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Podsumowanie działań samorządowych - rok 2022 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
GRÓJEC DARIUSZ GWIAZDA 
PODSUMOWUJE DWANAŚCIE 
OSTATNICH MIESIĘCY I 
ZAPOWIADA PEŁEN NOWYCH 
WYZWAŃ ORAZ SUKCESÓW 
ROK 2023.

Rok 2022 obfitował w sukcesy, 
a także nowe doświadczenia 
spowodowane wielowymiaro-
wą sytuacją nie tylko krajową, 

ale również światową. Jak zawsze wy-
magał od nas ogromu pracy, energii, siły 
oraz serca włożonego w codzienne dzia-
łania przez wielu pracowników.
To również kolejny okres mojej kadencji, 
który upłynął pod znakiem realizacji 
szeregu dużych inwestycji dla naszych 
mieszkańców, realizowanych z budże-
tu Gminy Grójec przy wsparciu środ-
ków zewnętrznych.

TERENY INWESTYCYJNE

Zdecydowanie najmocniejszym ak-
centem w dynamice budżetu, którym 
operowaliśmy, było pojawienie się 
środków ze sprzedaży ponad 21 ha te-
renów inwestycyjnych w Słomczynie 
za ponad 12 mln zł. Tym samym w cią-
gu mojej kadencji udało się sprzedać 
wszystkie gminne tereny inwestycyjne 
w Słomczynie (ponad 30 ha). Dochód 
ze sprzedaży działek wraz z dotacją 
rządową ponad 2,7 mln zł przeznaczy-
liśmy na inwestycje w infrastrukturę 
drogową na terenie miasta (budowa ul. 

Wiatracznej ze ścieżkami rowerowy-
mi, ul. POW oraz ul. Reymonta, gdzie 
zakończenie prac ustaliliśmy na kwie-
cień tego roku). Zakończone inwestycje 
drogowe w mieście za ponad 1,6 mln 
zł to również budowa pierwszej części 
ul. Wiatracznej, ul. Brzozowej oraz ul. 
Bokserskiej. Sfinalizowaliśmy również 
budowę ulicy Spokojnej w Głuchowie o 
wartości 517 829,41 zł.

DOTACJE

Dla równowagi otrzymaną dotację rzą-
dową prawie 25 mln zł w ramach Pol-
skiego Ładu przeznaczyliśmy na dro-
gi wiejskie. I to właśnie dzięki dobrej 
współpracy i wysiłkom pracowników 
wydziału inwestycji rozpoczęła się re-
alizacja jednego z największych zadań 
inwestycyjno-drogowych pn. „Rozwój 
i modernizacja dróg na terenie Gminy 
Grójec wraz z budową mostu w Żyrów-
ku” w ramach ww. Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.
W ramach piętnastu zaplanowanych 
inwestycji drogowych na lata 2022-
2023 z „Polskiego Ładu”, rozpoczęliśmy 
już realizację ośmiu dróg, z których na 
pięciu została już położona co najmniej 
pierwsza warstwa asfaltowa, m.in.: ul. 
Stokrotki w Woli Krobowskiej-Szyma-
nówku, ul. Worowska, ul. Słoneczna 
w Lesznowoli, Częstoniew-Mięsy, oraz 
droga Słomczyn — Lisówek. Przebudo-
wa pozostałych dróg i budowa mostu 
rozpocznie się wczesną wiosną i zakoń-
czy się do listopada 2023 r.  

Bardzo cieszą również kolejne środ-
ki przyznane przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Nie udało się 
rozstrzygnąć przetargu na zadaszenie 
lodowiska, ale środki z dotacji samo-
rządu województwa (280 tys. zł) udało 
się przeznaczyć na modernizację skate-
parku, który za prawie 460 tys. zł zosta-
nie zmodernizowany na wiosnę 2023 r. 
Innym przykładem dobrej współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim jest dota-
cja z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych na  przebudowę drogi gminnej 
na odcinku od drogi powiatowej nr 
1604 W w miejscowości Uleniec. 
Wartość zadania to 966 230,72 zł, 
zaś kwota dotacji wyniosła 284 
000,00 zł. Na kolejny dłuższy odci-
nek tej drogi otrzymaliśmy pod ko-
niec 2022 r.  - 2 mln dotacji rządowej 
w ramach programu Polski Ład dla 
terenów popegeerowskich i w 2023 
ukończymy w całości budowę tej 
drogi, aż do granicy z gminą Pniewy.

ROZBUDOWA SZKOŁY

Nie zapomnieliśmy też o kluczo-
wych projektach kierowanych do 
młodych mieszkańców. Na działce 
zakupionej pod rozbudowę szkoły 
o pow. 920 m2 zakończyliśmy bu-
dowę nowego placu zabaw przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 1 w 
Grójcu, za kwotę 370 tys. zł. Kon-
tynuujemy również oczekiwaną 
od kilkunastu lat sztandarową in-
westycję, czyli rozbudowę szkoły i 

budowę hali sportowej PSP nr 1 w 
Grójcu. Wykonano już pokrycie da-
chowe nad nową kuchnią i stołów-
ką, a także zakończono stawianie 
łącznika dydaktycznego. Obecnie 
trwają prace nad zadaszeniem hali.

ZIELONE INICJATYWY

Z mniejszych, aczkolwiek równie 
ważnych zadań, które zdołaliśmy 
urzeczywistnić, to chociażby zakoń-
czenie I etapu rewitalizacji parku 
miejskiego przy ul. Piłsudskiego w 
Grójcu (kolejny etap realizacji prac 
planowany jest w chwili uzyskania 
kolejnej dotacji). Innym przykładem 
wykorzystania środków zewnętrz-
nych była budowa dwóch wynie-
sionych skrzyżowań, dwustanowi-
skowej stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na placu Wolności 
czy zakup tablicy monitorującej 
stan powietrza przy UGiM. 

BEZPIECZEŃSTWO

Doposażyliśmy place zabaw w: Bi-
kówku, Krobowie-Szymanówku, 
Dużym Dole.  W trosce o bezpie-
czeństwo i na prośbę mieszkańców 
zbudowaliśmy progi zwalniające na 
kilku niebezpiecznych ulicach mia-
sta. Pozyskaliśmy również 100 tys. 
zł dotacji z WFOŚiGW na wymia-
nę kolejnych 110 opraw oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne (przy 
ulicach Laskowej, Piłsudskiego i 

Piaseczyńskiej). Kolejne 500 tys. 
zł na wymianę opraw oświetlenio-
wych zaplanowaliśmy w budżecie 
w br.

PIENIĄDZE DLA OSP

Otrzymaliśmy dotację 450 tys. zł od 
MSWiA na zakup nowego średniego 
samochodu gaśniczego  dla KSRG 
OSP w Mirowicach za kwotę ok. 950 
tys. zł (reszta to środki własne).
Przedstawione realizacje to zale-
dwie wierzchołek wykonanych w 
poprzednim roku inwestycji, któ-
rych  liczba jest imponująca i świad-
czy o efektywności zespołu Urzędu 
Gminy i Miasta  w Grójcu. W tym 
tygodniu (23.01) otworzymy oferty 
na rozbudowę szkoły w Lesznowoli 
wraz z budową sali gimnastycznej.
Warto podkreślić, iż skala naszego 
zaangażowania i wydajności pra-
cowników jest godna wyróżnienia, 
za co naszym partnerom i pracow-
nikom bardzo dziękuję.
Przed nami kolejne ważne inwesty-
cje, które chcemy rozpocząć w br.: 
budowa pierwszego samorządowe-
go żłobka dla 96 dzieci przy przed-
szkolu w parku, modernizacja sta-
dionu piłkarskiego, dworca kolejki 
wąskotorowej, na które ostatnie 
dwa zadania otrzymaliśmy 6 mln 
dotacji od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.  
         BURMISTRZ DARIUSZ GWIAZDA                                  

Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Grójcu

Ulica Stokrotki w Krobowie

Droga Falęcin - Miedzechów

Droga Słomczyn - Lisówek Ulica Słoneczna wraz z chodnikiem w Lesznowoli

Plac zabaw przy PSP w Lesznowoli Ulica Wiatraczna w Grójcu Droga Częstoniew - Mięsy

Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Grójcu
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PODSUMOWANIE INTERWENCJI W ROKU 2022

Rok 2022 już za nami, a więc przedstawiamy 
krótkie sprawozdanie, dotyczące działań 
operacyjnych  podejmowanych przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Grójcu.Uczestniczyło w nich 
łącznie 32 uprawnionych strażaków OSP Grójec,  
czyli  6 druhen oraz 26 druhów. Strażacy na 
działania ratowniczo-gaśnicze poświęcili łącznie 
ponad 3555 godzin. Mimo wielu obowiązków dnia 
codziennego nie zdarzyło się, aby na alarm nie 
stawiła się obsada gotowa do niesienia pomocy. 
Bez względu na to,  czy były to wakacje, czy święta, 
czy też sylwester.Na podziękowania zasługują: 
Michał, Jakub, Eryk, Maciej, Miłosz, Michał, Kacper, 
Alan, Mariusz, Tomasz, Magdalena, Karolina, 
Michał, Kamil, Jakub, Maria, Krzysztof, Michał, 
Sławomir, Paweł, Michał, Sebastian, Ewelina, 
Karolina, Klaudia, Dominik, Adrian, Konrad, Dominik, 
Wojciech, Marcin, Adam. 

                OSP Grójec

I posiedzenie nowej kadencji MRM
18 stycznia przewodniczący 
Rady Miejskiej w Grójcu 
Karol Biedrzycki wręczył listy 
gratulacyjne młodym radnym, 
którzy zostali wybrani w 
wyborach uzupełniających.  

Osoby wybrane w wybo-
rach uzupełniających 
z podziałem na okręgi 
wyborcze:

w Okręgu Wyborczym – Zespół 
Szkół Specjalnych w Grójcu: Pacio-
rek Paulina;
w Okręgu Wyborczym – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu: 
Zofia Szlis, Tomasz Woźniak;
w Okręgu Wyborczym – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu: 
Gabriela Sadkowska, Krzysztof Pa-
pis, Marcin Sokołowski;
w Okręgu Wyborczym – Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 3 w Grój-
cu: Aleksandra Oszajca, Jeremi 
Wojtkun;
w Okręgu Wyborczym – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Lesznowoli: 
Maria Turska, Iwo Zawadzki;
w Okręgu Wyborczym – Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Bikówku: 
Kacper Wielgus.

W dalszej części sesji nowo wybrani 
radni złożyli ślubowanie o następu-
jącej treści: „Ślubuję uroczyście, god-
nie i rzetelnie sprawować obowiązki 
członka Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Grójcu”.
Podczas środowego posiedzenia od-
czytane zostały rezygnacje z manda-
tów radnych Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Grójcu, złożone przez Annę 
Majewską, dotychczasową przewod-
niczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Grójcu oraz Szymona Krakowiaka, 
sekretarza Młodzieżowej Rady. Na 

najbliższej sesji, która odbędzie się 
w pierwszej połowie lutego, przepro-
wadzone zostaną wybory do orga-
nów statutowych Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Grójcu. Radni ze swojego 
grona wybiorą przewodniczącego, wi-
ceprzewodniczących oraz sekretarza.
"Wszystkim radnym kadencji 2021-
2023 serdecznie gratuluję wyboru do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grój-
cu i życzę dużo zapału do pracy spo-
łecznej na rzecz grójeckiej młodzieży" 
– pogratulował Karol Biedrzycki na 
swoim profilu Facebook. 

Refundacja podatku VAT dla 
odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (za okres 
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 
r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.  w 
związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022r poz. 2687).
Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które speł-
nia następujące warunki:
1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego 
urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 
3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 
1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21.12.2022 r., albo po tym 
dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszone-
go po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których 
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
2. złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku zostanie udostępniony nie-
zwłocznie po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw 
energii);
3. dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakup paliwa gazowego w 
okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. (nie dotyczy opłaconych faktur 
proforma);
4. spełni kryterium dochodowe:
- 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 1 500 zł dla  gospodarstwa wieloosobowego.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie 
dochodów osiągniętych za:
2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
2022 r. – wniosek został  złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,
na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.
UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/
domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wy-
łącznie do gotowania i podgrzewania wody.
Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 
r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostar-
czenie paliw gazowych. 
Wnioski można składać:
osobiście w Miejsko Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu ul. Nie-
podległości 9, 05-600 Grójec od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 
do 1500,
za pośrednictwem poczty polskiej przesyłając na adres MGOPS ul. Niepodle-
głości 6A, 05-600 Grójec,
w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-PUAP (wnioski przeka-
zane w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do wniosku należy załączyć 
odwzorowanie cyfrowe dokumentów, tj. faktury za gaz wraz z dowodem uisz-
czenia zapłaty za tę fakturę). 
Informacji telefonicznej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy urzędu pod nr telefonu  48 664 00 06 lub 661 423 353.

126 kilogramów karmy dla czworonogów 
16 grudnia 2022 r.  Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Bajko-
pisarzy Świata w Lesznowoli 
zakończyła akcję zbiórki karmy 
dla Fundacji Niezły Pies. 
19 grudnia darowizna została 
przekazana  do Fundacji. Na-
uczyciele wspólnie z uczniami 
zebrali 107 kg karmy suchej, 19 
kg karmy mokrej, przysmaki, zabawki i kilka pledów. Dodatko-
wo na kiermaszu drobiazgów zebrano kwotę  355,70 zł. Dzięki 
pomysłowości uczennic klasy 3, które otworzyły studio tatu-
ażu, kwota zbiórki powiększyła się o kolejne 60,12 zł, co dało 
łącznie 415,82 zł. 

Ulica Wiatraczna w Grójcu już gotowa i odebrana

W ostatnich dniach 2022 
roku zakończono bu-
dowę ulicy Wiatracz-
nej w Grójcu wraz z 

niezbędną infrastrukturą (siecią wo-
dociągową, kanalizacją sanitarną oraz 
deszczową). Powstały nowe chodni-
ki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pie-
szych, niezbędne oświetlenie, a także 
zatoczki parkingowe.

Etap I ulicy Wiatracznej (na wysokości 
ulic Sienkiewicza i Zbyszewskiej) zo-
stał zrealizowany z państwowego fun-
duszu celowego w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
Nowa ulica daje mieszkańcom od-
cinka Wiatracznej od ul. Sienkiewi-
cza do ul. Zbyszewskiej możliwość 
podłączenia się do sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Zachęcamy do kon-
taktu z Zakładem Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Stokowej 2 w Grójcu w celu do-
pełnienia formalności związanych 
z podłączeniem nieruchomości.
– Mam nadzieję, że ta inwestycja 
stanie się przyjazną mieszkańcom, 
pieszym i rowerzystom przestrzenią 
publiczną, która wpłynie na dalszy 
rozwój tej części Grójca – podsumo-
wał inwestycje burmistrz Dariusz 
Gwiazda.
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Warzywa otwierają ludzi

Pochodząca z różnych stron  
propaganda zbiera dość 
obfite żniwo. Oduczyli-
śmy się samodzielnego 

myślenia? Pesymiści, którzy tak 
twierdzą, pewnie dawno nie byli 
na zieleniaku albo w sklepie owo-
cowo-warzywnym. Właśnie tam, 
nie zaś w studio telewizyjnym, 
toczy się  rzeczowa debata o pol-
skich sprawach, o popieprzonym 
świecie, o uciążliwościach dnia 
codziennego. Kupowaniu warzyw, 
będących jednym z podstawowych 

składników zdrowego menu, czę-
sto towarzyszy otwarta wymia-
na poglądów na tematy bieżące i 
ogólne.  Naukowcy, może biolodzy, 
politolodzy i socjolodzy, powinni 
zbadać owo zjawisko, świadczą-
ce przecież o tym, że naród, mimo 
wszystko, ma swój rozum. Często 
w marchewkowo-pietruszkowych 
dyskusjach  cięgi zbiera tzw. klasa 
polityczna.
– Trzeba dobrze znać życie – prze-
konywała   sklepowa, uważająca, iż  
aby umieć rządzić czymś dużym, 

najpierw należy zebrać doświad-
czenie w rządzeniu czymś małym. 
–  To trochę tak jak z Kościołem –  
ośmieliłem się zauważyć, przypo-
minając, że w początkach chrze-
ścijaństwa biskupem mógł zostać 
tylko ktoś, kto miał żonę i dzieci. 
Tylko ktoś, kto znał smak kierowa-
nia najmniejszą komórką społecz-
ną, mógł, jak uważano,  ogarnąć 
zarządzanie diecezją.
–  Ktoś, kto ani razu  nie przytaskał 
kobicie do domu siatki  ze spra-
wunkami, nie powinien brać się 

za rządzenie !  – podnieciła się  roz-
mówczyni, oceniająca, z perspek-
tywy sklepu,  że w ostatnim czasie 
ludzie znacznie mniej kupują.  – 
Brali po torbie ziemniaków, a teraz 
najwyżej dwa kilogramy  – tłuma-
czyła z troską w oczach, przepo-
wiadając  trudne czasy, zarówno 
dla handlarzy, jak i klientów. 
Na te słowa, niczym deus ex ma-
china, jakby na potwierdzenie tezy 
o kryzysie, wyrósł przed nami  po-
tężnie zbudowany, wysoki  chło-
pak, trzymający pieska na smyczy.

Chór Miasta Grójec  
poszukuje nowych głosów
Lubisz śpiewać? Podziel się swoim talentem! Rozwijaj go razem z 
nami! Śpiewaj w Chórze Miasta Grójec! To miejsce dla wszystkich 
śpiewających amatorów od nastolatków po seniorów!
Chór Miasta Grójec wraz z dyrygentem Lilianą Bach zaprasza do 
Grójeckiego Ośrodka Kultury na przesłuchania i próby w każdy 
wtorek od godz.18.00.
Więcej szczegółów znajdziesz na naszym Facebooku: Chór Miasta 
Grójec i w Grójeckim Ośrodku Kultury tel.48 664 23 06
Czekamy na Ciebie!

Pierwsze wykłady GUO w 2023 roku
Uczestnicy GUO rozpoczęli ten 
rok od dwóch interesujących 
wykładów, które odbyły się        
9 i 16 stycznia.

Pierwszym gościem był pro-
fesor Radosław Pawelec,  
językoznawca i ekspert z 
dziedziny kultury języka 

polskiego, który przybliżył wiele 
„historycznych ciekawostek  języ-
kowych".  I tak, na przykład, parów-
ka, czyli zrośnięcie się homonimii 
w polisemię...  Cóż, to zwykła pa-
rówka, prawda? A ile znaczeń się 
w tym słowie kryje? Małym sma-
koszom kojarzy się z kiełbaską, in-
nym z kąpielą parową, jeszcze in-
nym może nasuwać na myśl parne 
powietrze. 
Takich meandrów językowych 
w polszczyźnie jest więcej, a tyl-
ko część z nich została zapre-
zentowana przez pana profesora 

słuchaczom Grójeckiego Uniwer-
sytetu Otwartego. 
Na kolejnych zajęciach uczestni-
cy GUO spotkali się z Wirginią 
Szmyt,  polską działaczką spo-
łeczną, angażującą się  w sprawy 
seniorów.

– W życiu obawiam się jeszcze tego, że 
mogę się zakochać  – podsumowała prze-
wrotnie, z uśmiechem na twarzy DJ Wika.   
Słuchacze wykładu poznali jej sposób na 
starość, a także dowiedzieli się, jak ważne 
jest pozytywne nastawienie do życia. Na 
koniec pani Wirginia,  łamiąca stereotypy 

dotyczące wizerunku polskie-
go seniora, zaprosiła wszystkich 
na imprezę w jednym ze stołecz-
nych klubów.
Wirginia Szmyt jest z wykształ-
cenia pedagogiem. Pracowała z 
dziećmi niepełnosprawnymi i 

trudną młodzieżą. Po przejściu na 
emeryturę włączyła się w działal-
ność na rzecz seniorów w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest 
matką i babcią, autorką wierszy i tek-
stów satyrycznych. Jest najstar-
szą didżejką w Polsce (DJ Wika), 
a może i na świecie. Obala stereo-
typy dotyczące wizerunku pol-
skiego seniora. Prowadzi stałe 
dyskoteki międzypokoleniowe w 
Warszawie, jako DJ Wika wystę-
puje w Polsce i za granicą, współ-
organizuje wycieczki oraz parady 
dla seniorów, występuje w radio i 
telewizji propagując aktywność 
seniorów, a ponadto wystąpiła 
w teledysku N-O-C piosenkar-
ki Cleo,  została twarzą telewi-
zji Eska TV (Eska Music Awards 
2014).

– Dostanę pół kilograma kartofli? 
– spytał.
Ostatecznie naładował do torby 
aż trzy kilogramy kartofli, co tro-
chę podniosło nas na duchu, a na-
wet wprowadziło w dobry humor.  
Oczyma wyobraźni zobaczyliśmy 
nawet, zgodni niczym babcia z 
wnuczkiem,  jak przed wyborami 
kandydaci na posłów, senatorów i 
radnych gromadnie  dźwigają  tor-
by wypchane włoszczyzną. 

              Remigiusz Matyjas



EDUKACJA 5STYCZEŃ 2023 www.zyciegrojca.pl
 facebook.com/zyciegrojca

7 GRUDNIA  W ZESPOLE 
SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ 
OBWODU GŁUSZEC-
GRÓJEC DOSZŁO DO 
PODSUMOWANIA PROJEKTU 
AKADEMII PILECKIEGO.  
AKADEMIA TO PROGRAM 
DLA MŁODZIEŻY 
ZAINTERESOWANEJ 
HISTORIĄ XX W., KTÓRA 
W CZTEROOSOBOWYCH 
ZESPOŁACH 
PRZYGOTOWYWAŁA 
PROJEKTY W SWOIM 
MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
WE WSPÓŁPRACY ZE SWOIM 
OPIEKUNEM LOKALNYM I 
TUTORAMI Z INSTYTUTU 
PILECKIEGO.

Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji projektu 
była „odpowiedzialność”. 

UCZESTNICY 

W czwartej edycji projektu edu-
kacyjnego Akademia Witolda 
Pileckiego 2022 wzięła udział 
czteroosobowa grupa uczniów z 
grójeckich szkół: Zespołu Szkół 
im. Armii Krajowej Obwodu Głu-
szec-Grójec, Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Piotra Skargi oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych TWP, reprezentowa-
nych przez Piotra Bielenia, Filipa 
Kamińskiego, Natalię Mościcką i 
Karolinę Liszewską.

Uczestnicy projektu wykazywali 
szczególne zainteresowanie histo-
rią, w tym historią lokalną, potra-
fili ze sobą współpracować w re-
alizacji różnych celów, prowadzili 
różnorodne działania na rzecz 
własnego rozwoju, rozwoju szkoły 
i społeczności lokalnej oraz anga-
żowali w nie inne osoby, byli ak-
tywnymi członkami szkolnych wo-
lontariatów. Jeden z uczniów był 
uczestnikiem AD VOCEM - 5 edycji 
oksfordzkiego sparingu debatanc-
kiego on-line pod patronatem In-
stytutu Pileckiego.

BOHATER PROJEKTU

Tegoroczny projekt został po-
święcony Tadeuszowi Pękackie-
mu, wielkiemu i mało znanemu 

Tadeusz Pękacki – odpowiedzialny świadek historii

patriocie i świadkowi historii XX 
w. Temat projektu brzmiał: „Ta-
deusz Pękacki – odpowiedzialny 
świadek historii”.
Nasz bohater urodził się 18 listopa-
da 1926 r. w Grójcu. W czerwcu 1939 
r. ukończył szkołę podstawową i 
zdał egzaminy do gimnazjum, ale 
nie podjął nauki, gdyż 1 września 
1939 r. wybuchła II wojna świato-
wa. W kwietniu 1941 r. wstąpił do 
Szarych Szeregów, których dowód-
cą w Grójcu był pan Michalski. 
Przysięgę złożył przed swoim dru-
żynowym Eugeniuszem Jabłoń-
skim, pseudonim „Zbyszek”. Ta-
deusz Pękacki przyjął pseudonim 
„Sławek”. W Szarych Szeregach zaj-
mował się małym sabotażem. We 
wrześniu 1942 r. został żołnierzem 
Armii Krajowej.

W maju 1956 r. ożenił się z Alicją z 
domu Pietrzak i razem wychowali 
dwójkę dzieci. Tadeusz Pękacki miał 
trzy pasje: uprawiał ogródek, który 
dzięki jego pracy zawsze stanowił 
bajecznie kolorową oazę przy ulicy 
Stokowej, kultywował pamięć o AK 
i ROAK oraz o zmarłych kolegach, z 
którymi wspólnie walczył,   wresz-
cie, w swoim domu stworzył swo-
istą Izbę Pamięci Polski Podziem-
nej. Przez wiele lat przechowywał w 
swoim mieszkaniu sztandar Armii 
Krajowej Obwodu „Głuszec” - Gró-
jec, który przekazał do Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszycielki Strapio-
nych Pani Ziemi Grójeckiej w Lewi-
czynie. Kultywował pamięć o boha-
terskich żołnierzach Armii Krajowej. 
Spotykał się z młodzieżą, harcerza-
mi. Wszystkich, którzy zapukali do 

jego domu, zapraszał do środka, po-
kazywał swoje pamiątki. Do ostat-
nich dni był świadkiem historii i 
wielkim patriotą. Nigdy nie wyrzekł 
się najwyższych ideałów: „Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna”. Pozostał im wierny 
do końca swoich dni. Zmarł w 2013 r.

OPIEKUNOWIE

Projekt edukacyjny w ramach Aka-
demii Witolda Pileckiego został 
wykonany pod opieką pana Krzysz-
tofa Wójcika, nauczyciela historii i 
wiedzy o społeczeństwie oraz pana 
Maximiliana Steinhoffa z Instytutu 
Solidarności i Męstwa im. Witolda 
Pileckiego.

PODZIĘKOWANIA

Szczególne podziękowania uczest-
nicy projektu kierują do:  pana Da-
riusza Gwiazdy –  burmistrza Gminy 
i Miasta Grójec; pani Alicji Pękackiej  
– żony pana Tadeusza Pekackiego; 
pani Marii Maciuszczak  – nauczy-
cielki historii w LO im. Piotra Skar-
gi w Grójcu, córki bohatera projektu;  
pani dr Justyny Stępień – kierowni-
ka Biblioteki w Instytucie Solidar-
ności i Męstwa im. Witolda Pileckie-
go; pani Iwony Kwapisz – dyrektora 
LO Piotra Skargi w Grójcu; pana An-
drzeja Kosatki  – dyrektora Zespołu 
Szkół im. Armii Krajowej Obwodu 
Głuszec-Grójec w Grójcu.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grójeckie Dni Nauki – nasza 
wiedza wzrasta, nie wegetuje 
Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne warsztaty Centrum Nauki Ko-
pernik w Grójeckim Ośrodku Kultury. Od 17 do 19 stycznia uczniowie 
ze szkół podstawowych i średnich, z terenu powiatu grójeckiego, mogli 
uczestniczyć w niezwykle interesujących pokazach naukowych. 
Spora dawka wiedzy naukowej, połączona z poczuciem humoru, sku-
tecznie przyciągnęła uwagę niejednej grupy szkolnej.  Młoda publicz-
ność została zaangażowana do eksperymentów i zabawy. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in.: czym jest światło, co zawdzięczamy 
barwom, jak wygląda świat w „nie kolorze”, w jaki sposób iluzjoniści 
wykorzystują niedoskonałości naszych zmysłów, jak specjaliści od re-
klamy stosują w praktyce wiedzę o funkcjonowaniu umysłu, czym jest 
dźwięk dla fizyka, a czym dla artysty, jak działa metronom, czy rytm 
wpływa na poczucie czasu. 
Koordynatorką przedsięwzięcia była Edyta Syska. 

Grójecki Ośrodek Kultury 
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Pasje Teresy
„Jestem na takim etapie 
życia, że niewiele muszę, 
a dużo mogę, więc staram 
się wykorzystać ten czas 
jak najlepiej, a możliwości 
są ogromne”. Tak zaczyna 
moja rozmówczyni, której 
dzieciństwo i czas edukacji 
upłynęły w Warszawie i 
z tym miastem  łączyła 
swoją przyszłość, ale mąż, 
chłopak z Grójca, chciał 
osiąść w miasteczku 
znanym jej tylko z felietonów 
Wiecha zamieszczanych w 
„Expresie Wieczornym” i w 
„Życiu Warszawy”. I tak oto 
upłynęło, z wyboru męża, 50 
lat.

Kiedy pytam ją o życiowe 
pasje, odpowiada, że od 
zawsze była ciekawa 
świata. Gromadziła 

albumy przyrodnicze, geograficzne, 
przewodniki po różnych miastach i 
krajach. Przydały się, kiedy dzieci 
dorosły i mogła spełniać swoje 
podróżnicze marzenia. Odwiedziła 
wiele krajów europejskich, a także 
Azję Środkową, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Kanadę i Chiny. 
Pokaz haftowania cienkimi 
jedwabnymi nićmi, w którym 
uczestniczyła w Szanghaju,  
zwiedzając fabrykę jedwabiu, być 
może przyczynił się do podjęcia  
prób sprawdzenia, czy też  tak 
potrafi.

 p Czy hafciarstwo, któremu 
poświęcasz dużo czasu, miało 
swój początek od chińskich 
jedwabnych nici?
Rękodzieło pociągało mnie tak 
samo, jak podróżowanie i po-
znawanie świata. Chciałam coś 
utkać, jakiś kilimek lub makatkę. 
Dzieliłam się tymi pragnieniami 
z rodziną i pewnego zwyczajnego 
dnia siostrzenica podarowała mi 
obrazek i motki kolorowych nici, 
żebym spróbowała haftować. 
Spróbowałam. Wciągnęło mnie! 
Początkowo moimi pracami były 
niewielkie obrazki przedsta-
wiające kwiaty i małe portrety. 
Wkrótce zaczęłam podejmować 
ambitniejsze zadania. Zaczęłam 
haftować reprodukcje obrazów 
znanych malarzy polskich: Wy-
spiańskiego, Mehoffera, Kędzier-
skiego, Kowalskiego Podkowiń-
skiego, Pankiewicza. Sięgnęłam 
także do mistrzów europejskich: 
van Gogha, Leonarda da Vinci, 
Velazqueza, Picassa i Moneta.

 p Do haftu potrzebny jest 
podkład, czyli płótno i 
nici. Uży wasz zawsze tych 

samych, dobrze znanych Ci 
materiałów?
Gdyby tak było, zubożałoby wy-
raz artystyczny pracy. Dwa ostat-
nie obrazy wykonałam na in-
nym rodzaju płótna i inną nicią 
– cienką muliną. Efekt jest taki, 
że wyglądają jak malowane. Na 
wyhaftowanie pierwszego o wy-
miarach 90x70 cm poświęciłam 
cztery lata. Z drugim o podob-
nych wymiarach poradziłam so-
bie  szybciej. Wykonałam  go w 
ciągu dwóch lat.

 p Szczerze podziwiam. Jesteś 
Penelopą z tamborkiem.  
Wykonałaś mnóstwo 
prac o uznanej wartości 
artystycznej. Obliczyłaś, że 
jest ich około 200. Taki talent 
i pracę należy upubliczniać. 
Jakie w ystaw y i gdzie były 
twoim udziałem?
Pierwsza moja wystawa indywi-
dualna była w 2009 r. w GOK-u. 
Pomogła mi pani Ewa Poradz-
ka, rekomendując moje hafciar-
stwo panu Grzegorzowi Rejerowi, 
wówczas dyrektorowi Grójeckie-
go Ośrodka Kultury. Zaprezento-
wałam 70 prac. Pamiętam do dziś 
ten wernisaż!  Było tłumnie. Były 
pochlebne opinie. Było uznanie. 
Po tym wydarzeniu zostałam 
przyjęta do Stowarzyszenia Pla-
styków Ziemi Grójeckiej. W ko-
lejnych latach uczestniczyłam 
wraz z artystami ze Stowarzysze-
nia w wystawach zbiorowych: w 
Górze Kalwarii, Ojrzanowie, Ko-
zienicach, Warce, w teatrze „Ka-
mienica” w Warszawie, w Domu 
Kultury na Ursynowie i na Ocho-
cie, no i oczywiście w macierzy-
stym GOK-u. Chcę jeszcze do-
dać, że nie ukrywam tajników 

swojego rzemiosła. Dzielę się 
swoimi umiejętnościami. Prowa-
dziłam warsztaty hafciarskie w 
Grójcu i w Tarczynie. Było duże 
zainteresowanie.

 p Widziałam Cię na kilku 
w ydarzeniach muzycznych. 
Czy muzykę także zaliczasz do 
swoich zamiłowań?
Od lat jestem fanką Letniego Fe-
stiwalu im. Jerzego Waldorffa w 
Radziejowicach, a oprócz tego 
bywam tam wiele razy w roku 
na koncertach. Z przyjemnością 
uczestniczę w wydarzeniach kul-
turalnych w Grójcu, a także w 
Tarczynie i w Konstancinie-Je-
ziornie. Chętnie oglądam w y-
staw y malarskie, np. obrazy 
Tamary Łempickiej w Willi La 
Fleur. By wam na wernisażach 
w Mazowieckim Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu (w grudniu była 
tu w ystawa „Wojciech Fangor. 
Dziś są moje urodziny”), a także 
w Centrum Rzeźby Polskiej w 
Orońsku. Chętnie odwiedzam 
muzea, np. Muzeum Azji i Pacy-
fiku w Warszawie, Muzeum Ka-
zimierza Pułaskiego w Warce.

Gościem r ubr yki poś więco-
nej pasjom seniorów była pani 
Teresa Matulka – kobieta wielu 
talentów i pasji: podróżniczka, 
hafciarka, koneserka dobrej mu-
z yki, amatorka dobrej książki i 
gr y w scrabble . Uczestniczka za-
jęć GUO, członkini Klubu Senior 
Plus i Familii . Teresa Matulka 
jest kolejną seniorką , która czas 
na emer ytur ze potraf i spoż ytko-
wać akt y wnie . Dziękuję za roz-
mowę i ż yczę , by tr wała pani pr z y 
swoich pasjach i wzbogacała je o 
nowe element y.

 URSZULA NADUK 

Do w ynajęcia
Lokal usługowy 
Niepodległości 7 

powierzchnia 60 m kw.
więcej informacji pod 

nr:  510-794-490 lub (048) 
664-04-66 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SAMOPOMOC”

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu, 
nawiąże współpracę z firmą z branży konstrukcji 
stalowych typu: wiaty śmietnikowe, ogrodzenia, 

daszki/ zadaszenia.
    Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy 

prosimy o kontakt
Tel:  510-794-490,  (048) 664-04-66
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Grójec kolędował z Pectusem
Rodzinnie, nastrojowo i 

świątecznie – tak było 
podczas Charytatywne-
go Koncertu Bożonaro-

dzeniowego 21 grudnia w Grójec-
kim Ośrodku Kultury. 
O tym, że bracia Szczepanikowie 
śpiewają kolędy, nie trzeba już niko-
go przekonywać. O tym, że robią to 
bardzo dobrze, wielu mogło się prze-
konać osobiście podczas licznych 
telewizyjnych koncertów świątecz-
nych. Dlatego koncerty kolędowe 
Pectus cieszą się ogromnym powo-
dzeniem. Rodzinna atmosfera tych 
muzycznych spotkań cudownie od-
daje klimat magicznych świąt.
Harmonia głosów czwórki bra-
ci nie ma sobie równych, bowiem 
program koncertu „Bracia, patrzcie 
jeno ... " ujmuje widza naturalno-
ścią i prawdziwością. Efekt podkre-
śla specjalnie przygotowana, peł-
na nastrojowego klimatu oprawa 
koncertu.
Wspólne kolędowanie z Pectusem 
było doskonałą okazją do spędzenia 
czasu w rodzinnym gronie! Bracia 

Szczepanikowie wpro-
wadzili nas w świątecz-
ny nastrój. Soliści Chóru 
Miasta Grójec wspaniale 
rozpoczęli wydarzenie, a  
Amelka, dziewczynka z 
kijowskiego schronu, na 
zmianę wzruszała i ba-
wiła licznie zgromadzoną 
publiczność.
Ten wyjątkowy czas był 
okazją, by wesprzeć cha-
rytatywną zbiórkę na 
mobilny szpital dla żoł-
nierzy z Ukrainy. Wyda-
rzenie zorganizowaliśmy 
wspólnie z Fundacją TV 
Pomaga, Mazowiecka 
TV i Mazowsze serce Pol-
ski (Urząd Marszałkow-
ski Woj. Mazowieckiego 
). Zachęcamy do wpłat 
na konto fundacji TV Po-
maga: 64 9291 0001 0181 
2558 2000 0010  –  z do-
piskiem: mobilny szpital.

Bracia Szczepanikowie zapowiadają powrót do Grójca
Marek, Maciej i Tomasz to 3 z 4 braci Szczepaników (oprócz nich jest jeszcze Mateusz) tworzących zespół 
Pectus. Po koncercie w Grójcu rozmawiał z nimi Szymon Wójcik.

 p To nie był Wasz pierwszy 
występ w naszym mieście. Jak 
wrażenia po koncercie? 
Tomasz Szczepanik: Zgadza się, 
a ponadto  jesteśmy  przekona-
ni, że to nie jest nasz ostatni 
koncert w Grójcu. Fantastycz-
na publiczność, świąteczny na-
strój. Zostaliśmy przyjęci  bar-
dzo ciepło, tak samo, jak nasze 
historie,  którymi się podzieli-
liśmy. Nie ukrywamy, że do po-
dzielenia się nimi zainspirował 
nas nasz tata, który wybrał się 
z nami specjalnie do Grójca, a 
rzadko mu  się  coś takiego zda-
rza. Mamy nadzieję na szybki 
powrót  –   w wydaniu sporto-
wym albo koncertowym. 
Maciej Szczepanik: Na pewno 
cieszy fakt, że mieszkańcy znali 
tak dobrze kolędy i chętnie śpie-
wali je razem z nami. 

 p Skąd pomysł na tego typu 
koncerty? 
Tomasz Szczepanik: Wywodzi-
my się z Pogórza Ciężkowickie-
go i  Rożnowskiego, niedaleko od 
Podhala,  stąd nasza inspiracja. 
Marek Szczepanik: Głównym 
zamysłem  jest to, aby nie zmie-
niać melodii i zaśpiewać utwory 
tak, jak śpiewano kiedyś. 
Tomasz Szczepanik: Przede 
wszystkim chodzi o to, żeby an-
gażować publiczność, która chce 
kolędować razem z nami, i to jest 
kwintesencja. 

 p Jak wyglądają święta 
Bożego Narodzenia u braci 
Szczepaników? 
Tomasz Szczepanik: W tym 
roku spotkaliśmy  się u Mate-
usza, to może niech on trochę 
opowie

Mateusz Szczepanik: Podzielili-
śmy się świątecznymi potrawami, 
które każdy z braci  dostarczył na 
wigilijny stół. Mama przysposobi-
ła wigilijne uszka, pierogi i barszcz, 
Maciek przygotował kapustę, ja ku-
piłem rybę. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć wspólnego kolędowania 
przy świątecznym stole i prezentów 
pod choinką. Po świętach od razu 
ruszyliśmy w trasę koncertową.

 p No właśnie. Zdradzicie nam 
swoje plany na rok 2023? 

Tomasz Szczepanik: To przede 
wszystkim mnóstwo koncertów, 
które mamy już zaplanowane. Dla 
mnie takie osobiste wyzwanie, też 
artystyczne i zawodowe, bo – bio-
rąc pod uwagę ukończone studia na 
Uniwersytecie Rzeszowskim – będę 
mógł się wykazać  darem do inspi-
rowania, do prowokowania, do bu-
dowania nastrojów, do kreowania i 
pracy artystycznej podczas spotkań 
z moimi podopiecznymi. Od 7 stycz-
nia możecie Państwo oglądać w te-
lewizji  program The Voice of Senior,  
gdzie jestem jednym z jurorów, 
obok Maryli Rodowicz. 

 p Dzię k uję Wa m za 
rozmo w ę 
Bracia Szczepanikowie: My 
również dziękujemy. Pozdrawia-
my mieszkańców gminy Grójec! 
                                   Fot. Agata Matulka  
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Grójecki Orszak Trzech Króli 2023
W TYM ROKU ORSZAK 
TRZECH KRÓLI 
PONOWNIE PRZESZEDŁ 
ULICAMI NASZEGO 
MIASTA, WYŚPIEWUJĄC 
KOLĘDY I PASTORAŁKI. 
PO UROCZYSTEJ MSZY 
ŚW. W PARAFII PW. 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
PRZEMASZEROWANO NA  
RYNEK, GDZIE ZNAJDOWAŁA 
SIĘ STAJENKA.

Orszak „otworzył” ks. pro-
boszcz Mirosław Le-
waszkiewicz, po czym, 
już tradycyjnie, odczy-

tano (Artur Szlis)  licznie zgro-
madzonej publiczności „Edykt 
Cesarza Augusta” nakazujący 
przeprowadzenie spisu ludności w 
całym państwie. 
„Udał się także Józef z Galilei, 
z miasta Nazaret, do Judei, do 

miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, ponieważ pochodził z 
domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna” (Łk 2, 4-5), 
o czym stanowiła pierwsza scen-
ka przygotowana i wystawiona 
przez uczniów PSP Nr 2 w Grój-
cu, nosząca tytuł „Wyjście Maryi 
Brzemiennej”.
Młodzi aktorzy, po odegraniu 
swych ról, dołączyli do Orsza-
ku, na którego czele stanęła pro-
mienista kolorowa gwiazda, na-
śladująca Gwiazdę Betlejemską, 
niesiona na drążku z kołowrot-
kiem wprawiającym ją w ruch. 
Następnie, tuż za nią, podąża-
li na swych rumakach dostojni 
Trzej Królowie w asyście szczudla-
rzy:  anioła i diabła, którzy sym-
bolizują w jasełkach odwieczną 
walkę Dobra ze Złem, o czym opo-
wiedzieli nam, podczas drugiej 

ulicznej scenki, uczniowie z PSP  
w Częstoniewie. 
W kolejnej, już finałowej scenie –  
na placu Wolności –  pokłoniliśmy 
się  Maleńkiemu Jezusowi, co za-
prezentowali nam w swojej insce-
nizacji, pt. „Pokłon trzech Króli”, 
uczniowie z PSP w Bikówku.  

SŁODYCZE I 
KOLĘDOWANIE

Po finałowej scenie wszystkie 
dzieci zostały obdarowane słody-
czami, a podczas jasełek motocy-
kliści z Klubu COBRRA MC Poland 
przygotowali pyszny żurek i zimo-
wą herbatkę.
Kolejnym punktem programu było 
kolędowanie ze Scholą „Fletnia 
Pana”. Chórzyści pod batutą Piotra 
Pękackiego zaprezentowali  popu-
larne kolędy i pastorałki. Artystów  
nagrodzono  oklaskami. 

NIC BEZ NICH

Grójecki Ośrodek Kultury za zaan-
gażowanie i nieocenioną pomoc w 
przygotowaniu i realizacji  wydarze-
nia serdecznie dziękuje: ks. dzieka-
nowi Zbigniewowi Stefaniakowi, 
ks. proboszczowi Mirosławowi Le-
waszkiewiczowi, „Fletni Pana” pod 
batutą Piotra Pękackiego, Państwu 
Katana, Klubowi COBRRA MC Po-
land, grójeckiej Policji i Straży 
Miejskiej, a w szczególności mło-
dym aktorom oraz ich instrukto-
rom, czyli: Anecie Senator, Beacie 
Kazusek i Katarzynie Szczygiel-
skiej, a także  Piotrowi Sobkowia-
kowi  (za obsługę scenotechniczną)   
oraz firmie ochroniarskiej CEO Secu-
rity Sp. z o.o. Przede wszystkim dzię-
kujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy licznie uczestniczyli w Orsza-
ku. Zapraszamy za rok.

DWIE ROCZNICE 

Jeszcze jedno. Tegoroczny Orszak 
Trzech Króli w całej Polsce przygoto-
wano w  800. rocznicę wystawienia 
pierwszej żywej Szopki, która – za 
sprawą św. Franciszka – stanęła 24 
grudnia 1223 roku w Greccio we Wło-
szech. Wydarzenie to stało się pierwo-
wzorem wszystkich jasełek.
Przy okazji Trzech Króli, w trady-
cji chrześcijańskiej nazywanych też 
Trzema Mędrcami albo Trzema Ma-
gami,  należy również wspomnieć, 
iż w bieżącym roku obchodzimy 550. 
rocznicę narodzin wielkiego astro-
noma, wybitnego polskiego uczo-
nego, Mikołaja Kopernika (ur. 19 
lutego 1473 ), który wykonywał 
ten sam „zawód”, co  Mędrcy ze 
Wschodu. 

DARIUSZ WOJTASIAK,                       
 KORDYNATOR OTK
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Charytatywny Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd  
Grudzień to miesiąc, w 
którym świętujemy przyjście 
Pana Jezusa na świat. To 
miesiąc, w którym szeroko 
otwierają się nasze serca 
na potrzebujących.  Grójecki 
Ośrodek Kultury wraz z 
mieszkańcami i artystami  
przyłączył się do pomocy  
naszym sąsiadom będącym 
w potrzebie. 19 grudnia 
2022 r., popołudniową porą,  
w sali widowiskowej GOK 
odbył się „Charytatywny 
Bożonarodzeniowy Koncert 
Kolęd”, połączony z  akcją 
charytatywną oraz loterią 
fantową – przygotowaną przez 
„Rodzinę Wolontariacką” – na 
zakup autobusu- mobilnego 
szpitala dla żołnierzy 
walczących w Ukrainie.. 

Rozpoczął się on repor-
tażami zrealizowanymi 
przez Witolda Wójcika z 
TV Mazowiecka na  wo-

jennych terenach Ukrainy. Na 
tych kilka chwil mieliśmy oka-
zję przenieść się do Kijowa, Irpie-
nia, Buczy, by poznać realia tak 

nam „odległe”, a jednocześnie tak 
bliskie naszym sercom. Rozmo-
wy przeplatane były piosenkami 
Amelki z kijowskiego metra, swo-
istego schronu przed bombardo-
waniem miasta.
Kolejnymi artystami występują-
cymi na scenie byli soliści prowa-
dzeni przez  Jana Zakrzewskiego, 
uznanego w świecie tenora: Edy-
ta Czuba, która charyzmatycznie 
i z charakterystyczną dla siebie 
aktorską nutą wykonała piosenkę 
Judy Gerland pt. „Have Yourself a 
Merry Little Christmas”, oraz Ja-
nusz Szarlip, który z pełną zadu-
mą wyśpiewał kolędę autorstwa 
Piotra Skargi „W żłobie leży”.  

TREBUNIE-TUTKI

Finałowym punktem pro-
gramu był koncert zespołu 

Trebunie-Tutki, który jest amba-
sadorem Podhala i polskiej kultu-
ry na festiwalach w całej Europie, 
Azji i Ameryce Północnej.
Umiłowanie tradycji i wierność 
góralszczyźnie nie ogranicza 
twórczości zespołu. Opierając 
się na tradycyjnym instrumen-
tarium, skali góralskiej i charak-
terze wykonania, zespół chętnie 
eksperymentuje, czerpiąc swą 
harmonię także z innych nurtów 
muzycznych, o czym zgromadzo-
na pod sceną publiczność mogła 
sama się przekonać podczas tego, 
jakże radosnego wieczoru kolęd z 
Trebunimi-Tutkami.

Niejeden meloman jeszcze dłu-
go będzie wracał duszą do tego, 
pełnego magii, wieczoru. Oby 
w nowym roku zawsze przy-
świecało nam dobro, a nasze 
serca były otwarte na drugiego 
człowieka.

DZIĘKUJEMY

W tym miejscu Grójecki Ośrodek 
Kultury pragnie podziękować 
wszystkim, którzy tego wieczo-
ru przyczynili się do realiza-
cji wspólnego charytatywnego 
wydarzenia, w tym m.in.: „Ro-
dzinie Wolontariackiej”  (Witek 
Wójcik, Barbara Lipska, Monika 
Woźniak, Beata i Eryk Frączako-
wie, Dominik Wojdalski, Mag-
dalena Kunka, Zbigniew Katana, 
uczniowie z Zespołu Szkół im. 
Armii Krajowej Obwodu „Głu-
szec"- Grójec w Grójcu, Wojtek, 
cała „rodzinna” ekipa oraz Klub 
Cobra MC Poland), Amelce, Edy-
cie Czubie, Januszowi Szarlipo-
wi, Janowi Zakrzewskiemu oraz 
zespołowi Trebunie-Tutki.

DARIUSZ WOJTASIAK, GOK

Złote Lwy w DKF-ie
Zrealizowała dotąd trzy filmy. Odwiedziła nas z najnowszym, anglojęzycznym debiutem, SILENT TWINS. Historia 
bliźniaczek z Walii została nagrodzona Złotymi Lwami (Najlepszy Film 47. FPFF w Gdyni 2022), a swoją światową premierę 
miała w prestiżowej sekcji Un Certain Regard 75. MFF w Cannes. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka o wyjątkowo wyrazistym 
spojrzeniu na kino, twórczyni „Córek dancingu” oraz „Fugi", gościła 6 stycznia w DKF-ie Jasminum.

SILENT TWINS został oparty 
na prawdziwej historii. Sce-
nariusz powstał na podsta-
wie reportażu Marjorie Wal-

lace o June i Jennifer Gibbons, które 
odmówiły komunikacji ze światem 
zewnętrznym. Film jest zachwyca-
jący wizualnie (zdjęcia) oraz wypeł-
niony muzyką. Wielka Brytania lat 
70. i 80. została odtworzona w pol-
skich warunkach przez naszych, ro-
dzimych twórców. Za scenografię 
odpowiedzialna była Jagna Dobes, 
za kostiumy Katarzyna Lewińska. W 
rolach głównych wystąpiły brytyj-
skie aktorki: Letitia Wright („Aven-
gers: Koniec gry”, „Czarna pantera”) 
oraz Tamara Lawrance („Na plaży 
Chesil”).
Poniżej kilka wypowiedzi, które 
usłyszeli uczestnicy spotkania. 

ODTWORZONO  
WALIJSKĄ 
RZECZYWISTOŚĆ

„Scenografka razem z operatorem 
najpierw pojechali tam. Patrzyli ja-
kie są kolory tych ścian, tych do-
mów, jaka jest atmosfera, jaka jest 
architektura. Potem zaczęliśmy tę 
walijską rzeczywistość składać z ele-
mentów, które odnajdowaliśmy w 

Polsce. Nie pokazujemy ogromnych 
przestrzeni, a jedynie fragmenty. 
Na przykład scena wejścia do szko-
ły była nakręcona we Wrocławiu. 
Mieliśmy problem z samochodami 
z epoki. W trakcie zdjęć był lock-
down. Nie mogliśmy ich przywieźć 
z Anglii. Granice były zamknię-
te. Na szczęście są na kontynencie 
osoby, które kolekcjonują takie sa-
mochody. Zorganizowaliśmy je z 
Czech i z Węgier. Było z tym dużo 
problemów i przygód. Tego, którym 

rodzice podjeżdżają pod szkołę, 
bardzo długo szukaliśmy, a później 
się okazało, że nie odpalał. Było tak 
zimno. Trzeba było go pchać, a póź-
niej okazało się, że hamulce też nie 
działają”. 

NIESŁYCHANA 
PROJEKCJA 

„June Gibbons widziała ten film. 
Ona bardzo przyjaźni się z Marjorie 
i Timem Thomasem (nauczyciel). 

Oni są bardzo blisko do tej pory. Na 
początku powiedziała, że bardzo się 
cieszy, że film powstanie, ale nie chce 
go oglądać. Zobaczyła zwiastun w 
Internecie, po premierze w Cannes, 
i powiedziała, że jednak chce zoba-
czyć ten film. Pojechaliśmy wszyscy 
do Londynu, ona też tam przyjecha-
ła pociągiem i obejrzała film razem z 
nami oraz razem z Marjorie i Timem. 
To była niesłychana projekcja. Wszy-
scy byliśmy przejęci jak ona zareagu-
je. Była bardzo skupiona, wyciszona 

i wzruszona na końcu. Bardzo jej się 
ten film podobał. Pytała: <<A skąd 
wiedzieliście, że takie ciuchy mieli-
śmy?>> Wiedzieliśmy to ze zdjęć z 
ich domu. Dziewczyny robiły sobie 
dużo zdjęć. Dały je Marjorie, a ona 
oczywiście pokazała je nam”.

WYJĄTKOWE 
DZIEWCZYNY

„Kim są dla mnie June i Jennifer? To 
wyjątkowe dziewczyny z wielką wy-
obraźnią. Bardzo wrażliwe, outsider-
ki. Z powodu pracy ojca, ich rodzina 
przenosiła się z miasta to miasta. 
Kiedy poszły do szkoły, zamknęły 
się na to otoczenie. Chciały zamilk-
nąć i zniknąć dla tego zewnętrzne-
go świata. Jednocześnie desperacko 
chciały się komunikować z ludźmi. 
Jedna z nauczycielek zaproponowa-
ła im pisanie. Jako kilkulatki zaczę-
ły pisać opowiadania. Oglądaliśmy 
ich prawdziwe lalki, które same 
tworzyły i którymi one się bawi-
ły. Każda lalka miała swoją historię, 
miały swoje imiona, zapisane cho-
roby, rodzaj śmierci na jaki umiera-
ły. One miały też do tego wszystkie-
go bardzo duży dystans. Były bardzo 
świadome”. 
                                         GRZEGORZ RYLSKI

Co tak naprawdę w życiu jest ważne?  

Cudownym zwieńczeniem naszej działalności w  roku  2022 było przedstawienie Studia Teatralno- 
Edukacyjnego Marii Quoos. Dzieci pod opieką Pani Marii, grając na scenie jak doświadczeni aktorzy,  
opowiedziały nam, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Trudno opisać słowami to niesamowite wy-
darzenie. Publiczność nie kryła łez wzruszenia.  Otrzymaliśmy wszyscy „kropelkę miłości", szacun-

ku i radości. Jesteście Ambasadorami najważniejszych wartości. Dziękujemy. Rodzice, możecie być dumni ze 
swoich pociech. W maleńkich postaciach wielkie serca. 

Grójecki Ośrodek Kultury 
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Tam, gdzie książki pachną różami 
Miejsko-Gminnej  Bibliotece  Publicznej im. W.S. Laskowskiego nie zaszkodziło  przeniesienie siedziby z centrum miasta, czyli 
z  budynku GOK-u do  dworku przy al. Niepodległości, choć początkowo mówiło się, że nowa lokalizacja znajduje się na końcu 
świata. „Kto tam dojdzie, panie?!” – powątpiewano.  Trochę umknął naszej uwadze fakt, że swoje lokum zmieniła także  Biblioteka 
Pedagogiczna, która przecież na przestrzeni ponad 70 lat działalności odegrała znaczącą rolę w krzewieniu czytelnictwa w 
Grójeckiem, zwłaszcza wśród nauczycieli,  a obecnie, jako filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, podlegająca Urzędowi 
Marszałkowskiemu, posiada atrakcyjną ofertę czytelniczo-kulturalną, nie tylko dla pedagogów. 

Historię Biblioteki Peda-
gogicznej, którą obecnie 
kieruje Magdalena Pasz-
kowska,  przedstawimy w 

osobnym szkicu. Tutaj przypomnimy 
tylko kilka faktów. 

UROK MAŁEJ 
PRZESTRZENI

Złożono ją w 1950 r. Najpierw  zosta-
ła przygarnięta przez  Publiczną Szko-
łę Podstawową  nr 3. Potem znalazła  
przystań w gmachu, będącym siedzibą 
Starostwa Powiatowego, by w końcu 
na długie lata zakotwiczyć w budynku  
przy ulicy Laskowej. Pamiętacie? Wcho-
dziło się tam po schodach, nie sapiąc ze 
zmęczenia. Potem przeglądanie papie-
rowych  katalogów. Jakże często oka-
zywało się, że  tytuł, który sprzątnięto 
nam już sprzed nosa w BUW-ie, czekał 
na nas właśnie tu, w grójeckiej placów-
ce, dysponującej  powierzchnią zaled-
wie 70 metrów kwadratowych! Małe 
powierzchnie biblioteczne mają swój 
urok, tak samo, jak krzątające się wśród 
ciasno upakowanych regałów bibliote-
karki (głębokie westchnienie). 

PRZEPROWADZKA DO 
RAJU

Czas ucieka. Coraz trudniej jest 
wdrapywać się po schodach na 

górę. Szczęściem, aby dzisiaj  wejść 
do Biblioteki Pedagogicznej, należy 
pokonać znaczenie mniej schodów 
niż w końcu ubiegłego stulecia, nie 
mówiąc już o tym, że, zgodnie z wy-
mogami epoki,  pomyślano także o 
czytelnikach niepełnosprawnych. 

Jak do tego doszło? Otóż w 2010 
r. „powiat” przekazał aktem nota-
rialnym  na rzecz biblioteki obiekt 
przy ulicy Różanej, w którym znaj-
dował się Wydział Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego. W ciągu 
pięciu lat budynek po „księgach 

wieczystych”  wyremontowano,  
oczywiście przystosowując po-
mieszczenia do przechowywania 
woluminów. Dwa tygodnie prze-
prowadzono się z ulicy Laskowej, 
by w grudniu 2015 r. z satysfakcją 
odetchnąć   w przestronnej siedzi-
bie  przy ulicy Różanej.  300 me-
trów kwadratowych. W piwnicach 
– archiwa, na parterze  –  wypo-
życzalnia  biblioteki z magazyna-
mi wyposażonymi w nowocze-
sne szafy, gabinet   kierownika, 
łazienki, na pierwszym piętrze 
– czytelnia multimedialna, sala 
wystawowa, zaplecze socjalne dla 
pracowników.  

WARTO WIEDZIEĆ

Warto wiedzieć, iż  kameralna 
ulica Różana ma  Bibliotekę Pe-
dagogiczną,  niebędącą jedynie 
miejscem gromadzenia, opraco-
wywania i udostępniania księgo-
zbioru, ale także ośrodkiem  życia 
kulturalnego, w którym aranżo-
wane  są wystawy, spotkania z 
pisarzami oraz zajęcia dla młod-
szych dzieci, starszych klas szko-
ły podstawowej, młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. Są tu cztery 
stanowiska z dostępem do Inter-
netu,  dostęp do wi-fi umożliwia-
jący pracę z osobistym laptopem. 

Przemiłe panie bibliotekarki w  lot 
odgadują nasze myśli. Skanują ar-
tykuły z czasopism oraz materia-
ły repertuarowe z okazji różnych 
uroczystości szkolnych. Sporzą-
dzają  zestawienia bibliograficzne 
na pożądany temat. Wyszukują 
materiały pomocne w pracy na-
uczycieli (karty pracy, ćwiczenia, 
zadania, bajki terapeutyczne, kon-
spekty). Służą literaturą pomocną 
dla rodziców dzieci z orzeczeniem 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Prowadzą lekcje bibliotecz-
ne dla dzieci z przedszkoli i szkół. 
Udzielają konsultacji dla nauczy-
cieli-bibliotekarzy. Prezentują dzie-
ciom bajki metodą kamishibai etc. 

WYCISZENIE

Owszem, zapewne przeciwnikom 
rustykalnych tradycji Grójca, uoso-
bionych w śp. Kogutku Grójeckim, 
nie  przypadnie do gustu  fakt, że 
bohaterem ostatniej wystawy pla-
stycznej był właśnie ów piejący 
stwór, lecz niewątpliwie warto od-
wiedzać  Bibliotekę Pedagogiczną. 
Właśnie tam, z daleka  od ulicz-
nego zgiełku,  można wypożyczyć 
książki  pachnące różami. Odna-
leźć spokój. 

REMIGIUSZ MATYJAS

Odrzywolskie Who Is Who. Mały słownik biograficzny

O tym, że literatura regionalna jest bardzo wartościowa, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Te perły literatury historycznej, odnoszące się do dziejów małych 
społeczności, ujętych w konkretnych regionach, są podstawowymi  nośnikami 
wiedzy o ludziach i sprawach, wydobywanych z niebytu przeszłości.

Są one arcydziełami lokalnej historii, zawartymi w niskonakładowych  edycjach, z regu-
ły wydawanymi ze środków własnych autora, składek społeczeństwa lub konkretnego 
sponsora, bowiem gremia obligowane do dbałości o regionalistykę najczęściej o tym 
zapominają, nie dostrzegając problemu.

Publikacje regionalne są jednak najpoważniejszymi promotorami regionów, wskazując to, czego 
w większości przypadków nikt i nigdy nie opublikował. To bardzo poszukiwane wydawnictwa. 
Niestety z uwagi na niskie nakłady – co wynika z braku środków – nie docierają do większości 
bibliotek i zainteresowanych.
Jednak dzięki ogromnej pracy autorów – pasjonatów lokalnej historii – coraz więcej mieszkań-
ców danych regionów, wydawałoby się zapomnianych przez czas i pamięć, zapoznaje się z wiel-
ce interesującymi epizodami z przeszłości miejsca,  w którym na co dzień żyją. 
Powiat przysuski jest jednym z nielicznych regionów, gdzie wydaje się coraz więcej poszukiwanych publikacji, a to za sprawą nielicz-
nych przecież regionalistów.
Jednym z nich jest Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, grójczanin, autor 35 książek i ponad 400 obszernych artykułów prasowych, odno-
szących się do dziejów Mazowsza południowego, a stanowiących efekt  wieloletnich, żmudnych badań. Autor zapowiada już kolejne 
dzieła! 
Badania regionalne byłyby bardziej wartkie, gdyby szkoły i biblioteki wykazywały zainteresowanie tematem, organizując spotkania 
autorskie z uczniami i osobami zainteresowanymi lokalną historią. Niestety, poza Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną  w Grójcu,  nie 
było propozycji w tym zakresie. Jest to zastanawiające, bowiem zarówno biblioteki, jak i programy szkół, posiadają konkretne wytycz-
ne w zakresie regionalistyki. 
Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki kontynuuje jednak prace badawcze, wzbogacając swój dotychczasowy dorobek literacki  nowymi 
książkami, które też – mamy nadzieję – przyczynią się do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu  w zakresie wiedzy o ma-
łej ojczyźnie.
Owe 35 książek regionalnych to imponujący dorobek. Ufamy, że wena twórcza długo jeszcze towarzyszyć będzie Autorowi. Dlatego 
też z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2022 r. lokalny rynek księgarski wzbogacił się o tom regionalny pt. Odrzywolskie Who 
is Who. Mały słownik biograficzny, będący kontynuacją wydanego już wcześniej Słownika… dot. Nieznamierowic.
Może publikacje te zainspirują też gminy powiatu grójeckiego do podjęcia współpracy w zakresie tworzenia podobnych gminnych 
słowników historyczno-geograficznych i biograficznych. Byłoby to swoiste curiosum na skalę kraju.
Odrzywolskie Who is Who… to bezsprzecznie kolejny – nie tylko lokalny – bestseller, zawierający ponad 450 haseł osobowych, co czy-
ni go niezwykłą encyklopedią wiedzy o ludziach tego regionu żyjących w okresie minionych 600 lat!
Prezentując powyższe spostrzeżenia, mamy nadzieję na inicjację współpracy bibliotek i szkół z regionalistami, bowiem ich samotna i 
pionierska praca nie może pozostawać anonimową. Edukując młodych, zainteresujmy ich ludźmi, którzy współtworzyli nasze dzieje.

KAROLINA TOMASZEWSKA 
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Stanisław Zaczyk, czyli  aktorstwo, miłość i upadek
Jego pojawienie się  w 
filmie, nawet wówczas, 
gdy grał niemieckiego 
oficera,  zawsze 
odciskało się na widzu,  
zwłaszcza na płci 
pięknej, zachwyconej 
jego miłą aparycją, 
kulturą osobistą,  barwą 
głosu.  W latach 60. i 70.  
znajdował się u szczytu 
popularności, zarówno 
jako aktor teatralny, 
jak i filmowy.  Na 
początku lat 80.  zniknął 
z ekranu, odsunął 
się  na ubocze życia.  
Dlaczego? Co takiego 
stało się, że obecnie 
mało kto pamięta o 
jego skromnej mogile   
na warszawskich 
Powązkach?

Stanisław Zaczyk, bo o nim 
mowa, urodzony 26 wrze-
śnia 1923 r. w   Nowym  Sączu, 
podczas okupacji niemiec-

kiej  studiował na tajnych kompletach 
aktorskich.

ZOSTAŁ W KRAKOWIE

Aktorstwo było jego największym ma-
rzeniem, choć mógł parać się  dzien-
nikarstwem, do czego namawiał go  
Stanisław Ziemba, pierwszy redaktor 
„Dziennika Zachodniego”. Nasz bohater 
nie dojechał do Katowic, gdzie z począt-
ku mieściła się siedziba redakcji wspo-
mnianej gazety, zostając w Krakowie. 
W  roku 1945 ukończył Studio Teatral-
ne przy Starym Teatrze  i zdał eksterni-
styczny egzamin aktorski. Szlify zawo-
dowe  zdobywał w Jeleniej Górze i we 
Wrocławiu, by w 1950 r. wrócić do Kra-
kowa i czarować publiczność  jako aktor 
Teatru im. Juliusza Słowackiego. Wcie-
lił się  m.in. Poetę w „Weselu”, Konrada 
w „Wyzwoleniu” oraz  Cara w „Kordia-
nie”.  Zatem  przed trzydziestką osiągnął 
znaczące sukcesy teatralne,  a   prze-
cież już w roku 1947 zadebiutował na 

wielkim ekranie  rolą  Tadka w „Ostat-
nim etapie” Wandy Jakubowskiej (fotos 
z  filmu, przedstawiający 24-letniego 
Zaczyka, znalazł się na tylnej okładce 
czasopisma „Film”).

PRZYJECHAŁA Z 
GDAŃSKA

Słowem, kariera aktorska  Stanisława,  
występującego także w słuchowiskach 
radiowych, rozwijała się pomyślnie. Los 
zdawał mu się sprzyjać także w spra-
wach sercowych. Oto w Krakowie stu-
dia aktorskie rozpoczęła Alicja Bobrow-
ska,  nieziemska blondynka, mająca 165 
centymetrów wzrostu, mieszkająca w 
Gdańsku, podająca się za Kaszubkę, choć 
pochodząca z Włodzimierza Wołyńskie-
go. Do kieszonkowego  dorabiała sobie jako 
modelka. Zaczyk zakochał się w niej bez 
pamięci. Stanowili piękną parę. Jeszcze w 
okresie narzeczeństwa ich uczucie zostało 
wystawione na próbę. 

NAJPIĘKNIEJSZA POLKA 

Na początku sierpnia 1957 r., na zapro-
szenie redakcji „Dziennika Bałtyckiego” 
i „Expressu Wieczornego”,  do  Stoczni 

Gdańskiej ściągnęło 25 kandydatek – miss 
i wicemiss poszczególnych miast ludo-
wej ojczyzny, by wziąć udział konkursie o 
tytuł „Miss Polonia”,  notabene zorganizo-
wanym  po raz pierwszy po wojnie. Wśród 
dziewczyn starających się o koronę naj-
piękniejszej Polki wyróżniała się  Alicja 
Bobrowska, 21-letnia studentka III roku 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie, Wicemiss Wybrzeża. Impreza, 
mająca niewiele wspólnego z dzisiejszym 
blichtrem i pompą,  czy ślepą zazdro-
ścią, zakończyła się zwycięstwem Bo-
browskiej. Olśniła wszystkich  nie tylko 
urodą, ale także obyciem scenicznym 
i wiedzą humanistyczną – do czegoś 
przydało się chodzenie po wybiegu tu-
dzież studiowanie aktorstwa.

WARKA, KOPENHAGA, 
AMERYKA  

Tak to, w sierpniowy dzień 1957 r.,  Sta-
nisław Zaczyk obudził się jako narze-
czony „Miss Polonii”. Powód do satys-
fakcji niewątpliwy, choć trochę i do 
obaw. Bez strachu przyjął wiadomość 
o udaniu się ukochanej do Warki  na 
święto Winobrania, gdzie w blasku 
świeżo zdobytej sławy prowadziła sa-
mochód, będący pierwszą nagrodą w 
loterii, a także spróbowała produktów 
Mazowieckiej Wytwórni Win.  Jakoś 
przeżył jej  podróż statkiem „Batory” 
do Kopenhagi.  Za to o prawdziwy  ból 
głowy przyprawiła go  perspektywa 
wyjazdu Alicji  do Kanady i Stanów 
Zjednoczonych na 6-tygodniowe to-
urnee z kabaretem „Wagabunda”. W 
końcu  dotarła  do USA,  choć w innych 
okolicznościach, rzecz niesamowita,  
na konkurs Miss Universe 1958. Pasz-
port dostała dopiero po złożeniu  obiet-
nicy  premierowi Cyrankiewiczowi, iż 
za Oceanem będzie promować Polskę 
Ludową, po czym  grzecznie wróci nad 
Wisłę.  

NIESPODZIEWANY 
KONKURENT

Dotrzymała słowa. W konkursie zdo-
była 5. miejsce oraz wyróżnienie za naj-
lepsze przemówienie o swoim kraju. Jej 
zdjęcie w stroju Krakowianki  obiegło 
cały świat. Mogła  pozostać na amery-
kańskiej ziemi,  podpisując kontrakt re-
klamowy  z marką Max Factor albo bli-
żej zaprzyjaźnić się z samym Marlonem  
Brando. Boski Marlon, o którym wtedy  
– jako przedstawicielka bloku radziec-
kiego – niewiele wiedziała, obiecywał 
jej karierę w Hollywood.   
– Nic, że nie znasz angielskiego. Naj-
pierw zagrasz cudzoziemkę, a potem 
poduczysz się języka i wypłyniesz, 
oczywiście u  mojego boku, na szerokie 

wody – obiecywał gwiazdor, oczarowa-
ny urodą Polki, niewiedzący, że  kocha 
ona Stanisława Zaczyka.

RODZINA  I PRACA

Dała  kosza  Brando. Wróciła do ojczy-
zny. Wyszła za mąż za Zaczyka. Urodził 
im się syn Maciej. W 1960 r. z Krakowa 
przenieśli się do Warszawy.  Tutaj, przy 
jej dużym zaangażowaniu, wybudowa-
li  dom na Żoliborzu. Stanisław  wystę-
pował w teatrach:  Narodowym, Pol-
skim, Ateneum  i Powszechnym. Wiele 
jego kreacji scenicznych, jak choćby 
Iwan w „Braciach Karamazow”, Senator 
w „Dziadach”,  Stroop w „Rozmowach 
z katem”, Burmistrz we „Wrogu ludu”,  
przeszło do historii polskiego teatru. Re-
gularnie występował w  filmach fabu-
larnych,  i choć rzadko były to role głów-
ne, jak np. kierowca Piotr Zawadzki w 
„Czekam w Monte-Carlo”,  to jednak 
zwracały na siebie uwagę widzów. 
Swoim  postaciom nadawał wymiar  
głęboko ludzki,  i to nawet wtedy, gdy 
grał oficera Abwehry, czy to majora 
Brocha w „Stawce większej niż ży-
cie”, czy majora Heynckessa w „Pol-
skich drogach”.  Ostatnią dużą rolą 
Zaczyka był  doktor Leopold Lawina, 
ojciec Basi, w serialu „Dom”. W tym 
czasie jego żona zajmowała się nie 
tylko domem i wychowaniem syna. 
Realizowała się także jako  aktorka, 
zawodowa przecież,   błyszcząc na 
deskach warszawskich teatrów, gra-
jąc, choć nie tak często, jak mąż, w 
filmach, by wspomnieć choćby nie-
zapomnianą  komedię „Małżeństwo 
z rozsądku”. Kilka lat była spikerką 
telewizyjną.

NA ZDJĘCIACH I W ŻYCIU

Alicja, na zdjęciach wykonanych  w 
żoliborskich pieleszach,  wciąż jest 
piękną kobietą, jak się wydaje, za-
kochaną w mężu. Patrzy na nie-
go  z czułością, raczej niemającą nic 
wspólnego z grą aktorską.  On też, 
choć na planie filmowym miał do 
czynienia z najpiękniejszymi pol-
skimi aktorkami,  wygląda na męż-
czyznę kochającego kobietę swego 
życia.  Wtem, ni stąd, ni zowąd, na-
stąpił rozwód, pozostający do dzisiaj 

niewyjaśnioną zagadką. Przypusz-
cza się, że Stanisława  tak mocno 
pochłonęła praca zawodowa, sta-
wiająca przed nim coraz to nowe wy-
zwania, którym nie mógł się oprzeć,  
że w pewnym momencie zabrakło 
go w domu. Miłość zwyczajnie się 
wypaliła? W każdym razie to raczej 
ona wzięła rozwód z nim niż on z 
nią. W roku 1981, przed ogłoszeniem 
w Polsce stanu wojennego,  wyjecha-
ła do Stanów Zjednoczonych, niby 
do przyjaciół, na krótko. Jednakże 
zapuściła  tam korzenie, wielokrot-
nie zmieniając adres, ucząc się języ-
ka angielskiego, pracując jako pielę-
gniarka, zajmując się wolontariatem, 
uprawiając, po przejściu na emerytu-
rę,  malarstwo i rzeźbę.  

NIE MÓGŁ SIĘ POGODZIĆ

Każdy rozwiedziony aktor amerykań-
ski, na miejscu Zaczyka,  ożeniłby się 
po raz drugi, trzeci, czwarty itd. On 
zaś, nie mając  w sobie nic z Marlo-
na Brando, bez problemów   godzące-
go  liczne małżeństwa   z utrzymy-
waniem bliskich więzi z W. Coxem 
tudzież innymi sławnymi  panami z 
branży filmowej, nie mógł pogodzić 
się z odejściem  Alicji.  Dostał uda-
ru mózgu. Po ciężkiej  chorobie nie 
przyjmował żadnych propozycji fil-
mowych. Być może już wtedy śro-
dowisko aktorskie, w którym dotąd 
cieszył się autorytetem i sympatią, 
obiegła zaskakująca informacja, jako-
by był tajnym współpracownikiem 
Służby Bezpieczeństwa. Sprawy tej 
raczej już nie wyjaśnimy, bowiem 
stosowne teczki archiwalne spalo-
no. W każdym razie Stanisław Za-
czyk, odcinając się od świata,  stał 
się cieniem siebie samego. Zmarł  
6 kwietnia 1985 r.,  ledwie prze-
kroczywszy sześćdziesiątkę.  Spo-
czywa na Starych Powązkach, w 
zapomnieniu,  bardzo  daleko od 
miłości swego życia. Tylko czasem 
jakiś przechodzień, pamiętający 
go z „Jeziora osobliwości” albo inne-
go obrazu, przystanie nad  grobem, z 
przejęciem popatrzy  na drewniany 
krzyż, ze wzruszeniem  wyciągnie z 
ziemi  garść  zaschniętej  trawy.                                              
                  REMIGIUSZ MATYJAS
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego części miejscowości Słomczyn – etap I

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 1 lutego  do 1 marca 2023 r.

w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/224/20 Rady 
Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn, zmienionej uchwałą 
Nr LIII/532/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2020r, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Słomczyn – etap I.
Projekt zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu) będą dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w 
Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.grojecmiasto.pl/).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 28 lutego 2023r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 
47 – sala konferencyjna. 
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami ( w za-
kresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem), może wnieść uwagi. Uwagi mogą być 
wnoszone:
- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy i Miara Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,
- w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: urzad@grojec-
miasto.pl lub przez platformę ePUAP,
- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM Grójec https://
bip.grojecmiasto.pl/
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z póź-
niejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publiczne-
go wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. Zaintere-
sowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu 
na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w 
formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsud-
skiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@grojecmiasto.pl lub przez 
platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 r..
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do 
projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upły-
wu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej urzędu https://bip.grojecmiasto.pl 
                                                                                                                               Burmistrz     
                Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do 
wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta 
Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia 
planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobo-
wych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i Miasta Grójec 
– https:// bip.grojecmiasto.pl

Szachiści walczyli w Bikówku
Druga odsłona Powiatowej 
Międzyszkolnej Ligi Szachowej 
przeszła do historii. Zawody 
odbyły się 13 stycznia w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
im. gen. bryg. Jana 
Kowalewskiego w Bikówku, 
gdzie gospodarze zapewnili 
zawodnikom świetne warunki.

P rzebieg turnieju potwierdził wy-
sokie aspiracje reprezentantów 
PSP nr 2 w Grójcu. Placówka 
dwukrotnie stawała w niedaw-

nej przeszłości na najwyższym szczeblu 
podium w Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatu. W PMLS Dwójka najwyraźniej 
ponownie zagra o najwyższe cele. Do zdo-
bytych w inauguracyjnych zawodach ligi 
15,5 punktów, uczniowie tej szkoły do-
rzucili 15 oczek w Bikówku i umocnili się 
na zdecydowanym prowadzeniu w lidze.
Stabilną jak dotąd formą w rozgrywkach 
mogą pochwalić się reprezentanci ZS-P z 
Nowej Wsi, którzy grając doświadczonym 
składem, złożonym z czterech uczniów 
klasy ósmej, utrzymali się na drugiej po-
zycji w lidze.
Przebojem do czołowej czwórki wdarli się 
reprezentanci PSP nr 2 w Warce. Po wol-
niejszym stracie podczas listopadowych 
zawodów w Nowej Wsi, gdzie zdobyli 
11,5 punktu, w Bikówku uczniowie wa-
reckiej Dwójki z 14 oczkami zameldowa-
li się drudzy na mecie i z sumarycznym 

wynikiem 25,5 punktów doszusowali do 
drugiej lokaty, którą dzielą z zawodnika-
mi z Nowej Wsi.
Czwarte miejsce w lidze — ostatnie pre-
miowane awansem do finału — zajmuje 
aktualnie reprezentacja PSP nr 1 w Grój-
cu. Co ciekawe, drużyna z Jedynki jako 
jedyna spośród czterech najwyżej no-
towanych szkół dokonała zmian osobo-
wych pomiędzy pierwszym a drugim tur-
niejem, co może wskazywać na większą 
głębię składu.

Najlepsza ósemka zawodników w kla-
syfikacji indy w idualnej w zawodach w 
Bikówku:
Marcin Sokołowski (PSP 2 w Grójcu) 5/5
Kamil Legucki (PSP w Lipiu) 4.5/5
Jan Bogumił (PSP 2 w Warce) 4/5
Wiktor Zaręba (PSP 1 w Grójcu) 4/5
Miłosz Trzaska (ZSP w Nowej Wsi) 4/5
Michał Łukiewicz (PSP w Ostrołęce) 4/5
Jan Knap (PSP 2 w Grójcu) 4/5
Adam Werbanowski (PSP 2 w Warce) 4/5

Następny turniej odbędzie się 3 lutego w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wy-
sockiego w Warce.
Współorganizatorami Powiatowej Mię-
dzyszkolnej Ligi Szachowej są Grójec-
ki Ośrodek Kultury, Gminna Instytucja 
Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Mogielnicy.
                                                   ADAM LASOTA

Pierwszy z lewej lider klasyfikacji indywidualnej w Powiatowej Międzyszkolnej Lidze Szachowej 
Marcin Sokołowski z PSP nr 2 w Grójcu.
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Nowy Rok, nowa Ja…, nowe usługi w Bibliotece 
Początek roku to dobry czas na wprowadzenia w życie nowego. Bibliotekarze wraz ze mną od dłuższego czasu śledzą nowinki w 
innych bibliotekach, literaturze fachowej, mediach społecznościowych. Uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach. Przygotowujemy 
propozycje wprowadzenia do naszych usług szereg nowych zajęć, warsztatów, spotkań, lekcji,  a co za tym idzie – bogatszej oferty 
kulturalnej. 

Dbamy o to, aby nasza biblio-
teka nie pozostawała w tyle 
za sąsiednimi miastami, 
gminami czy też powiata-

mi. Chcemy utrzymać się w rankingu 
najlepszych bibliotek południowego 
Mazowsza. 

STAN OBECNY 

Od prawie 16 lat, tj. od 1 kwietnia 2007 
r. pełnię funkcję dyrektora Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. 
Laskowskiego w Grójcu. Jako dyrektor 
MGBP mam ogromną przyjemność re-
alizować się zawodowo. Okres ten oce-
niam jako czas wyjątkowo dynamiczny. 
Biblioteka w tym czasie stała się instytu-
cją o znaczącej pozycji społecznej. Obec-
nie grójecka biblioteka należy do wy-
różniających się instytucji kultury na 
Mazowszu. Biblioteka oferuje wysoki 
standard usług dorównując placówkom 
w Grodzisku Mazowieckim czy w Pia-
secznie. Osiągnięcia zarządzanej prze-
ze mnie placówki znacznie wykracza-
ły poza środowisko lokalne. Instytucja 
jest dobrze postrzegana i ceniona przez 
mieszkańców oraz bibliotekarzy w ca-
łym powiecie, a także przez Bibliotekę 
Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego. 
Grójecka biblioteka zajmuje samodziel-
ny budynek, dysponuje bogatymi i ak-
tualnymi zbiorami oraz przygotowaną 
kadrą, która rzetelnie i z pasją realizuje 
wyznaczone zadania. Biblioteka corocz-
nie osiąga jedne z najwyższych wskaź-
ników związanych z aktywnością czy-
telniczą – zarówno pod kątem liczby 
aktywnych kont czytelniczych czy liczby 
wypożyczeń. 
Od 2007 r. biblioteka została komplekso-
wo skomputeryzowana. System biblio-
teczny posiada możliwość korzystania 
z aplikacji na telefon e-Biblioteka MA-
TEUSZ. Aplikacja umożliwia przecho-
wywanie kart bibliotecznych w forma-
cje QRCode, jak również szybki dostęp 
do kont bibliotecznych (prolongowanie 
pozycji, informacje o terminach zwrotu 
itp.). Nie ma przy tym limitu liczby ob-
sługiwanych kart, kont bibliotecznych 

–  można przechowywać karty całej ro-
dziny i łatwo je wybierać, będąc przy la-
dzie (wypożyczając pozycje). Po sfoto-
grafowaniu aparatem w telefonie kodu 
kreskowego książki w sklepie, można 
sprawdzić czy w naszej bibliotece do-
stępna jest dana pozycja do wypożycze-
nia i jaki posiada obecnie status.
Biblioteka oferuje mieszkańcom dostęp 
do bieżących nowości wydawniczych 
(najwyższe wskaźniki zakupu nowości 
wydawniczych w powiecie grójeckim). 
Tworząc ofertę biblioteki, rozszerzyłam 
ją w ostatnich latach o filmy na dvd, zbiór 
audiobooków, ale także dostęp do ebo-
oków. W stałej ofercie mamy dla mło-
dzieży spotkania Klubu Mangi i Anime 
oraz Spotkania z grami fabularnymi 
– RPG Grójeckiego Klubu Gier Fabular-
nych "Smoczy Sad".  
Od 2020 r. biblioteka pełni obowiązki 
biblioteki powiatowej. Powierzenie za-
dań było dla naszej placówki nobilita-
cją, ale też wyzwaniem. Zdecydowanie 
podniosło prestiż instytucji, jak również 
przybyło znacznie więcej obowiązków, 
ponieważ placówek jest aż 15. Biblioteki 
gminne zyskały fachową merytoryczną 
pomoc. Nastąpiła integracja środowi-
ska bibliotekarskiego w powiecie. Wyty-
czono plan działań, mający na celu pod-
niesienie jakości usług bibliotecznych 
w całym powiecie grójeckim. Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego 
sprawuje wnikliwy nadzór merytorycz-
ny nad naszą pracą na rzecz powiatu.
Dzięki moim staraniom od 2022 r. 
mieszkańcy gminy Grójec mają do dys-
pozycji pierwszy książkomat, umożli-
wiający możliwość zamawiania książek 
z katalogu i odbiór ich w dogodnym mo-
mencie poza godzinami otwarcia siedzi-
by biblioteki.

CO NOWEGO?

Na prośbę opiekunów najmłodszych 
dzieci stworzyliśmy Kącik dla malu-
chów z Lego adresowany dla dzieci 2+. 
Zapraszamy brzdące i przedszkolaki z 
rodzicami, babciami, nianiami. Serwu-
jemy dla opiekunów kawę. Zajęcia są 

darmowe, nie wprowadzamy ograni-
czeń ilościowych. Warunkiem skorzy-
stania z przestrzeni bibliotecznej jest 
posiadanie aktywnego konta bibliotecz-
nego. Kącik ma na celu zachęcenie dzieci 
do korzystania z Biblioteki od najmłod-
szych lat oraz pokazania, że jest to miej-
sce, w którym można przyjemnie spę-
dzić czas.
Nową usługą, która za chwilę zostanie 
uruchomiona, będzie możliwość wy-
pożyczanie gier planszowych. Dzię-
ki posiadanemu zbiorowi planszówek 
wprowadzimy również Popołudnia 
bez prądu. Osoby posiadające aktywne 
konto biblioteczne będą mogły spędzić 
czas ze znajomymi, grając na miejscu w 
gry planszowe. Do dyspozycji mają kil-
kadziesiąt tytułów. W planach mamy 
również organizowanie turniejów gier 
planszowych. 
Kolejną propozycją jest spędzenie popo-
łudnia z PS5 i wirtualną rzeczywisto-
ścią. Przy użyciu okularów VR można 
przenieść się w świat gier wideo i mate-
riałów filmowych 3D. Gogle VR mogą 
być stosowane w komputerach stacjo-
narnych PC i w laptopach, konsolach 
do gier oraz w smartfonach. Pozwalają 
rozglądać się w wirtualnej rzeczywisto-
ści w zakresie 360 stopni, wykorzystu-
jąc jedynie ruchy głowy. Jesteśmy w fazie 
sprawdzania, testowania, uczenia – tak, 
aby służyć wam pomocą oraz doradz-
twem w wyborze. Zajęcia edukacyjne z 
Robotem Photon to kolejna usługa, któ-
ra wkrótce zostanie uruchomiona. Ro-
bot może być wykorzystywany na róż-
nych etapach edukacji: od przedszkola 
do szkół ponadpodstawowych. Photon 
jest interdyscyplinarnym narzędziem 
dydaktycznym, zaprojektowanym z my-
ślą o wspieraniu rozwoju i kreatywności 
w każdym wieku. Robota można dowol-
nie programować. Urządzenie, przygo-
towane we współpracy z psychologami, 
ma stymulować rozwój dzieci, również 
podczas pracy w grupie, zwracając uwa-
gę na aspekt społeczny wykonywanych 
czynności. Dzięki Photonowi dziecko 
nabywa nowych umiejętności, zazna-
jamia się z tajnikami programowania 
oraz świadomie korzysta z technologii. 

To, co dziś jest przyjemną zabawą, 
może zachęcić młodych odkrywców 
do poszerzania swoich pasji i w przy-
szłości otworzyć drogi do pracy w 
dziedzinie IT.

Więcej informacji i szczegółów o na-
szej nowej ofercie można znaleźć na 
naszej stronie www.bibliotekagrojec.pl 
lub fanpage na FB.               
                                                      KINGA MAJEWSKA
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Zaczęliśmy tam, gdzie skończyliśmy
Z NOWYM-STARYM 
TRENEREM PIŁKARZY 
MAZOWSZA GRÓJEC, JERZYM 
ENGELEM JUNIOREM, 
ROZMAWIA MATEUSZ 
ADAMSKI.

 p Wraca Pan na stadion 
przy ulicy Laskowej po 
półtorarocznej przerwie. Ta 
ostatnia przygoda nie była 
jednak udana. Drużyna spadła 
z IV ligi. Jak z perspektywy 
czasu ocenia Pan tamten 
krótki epizod w roli trenera 
Mazowsza?
Wówczas do utrzymania zabrakło 
nam bardzo niewiele: do gry w ba-
rażach jednego zwycięstwa, a do 
bezpiecznego miejsca w tabeli za-
ledwie czterech punktów. 
Po powrocie rozmawiałem na ten 
temat z zawodnikami, którzy byli 
wtedy w drużynie. Każdy patrzy 
na to nieco inaczej. Nasz bram-
karz Kacper Filewski stwierdził na 
przykład, że gdyby nie dostał kon-
tuzji w pierwszym meczu, to by-
śmy nie spadli (śmiech). 
Ale faktycznie, przy wąskiej ka-
drze mieliśmy pecha z kontuzja-
mi. Na samym początku wypadł 
wspomniany Kacper Filewski. W 
pierwszym meczu czerwoną kart-
kę obejrzał Arkadiusz Gałka, a 
później z gry praktycznie do koń-
ca rundy wykluczyła go kontuzja. 
Daniel Złoch doznał kontuzji w 
drugim meczu. Jeszcze wcześniej 
w ostatnim meczu towarzyskim 
Jakub Derewicz złamał obojczyk. 
Dodatkowo przed rundą odeszło 
sześciu zawodników, w tym m.in. 
środkowy pomocnik oraz środko-
wy obrońca. 
Z drugiej strony był to czas reor-
ganizacji IV ligi. Spadały wtedy 
nawet drużyny ze środka tabeli, 
i trudno było się utrzymać. Ma-
zowsze było wtedy w tej klasie 
rozgrywkowej trochę na wyrost, 
awansując do niej z dalszej pozy-
cji w lidze okręgowej po przerwie 
związanej z wybuchem epidemii. 
Patrząc z perspektywy czasu, to 
nie był przypadek, że Mazow-
sze wtedy spadło. Kluby, które się 
wówczas utrzymały, były i są na 
zupełnie innym poziomie organi-
zacyjnym, finansowym i piłkar-
skim. Nie było tak, żeby klub miał 
papiery na grę w IV lidze. Jeżeli by-
śmy się utrzymali, to byłoby duże 
szczęście. 

 p Mimo tego zdecydował 
się Pan na powrót do Grójca. 
Dlaczego? 
W 2021 roku, po spadku, byłem 
gotowy pozostać w klubie. Zarząd 
poszedł jednak wówczas w in-
nym kierunku, a ja przeszedłem 

do rywala zza miedzy. Warka wy-
korzystała moment, i od razu zło-
żyła mi propozycję prowadzenia 
zespołu. 
Teraz, kiedy na stanowisku pierw-
szego trenera pojawił się wakat i 
obecny zarząd złożył mi propozy-
cję powrotu, to długo się nie zasta-
nawiałem. Moja poprzednia przy-
goda była krótka i specyficzna ze 
względu na panującą pandemię, 
ale czułem się w Grójcu dobrze. 
Przyjście tutaj było bardzo natu-
ralne. Kiedy wszedłem do szatni, 
to nie musiałem się praktycznie 
z nikim poznawać. Można powie-
dzieć, że zaczęliśmy tam, gdzie 
skończyliśmy. 

 p Kiedy rozmawiamy jest Pan 
dopiero po dwóch pierwszych 
treningach z drużyną. Jakie 
są pierwsze wrażenia i 
obserwacje? 
Nie jestem niczym zaskoczony. 
Znam drużynę. Widziałem jej 
kilka meczów w rundzie jesien-
nej, a co więcej, w klubie pozo-
stała praktycznie połowa składu 
z czasu, kiedy byłem trenerem 
Mazowsza. 
Na początku niepokoił mnie tro-
chę marazm, w który wpadła 
drużyna i brak ambitnych celów 
poszczególnych zawodników. 
Nikt nie stawiał poprzeczki wy-
żej, a uprawienie sportu polega 
na tym, aby stawać się coraz lep-
szym. Trzeba pokonywać własne 
słabości, a następnie przeciwni-
ków na boisku. Przecież na tym 
polega istota rywalizacji sporto-
wej. To się jednak z dnia na dzień 
zmienia na lepsze. 
Drużyna ma bardzo lokalny cha-
rakter, ale przez to, że w poprzed-
nich latach w klubie było zanie-
dbane szkolenie, w strukturze 
zespołu powstała dziura. Mamy 
sporą grupę doświadczonych pił-
karzy i dużą grupę bardzo mło-
dych zawodników, natomiast 
brakuje graczy w sile wieku, czy-
li 23-30 lat. Tymczasem powinno 
być odwrotnie. Zwykle drużyna 
składa się z zawodników w naj-
lepszym wieku do gry w piłkę, 
czyli właśnie 23-30 lat. Oprócz 
tego uzupełnia się nią dwoma-
-trzema doświadczonymi gracza-
mi i taką sama liczbą juniorów. 
U nas nie ma tej wiodącej grupy, 
dlatego trochę czasu potrwa, za-
nim ci młodsi zawodnicy nabiorą 
doświadczenia.
Liczę też, że zawodnicy będą 
zdrowi. W poprzedniej rundzie 
na urazy narzekali Rafał Sobczak, 
Daniel Złoch czy Arkadiusz Gałka. 
To są dla tej drużyny kluczowi pił-
karze, i kiedy ich brakuje, to zespół 
jest zdecydowanie słabszy. Dlatego 
dla mnie bardzo ważnym jest, aby 

przejść okres przygotowawczy bez 
kontuzji. 

 p Jakie cele krótkoterminowe 
i długoterminowe stawia 
sobie Pan jako trener 
Mazowsza? 
Generalnie w życiu stawiam so-
bie zawsze cele długotermino-
we, i taki był jeden z warunków 
mojego powrotu do Mazowsza. 
Podpisałem umowę z klubem 
na dwa i pół roku, co sprawia, że 
moja praca będzie długofalowa. 
W piłce nożnej można kupić so-
bie drużynę. Zapłacić zawod-
nikom, którzy mają określoną 
jakość i zrobić wynik. Moim 
zdaniem takie podejście to jest 
jednak zwykle fanaberia kil-
ku osób, które mają pieniądze, 
i robią takie rzeczy dla zaspo-
kojenia swojej ambicji. Tymcza-
sem takie działanie niszczy cały 
sens szkolenia, bo wówczas bra-
kuje miejsca dla wychowanków 
klubu. Oni prawdopodobnie też 
mogliby taki wynik osiągnąć, z 
tym, że w dłuższej perspektywie 
czasu. Natomiast, jeśli nie będą 
mieli szansy grania, to nigdy 
nie osiągną odpowiedniego po-
ziomu sportowego. Moim celem 
jest, żeby ten zespół stopniowo 
odmłodzić. Aby starsi zawodni-
cy przekazywali swoje doświad-
czenie młodym. Tak, aby w cią-
gu roku czy dwóch ci młodzi 
osiągnęli poziom, który pozwoli 
na wygrywanie meczów w lidze 
okręgowej.    
Jeśli chodzi o bliższą perspekty-
wę, to dopiero po meczach towa-
rzyskich i zamknięciu kadry, będę 
mądrzejszy, i będę mógł odpowie-
dzialnie określić cele na rundę 
wiosenną.

 p Czyli będzie Pan budował 
drużynę w oparciu o piłkarzy z 
powiatu grójeckiego? 
Na poziomie ligi okręgowej zu-
pełnie nie rozumiem filozofii bu-
dowania drużyny w oparciu o za-
wodników przyjezdnych. Grójec 
jest miastem powiatowym i mamy 
własną akademię. Uważam, że w 
okolicach jest na tyle dużo zawod-
ników, że na ten poziom rozgryw-
kowy można z nich zbudować dru-
żynę, która sobie poradzi. 
Nie mam zamiaru sprowadzać za-
wodników spoza naszego regionu. 
Ewentualnie chcę dać możliwość 
powrotu do klubu kilku zawodni-
kom, którzy są z Grójca. Jesteśmy 
w środku tabeli, i najbliższa runda 
będzie czasem, kiedy można dać 
szansę poszczególnym zawodni-
kom, próbować i budować. 
Poza tym, zimą jest bardzo trud-
no pozyskiwać nowych zawodni-
ków, bowiem funkcjonuje przepis, 
który nawet w przypadku amato-
rów wymaga uzyskania zgody na 
transfer od dotychczasowego klu-
bu. A jeżeli ktoś jest dobry, to wia-
domo, że klub niechętnie go odda.  
Jeżeli natomiast po zakończe-
niu tego sezonu zobaczymy, że na 
konkretnych pozycjach w naszym 
klubie nie mamy zawodników o 
wystarczającej jakości, to latem 
wzmocnimy się zawodnikami o 
danym profilu. 

 p Rozumiem, więc, że traktuje 
Pan rundę wiosenną jako 
swoisty poligon doświadczalny?
Zdecydowanie tak. Chcę bacznie 
przyjrzeć się naszej młodzieży i za-
wodnikom z okolicznych klubów. 
Są w nich zawodnicy, którzy po-
winni dostać szansę gry w wyższej 
lidze. 

Mamy ciekawe mecze towarzyskie 
umówione jeszcze przez poprzed-
niego trenera Mariusza Lisieckie-
go. Nic w ich planie nie zmienia-
łem. Dadzą nam one odpowiedź, 
jak wygląda nasza drużyna i jak 
prezentuje się na tle rywali. 

 p Objął Pan także funkcję 
dyrektora sportowego klubu. 
Funkcja dyrektora sportowego 
wiąże się z szerszym zakresem 
obowiązków i długoterminowym 
planowaniem, czyli wykorzysta-
niem środków, które są dostępne 
w klubie dla stworzenia optymal-
nego zespołu. Pozwoli to uspraw-
nić funkcjonowanie i budowę 
struktury klubu.
Taką funkcję pełniłem już w 
kilku klubach, i to się najlepiej 
sprawdza. Wówczas zawodnicy 
wiedzą, że to ja podejmuję decy-
zje, kto jest w drużynie i kto w 
niej będzie. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu można uniknąć wielu 
problemów. 

 p A będzie Pan koordynował 
drużyny młodzieżowe?
Jeśli chodzi o drużyny młodzie-
żowe, to moja rola będzie bar-
dziej doradcza. Na pewno będę 
miał wpływ na to, jak te zespo-
ły będą trenowały pod kątem 
pierwszej drużyny. Przykładem, 
jest decyzja o przesunięciu junio-
rów z rocznika 2005 do seniorów. 
Dzięki niej w najbliższym czasie 
nie będziemy musieli testować 
graczy z zewnątrz, ale to wycho-
wankowie w pierwszej kolejności 
dostaną szansę na grę w dorosłej 
drużynie. 

GŁUCHÓW OTWARTY NA MŁODZIEŻ!!  

Z apisy zbieramy do 15 marca! Chcemy cały czas powoli iść do przodu, rozwijać się jako klub oraz społeczność Głuchowa i okolic. Dlatego podejmujemy próbę zawiązania dru-
żyny młodzieżowej GPSZ Głuchów. Wszystkich chętnych w wieku 13-16lat, mieszkających w okolicach Głuchowa, Podola, Szczęsnej, Zalesia ale i nie tylko, prosimy o kontakt 
pod numerami 880578785 lub 794735289.
Porozmawiajcie z rodzicami, którzy i tak oficjalnie będą musieli się zgodzić na Wasze treningi. Na tą chwilę chcemy "zbadać" zainteresowanie projektem. Jeśli zbierzemy grupę 

rzetelnie trenującą - zagramy w lidze...
Oczywiście zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanego trenera za darmo na naszym obiekcie (w okresie zimowym w Grójcu na hali bądź boisku sztucznym).
Serdecznie zapraszamy, jeśli chcesz Tworzyć Nowa Historię GPSZ Głuchów, a przede wszystkim masz w sobie bakcyla sportu, chcesz się sprawdzić i rozwijać sportowo, zgłoś swój akces....
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Sukcesy  FC MUNDIALITO GIRLS 
ŻEŃSKA PIŁKA NOŻNA 
CORAZ SZYBCIEJ SIĘ 
ROZWIJA I ZDOBYWA 
POPULARNOŚĆ. SUKCESAMI 
W SZKOLENIU DZIEWCZĄT 
W NASZYM REGIONIE MOŻE 
POCHWALIĆ SIĘ AKADEMIA 
FC MUNDIALITO. JEJ 
ZAWODNICZKI ŚWIETNIE 
RADZĄ SOBIE W 
ROZGRYWKACH LIGOWYCH 
ORAZ TURNIEJACH, 
SĄ POWOŁYWANE 
DO REPREZENTACJI 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU 
PIŁKI NOŻNEJ, A OSTATNIO 
ZOSTAŁY... MISTRZYNIAMI 
POLSKI W TEQBALLU! 

K laudia Zieja (interesuje 
się nią Legia Warszawa!) i 
Maria Nowak na co dzień 

preferują grę na trawiastym boisku, 
ale są także wiodącymi postaciami 
futsalowego zespołu FC Mundia-
lito, a ich wysokie umiejętności 

techniczne sprawiły, że wspaniale 
spisały się podczas I Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski w teqbal-
lu (gra w piłkę na zakrzywionym 
stole) i niespodziewanie wygrały 
rywalizację, sięgając po tytuł naj-
lepszej pary deblowej w kraju. 
Wspomniany duet zawodniczek, 
podbudowany sukcesem, popro-
wadził zespół FC Mundialito 
Girls do awansu do II rundy roz-
grywek futsalowych w ramach 
Mistrzostw Polski U15 dziewcząt. 
FCM było gospodarzem i organi-
zatorem turnieju kwalifikacyj-
nego, który odbył się 17 grudnia 
2022 r. w Grójcu. Z trybun hali 
„Spartakus” Mundialitki dopin-
gowali burmistrz Dariusz Gwiaz-
da, a także dyrektor GOS Irene-
usz Wojciechowski, którzy – jak 

widać po wy-
nikach – przy-
nieśli drużynie 
szczęście.
Przed dziew-
czynami z FC 
Mundialito ko-
lejne wyzwa-
nia. 7 stycznia 
zagrają w Halo-
wych Mistrzo-
stwach Ma-
zowsza, a pod 
koniec stycz-
nia czeka ich 
następny etap futsalowych mi-
strzostw Polski. Życzymy powo-
dzenia i będziemy mocno trzy-
mali kciuki!
Jeżeli Twoje dziecko interesu-
je się piłką nożną i chciałoby 
spróbować gry z rówieśnikami 

– akademia FC Mundialito za-
prasza chłopców i dziewczynki w 
wieku 5-15 lat na treningi w Grój-
cu, Błędowie, Goszczynie i Mo-
gielnicy. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie: www.
fcmundialito.pl 

MIESZKAŃCY WYBIERAJĄ 

T rwa jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Plebiscytu na Sportowca i Trenera Grójca. 
Za pomocą internetowego formularza 
można oddawać głosy na nominowanych 

kandydatów. 

Głosowanie wystartowało w środę, 18 stycznia, 
i potrwa przez trzy tygodnie do środy 8 lutego. 
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone dzień później. 

W kategorii sportowiec nominację otrzymały czworo 
kandydatów: Justyna Kozdryk (sporty siłowe, 
Kraska Jasieniec), Jan Kozłowski (piłka nożna, 
Mazowsze Grójec), Ala Witkowska (koszykówka, 
MKS Grójec) oraz Klaudia Zieja (piłka nożna, FC 
Mundialito). 

Z kolei o tytuł trenera Grójca 2022 roku rywalizuje 
sześciu kandydatów: Jakub Derewicz (piłka nożna, 
Mazowsze Grójec), Dariusz Kołodziej (sporty walki, 
Krav Maga Grójec), Mariusz Lisiecki (piłka nożna, 
Mazowsze Grójec), Paweł Małecki (piłka nożna, KS 
Lesznowola), Marcin Skonieczny (piłka nożna, GPSZ 
Głuchów / FC Mundialito) oraz Kamil Zajkowski 
(sporty walki, ZajFit&Fight).  

Tradycyjnie organizatorem plebiscytu jest lokalny 
portal Grojec24.net. Patronat nad plebiscytem objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda, 
który ufunduje statuetki dla laureatów. Po raz 
drugi oficjalnym partnerem konkursu jest Grójecki 
Ośrodek Sportu „Mazowsze”. Do rąk zwycięzców 
trafią nagrody w postaci karnetów na krytą 
pływalnię Wodnik o wartości 500 zł. Partnerem 
medialnym plebiscytu jest „Życie Grójca”.

Głosować na kandydatów można na stronie www.
grojec24.net/plebiscyt.html. 

F erie zimowe w 
GOS Mazowsze za-
powiadają się inte-
resująco. W pierw-

szym tygodniu piłkarski 
obóz sportowy dla dzieci 
i młodzieży organizuje w 
naszym obiekcie GKS Ma-
zowsze. W  drugim taki sam 
obóz zaplanował MKS Gró-
jec, ale tu dodatkowo koń-
czymy go turniejem koszy-
karskim rocznika U12. Ferie 
upłyną pod znakiem piłki 
nożnej i koszykówki. Aby 
były jeszcze atrakcyjniejsze, 
GOS ze swojej strony wy-
najmie i posadowi na pły-
walni wodny tor przeszkód, 
który cieszy się zawsze dużą 
popularnością wśród naj-
młodszych odwiedzających 
pływalnię. Zabawy na to-
rze będzie można doświad-
czyć od 13 do 19 lutego br. 
Ponadto zaplanowaliśmy 
nieodpłatne wejścia na pły-
walnię i lodowisko dla dzie-
ci i młodzieży z gminnych 
szkół podstawowych w go-
dzinach 9.00-16.00. Nasi 
pracownicy i instruktorzy 
czekają. Zapraszamy!

Ferie zimowe w GOS Mazowsze
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