze-
niem do twórczych poszukiwań, 
szansą na odkrycie życiowej pasji. 

Daria Pelhen

Zapraszając Anię Merską-
Mitan do Galerii Grójec-
kiego Ośrodka Kultury 
miałam przeczucie, że we-

zmę udział w metafizycznym, nieco-
dziennym wydarzeniu.
Nie miałam wcześniej sposobno-
ści oglądać jej ,,żywych” obrazów 
z bliska. Dziś wiem, że wiele bym 
straciła, gdybyśmy nie odnowiły 
kontaktu.
Obrazy Ani są jak portale do in-
nych wymiarów. Zapraszają 
i wręcz kuszą, by wejść w nie i zo-
stać na dłużej. Niektóre są jak 
unoszące się bąbelki szampana, 
inne jak słodkie cukierki-żelki, 
a jeszcze inne jak wiszące ogrody 
nieznanych cywilizacji. 

,,Wewnętrzna podróż” Ani Merskiej-Mitan - komentarz do wystawy

Znajduję w nich lekkość, radość, 
niepokój, ciekawość i miłość do 
podróży - WEWNĘTRZNEJ PO-
DRÓŻY.
Ania zaskakuje niezwykłą umiejęt-
nością przekazywania ,,nieuchwyt-
nego”, a więc tych informacji ze 
swojego wnętrza, które nie mają 
początku ani końca. Do tej pory 
nie spotkałam się z takim swo-
bodnym poruszaniem się po we-
wnętrznej mapie uczuć i emocji.
Każdy obraz jest ,,żywy”, zdaje 
się oddychać, poruszać, przele-
wać. To prawdziwe ożywione kra-
iny a będąc w ich otoczeniu czuje 
się inną czasoprzestrzeń.
Kolory w obrazach dobrane są 
z jubilerską precyzją. Dominu-

ją barwy pasywne: fiolet, indygo 
i turkus - ułatwiające koncentra-
cję i regenerację. Zawarte w nich 
informacje pochodzą z duchowych 
poziomów i wskazują na dostęp 
malarki do swojej intuicji. 
Prawdziwa sztuka według mnie 
ma miejsce wtedy, gdy obrazy 
przypominają wywróconą na lewą 
stronę rękawiczkę. To, co autor ma 
w swoim wnętrzu, ,,wywraca” na 
zewnątrz. 
Gdy patrzę na obrazy Ani, to do-
piero teraz czuję, że zaczynam ją 
poznawać prawdziwie. 
I to jest fascynujące! I to jest wiel-
ką niespodzianką na mojej arty-
stycznej drodze.                   
     Daria Pelhen
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. II)
Dojrzewanie wśród gorejących zbóż 
W październiku 1914 r. Niemcy stoczyli w rejonie Grójca zwycięską, krwawą bitwę z Rosjanami. Wtedy to po raz pierwszy Grójec znalazł się w 
rękach diabłów w pikielhaubach, którzy zresztą od razu rozpoczęli bój o Warszawę. Tak silnie huczały armaty, że ich odgłos docierał do Janówka.

Po kilku dniach, niespo-
dziewanie, ustała kanona-
da i zapanowała głucha ci-
sza. Skończyła się, gdy od 

strony Góry Kalwarii zaczęły po-
wracać te same wojska niemieckie, 
które dopiero co przemieszczały 
się na wschód. Antek Sygnarek stał 
wraz z braćmi przy drodze, obser-
wując  ich odwrót. Niewiele jesz-
cze jako ośmiolatek z tego wszyst-
kiego rozumiał,  ale wydawało mu 
się, że żołnierze Wilhelma II nie 
wyglądali już na tak pewnych sie-
bie, jak jeszcze przed paroma dnia-
mi, gdy  w myślach świętowali już 
triumf. Pobici pod Warszawą, wy-
cofywali się  oczywiście, jak to 
Prusacy, w  porządku, skrzętnie za-
bierając  tabory, rannych i jeńców, 
armaty własne i  zdobyczne.  W Ja-
nówku    nie omieszkali przy tym 
zarekwirować koni, dając w za-
mian  rumaki wojskowe, wycień-
czone, chore, ranne. 
–  Powrócimy! – zapewniali.  

Powrót
Nie zdążył jeszcze opaść kurz na 
drodze, a już od strony Góry Kal-
warii wyłoniły się  sznury carskich 
taborów, artyleria, kawaleria i pie-
chota. Na twarzach sołdatów, jak 
zauważyli  bracia Sygnarkowie,  
rysowało się zadowolenie. Odrzu-
ciwszy od Warszawy Niemców, 
szli  tak przez Janówek do zimy, za-
bierając,  jako trofea wojenne, po-
niemieckie szkapy. 
– Niemcy wzięli, ale w zamian 
coś dali, ci tylko wzięli, nie dając 
nawet świstka papieru. Zginiemy 
bez siły pociągowej – szeptano po 
chatach. 
Z satysfakcją oglądano jednak   ko-
lumny jeńców niemieckich, spo-
śród których rannych transporto-
wano  na wozach.
– Paskudne gęby – komentowa-
li mieszkańcy Janówka, których 
najbliżsi służyli w armii carskiej, 
z którą wciąż, jak i z Imperium Ro-
manowów, utożsamiała się zdecy-
dowana większość Królewiaków, 
w  tym i chłopi zadowoleni z rzą-
dów dobrego cara. 
Ludzie odetchnęli, gdy do Grój-
ca wrócili Rosjanie, a front oddalił 
się stąd o kilkadziesiąt kilometrów, 
stabilizując się aż do lata następne-
go roku na linii rzeki Rawki. 

Pobitewne ślady
W gminie Kobylin o dopiero co 
stoczonych walkach przypomina-
ły  zniszczone gospodarstwa w Kę-
pinie i Odrzywołku, powalone, tu 
i ówdzie, parkany, płoty i drzewa,  
rozsiane po o lasach i wsiach mogi-
ły, a także niebezpieczne pamiątki  
ściągane z pól bitewnych.
– Żebyście mi się nie kręcili po po-
lach i niczego stamtąd nie znosili – 
napominała dzieci Julianna Sygna-
rek, mająca na co dzień i tak dość 
zamartwiania się o Staśka i Wład-
ka, nie dających znaku życia, tak 
samo zresztą jak bracia Pietrzako-
wie, Maliszewski i inni sąsiedzi, 
których również porwała wojna. 

Chleb i podwody
Antek pobiegł na pole sołtysa An-
toniego Maliszewskiego, gdzie Ro-
sjanie zainstalowali piekarnię. Wy-

piekała ona chleb dla wojska, jed-
nakże sprzedawano go także oko-
licznej ludności, racząc niekie-
dy  darmową  bułką plączącego się 
w pobliżu, głodnego dzieciaka. To 
był duży plus, chociaż nie zabra-
kło też uciążliwości. Na potrzeby 
piekarni wycięto dużo drzew z po-
bliskich  lasów,  więc we wsi za-
brakło opału i musiano palić samą 
słomą. Konie taborowe piekarni 
umieszono w budynkach gospo-
darskich, więc ginęła pasza, wozy 
itp. Żołnierze trudniący się piekar-
stwem  spali w chłopskich domach 
na przynoszonej przez siebie sło-
mie, co potęgowało bałagan. Wy-
starczyłaby jedna iskra, by drew-
niany, kryty strzechą Janówek ule-
ciał wraz z dymem w powietrze. 
Szczęściem nie zaprószono ognia.
Jakby brakowało problemów, do  
Janówka zaglądali też żołnierze 
z innych jednostek wojskowych, 
biorąc  krowy, siano, owies. Nie 
przejmując się ani wójtem, ani 
sołtysem, naznaczali podwody. 
Gospodarz wysłany z podwodą 
nieraz nie wracał do domu nawet 
i kilka dni.
– Na Boga, co to będzie, jak sama 
bez chłopa zostanę! –  rozpaczała 
sąsiadka Sygnarków. 
– Gdzie schowamy siwka? – za-
stanawiała się pani Julianna z sy-
nami, próbując, jak i inni, uniknąć 
podwód.  

Spalona ziemia
Na przełomie 1914 i 1915 r. woj-
ska rosyjskie przygotowywały się 
w okolicach Grójca do odparcia 
spodziewanej ofensywy państw 
centralnych.  
– Na targu gadali, że wszystkie 
pola pokrojone są okopami, ko-
ścioły zaś przypominają forte-
ce – zaczął opowiadać Janek Sy-
gnarek, najstarszy syn, wróciwszy 
do domu z Grójca, tego samego 
dnia, w którym niemieccy lotnicy 
zrzucili na targowisko małą bom-

bę. – Nic mi się nie stało, rannych 
jest zaledwie kilku chłopów i jeden 
Żyd – uspokajał mamę, przerażo-
ną, że teraz śmierć spada na ludzi 
nawet z obłoków.
Wydawało się, że i tym razem 
Niemcy obejdą się smakiem. Tym-
czasem w lipcu 1915 r. wojska ro-
syjskie, zabierając ze sobą część 
administracji cywilnej, rozpoczę-
ły wycofywać się na wschód. Za-
razem wydano zarządzenie, aby 
zniszczyć wszystkie zbiory na po-
lach, chciano bowiem pozostawić 
Niemcom spaloną ziemię. Zżęte 
było tylko żyto, podczas gdy po-
zostałe  zboża jeszcze nie nadawa-
ły się do zbioru, a i na ziemniaki 
było za wcześnie. Niezbyt gorli-
wie, czemu nie ma się co dziwić,  
zabierano się do wypalania upraw,  
kosząc zboża i wygrzebując z zie-
mi kartofle, byle tylko coś uchro-
nić przed zatracaniem. W przypad-
kach chłopskiej opieszałości sami 
sołdaci podpalali sterty, łany zbóż 
i domy. Zaczęło się szaleństwo. 
Ludzie pakowali dobytek na wozy 
i uciekali przed siebie, nie wie-
dząc dokąd, tak samo jak w paź-
dzierniku zeszłego roku. Antek, 
cały drżący ze strachu, przycisnął 
się do mamy. Pani Julianie przy-
pomniało się to, co ksiądz   mówił 
o Antychryście. Najpierw miał nim 
być jakiś socjalista czy Żyd, po-
tem Niemiec, a tymczasem zbo-
że, z którego rodzi się chleb, pali-
li swoi, Rosjanie. Kilka razy prze-
żegnała się, jakby chciała odpę-
dzić złe moce, uchronić przed nimi 
dom. Dom drewniany, ze słomia-
nym dachem, lichy jak większość 
domów dookoła, ale własny. Stał 
się cud. Janówek ocalał. Mówi-
ło się, że wieś od najgorszego ura-
towała się  nie tyle gorącą modli-
twą, co raczej prozaiczną – zgod-
nie z tradycją zaboru rosyjskiego 
– łapówką.
– Łaska Boga nas nie ominęła. Po-
dobno Lipie przypomina pogorze-

lisko. Spłonął kościół z klaszto-
rem, a Nocznickiemu z całego go-
spodarstwa został pies – opowiadał 
sołtys Maliszewski, ocierając ręka-
wem pot z czoła. 

Nowi zaborcy
Tak to, spektakularnie,  dopełniły 
się stuletnie rządy rosyjskiego za-
borcy na ziemi grójeckiej, chociaż 
wtedy dominowało  jeszcze wśród 
jej mieszkańców przekonanie, 
że Iwany i Wasyle wkrótce wró-
cą i wszystko będzie po staremu. 
Tymczasem  rozpoczęła się druga 
okupacja niemiecka, tym razem 
ponad trzyletnia, ciężka, wypeł-
niona  rekwizycjami wszystkie-
go, co mogło się przydać niemiec-
kiej machinie wojennej, kontyn-
gentami zbóż i zwierząt rzeźnych, 
ale także pozytywnymi działania-
mi na niwie gospodarki, samorzą-
du terytorialnego czy szkolnictwa. 
Działaniami nie zawsze rozumia-
nymi przez autochtonów. Nowi 
okupanci postanowili jednak ucy-
wilizować powiat, nawet wbrew 
jego mieszkańcom. 

Szosa
– Dobre drogi potrzebne są tylko 
panom i Żydom, więc niech je so-
bie sami robią. My swoimi lekki-
mi wozami wszędzie przejedzie-
my – tłumaczyli chłopi swoją nie-
chęć do inwestycji, mających po-
prawić infrastrukturę komunika-
cyjną w powiecie.  
Pokazem niemieckiej gospodarno-
ści i konsekwencji okazała się bu-
dowa drogi prowadzącej z Grójca 
przez Janówek do Góry Kalwarii, 
ostatnio tak mocno nadwyrężonej  
przez maszerujące po niej wojska. 
Do Sygnarków zaszedł sołtys Ma-
liszewski.
– Weźmiecie na spanie warsza-
wiaka, co będzie szosę  budował. 
Uważajcie, żeby mu się coś do rąk 
nie przykleiło – nakazał i poradził. 
Antek z podziwem przyglądał się 
pracującym w pocie czoła warsza-
wiakom i grójczanom, zachwyca-
jąc się ciężkim sprzętem służącym 
do równania i utwardzania trak-
tu. Do Janówka zawitała nowo-
czesność. Od tej pory czas podró-
ży do Góry Kalwarii, wchodzą-
cej wtedy w skład powiatu gró-
jeckiego, znacznie się skrócił,  co 
docenili nie tylko Żydzi zajmują-
cy się przewozem pasażerów i to-
warów, mający w Górze Kalwarii 
swojego cadyka, ale nawet i  kon-
serwatywni chłopi, peregrynują-
cy co czwartek z inwentarzem do 
Grójca. Z kolei Antek mógł już 
chodzić do szkoły w Grójcu nie 
piaszczystą, dziurawą drogą, lecz 
prawdziwą szosą, jak panicz. 
– Zabiorę cię kiedyś do Warki, 
to zobaczysz postawiony przez 
Niemców drewniany most na Pili-
cy – obiecywał Janek, który też ra-
zem z Bolkiem Pietrzakiem łupał 
kamienie  na szosie, dorabiając co 
nieco do domowego budżetu.

W Grójcu
Antek, wchodząc do miasta, 
sprawdzał, czy na ścianach do-
mów, płotach i słupach nie zawi-
sło przypadkiem jakieś nowe ob-
wieszczenie w języku niemiec-

kim i polskim, sygnowane pod-
pisem starosty powiatu grójec-
kiego, Bennecka. Ze sklepów, na-
wet z apteki pod Lwem, zniknę-
ły szyldy pisane w języku rosyj-
skim. Idąc ulicą, rozglądał się na 
wszystkie strony, więc zdarzało 
mu się wpaść na Żyda w chała-
cie, niemieckiego żołnierza, żan-
darma, urzędnika powiatu, a raz 
nawet widział chyba samego sta-
rostę, czyli Kreischefa. Najbar-
dziej nurtowało go pytanie, kim 
jest kobieta, stojąca na rogu uli-
cy, uśmiechająca się na widok płci 
brzydkiej, zwłaszcza tej, odzianej 
w mundury. 
– Zarabia na chleb swoim ciałem 
– uświadomił go przerośnięty ko-
lega z ławy szkolnej, miejscowy 
łobuziak. – A przy okazji wyko-
nuje patriotyczną robotę. Wcze-
śniej przetrzebiła garnizon rosyj-
ski, a teraz poradzi sobie z nie-
mieckim – zachichotał proroczo, 
bowiem rzeczywiście w latach 
1915-1918 choroby wenerycz-
ne tak mocno doświadczyły tutaj 
Niemców, że w 1939 r. okupację 
powiatu grójeckiego rozpoczęli 
od sporządzenia katalogu pań pa-
rających się najstarszym zawo-
dem świata. 

List z niewoli
Gdy któregoś dnia wrócił ze szko-
ły do domu, zastał mamę, siedzą-
cą z listem na krześle.
– Stach napisał. Żyje. Jest w nie-
woli niemieckiej – oznajmiła 
z ulgą,  zalewając się łzami szczę-
ścia i dając Antkowi list do prze-
czytania. – Tylko Władek wciąż 
milczy…– dodała z niepokojem.  
Następnego dnia do Sygnarków  
wstąpił Bolek Pietrzak, a było to 
niedługo po tym, jak go wypuści-
li z grójeckiego więzienia, w któ-
rym przesiedział w towarzystwie 
kryminalistów trzy tygodnie za 
nielegalny transport metra pszeni-
cy na stację kolejki wąskotorowej 
do Lesznowoli.  
– Zamiast znajomego szmuglerza 
czekali tam na mnie tłuści żandar-
mi – śmiał się, informując, że jego 
bracia i szwagier Maliszewski  też  
już odezwali się z niewoli. – Przy-
gotowujemy dla nich paczki z je-
dzeniem – pochwalił się. 

Śmierć w gorzelni
Ceny produktów żywnościowych 
pięły się w górę, więc o wysła-
nie czegoś do przebywających 
w niewoli żołnierzy nie było ła-
two, zwłaszcza w domach, gdzie, 
jak u Sygnarków, gospodarowa-
ła wdowa, a kilku synów służyło 
w wojsku. Zarobić trochę pienię-
dzy poza rolnictwem usiłował Ja-
nek, najpierw budując szosę, a po-
tem partycypując w  nielegalnym 
gorzelnictwie, przeżywającym 
pod okupacją niemiecką boom. 
W gorzelniach często dochodziło 
do nieszczęść. W gminie Kobylin  
w wypadkach zginęło kilku męż-
czyzn, w tym przystojny Janek 
Sygnarek, dzielnie starający  się 
zastąpić młodszemu rodzeństwu 
ojca.  Na wieść o jego śmierci An-
tek rozpłakał się, doroślejąc w je-
den dzień o kilka lat.            

Remigiusz Matyjas

Jan Sygnarek
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W Głuchowie już nikt go nie 
wspomina, ani ludzie, ani rzeka 
Jeziorka, w której lustrze się 
przeglądał. A kiedyś przecież  
tu mieszkał,  mówił szybko jak 
katarynka, chodził prawie tak 
samo prędko jak wtedy, gdy po 
warszawskim bruku sunął  do 
pacjenta, bez względu na to, czy 
był on bogaczem, czy biedakiem. 
Doktor August Ferdynand 
Wolff, jeden z najwybitniejszych 
lekarzy polskich przełomu XVIII 
i XIX w., właśnie w Głuchowie, 
w swoich dobrach, odpoczywał po 
pracowitym życiu, robiąc bilans 
sukcesów i porażek.

Nieraz wspominał rodzi-
ców oraz Leszno, miasto 
w Wielkopolsce, gdzie 30 
maja 1768 r. przyszedł na 

świat.

Żydowskie korzenie
Wolffowie to jedna z wielu rodzin ży-
dowskich, które odcięły się od swoich 
korzeni, wtapiając się w polskie społe-
czeństwo i współtworząc historię na-
szej ojczyzny. Ojciec Augusta, Abra-
ham Emmanuel Wolff, lekarz żydow-
ski w Pradze Czeskiej, ściągnięty  do 
Leszna przez księcia Sułkowskiego, 
został generalnym sztabsmedykiem 
wojsk polskich w czasach króla Au-
gusta III Sasa. Napisany i opubliko-
wany przez niego, na własny koszt, 
„Traktacik o powietrzu morowym dla 
ludu polskiego” (Leszno 1756) stano-
wi wyraz utożsamiania się z krajem, 
w którym mieszkał wprawdzie do-
piero dwanaście lat, lecz doznał już 
tylu dobrodziejstw. Do tego stop-
nia identyfikował się z Polską, był  
„przerażony” nieszczęśliwym lo-
sem  Rzeczypospolitej oraz jej oby-
wateli, w większości pozbawionych  
dostępu do lekarzy i cyrulików, iż  
popełnił dzieło, instruujące, jak „za-
pobiec można” zarazie oraz „któ-
rych środków ci zażywać powinni, 
którzy nią już są zarażeni”. Przyjął 
wyznanie augsbursko-reformowane 
w Głogowie na Śląsku i ożenił się 
z Justyną Elżbietą Klose, wdową, 
siostrą pastora kalwińskiego.

Głuchowskie rozmowy z Augustem Wolffem
Berlin i Getynga 
Syn Abrahama Emanuela i Justyny 
Elżbiety Wolffów, mając osiemnaście 
lat, rozpoczął studia prawnicze w Kró-
lewcu, by niedługo potem przenieść 
się na medycynę  do Berlina i ostatecz-
nie ukończyć  ją w  Getyndze.  Wspo-
minając w czasie głuchowskich space-
rów minione lata, miał wrażenie,  jak-
by dosłownie wczoraj  stał przed nim 
sam August Gotlieb Richter, chirurg, 
autor dzieła o leczeniu ran. Pod jego 
kierunkiem w 1790 r. popełnił  rozpra-
wę naukową, uzyskując tytuł  doktora 
medycyny i chirurgii. 
–  O czym pisałeś w doktoracie? – spy-
tał towarzysz głuchowskich spacerów, 
Ernest Kelbass z Grójca, na co dzień 
używający drugiego imienia: Wil-
helm, chirurg powiatu czerskiego.
– M.in. o leczeniu kiły rtęcią, działaniu 
fosforu i wściekliźnie  –  odpowiedział 
dziedzic Głuchowa. – Pracę zadedy-
kowałem królowi Stanisławowi Au-
gustowi Poniatowskiemu…. – wes-
tchnął, spowalniając mowę i spacer. 

Początki kariery
Obradował pamiętny Sejm Wielki, 
gdy August Wolff, praktykujący w ro-
dzinnym Lesznie, otrzymał propozy-
cję objęcia posady lekarza domowego 
miecznika koronnego Franciszka Ksa-
werego Grocholskiego, będącego bli-
sko przy królu, uczestnika tegoż sej-
mu, jednakże  przeciwnika reform. 
– Pospieszyłem za nim do jego dóbr na 
Wołyniu. Wiosną 1792 r. ożeniłem się 
z Beatą Barbarą Michler, matką moich 
synów: Karola Gustawa i Maurycego. 
Wkrótce potem mój pan umarł. No to 
przeniosłem się do Warszawy – cią-
gnął opowieść, wcale się nie chwaląc, 
że do razu uzyskał opinię dobrego le-
karza, wrażliwego na krzywdę spo-
łeczną.

Rok 1794
– W 1794 r. wybuchła insurekcja ko-
ściuszkowska – zauważył Kelbass.
– Na nic nie czekając, zgłosiłem się do 
Rady Najwyższej Narodowej, która 
zleciła mi urządzenie szpitala dla ran-
nych żołnierzy – zapalił się doktor.
Zorganizował w Warszawie dwa szpi-
tale, a następnie powołany został na 

członka Deputacji Lazaretowej odpo-
wiedzialnej za całokształt spraw zwią-
zanych z wojskową służbą zdrowia. 
– Ciągle mam przed oczami naszych 
biednych żołnierzy, Wilhelmie. Leże-
li w polu, ranni, zakrwawieni, zabło-
ceni, czekając, aż zdarzy się cud, czy-
li nadjedzie jakiś wóz, który zabierze 
ich do rogatek, gdzie może ktoś zata-
muje upływ krwi. W lazarecie czekał 
na nich  siennik wypchany prostą sło-
mą – relacjonował, nie ukrywając łez, 
chociaż jako lekarz nawykł do okrop-
nych widoków. 

Pod Prusakami i Francuzami
Zryw narodowy zakończył się klęską 
i trzecim rozbiorem, w wyniku które-
go Warszawa znalazła się pod rząda-
mi pruskimi. Zaborcy docenili kom-
petencje Augusta Wolffa, powierza-
jąc mu urząd lekarza naczelnego  mia-
sta Warszawy oraz mianując go pierw-
szym radcą lekarskim przy regencji 
warszawskiej. 
– A już pod koniec listopada 1806 r. 
witałem w Warszawie wojska fran-
cuskie, co oznaczało kolejne wyzwa-
nia, a przede wszystkim konieczność 
utworzenia sieci lazaretów – kontynu-
ował opowieść doktor,  który w cza-
sach Księstwa Warszawskiego  naj-
pierw  został nadwornym lekarzem 
prezesa Izby Edukacyjnej Stanisława 
Kostki Potockiego, a następnie preze-
sem Rady Ogólnej Lekarskiej, orga-
nizującej edukację medyczną  w War-
szawie. 
W biednym kraju  było dużo żołnierzy 
i jak na lekarstwo medyków. 
– W 1809 r., chyba we wrześniu, uzy-
skaliśmy zgodę na powołanie Akade-
mii Lekarskiej, w której  powierzono 
mi stanowisko profesora terapii gene-
ralnej, szczegółowej i kliniki. Wystar-
towaliśmy jakoś w listopadzie tego 
roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 7 
czerwca 1810 r. – relacjonował Wolff, 
który wtedy wygłosił przemówienie 
inauguracyjne. – Wykładaliśmy w ję-
zyku polskim, nie pobierając za pracę 
żadnych honorariów – zaznaczył. 

Kołtun 
Od 7 marca 1810 r. prezesował w Ra-
dzie Lekarskiej podległej Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych, a pełnią-
cej funkcję Naczelnej Komisji Egza-
minacyjnej dla osób trudniących się le-
czeniem na terenie Księstwa Warszaw-
skiego.  Naoglądał się wówczas rzeczy 
przygnębiających. Wnioskami z ob-
serwacji dzielił się ze środowiskiem le-
karskim, wygłaszając referaty na po-
siedzeniach Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Warszawie.
– Wyraziłem pogląd, że sztuką lekar-
ską powinni zajmować  się profesjo-
naliści, zdobywający wiedzę z pism, 
a jeszcze bardziej z praktyki naby-
tej przy łóżku chorego, nie zaś amato-
rzy, nawet  oczytani w popularnej lite-
raturze medycznej, o różnego rodza-
ju szarlatanach nie wspominając. Po-
stawiłem tezę, że kołtun, przypisywa-
ny Polakom,  nie jest chorobą, a jedy-

nie  następstwem niechlujstwa wystę-
pującym  pod każdą szerokością geo-
graficzną, zwyczajnym przesądem 
– wspominał doktor Wolff, który gło-
sząc ten pogląd w XVII  ub XVIII 
w. mógłby zostać oskarżony niemal 
o herezję. 
– Niestety, wielu ludzi wciąż  święcie 
wierzy, że obcięcie kołtuna może spo-
wodować niechybną śmierć – stwier-
dził Kelbass, rozkładając bezradnie 
ręce.
– Jest to wymownym świadectwem  
kultury sanitarnej naszego narodu – 
podkreślił pan na Głuchowie. 
– W Grójcu nie sposób oddychać świe-
żym powietrzem, wszędzie rynsztoki, 
jedyne źródło czystej wody jest na Sto-
kach, ludzie rzadko się kąpią, zwłasz-
cza od kiedy Szwedzi spalili łaźnię 
– wtórował gospodarzowi cyrulik, ob-
serwujący grójeckie realia gdzieś od 
roku 1810. 

W wirze prac
A tymczasem wraz z Napoleonem 
upadło Księstwo, a nastało Królestwo 
Kongresowe z cesarzem Rosji jako  
królem Polski. 
– Nadal robiłem swoje, jako profesor 
Terapii i Kliniki na Akademii Lekar-
skiej, prezes Rady Ogólnej Lekarskiej, 
członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
i Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego. To ostatnie zresztą sam utwo-
rzyłem i osobiście mu prezesowałem 
– wyliczał doktor, przyznając się, że, 
wobec słabej aktywności kolegów me-
dyków, zmuszony był zapełniać po-
siedzenia towarzystwa własnymi od-
czytami na różne tematy, począwszy 
od chorób serca, skończywszy zaś na 
rysie historycznym sztuki lekarskiej 
w Polsce. 

Podręcznik
– Chyba w 1817 r. Akademię Lekarską 
przyszyto do nowo utworzonego Kró-
lewskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego jako Wydział Lekarski? – usiło-
wał sobie przypomnieć Wilhelm Kel-
bass.  
– W samej rzeczy. Wykładem na 
uczelni, chociaż już niedługo. Dlacze-
go? Może kiedyś ci opowiem. Mój 
największy sukces? Napisałem i wy-
dałem własnym sumptem, w dwóch 
tomach, podręcznik  dla studentów 
oraz lekarzy cywilnych i wojskowych 
znających tylko język polski – przy-
znał, po namyśle,  absolwent Getyngi.
– Uczyniłeś tak samo jako twój ojciec, 
przyjacielu, tylko twoje księgi o wiele 
sławniejsze. „Rys sztuki leczenia czy-
li terapia ogólna i szczególna”, nieoce-
niona rzecz dla każdego medyka, mam 
ją i często do niej zaglądam, znając na 
pamięć każdy rozdział – pochwalił się 
pan Wilhelm. 
– Kiedy ukazał się tom pierwszy? – za-
żartował autor podręcznika.
– Wyszedł w roku 1816, obejmując te-
rapię ogólną i główne formy chorób 
gorączkowych, zadedykowany hrabie-
mu Tadeuszowi Mostowskiemu, mini-
strowi spraw wewnętrznych – odparł 

August Wolff

jednym tchem cyrulik. 

Pijawki 
Wolff ni stąd, ni zowąd zachmurzył 
się. Wrócił bowiem myślami do stycz-
nia 1826 r., kiedy to zasłabł ksiądz mi-
nister Stanisław Staszic, znany m.in. 
z tego, iż nie nosił sutanny i nie od-
prawiał mszy świętej. Na ratunek we-
zwano właśnie jego  oraz niesamowi-
tego Jakuba Fryderyka Hoffmana, le-
karza, z pochodzenia Niemca, z wybo-
ru Polaka, który notabene zaprojekto-
wał łódź podwodną. 
– Uznaliśmy, że księdza ministra trawi 
apopleksja nerwowa. Posłałem po fel-
czera. Dostarczone przez niego pijaw-
ki przystawiliśmy  pacjentowi za usza-
mi, aby odciągnąć krew z głowy. Z po-
czątku wydawało się, że stan chore-
go uległ poprawie, ale zarazem potem  
wyzionął  on ducha – przyznał doktor, 
wciąż nie mogący sobie podarować 
tamtego niepowodzenia.  

Radości i smutki
Tak to płynęły ostatnie lata Augusto-
wi Wolffowi, notabene od roku 1820 
szlachcicowi, mającemu prawo dzie-
dziczne pieczętowania się herbem Po-
stęp, a od roku 1828 kawalerowi Orde-
ru św. Stanisława klasy II z gwiazdą. 
W Głuchowie żyło mu się spokojniej 
niż w domu pod numerem 602 przy 
ulicy Bielańskiej w Warszawie, cho-
ciaż radości mieszały się ze smutka-
mi. 3 marca 1830 r. pojechał do Grój-
ca na ślub córki towarzysza głuchow-
skich spacerów, Ludwiki Kelbass. 29 
listopada 1830 r. wybuchło powstanie, 
w którym wziął udział jego syn, Mau-
rycy Wolff. 3 listopada 1831 r. w Głu-
chowie zmarła Beata Barbara Wolff.  
Doktor został wdowcem, jednakże nie-
spełna dwa lata później poślubił Fryde-
rykę Mariannę Hennig. W maju 1837 
r. Jan Hildebrandt, aptekarz z Grójca, 
przywiózł do Głuchowa wiadomość 
o śmierci Wilhelma Kelbassa. 
– Kto? Kto nie żyje? – dopytywał dok-
tor, tracący na starość coraz bardziej 
słuch. 

Jubileusz
8 lipca 1840 r. do Głuchowa przybyli 
lekarze z Warszawy na czele z dokto-
rem Franciszkiem Brandtem, ówcze-
snym prezesem Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego.
– Jesteśmy tutaj, aby oddać ci hołd 
w pięćdziesięciolecie twojej działal-
ności – rozpoczął laudację Brandt, po 
której wręczył wzruszonemu przy-
jacielowi kopię dyplomu nadanego 
mu w 1790 r. na Wydziale Lekarskim 
w Getyndze oraz zapowiedział wybi-
cie pamiątkowego medalu.
Z uroczystości 50-lecia odprawionej 
28 lutego 1841 r. w Warszawie Au-
gust Wolff przywiózł do Głuchowa 
złotą, wysadzaną brylantami tabakier-
kę z popiersiem cara Mikołaja I oraz 
złoty medal, mający na środku awersu 
płaskorzeźbę przedstawiającą głowę 
jubilata, a na rewersie łaciński tekst, 
pięknie podsumowujący jego owoc-
ne życie.

Koniec
6 kwietnia 1846 r., o godzinie piątej 
rano, serce siedemdziesięcioośmiolet-
niego doktora przestało bić. Posmut-
niała nie tylko najbliższa rodzina, ale 
także Piotr Bogusławski, sołtys Głu-
chowa, gospodarz Józef Wrona i inni 
mieszkańcy tej wsi, którym zmarły 
niósł bezinteresownie pomoc medycz-
ną. Będąc wyznawcą innej wiary niż 
oni, katolicy, nie spoczął na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Worowie, tylko 
na  cmentarzu ewangelicko-reformo-
wanym w Warszawie. Do dziś stoi tam 
jego grób.              
                                 Remigiusz Matyjas



12 HISTORIA

Cóż, cały ten dyskurs, w któ-
rym rej wiodą zwolenni-
cy tezy o tzw. zniewole-
niu, notabene uprzywilejo-

wani teraz w mediach publicznych, 
świadczy m.in.  o nieznajomości me-
chanizmów historii,  nieumiejętności 
wczuwania się w sposób myślenia 
ludzi, o których zwykliśmy wyroko-
wać jednostronnie, czarno-biało, na 
zasadzie ex post oraz o wszechpotę-
dze polityki.

Przypomnijmy
15 stycznia 1945 r. Armia Czerwo-
na, w ramach tzw. Wielkiej Ofen-
sywy Styczniowej, wyzwoliła Gró-
jec  spod okupacji niemieckiej, trwa-
jącej ponad pięć lat. W okresie  PRL
-u data 15 stycznia była u nas, po-
dobnie jak data 17 stycznia w War-
szawie, co roku uroczyście czczona, 
a do tego ulica Warszawska zmieni-
ła nazwę na 15 Stycznia. W Trzeciej 
RP, w ramach nowej wykładni dzie-
jów,  data 15 stycznia znalazła się na 
cenzurowanym, tak samo jak data 17 
stycznia,  czy  też daty hołubione  jesz-
cze całkiem niedawno  w Warce, Mo-
gielnicy, Górze Kalwarii i innych ma-
zowieckich miasteczkach, wyzwolo-
nych w ramach wspomnianej ofen-
sywy. W Grójcu ulicę 15 Stycznia 
przemianowano na Armii Krajowej, 
a obchody rocznicy  wyzwolenia co 
roku, jeśli się odbywają, budzą emo-
cje, przynajmniej w mediach społecz-
nościowych. 

Dylemat
Rocznice wyzwolenia przyprawia-
ją włodarzy miasta o ból głowy. Cze-
go by nie zrobili, zrobią źle. Jeśli nie 
wezmą  udziału w ewentualnych ob-
chodach, narażą  się środowiskom le-

wicowym, konsekwentnie stojącym 
na stanowisku, że Armia Radziec-
ka w 1945 r. wyzwoliła Polskę, jeśli 
w tym dniu złożą kwiaty pod pomni-
kiem na placu Wolności, narażą się 
środowiskom prawicowym, uważają-
cym, że w 1945 r. Sowieci zniewoli-
li Polskę, a już na pewno zostaną ob-
smarowani na Facebooku. Jak można 
świętować zniewolenie naszej wspa-
niałej ojczyzny?! Przecież w styczniu 
1945 r. po prostu nie stało się nic po-
nad to, że okupację niemiecką zastą-
piono  okupacją sowiecką, którą zrzu-
ciliśmy z siebie dopiero w 1989 r.! So-
wieci, wkraczając do Grójca, palili 
domy, rabowali sklepy i gwałcili ko-
biety, kryjące się przed nimi w piw-
nicach czy w  gołębnikach, zatem jak 
można oddawać hołd wschodniej dzi-
czy, zwyczajnym bandytom?! Itd. Itp. 
Skupiając się tylko na tych aspektach, 
upraszczamy coś, co jest o wiele bar-
dziej skomplikowane, niż wydawało-

Cena wyzwolenia wszędzie jest taka sama
Amerykański generał George Patton, gdyby dziś zapoznał się  z toczoną na forach internetowych  polemiką 
odnośnie rocznicy wyzwolenia Grójca, gdyby naczytał się o dokonywanych przez Armię Radziecką, przepraszam, 
oczywiście przez Sowietów  rabunkach i gwałtach na terenie Grójca i okolic, zapewne zapytałby nas, czego tak 
naprawdę chcemy od wojny, czy przypadkiem nie urwaliśmy się z księżyca. 

by się na pierwszy rzut oka. 

Ocalenie
Po pierwsze zapominamy, czym była 
okupacja niemiecka. „Kto  sam jej  nie 
przeżył, ten nie wie, o czym mówi” 
– wspominał warczanin Władysław 
Gwardys, który jako dorastający wte-
dy chłopiec z utęsknieniem wypa-
trywał jej końca (czytaj: Armii Czer-
wonej). Wehrmacht mordował już w 
1939 r., potem były rządu terroru, ła-
panki, masowe rozstrzeliwania, obozy 
koncentracyjne, Holocaust – a gdyby 
okupacja  potrwała dłużej i Niemcom 
udałoby się zrealizować wszystkie 
swoje plany odnośnie Polaków? Nas 
po prostu miało nie być, co najwyżej 
jacyś robotnicy rolnicy, pracujący ku 
chwale „rasy Panów”. W tym kon-
tekście, można uznać, że w styczniu 
1945 r. mieliśmy do czynienia z ocale-
niem. Czy tego chcemy, czy nie, ocali-
ła nas Armia Czerwona, w tym tysiące  

żołnierzy, których kości na zawsze po-
zostały w polskiej ziemi. To nie czer-
wonoarmiści, tylko politycy: radziec-
cy, amerykańcy i brytyjscy zadecydo-
wali o tym, że wyzwolona spod oku-
pacji niemieckiej Polska trafiła do blo-
ku wschodniego, czyli, jak się teraz 
zwykle mówi, została zniewolona. Bo 
wojna, co wiadomo nie od dzisiaj, jest 
ramieniem polityki, więc prosty żoł-
nierz nie ma tu nic do gadania, on ma 
tylko zabijać, dać się zabić, nic więcej.

Wojna sama się żywi
Wojna, jak już w XVII stuleciu skon-
statował Albrecht von Wallenstein,  
sama się żywi. Każda armia, zwłasz-
cza w warunkach konfliktu zbrojne-
go, bywa  głodna  i rabuje, więc trzeba 
przed nią chować kury, wieprzki i cen-
ne przedmioty. W tym kontekście, nie 
ma się co dziwić, że w styczniu 1945 
r. czerwonoarmiści, przychodzący do 
nas z dalekich stron, w tęgi mróz, to-
talnie zmęczeni, często niedojadający, 
lubiący sobie wypić, nie wywodzący 
się z luksusu, zabierali naszym dziad-
kom konserwowe ogórki, alkohol i 
zegarki. Skopcili też kilka budynków, 
ale to betka w porównaniu z tym, co 
mogłoby się stać, gdyby wtedy Niem-
cy zdążyli wyprowadzić z Grójca 
mieszkańców i spalić nasz gród. Nie 
zdążyli, a mieli taki plan. Czyja to za-
sługa?

Tabu
A teraz kwestia najbardziej drażliwa, 
o której, z oczywistych względów, 
nie mówiło się w PRL-u, czyli gwał-
ty dokonywane przez czerwonoarmi-
stów na Polkach. Niczym nie da się 
ich usprawiedliwić, tak samo zresz-
tą jak liczonych w milionach gwał-
tów na Niemkach. Pamiętajmy jed-

nak, że od zarania dziejów każda ar-
mia, przy okazji wojny, morduje cywi-
lów i gwałci płeć piękną, od dziewczy-
nek do staruszek. Pod tym względem 
zapewne nie byłoby wcale lepiej, gdy-
by wybawicielami Polski  okazali się 
alianci zachodni. Burmistrzom  takich 
miast francuskich, jak Hawr i Cher-
bourg, też skacze ciśnienie przed każ-
dą kolejną rocznicą wyzwolenia ich 
miasta, chociaż tam oswobodzicielami 
byli kulturalni, walczący w imię demo-
kracji, Amerykanie. To, co wyprawia-
li oni m.in. we wspomnianych mia-
stach normandzkich, zostało już zba-
dane i  opisane przez historyków. Szo-
kująca prawda wywołała  konsternację 
za Oceanem, gdzie  bardzo długo z po-
wodzeniem chroniono mit szlachetnej 
armii wyzwalającej w 1944 r. Europę 
Zachodnią spod okupacji niemieckiej, 
choć dziś „poprawniej” byłoby powie-
dzieć: nazistowskiej.  

Ludzka natura
Opisywanie aktów przemocy seksual-
nej nie należy do przyjemności, choć 
pewnie są i tacy, którzy w tym zajęciu 
się lubują. Zatem ograniczmy się do 
stwierdzenia, że Jankesi, uczestniczą-
cy latem 1944 r. w Operacji Overlord,  
jechali do Francji jak do domu pu-
blicznego. Strzelać, czołgać się, prze-
lewać krew bez nagrody? Każda Fran-
cuzka, bez względu na urodę, wiek 
czy zawód, miała podstawy, aby czuć 
się potencjalną ofiarą gwałtu. Zda-
niem burmistrza Hawru, w jego mie-
ście, w którym wyzwoliciele („bandy-
ci w mundurach”) zaprowadzili rządy 
terroru, napadając na mieszkańców na 
ulicach i w domach, nie można było  
„pójść na spacer lub odwiedzić cmen-
tarza, aby nie natknąć się na Ameryka-
nów uprawiających seks”. Zdaniem 
generała Pattona, żołnierza dwóch wo-
jen światowych, do którego dochodzi-
ły protesty władz francuskich miast, 
jakiekolwiek przeciwdziałanie proble-
mowi przemocy seksualnej nie miało 
sensu, gdyż ludzkiej natury nie moż-
na zmienić. 

Remigiusz Matyjas

Cieszący się dużą popularnością 
polski serial „Ludzie i bogowie” (który 
można obejrzeć bezpłatnie na VOD 
TVP) przypomina historię oddziału 
likwidacyjnego AK. Przygody 
„Dagera”, „Onyxa” i reszty niezwykle 
odważnych chłopaków sfilmowane 
w stylu serialu „Peaky Blinders” 
robią duże wrażenie. Podobną 
działalność prowadzili egzekutorzy 
Sekcji Specjalnej AK na terenie 
Grójecczyzny. Wykonywali wyroki 
sądu specjalnego na Niemcach, 
folksdojczach, donosicielach, 
pospolitych przestępcach, 
kolaborantach niemieckich 
i sowieckich z Gwardii/Armii Ludowej 
i Polskiej Partii Robotniczej.

„Do ścigania przestępstw, przewidzia-
nych w obowiązujących przepisach 
karnych, popełnianych lub usiłowa-
nych przez osoby wojskowe (…) po-
wołuje się Wojskowe Sądy Specjalne 
przy Dowódcy Armii Krajowej i przy 
Komendantach Okręgów. Właściwo-
ści powyższych sądów podlegają po-
nadto wszystkie sprawy o przestępstwa 
godzące (bezpośrednio) w bezpieczeń-
stwo Armii Krajowej. Sądom podlega-
li więc członkowie AK i wojskowi za-
wodowi przed wrześniem 1939 r. oraz 
osoby cywilne działające na szkodę 
AK” – określał kompetencje Wojsko-
wych Sądów Specjalnych (WSS) sta-
tut zatwierdzony przez Sztab Naczel-

W IMIENIU POLSKI PODZIEMNEJ JESTEŚ SKAZANY NA ŚMIERĆ ZA ZDRADĘ OJCZYZNY!

nego Wodza obowiązujący od począt-
ku  1942 r. Sprawami żołnierzy z tere-
nu Obwodu AK Grójec zajmował się 
WSS przy Komendzie Obwodu War-
szawskiego. Wyroki w sprawach „cy-
wili” wydawał Cywilny Sąd Specjal-
ny (CSS) przy Powiatowym Delega-
cie Rządu w Grójcu. Przewodniczył 
mu sędzia Zbigniew Hanke (ps. „Alek-
sandrowicz”) po wojnie zamordowany 
przez komunistyczny szwadron śmier-
ci Władysława Rypińskiego, który wy-
konywał rozkaz władz „Polski Ludo-
wej” z nadania Józefa Stalina. 

Wyroki prewencyjne 
Żołnierze AK wykonywali również 
błyskawiczne wyroki prewencyjne, je-
żeli było zagrożone bezpieczeństwo 
konspiratorów. Decydował komendant 

„Głuszca” na piśmie, a wyrok podpisy-
wało dwóch oficerów. Pisemną decy-
zję komendanta z uzasadnieniem prze-
kazywano do zatwierdzenia WSS przy 
Komendzie Obwodu Warszawskiego, 
który analizował sprawę. Czasami żą-
dał dodatkowych dowodów win lub 
ekspertyz, np. grafologicznych. 

Kula dla zdrajców!
Likwidatorzy z Sekcji Specjalnej AK 
„Głuszec”, do których należeli m.in. 
por. Jan Warnke (ps. „Błysk”), por. 
Edward Górecki (ps. „Zyg”), ppor. 
Stanisław Wiśniewski (ps. „Morski”), 
Zbigniew Maliszewski (ps. „Rwal”), 
wykonywali wyroki śmierci nie tylko 
na terenie powiatu grójeckiego. Reali-
zowali rozkazy m.in. w Ostrowi Ma-
zowieckiej, Komorowie czy Rawie 

Akcje likwidacyjne AK „Głuszec” Grójec

Kadr z filmu "Ludzie i bogowie" (fot. vod.tvp.pl)

Mazowieckiej. W styczniu 1943 r. we 
wsi Lesznowola wykonali wyrok na 
siedmioosobowej bandzie rabunko-
wej. Akcją dowodził „Zyg” wspiera-
ny przez 30 żołnierzy z Ośrodka I AK 
w Grójcu oraz por. Tadeusza Wierzbic-
kiego (ps. „Soplica”) z 10 żołnierza-
mi z Oddziału Leśnego. Kule likwida-
torów dosięgły w maju 1942 r. folks-
dojcza z Grójca, Olgierda Biernackie-
go, za brutalne egzekwowanie od rolni-
ków dostaw obowiązkowych na rzecz 
Niemców. Podobny los, za identyczne 
przestępstwa spotkał folksdojcza z Kę-
piny pod Grójcem, Henryka Melcera. 

Wyrok niewykonany
Fiaskiem zakończyły się dwie próby 
zlikwidowania Ludwika Kalksteina, 
byłego żołnierza wywiadu AK, później 
agenta Gestapo i żołnierza SS w czasie 
Powstania Warszawskiego, który przy-
czynił się do pojmania przez Niem-
ców w 1943 r. dowódcy AK gen. Ste-
fana Roweckiego. Ale nie tylko „Gro-
ta” miał na sumieniu. Kierowana przez 
niego, po zdradzie AK, siatka wywia-
dowcza przyczyniła się do aresztowa-
nia przez Niemców w latach 1942-43 
ponad 500 osób związanych z  AK! Po 
powstaniu Kalkstein krótko pracował 
w Gestapo w Grójcu. „Tam, w mundu-
rze SS, spotyka na ulicy kolegę z kon-
spiracji, który nic nie wie o jego zdra-
dzie. – Pracuję teraz dla Anglików 
z Intelligence Service – mówi” – czy-
tamy w jednym z reportaży o Kalkste-
inie, co doskonale oddaje jego charak-
ter i działalność.  
AK chciała zlikwidować Kalksteina 

w lesie Wilczoruda, gdzie spotkał się 
z leśniczym Kohoutem. Nic z tego nie 
wyszło. To, że udało mu się ocalić ży-
cie, nie było raczej przypadkiem. Zde-
cydowało ostrzeżenie albo umiejętno-
ści zdobywania informacji. Grójecki 
wątek historii Kalksteina został opisa-
ny w świetnej powieści Macieja Siem-
biedy pt. „Gambit”. 
 
Nie tylko arszenik
Miałem okazję poznać i rozmawiać 
z jednym z egzekutorów Polski Pod-
ziemnej. 
– W imieniu Rzeczypospolitej od-
czytaliśmy wyrok śmierci za zdradę. 
Wykonaliśmy go natychmiast przez 
wstrzyknięcie arszeniku. Trucizna nie 
zadziałała, prawdopodobnie zwietrza-
ła. Kandydat na donosiciela stwier-
dził ze śmiechem, że wytrzymał próbę. 
Drugi zastrzyk był bardziej skuteczny. 
Zwłoki zakopaliśmy. Nie zawsze uży-
waliśmy trucizny, czasem trzeba było 
strzelać – opowiadał mi legendarny eg-
zekutor z NSZ, Jerzy Nachtman. 
W Powstaniu Warszawskim walczył 
w szeregach kompanii NSZ „Warsza-
wianka” Zgrupowania Chrobry II, jed-
nym z dwóch powstańczych oddzia-
łów, które nie oddały Niemcom ani 
metra terenu. W „Warszawiance” wal-
czył rotmistrz Pilecki. 
–  Był u nas z tydzień, potem przenie-
siono go do wywiadu. Dopiero później 
dowiedziałem się, kto to jest. Pokazał 
nam, jak dostać się przez piwnicę do 
budynku wodociągów przy Starynkie-
wicza – wspominał Nachtman. 

Tomasz Plaskota
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Zacznijmy naszą rozmowę od 
spraw bieżących. Jak ocenia 
Pan budżet gminy Grójec na 
2021 rok? Część postulatów 
radnych została uwzględnio-
na. 
Budżet został dobrze przygo-
towany. Pani skarbnik i bur-
mistrz dołożyli w tym kierun-
ku starań. Wiadomo, że wszyst-
kich pozycji, o które wniosko-
wali radni, nie można było ująć 
ze względów finansowych. Ale 
pamiętajmy, że te postulaty do-
tyczyły całej gminy, o realiza-
cję tych zadań zwracają się do 
nas mieszkańcy. Możemy więc 
powiedzieć, że nasze wnioski są 
głosem społeczeństwa. 

Skoro jesteśmy już przy ak-
tualnych tematach, to poroz-
mawiajmy o utworzeniu Gró-
jeckiej Spółki Komunalnej. 
Mieliście już okazję nieco za-
poznać się z jej działalnością. 
Czy teraz, gdy w Związku Na-
tura, który niedawno opuści-
liście, opłaty są niższe, uwa-
żacie, że przejęcie przez gmi-
nę zadań związanych z gospo-
darką odpadami było słusz-
nym krokiem?
Myślę, że na razie trudno cokol-
wiek powiedzieć o spółce, bo 
jest ona dopiero na samym po-
czątku. A początki zawsze są 
trudne, o czym świadczy fakt, 
że nie wszyscy na czas dostali 
pojemniki. Wkrótce okaże się, 
jak to wszystko będzie wyglą-
dało. Wtedy ocenimy. Jeśli ceny 
nie wzrosną, to mieszkańcy po-
winni być zadowoleni. Acz-
kolwiek przypomnę, że spół-
kę założono z myślą o obniże-
niu opłat. Burmistrz mówił, że 
rezygnujemy z Natury, by było 
taniej. W tej chwili tak nie jest, 
ale trzeba również podkreślić, 
że w Naturze zostały tylko gmi-
ny wiejskie, mające zupełnie 
inną specyfikę. 

Sporo kontrowersji wzbudza 
też naliczanie opłat zgodnie ze 
zużyciem wody. Czy to – Pana 
zdaniem – dobra droga?
Po pierwsze: nie jestem zwolen-
nikiem dzielenia mieszkańców 
na tych, którzy żyją w blokach 
i tych, którzy żyją w domkach 
jednorodzinnych. Uważam, że 
ta opłata powinna być stała dla 
wszystkich. Czyli po prostu po-
winno naliczać się ją od licz-
by mieszkańców. Jeśli ktoś ko-
rzysta ze zmywarki czy czę-
ściej bierze prysznic, to zuży-
wa wodę, a w tym czasie śmieci 
przecież nie przybywa.

Częstym tematem grójec-
kich rozmów jest też kwestia 
rozbudowy Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1. Zaan-
gażował się Pan w tę sprawę. 
Zorganizował Pan spotkanie 
z projektantem. W końcu sta-
nęło na tym, że do 15 stycz-
nia projektant uzupełni doku-
mentację potrzebną do uzy-
skania pozwolenia na budowę.
Ta sprawa ciągnie się już od 
ponad 2 lat. Pierwszy projekt, 
stworzony za kadencji poprzed-

niego burmistrza Jacka Stolar-
skiego, został odrzucony przez 
obecnego burmistrza, który pod-
pisał z projektantem nową umo-
wę. Niestety, osoba, która miała 
sporządzić dokumentację, oka-
zała się opieszała. Obiecywał, 
że dopełni formalności, ale na 
tym się kończyło. Zasugerował 
nawet, że problem tkwi w Wy-
dziale Budownictwa i Archi-
tektury Starostwa Powiatowego 
w Grójcu. W końcu postanowi-
łem jakoś pomóc, także z racji 
tego, że pracuję w Starostwie. 
Zorganizowałem więc spotkanie 
projektanta z panią naczelnik 
wspomnianego wydziału. Omó-
wiliśmy punkt po punkcie. Kil-
ka dni temu [rozmowa z Karo-
lem Biedrzyckim odbyła się 22 
stycznia – red.] dzwoniłem do 
projektanta. Zapewnił mnie, że 
dokumenty wysłał pocztą. Do 
dnia dzisiejszego nie trafiły one 
jednak do Starostwa. Czekamy. 
Może lada chwila dotrą. 

Innym istotnym tematem in-
westycyjnym jest rewitaliza-
cja dworca kolejki wąskotoro-
wej w Grójcu.
Popieram plany zrewitalizowa-
nia tego budynku. W tej chwi-
li obiekt stoi pusty. Na pewno 
mógłby w nim działać np. mło-
dzieżowy dom kultury. Mogły-
by odbywać się tam warsztaty 
czy zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży albo wystawy naszych lokal-
nych plastyków. 

Większość radnych, w tym 
Pan, macie często diametral-
nie inne zdanie niż burmistrz. 
Jak wygląda teraz sytuacja 
między Wami? Rada sobie, 

Każdy ma swoje zdanie
Z przewodniczącym rady miejskiej w Grójcu, Karolem Biedrzyckim,
rozmawia Dominik Górecki

burmistrz sobie?
Nie można powiedzieć, że rada 
sobie, burmistrz sobie, ponie-
waż rada podejmuje uchwały, 
a burmistrz je wykonuje. Nie 
przypominam sobie przedłożo-
nych przez burmistrza uchwał, 
które byśmy negowali. W zde-
cydowanej większości przypad-
ków przychylamy się do nich. 
Ale oczywiście każdy ma swo-
je zdanie.

Przyzna Pan jednak, że były 
sytuacje, w których zdecy-
dowaliście inaczej niż chciał 
burmistrz. Mowa chociażby 
o środkach na uprzątnięcie te-
renu przy Grójeckim Ośrodku 
Kultury (GOK-u) czy stwo-
rzeniu muralu?
Gmina kupiła zabudowane 
działki przy GOK-u, więc zale-
żało nam na uprzątnięciu tego 
gruntu. Stoją tam dwa budyn-
ki, które są niepotrzebne. Ocze-
kujemy, że skoro burmistrz de-
cyduje się na zakup nierucho-
mości, to jakoś ją wykorzysta. 
Można byłoby chociażby zasiać 
tam trawę czy posadzić jakieś 
drzewa. A przecież to miejsce 
powinno być wizytówką miasta. 
Skoro mowa o muralu, to miał 
on powstać na ścianie budynku, 
który musi najpierw przejść re-
mont, bo są ubytki w elewacji. 
Druga sprawa to koszty. Wiąza-
łoby się to z wydatkiem 40 tys. 
zł. Uważam, że w naszej gminie 
są pilniejsze potrzeby. Zresztą 
jeden mural już w Grójcu mamy. 

Pracuje Pan w starostwie. Jak 
Pan ocenia współpracę powia-
tu z gminą Grójec?
Uważam, że w ciągu ostatnie-

go roku dużo udało się zrealizo-
wać przy współpracy obu tych 
samorządów. Mówię przede 
wszystkim o modernizacji dro-
gi powiatowej przez Bikówek 
i Uleniec. Na ten rok pozostało 
już tylko ułożenie warstwy ście-
ralnej. Kolejnym ważnym zada-
niem było ułożenie nawierzch-
ni na odcinku od ul. Armii Kra-
jowej do wiaduktu w Woli Wo-
rowskiej. Trzeba też powiedzieć 
o przebudowie drogi powiato-
wej w miejscowości Mięsy. Na 
2021 rok w planach jest przebu-
dowa ulicy Poświętne w Grój-
cu wraz z budową ronda oraz 
ułożenie nowej nawierzchni na 
drodze przez Kociszew.
Dodam, że o realizację inwe-
stycji na ulicy Poświętne, bu-
dowę ronda oraz przebudowę 
drogi przez Kociszew wniosko-
wali radni rady miejskiej. Pan 
burmistrz przychylił się do na-
szej prośby i złożył odpowied-
nią autopoprawkę do budżetu. 
Dzięki temu w uchwale budże-
towej zabezpieczono środki na 
pomoc finansową dla powia-
tu. Na ostatniej sesji rady miej-
skiej w Grójcu podjęta zosta-
ła uchwała o udzieleniu pomo-
cy finansowej powiatowi gró-
jeckiemu na wykonanie tych za-
dań. 
Dużo pomaga nam także rad-
ny sejmiku województwa mazo-
wieckiego Leszek Przybytniak, 
który zabiega o środki finanso-
we z Urzędu Marszałkowskie-
go na remonty dróg na terenie 
powiatu grójeckiego. I są efek-
ty tych działań, ponieważ samo-
rząd województwa udzielił już 
kilku dofinansowań na inwe-
stycje zarówno w powiecie jak 
i w gminie Grójec.

Niedawno ogłoszono wyniki 
II naboru na dofinansowanie 
w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Wnioski gminy Grójec nie zo-
stały zakwalifikowane. Był 
Pan tym mocno zawiedziony?
W pierwszym naborze gmina 

Grójec otrzymała dofinansowa-
nie, ale wtedy po prostu każdy, 
kto składał wniosek, dostawał 
środki. Cieszyliśmy się jednak 
z tych pieniędzy, bo odczuliśmy 
mocno skutki pandemii. Nieste-
ty, już w drugim etapie nie uda-
ło się pozyskać dotacji. Szkoda, 
bo na pewno przydałyby się na-
szej gminie. Może w następnym 
podejściu będzie lepiej? Mam 
taką nadzieję, bo każde dofi-
nansowanie jest mile widziane. 
Chciałbym, by nasz samorząd 
korzystał z każdej możliwości 
pozyskania środków zewnętrz-
nych. 

Praca radnego polega też na 
spotkaniach z ludźmi. Teraz 
jednak te kontakty są bardzo 
utrudnione. Jak sobie Pan ra-
dzi z tą sytuacją?
Pandemia zmusiła nas do orga-
nizacji sesji w trybie zdalnym. 
Poza tym każdy, kto ma życze-
nie, może się ze mną skontak-
tować za pośrednictwem biu-
ra rady. Zawsze można zadzwo-
nić i umówić się. Mam dyżury 
w środy od 15:30 do 17 i jeśli 
ktoś chce załatwić jakąś spra-
wę, to serdecznie zapraszam. 
Oczywiście jest też możliwość 
spotkania w innym terminie. 
Ponadto, część ludzi po prostu 
do mnie pisze maile, w których 
opisują swoje problemy.

To z jakimi sprawami zwraca-
ją się do Pana mieszkańcy?
Są one bardzo różne. Czasem 
chodzi o sprzątanie ulic, czasem 
o remont drogi czy chodnika, 
innym razem pytają, jak otrzy-
mać miejsce w lokalu komunal-
nym. A ostatnio np. mieszkań-
cy ulicy Zbyszewskiej poprosi-
li mnie o interwencję w sprawie 
skrzyżowania ulic Zbyszew-
skiej i Pana Kleksa. Dochodzi 
tam od czasu do czasu do ko-
lizji. Zaproponowałem więc, 
by na ulicy Zbyszewskiej lub 
na ulicy Orzeszkowej, w obrę-
bie skrzyżowania, zamontować 
progi zwalniające. 
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Wirtualni mistrzowie szachownicy
Grójecki Ośrodek Kultury wraz 
z klubem szachowym CKR Grójec 
zorganizował w dniach 3-23 
stycznia II Wirtualne Mistrzostwa 
Grójca na platformie internetowej 
lichess.org. Zawody miały otwarty 
charakter. Chcieliśmy, by wzięło 
w nich udział jak najwięcej 
szachistów, tak by nasi podopieczni 
mieli okazję zmierzyć się z wieloma 
silnymi graczami. Jako „wabik” 
posłużyły ufundowane przez GOK 
nagrody w postaci pucharów dla 
trzech najlepszych zawodników 
w obu klasyfikacjach.

W pierwszym etapie 
rozgrywek odby-
ło się siedem turnie-
jów eliminacyjnych. 

Każdy z nich miał formułę popular-
nego „szwajcara” (system, w któ-
rym w każdej rundzie zawodnik gra 
z przeciwnikiem ze zbliżoną licz-
bą punktów) i złożony był z sied-
miu rund, rozgrywanych tempem 
pięciu minut na całą partię z dodat-
kiem trzech sekund po każdym ru-
chu. Punktacja do „generalki” została 

zapożyczona ze skoków narciarskich. 
Dodatkowo prowadzona była osobna 
klasyfikacja dla grójeckich juniorów.
Od pierwszego turnieju zaskoczyła 
nas pozytywnie olbrzymia frekwen-
cja. Oprócz miejscowych graczy 
w zawodach brało udział między-
narodowe grono szachistów, w tym 
wielu reprezentantów zaprzyjaź-
nionego klubu z Llinars w Katalo-
nii. Na starcie nie zabrało również 
zawodników klasy mistrzowskiej. 
Średnio w każdym z eliminacyj-
nych turniejów grało ponad osiem-
dziesięciu uczestników!
Pierwsza faza miała za zadanie wyło-
nienie ośmiu najlepszych szachistów 
w obu klasyfikacjach. Walka o miej-
sca premiowane awansem trwała do 
samego końca. Decydowały osta-
tecznie wyniki w pojedynczych par-
tiach. Warto nadmienić, że o awans 
do głównego finału otarł się junior 
grójeckiego klubu, Michał Smę-
tek, który na ostatniej prostej wypadł 
z czołowej ósemki i ostatecznie zajął 
niewdzięczne, dziewiąte miejsce. Na 
osłodę Michał wygrał w cuglach kla-
syfikację grójeckich juniorów.

Finał zawodów rozegrany został sys-
temem pucharowym. Mecze złożo-
ne były z czterech partii. W razie re-
misu szachiści grali kolejne dwie run-
dy w dogrywce i ewentualnie kolej-
ne dwie, jeśli nadal utrzymywał się 
pokojowy rezultat. Mecze były bar-
dzo zacięte. W ćwierćfinałach po-
łowa z nich wymagała dogrywek. 
Ostatecznie w głównym finale po do-
grywce z Adamem Lasotą zwyciężył 
Krzysztof Sacharewicz. Trzecie miej-
sce po zwycięstwie nad Farzamem 
Roknim wywalczył Kamil Celiński. 
W finale grójeckich juniorów po po-
konaniu Filipa Pułapy zwyciężył Mi-
chał Smętek. Mecz o trzecie miejsce 
w tej klasyfikacji z Michałem Kra-
sowskim rozstrzygnął na swoją ko-
rzyść Łukasz Wojdalski.
Impreza okazała się dużym sukcesem 
organizacyjnym. Fantastyczna fre-
kwencja. Świetna okazja do treningu 
dla naszych juniorów. Liczba człon-
ków klubu „GrojecChess” na platfor-
mie lichess.org wzrosła w ciągu mi-
strzostw czterokrotnie i aktualnie wy-
nosi 344 zawodników!

Adam Lasota

W czerwcu 2020 r. decyzją 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec powołana została 
Grójecka Rada Sportu. 

W  jej skład weszli: 
Mateusz Adam-
ski, Maciej Haj-
dukiewicz, Irene-

usz Juraszewski, Jarosław Ko-
strzewa, Artur Kukułka, Maciej 
Popiel, Jacek Siedlecki, Irene-
usz Wojciechowski, Szymon 
Wójcik, Michał Kocięba i Ma-
riusz Pachocki. Na inaugura-
cyjnym posiedzeniu na prze-
wodniczącego powołano Ma-
riusza Pachockiego.  Członko-
wie Rady Sportu spośród swe-
go grona dokonali wyboru se-
kretarza i zastępcy przewodni-
czącego. Zostali nimi  Szymon 
Wójcik i Michał Kocięba. 

Działania 
W pierwszych miesiącach swo-
jej działalności zaopiniowano 
i przedłożono w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta Grójec dwa wnio-
ski, jeden dotyczący  popra-
wy infrastruktury sportowej 

przy ul. Sportowej 16 w Grój-
cu i zwiększenia środków fi-
nansowych w budżecie gminy 
na rok 2021-2022 wraz z uza-
sadnieniem oraz drugi, doty-
czący zmiany warunków umów  
na realizację zadań publicz-
nych z obszaru kultury fizycz-
nej i sportu począwszy od roku 
2021 oraz zasad prowadzonych 
konkursów i naboru ofert wraz 
z uzasadnieniem.
Z inicjatywy Przewodniczące-
go Rady Sportu, we współpra-
cy z Urzędem Gminy i Miasta 
Grójec, 3 grudnia zorganizo-
wano szkolenie w zakresie Pro-
gramu Klub 2021, dotyczące 
możliwości pozyskiwania środ-
ków z Ministerstwa Sportu na 
działalność klubów prowadzą-
cych działania z dziećmi i mło-
dzieżą. Materiały ze szkolenia 
przekazano do Urzędu Gminy 
i Miasta Grójec.

Rezultaty 
29 grudnia Burmistrz Gminy 
i Miasta Grójec ogłosił otwar-
ty konkurs ofert na realiza-
cję zadań publicznych w za-

Pierwsze pół roku Grójeckiej Rady Sportu

kresie upowszechniania kul-
tury fizycznej, sportu, rekre-
acji, turystyki pieszej i rowe-
rowej w 2021 r. Warunki kon-
kursu uwzględniły opinie  zgło-
szone przez Radę Sportu w ra-
mach wniosku opiniującego nr 
2 i skutkowały: wcześniejszym 
ogłoszeniem konkursu ofert – 
zmiana o 3 tygodnie względem 
2020 r. oraz wydłużeniem o 2 
tygodnie czasu realizacji zadań.
– W mojej ocenie, pomimo krót-
kiego okresu funkcjonowania 
Rady Sportu, podjęte uchwa-
ły i wprowadzone już zmia-
ny będą korzystnie oddziały-
wać na realizację działań z ob-
szaru sportu. Uwzględnienie re-
komendacji i opinii w zakresie 
rozwoju infrastruktury sporto-
wej przyczyni się do podniesie-
nia jakości szkolenia i poziomu 
sportowego piłki nożnej w nad-
chodzących latach. Dziękujemy 
za uwzględnienie opinii człon-
ków rady i środowiska spor-
towego o warunkach konkur-
su w roku 2021 – podsumował 
Mariusz Pachocki.                   
                                    Redakcja

ETIUDA NA "TRZECH KRÓLI"
7 stycznia uczniowie Studia Teatralno- Edukacyjnego wy-
stąpili na scenie Grójeckiego Ośrodka Kultury z swoją etiu-
dą teatralną pt. „ Nie wszyscy Mu się kłaniali” . 
Spektakl został zorganizowany z okazji święta Trzech Króli i 
w obecnej rzeczywistości odbył się przy pustej widowni. 
Aktorzy po raz pierwszy grali nie do publiczności ale do ka-
mery. To było nowe i ciekawe doświadczenie. Zdecydowa-
li by w ten sposób zarejestrować swój kolejny spektakl pt. 
”Ziemia jest naszą matką”, do którego próby zaczną się nie-
bawem.
                                                                                                   Maria Quoos

Zdjęcie wykonano przed wprowadzeniem obowiązku noszenia maseczek
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Życie i pasję do piłki Je-
rzego Sobczaka może-
my poznać dzięki wy-
wiadowi, jaki w cyklu 

„Legendy grójeckiego futbolu” 
przeprowadził z nim Remigiusz 
Matyjas („Życie Grójca”, styczeń 
2017 r.).

Początki
Urodził się 31 marca 1934 r. w ro-
dzinie Józefa i Anny (z Mikow-
skich) Sobczaków, którzy wów-
czas mieszkali w podgrójec-
kim Kobylinie. Pierwsze piłkar-
skie kroki stawiał jeszcze w cza-
sie drugiej wojny światowej, co 
do dziś pamięta kobylińska ka-

letniej kariery zawodniczej klub 
często zmieniał nazwę: Klub 
Sportowy Spójnia Grójec, Klub 
Sportowy Sparta Grójec, Ludowy 
Klub Sportowy Mazowsze. 

Trenerzy i koledzy
Jerzy Sobczak z wielką estymą 
mówił o swoich trenerach: Jorda-
nie, Łabędzie, Gronowskim i Ku-
leszy.
– Ci kulturalni ludzie wpoili 
nam zasadę: jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego. A do-
bra atmosfera w drużynie, to co 
najmniej połowa sukcesu – pod-
kreślał.
Za sprawą rozgrywek ligowych 

nożna i kino.
– Dobry piłkarz, choć w zasa-
dzie grał za darmo, miał pozy-
cję w społeczeństwie. Bo na me-
cze rozgrywane w niedzielne po-
południa, najpierw na boisku przy 
„Jedynce”, a potem na stadionie 
przy ulicy Laskowej – tłumnie 
przybywali mieszkańcy miasta, 
w tym płeć piękna – opowiadał.

Bajeczna technika
Grójecki klub na początku lat 50. 
uzyskał awans do klasy A woje-
wództwa warszawskiego, a na 
początku kolejnej dekady awan-
sował do klasy okręgowej (od-
powiednik dzisiejszej III ligi). 
W tych sukcesach swój niekwe-
stionowany udział miał Jerzy 
Sobczak. Występując na pozycji 
lewego łącznika, wiązał pomoc 
z atakiem, rozgrywał piłkę. 
W rozmowie z Remigiuszem Ma-
tyjasem wśród swoich najwięk-
szych atutów wymienił technikę 
i zwrotność. 
– Słynąłem z niebanalnych zwo-
dów – dodał. 
Potwierdził to na łamach „Życia 
Grójca” jego kolega z drużyny 
Tadeusz Feszter, wspominając, że 
popularny „Sobol” jednym zwo-
dem potrafił oszukać trzech ry-
wali.

Trener
Sobczak jeszcze jako czynny za-
wodnik zajmował się trenerką, 
a w lipcu 1966 r., z wynikiem 
bardzo dobrym, ukończył kurs in-
struktorów piłki nożnej. 
– Szkoląc młodzież w Grójcu, 
zawsze szczególny nacisk kła-
dłem na technikę, która decyduje 
o pięknie futbolu – przyznał. 
Wśród jego wychowanków są: 
Henryk Chmurzewski, Jerzy 
Uznański, Grzegorz Rejer czy Ta-
deusz Zając.   Mateusz Adamski

Zmarł legendarny grójecki piłkarz i trener, Jerzy Sobczak. Na boisku dzięki swojej 
wspaniałej technice, jednym zwodem potrafił oszukać trzech rywali. Miał 87 lat.

Odszedł król dryblingu 

Obóz w Bierutowicach. 1955 rok. Od lewej: W/ Czempiński, R. Ejmocki, J. Sobczak, T. Krawczyński

W rundzie rewanżowej piłkarzy 
IV-ligowego Mazowsza Grójec 
oraz A-klasowego GPSZ 
Głuchów poprowadzą nowi 
szkoleniowcy. 

W listopadzie do-
tychczasowy trener 
Mazowsza, Maciej 
Soroka, zwrócił 

się do zarządu grójeckiego klubu 
o wcześniejsze rozwiązanie kon-
traktu za porozumieniem stron.  
Soroka był szkoleniowcem 
pierwszej drużyny Mazowsza od 
stycznia 2019 r. W pierwszym 
sezonie jego pracy zespół zajął 
trzecie miejsce w tabeli. W kolej-
nym, przerwanym przez pande-
mię koronawirusa, uplasował się 
na drugiej pozycji (do skutku nie 
doszły planowane baraże, za któ-
re Mazowsze otrzymało walko-
wery). Miejsce to zapewniło bez-
pośredni awans do IV ligi. 
W 15. dotychczas rozegranych 
kolejkach piłkarze Mazowsza 
uzbierali 20 punktów, i plasują 
się na szóstym miejscu w tabeli. 
Na początku stycznia ogłoszono, 
iż następcą Soroki będzie Jerzy 
Engel junior, syn byłego selek-
cjonera reprezentacji Polski. Ka-
rierę piłkarską rozpoczynał w Po-

lonii Warszawa, gdzie później ob-
jął funkcję trenera drugiego ze-
społu. Następnie jako trener pro-
wadził takie zespoły, jak: Legio-
novia Legionowo, Błękitni Star-
gard, Radomiak Radom, ŁKS 
Łomża czy Polonia Warszawa. 
Pracował też na Cyprze, jako tre-
ner Ermis Aradippou, a także był 
koordynatorem szkolenia APO-
EL-u Nikozja. 
Do zmiany na ławce trenerskiej 
doszło też w zespole beniaminka 
radomskiej A-klasy, GPSZ Głu-
chów. Dotychczasowego szko-
leniowca Pawła Gaika (na jego 
prośbę rozwiązano umowę) za-
stąpił Marcin Skonieczny. W jego 
trenerskim CV odnajdujemy dru-
żynę Mogielanki Mogielnica ju-
niorów i seniorów, Pilicę Nowe 
Miasto oraz Akademię piłkarską 
FC Mundialito. 
Jak poinformował oficjalny face-
bookowy profil klubu z Głucho-
wa, przed nowym trenerem zo-
stał przedstawiony cel utrzyma-
nia się w A-klasie oraz zbudowa-
nia mocnej kadry na przyszłość.  
Po rundzie jesiennej GPSZ z 19 
punktami na koncie plasuje się na 
dwunastym miejscu w tabeli. 

Mateusz Adamski 

Zimą zakręciła się 
trenerska karuzela

pliczka Matki Bożej. Teren przy-
legający do figury, czyli fragment 
łąki wraz z kawałkiem wybruko-
wanej drogi, stanowił nieformal-
ne boisko.
 – Wstyd się przyznać – zwierzał 
się w wywiadzie pan Jerzy. – Ale 
pragnienie gry w piłkę było u nas 
tak wielkie, że kapliczka odgry-
wała rolę bramki…

W klubie
We wrześniu 1949 r. do klubu 
wprowadził go legendarny gró-
jecki bramkarz Mieczysław Ma-
liszewski. Podczas jego wielo-

i pucharowych poznał całe Ma-
zowsze, ale także inne regiony 
Polski. Mecze i zgrupowania ce-
mentowały zawodników nie tylko 
na boisku, ale i w życiu. 
– Razem z Albinem Jaroszyńskim 
i Tadeuszem Feszterem – opowia-
dał popularny „Sobol” – stanowi-
liśmy trójkę nierozłącznych kole-
gów, jak w piosence „Trzej przy-
jaciele z boiska”. 

Dla ludzi
Sobczak przyznał, iż w tamtych 
latach w Grójcu istniały w zasa-
dzie tylko dwie rozrywki: piłka 

Plebiscyt na Sportowca i Trenera Grójca 
2020 roku wszedł w decydującą fazę. Roz-
strzygnięcie już w poniedziałek 8 lutego. 

Zakończył się pierwszy etap plebiscytu. Naj-
więcej głosów, a tym samym miejsce w run-
dzie finałowej, wśród sportowców otrzymali: 
Adam Lewandowski (piłkarz, GPSZ Głuchów), 
Antoni Login Marciński (koszykarz, MKS Gró-
jec) oraz Karol Prasek (piłkarz, Mazowsze Gró-
jec). Z kolei wśród trenerów: Ireneusz Jura-
szewski (koszykówka, MKS Grójec), Adam La-
sota (szachy, GOK Grójec) oraz Mariusz Lisiec-
ki (piłka nożna, Mazowsze Grójec). 
Decydujące głosowanie rozpoczęło się w po-
niedziałek 25 stycznia, i potrwa do niedzie-
li 7 lutego. Swoich faworytów można wspie-
rać głosami za pośrednictwem formularza na 
stronie internetowej: grojec24.net/final.html. 
Organizatorem ósmej już edycji plebiscy-
tu jest portal Grojec24.net, a jego celem 
jest wyłonienie najpopularniejszego według 
mieszkańców Grójca sportowca oraz trene-
ra reprezentującego naszą gminę w minio-
nym 2020 roku. Kandydaci rywalizują o sta-
tuetki ufundowane przez burmistrza Dariu-
sza Gwiazdę. Partnerem medialnym plebiscy-
tu jest gazeta „Życie Grójca”.
                                            Mateusz Adamski

KTO ZWYCIĘŻY W FINALE?
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NIKODEM

Z informacji podanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu wynika, że w ubiegłym roku na świat przyszło 243 małych mieszkańców gminy Grójec. 
Najpopularniejsze imiona to: Maria - 7 razy, Lena - 9, Zuzanna - 9, Laura - 9, Maja - 10, Szymon - 10, Mikołaj - 11, Antoni - 13. Poniżej prezentujemy 
nadesłane przez rodziców zdjęcia swoich pociech. 

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA NADAWANE DZIECIOM W GMINIE GRÓJEC W 2020 ROKU

ALAN

HELENKA ANTONI

DOSTOJNE JUBILATKI
W styczniu swoje setne urodziny obchodziły Stanisława Osika oraz Stanisława Chojnacka. Z tej okazji bur-
mistrz Dariusz Gwiazda odwiedził jubilatki, aby osobiście im pogratulować. Burmistrz życzył obu Paniom  ko-
lejnych lat życia w zdrowiu oraz samych szczęśliwych chwil w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.  
Pani Stanisława Osika była od 65 lat była związana z pałacem w Kobylinie.  Pani Stanisława Chojecka 
pracowała przez wiele lat w grójeckim Oddziale Narodowego Banku Polskiego. 

HANNA

Uroczyste wręczenie kwiatów pani Stanisławie Chojnackiej

Uroczyste wręczenie kwiatów pani Stanisławie Osice


