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Szpeci i będzie szpecił dalej

o.o. Przyjąć zatem należy, że niniejsza Uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej, jak również obowiązującym przepisom prawnym”.
Czy gmina nie mogła wykupić
tej działki od PKS Grójec? To
wszystko postaram się przedstawić w tym artykule.

JUBILEUSZ OSP GRÓJEC

Wspaniałe obchody 140-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grójcu - s.6

fot. Szymon Wójcik

Poczekalnia dusz

KULTURA
RETRO POŻEGNANIE

Grójec pożegnał lato
w stylu retro z Edith
Piaff i Mieczysławem
Foggiem - s. 8

Stary budynek dworca PKS prawdopodobnie nadal będzie straszył swoim wyglądem. Jest to
efekt decyzji 13 radnych (Klub Prawo i Sprawiedliwość oraz radni popierający byłego burmistrza).
Podczas sesji Rady Miejskiej, 30 sierpnia, radni odrzucili uchwałę — wcześniej przyjętą w formie
uchwały intencyjnej — zmieniającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w kształcie
uzgodnionym z PKS Grójec), a proponowaną przez burmistrza Dariusza Gwiazdę.

Z

miana
proponowana
przez burmistrza spowodowałaby, że szpetny
obiekt grójeckiej architektury w końcu doczekałby się
remontu, a mieszkańcy cieszyliby
się z nowego lokalu usługowego,
jakim byłaby cukiernia połączona

z piekarnią.
Dlaczego więc radni zmienili zdanie, jeśli w uchwale intencyjnej
zgadzali się na zmianę planu dla
GOK i dla PKS? Przecież w podjętej 28 września 2020 r. uchwale
intencyjnej do zmiany planu czytamy w uzasadnieniu: „Opraco-

wanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wynika z nowych
potrzeb związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku
Grójeckiego Ośrodka Kultury, w
tym działek nabytych przez gminę
oraz terenu PKS Grójec Spółka z

Historia starej poczekalni PKS
ciągnie się już właściwie od ponad 10 lat. Ówczesny burmistrz,
a obecnie radny Rady Miejskiej i
przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów, Jacek Stolarski,
oddał w wieczyste użytkowanie
PKS-owi gminną działkę, na której obecnie stoi nowy dworzec,
za kwotę około 26 tys. złotych.
[Użytkowanie wieczyste oddaje
się za pierwszą opłatą roczną w
wysokości od 15% do 25% ceny
nieruchomości i opłaty roczne. W
przypadku tej sprzedaży pierwsza
opłata roczna została ustalona w
wysokości 15% ceny nieruchomości i wyniosła około 26 tys. zł.
Każdego roku wnoszone są opłaty
roczne za użytkowanie wieczyste
w wysokości 1% ceny nieruchomości].
Dokończenie na s. 4

Szansa na mieszkania dla osób bez zdolności kredytowej
WSPARŁ PRYMASA

O ziemianinie Brzezińskim,
który sfinansował edukację
prymasaWyszyńskiego - s. 10

SPORT
MAZOWSZE CZWARTE
NA PÓŁMETKU RUNDY

Młodzież Mazowsza daje
sporo optymizmu
na przyszłość - s. 15

wiosny tego roku przez Krajowy
Zasób Nieruchomości oszacowano na około 5 tys. zł za 1 m2 (bez
działki).
Budynki w ramach SIM władze
Grójca chciałyby umiejscowić w
miejscowości Lesznowola, gdzie
znajdują się grunty Skarbu Państwa
(4 hektary w zarządzie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) oraz
działka należąca do gminy, gdzie
miała powstać oczyszczalnia ścieków (1 hektar).
– Na tych terenach KZN wyliczył
wybudowanie około 160 mieszkań,
jednak ilość mieszkań będzie uza-

S

amorząd planuje, wspólnie z gminami Kozienice,
Mszczonów,
Wiskitki,
Grodzisk
Mazowiecki,
Żabia Wola, Ożarów Mazowiecki i
Leszno, utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN
Mazowsze Centrum".
Burmistrz podkreśla, że mieszkania
wybudowane w ramach SIM będą
przeznaczone dla mieszkańców
gminy Grójec, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale ich dochody
gwarantują terminowe wpłaty czynszu. Ten może wynosić od 11 do 13
zł za metr kwadratowy mieszkania
(wyliczenia z wiosny tego roku).
– Kredyt zaciągnięty przez SIM w
BGK na budowę mieszkań jest spłacany i pokrywany w 100 procentach
z czynszu od lokatorów – wyjaśnia
Dariusz Gwiazda. – Gmina nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji, a otrzymuje
w formie dotacji rządowej 3 mln zł
na przygotowanie dokumentacji i
realizację inwestycji – dodaje.
Włodarz zaznacza, iż nie będą to
tanie mieszkania, ponieważ koszt
budowy obliczony według cen z

fot. Profil Facebookowy burmistrza Dariusza Gwiazdy

HISTORIA

We wrześniu burmistrz Dariusz
Gwiazda podpisał porozumienie
z Prezesem Krajowego Zasobu
Nieruchomości dotyczące
inwestycji mieszkaniowych.

leżniona od chętnych na ten rodzaj
umowy lokatorskiej wśród mieszkańców gminy. Projekt budynków
ma być dostosowany do planu
miejscowego i miejscowości – zapewnia Dariusz Gwiazda.
Rozpoczęcie budowy planowane
jest w 2022 r. Wcześniej potrzebna
będzie zgoda radnych. Burmistrz
zapowiada, że stosowna uchwała
ma być poddana pod głosowanie
na październikowej sesji Rady
Miejskiej w Grójcu. Jeśli radni
powiedzą tak, to pierwsi lokatorzy
będą mogli otrzymać klucze do
mieszkań w 2024 r.

Krajowy Zasób Nieruchomości
to instytucja powołana do prowadzenia przez władze publiczne
polityki sprzyjającej zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy
m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład
Zasobu, tworzenie warunków do
zwiększenia dostępności mieszkań,
podejmowanie działań mających
na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków
ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i innych
Mateusz Adamski
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ŻOF, dworzec i budownictwo czynszowe
Kolejna, już 38. sesja w obecnej
kadencji samorządu, za nami.
Podjęto podczas niej kilka istotnych
decyzji dotyczących gminy.
Uczestnicy obrad długo także
dyskutowali o problemach miasta.

J

ak podczas niemal każdych obrad, tak i tym razem doszło do
przesunięć środków w budżecie
gminy Grójec. Dzięki temu znalazły się pieniądze m. in. na dokumentację projektową dróg w Uleńcu i Pabierowicach oraz na budowę progów
zwalniających na kilku grójeckich ulicach (ul. Leśna, Zbyszewska, Wybickiego, Drogowców, Orzeszkowej), na
Działkach Krobowskich oraz w Głuchowie. Samorząd przeznaczył także
środki na poprawę bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych przy ul. Zbyszewskiej, Zdrojowej i Olimpijskiej.

Wspólnie o środki unijne

Inna istotna uchwała, którą rada poparła, dotyczy zawarcia porozumienia
w sprawie opracowania dokumentu
programowego dla samorządów należących do Żyrardowskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ŻOF). Przypomnijmy, że główną ideą ŻOF jest wspólne
aplikowanie, a potem podział środków
unijnych pomiędzy poszczególnych
członków tej organizacji. Dokument,
w którego tworzeniu ma uczestniczyć
także gmina Grójec, określi zasady
współpracy pomiędzy uczestnikami.
Radni w większości (przeciwny był
tylko Jacek Stolarski) zagłosowali „za”
porozumieniem, ale niektórzy z nich

mieli wątpliwości.
– Zagłosowałem przeciwko, ponieważ
trudno jest powiązać interesy Grójca z
interesami Żyrardowa i Sochaczewa.
Czego tam szukamy? – argumentował
Stolarski. – Utworzenie takiego obszaru to nieporozumienie – uważa.
Janusz Dulemba, choć poparł uchwałę,
to miał w tej kwestii podobne zdanie
jak Stolarski. On także zwrócił uwagę
na to, że Grójec i Żyrardów to dwa zupełnie inne miasta.
Czy była to dobra decyzja? Okaże się
w niedalekiej przyszłości. Jednak bezspornym faktem jest, że większość
gmin powiatu grójeckiego przystąpiło
do ŻOF w nadziei na współpracę przy
pozyskiwaniu środków z nowej perspektywy unijnej.

przykład Artur Szlis chciał dowiedzieć
się, z czego wynikają duże różnice w
utrzymaniu jednego ucznia pomiędzy
placówkami.
– By subwencja wystarczyła, w jednym oddziale powinno być przynajmniej 28 uczniów. Im mniejszy oddział, tym więcej gmina musi dołożyć.
W małych oddziałach i małych szkołach koszty utrzymania dziecka są duże
większe. A tam, gdzie mamy oddziały
przedszkolne, musimy zatrudniać
większą liczbę pracowników obsługi –
odpowiedziała.
Dodała, że kwota ta wynika także z
tego, ilu uczniów z orzeczeniami jest w
danej placówce (niektórzy uczniowie
wymagają nauczycieli wspomagających).

Szkoła muzyczna w Grójcu?

Woda i ścieki – istotna sprawa

Część sesji zajęło wystąpienie Moniki Kozłowskiej, naczelnika Wydziału
Edukacji w Urzędzie Gminy i Miasta
Grójec. W swojej prezentacji przedstawiła ona najważniejsze informacje dotyczące działalności placówek
oświatowych, dla których gmina jest
organem prowadzącym. Urzędniczka
wspomniała również m. in. o planach
utworzenia samorządowej szkoły muzycznej. W dniu wysyłki tego numeru „Życia Grójca” do drukarni miało
odbyć się spotkanie grójeckich samorządowców w tej sprawie, podczas
którego mieli oni poznać szczegóły
projektu.
Wystąpienie Moniki Kozłowskiej
skłoniło kilku radnych do pytań. Na

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji. Jacek Stolarski miał w tej
kwestii kilka pytań. Chciał dowiedzieć
się czegoś m.in. na temat pozyskania
środków zewnętrznych na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylinie
oraz tego, ile kilometrów kanalizacji
wykonała spółka. Inne jego pytanie
dotyczyło poprawy zaopatrzenia w
wodę północnej części gminy (rejon
Dużego Dołu i Lesznowoli). Tematy
te poruszył nieprzypadkowo, bowiem
dużo mówi się o budowaniu mieszkań
czynszowych na terenie Lesznowoli.
W odpowiedzi burmistrz Dariusz
Gwiazda odpowiedział, że projekt
modernizacyjny wykonany przed kil-

koma laty zdezaktualizował się. Dodał,
że będą zamontowane specjalne filtry,
które spowodują, że woda wpadająca do Molnicy z oczyszczalni będzie
miała lepszą jakość. Potwierdził także,
że trwają prace projektowe w kierunku
budowy kanalizacji ciśnieniowej w
Lesznowoli.
– Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę
inwestycji w Lesznowoli, to możemy
być spokojni, ponieważ te domy mogą
być zasilone ze studni w Mirowicach.

Sprawy różne

Sporo czasu, jak zwykle, zajęły dyskusje w punkcie „sprawy różne”.
Samorządowcy rozmawiali m.in. o
sytuacji starego dworca PKS (i działki
pod nim) i o planowanej inwestycji w
mieszkania czynszowe w Lesznowoli.
Szczególnie ten pierwszy temat poróżnił byłego i obecnego burmistrza.
Już niemal na samo zakończenie sesji
Karol Biedrzycki, przewodniczący
rady miejskiej, zapytał, czy gmina
jeszcze zamierza zorganizować w tym
roku jakieś święta muzyczne (typu
Święto Kwitnącej Jabłoni). Burmistrz
odpowiedział, że imprez z dużym
rozmachem na razie nie będzie, ponieważ w budżecie Grójeckiego Ośrodka
Kultury nie ma takich pieniędzy. Przypomniał, że decyzją rady budżet tej instytucji na ten rok został zmniejszony o
200 tys. zł (Karol Biedrzycki wnioskował początkowo o to, by zmniejszono
budżet o 400 tys. zł).
– Tak dużych imprez nie da się zorganizować bezkosztowo – powiedział
Dariusz Gwiazda.
Tradycyjnie już zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z sesji rady
miejskiej. Jest ono dostępne na: www.
grojec.esesja.pl. Dominik Górecki

GMINA GRÓJEC
NA DOŻYNKACH
5 września odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego.
Stoisko gminy Grójec przygotowali pracownicy Urzędu
Gminy i Miasta Grójec oraz
Koło Gospodyń Wiejskich
"Boskie Babki". Duże zainteresowanie wśród uczestników wydarzenia zrobił
wieniec przygotowany przez
mieszkańców sołectwa Bikówek.
- Najpiękniejsza praca to
ta, w której bierze udział
wiele par rąk. Pragnę podziękować wszystkim, którzy poświęcili czas, energię
oraz dali dużo pomysłów,
aby ten wieniec powstał:
Agnieszce, Edkowi, Małgosi,
Krzyśkowi, Kindze, Agnieszce, Ewelinie, Kasi ,Radkowi ,
Kindze, Krzyśkowi, Władkowi, Urszuli, Joli, Piotrkowi,
Mirkowi, Heniowi. Mieliśmy
również bardzo mocno
zaangażowaną w pracę reprezentację najmłodszego
pokolenia, które nie mamy
już obaw, na pewno przejmie po nas ponad 30-letnią
tradycję robienia wieńca
w podziękowaniu Bogu za
plony - napisała na profilu
społecznościowym Bikówka,
sołtys Dorota Niedbała
UGiM
Fot. Szymon Wójck
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PAMIĘTAMY O 17 WRZEŚNIA 1939 R
W piątek 17 września odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę agresji
Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka.
Ceremonię zapoczątkowała uroczysta msza św. w kościele pw. Świętego Mikołaja BM
w Grójcu. Po jej zakończeniu, w obecności pocztów sztandarowych, obchody kontynuowano na dziedzińcu kościoła, gdzie znajduje się pomnik ku czci Sybiraków, ufundowany przez śp. mjr Tadeusza Antoszewskiego. Ceremoniał wojskowy poprowadziło dowództwo oraz żołnierze Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej,
po apelu pamięci oraz salwie honorowej zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli
parlamentarzystów, władz samorządowych, służb mundurowych, uczniów szkół z terenu gminy Grójec oraz powiatu grójeckiego oraz harcerzy Hufca Grójec. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością zasłużeni Sybiracy-kombatanci: pani Helena Czuchnicka
oraz pan Tadeusz Kaczanowski.
Po raz kolejny rocznica „17 września 1939” została godnie upamiętniona, co jest najlepszym świadectwem pamięci narodu o poprzednikach.
		
Informacja prasowa UGiM

Informacja
In
formacja o realizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży
realizowanych w placówkach oświatowych w 2021 roku
Gmina Grójec w okresie wakacji 2021 r. przygotowała bardzo bogatą ofertę programową letniego wypoczynku dla najmłodszych. W związku z okresem pandemii,
który spowodował ograniczenia w dostępie do zajęć fizycznych (lekcje zdalne, zamknięte baseny, ograniczenia w dostępie do boisk, placów zabaw), organizując wypoczynek letni, skoncentrowano się głównie na aktywnym spędzaniu czasu. Wypoczynek letni zorganizowano w postaci różnorodnych półkolonii.
1.
Półkolonie sportowo-rehabilitacyjne.
Zajęcia były adresowane dla klas 1-4 wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Grójec.
W półkoloniach wzięło udział 130 dzieci. Turnusy trwały 2 tygodnie, a na życzenie rodziców – nawet trzy. Zajęcia odbywały się w PSP nr 1 i PSP nr 2. Zatrudnionych zostało 11 nauczycieli i 5 rehabilitantów. Głównym celem półkolonii była korekta wad postaw.
Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane prze Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz Akademię Nauki. Projekt był w 100% finansowany ze
środków Unii Europejskiej. Mogli w nim wziąć udział wszyscy uczniowie klas 1-4 z Gminy Grójec. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez 8 godzin
dziennie. Uczestnictwo w programie było całkowicie bezpłatne.
Organizatorzy zapewnili: możliwość udziału dziecka w codziennych zajęciach grupowych przez okres 2 lub 3 tygodni,
realizację programu rehabilitacyjnego –
korekcji wad postawy, realizację programu edukacyjnego,
jeden ciepły posiłek, ubezpieczenie dziecka, opiekę wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów a
także wykłady dla rodziców dotyczące zdrowia fizycznego najmłodszych.
2.
Półkolonie w PSP nr 1 zorganizowane pod nazwą „Gminne lato w mieście strefą wolną od uzależnień”
Zajęcia odbywały się w dniach 28.06.2021r. – 02.07.2021r., uczestniczyło w nich 19 uczniów z klas 1-6. Koordynatorem projektu była dyrektor - pani Elżbieta
Zakrzewska. Uczestnicy uiszczali opłatę wstępną za udział w półkoloniach w wysokości 150zł – kwota ta była przeznaczona na wyżywienie (codziennie śniadanie i
obiad) oraz materiały potrzebne do zajęć. Opłata za prowadzenie zajęć przez nauczycieli została sfinansowana ze środków GKRPA.
Uczniowie byli podzieleni na 2 grupy. Zajęcia odbywały się codziennie
w godzinach 8-16, tj. przez 8 godzin. Każda z grup w czasie trwania półkolonii od poniedziałku do piątku miała po 40 godz. zajęć, co daje łącznie 80 godz. zajęć.
Uczestnicy bardzo chętnie włączyli się w uczestnictwo w programie. Bardzo aktywnie brali udział w zajęciach sportowych, a także w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów i warsztatach z policjantami dotyczących profilaktyki oraz warsztatach dotyczących zdrowego odżywiania prowadzonych przez dietetyka.
3.
Półkolonie w PSP w Lesznowoli realizowane częściowo ze środków NFZ w ramach porozumienia między Gminą Grójec a SPZOZ Pniewy dotyczącego
pomocy psychologicznej dla uczniów szkół podstawowych.
Zajęcia odbywały się w okresie: 28.06.2021 r.- 02.07.2021 r. Koordynatorem półkolonii była pani dyrektor Beata Werpachowska. Koszt dla ucznia wynosił 50 zł za 5
dni zajęć. Opłata została przeznaczona na zakup materiałów i artykułów potrzebnych do prowadzenia zajęć. Program półkolonii był autorskim pomysłem opracowanym przez panią Dominikę Szeląg i panią Katarzynę Korczak. W ramach zajęć odbywały się m.in.:
- aktywności muzyczno-ruchowe;
- zabawy integrujące;
- zawody sportowe;
- zabawy z wodą;
- eksperymenty, spacery, gry planszowe;
- warsztaty artystyczne i kulinarne.
4.
Półkolonie w PSP nr 3.
Koordynatorem półkolonii była dyrektor szkoły pani Beata Górecka, natomiast zajęcia zostały współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odbywały się w dniach: od 23 do 27 sierpnia 2021r. w ramach projektu pt. „Wakacje wolne od uzależnień”. Założeniem półkolonii były działania profilaktyczne
zmierzające do zwrócenia uwagi uczniów na rozwijanie swoich zainteresowań i aktywne spędzanie wolnego czasu jako alternatywy do zachowań ryzykownych. W
projekcie wzięło udział 5 nauczycieli i 12 uczniów w wieku od 8 do 15 lat. Koszt całkowity półkolonii to : 4. 375 zł brutto, z czego 2 125 zł to dofinansowanie z
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu. Koszt półkolonii, który ponosili uczniowie to 150 zł.
Szkoła zapewniła dzieciom ciekawe zajęcia, takie jak:
- zajęcia sportowe, aerobik, zajęcia na basenie, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu;
- warsztaty z dietetykiem promujące zdrowy styl życia i odżywiania się;
- zajęcia „Fizyka na wesoło” rozwijające zainteresowania, uzdolnienia, ciekawostki
doświadczenia i quizy w tej dziedzinie;
- zajęcia plastyczne;
- zajęcia profilaktyczne o emocjach i uzależnieniach oraz sposobach na rozładowanie złości w formie warsztatowej
- wyjście do grójeckiego kina, gdzie wyświetlono dla dzieci bajkę pt. ”Luca”.
Poza tym uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami KPP w Grójcu, podczas którego zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie poznali historię budynku straży pożarnej, charakter pracy strażaków oraz mieli możliwość przebrania się w strój strażacki i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęci. Odbyło się także spotkanie z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami UGiM w
Grójcu, na którym dzieci dowiedziały się jak segregować śmieci i ochronić środowisko, a także dostały związane z tym tematem gadżety.
Podczas pobytu na półkoloniach uczestnicy mieli zapewnione śniadanie i 2-daniowy obiad. W ostatni dzień półkolonii został zorganizowany pożegnalny grill.
5.
Sportowe wakacje w PP nr 1 w Grójcu
Zajęcia profilaktyczne odbyły się w ramach projektu STOP UZALEŻNIENIOM - SPORTOWE WAKACJE finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Koordynatorem była pani dyrektor Elżbieta Jakubiak. Zajęcia miały na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom dzieci od
wszelkich używek, jak również od smartfonów, tabletów i komputerów. Ich celem było także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które jest spowodowane
problemami alkoholowymi w rodzinie. Odbyły się zajęcia z policją, psychologiem i harcerzami.
Harcerze przeprowadzili zajęcia ruchowe – śpiewanie piosenek, opowiadali o plusach bycia harcerzem, o zbiórkach harcerskich, o rajdach harcerskich pozwalających
poznać otaczającą przyrodę.
Zajęcia z policjantem dotyczyły sposobów reakcji na niebezpieczeństwo, przemoc i zaczepianie przez nieznajome osoby.
Na zajęciach sportowych dzieci uczyły się zdrowej rywalizacji, pomagania sobie nawzajem oraz pracy zespołowej.
W projekcie wzięło udział niespełna setka dzieci. Koszt programu to 4000 zł.
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Szpeci i będzie szpecił dalej
Dokończenie ze s. 1
Użytkownik, czyli spółka PKS Grójec, był zobowiązany do rozpoczęcia
prac w terminie do 31 grudnia 2005 r.
i zakończenia ich do 31 grudnia 2014
r. Nowy dworzec wybudowano, a w
akcie notarialnym nie pojawił się zapis
o wyburzeniu starej poczekalni autobusowej, natomiast taki zapis widnieje
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas sesji
radny Stolarski przyznał, że była ustna
umowa pomiędzy nim (ówczesnym
burmistrzem) a PKS, że po wybudowaniu nowego dworca, stary zostanie wyburzony, jednak nie została ona zawarta
na piśmie, czego, jak twierdzi, żałuje.
W obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest
zapis o likwidacji zdekapitalizowanej
zabudowy dotyczący terenu, na którym znajduje się stary dworzec, będący
własnością spółki PKS.
- PKS wybudował istniejący do dziś
nowy budynek dworca. Jest zupełnie
inny niż koncepcja, która była prezentowana. Dyrektor PKS tłumaczył
to tym, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa bardzo się pogorszyła. W
tym samym czasie powstała tam Biedronka. [...] nie powstały nowe perony,
oświetlenie, ani też nowy bezpieczny
wjazd od ulicy Laskowej. Rozpoczęto
jakiś dziwny remont albo przebudowę
starego budynku, który miał być przeznaczony do wyburzenia. Może
moim błędem było to, że nie spisałem
jakiegoś porozumienia, umowy z PKS,
niemniej jednak plan zagospodarowania uchwalony jeszcze w latach 90. nie
przewidywał tam żadnej innej działalności niż ta na rzecz transportu publicznego — argumentował radny.

Chcą pół miliona

Burmistrz Dariusz Gwiazda przedstawił projekt uchwały, przewidujący
prowadzenie działalności usługowej
na całym terenie PKS, ponieważ jest to
nadal niepodzielona działka. Podjęcie
takiej uchwały spowodowałoby wyremontowanie tego budynku oraz otworzenie kawiarni z piekarnią, znanej sieci
w Polsce.
- Właściciel zobowiązał się do zagospodarowania starego dworca, wpisu-

jącego się zresztą w koncepcję rewitalizacji parku i terenów wokół Grójeckiego Ośrodka Kultury. Kawiarnia
z piekarnią rozwiązałaby problem
niechlubnej wizytówki miasta, jaką jest
ten budynek, oraz deficytu lokali usługowych tej branży w centrum miasta.
Kupienie prawa użytkowania wieczystego gruntu za pół miliona złotych jest
absurdalne i, z punktu widzenia gminy
Grójec, całkowicie niegospodarne —
komentuje sprawę burmistrz Dariusz
Gwiazda.
Logiczna argumentacja włodarza spotkała się ze sporą krytyką ze strony 13
radnych, trwających w przekonaniu zasadności wykupienia tego gruntu wraz
z budynkiem od PKS Grójec za sumę
500 tysięcy złotych (tyle zażądało w
uchwale zgromadzenie wspólników
spółki PKS).

Użytkowanie, nie własność

Działka nr 1426/1 o pow. 4855 m2, na
której znajduje się stary dworzec, jest
własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki PKS.
- Grunty te nigdy nie były własnością
gminy Grójec. Informację na temat
ustanowienia użytkowania wieczystego na tej działce należałoby uzyskać
od Starosty Grójeckiego. Warto także
zwrócić uwagę, że PKS ma prawo
użytkowania wieczystego gruntu i
prawo własności budynku, a nie prawo
własności całej nieruchomości zabudowanej. Ta różnica ma bardzo duże
znaczenie w przypadku ceny sprzedaży. Wartość prawa użytkowania
wieczystego zawsze będzie niższa niż
cena prawa własności. Duże znaczenie ma liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste, liczba lat
niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego oraz wiele innych
czynników, które mają wpływ na tę
wartość i brane są pod uwagę przez
rzeczoznawcę majątkowego przy wycenie nieruchomości. Na cenę samego
budynku ma wpływ jego stan techniczny oraz przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, który, jak wiadomo z sesji z 30
sierpnia, nie został zmieniony — poinformowała naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Magdale-

na Śmietańska.

Problemy finansowe

W poprzedniej kadencji 2014-2018 na
prośbę byłego prezesa PKS i byłego
burmistrza odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone sprawie starego dworca. Radni
stali na stanowisku, żeby dworzec wyburzyć, a prezes wnioskował o zmianę
planu miejscowego, żeby dokończyć
rozpoczęty w 2013 r. remont dworca.
PKS Grójec już wtedy miał bardzo
słabą sytuację finansową, tym bardziej
zasadnym było wówczas przeznaczenie dworca na obiekt usługowy, który
generowałby zyski. Podczas tamtych
rozmów nie było mowy o wykupieniu
starego dworca przez gminę.
- Spółka nie przedstawiła żadnej wyceny, czyli operatu szacunkowego na
poparcie swoich żądań. Gmina Grójec
nie może wydatkować publicznych
pieniędzy na zakup nieruchomości za
cenę wyższą niż wartość rynkowa.
Pół miliona złotych za grunt w użytkowaniu wieczystym z własnością
dworca, to jest cena oczekiwana przez
sprzedającego, a nie wartość rynkowa
określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Poza kwestią ceny sprzedaży
pozostaje kwestia zasadności zakupu
tej nieruchomości - dodaje naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami grójeckiego magistratu.
- Jak taka nieruchomość wpisuje się
w zasób gminny, na co może być przeznaczona, jak wykorzystana? Na
to ma wpływ wielkość działki, stan
techniczny budynku, przeznaczenie w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego — wyjaśnia burmistrz
Dariusz Gwiazda.

PKS-y odpowiadają

Prezes zarządu spółki PKS Grójec
potwierdza, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, a proponowaną ceną za 1m2 gruntu było 1000
zł. "Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Miasta i
Gminy Grójec części działki, na której
znajduje się budynek starego dworca
autobusowego, została podjęta przez
Zgromadzenie Wspólników w dniu
20 maja 2020 r. Uchwała nie określała

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
PRZEDSZKOLAKA W PSP W BIKÓWKU
20 września to ważny dzień dla każdego przedszkolaka, co w tym roku z radością skonstatowały Smerfy oraz
Krasnale z oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku. Wspólne zabawy i tańce
wprawiły dzieci w doskonałe humory. Przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, więc doskonale wiedzą,
jak powinien się zachowywać dzielny przedszkolak. Na zakończenie dzieci otrzymały medale oraz drobne
upominki. Wierzymy, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków.
									 Monika Czajkowska

wartości transakcji, a jedynie wskazywała, że sprzedaż może nastąpić za
cenę nie mniejszą niż 1000 zł za m2.
Całkowita cena sprzedaży uzależniona
miała być od wynegocjowanej ceny i
zbywanej powierzchni" — czytamy w
odpowiedzi na maila.
Prezes potwierdził również, że chodzi
o nabycie około 500 m2 gruntu oraz
budynku dworca: "Zgoda na zbycie
wyżej wymienionych nieruchomości
obejmowała część działki oraz znajdujący się na niej budynek starego
dworca o pow. ok. 500 m2. PKS jest
użytkownikiem wieczystym działki,
na której znajduje się budynek dworca
oraz właścicielem samego budynku
i w takim zakresie jest uprawniony
do rozporządzania nieruchomością". Dodał także, że planowano tam
działalność handlowo-usługową. "Po
zmianie planu zagospodarowania
przestrzennego w budynku miałaby
być kontynuowana działalność usługowo-handlowa, prowadzona tam przed przeniesieniem dworca do nowego
budynku. W tym obszarze miasta jest
to typowa działalność."

Gorąca dyskusja

Podczas długiej i wyczerpującej debaty nad zasadnością podjęcia uchwały,
przewodniczący Rady Miejskiej Karol
Biedrzycki przypomniał, że pod koniec
lutego [28.09.2020 przyp. red.] radni
podjęli uchwałę intencyjną o chęci wykupienia tego terenu.
- Myśleliśmy, żeby ten teren wykupić, powiększyć. Zostały wyburzone
budynki [tereny wokół Grójeckiego
Ośrodka Kultury przyp. red.]. Moglibyśmy wykorzystać teren pod rozbudowę GOK. Były różne możliwości. Jest wybrana możliwość zmiany
planu zagospodarowania — mówił
przewodniczący.
W przypadku wykupu gruntów przy
GOK należałoby zadać pytanie: Czy
radni znają stan prawny tychże gruntów? Porównywanie zasadności wykupu starych barów i starego dworca
nie ma żadnego uzasadnienia, gdyż są
to odmienne stany prawne co do gruntu, budynków, służebności dojazdu
do tych działek. Były one notarialnie
zagwarantowane drogą pomiędzy
GOK i PKS, ale po przebudowie ul.
Laskowej na wysokości GOK właścicielce restauracji uniemożliwiono
dojazd, zapisany w akcie notarialnym,
i wskazano objazd od strony kina.
Nowy właściciel mógłby wystąpić na
drogę sądową z gminą i z pewnością
wygrałby sprawę. Co do nieruchomości zabudowanych, nabytych przez
gminę Grójec, mogły jeszcze przez
wiele lat działać zgodnie z prawem,
natomiast zasadność istnienia budynku starego dworca z funkcją dworca
zakończyła się z momentem oddania
nowego dworca do użytku.
Do dyskusji włączyła się również radna klubu PiS. – Popieram to, co powiedział radny Jacek Stolarski. Już raz
PKS oszukał burmistrza, radę i gminę.
Nie wyburzył budynku. Może niedługo deweloperzy będą do nas przycho-

dzić i będziemy na każde zawołanie
zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego? Mieszkańcy nie chcą tej
ruiny w środku miasta — mówiła radna PiS, Małgorzata Szymańczak.
Przypomnijmy, że od 3 lat obowiązuje specustawa „Lex Deweloper”.
Rządowy projekt w założeniu miał
ułatwiać realizację programu Mieszkanie Plus, ułatwiając deweloperom
ścieżkę wydawania niezbędnych decyzji. Ustawa wzbudzała wiele kontrowersji, ale pomimo licznych głosów
krytyki, Andrzej Duda zdecydował się
ją podpisać i wprowadzić 22 sierpnia
2018 r.

Jednak "NIE"

Radny Jerzy Antoniewicz, którego
zdaniem należało wykupić ten grunt,
pomimo wysokiej ceny, stwierdził
jednak, że poprze uchwałę burmistrza
zmieniającą MPZP.
- Jednak będę głosował, żeby zmienić ten plan. Ja i tak samo większość
mieszkańców nie chcemy oglądać i
przechodzić koło tej rudery — zadeklarował. Ostatecznie nie dotrzymał
słowa i zagłosował przeciw zmianie
planu. Całą dyskusję z sesji 30 sierpnia
można obejrzeć na stronie www.grojec.esesja.pl.
Szymon Wójcik

WIZYTÓWKA GRÓJCA
Podsumowując, gmina Grójec
może zmienić plan, dzięki czemu
powstanie lokal usługowy w miejsce starego (straszącego wyglądem) dworca, bądź wykupić część
działki z dworcem i wyburzyć
ten budynek. Żadne z rozwiązań
nie daje w 100% pewności, że na
terenach dworca w przyszłości nie
powstaną bloki. Taką gwarancję
może tylko zapewnić przyjęcie
przez radnych uchwały dotyczącej
standardów urbanistycznych, która była już dwukrotnie odrzucana
przez radnych obecnej kadencji.
Czy ruiny dworca PKS nadal będą
niechlubną wizytówką stolicy
powiatu grójeckiego? Może radni
mają jakieś inne plany? Tego
nie wie nikt, choć jeszcze nie tak
dawno mieliśmy szansę na kolejny
wartościowy symbol zdobiący nasze miasto. W 2020 r. radni postanowili, że nie przeznaczą 60 tys. zł
na powstanie muralu na jednym z
budynków przy Urzędzie Gminy i
Miasta Grójec, który miał wykonać
znany lokalny artysta i rekordzista,
zapisany poprzednim muralem
grójeckim w Księdze Guinnessa.
Należy zaznaczyć, że jego zdolności w tej materii są wyjątkowe.
Padały też argumenty, że gmina
ma„inne” potrzeby – rok później
taka kwota zostaje przeznaczona
na remont zabytkowej kapliczki
w mieście. W sumie, to po co
nam takie dzieło? Przecież Grójec
ma już swoją wizytówkę — ruiny
dworca PKS.
SW
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Dziecko jest małym poetą
Na łamach „Życia Grójca” oraz portalu kulturalno-informacyjnego często pojawiają się uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu
im. ks. Jana Twardowskiego. Ze wzruszeniem czytam o nich oraz opiekunach, którzy im towarzyszą we dnie i w nocy. Przypomnę,
że szkoła istnieje od 1967 roku. Jest okazja, aby przypomnieć fragment rozmowy z lat 90. XX wieku, przeprowadzonej z ks. Janem
Twardowskim. Oto, co powiedział o dzieciach (nie tylko specjalnej troski) autor Patyków i patyczków.
Czym jest dla księdza baśń i bajka?
Baśń i bajka to są różne rodzaje literackie. Baśń mówi o rzeczach wymyślonych, a bajka obraca się w świecie
rzeczywistości, opowiada o zwierzętach, ale... ma pouczenie i dydaktyczny
charakter.
Tę część rozmowy chciałbym poświęcić twórczości adresowanej dla
dzieci i młodzieży. Chyba za bardzo
nie posunę się za daleko, gdy powiem, że ksiądz wyróżnia młodego
czytelnika, z wzajemnością. Wielu
kapłanów, których spotkałem, wcale tego nie ukrywało, że w czasie studiów w Seminarium Duchownym
biegali do Kościoła Sióstr Wizytek,
żeby przysłuchiwać się, jak ksiądz
Jan Twardowski mówi do dzieci.
Na czym polega trudność pisania i
mówienia do dzieci? W jaki sposób
udało się księdzu pozyskać tyle sympatii dziecięcej (i nie tylko!)?
Nie bardzo wierzę w to, co mówisz.
Kiedyś, ucząc dzieci specjalnej troski,
musiałem mówić powoli, obrazami,
bez pojęć abstrakcyjnych. Poza tym
uważam, że ksiądz piszący wiersze ma
duszę dziecka. Na człowieka z biegiem
czasu wysypuje się śmietnik intelektualny, który go zaśmieca.
W sobotę po rannej Mszy św. uczy
ksiądz dzieci religii. Jakie to są dzieci? Dlaczego do księdza przychodzą? Czy im nie wystarczają lekcje
religii w szkole?
Mam kilka tylko dzieci, przychylni rodzice do mnie ich przysyłają.
Co było powodem, że ksiądz zaczął
głosić homilie dla dzieci?
Przyszedłem na parafię, gdzie były trzy
szkoły (Pruszków, Żbików) i przydzielili mi te szkoły specjalne. W czasach
stalinowskich, tylko w szkołach specjalnych mogli uczyć księża. Siłą rzeczy uczyłem w takich szkołach.
Jakie są ulubione lektury księdza
Jana?
Lubię młodzieżowe książki: Tajemniczy ogród. Odpoczywam jak czytam
o przyrodzie.
Z tych homilii głoszonych w Kościele powstał Zeszyt w kratkę, a po
nim Nowy zeszyt w kratkę. Ksiądz
znany jest jako Autor Patyków i patyczków. Czy ksiądz to wszystko, co
mówił, wierzył, że kiedyś wyda?
Nie myślałem, żeby te homilie wydać,
bo były czasy stalinowskie.

Ksiądz bardzo poważnie traktuje
dziecko. Kto księdza tego nauczył?
Janusz Korczak mówił, że dziecko powinno się traktować poważnie. Trzeba
unikać języka piastunek. Dziecko lubi
słowa w pełnym wymiarze. W przeciwnym razie jest zawsze skutek odwrotny.
Czy wcześniej musiały księdzu opowiadać, co je zdumiewa, zachwyca,
przeraża, by powstały opowiadania
i wiersze, które im ten dziwny świat
tłumaczy? Czy bez dzieci mogłyby
powstać takie utwory?
Oczywiście, że tak. Sam się zachwycam. Świat jest wspaniały, tajemniczy,
nie trzeba wchodzić w fantastykę. Na
przykład: niesłychany jest przylot ptaków. Najpierw przylatuje samiec, szuka terenu, a potem przylatuje samica.
Ptaki mają w sobie wewnętrzny zegar.
Co dzieci mówią po Mszach świętych
i po przeczytaniu księdza książek?
Dzieci się krępują mówić, ale są niezwykłe dzieci. Stale pytają: kto Boga
stworzył? Stale pytają. A Bóg jest tak
potężny, że nawet umiał nie stworzyć
siebie.
O co najczęściej pytają? O co proszą?
Nie. Ale się wypytuję, co czytają, jakie
mają zabawki.
Trafia ksiądz do dzieci za pomocą
uśmiechu. W opowiadaniu pt. O
ślubach w kościele m.in. pisze: (...)
Oplotkowano kościół, że jest smutny, poważny, tylko dla starszych,
dorosłych. Przychodzą do niego stale
ze zmartwieniami, z nekrologami, z
bólem głowy, do konfesjonałów rzucają grzechy jak ciężkie żaby. Kiedy
czyta się takie słowa, to trudno się
nie uśmiechnąć. Czy uśmiech toruje
drogę wierze? Czy o poważnych treściach tak trzeba mówić z dziećmi,
żeby ich Bogiem nie straszyć?
Dziecko wtedy, gdy może się uśmiechać, może się skupić. Był taki przykład: Jezuita, za moich czasów, postawił but na ambonie i on na tym bucie
skupił uwagę, kiedy spadnie, a kiedy
nie spadnie? Trzeba umieć wzruszyć i
rozbawić.

W prozie dla dzieci ksiądz zwraca
uwagę na szczegół, pisze między
innymi o Krzyżu, oczach Matki Boskiej, żartuje sobie z Trzech Króli...
Poza tym, w sposób bardzo delikatny, prosi, żeby uczyły się patrzeć na
trawę, kwiaty, ptaki... Patrzeć, ale w
zachwycie. Czy to znaczy, że w radości się widzi lepiej i więcej?
Dziecko samo patrzy z radością, dziwi
się. Dziecko jest małym poetą. Dziecko lubi rymy, które zamykają słowa.
Dzięki rymom łatwiej jest zapamiętać
wiersze.

Najczęściej dzieciom opowiada
ksiądz o dzieciach z Biblii albo świętych dzieciach, na przykład: świętej
Teresce. W Nowym Testamencie
spotykamy mnóstwo dzieci: córka
Jaira, umarłego chłopca i chłopca,
co miał 5 chlebów i 2 ryby, którymi
Jezus podzielił się z tłumem i jeszcze zostały kosze ułomków. Ksiądz
traktuje dziecko bardzo poważnie.
Przypomina, że dziecko jest osobą.
Co to znaczy? – pytam, bo dziecko
najczęściej traktuje się niepoważnie.
Nie na darmo mówi się, że – podobno – dzieci i ryby głosu nie mają. A
ksiądz wcale tak nie uważa. Wręcz
przeciwnie: zobaczcie, że mają głos,
nawet Chrystus daje dzieci za przykład dorosłym.
Mówi się, że dziecko jest ojcem swego
ojca.

Nie ukrywajmy tego, że po książki
dla dzieci sięgają bardzo często dorośli. Być może dlatego tak się dzieje, że nie ma w nich infantylizmu.

Kto był dla księdza autorytetem jeżeli chodzi o pisanie dla dzieci i młodzieży? Od jakich autorów uczył się
ksiądz rozumienia i pisania dla naj-

księdza urzeka najbardziej w
dziecku? Dlaczego tak bliskie są
dla księdza dzieci? Czy człowiek
starszy powinien mieć z dziećmi
kontakt, chociażby po to, żeby
odrodzić się?
Dziecko ma świeżość życia, stawia
pytania zasadnicze. Dziecko nie zatraca Łaski zdziwienia, a człowiek
przestaje się dziwić. A zdziwienie
jest początkiem poezji, nauki.

Ks. Jan Twardowski z Cz. M. Szczepaniakiem (fot. Antoni Chodorowski)

młodszych?
Od Makuszyńskiego i Korczaka (to
był człowiek niezwykły, chociaż
bardzo smutny).
W prozie dla dzieci stara się ksiądz
przedstawić świat, który, mówiąc
językiem dziecka, jest nieskażony
grzechem. Dopiero potem, wyjaśnia jak można z urwisa stać się
całkiem porządnym dzieckiem.
Nikogo ksiądz nie potępia, przez
palce patrzy na tych, co robią kłopoty, mówi, że zawsze mają szansę
się poprawić. Jest to: nawracajcie
się, ale... na wesoło. Jeżeli grzeszysz, nie płacz, bo łzy się śmieją,
kiedy są za duże.
Staram się o to, żeby właściwie po-

kazać dziecku miłość Boga, sens
życia...
Objawia ksiądz dzieciom prawdy,
jakie dopiero po latach zrozumieją. Na pewno jest w tym, co ksiądz
pisze i mówi, zachęta do czytania i
zgłębiania Pisma Świętego. I wcale ksiądz nie ukrywa, żeby dzieciaki za wzór stawiały sobie zakochanych: Najmądrzejsi są zakochani
... (Zakochani). Przypomina, że
miłość jest najważniejsza. A poza
tym prosi, żeby nie zapomnieli
o tym, że najważniejsze są niewidzialne ręce Niewidzialnego.
Można powiedzieć, że uczy ksiądz
skubać serce Boga i pokładać w
Nim całą dziecięcą nadzieję. Co

Czy mógłbym prosić o komentarz do wiersza pt. Do moich
uczniów?
Co do tego wiersza miałem wyrzuty sumienia, bo przytoczyłem autentyczne imiona i nazwiska. Czy
nie czuły się obrażone, bo przedstawiłem je jako dzieci nie za bardzo
szczęśliwe. Na szczęście, wyczuły
w tym wierszu życzliwość dla siebie, której ogromnie potrzebowały.
Święto Ofiarowania Pańskiego
przypomina nam wydarzenie
ofiarowania dziecka w świątyni?
To jest święto, które mówi nam, że
dziecko jest najpierw dzieckiem
Boga, a potem człowieka. Ofiarować dziecko Bogu, to nie znaczy
wykupić (dać ofiarę, żeby dziecku
się powodziło), to znaczy – oddanie dziecka Bogu: czyń, co z nim
chcesz.
Rozmawiał
Czesław Mirosław Szczepaniak

PIERWSZY GOL NA ZMODERNIZOWANYM
BOISKU PRZY UL. SPORTOWEJ
W piątek, 3 września, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska przy ul. Sportowej oraz
przekazanie ozonatorów do gminnych szkół podstawowych.

P

ierwszego
fot. UGiM Grójec
gola strzelił wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego Rafał
Rajkowski. Zarówno uczniowie
gminnych szkół,
jak i zawodnicy ze
szkółek piłkarskich,
mogą korzystać z
nowej nawierzchni.
Koszt inwestycji
to 364.000,00 zł, z
czego 200.000,00
zł gmina Grójec
otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury
Sportowej 2021.
Drugim miłym akcentem tego dnia
było przekazanie do wszystkich sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Grójec oraz Liceum Ogólnokształcącego ozonatorów, które zakupione zostały – dzięki środkom pozyskanym również z Urzędu Marszałkowskiego
– przez prezesa Stowarzyszenia Signovum Mariusza Pachockiego. Grant opiewał na sumę 14 400,00 zł i był jedną z ponad 30 dotacji, które otrzymało Stowarzyszenie w ciągu kilku ostatnich lat. Ozonatory przekazano na ręce
dyrektorów jednostek oświatowych. Zakupione urządzenia sprawdzą się w walce z COVID19 i przyczynią się do
wzrostu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w placówkach.
W imieniu gminy Grójec serdeczne podziękowania za wszelką życzliwość i otwartość ze strony władz Samorządu
Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem i wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim na
czele oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego przekazali: z-ca burmistrza Jarosław Rupiewicz oraz Monika
Kozłowska – naczelnik Wydziału Edukacji.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec
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140-latka z młodym narybkiem
Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu 29 sierpnia świętowała Jubileusz 140-lecia
działalności. Msza św. w intencji wielu pokoleń druhów-ochotników i uroczysty
apel, dzięki sprzyjającej pogodzie, odbyły się na placu Wolności.

U

rozmaicony rys historyczny, zaprezentowany
przez druhnę Justynę
Wojtczak,
wzbogacili
szerszą otoczką duchowni celebrujący nabożeństwo: w homilii ks. Zbigniew Suchecki, a w modlitwie ks.
Stefan Kazulak, kapelan grójeckich
strażaków. Uczestnicy uroczystości
dowiedzieli się m. in., że Korpus
Straży Ogniowej, jaki powstał w
1881 r., był podzielony na 4 oddziały liczące po 20-30 druhów, a sprzęt
przechowywano w drewnianej remizie.

Wojna

Przed wybuchem wojny, w 1939 r.,
Straż Ochotnicza w Grójcu wyłoniła jednostkę rezerwową, podzieloną na 3. oddziały, rozlokowane
w ważnych miejscach miasta. Po
zajęciu Grójca przez okupanta, siedziba straży została przeznaczona
na tymczasowy szpital. Zniszczono
wiele sprzętu i dokumentów. Straż
jednak istniała. Wielu młodych ludzi

dziewcząt i chłopców i jest bardzo
aktywna w kraju. Cała jednostka
wkracza w swoje 140-lecie z liczbą
150. Druhów-ochotników.

pomnik, przedstawiający strażaka
z uratowanym dzieckiem, wykonany przez rzeźbiarza Andrzeja
Zawadzkiego.

Dziś

Dowody uznania

towy przegląd orkiestr, a obchodzącą
120-lecie jednostkę OSP zaszczycił
obecnością prezes ZG ZOSP RP
Waldemar Pawlak. Rozpoczął się
też kapitalny remont strażnicy,
trwający do 2005 r. W 2003 r. reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, rozpoczynając
nowy okres aktywnej działalności.
Na 125-lecie druhowie otrzymali
samochód Volkswagen, a w 2015
r. jednostka OSP z Grójca została
włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Unowocześnianie jednostki było kontynuowane. 130-lecie zaznaczono
odsłonięciem Figurki św. Floriana
i otrzymaniem kolejnego wozu
ratowniczo- gaśniczego. W 2018
r. pojawił się nowy samochód operacyjny marki Ford, w następnym
– Mercedes oraz mikrobus marki
Ford. W 2020 r. – OSP rozpoczyna
kapitalny remont budynku oraz inicjuje zbiórkę złomu na zakup pralnicy. Kupuje ją dzięki wsparciu finansowemu marszałka województwa mazowieckiego. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza liczy już 60

guje. Dzięki inicjatywie burmistrza
Dariusza Gwiazdy i zaangażowaniu strażaków oraz ich przyjaciół,
nowoczesnego sprzętu przybywa.
Burmistrz Dariusz Gwiazda wręczył Sławomirowi Maroszkowi,
prezesowi OSP Grójec, kluczyki
do samochodu „Fiat” oraz dokumenty do supernowoczesnej sprężarki.
Odsłonięty został też oryginalny

Niedzielne uroczystości potwierdziły, że jubilatka z Grójca nie fol-

Po wojnie

Po zakończeniu wojny druh Jan
Kudelski uczynił wiele dla przywrócenia Straży pełnej sprawności
w działaniu, a druh Jan Tarnowski –
dla ożywienia orkiestry dętej. Duże
zmiany, nie tylko wizualne, dokonały się w remizie. W 1960 r. druh M.
Wieczorek utworzył przy OSP drużynę harcerską. Trzy lata później druh
Józef Sieradzki zorganizował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która
wyróżniała się w województwie.
W 1982 r. OSP otrzymała nowego
Stara 244, który zastąpił wysłużonego Stara 29. W 1985 r. druhom wręczono nowy sztandar ufundowany
przez władze miasta. Powstanie PSP
i rygory stanu wojennego ograniczały jednak działalność grójeckiej jednostki.
Po zmianach ustrojowych wybrany został nowy Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grójcu z prezesem Henrykiem Jaworskim.

Jubileusze

W 1996 r. OSP obchodziła jubileusz

fot. SW

W latach 1892-1893 w sąsiedztwie
obecnej PSP nr 3 została wybudowana nowa strażnica, a w 1901 r. utworzono strażacką orkiestrę. W 1914 r.
Straż Ogniowa i jej orkiestra zostały
obrabowane przez wojska niemieckie. Wznowiły działalność w 1918 r.
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1921 r., z okazji 40. rocznicy działalności, mieszkańcy Grójca ufundowali druhom-ochotnikom
sztandar. W 1927 r. przeprowadzono
się do nowej remizy, której budowę
współfinansowały władze miejskie.
W 1935 r. zakupiono przenośną motopompę, a następnie autopompę
marki „Fiat”, która była wielkim
postępem, jeśli idzie o gaszenie pożarów.

115-lecia. Były odznaczenia i gratulacje. Złotym Znakiem Związku zostali uhonorowani Henryk Jaworski
i Wojciech Kłosiński. Wizytówką
OSP pozostawała jej orkiestra dęta,
też jubilatka, koncertująca w Polsce
i poza jej granicami. W 2001 r. jubilatka-orkiestra zorganizowała powia-

fot. SW

Rozwój

zasiliło ją w obawie przed wywózką
na roboty przymusowe do Niemiec.
Druhowie przejęli porzucony pod
Grójcem samochód strażacki, który
po remoncie służył im przy gaszeniu
pożarów. W 1944 r. straż grójecka
otrzymała drugi samochód marki
Mercedes.

fot. SW

Znane są nazwiska ponad 20. założycieli Korpusu Straży Ogniowej w
Grójcu. Funkcję pierwszego prezesa
sprawował rejent Władysław Kamiński, uczestnik powstania styczniowego, a naczelnika – Edward
Pomianowski. Do straży ogniowej
garnęła się młodzież, głównie z pobudek patriotycznych. W 1882 r.
90-osobowy oddział Korpusu Straży
Ogniowej przeszedł chrzest bojowy,
ratując, przy dużym wsparciu mieszkańców, co tylko się dało z wielkiego pożaru przy ul. Mszczonowskiej i
Kościelnej.

fot. SW

Początki

Było też wiele odznaczeń, wyróżnień i gratulacji. Wicewojewoda
mazowiecki Artur Standowicz
udekorował w imieniu Prezydenta
RP trzech druhów. Złotym Krzyżem Zasługi Sławomira Maroszka,
a krzyżem brązowym Bogusława
Głogowskiego i Ewę Sztokinier.
Było też wiele innych odznaczeń i
odznak, m.in. Za zasługi dla Pożarnictwa, Strażak Wzorowy, dyplomów i podziękowań, przesłanych
m.in. prezesa ZG ZOSP Waldemara Pawlaka. Medalem Za Zasługi
dla Gminy Grójec odznaczono:
Sławomira Maroszka, Henryka
Truszkowskiego i Wojciecha Kłosińskiego. Podziękowania otrzymali wszyscy członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Cenne
było honorowanie za wysługę lat, w
tym za 70 lat Henryka Jaworskiego
i Kazimierza Jaworskiego, za 60 lat
– Henryka Truszkowskiego, za 50
lat – Wojciecha Kłosińskiego, za 45
lat – Sławomira Maroszka oraz za
40 lat – Jana Augusiewicza i Piotra
Pękalskiego.
Więcej na stronie:facebook.com/
tygodnikradomski
MK
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zięki ochotnikom z Grójca w 1881 r. powstała
organizacja społeczna
wyrażająca chęci ochrony naszego terenu.

Początki

Zgodnie z ówczesnym nazewnictwem otrzymała ona nazwę: „Korpus Straży Ogniowej “. Założycielami byli: Feliks Bether, Kazimierz
Bielawski, Władysław Dębiński,
Kazimierz Federowicz, Lucjan Grodzicki, Jan Gulatowski, Władysław
Kamiński, Wilhelm Kapler, Władysław Kłos, Feliks Komorowski,
Andrzej Krzeczkowski, Michał
Leżański, Piotr Ostrowski, Michał
Pękalski, Jan Piotrowski, Władysław Podwysocki, Edward Pomianowski, Antoni Więckowski, Ignacy Włuczyński, Jan Szulc, Adam
Szymański, Władysław Sydry oraz
Feliks Świderski. Natomiast pierwszym prezesem został rejent Władysław Kamiński uczestnik powstania
styczniowego, a pierwszym naczelnikiem Edward Pomianowski. Straż
grójecka cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem młodzieży, która
przez swój udział w stowarzyszeniu
widziała drogę do wolnej Polski.
W 1882 r. 90- osobowy odział miał
swój chrzest bojowy podczas olbrzymiego pożaru zabudowań przy
ulicy Mszczonowskiej i Kościelnej,
w którym to otrzymała ogromne
wsparcie od okolicznych mieszkańców. Od drugiej połowy XIX w. oddziały straży ogniowej w Królestwie
Polskim utworzyły „Związek Floriański“, który miał na celu zjednoczenie Straży Ogniowych. Korpus
straży dzielił się wówczas na cztery
20-30 osobowe oddziały. Dzięki
działaczom społecznym skromny
dobytek jednostki wzbogacił się
o specjalny wóz czterokołowy. W
latach 1893 – 1894 za prezesury
rejenta Kamińskiego została wybudowana naprzeciwko dzisiejszej
szkoły nr 3 pierwsza strażnica. W
1901 r. przy prężnie działającej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
powstała orkiestra dęta, której kapelmistrzem został Hencel. Uświetniała ona wiele uroczystości i organizowała własne koncerty. Podczas
I wojny światowej orkiestra została
obrabowana przez Niemców, po
odzyskaniu niepodległości orkiestra
oraz straż grójecka wznowiły swoją
działalność.

W Drugiej RP

W 1919 r. nowym kapelmistrzem
został Józef Ołowiński. W 1921 r., z
okazji jubileuszu 40-lecia, Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała sztandar od mieszkańców miasta, a od
Zarządu Głównego Związku Floriańskiego dyplom uznania. Jesienią
1927 r. straż wprowadziła się do nowego budynku, częściowo sfinansowanego przez miasto, u zbiegu
ulicy Szpitalnej i Piotra Skargi. Od
tego czasu dom naszej OSP stał się
miejscem krzewienia kultury. Pełni
ambicji druhowie wykazali starania,
aby wyposażenie jednostki dostosować do ówczesnych potrzeb. W
związku z tym w 1935 r. zakupili
przenośną motopompę marki LIS.

Natomiast kluczowym osiągnięciem strażaków był zakup autopompy marki FIAT, która zmotoryzowała naszą jednostkę.

Okres wojny

W sierpniu 1939 r. z powodu zagrożenia wojną powołano rezerwę
straży, która została podzielona na
trzy oddziały adekwatnie do trzech
stref miasta. 1 września bomby niemieckie wywołały pożar stacji kolejowej, a ostrzał z samolotów utrudniał próby gaszenia pożaru. We
wrześniu 1939 r. w budynku naszej
remizy Niemcy zorganizowali prowizoryczny szpital. W owym czasie
zginęło dużo sprzętu, instrumentów
i dokumentów. Po zakończeniu
kampanii wrześniowej druhowie
znaleźli porzucony wóz strażacki
DAIMLER, który wyremontowali, aby zstąpił utraconego Fiata. W
1944 r. Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała drugi samochód marki
Mercedes. W czasie wojny wielu
młodych ludzi w obawie przed wywiezieniem do Niemiec garnęło się
do straży.

W PRL

Po zakończeniu wojny Jan Pudelski
dołożył wszelkich starań, aby naszej
jednostce przywrócić przedwojenną
sprawność, natomiast Jan Tarnowski znacznie podniósł poziom naszej orkiestry. Dzięki zaangażowaniu prezesa Adama Budzyńskiego
i wiceprezesa Feliksa Wojaka nasza
remiza przeszła ogromne zmiany
wizualne. Od roku 1960 Komenda
Powiatowa Straży Ogniowej mieściła się w naszej remizie. Tego też
roku Stanisław Wieczorek utworzył
Harcerską Drużynę Pożarniczą im.
Jana Pudelskiego. W 1963 r. kapitan
Józef Sieradzki zorganizował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP,
która od początku wyróżniała się na
tle wojewódzkim. Z okazji 85-lecia
straż otrzymała nowy sztandar od
miasta w podziękowaniu za pracę.
W późniejszych latach powstanie
Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzenie stanu wojennego i inne
wydarzenia polityczne znacznie
spowolniły rozwój naszej jednostki.

Po transformacji ustrojowej

Rozpoczęła się transformacja ustrojowa, która również wpłynęła na naszą jednostkę. Wybrany został nowy
zarząd w składzie: prezes Henryk
Jaworski i pozostali członkowie,
tj. Wojciech Kłosiński, Stanisław
Sokół, Ewa Sztokinier, Zdzisław
Majewski, Jan Augusiewicz, Tadeusz Łeszczyński, Henryk Truszkowski, Piotr Samborski, Kazimierz
Jaworski. W 1982 r. Ochotnicza
Straż Pożarna otrzymała od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej
nowego Stara 244, który zastąpił
wysłużonego Stara 29. Rok 1996 to
jubileusz 115-lecia naszej jednostki, podczas którego otrzymaliśmy
kolejny sztandar ufundowany przez

Zjazd OSP Grójec
4 września w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Grójcu odbył się Zjazd Oddziału
Gminno-Miejskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Spotkanie przedstawicieli
wszystkich jednostek OSP
(Gościeńczyce, Grójec, Kośmin,
Mirowice, Pabierowice, Zalesie)
miało na celu podsumowanie
5-letniej kadencji Zarządu oraz
wybór nowych władz.

Z

jazd rozpoczął się od
wyboru przewodniczącego Zjazdu, którym
jednogłośnie
został
druh Henryk Truszkowski. Protokolantem Zjazdu została druhna Bożena Migdalska.
Na wstępie uroczystości wręczone zostały zalegle medale, dyplomy oraz wysługi lat strażakom
OSP Grójec, którzy nie mogli
odebrać ich 29 sierpnia, podczas
jubileuszu 140-lecia .
Prezes Zarządu druh Marek Płotica, w swoim wystąpieniu, podsumował pięcioletnią kadencję
Zarządu. Ze względu na dużą
liczbę interwencji oraz panującą pandemię mijający okres był
bardzo pracowity dla druhów
ochotników. Podsumowane zostały wszystkie remonty strażnic,
zakupy nowych pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz
społeczność, a także wyróżniono
zasłużonych strażaków. Złoty Znak
Związku otrzymali Henryk Jaworski oraz Wojciech Kłosiński. Atutem naszej jednostki jest również orkiestra dęta, która koncertowała na
terenie kraju i poza jego granicami.

W XXI w.

W latach 2001-2005 został przeprowadzony kapitalny remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
W 2001 r. celebrowaliśmy 120-lecie utworzenia OSP. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością prezes Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej

fot. SW

Organizacja ochrony
przeciwpożarowej w Polsce ma
bogatą tradycję. Od drugiej
połowy XIX w. znacznie rozwinęła
się straż obywatelska mająca
na celu ochronę drewnianych
miasteczek i osiedli przed
pożarami.

fot. OSP Grójec

bieżące sprawy wpływające na
funkcjonowanie jednostek OSP.
Komisja rewizyjna odczytała
protokół z kontroli pracy Zarządu. Przewodniczący Zjazdu, na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
wniósł wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres
sprawozdawczy. Uprawnieni do
głosowania strażacy jednogłośnie przyjęli przestawiony wniosek.
W wypowiedzi komendanta
Gminno-Miejskiego druha Sławomira Maroszka wielokrotnie
podkreślono bardzo duże zaangażowanie wszystkich jednostek
OSP z terenu Gminy Grójec w
zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom. Udział w akcjach
gaśniczych, częste prace na rzecz
OSP, udział w uroczystościach
państwowych, kościelnych, walka z pandemią to tylko niektóre
z zadań, jakie na co dzień podejmują ochotnicy poświęcający
swój wolny czas dla dobra społeczeństwa. Za to wszystko im
dziękujemy.
Kolejnym punktem Zjazdu był
wybór nowych władz.
PREZYDIUM tworzą: Marek
Płotica – prezes, Wiesław Malesa – wiceprezes, Wojciech Kłosiński – wiceprezes, Sławomir
Maroszek – komendant Gminno-Miejski, Michał Maroszek

– sekretarz, Henryk Jaworski –
skarbnik, Mariusz Włodarczyk,
Mateusz Godusławski i Andrzej
Kuligowski – członkowie.
Członkowie Zarządu: Józef
Grabowski, Sylwester Matulka,
Wojciech Zieja, Bogusław Głogowski, Władysław Piątkowski,
Henryk Truszkowski, Rafał Gendek, Robert Malinowski, Paweł
Łukasiak.
Komisja Rewizyjna: Janusz
Karbowiak – przewodniczący,
Mirosław Morawski – wiceprzewodniczący, Henryk Feliksiak –
sekretarz.
Zjazd wybrał swoich delegatów
i przedstawicieli na zjazd powiatowy OSP. Delegaci: druh Sylwester Matulka, druh Mariusz
Włodarczyk. Przedstawiciele do
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Grójcu: druh Marek
Płotica, druh Sławomir Maroszek, druh Wojciech Kłosiński,
druh Wiesław Malesa, druh Władysław Piątkowski.
Na zakończenie głos zabrali
goście: wicestarosta Powiatu
Grójeckiego Jolanta Sitarek, zastępca komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w
Grójcu st. kpt. Marcin Błoński,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu druh
Władysław Piątkowski.
Info OSP Grójec

Straży Pożarnej Stanisław Kalina.
W czerwcu 2001 r. orkiestra OSP
zorganizowała Powiatowy Przegląd
Orkiestr. W roku 2006 OSP Grójec
obchodziła swoje 125 lat istnienia i
z tej okazji otrzymaliśmy samochód
Volkswagen T4. 130lecie nasza jednostka hucznie obchodziła w 2011 r.
z udziałem: wiceprezesa Rady Ministrów prezesa Zarządu Głównego ZOSPRP Waldemara Pawlaka,
wojewody mazowieckiego Jacka
Kozłowskiego, posła na Sejm RP
Mirosława Maliszewskiego, senatora RP Stanisława Karczewskiego,
radnych sejmiku mazowieckiego
Leszka Przybytniaka i Zbigniewa
Gołąbka, biskupa Piotra Jareckiego, władz powiatu i gminy. W 2015
r. decyzją Komendanta Głównego
nasza jednostka została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Podczas uroczystości
135-lecia naszej jednostki został
uroczyście poświęcony i przekazany dla OSP Grójec nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego (3,5/35), a także odsłonięto figurkę św. Floriana na budynku naszej
remizy. W 2018 r. pozyskaliśmy samochód operacyjny marki Ford. Rok
2019 był rokiem przełomowym jeśli
chodzi o wyposażenie. Zakupiliśmy
fabrycznie nowy średni samochód

ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego ze zbiornikiem wodnym 4 300
litrów, dodatkowo zakupiony został
samochód mikrobus marki Ford T.
W roku 2020 jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej przeprowadziła kapitalny remont budynków. Aby poprawić bezpieczeństwo ratowników
oraz higienę ich pracy nasi strażacy
podjęli społeczną inicjatywę zbiórki złomu, z której środki miały być
przeznaczone na zakup specjalistycznej pralnicy. W akcję naszych
strażaków zaangażowali się mieszkańcy całego województwa. Wiele
godzin ciężkiej pracy przyniosło
efekt. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się zakupić
pralnicę. Pod koniec 2020 r. został
zakupiony oraz przystosowany
do działań ratowniczo-gaśniczych
wielozadaniowy pojazd TGB oraz
przyczepka transportowa. Od 2003
r. została reaktywowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która z
roku na rok prężnie się rozwija i pozyskuje nowych strażaków. Na rok
2019 (stan przed pandemią) liczyła
60 osób i była najliczniejszą drużyną w Polsce. Jednostka od momentu
wstąpienia do KSRG uczestniczyła
łącznie w 30 wyjazdach oraz działaniach gospodarczych.
Info OSP Grójec
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Ta ostatnia niedziela, czyli pożegnanie lata w stylu retro

Rikszą przez rynek

Rok 2021 jest rokiem Mieczysława Fogga. Fundacja Retro dodała
do grupy wybitnych osobistości
swojego patrona, zapowiadając
tym samym szereg wydarzeń
związanych z niezwykłą postacią
wyjątkowego śpiewaka.
– Nie będzie to tak ustanowione, jak
zrobił to Sejm w tym roku ogłaszając
rok Stanisława Lema, ale mogliśmy
coś takiego zrobić i to zrobiliśmy.
Okazji bowiem jest wiele – w tym
roku mija 120 lat od urodzin dziadka, a w zeszłym roku minęło 30 lat
od jego śmierci. W związku z tym
postanowiliśmy połączyć te dwie
rocznice i jednak bardziej upamiętnić rocznicę jego urodzin, choć te
zeszłoroczne obchody i tak były
znaczące – mówił na antenie TVP
3 Warszawa, prezes fundacji Michał
Fogg.

fot. SW

Dużą atrakcją okazała się również
riksza rowerowa. Zarówno dzieci, jak i dorośli, chętnie odbywali
przejażdżki po placu Wolności.

Hołd pamięci

28. Akcja Sprzątania Świata
Dobiegła końca 28. Akcja
Sprzątania Świata. Pomimo
niesprzyjającej aury, mieszkańcy
gminy Grójec, bez względu na
wiek, bardzo licznie zaangażowali
się w przedsięwzięcia
związane z tym wydarzeniem,
zorganizowane przez Wydział
Gospodarki Odpadami UGiM
Grójec we współpracy z gminnymi
jednostkami. Przez trzy dni udało
się zebrać ogromną ilość śmieci,
bo aż 3200 kilogramów. Nareszcie
trafiły one tam, gdzie ich miejsce.

W

piątek akcję rozpoczęto
wspólnie z pracownikami firmy Faurecia
R&D Center, uprzątając sporą część lasu Nadleśnictwa
Grójec w Głuchowie.

Piknik

Kluczowym wydarzeniem był piknik ekologiczny na grójeckim rynku,
podczas którego na mieszkańców
czekało mnóstwo atrakcji. Dla dzieci
zorganizowano: warsztaty kulinarne (przygotowane przez Restaurację
Staromiejską), dmuchaną zjeżdżalnię,
ekologiczną grę wielkoformatową,

warsztaty z robotyki i rękodzieła. Z
kolei Nadleśnictwo Grójec na swoim stoisku gościło małych plastyków
oraz chętnych do sprawdzenia się w
dendrologicznym konkursie, a także
przeprowadziło akcję „drzewko za
odpady”, podczas której można było
wymienić śmieci na sadzonki drzew
(do rąk mieszkańców powędrowały
piękne lipy, dęby, buki oraz sosny).
Do dyspozycji uczestników było również stoisko Wydziału Gospodarki
Odpadami UGiM Grójec, gdzie można było wydrukować kody kreskowe
do segregacji odpadów, dowiedzieć
się czegoś więcej o programie Czyste
Powietrze, a także zapoznać się z koncepcją rewitalizacji Parku Miejskiego.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grójcu przygotowały zajęcia z rękodzieła
dla dzieci i dorosłych, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Grójecka Spółka Komunalna przedstawiły
zakres swojej działalności. Podczas
pikniku zostały również rozstrzygnięte
dwa konkursy plastyczne, których organizatorem była Gmina Grójec oraz
Grójecki Ośrodek Kultury.

Laureaci konkursu

Oto zwycięzcy konkursu „Akcja -Re-

Retro koncerty

Punktualnie o 17:00 na scenie jako
pierwsi pojawili się: światowej sławy
śpiewak operowy Jan Zakrzewski
oraz soliści z Chóru Miasta Grójec
pod batutą Dariusza Borkowskiego-Thieu. Występy rozpoczęła Edyta
Czuba, wykonując utwór „Na pierwszy znak" Hanny Ordonówny. W
rolę francuskiej piosenkarki Edith
Piaf wcieliła się Aleksandra Maliszewska, wykonując słynne „Non, je
ne regrette rien". Jan Zakrzewski mistrzowsko zaśpiewał utwór z repertuaru Franka Sinatry pod tytułem „My
Way". Katarzyna Ekiel zaśpiewała
„Już nie zapomnisz mnie". Licznie
zgromadzona publiczność podziwiała jeszcze występy: Mai Dziekan
(„To, co mam” Anny Jantar), Kamila Kasicy z aranżacją „Fly me to
the moon” Franka Sinatry, Dariusza
Borkowskiego wykonującego słynny przebój „To ostatnia niedziela"
Mieczysława Fogga.
Występy grójeckich artystów były
odbierane z wielką aprobatą, o czym
świadczą żywe okrzyki publiczności,
domagającej się tradycyjnych bisów.
Chór Miasta Grójec zakończył swój
występ utworem „Tyle słońca w całym mieście", co idealnie zgrało się
z pogodą i atmosferą panującą na tej
aktywacja - kolejne życie odpadów":
Kategoria 11-14 lat: Julia Kowalczyk
PSP nr 1 w Grójcu - I miejsce, Bartosz
Szymański PSP 1 w Grójcu - II miejsce, Maja Traczyk PSP nr 2 w Grójcu
- III miejsce.
Kategoria 6-10 lat: Martyna Kozłowska PSP Lesznowola - I miejsce, Klara
Syska PSP nr 1 w Grójcu - II miejsce,
Szymon Dębniak PSP 1 w Grójcu - III
miejsce.
Zwycięzcom raz jeszcze GRATULUJEMY !!!

Partnerzy akcji
Laureaci

konkursów

oraz

retro imprezie plenerowej.

Taniec

Organizatorzy zaplanowali także konkursy z nagrodami. Na-

na, prezentując melodie z polskiej
przedwojennej rewii i kabaretu. Artyści zagrali i zaśpiewali piosenki i
pieśni z repertuaru Adama Astona,
Wiery Gran, Mieczysława Fogga,

fot. SW

J

uż od popołudnia plac Wolności powoli zapełniał się
mieszkańcami, z myślą o
których przygotowano wystawy: zabytkowych jednośladów
z Mobilnego Muzeum Rowerów,
dawnej fotografii ślubnej „Sto lat
miłości" oraz „21" autorstwa fotografika, Łukasza Wykroty. Ta
ostatnia, której nazwa jest dość
intrygująca, cieszyła się chyba
największym zainteresowaniem.
Jej bohaterami byli uczniowie z
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks.
Jana Twardowskiego w Grójcu.
Pomysłodawczyniami projektu są
nauczycielki z ZSS: Joanna Nowotnik-Stanios i Beata Lipińska.

Warto także wspomnieć o zabytkowych autach, zdobiących przestrzeń wydarzenia oraz kawiarence, serwującej wino i przeróżne
smakołyki w stylu retro.
Te wszystkie elementy tworzyły
niepowtarzalny klimat z czasów
dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

fot. SW

W niedzielę, 5 września, grójecki
rynek przeniósł się w czasie
do lat 20. i 30. XX w., bowiem
Grójecki Ośrodek Kultury
zorganizował retro imprezę
wspólnie z Michałem Foggiem,
prawnukiem nestora polskiej
piosenki.

grody na najładniejsze stroje
retro przypadły pani Zofii oraz
Olafowi, który zresztą był jednym z bohaterów wystawy Łukasza Wykroty. Podczas wydarzenia odbywały się warsztaty walca,
tanga oraz fokstrota. Udział w nich
brali nie tylko dorośli, ale również
młodzież, która ochoczo przyłączyła
się do zabawy.
Tuż po zmroku, kiedy zrobiło się
nieco chłodniej, publikę rozgrzewała
Warszawska Orkiestra Sentymental-

aranżacje Henryka Warsa i Rostworowskiego, wykonania orkiestr Golda i Petersburskiego, Karasińskiego i
Kataszka.
Wydarzenie kulturalne w stylu retro
dobiegło końca.
– To była pierwsza tego typu impreza
w Grójcu. Wspaniali artyści, niesamowita atmosfera i klimat tamtych
lat. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, a także licznie przybyłej publiczności – podsumowała dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury, Monika
Woźniak.
Szymon Wójcik

ochotnicy, którzy włączyli się
w akcję, otrzymali upominki,
za które serdecznie dziękujemy
partnerom akcji: Spółdzielni
Cukierniczej Jedność, firmie
BMB Sp. z o.o., Chaber S.A,
Ola Sp. z o.o. firmie Royal Apple oraz Grójeckiemu Ośrodkowi Sportu.
Dziękujemy za udział w akcji:
przedszkolakom oraz ich opiekunom z Przedszkola nr 1, nr
2 oraz nr 4, uczniom i nauczycielom wszystkich gminnych
szkół podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w

Grójcu i Zespołu Szkół Głuszec-Grójec, Drużynie Harcerskiej Szczyt, OSP Grójec,
drużynie piłkarskiej Głuchów,
a także mieszkańcom sołectw
(Gościeńczyce, Głuchów, Janówek, Marianów, Kępina, Kośmin, Lesznowola, Mieczysławówka, Mięsy, Szczęsna, Wola
Krobowska- Ogrodzienice, Żyrówek oraz Duży Dół). Dziękujemy każdemu, kto troszczy się
o naszą małą ojczyznę! Tylko
wspólnym działaniem uda nam
się zadbać o dobro ogółu.
Info. prasowe UGiM

Sentymentalne zakończenie
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Profesjonalizm i przestrzeń

a zarazem jakby integralną częścią dzieła. Tkanina (pachnąca
woskiem) swoją magiczną siłę
najpełniej prezentuje właśnie ma
wietrze, w promieniach słońca.
Dopełnieniem batikowej instalacji jest sama artystka, co idealnie pokazują zdjęcia wykonane
w październiku 2019 r., o wschodzie słońca, na irlandzkiej plaży
Inch Beach.

Warto wiedzieć, iż na mapie
kulturalnej Grójca pojawił
się nowy punkt. Mowa o
pracowni Przestrzeń dla Sztuki,
usytuowanej przy ul. Laskowej
19, nad restauracją Topolka.
Jest to autorski projekt artystki
wizualnej i nauczycielki sztuki,
Agnieszki Cecylii Kazały, dobrze
znanej grójczanom choćby
ze współpracy z Grójeckim
Ośrodkiem Kultury.

J

esteśmy pewni, że pani
Agnieszka sprosta kolejnemu wyzwaniu, bowiem ma
ku temu wszelkie niezbędne atrybuty.

Pasja

Od dziecka lubiła rysować. Już
w szkole podstawowej wiedziała,
że to będzie jej pasja. Wybrała
inny kierunek studiów, tj. historię na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, myśląc,
że tak będzie lepiej na polu zawodowym.
– Ale sztuka nie pozwoliła o sobie zapomnieć – wyznaje. – I
musiałam zająć się nią na cały
etat. Stało się to około piętnastu
lat temu, a już zupełnie na 100%
dziesięć lat temu – podkreśla.

Wiedza i doświadczenie

W związku ze swoją pasją ukończyła jeszcze pedagogikę ogólną
i sztukę (UW), a także tkaninę artystyczną oraz malarstwo i rysunek (ASP we Wrocławiu). Na co
dzień pracuje jako nauczycielka
sztuki w Szkole Kanadyjskiej w
Warszawie. Zatem posiada wykształcenie artystyczne oraz doświadczenie pedagogiczne.

Osiągnięcia

Ciągle z pokorą twierdzi, że
znajduje się na początku drogi
artystycznej, jednak może się już
pochwalić znaczącymi osiągnięciami na tym polu. Ma w dorobku wystawy indywidualne. Brała
udział w wielu wystawach zbiorowych, sympozjach czy plenerach organizowanych w Polsce i
za granicą. Odcisnęła swój ślad w
wielu miejscach na Ziemi, m.in.
w: Białej Podlaskiej, Bisztynku,
Górze Kalwarii, Grójcu, Jeleniej
Górze, Kamiennej Górze, Kaliszu, Kowarach, Kozienicach,
Makowie Mazowieckim, Oleśnicy, Ostródzie, Rozniszewie, Strudze, Warce, Warszawie i Wrocławiu, o Inch Beach w Irlandii,
Iwano-Frankiwsku na Ukrainie,

Nowej Wsi Spiskiej na Słowacji
czy Strumicy w Macedonii Północnej nie wspominając.

Dzieje się

Kilka dni temu jej praca „Podzieleni – połączeni” otrzymała
wyróżnienie im. Agnieszki Sienkiewicz podczas wystawy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Włókna „Polska jest
matką szczególną” w Muzeum
Tkactwa w Kamiennej Górze. 30
września, a więc w dniu ukazania
się tego numeru „ŻG”, rozpoczyna się Festiwal Sztuki Niezależnej Warsaw OFF Art – „Art is not
a crime”, w ramach którego jej
prace (obiekty przestrzenne wykonane w technice batiku) będą
prezentowane w Elektrowni Powiśle. To nie koniec aktywności
twórczej naszej artystki, bo od 14
września do 19 listopada w Galerii Promocje ODK w Jeleniej
Górze czynna jest indywidualna
wystawa tkaniny artystycznej
„Przemiany”, na którą także zapraszamy.

Magia batiku

Od kilku lat Agnieszka Cecylia
Kazała z powodzeniem tworzy
obrazy techniką batikową na
płótnie bawełnianym, czyli – jak
twierdzi prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler – „wcześniej
zaprojektowane kompozycje wydobywa na tkaninie woskiem, nanosząc go pędzlem, podkreślającym ekspresyjność i malarskość
tej techniki, a nie miedzianym
lejkiem canting, który służy do
rysowania precyzyjnych, drobnych ornamentów”.
– Batik lubię za tajemnicę –
zwierza się pani Agnieszka. –
Nie jest to popularna technika,
ma coś z magii…, gorący wosk,
farbowanie i czas potrzebny, aby
praca była skończona. Zawsze
fascynowało mnie szkło, witraż
z efektami, które są możliwe do
pokazania dzięki podświetleniu.
Batik jest malarstwem, ale jednocześnie nawiązuje do tej techniki, gdyż w końcowym etapie
widzimy głębię i całe spektrum
możliwości wydobycia linii i
barw w tkaninie dzięki światłu.
Batik jest „miękkim" witrażem –
tłumaczy.

Na irlandzkiej plaży

Nie dziwi zatem, że w jej koncepcji sztuki tak duże znaczenie ma
przestrzeń, będąca formą otwartej galerii, dostępnej dla każdego,

– Pracownia Przestrzeń dla Sztuki to moje nowe miejsce. Mogę
tam realizować swoje projekty
twórcze, a jednocześnie pracować z młodzieżą. Od października w piątki od 17.00 będę tam
uczyła batiku. W ogóle ma to być
miejsce spotkań ze sztuką, rozmów o sztuce i działań artystycznych. W pracowni można będzie
oglądać moje prace, porozmawiać ze mną i ciekawie spędzić
czas. Mam nadzieję, że będzie to
miejsce, w którym goście będą
się bardzo dobrze czuli ze sztuką,
będą chcieli rozwijać swoje pasje
i poznawać siebie poprzez aktywność artystyczną... z radością serca i szczerą chęcią... – opowiada
o swoim najnowszym projekcie
Agnieszka Cecylia Kazała.
Remigiusz Matyjas

NASZE WYSTAWY
Moja rodzina moją siłą
25 września w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu
ośmiu sobotnich spotkań w ramach kontynuacji projektu socjalnego „Moja rodzina
moją siłą”, realizowanego przez Martę
Gąsienicę-Gronikowską, specjalistę pracy
socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współrealizatorów.
Zajęcia dla dzieci i rodziców zostały objęte
honorowym patronatem przez burmistrza
Grójca Dariusza Gwiazdę.

N

ajmłodsi biorący udział w projekcie mieli okazję już 27 lutego
uczestniczyć w warsztatach
plastycznych w Grójeckim Ośrodku Kultury. Owoce warsztatów można
było obejrzeć m.in. na wystawie kolaży
w Pracowni Artystycznej PAADM przy ul.
Bankowej. 13 marca w sali widowiskowej
GOK-u miało miejsce spotkanie rodzin
uczestników z honorowymi gości, m.in.
wiceburmistrzem Jarosławem Rupiewiczem oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszką Maroszek, którzy swą obecnością wspierali inicjatywę. Dzięki uprzejmości dyrektor GOK
Monice Woźniak, uczestnicy ponownie mają możliwość korzystania z sal instytucji kulturalnej.
Dla dzieci i młodzieży
Cykl ośmiu cotygodniowych spotkań warsztatowych, który rozpoczął się w sobotę 25 września, jest ofertą skierowaną do dzieci i rodziców. Warsztaty dla rodziców, rozwijające umiejętności interpersonalne i
wzmacniające kompetencje wychowawcze, prowadzone są przez psycholog Beatę Krajewską, równolegle z warsztatami dla dzieci, których instruktorami są pedagodzy: Marta Gąsienica-Gronikowska oraz
Michał Ekiel. Autorski program zajęć jest tworzony w konsultacji z instruktorką arteterapii Anną Merską-Mitan.
Teczki mocy
Już pierwsze zajęcia wykazały jak ważne dla rodziców są wartości, zasady i potrzeby w oparciu, o które
buduje się zdrowe relacje w rodzinie. Dzieci z ciekawością i entuzjazmem angażowały się we wzajemne
poznanie poprzez łączenie podobnych skojarzeń podczas budowania wspólnej mapy upodobań. Szczególnie ważnym zadaniem dla najmłodszych było własnoręczne udekorowanie swojej „teczki mocy" teczki, którą każdy uczestnik otrzymał, ozdobił według własnego gustu, a w której będzie przechowywał
prace wykonane przez siebie w trakcie trwania projektu.
Co dalej
W październiku planowane są również warsztaty połączone z elementami tworzenia sztuki użytkowej.
Ponadto dodatkową atrakcję dla uczestników przygotowują inicjatorzy nowo powstałej Pracowni Działań Twórczych KULTURKA przy ul. Niepodległości 3 w Grójcu, Daria Pelhen oraz Andrzej Banaszewski.
Cykl warsztatów w ramach projektu "Moja rodzina moją siłą" jest finansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu.
								
Anna Merska-Mitan

fot. Michał Ekiel

Agnieszka Cecylia Kazała, Jelenia Góra, 14.09.2021

Nowe miejsce
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Człowiek, który wsparł Prymasa Tysiąclecia

D

wór Kazimierza Brzezińskiego w malowniczych
nadpilickich Lechanicach
był centrum lokalnego życia towarzyskiego, gdzie spotykały się
miejscowe elity. Pojawiał się tam również Stanisław Wyszyński, organista w
kościele we Wrociszewie (1918-1948)
i ojciec późniejszego Prymasa. Stefan
Wyszyński był drugim dzieckiem wielodzietnej rodziny, miał trzy siostry:
Anastazję, Stanisławę, Janinę oraz brata Wacława, który zmarł w wieku 11
lat. Po śmierci matki, jego ojciec ożenił
się ponownie i miał jeszcze dwoje dzieci, Julię i Tadeusza. Prymas tak wspominał Wrociszew: „Związałem się gorąco z ołtarzem Matki Boskiej Wrociszewskiej, przed którym spędzałem co
dzień długie godziny wieczorne”.
Kazimierz Brzeziński urodził się 1
grudnia 1895 r. w Michałowie w rodzinie ziemiańskiej, Kazimierza i Felicji
z Dall-Trozzów. Najpierw uczył się w
domu, później w gimnazjum w Krakowie. Na początku 1914 r. z powodu
złego stanu zdrowia ojciec wysłał go
na leczenie do Davos w Alpach Szwajcarskich. Następnie chodził do gimnazjum w Zurychu i pod koniec 1918 r.
zdał maturę.
Aktywność społeczna i polityczna

W rodzinne strony wrócił na początku 1919 r. i prowadził z ojcem ponad
700-hektarowy majątek ziemski w
Lechanicach. Podczas wojny polsko-bolszewickiej przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi Obrony Państwa w gminie Nowa Wieś. W latach
20. jako radny gminny przyczynił się
do powstania szkoły we Wrociszewie i
zorganizowania Kasy Spółdzielczej w
Lechanicach. Przekazał działki o łącznej powierzchni 11,4 hektara Straży
Pożarnej w Grzegorzewicach i szkołom powszechnym w Opożdżewie,
Wichradzu i Grzegorzewicach.

Poseł z Grójeckiego

Od 1920 r. działał w Związku Ludowo-Narodowym, a po likwidacji ZLN
i powstaniu Stronnictwa Narodowego
wstąpił do SN, któremu prezesował w
powiecie grójeckim przez całe lata 30.
W 1928 r. startował z Listy KatolickoNarodowej do Sejmu, ale nie udał mu
się zdobyć mandatu poselskiego. Został posłem w kolejnych wyborach, w
1930 r. Funkcję pełnił zaledwie dwa
dni, bo przekazał mandat prezesowi
Zarządu Głównego SN Tadeuszowi
Bieleckiemu.

U ks. Nowakowskiego

W latach 30. bywał w warszawskim
salonie znanego działacza narodowego, pochodzącego z Przybyszewa, ks.
Marcelego Nowakowskiego: „Niezapomniane są dla mnie te dyskusje –
wspominał. – Siedziałem sobie cicho
w kąciku i śledziłem, jak Ci dwaj potentaci słowa starali się przekonać wzajemnie. Dmowski zazwyczaj siedział
w fotelu, mówił spokojnie i poważnie,
wplatając żarty, którymi często podrażniał lub rozśmieszał Prałata. Drobnymi
haustami popijał dobrego węgrzyna
lub burgunda, ksiądz Marceli z iście
włoskim temperamentem – jako, że

pochodził z Przybyszewa i był potomkiem rodzin włoskich, osiedlonych
tam przez królową Bonę – prędkimi
krokami, z rękami w kieszeniach sutanny przemierzał pokój i dyskutował
zapalczywie”.

Wojna i okupacja

Przed wybuchem wojny z Niemcami w 1939 r. ze względu na zły stan
zdrowia nie został zmobilizowany do
wojska. Prowadził działalność konspiracyjną, najpierw jako wiceprezes
od 20 października 1939 r., a potem
jako prezes SN Okręgu Warszawa-Ziemska (1942-44), który obejmował północne powiaty województwa
warszawskiego oraz znaczną część
Okręgu SN Podlasie.
Wspierał działalność Narodowej Organizacji Wojskowej. „Był to niezwykle
kulturalny i wspaniały człowiek. Prosił
o podtrzymywanie kontaktów, obiecując ze swej strony także dbać o to”
– wspomina ppor. Józef Ruszkowski
ps. „Florian” relacjonując spotkanie z
Brzezińskim, na którym poinformował
go, że został mianowany komendantem NOW w powiecie grójeckim. Od
drugiej połowy 1941 r. działał w Komisji Gospodarczej Komendy Obwodu
AK w Grójcu.

Pomoc dla prześladowanych

Nieżyjący już wykładowca Politechniki Gdańskiej prof. Zbigniew Kączkowski wspominał przed kilku laty
pobyt od czerwca 1941 r. do kwietnia
1943 r. na folwarku Marynki należącym do majątku Lechanice nad Pilicą,
gdzie był członkiem oddziału ZWZ
i prowadził w okolicznych wsiach
tajne nauczanie na poziomie szkoły
podstawowej i średniej: „Brzeziński
dał schronienie wielu ludziom potrzebującym pomocy materialnej lub szukającym kryjówki przed represjami
okupanta. Do p. Brzezińskiego należały też m.in. lasy i folwark Marynki
położone na prawym brzegu Pilicy. Na
folwarku tym znajdował się czworak,
w którym jedno z mieszkań zajmowała grupa moich rówieśników, członków ZWZ przekształconego później
w AK. Byli oni zatrudnieni w lesie w
charakterze drwali. (…) Podstawowe
nasze zadanie polegało na gromadzeniu i konserwowaniu broni i amunicji.
W pobliskim zagajniku odkryliśmy
istną kopalnię karabinów ukrytych tam
w 1939 r. przez jakiś rozbrajający się
oddział wojskowy. Sięgając głęboko
w liczne nory królicze, niemal z każdej
wyciągaliśmy karabin pokryty grubą
warstwą wazeliny. Każde takie odkrycie było przez nas witane okrzykami
radości”.
Halina Krzak, której mąż Jerzy Dworakowski został zamordowany w Katyniu, tak wspomina lechanicką gościnność: „Kazimierzowi Brzezińskiemu
zawdzięczała nasza rodzina przetrwanie okresu okupacji, czego nigdy nie
mogliśmy mu w pełni wynagrodzić,

gdyż Polska Ludowa w roku 1945
zabrała całe mienie zarówno nam, jak
i jemu”. Halina Krzak podczas pobytu
w Lechanicach pracowała jako pomoc
w pisaniu tekstów w Nadleśnictwie
Boglewice, a w sezonie była selekcjonistką w Stowarzyszeniu Hodowców
Zdrowych Sadzeniaków. Podkreśla:
„Kazimierz Brzeziński dwa razy miał
odwagę pójść na Gestapo, gdy go wezwano w mojej sprawie”.
W więzieniach i obozach NKWD
Kiedy Armia Czerwona zajęła Polskę
w 1945 r., Brzeziński został pozbawiony majątku w Lechanicach i zamieszkał w Zbroszy. 13 kwietnia 1945 r.
został aresztowany w Warszawie przez
sowieckie NKWD, przewieziony do
siedziby NKWD na ul. Strzelecką,
gdzie był przesłuchiwany. Przeszedł
gehenną sowieckich obozów: Rembertowa, Poznania, Rawicza, Mokotowa.
Został zwolniony z aresztu pod koniec
1945 r.

W więzieniach Polski Ludowej

Po wyjściu z więzienia zamieszkał w

Warszawie przy al. Jerozolimskich
79. Pracował jako urzędnik, najpierw
w prywatnej firmie budowlanej, a od
kwietnia 1946 r. w Zrzeszeniu Przetwórstwa Zbożowego w Warszawie.
W lutym 1946 r. wznowił działalność
w nielegalnym, według władz komunistycznych, SN i pod ps.. „Janusz”
objął funkcję prezesa Okręgu SN Warszawa-Ziemska. 3 lutego 1947 r. został
aresztowany za działalność w SN i
znów trafił do więzienia mokotowskiego. 15 września 1947 r. Wojskowy Sąd
Rejonowy skazał go na 6 lat więzienia
za rzekome działanie zmierzające do
„usunięcia przemocą Rządu i zagarnięcia jego władzy”. Orzeczono wobec
Brzezińskiego również utratę publicznych i obywatelskich praw na 2 lata.
Na poczet kary więzienia zaliczono
mu areszt tymczasowy, a na podstawie
ustawy o amnestii z 1947 r. wyrok złagodzono do 3 lat.
W więzieniu w Rawiczu pogarsza się
stan jego zdrowia, cierpi na niskie ciśnienie krwi, rozedmę płuc. Rodzina
przesłała dwie prośby do Kancelarii
Prezydenta RP Bolesława Bieruta o

skrócenie wyroku ze względu na stan
zdrowia. Nie było reakcji. Podczas pobytu w więzieniu spotkał go dotkliwy
cios. Pozew o unieważnienie małżeństwa do sądu biskupiego wniosła jego
żona, Anna Maria z Piaseckich, z którą
ożenił się w 1928 r. i miał córkę, Annę
Marię.

Po wyjściu z Rawicza

Brzeziński wyszedł z Rawicza 3 lutego
1951 r. Prawdopodobnie Prymas Wyszyński starał się o skrócenie dla niego
kary. Ciężko chory zamieszkał u siostry
Marii w Milanówku przy ul. Prostej
17. Jego losem cały czas interesowała
się grójecka bezpieka. Od końca lat
50. mieszkał w Otwocku i tam zmarł
11 sierpnia 1965 r. Został pochowany
w grobie rodzinnym Dall-Trozzów na
Powązkach.
8 grudnia 1992 r. Sąd Wojewódzki w
Warszawie na wniosek Józefa Ruszkowskiego unieważnił wyrok komunistycznego sądu z 1948 r., ponieważ
Brzeziński prowadził działalność na
rzecz niepodległego państwa polskiego.
Tomasz Plaskota

Styczniowa opowieść
Miłości nie jest w stanie
unicestwić nawet śmierć, co
przyznaje Maria WojdalskaPodsiadły, strażniczka
pamiątek po matce, a zarazem
przyjaciółce i powiernicze w
najintymniejszych sprawach,
Hannie ze Stypułkowskich
Wojdalskiej. Od jej śmierci
minęło już pół roku, a w
pokoju, w którym wydała
ostatnie tchnienie, wszystko
pozostało po staremu. Tylko
pies, nazwany przez nią
Okruszkiem, rozchorował się,
pewnie z tęsknoty za swoją
panią.

C

órka ze wzruszeniem
odczytuje – za pomocą szkła powiększającego – rękopisy, które pozostały po matce, autorce
wielu tekstów o Grójcu, co jakiś
czas odkrywając coś nowego, a
to jakiś wiersz, a to wspomnienie z lat wojny. Coś, od czego
wilgotnieją oczy, jak np. opowieść o styczniowych dniach
1945 r.

W żałobie

Hanna Wojdalska, młoda i piękna kobieta, była wtedy w podobnej sytuacji, w jakiej teraz
są jej córki, Maria i Anna, bo
siedem miesięcy wcześniej straciła matkę. Właśnie dlatego w
niezwykłą podróż z Grójca do
Tomaszowa Mazowieckiego i
z powrotem wybrała się ubrana na czarno, mając na głowie
czarny kapelusz z czarnym welonem zakrywającym twarz. W
domu w Grójcu zostawiła trzymiesięczną córeczkę, ufając, że
szybko do niej wróci. Podczas
jej nieobecności dzieckiem miała zajmować się Andzia Wasiakówna.

Niebezpieczna misja

Pojechała ratować brata męża,
Kazimierza Wojdalskiego, który przed Bożym Narodzeniem
1944 r. został wzięty przez gestapo z Lubani do Nowego Mia-

sta nad Pilicą, a stąd trafił właśnie do Tomasza Mazowieckiego, czyli do siedziby gestapo na
Zapiecku. W czasie wojny przez
to miejsce przeszło około 5 tys.
Polaków, spośród których zamordowano około 700. Poddawano ich tu najwymyślniejszym
torturom. Zatem dużej odwagi
wymagało, by tam się w ogóle
udać. Hannie towarzyszyła siostra męża i szwagra, Janina. Do
Tomaszowa dotarły ciężarówką
z Zawadą, który jechał w interesach do Piotrkowa Trybunalskiego. Przenocowały u znajomych. Następnego dnia o ósmej
rano były już na Zapiecku. Nogi
się pod nimi ugięły. Serca zadrżały mocniej. Janina została
na ulicy, obserwując rozwój
wypadków, podczas gdy Hanna weszła do siedziby gestapo.
Może oficer, który ją przyjął,
miał już przed oczami widmo
zbliżającej się nieuchronnie klęski, w każdym razie zachował
się zadziwiająco kulturalnie,
wskazując jej krzesło, częstując herbatą, rozmawiając z nią
grzecznie i rzeczowo w języku
niemieckim. „Oficer zapewnił
mnie, że jeżeli nie znajdą żadnych dowodów obciążających
Kazimierza Wojdalskiego, za
kilka dni zostanie zwolniony.
Po pożegnaniu powiedział nie
bez zdziwienia, że językiem
niemieckim posługuję się bardzo dobrze z zaśpiewem literackim” – czytamy w jej wspomnieniu. Wyjść cało z jaskini
lwa, z nadzieją załatwienia
sprawy i wysłuchawszy komplementu, to zakrawało na cud.

Powrót

Jesteśmy jednak dopiero na
początku niesamowitej opowieści, bowiem z Tomaszowa należało jeszcze wrócić
do domu. Janina dość szybko
znalazła się w Lubani, za to
Hanna wracała do Grójca dwa
dni, przez Czerniewice, Babsk,
Mszczonów, Petrykozy, Karolew, Konie i Pniewy, różnymi

Hanna Wojdalska z córeczką (fot. archiwum prywatne)

Kościół we Wrociszewsie (fot. wikipedia)

Beatyfikacja Prymasa Stefana
Wyszyńskiego wiąże się z
obowiązkiem przypominania o
osobach, które go wspierały. Jedną z
nich był Kazimierz Antoni Brzeziński.
Ziemianin, lider grójeckiego
Stronnictwa Narodowego i poseł do
Sejmu, finansował wykształcenie
przyszłego Prymasa Tysiąclecia.

środkami lokomocji: wozem
konnym, bryczką dworską, na
własnych nogach, samochodem, ciężarówką, znów wozem konnym, znów na własnych nogach, znów samochodem. Co ciekawe, podwozili
ją i Polacy, i Niemcy, niemal
jednakowo wykazując zrozumienie dla jej sytuacji, jakby
w obliczu nadchodzącego końca wojny ludzkość stawała się
bardziej ludzka. Najtrudniejsze były godziny, gdy szła piechotą, w mroźną noc, ślizgając
się, czy przewracając, na oblodzonej drodze. Odczuwała
totalne zmęczenie, trawiła ją
gorączka. Nie poddawała się,
wytrwale dążąc do celu.

W domu

Maria
Wojdalska-Podsiadły
czyta ostatnie zdania wspomnienia Hanny Wojdalskiej:
„Jakże byłam szczęśliwa, kiedy weszłam do domu. Moją
małą Marysię Andzia Wasiakówna trzymała na ręku i karmiła mlekiem z butelki. Mąż
odetchnął z ulgą. Zdjęłam palto i rzuciłam się na tapczan. Po
chwili podniosłam się i ucałowałam moje maleństwo”.
– Tym maleństwem byłam ja.
Do mnie mama tak dzielnie
wracała z Tomaszowa Mazowieckiego – mówi pani Maria.
Remigiusz Matyjas
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Wiecznie młody i zakochany

W

szystko, co służy
promocji owego
„dawnego”, nierzadko stanowiącego piękny rozdział polskiej
kultury muzycznej, zasługuje
na uznanie. Śp. Danuta Żelechowska i śp. Jan Zagozda
tyle lat karmili nas szumem
starych płyt, puszczając na
antenie Polskiego Radia piosenki z lat 30., 40. i 50., czyli
z okresu, kiedy sami dorastali
i byli młodzi. Obecnie znakomitą robotę wykonuje Jerzy
Płaczkiewicz, historyk tanga
w Polsce, prowadzący na You
Tube kanał jurek46pink. Na
podkreślenie zasługuje fak, że
wśród tych, którzy komentują
prezentowane tutaj utwory, są
nawet cudzoziemcy, zwłaszcza Rosjanie, co pokazuje, że
piosenka łączy narody ponad
podziałami tworzonymi przez
polityków.
Udaną formą promocji kultury
międzywojnia, na rodzimym
podwórku, a raczej na placu
Wolności, był piknik retro.
5 września w Grójcu przypomniano postać Mieczysława
Fogga, jednego z sześciu,
obok Adama Astona, Stefana
Witasa, Alberta Harrisa, Ja-

nusza Popławskiego czy Tadeusza Faliszewskiego, najpopularniejszych piosenkarzy
dwudziestolecia. Byli prawdziwymi mistrzami w swoim
fachu, artystami, w niczym
nieustępującymi największym
gwiazdom światowego formatu. Gdyby ich kariery toczyły
się w USA, Frank Sinatra być
może znajdowałby się w cieniu takiego Astona. W repertuarze, obok zagranicznych
przebojów, do których pisano polskie teksty, mieli także
kawałki autorstwa polskich
kompozytorów tej klasy, co
Henryk Wars, oraz tekściarzy,
którymi bywali poeci, np. Julian Tuwim. Wiele piosenek
trafiało na płyty prosto z kabaretów czy filmów fabularnych, gdzie nierzadko miały
swoje prawykonania. Najwięcej płyt nagrał właśnie Fogg,
liryczny baryton, pracowity
jak mrówka.
Oczywiście, dla wielu fanów
starej piosenki niedościgłym
wokalistą pozostanie Aston,
zwłaszcza gdy wyznaje, „jak
trudno jest zapomnieć, gdy
ktoś ci szczęście skradł” (aż
czuć ciarki na plecach). Niemało zwolenników ma bel

Mieczysław Fogg (fot. youtube)

Każde pokolenie ma swoje piosenki i artystów, którzy je wykonują. Z reguły jesteśmy święcie przekonani, że to właśnie my posiadamy
wyłączność na najlepsze szlagiery i najlepszych piosenkarzy. Oczywiście, takie traktowanie sprawy z reguły prowadzi do uproszczeń, i
to nierzadko krzywdzących. Bo każda epoka może się czymś wartościowym pochwalić. Sęk tylko w tym, że „dawne”, w odróżnieniu od
„nowego”, zwykle ma marne szanse na przebicie się do odbiorcy (czytaj: świadomości zbiorowej).

canto Witasa, śpiewającego
„Tangolitę” tak, że zapominamy o realnym świecie. Nadal porusza nas do głębi serca chropowaty, przejmujący

głos Harrisa. Dalej budzi zachwyt słoneczny tenor, czyli
Popławski, np. gdy opowiada
o nocy w Zakopanym. Zadziwia witalnością Faliszewski,

„Campus Polska Przyszłości” okiem uczestnika z Grójca

Z

kilku tysięcy chętnych
wybrano około tysiąca
uczestników.
Można
przypuszczać, że organizatorzy chcieli zróżnicować grupę m.in. pod względem miejsca
zamieszkania. Na pewno celem
było też wyłonienie osób udzielających się społecznie i wyróżniających się zainteresowaniami,
kompetencjami czy osiągnięciami. Na Campusie spotkałem
przyszłych lekarzy, psychologów,
polityków, aktywistów, wolontariuszy, a sam m.in. studiuję
dziennikarstwo i polonistykę oraz
udzielam się w sieci jako krytyk
literacki i filmowy.

Na wyciągnięcie dłoni

Campus Polska Przyszłości można uznać za sukces choćby z jednego powodu – buduje poczucie
obywatelskości i każdego uczestnika traktuje podmiotowo. Mogliśmy zadać politykom dowolne
pytanie, nawet o najtrudniejszą
kwestię. Bez tego nie byłoby w
mediach szumu wokół dyskusji z
Leszkiem Balcerowiczem, który

fot. KL

Campus Polska Przyszłości to
sześciodniowe wydarzenie
zorganizowane w Olsztynie
przez Rafała Trzaskowskiego,
mające stworzyć przestrzeń
wymiany myśli dla młodych,
aktywnych społecznie osób.
Najbardziej sceptyczni mogliby
zakładać, że teoretycznie
ciekawa inicjatywa okaże
się bardzo wczesnym
wiecem wyborczym Koalicji
Obywatelskiej – tym jednak nie
była.

spotkał się z krytyką tu obecnych.
Balcerowicz może wizerunkowo
stracił, ale Campus na tym zyskał. To emocjonujące spotkanie
jest bowiem dowodem na autentyczność wydarzenia.
Przysłuchując się rozmowom
prowadzonym po panelach dyskusyjnych (program był naprawdę obszerny!), można było
usłyszeć konstruktywne komentarze – nie puste zachwyty. Sam
zauważyłem, że dużo tematów
skupia się wokół teraźniejszości
i przyszłości, ale nie jest poruszany okres rządów PO-PSL.
Rozmawiałem o tym z paroma
osobami, w końcu uznaliśmy,
że zapytamy o popełnione przez
PO błędy na spotkaniu z Rafałem
Trzaskowskim i Władysławem
Kosiniakiem-Kamyszem. Zadanie pytania przypadło przyjaciółce i prezydent Warszawy udzielił
odpowiedzi – trochę dyplomatycznej, ale też z konkretami.
Warto wyróżnić fragment, w którym przyznał, że zabrakło pochy-

lenia się nad innym obywatelem.
Mogliśmy czerpać z wiedzy znanych publicznych osób (m.in.
Radosława Sikorskiego, Adama
Bodnara czy Aleksandry Dulkiewicz) i porozmawiać z nimi
o sytuacji w Polsce. Niektórzy,
zaangażowani w organizację
wydarzenia, spacerowali po okolicy i można było spontanicznie
do nich zagadać. Ostatniego dnia
Campusu odbyły się także krótkie, indywidualne spotkania z
wybranymi politykami i organizatorami w formie speed datingu
[metoda zawierania kontaktów
międzyludzkich o charakterze
miłosnym, polegająca na sesjach
krótkich rozmów. Przyp.red].

Nie tylko politycznie

Inicjatywa dotyczyła różnych
dziedzin życia – zdrowia, pracy,
bezpieczeństwa, ekologii, klimatu, edukacji czy kultury. Dlatego
wśród zaproszonych pojawili się
także eksperci poszczególnych
obszarów, np. Katarzyna Błaże-

jewska-Stuhr opowiedziała nam
o zdrowej diecie, a Kuba Korczak przedstawił styl zero waste.
Jednym z gości był też reżyser
filmowy Jan Komasa, twórca
Bożego Ciała, Miasta 44 i Sali
samobójców, któremu miałem
okazję zadać pytanie o ryzyko
wzorowania się przez widzów
na negatywnym bohaterze.
Niezapowiedzianie pojawił się
aktor Maciej Stuhr, który przyjął pod swój dach uchodźców z
Czeczeni. To oczywiście nawiązuje do obecnej sytuacji na granicy z Białorusią (temat również
podejmowany). Wielu poruszyło
natomiast spotkanie z uczestniczkami Powstania Warszawskiego. Campus był pełen takich
różnorodnych rozmów. Nie zabrakło również rozrywki. Koncert dał m.in. Krzysztof Zalewski, zaś w programie znalazły się
dwa spektakle teatralne.

Młodzi chcą się otrzaskać

Myślę, że organizatorów zaskoczyła energia i chęć działania uczestników. My, młodzi,
chcemy żyć w społeczeństwie
prawa, tolerancji, dbającym o
klimat i środowisko, z mediami
podającymi prawdziwe, uczciwe
informacje oraz z edukacją dostosowaną do obecnych realiów.
Co nas czeka po Campusie? To
pytanie parę razy padło, zwłaszcza że uczestnicy domagali się
dopuszczenia do głosu w wielkiej polityce. Refleksem popisał
się wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL obiecał
jednemu z pytających miejsce
na liście swojej partii w najbliż-

notabene uwieczniony na ocalonym strzępku filmu „Parada Warszawy”. W nagranych
przez nich utworach (tangach,
walcach czy fokstrotach) tkwi
zniewalający czar.
Po wojnie wciąż rozsiewał go
Mieczysław Fogg, jedyny – z
wymienionej szóstki śpiewaków – który systematycznie,
i to niemal do końca długiego życia, kontynuował karierę estradową. Dla pokolenia
wychowanego w Drugiej RP,
a wiodącego dorosły żywot w
PRL, stanowił on uosobienie
minionej rzeczywistości, która trwała na przekór wszelkiej
polityce. Dla niego samego
śpiewanie było wewnętrzną
potrzebą, sposobem na bycie
młodym i zachowanie prawa
do miłości, a przede wszystkim misją, bez względu na to,
czy robił to na kabaretowej
scenie, czy w filmie, czy na
powstańczej barykadzie, czy
w swojej kawiarni, czy w hali
fabrycznej, czy w telewizji.
Śpiewał z taką samą kulturą,
z jaką – idąc ulicą – odpowiadał warszawiakom na dzień
dobry. Docierał do serc, nie
stosując ozdobników.
Remigiusz Matyjas
szych wyborach.
Mam nadzieję, że politycy opozycji dobrze wsłuchali się w
oczekiwania młodych i wyciągną wnioski, których owoce
zobaczymy w przyszłości. My
mamy zaś być ambasadorami
dobrej sprawy, budować konstruktywny dialog i działać dla
dobra społeczeństwa (zarówno
w wymiarze lokalnym, jak i krajowym). Campus Polska Przyszłości powinien być corocznym
wydarzeniem, ponieważ taka
przestrzeń wolnej myśli osób z
całej Polski jest potrzebna i wartościowa. Chociaż nie było idealnie, bo zabrakło więcej miejsca na wypowiedzi uczestników
(nie w formie pytań), a między
panelami przydałaby się chwila
na oddech. Czasem też ktoś lekko uciekł od odpowiedzi albo
dany panel trochę przynudzał.

Gin z tonikiem

Bez pośrednika w postaci szklanego ekranu, bez medialnej manipulacji i wypowiedzi wyrwanych z kontekstu zobaczyliśmy
polityków w lepszym świetle.
Jeden z gości, burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony,
opowiadał, że aby przekonać
pewnego człowieka do pójścia
na wybory i oddania głosu na
opozycję, potrzebował szczerej
rozmowy przy czterech ginach
z tonikiem. Za humorystyczną historią skrywają się ważne
prawdy – im bliżej ludzi są politycy, tym więcej zyskują, nic
nie zastąpi osobistego spotkania,
a głosujemy na tych, którzy są
dla nas wiarygodni. Po taki gin
z tonikiem może sięgnąć każda
partia.
Krzysztof Lewandowski
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. IX)

Strzałki na mapie
Dotarli do miejsca przeznaczenia.
O zmroku kapitan Antoni
Sygnarek zameldował się u
dowódcy batalionu, majora
Feliksa Kozubowskiego. Obaj
spojrzeli na siebie szorstko, co nie
zapowiadało niczego dobrego. Noc
z 31 sierpnia na 1 września 1939 r.
przeszła spokojnie. Nasz bohater
spał, odsypiając zaległości. Śnił
mu się brat Władek, odjeżdżający
późną jesienią 1918 r. z Janówka
na siwku na wojnę o utrwalenie
niepodległości.

O

budzony przez podwładnego – zgodnie z poleceniem – o godzinie piątej,
udał się w rejon zakwaterowania dowodzonej przez siebie
5. kompanii, wchodzącej w skład II
batalionu 18. Pułku Piechoty.

Obchód

Obchodził teren, w porannej mgle,
razem z szefem kompanii, sierżantem Józefem Skórką. Był zadowolony z tego, jak zamaskowano cały
tabor kompanijny, bowiem Skórka
rozlokował go w stodołach i szopach.
Dużą zmyślnością wykazali się kucharze. Postawili kuchnię polową
pod wielkim, rozłożystym drzewem,
robiąc nad kominem prowizoryczne
zadaszenie z mat, dzięki czemu dym z
komina kuchni rozrzedzał się.
– Jesteśmy niewidoczni, panie kapitanie – zażartował kucharz, kończący
właśnie pichcenie śniadania.
Tymczasem żołnierze jeszcze spali,
a nad ich bezpieczeństwem czuwały
posterunki alarmowe.

Pytanie

– Co z tą wojną, panie kapitanie? Jest
czy jej nie ma? – spytał sierżant.
– Dla nas wojna zaczęła się 23 marca,
wraz z ogłoszeniem mobilizacji alarmowej – odpowiedział Sygnarek.
– Racja. Zaraz po zajęciu przez Niemców litewskiej Kłajpedy – przyznał
Skórka. – Nas może nie odważą się
zaatakować, przecież mamy nie byle
jakich sojuszników, Wielką Brytanię
i Francję – zauważył z błyskiem w
oczach.

Trzy samoloty

Na te słowa, ciszę zmącił pomruk, z
początku niezbyt wyraźny, z każdą
sekundą potężniejący. Na czystym,
słonecznym niebie pojawiły się trzy
samoloty lecące z kierunku północno

zachodniego na południowy wschód.
Sygnarek chwilę obserwował je przez
lornetkę, po czym oddał ją Skórce.
– Czarne krzyże… – wyartykułował
drżącym głosem szef kompanii.
– Ma pan odpowiedź, panie sierżancie, zaczęli… – skinął głową Sygnarek.

Odprawa

– Przed kilkunastoma minutami leciały trzy samoloty z czarnymi krzyżami, czyli zagrożenie lotnicze stało
się faktem. Wszystko wskazuje na to,
że Niemcy na nas napadli. Nie można
wykluczyć zagrożenia pancernego.
Czy i co macie, panowie, do zameldowania? – rozpoczął odprawę z dowódcami plutonów.
Odpowiedziało mu krótkie milczenie.
Przerwał je podporucznik Ignacy Wałęza.
– Słuchałem na kwaterze radia, mówił
do narodu prezydent, że Niemcy bez
wypowiedzenia wojny przekroczyli
granice Polski na całej długości, i wezwał do obrony. Wieść ta rozeszła się
już wśród żołnierzy – powiedział.
– Bacznie obserwować zachowanie
się żołnierzy, wyławiać tchórzy, przeciwdziałać defetyzmowi żartem. Obserwować podchorążego Siegmunda,
i meldować mi spostrzeżenia, a w
przypadku wrogiego postępowania
rozbroić i aresztować – rozkazał Sygnarek.

Siegmund

Siegmunda, nauczyciela w gimnazjum niemieckim w Łodzi, zmobilizowanego jako podchorążego rezerwy do 5. kompanii 18. Pułku Piechoty, podejrzewano o prohitlerowskie
sympatie. Od początku 1939 r. w
całej Polsce wzięto pod lupę mniejszość niemiecką, obawiając się, że w
razie ewentualnego wybuchu wojny z
Trzecią Rzeszą może się z niej rekrutować tzw. V kolumna. Stąd właśnie
wzięły się obawy Sygnarka w stosunku do żołnierza z jego kompanii,
wspomnianego Siegmunda. On sam
w grójeckim gimnazjum miał kolegów mających korzenie niemieckie.
Jak się teraz zachowają? Czy każdy
z nich będzie czuł się Polakiem tak
samo jak Messerschmidt, z którym
grał w orkiestrze gimnazjalnej?

Uciekinierzy

Przed południem na drodze odległej
od kwater około 100 metrów pojawił
się długi wąż furmanek cywilnych. Je-

chali nimi uchodźcy z powiatu wyrzyskiego, położonego w Wielkopolsce
tuż nad granicą z Niemcami. Już 31
sierpnia przed północą do akcji przystąpili tam dywersanci, torując drogę
regularnej armii niemieckiej, która do
ataku przystąpiła kilka godzin później.
Sygnarek podszedł do drogi. Na wozach pierzyny, poduszki i dzieciaki.
Ten widok momentalnie przypomniał
mu to, co przeżył jako ośmiolatek
w październiku 1914 r., kiedy wraz
z innymi mieszkańcami Janówka
podążał za wojskami rosyjskimi,
wycofującymi się na Warszawę pod
naporem armii cesarza Wilhelma II.
40 kilometrów od Warszawy Niemcy
odcięli drogę odwrotu. Wywiązała się
kilkugodzinna bitwa, w której Antek
znajdował się najpierw wśród Rosjan,
potem wśród Niemców i znów wśród
Rosjan. Wtedy po raz pierwszy znalazł się w środku prawdziwej wojny.
Widział z bliska walkę na bagnety. Po
25 latach podobnych przeżyć mieli
doświadczyć małoletni uchodźcy z
Wyrzyska?

Spięcie

Nie spodobała mu się dwójka młodzieńców w wieku 20-22 lat jadących
na jednym z wozów. Miał ochotę zajrzeć im pod pierzynę i poduszki, ale
był sam, więc porzucił zamiar. O swoich spostrzeżeniach poszedł zameldować dowódcy batalionu. Major Kozubowski akurat słuchał w swojej kwaterze radia. Zobaczywszy Sygnarka,
nie wiadomo czemu wyłączył je.
– Panie majorze, jesteśmy na obszarze z dużą mniejszością niemiecką.
Wśród tych uciekinierów mogą być
dywersanci – zameldował.
– Nie zajmuj się pan uciekinierami,
lecz kompanią – odpowiedział oschle
dowódca.
– Tak jest, nawet gdy spod pierzyny
wystawać będzie lufa karabinu maszynowego – odmeldował się z przekąsem, widząc, że przełożony nie jest
zainteresowany rozmową.

Radio

Obchodząc swój rejon, zastanawiał
się, jak podczas wojny będzie wyglądała współpraca z dowódcą batalionu.
Miał odnośnie tej kwestii złe przeczucia. Tymczasem stwierdził, że wszystkie zarządzenia były respektowane, w
czym dodatkowo upewniły go meldunki dowódców kompanii. Zalecił
im, jak i pozostałym żołnierzom, spanie, gdyż spodziewał się, iż noc mogę
spędzić w marszu. Gdy z jego kwatery wyszli dowódcy plutonów, został
z samym szefem kompanii. Sierżant
Skórka, na podstawie rozmowy ze
swoim odpowiednikiem na szczeblu

Orędzie prezydenta Mościckiego z 1939 r. (fot. wikipedia).

batalionu, powiedział m.in., że o szóstej bombardowano Warszawę.
– Gdzie to słyszał? – zainteresował się
Sygnarek.
– Radio w batalionie jest własnością
pana majora, czynne jest bez przerwy.
Nie rozumiem, dlaczego dowódca
batalionu robi z tego tajemnicę, przecież to trzeba powiedzieć żołnierzom
– wyraził swoje zdziwienie Skórka.

Bez alarmowania

Około południa drogą przejechał drugi wąż uciekinierów cywilnych. Podczas wydawania żołnierzom obiadu
dowódca 5. kompanii rozmawiał z
woźnicami o paszy dla koni.
– Skąpo, siana brak, ale nasza już w
tym głowa, żeby koniki nie były głodne – odparł jeden z woźniców, zawadiacko puszczając oko.
W sumie dzień minął spokojnie.
Wprawdzie dwukrotnie leciały samoloty, lecz daleko, zatem obyło się
bez alarmowania. Kolację wydano o
zmroku.

Myśli przed snem

Zapewne czekał ich nocny marsz,
więc kapitan Sygnarek postanowił się
zdrzemnąć. Nie było to jednak możliwe, ze względu na natłok myśli, niemal rozsadzający głowę.
Przypomniała mu się mapa Polski,
którą kupił będąc gimnazjalistą. Przyglądanie się konturom granic Odro-

dzonej stało się jego nawykiem. Bo
powstały one na jego oczach i przy
zbrojnym udziale braci. Mając żyłkę
do historii, pomny też nauk Władka o
Drang nach Osten, po zawarciu traktatu w Locarno nie miał wątpliwości, że
dla Polski największym zagrożeniem
są Niemcy. W 1925 r. na wspomnianej mapie narysował czarne strzałki
przedstawiające potencjalny atak
Niemiec na Polskę od strony granicy zachodniej i z Prus Wschodnich,
wzdłuż granicy wschodniej postawił duży znak zapytania. Od południa nie narysował jeszcze żadnej
strzałki. O tę strzałkę postarała się
historia, w tym po trosze 18. Pułk
Piechoty, który na początku października 1938 r. w sile jednego batalionu uczestniczył w „kampanii”
zaolziańskiej. Po powrocie z Zaolzia do Skierniewic dowódca pułku z dumą opowiadał, jak kucharz
pułkowy wjechał galopem kuchnią
polową w linie czeskie, co dało powód do żartu: „Niemcy szturmują
czołgami, a Polacy kuchniami”.
Wszyscy śmiali się. Tylko Sygnarek, którego szczęśliwym trafem
(urlop) ominął wątpliwy zaszczyt
wzięcia udziału w zajęciu Zaolzia,
zmarszczył czoło. Jakby przeczuwał, że niemieccy sztabowcy będą
mogli już niedługo dorysować na
mapie strzałki od południa…
Remigiusz Matyjas

OSTATNIE GLOSTEROWE ŻNIWA
Mało kto, jeśli w ogóle ktoś taki się znajdzie, może wyżyć z samych jabłoni. Dobrze wie o tym Muza, dokładająca ze swojej
branży na opryski. Gdyby jej nie wyrwał z paszczy wilka, nic by w
tym sezonie nie urosło.
-A teraz mamy kłopot, bo kto to wszystko posprząta i zawiezie
na skup, póki jeszcze przemysł biorą za 30 groszy – westchnęła,
otwierając szufladę.
– Jak to kto? Ja. Czekam na rozkaz – zameldował, grając chojraka.
– Nie patrz – powiedziała, zakładając okulary, bo nigdy nie
chce, by widział ją w szkłach. – Jak wyzioniesz ducha, zbierając
samemu na czworakach jabłka, kto na drugi raz uratuje mnie
w Wilczogórze? – spytała retorycznie, krócąc mu nożyczkami
przydługą brodę.
Omal go nie skaleczyła, gdyż zadzwonił telefon, burząc liryczny
nastrój.
- Święty Piotr dał szlaban Gabrielowi i Michałowi. Ale właśnie,
wyobraź sobie, chyba po pięciu latach zadzwonił Griszka. Powiedział, że pojutrze przyjedzie zbierać jabłka! – obwieściła.
– Ma do nas aż tysiąc kilometrów, więc jak to zrobi? Ciekawe, jak
on teraz wygląda – zastanawiał się.
– Musimy się przygotować na jego przyjazd, więc kup trochę
kiełbasy, cebuli, kartofli i oleju. Tylko wracaj zaraz, bo już wieczór,

a musimy coś dokończyć – upomniała, gdy wychodził z domu.
Trafił akurat na stypę, którą zwołał i prowadził Franz, więc wypadało troszkę potowarzyszyć przyjacielowi.
– Spotykamy się po pogrzebie sadownictwa... – zaczął szef
małpkowego szlaku.
– Po jakim pogrzebie? Przecież nie było klepsydry – przerwał mu
Jacek, pokazując stojącą obok sklepu tablicę, na której zwykle
wiesza się różne ogłoszenia.
– Nie o taką śmierć mi idzie – odpowiedział ze stoickim spokojem Franz, wprawdzie właściciel tylko jednej, pokrzywionej
jabłonki, za to patrzący na problematykę sadowniczą ze znacznie szerszej perspektywy niż potentat skoncentrowany na
powiększaniu nadprodukcji.
– Franz chce wam powiedzieć, że ostatni protest sadowników
przeciwko zbyt niskim cenom w przetwórstwie okazał się symbolicznym pogrzebem owocarskiej branży. Okazaliśmy swój
partykularyzm, swoją niemoc – z pokorą podzielił pogląd przyjaciela, przypominając, iż kilka dni po proteście jabłko przemysłowe, zamiast zdrożeć, o ironio losu, staniało z 35 na 30 groszy.
Wracał do domu z zakupami i z przekonaniem, że Franz jak
zawsze ma rację. Zgodnie z jego radą, wyrwie przynajmniej
połowę sadu, a może wszystko co do sztuki, poza jednym drze-

wem, tj. cortlandem spowiednikiem, któremu zwierzał się ze
swoich słabości.
– Za nami pójdą inni, i skończy się kryzys w sadownictwie – tłumaczył Muzie, kończącej z zapałem to, co zaczęła.
Śniło mu się, że na polu, gdzie rosły glostery, była zielona łąka,
pełna kaczeńców, zupełnie taka sama, jak tamta za górką, po
której biegał w dzieciństwie. Tańczyła na niej Muza, a on rozbierał ją wzrokiem.
Około dziesiątej, gdy wynosząc wiaderko ze śmieciami, mimochodem spojrzał w kierunku bramy, już otwartej, ujrzał
człowieka rozpostartego niczym martwy gołąb na ziemi, w
poprzek drogi. Zbliżył się do niego na kilka kroków. Obok nieruchomego ciała leżała torba oraz maseczka antycovidowa. Któryś
z kolegów Gabriela i Michała spadł z nieba? Bo przecież to
nieprawdopodobne, by Griszka kosmicznym statkiem przybył
z dalekiej Ukrainy.
– Ja prijechał na jabłka – niespodziewanie wymamrotał mężczyzna, z takim mozołem otwierając oczy, jakby uczestniczył w
biesiadzie pogrzebowej pod sklepem.
Kim by nie był, skąd by się tu nie wziął, czego by nie wypił, zdążył
na ostatnie glosterowe żniwa, gdyż następnych już nie będzie.
Remigiusz Matyjas
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"Grójec i sąsiedzi" Andrzej Z. Roli-Stężyckiego
„Historia jest swego rodzaju hobby, które wiążąc wiele kierunków, wypełnić może szeroko rozumianą potrzebę wiedzy, gubiąc wszechobecne
zniechęcenie, apatię i nudę”.

fot. Biblioteka Grójec

S

łowa pochodzą ze wstępu
do książki „Grójec i sąsiedzi” autorstwa Andrzeja
Zygmunta
Roli-Stężyckiego, regionalisty, który gościł w
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 14 września 2021 r.
Autor wydał dotychczas 29 książek i
opublikował ponad 400 obszernych
artykułów z zakresu historii Polski,
genealogii, krajoznawstwa, dziejów
regionu grójeckiego. Wśród nich
znalazły się zbiory esejów, m. in.
„Opowieści grójeckie”, „Ciekawy
Grójec”, „Grójeckie opłotki”.
Jak wspomniał, wiele pracy kosztowały go wydawnictwa albumowe:
„Rezydencje… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”, „Świątynie…
kościoły i kaplice w Grójeckiem”.
Poza opisem obiektów, zawierają
one fotografie, a wykonanie dobrego ujęcia wymaga czasu i wysiłku.
Zdjęcia z albumów były prezentowane na wystawach organizowanych przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Udział

w konferencjach naukowych organizowanych przez Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie dyskutowano o

historii i narodowym dziedzictwie szeroko rozumianej kultury
szlacheckiej, zaowocował referatami naukowymi opublikowa-

PRZYSTANEK BIBLIOTEKA
fot. Biblioteka Grójec

4 września 2021 r. odbył się
wyczekiwany przez wszystkich
Przystanek Biblioteka! Zaproponowaliśmy naszym czytelnikom i
mieszkańcom Grójca: malowanie
na drewnie, tworzenie na bazie
masy plastycznej, brokatowe
tatuaże, gry planszowe, konkursy
sportowe, magnesy na lodówkę.
Można było także poskakać na
dmuchańcu, poczytać wiersze
albo posiedzieć na leżaku i zrelaksować się, podczas gdy pociechy
brały udział w kreatywnych zajęciach.
Ważnym punktem programu było
Narodowe Czytanie. Magdalena
Sepczyńska, pełniąca obowiązki
dyrektora Biblioteki. zaprosiła do
udziału w przedsięwzięciu dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury

nymi przez tę placówkę.
Działalność badawcza i publicystyczna regionalisty nie ogranicza
się do Grójecczyzny, sięgając okolic Przysuchy, Odrzywołu, Rusinowa. Album „Różanna: wieś w
gminie Odrzywół” doczekał się już
trzeciego wydania. Tam autor przez
kilka lat zamieszkiwał. Jak stwierdził, jest to swego rodzaju poetycka
opowieść o tej urokliwej wsi, położonej na krańcach południowego
Mazowsza.
Regionalista, kierowany ciekawością, odkrył wiele miejsc „ościennych”, które – jak dotąd – prawie
nie zostały opisane. Tak było z zabytkami architektury sakralnej dekanatu drzewickiego. W końcu doczekały się pięknego albumu jego
autorstwa. Szerokie zainteresowania zaowocowały otrzymaniem
dwóch nagród literackich.
Jak stwierdził Pan Andrzej, pisaniem zajął się w 2010 r. Wtedy
wydał „Słowo o Bolesławskim”.
Jest to jedyna książka o artyście

malarzu z Grójca. Maszynopis
pracy „Z plecakiem przez Grójec”,
znajdujący się w zbiorach regionaliów Biblioteki, przez wiele lat
był właściwie jedynym obszerniejszym źródłem wiedzy o regionie.
W jednej z najnowszych opowieści
sentymentalnych „Sady – Kolonia:
dzieje parafii p/w Najświętszego
Serca Pana Jezusa” autor porusza
tematykę tamtejszego cmentarza.
W planach twórczych ma również
publikację o nekropoliach w Grójeckiem. Ważnym zamysłem jest
także książka
na temat budownictwa industrialnego okolicy.
Pisarz, który promuje ideę ochrony dziedzictwa regionów i szerzy
wiedzę o małej ojczyźnie, od lat
współpracuje z grójecką książnicą.
Mamy nadzieję, że przed nami kolejny wieczór promujący twórczość
Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego.
Mirosława Krawczak
MGBP w Grójcu

DZIAŁAJ LOKALNIE I
EKOLOGICZNIE W GRÓJECKIEM!
Czas pandemii w negatywny sposób odbił się na dotychczasowych
formach spędzania wolnego czasu i kontaktów międzyludzkich. Są
jednak osoby i instytucje, które nie poddają się i działają na rzecz
aktywizacji społeczeństwa.
11 września 2021 r., dzięki lokalnemu konkursowi grantowemu organizowanemu przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach projektu pt. „Smaczna łąka - poznaj
swojego sąsiada”. Zaaranżowało je Koło Gospodyń Wiejskich Boskie
Babki w Ogrodzienicach. Podczas warsztatów zarówno dzieci jak i
dorośli, w obecności ekspertów ds. botaniki i ornitologii, poznawali
otaczającą nas przyrodę. Tereny zalewowe rzeki Pilicy to miejsce,
gdzie można zobaczyć wiele gatunków ptaków oraz poznać otaczające nas rośliny, które niejednokrotnie są bardzo korzystne dla
naszego zdrowia. Na uczestników czekały pamiątkowe upominki,
m.in. Atlasy Ptaków Polskich, jako piękna pamiątka ekologicznych
warsztatów, a także integracyjne ognisko.

Monikę Woźniak (wcieliła się w
rolę pani Dulskiej) oraz wiceburmistrza Jarosława Rupiewicza
(rola Zbyszka). Kwestie Juliasiewiczowej odczytała Marta Traczyk,
instruktor biblioteki, krótką rolę
Hanki odegrała Magdalena Sepczyńska.
Wybraliśmy do odczytania fragment aktu I od sceny XI do końca
XIV.
Była to X odsłona Narodowego
Czytania. Nasza Biblioteka po raz
pierwszy wzięła udział w tej akcji i
chętnie przystąpi do kolejnych.
Ciepła pogoda i słońce oraz muzyka zachęciła ponad 300 osób
do sprawdzenia co się dzieje w
otoczeniu Biblioteki i jakie zajęcia
się odbywają. Do wspólnej zabawy zapraszała żywa maskotka

Chase z Psiego Patrolu, czyli
bardzo lubianej bajki dla dzieci.
Uczestnicy wydarzenia otrzymali
pamiątkowe przypinki z logiem
Przystanku Biblioteka.
Bardzo dziękujemy Hufcowi ZHP
Grójec za pomoc oraz przygotowanie namiotów, które chroniły
nas przed słońcem.
Brawa należą się także bibliotekarzom z naszej biblioteki, którzy
wykonali kawał dobrej roboty.
Przygotowali wydarzenie, przenieśli potrzebne sprzęty, uprzątnęli teren i starali się z całych sił,
by wszystko dopiąć na ostatni guzik! Cieszymy się, kiedy widzimy,
ile radości możemy sprawić dzieciom i ich opiekunom podczas tej
cyklicznej, plenerowej imprezy.
Info MGBP w Grójcu

Coraz nas więcej
„Działaj Lokalnie” to program, który powoduje, że mieszkańcy danych społeczności zaczynają współpracować na rzecz dobra wspólnego, odkrywają potencjał partnerskiego działania, podejmują
wspólne inicjatywy. Na terenie powiatu grójeckiego Stowarzyszenie W.A.R.K.A. prowadzi go od 16 lat. Do tej pory udało się przyznać
już 317 dotacji na łączną kwotę 1 175 000,00 zł. Dzięki Działaj Lokalnie tworzą się nowe organizacje, miejsca spotkań, mieszkańcy się
integrują i uczą wspólnego działania. Co roku pojawiają się nowe
grupy, aktywizowane są kolejne miejsca na mapie powiatu. Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Ogrodzienicach to również zasługa
Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które z dużym zaangażowaniem wspiera nawet najmniejsze, jednakże łączące społeczeństwo inicjatywy.
Mamy nadzieję, że kolejne działania prospołeczne również spotkają
się z tak dużym odzewem ze strony mieszkańców powiatu grójeckiego, a kolejne spotkanie w ramach warsztatów z cyklu „Działaj
Lokalnie” zaplanowano na ostatnie dni września.
				
KGW w Ogrodzienicach
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Sprzedaż alkoholu nieletnim
to przestępstwo
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Grójcu w
miesiącu lipcu 2021 r. przeprowadziła
na terenie Miasta i Gminy Grójec
audyt z przestrzegania przez
sprzedawców zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

A

udyt prowadzony był metodą "Tajemniczy klient ".
Jego główną częścią jest
próba zakupu alkoholu
przez odpowiednio przeszkolone osoby, których wygląd i zachowanie nie
wskazują, że są to osoby pełnoletnie.
Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
osobom nieuprawnionym, w tym w
szczególności dzieci i młodzieży, a tak-

że zwiększenie liczby sprzedawców,
którzy kontrolowaliby osoby wyglądające na nieletnie, poprzez pokazanie
dowodu tożsamości.

Coś jest na rzeczy

Audyt " Tajemniczy klient" przeprowadzono w 75 punktach sprzedaży, niestety tylko 16 sprzedawców poprosiło
o okazanie dowodu tożsamości, a aż 59
sprzedawców nie poprosiło o okazanie
dowodu osobistego.
Powyższa sytuacja dowodzi, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim w
Mieście i Gminie Grójec jest prawdopodobna. Wydaje się jednak, że sprzedawcy w większości przypadków robią
to nieświadomie, oceniając wiek po
wyglądzie, co może być często mylące.
W związku z tą sytuacją publikujemy
list interwencyjny.
GKPRA

LIST INTERWENCJNY GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Szanowni Państwo!
W swojej codziennej pracy spotykają Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie, kawiarni lub pubie napoje alkoholowe. Wiemy, że jest to dla Was
trudna sytuacja, i że odmawiając sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim czasem czujecie się trochę niepewnie. Dlaczego
przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu jest takie ważne?
Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających
dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i
zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji:
wypadków drogowych, utonięć, konfliktów z prawem, niechcianych kontaktów seksualnych, a także zwiększa prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub
sprawcą przestępstwa.
Dokładne badania prowadzone systematycznie na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują na bardzo niepokojące
zjawiska. Po pierwsze od początku lat dziewięćdziesiątych
gwałtownie wzrosło spożycie alkoholu wśród młodzieży, np.
spadek liczby abstynentów wśród 15-latków w Warszawie był
trzykrotny (z 28% na 8%), wzrost upijających się 15-latków
kilkakrotny (z kilku procent do kilkunastu). Po drugie stale
rośnie też udział dziewcząt w piciu destrukcyjnym (grupa
upijających się dziewcząt wzrosła z 2% do 12%).
Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych
przesłankach: „od jednego piwa nic mu nie będzie”, „to nie
jest moje dziecko”, „moje przecież nie pije alkoholu i jest
bezpieczne”, „nic się nie stanie”, „ma przecież rozsądnych kolegów”.
Takie poglądy, niestety dość powszechne, stoją w rażącej
sprzeczności z faktami, których niejednokrotnie jesteśmy
świadkami, o których często słyszymy w mediach i najbliższym otoczeniu. W tej sytuacji zwracamy się do Państwa
(nie tylko jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może
przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych) z uprzejmą prośbą:
Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina lub jakichkolwiek napojów spirytusowych osobom, które nie ukończyły
18. roku życia.
Aby się o tym przekonać, i aby mieć pewność że nie popełniacie przestępstwa, zażądajcie Państwo dokumentu
potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje Wam art. 15
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, mówiący: „W przypadku wątpliwości co do
pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu
stwierdzającego wiek nabywcy”.
Znowelizowana w kwietniu 2001 r. ustawa o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeszcze bardziej
zaostrzyła przepisy w tym zakresie. Sprzedaż alkoholu nieletnim stała się przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich
sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także
orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były
własnością sprawcy. Sąd może również jako dodatkową karę
orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie
lub chłopcu naprawdę można wiele stracić.
Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców,
którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i
zwracają uwagę komu sprzedają alkohol.
Chcemy, aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały. Aby każdy z Państwa miał
świadomość że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko
przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu
człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Grójcu
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Mazowsze czwarte na półmetku rundy
Podopieczni Mariusza Lisieckiego
z czternastoma punktami są tuż za
podium w tabeli Radomskiej Ligi
Okręgowej. Trudny miesiąc ma za
sobą GPSZ Głuchów.

P

opularni żółto-niebiescy zaczęli wrzesień od bezbramkowego remisu przed własną publicznością z solidną
Szydłowianką Szydłowiec. Następnie na wyjeździe, grając w mocno
rezerwowym składzie, zdołali pokonać 2:0 LKS Potworów. Zwycięstwo przypieczętował 16-letni
Aleksander Dulemba, dla którego
był to dopiero drugi mecz w zespole
seniorów. Pierwszą porażkę w tym
sezonie podopieczni Mariusza Lisieckiego zanotowali w domowym
meczu z rezerwami ekstraklasowego Radomiaka Radom (1:2), a w
ostatni weekend w derbach powiatu
grójeckiego okazali się lepsi od Pilicy Nowe Miasto. Bramkę na wagę
kompletu punktów zdobył kapitan,
Daniel Złoch.

Młodzież daje nadzieję

Po siedmiu kolejkach grójczanie z
czternastoma punktami na koncie
plasują się na czwartym miejscu. Do
podium tracą dwa oczka.
– Ilość punktów, jakie zdobyliśmy
i miejsce w tabeli są zadowalające, natomiast uważam, że pomimo
problemów kadrowych (kontuzje i

sprawy osobiste), mogliśmy zdobyć
przynajmniej trzy punkty więcej.
Mam tu na myśli mecz z Radomiakiem, gdzie zmarnowaliśmy dużą
liczbę sytuacji bramkowych – ocenia szkoleniowiec Mazowsza w rozmowie z „Życiem Grójca”.
Mariusz Lisiecki podkreśla, że w
żadnym z siedmiu dotychczasowych
meczów nie mógł wystawić optymalnej jedenastki.
– Gdybym przed sezonem wiedział,
że będziemy mieli tak okrojoną kadrę i będziemy musieli grać tak dużą
liczbą młodzieży, to na pewno bym
się nie spodziewał takiego miejsca i
tylu punktów – przyznaje.
Jednocześnie szkoleniowiec zwraca
uwagę na postawę młodych zawodników.
– Cieszy mnie, że młodzież łapie
doświadczenie i próbuje nawiązać
rywalizację ze starszymi zawodnikami. Chociażby, kiedy na boisko
wchodzi 16-letni Aleksander Dulemba i strzela gola na 2:0 w wyjazdowym meczu z Potworowem.
To daje nam duże nadzieję na przyszłość – mówi Lisiecki.
Szkoleniowiec spodziewa się trudniejszej drugiej części rundy jesiennej, kiedy jego drużynie przyjdzie
się zmierzyć z drużynami z samego
szczytu tabeli, jak Powiślanka Lipsko, LKS Jedlińsk czy Jodła Jedlnia-Letnisko.
– Trzeba jednak wziąć pod uwagę,

że mieliśmy mecze w Pucharze Polski i były tygodnie, w których graliśmy co trzy dni. Teraz będę mógł
przeprowadzić normalny mikrocykl
treningowy, i na pewno nasi zawodnicy dojdą do siebie fizycznie,
co będzie miało wpływ na mecze z
silniejszymi rywalami – przekonuje.
W Pucharze Polski na szczeblu
ROZPN, Mazowsze zakończyło
udział dopiero na ćwierćfinale. W
meczu z IV-ligową Energią Kozienice po regulaminowym czasie gry był
remis 2:2. O awansie rywali zdecydował konkurs jedenastek.
– Odpadnięcie po rzutach karnych
zawsze pozostawia niedosyt. Nie
ukrywam, że chcieliśmy dojść do finału. Mimo wąskiej kadry, na pewno
byłaby to świetna przygoda zarówno dla mnie jako trenera, jak i dla
naszych młodych piłkarzy, którzy
jeszcze nigdy nie grali w Pucharze
Polski – przyznaje Mariusz Lisiecki.

pod względem realizacji przedmeczowych założeń i konsekwencji w
grze. Potem niestety przyszły porażki, a głównym przeciwnikiem dla
nas byliśmy my sami. Mam tu na
myśli powtarzające się problemy z
wystawieniem optymalnego składu
(nieobecności spowodowane sytuacją osobistą, obowiązkami zawodowymi sporej liczby ważnych w
kontekście wyjściowej jedenastki
zawodników) – mówi „Życiu Grójca” trener GPSZ, Marcin Skonieczny.
Zdaniem szkoleniowca, gdy jego
drużyna może zagrać w optymalnym składzie, to jest w stanie walczyć z każdym rywalem w lidze.
Tak niestety nie było w żadnym z
wrześniowych spotkań.
– Porażkę w Radomiu 2:7 z rezerwami Broni można w pewien sposób zrozumieć. Gospodarze skorzystali z możliwości i wystawili w
tym meczu sześciu zawodników z
kadry trzecioligowej. Ci zawodnicy
swoimi indywidualnymi umiejętnościami robili w meczu dużą różnicę
– zauważa Skonieczny.
Potem przyszły dwie pechowe po-

rażki 1:2 z Orłem Gielniów i 2:3 z
Chojniakiem Wieniawa.
– Wszyscy czujemy niedosyt, bo w
obu tych meczach wynik był sprawą
otwartą i mógł wyglądać zupełnie
odwrotnie – przyznaje szkoleniowiec.
Trener GPSZ w drugiej części rundy liczy przede wszystkim na unormowanie sytuacji kadrowej i możliwość wystawienia w każdym ze
spotkań optymalnej jedenastki.
– Miejsce w tabeli trochę zakłamuje
sytuację odnośnie naszych możliwości, bo stać nas na lepsze mecze, a
przede wszystkim wyniki – nie ma
wątpliwości Marcin Skonieczny.
Trzeci reprezentant gminy Grójec
na lokalnej, futbolowej arenie – KS
Lesznowola – po pięciu kolejkach
plasuje się na trzecim miejscu w radomskiej B-klasie z dziewięcioma
punktami na koncie. Dorobek podopiecznych trenera Pawła Małeckiego mógł być jeszcze bardziej okazały, bowiem pokonali na boisku 3:1
rezerwy LKS Promna. Ostatecznie
jednak wynik ten został zweryfikowany, jako walkower dla rywali.
Mateusz Adamski
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Sami dla siebie rywalem

O trudnym miesiącu mówią w Głuchowie. Drużyna, która rozgrywa
swój drugi sezon na poziomie A-klasy, z pięcioma punktami plasuje
się dopiero na dwunastym miejscu w
tabeli.
– Zaczęliśmy od bardzo dobrego
meczu z KS Błotnica, wygranego
2:0. Oprócz nas Błotnica nie znalazła do tej pory pogromcy i jest wiceliderem. Jedno z lepszych spotkań

USZCZELEK, SZYB ITP.
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Szachowe Życie Grójca – wakacyjne pasmo sukcesów grójeckich szachistów
W lipcu nasi reprezentanci brali udział w dwóch prestiżowych festiwalach. W dniach 9-10.07. Hania i Wojtek Łoboda grali w
Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim.

fot. AL

H

ania Łoboda startowała w grupie do lat 10.
Nasza zawodniczka
fenomenalnie rozpoczęła zawody, notując trzy zwycięstwa z rzędu, pozostawiając
w pokonanym polu m.in. późniejszą triumfatorkę w swojej
kategorii wiekowej. Tak mocny
początek turnieju wywindował
Hanię na czołowe szachownice,
na których walczyła do końca
zawodów, ostatecznie zajmując
świetne drugie miejsce w kategorii dziewcząt.
W grupie do lat 8 walczył 6-letni
Wojtek Łoboda i dokonywał kosmicznych rzeczy. Nasz zawodnik nic sobie nie robił z dzielącej
go od większości rywali dwuletniej różnicy wieku i gromił
wszystkich bez litości. Po 4 rundach Wojtek z kompletem punktów był samodzielnym liderem!
Na prowadzeniu umocnił się po
kolejnej zwycięskiej rundzie.
Jeden kryzysowy moment przyszedł w przedostatnim starciu,
w którym Wojtek doznał swojej
jedynej porażki w turnieju. W
ostatniej rundzie nasz junior po-

nownie wygrał partię. Uzyskany
rezultat dał mu ostatecznie wspaniałą drugą lokatę (ze zwycięzcą, którego pokonał wcześniej
w trakcie jednej z rund, Wojtek przegrał jedynie dodatkową
wartościowością, mając tę samą
liczbę punktów) i III kategorię

szachową!
Tymczasem w Warszawie w
Międzynarodowym
Festiwalu Szachowym im. Mieczysława Najdorfa rozpoczynał swój
udział kolejny nasz reprezentant, Michał Smętek. Grójczanin legitymował się odległym

81 numerem startowym na 195
zawodników,
odzwierciedlającym miejsce w rankingu, ale
nie zamierzał tanio sprzedawać
skóry. Pierwszego dnia festiwalu
Michał odniósł zwycięstwo. Następnego również. I następnego.
I następnego... Nieprawdopodobna seria naszego reprezentanta trwała aż do rundy 7, w której
to doznał on pierwszej i jedynej
porażki w całych zawodach. W
ostatnich dwóch partiach Michał
uzyskał w sumie 1,5 pkt, czym
zagwarantował sobie ostateczny
triumf w turnieju! Ogromny sukces okraszony został uzyskaniem
przez grójczanina normy na I kategorię.
W sierpniu cała wyżej wymieniona trójka szachistów wzięła
udział w Mistrzostwach Polski
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Rzeszowie. Wszyscy zaprezentowali się bardzo
dobrze, notując duży progres w
tej imprezie.
Wojtek Łoboda startował w grupie do lat 8. Rok temu jako pięciolatek nasz zawodnik zajął w
tej grupie w turnieju szachów

szybkich 59 miejsce. W tym roku uplasował się na 33 pozycji.
Jeszcze większy progres Wojtek
zrobił w blitzu. Tu 63 pozycję
z zeszłego roku zamienił na 23
miejsce.
Hania Łoboda w grupie dziewcząt do lat 10 również mocno się
poprawiła. W zeszłym roku w
turnieju szachów szybkich zajęła
44 miejsce. W tym roku było to
miejsce 12. W szachach błyskawicznych poprawiła 24 lokatę na
12 miejsce.
Michał Smętek zmienił tym roku kategorię wiekową na starszą, nie da się więc ocenić progresu, można jednak wyciągnąć
wnioski na podstawie numerów
startowych. W turnieju szachów
szybkich Michał zajął 44 miejsce
z 88 nr startowym. W blitzu był
39 przy 75 pozycji na liście startowej. Oba starty można zatem
uznać za co najmniej udane.
Miło mi poinformować, że nasi
juniorzy przedłużyli wakacyjne
pasmo sukcesów na wrzesień.
Relację z ich dokonań zamieścimy w kolejnym wydaniu “ŻG”.
Adam Lasota
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Rewitalizacja parku – etap: koncepcja
Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m. in.: zmiana układu
komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym
wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O

tym, że park wymaga rewitalizacji, wie chyba każdy
mieszkaniec
Grójca. Choć na jego terenie
nie brakuje zieleni, raczej
nie zachęca on, by usiąść na
ławeczce w cieniu drzew i
odpocząć. Nie daje też zbyt
wielu możliwości aktywnego wypoczynku, jeśli nie liczyć ścieżek, którymi czasami ktoś przebiega i urządzeń
siłowni zewnętrznej. Krótko
mówiąc: park po prostu jest.
Większość grójczan traktuje
go jako punkt na mapie, który trzeba pokonać, by dostać
się do celu, a nie miejsce, w
którym można jakoś przyjemnie spędzić czas.

Tu fontanna, tam rzeźba

Jeszcze do niedawna w miejskim parku stały kultowa
„Modrzewianka”, a obok
niej lokal gastronomiczny
z kuchnią chińską. Obiekty zniknęły z mapy miasta,
a miejsce po nich gmina
chciałaby zagospodarować
na potrzeby parku. Właśnie
w tamtych okolicach, przy
wschodniej ścianie Grójeckiego Ośrodka Kultury, powstałoby główne wejście do
parku, a nieco dalej scena
oraz plac eventowy. Gdy
udamy się dalej ścieżką w
kierunku północno-zachodnim, miniemy miejsce na
wernisaż, aż dojdziemy do
fontanny. A stamtąd, jeśli
pójdziemy dalej na północ,
napotkamy tężnię, altanę,
polanę do ćwiczeń, a nawet
roślinny niewysoki labirynt
przeznaczony dla dzieci, aż
dotrzemy do pagórków wypoczynkowych. Na najbardziej na wschód wysuniętym
krańcu (na północ od dworca PKS) znajdzie się kolejne

wejście od ulicy Bankowej,
a obok wybieg dla psów. Tak
wygląda, na razie teoretycznie, wschodnia część parku.
Zachodnia strona parku, a
więc ta, mówiąc obrazowo,
na zachód od budynku GOK-u, kryłaby w sobie alejkę z
podświetlanymi
trejażami
(budowla ogrodowa wykorzystywana np. do podtrzymywania roślin pnących),
rzeźby, lustra, ogród deszczowy, powietrzną ścieżkę
i miejsce na jeszcze jeden
wernisaż. Oczywiście po-

ARTYSTKA Z GRÓJCA NA EUROPEJSKIM
KONGRESIE FINASNSOWYM

W

ydarzenie odbyło się 14 września w Sopocie.
Uczestnikami tego wielkiego wydarzenia byli między
innymi eksperci i managerowie z kraju i zagranicy w tym
prezesi i członkowie zarządów 50 największych instytucji z
sektora finansowego, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy zaproszonych do współtworzenia tegorocznego programu oraz 150 przedstawicieli mediów. Na części nieoficjalnej, jako gwiazda wieczoru wystąpiła
nasza mieszkanka Aleksandra Maliszewska przy akompaniamencie
pianisty Mateusza Wojakowskiego, a zapowiadała ją znana prezenterka
i dziennikarka Monika Richardson. To wszystko działo się w pięknym
anturażu wnętrz hotelu Sheraton w Sopocie.
JK

mnik marszałka Józefa Piłsudskiego pozostanie na tradycyjnym miejscu. Projekt
jednak zakłada upiększenie
otoczenia obelisku.
W planach jest również wybudowanie nowych alejek z
nawierzchni żywicznej zapobiegającej tworzeniu się
kałuż, umieszczenie tabliczek informacyjnych i neonu
z napisem „Grójec”, nowe
nasadzenia, klomby, ławeczki czy kosze na śmieci,
czyli wszystko to, co park z
prawdziwego zdarzenia po-

winien mieć.

Daleka droga

Jednak, jak zawsze przy koncepcjach, musimy wspomnieć
o tym, że od komputerowej
wizualizacji do wykonania
jest bardzo daleka droga. Wiedzie ona poprzez sporządzenie
dokumentacji, uzyskanie zezwoleń, zdobycie środków zewnętrznych, aż do wejścia maszyn i robotników na plac budowy. Kluczem są oczywiście
pieniądze i gmina zamierza
starać się o nie, gdy powstanie

już dokumentacja projektowa.
W pracach nad koncepcją
wzięli udział pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy i
Miasta Grójec, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury
Monika Woźniak, przewodniczący Grójeckiej Rady Sportu
Mariusz Pachocki, radny Artur
Szlis oraz przedstawiciele inicjatywy Zmieniamy Grójec i
Klubu Seniora.
Całą prezentację można obejrzeć w Urzędzie Gminy i
Miasta Grójec.
Dominik Górecki

