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Drogi Laureacie, Szanowni Pañstwo!

Œwiêto sportu
w bibliotece
Jak rozwija³ siê sport na
pó³nocnym Mazowszu,
jakie dyscypliny uprawiano
w dwudziestoleciu
miêdzywojennym, gdzie
powsta³y pierwsze kluby
sportowe – odpowiedzi na te
i inne pytania udzieli³
29 kwietnia w Bibliotece
Regionalnej w Ciechanowie
Janusz Grochowski,
ekonomista, sportowiec,
dzia³acz sportowy.
Tego dnia odebra³ statuetkê
Liber Mazovia przyznan¹ mu
jako autorowi najlepszej
regionalnej ksi¹¿ki roku 2014
pt.: „Historia sportu
m³awskiego 1921-2011”.

Poradzi³ sobie
znakomicie. Ponad 100-letni¹ historiê
sportu
w M³awie i okolicy przedstawi³
w sposób atrakcyjny, zachowuj¹c „dobre tempo” i „kontroluj¹c
przebieg gry” (¿e
u¿yjê tu sportowego ¿argonu) —
podkreœli³ w laudacji red. Ryszard
Marut. Zwróci³
uwagê na budowê
ksi¹¿ki (14 rozdzia³ów, ponad
400 stron), jej zawartoœæ: fakty
przeplatane wynikami, po³¹czone z wypowiedziami trenerów i sportowców oraz komentarzami
autora, jej stronê graficzn¹: ponad 300
ró¿nego rodzaju ilustracji (zdjêcia, dy-

mi Zawkrzeñskiej,
Janusza Dêbskiego,
kolegê z kortów, regionalistê, dziennikarza Marcina Breñskiego, swojego kolegê
Grzegorza
Morawskiego.
Wspomnia³ o rodzinie z bratem na czele, która go mobilizowa³a nie zawsze
w sposób dla niego
mi³y. Podziêkowa³
tym, którzy przyczynili siê do wydania
ksi¹¿ki: doc. dr.
Leszkowi Zygnerowi,
rektorowi
PWSZ, dyrektorowi
Stacji Naukowej im.
prof. S. Herbsta
w M³awie (wydawca ksi¹¿ki) i burmistrzowi M³awy S³awomirowi Kowalewskiemu (ksi¹¿ka zosta³a wydana przy
wsparciu Urzêdu Miasta).

Fot. Boles³aw Prus

Statuetkê Liber Mazovia
Januszowi
Grochowskiemu wrêczy³
redaktor naczelny „TC“
Ryszard Marut, a kwiaty
dyrektor PBP Teresa
Sadowska

W bibliotece pojawili siê niecodzienni
goœcie: zawodnicy, trenerzy, dzia³acze
sportowi m.in. zwi¹zani z M³awiank¹
i MKS Ciechanów oraz sympatycy sportu, których przywitali: Ryszard Marut, redaktor naczelny „TC”, przewodnicz¹cy
kapitu³y konkursu „Liber Mazovia”, Teresa Sadowska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasiñskiego
w Ciechanowie i dziennikarka Izabela
Koba-Mierzejewska, która przybli¿y³a
ideê konkursu na najlepsz¹ ksi¹¿kê roku
pó³nocnego Mazowsza. W V jubileuszowej edycji rywalizowa³o ze sob¹ blisko
100 tytu³ów. Kapitu³a wybra³a ksi¹¿kê Janusza Grochowskiego.
- Autor, pisz¹c historiê sportu m³awskiego, ale te¿ pó³nocnomazowieckiego,
stan¹³ przed nie³atwym zadaniem. (...)

plomy, plakaty), bogat¹ bibliografiê (dokumenty, artyku³y prasowe, kroniki klubów itp.). Przypomnia³, ¿e m³awianin,
zanim napisa³ ksi¹¿kê o sporcie, by³
sportowcem i trenerem.
Wspólnie z Teres¹ Sadowsk¹ wrêczy³
Januszowi Grochowskiemu statuetkê
i kwiaty.
- W moim dotychczasowym ¿yciu,
dosyæ ró¿norodnym, nie spotka³o mnie
tyle pochwa³, co w ostatnich dniach. I to
od bardzo wielu osób. (...) Nie by³oby
Grochowskiego w Ciechanowie, nie by³oby tej ksi¹¿ki, gdybym w trakcie pracy
nad t¹ publikacj¹ nie spotka³ tylu ludzi
mi ¿yczliwych, którzy mi pomogli — zacz¹³ swoje wyst¹pienie Janusz Grochowski. Wymieni³ obecnych na sali:
Leszka Arenta, dyrektora Muzeum Zie-

Autor opowiedzia³ o pocz¹tkach
sportu na pó³nocnym Mazowszu, operuj¹c datami, faktami, nazwami klubów
i nazwiskami. Zaznaczy³, ¿e do wybuchu I wojny œwiatowej celem ka¿dej organizacji sportowej by³o nie tylko krzewienie sportu, ale i dzia³alnoœæ patriotyczna. Wioœlarstwo, kolarstwo, potem
jeŸdziectwo i pi³ka no¿na — te dyscypliny sportu rozwija³y siê najpierw. Pierwsze organizacje je propaguj¹ce nie zawsze powstawa³y w M³awie. Pad³y nazwy innych miast: Ciechanowa,
Pu³tuska, P³oñska, P³ocka, Warszawy.
Przyk³adowo: MLKS Nadnarwianka
z Pu³tuska jest starsza ni¿ kluby w M³awie i Ciechanowie. Zawodnicy zmieniali barwy, organizacje sportowe ze sob¹
wspó³pracowa³y, wiêc dzieje sportu

Biblioteki s¹ naturalnym miejscem
do spotkañ autorów i czytelników,
a tak¿e odpowiednim miejscem do
promocji nowego wydawnictwa.
I celebrowania takich uroczystoœci
jak wrêczenie nagrody Liber Mazovia
2014 — za najlepsz¹ ksi¹¿kê roku
w regionie.
W tej bibliotece prezentowane by³y
ró¿ne publikacje, spotykali siê te¿ ludzie ró¿nych zainteresowañ i profesji
— nie by³o jednak dotychczas takiej
publikacji i takich bohaterów — jacy
wystêpuj¹ na kartach tej ksi¹¿ki, a tak¿e tu — na tej sali.
Bo takich ludzi: sportowców, trenerów, dzia³aczy i mened¿erów, a tak¿e
kibiców, mo¿na najczêœciej spotkaæ na
imprezach, na stadionach, trybunach
i w salach gimnastycznych, czasami
w pubach.
Ale okazuje siê, ¿e równie¿ mo¿na,
jeœli siê postaramy, ich zgromadziæ tak¿e w bibliotece.
A sta³o siê to za spraw¹ pana Janusza Grochowskiego i jego ksi¹¿ki „Historia sportu m³awskiego”.
Na wstêpie chcê powiedzieæ, ¿e ma
szczêœcie miasto M³awa, a mo¿e jakiœ
specyficzny klimat do ludzi pióra,
szczególnie kronikarzy starych i nowych dziejów miasta i regionu. ¯e
wspomnê tylko o prof. Ryszardzie
Juszkiewiczu, dr. Leszku Zygnerze —
obecnym rektorze PWSZ, a tak¿e redaktorze „TC” Krzysztofie Jakubowskim.
Trzy lata temu wyró¿nienie Liber
Mazovia trafi³o równie¿ do M³awy do
pana Macieja Lewandowskiego za
ksi¹¿kê „Z dziejów m³awskiego rzemios³a”.
Bywalcy spotkañ bibliotecznych ceni¹ sobie kontakty z pisarzami i regionalistami, bo z regu³y s¹ to spotkania
twórcze, ciekawe, nierzadko daj¹ce inspiracjê s³uchaczom do dalszych poszukiwañ (np. badañ genealogicznych), g³êbszych zainteresowañ dan¹
dziedzin¹.
A sami autorzy to pracowici pasjonaci, ludzie ró¿nych zawodów, którzy
na napisanie ksi¹¿ki poœwiêcaj¹ wiele
lat ¿mudnych poszukiwañ, odbywaj¹
setki spotkañ, tysi¹ce godzin spêdzaj¹
w archiwach i bibliotekach.
Do takich ludzi nale¿y nasz dzisiejszy laureat — pan Janusz Grochowski.
„Historia sportu...“ to historia naszych pradziadków, dziadków, ojców...
Oni nie tylko pracowali, ¿enili siê,
chorowali i umierali, nie tylko walczyli, robili karierê, zmagali siê z problemami ¿ycia codziennego. Tak¿e grali
w pi³kê, biegali, œcigali siê na rowerach,
p³ywali, dopingowali swoich kolegów.
Najpierw rywalizowali na poziomie
podwórka, ulicy, miasta. Podobnie jak
teraz – ale 150 lat temu zdarza³o siê to
po raz pierwszy.
Potem szukali kontaktu i porównywali siê na boisku z rówieœnikami z innego miasta, powiatu, województwa.
Po jakimœ czasie ujmowano to w ramy
cyklicznych zawodów, mistrzostw,
spartakiad. Powstawa³y kluby, stowarzyszenia, zrzeszenia. Rozwija³y siê,
przekszta³ca³y, zmienia³y nazwy, upada³y.
m³awskiego sta³y siê czêœci¹ szerszej historii, co w ksi¹¿ce zosta³o ujête.
Przybyli do biblioteki wys³uchali
dwóch ró¿norodnych fragmentów nagrodzonej ksi¹¿ki, które przeczyta³a
prowadz¹ca spotkanie reporterka „TC”,
i obejrzeli wystawê z³o¿on¹ z publikacji
o sporcie i poprzednich ksi¹¿ek nagrodzonych w konkursie „Liber Mazovia”,
opisan¹ przez Barbarê Bielast¹, kierownik Biblioteki Regionalnej.
- To dzisiejsze spotkanie dla mnie te¿
jest odkrywcze. (...) Ja te¿ mam zwi¹zek
ze sportem — zauwa¿y³a Magdalena
Grzywacz, rzecznik prasowy Urzêdu
Miasta w M³awie i wspomnia³a o swoich zdjêciach, które znalaz³y siê w ksi¹¿ce, jako dziennikarka by³a bowiem
œwiadkiem meczu kwalifikuj¹cego M³a-

Wreszcie — zawody i mecze musia³y znaleŸæ swoje odzwierciedlenie
w statystykach, tabelach i zestawieniach. O tym jest „Historia sportu
m³awskiego“ napisana przez Janusza
Grochowskiego.

Sport jak ¿ycie,
¿ycie jak sport
Bo „Historia sportu... „ to tak¿e
czêœæ naszego ¿ycia. Chyba nie ma na
tej sali osoby, która w jakikolwiek sposób nie otar³aby siê o tê dziedzinê naszej aktywnoœci, o sport — przez ma³e
albo du¿e S: czy to w szkole, czy w zak³adzie pracy, czy profesjonalnie —
w klubie. Lubimy o tym wspominaæ,
opowiadaæ znajomym i rodzinie, czasami ubarwiaj¹c to i owo. Ale te¿
z sentymentem przechowujemy dyplomy, medale i wycinki z po¿ó³k³ych gazet informuj¹ce o naszych sukcesach.
Nasz autor, pisz¹c historiê sportu
m³awskiego, ale te¿ pó³nocnomazowieckiego, stan¹³ przed nie³atwym problemem. Najpierw trzeba by³o znaleŸæ
wszystkie informacje, a te szczególnie
z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku s¹
fragmentaryczne, uporz¹dkowaæ je
i tak przekazaæ, aby czytelnik móg³ to
przyswoiæ. Nie znu¿y³ siê i nie od³o¿y³
ksi¹¿ki po kilku stronicach.
Janusz Grochowski wybrn¹³ z tego
zadania znakomicie. Ponad 100-letni¹
historiê sportu w M³awie i okolicy
przedstawi³ w sposób atrakcyjny, zachowuj¹c „dobre tempo“ i „kontroluj¹c przebieg gry“ (¿e u¿yjê tu sportowego ¿argonu).
Na pocz¹tku by³o kolarstwo... Albo
pi³ka no¿na... Z uœmieszkiem czytamy
relacje z zawodów zamieszczane na ³amach ówczesnych gazet, z nostalgi¹
ogl¹damy zdjêcia cyklistów w modnych uniformach i pi³karzy w przyciê¿kich butach (bynajmniej nie Nike lub
innego Adidasa).
Takie np. zdjêcie na str. 113 — pi³karze z PZGS M³awa w 1950 r. przed
meczem o Puchar Polski. Prezentuj¹
siê w... stylowych czapeczkach typu
jarmu³ki. (O tym, ¿e gra³o siê wtedy
w takich nakryciach g³owy, panie Januszu, nie wiedzia³em).
Potem by³a siatkówka, tenis ziemny
i sto³owy, lekkoatletyka, sporty walki,
p³ywanie, a nawet tak egzotyczna dyscyplina sportowa, nie-sportowa, jak
warcaby 64-polowe.
Przyszed³ te¿ czas na wielkie sukcesy pi³karzy i lekkoatletów, p³ywaczki
i kickboksera.
14 rozdzia³ów, ponad 400 stron, tysi¹ce nazwisk, setki nazw klubów, faktów, wyniki, tabele, stosowne cytaty,
wypowiedzi trenerów, sportowców...
To wszystko przeplatane komentarzami, uzupe³nieniami i dopowiedzeniami autora. Autora, który wie, o czym
pisze, bo zanim zosta³ pisarzem, by³
sportowcem i trenerem.
„Historia sportu m³awskiego“ to
ksi¹¿ka, po któr¹ warto siêgn¹æ. A po
jej wyró¿nieniu nagrod¹ Liber Mazovia 2014 tym bardziej.
Przemówienie laudacyjne
red. Ryszarda Maruta na wrêczeniu
nagrody Liber Mazovia 2014
wiankê do II ligi. Przekaza³a autorowi
gratulacje od burmistrza S³awomira Kowalewskiego, wczeœniej kolarza i trenera.
¯artobliw¹ historyjkê dotycz¹c¹ kortów i tenisa opowiedzia³ Janusz Dêbski.
G³os zabrali tak¿e: Maria Œwitoñ, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w M³awie, Jadwiga Paprocka, prezes
TPD, laureatka Wykrzyknika i trener
Zdzis³aw Piotrowski. Wszyscy motywowali autora, by zacz¹³ pracê nad kolejn¹ ksi¹¿k¹, bo pozosta³y fakty do odkrycia.
„Historia sportu m³awskiego 19212011” to pi¹ta nagrodzona przez kapitu³ê „Liber Mazovia” ksi¹¿ka, ale pierwsza o sporcie.
IK

