
     Nasze miasto jest jedną z najstarszych osad na południowym Mazowszu. 
W 1419 roku Grójec z nadania księcia mazowieckieo Janusza I Stareo stał się 
miastem królewskim Korony Królestwa Polskieo. 

          Rok 2019 jest wyjątkowo ważny dla Gminy i Miasta Grójec - obchodzimy 
600-lecie nadania praw miejskich. Przeżywając wspólnie ten niezwykły rok z życia 
miasta, chcemy propaować historię - odkryć mniej znane aspekty naszej przeszłości, 
umacniać poczucie dumy i wspólnoty, okazać pamięć i szacunek osobom i instytucjom 
związanym z naszą Małą Ojczyzną. 

WIĘTUJMY RAZEM URODZINY...
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Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
zaprasza wszystkich Mieszkańców na

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU



OGŁOSZONE KONKURSY JUBILEUSZOWE:

- Konkurs na najlepszą piosenkę o Grójcu 
- Konkurs literacki „Grójec – kocham to miasto” - wspomnie-
nia, anedoty, opowieści o Grójcu
- Konkurs mulmedialny „Grójec - miasto wielokulturowe”, 
wykonanie prezentacji mulmedialnej na ten temat

Szczeóły i reulaminy konkursów znajdują się na stronach: 

www.rojecmiasto.pl. www.okrojec.pl oraz www.bibliotekarojec.pl

HARMONOGRAM WYDARZE  PATRIOTYCZNYCH, 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH:

LIPIEC
12 (PIĄTEK) Święto Policji - 100. rocznica powstania Policji 
Państwowej oraz nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej 
Policji w Grójcu - reprezentacyjny apel na Rynku
19 (PIĄTEK) Noc Saun i Basenów z oświetleniem, muzyką 
oraz orzeźwiającymi napojami na Pływalni Wodnik 

SIERPIE
1 (CZWARTEK) 75. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskieo - ceremonia na Rynku 
15 (CZWARTEK) Święto Wojska Polskieo - ceremonia 
na Rynku 
24 (SOB24 (SOBOTA) Edukacyjny Rajd Rowerowy Śladami Enerii 
Odnawialnej w celu poznania walorów turystyczno-krajo-
znawczych ziemi rójeckiej zakończony piknikiem z oniskiem 
i kiełbaskami na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Częstoniewie 
25 (NIEDZIELA) Zakończenie Lata na Rynku – muzyka na 
żywo oraz dancin z nauką tańców
31 (SOBOTA) Spacer z Historykiem ulicami Grójca – pozna-
wanie zabytkowych budynków oraz ciekawostek związanych 
z pozornie zwykłymi miejscami miasta 
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WRZESIE
1 (NIEDZIELA) 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystość na Rynku, 
wspólne śpiewanie pieśni wojskowych i partyzanckich 
6 (PIĄTEK) Przystanek Biblioteka - impreza plenerowa oraz koncert zespołu 
Los Companieros
7 (SOBOTA) Narodowe czytanie noweli polskich w Liceum O ólnokształcącym, 
bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz ra miejska na Rynku
8 (NIEDZIELA) Koncert Filharmonii Narodowej w Kościele św. Mikołaja
12 12 (CZWARTEK) Wydanie i publikacja kalendarza jubileuszoweo 
“Grójec - dawniej i dziś” 
18 (ŚRODA) Planowane rozstrzynięcie Konkursów Jubileuszowych
18 (ŚRODA) Piknik Sportowy na Stadionie Mazowsza – konkursy dla Przedszkoli 
i Szkół, mecz piłkarski, w którym zmierzą się Samorządowcy, Sadownicy, 
Mundurowi i Politycy

 WRZENIA (PIĄTEK)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych we wszystkich szkołach 
i przedszkolach Gminy Grójec

8:00 - 11:00 Akademie z władzami Gminy i Miasta, wystawy, prezentacje, 
odczyty historyczne, spotkania z wybitnymi rójczanami zoranizowane 
w placówkach szkolnych
11:00 - 11:30 Uroczysta parada uczniów i przedszkolaków ulicami miasta
12:00 12:00 Impreza na boisku przy Hali Spartakus skierowana do dzieci i młodzieży, 
wręczenie Medali Jubileuszowych dla jednostek oświatowych, prezentacja szkół, 
odśpiewanie piosenki o Grójcu wyłonionej w konkursie muzycznym, 
talent show – prezentacja uzdolnionych uczniów, quizy wiedzy o Grójcu, 
słodki poczęstunek 
16:00 Symultana z mistrzem polskich juniorów – turniej szachowy na Rynku
18:00 Koncerty zespołów Poison 777, Touch the soul, On the Wins 



 WRZENIA (SOBOTA)
11:00 Msza w Kościele św. Mikołaja w asyście wojskowej
12:00 - 16:00 Piknik wojskowy na Rynku i na ul. Armii Krajowej, prezentacja 
sprzętu wojskoweo, przejażdżki drezyną oraz wiele ciekawych atrakcji

12:30 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej połączona z odczytem historycznym 
13:00 - 13:30 Przemówienie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec oraz wręczenie 
Medali Jubileuszowych 600–lecia Grójca 
13:30 - 15:30 13:30 - 15:30 Poczęstunek dla zaproszonych ości, toast i tort jubileuszowy 

16:00 Inauuracja obchodów 600-lecia na Rynku: 

 

16:45 Blok wojskowy, pokaz musztry wojskowej 
17:30 Grupa rekonstrukcyjna - pokaz ukazujący najazd Szwedów na Grójec
18:00 - 19:30 Koncert Zespołu Reprezentacyjneo Wojska Polskieo
20:00 Pokaz tańca z oniem
20:4520:45 Pokaz laserowy

- wciąnięcie flai, odśpiewanie Hymnu Państwoweo 
w oprawie wojskowej 
- wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
- odczytanie aktu nadania praw miejskich
-  inscenizacja związana z ks. Piotrem Skarą 
-- polonez zatańczony do utworu skomponowaneo w 1960 roku 
pt. „Witaj ziemio nam rójecka”
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej przedwojenneo burmistrza 
zasłużoneo dla miasta - Tadeusza Olszewskieo
- odsłonięcie wystawy stałej ukazującej 600 lat Grójca



 WRZENIA (NIEDZIELA)
9:00 - 16:00 Grójecka Dycha z finałem na Rynku i wręczeniem medali
15:30 - 17:00 Pokazy lokalnych rup tanecznych, sportowych, wokalnych
17:00 - 20:00 Grójecka Biesiada - koncerty zespołów biesiadnych 

- wydanie książki dr. Remiiusza Matyjasa 
dotyczącej historii Grójca od zarania dziejów 
po czasy współczesne

- Święto Jabłka - wspólne zrywanie jabłek 
w zaprzyjaźnionym ospodarstwie 
sadsadowniczym, wieczorna biesiada z muzyką, 
oniskami, pieczeniem jabłek, ziemniaków, 
kiełbasek połączona z deustacją soków 
jabłkowych

- wycieczka do Warszawy dla wszystkich 
laureatów konkursów (wizyta w Sejmie, 
Zwiedzanie Zamku Królewskieo, 
ZZwiedzanie Stareo Miasta, Muzeum 
Pieniądza NBP, Uniwersytetu 
Warszawskieo, Fabryka Czekolady)

- bezpłatna niedziela w Kinie Grójeckim

- bezpłatna niedziela na Pływalni Wodnik

- premiera spektaklu jubileuszoweo 
„Apasjonata” Grójeckieo Ośrodka Kultury

- spa- spacer po Grójcu ścieżkami kultury 
żydowskiej

- wieczór poezji i prozy w Grójeckim 
Ośrodku Kultury (znane osoby czytają 
ulubione wiersze i framenty prozy)

- mikołajkowe przedstawienie dla 
najmłodszychi wspólne śpiewanie kolęd.

PONADTO W PADZIERNIKU, LISTOPADZIE, 
GRUDNIU WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:


