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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

reklama

reklama

Jak finansować budowę dróg lokalnych?
Niezależnie od tego, ile pieniędzy by
przeznaczono na budowę dróg lokalnych to
zawsze ich będzie za mało. Infrastruktura
drogowa to podstawa rozwoju samorządów. Nie
są one jednak w stanie samodzielnie udźwignąć
kosztów budowy oraz modernizacji sieci
lokalnych dróg.

Niedawno pojawiła się propozycja posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, by wprowadzić dodatkową opłatę paliwową, a wpływy z niej
przeznaczyć na Fundusz Dróg Samorządowych. Ostatecznie PiS
wycofał się z tego pomysłu, ale problem pozostał…

Jak więc finansować budowę dróg lokalnych? Pytanie to zada-
liśmy samorządowcom, parlamentarzystom i przedsiębiorcom.

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi na str. 11-13.

ogłoszenie własne wydawcy
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reklama

Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 17 grudnia
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ogłoszenie własne wydawcy

reklama

Wybory, wybory i po wyborach… Jedni cie-
szą się sukcesem, inni odczuli smak porażki.

Tymczasem my o komentarz na te-
mat kampanii oraz wyników wyborów w 
naszym okręgu wyborczym poprosiliśmy 
senatora Jana Marię Jackowskiego (PiS) 
oraz posłów - przedstawicieli ugrupo-
wań, które w naszym okręgu uzyskały 
mandaty: Arkadiusza Iwaniaka (SLD), 
Marcina Kierwińskiego (PO), Macie-
ja Wąsika (PiS) i Piotra Zgorzelskiego 
(PSL). Warto dodać, że ten ostatni został 
wybrany na Wicemarszałka Sejmu RP.

Tekst o wynikach wyborów oraz 
rozmowy z parlamentarzystami publi-
kujemy na str. 10.  TM

Pytania do 
senatora i posłów

Powyborcze 
refleksje

Jan Maria Jackowski – Senator RP (PiS) Arkadiusz Iwaniak - Poseł na Sejm RP (SLD) Marcin Kierwiński – Poseł na Sejm RP (PO)

Piotr Zgorzelski - Poseł na Sejm RP (PSL)Maciej Wąsik – Poseł na Sejm RP (PiS)
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W sobotę, 16 listopada na scenie The Voice of 
Poland w drugim odcinku emitowanym na 
żywo wystąpiła 17-letnia ciechanowianka - 
Alicja Szemplinska. Zaśpiewała piosenkę pt. 
„Unconditionally” - z repertuaru Katy Perry. 
Decyzją widzów przeszła do półfinału tego-
rocznej edycji programu! 

To był już drugi odcinek na żywo. 
Troje wykonawców z każdej z czterech 
drużyn prezentowało kolejne przebo-
je muzyczne we własnej interpretacji. 
Jedną osobę wybierali widzowie w 
głosowaniu smsowym, drugą zaś tre-
nerzy. Na Alicję zagłosowało najwięcej 
telewidzów. To oni zdecydowali o tym, 
że muzyczna przygoda ciechanowianki 
wciąż trwa. Do dalszego etapu przeszło 
łącznie osiem osób.

Utalentowana nastolatka ma realne 
szanse na zwycięstwo w programie. Jeden 
z jurorów zasugerował, że jest faworytką 
konkursu.

Alicja tuż po sobotnim występie mó-
wiła: - Zawsze jest z tyłu głowy... jeśli ci 
się nie uda? (..) Ta presja.. trzeba robić 
swoje i dać z siebie wszystko.

Występ Alicji komentowali trenerzy:
- To jest wszystko dobrze zaśpiewa-

ne, poprawnie... wiesz jakby, nie mam się 
do czego przyczepić, ale... czegoś mi tam 
brakuje – powiedział Bednarek. Zdaniem 
widzów w występie Alicji nie brakowało 
niczego. Były emocje i ogromny talent. 

- Pięknie postawione kulminacyjne 
dźwięki – chwalił Michał Szpak.

PP / TJ 

Ciechanowianka w półfinale telewizyjnego show 

Alicja Szemplińska podbija 
scenę The Voice of Poland!

reklama

Alicja Szemplińska weszła do półfinału tegorocznej edycji The Voice of Poland. 

fo
t. Y

ou
Tu

be
.p

l /
 Th

e V
oic

e o
f P

ola
nd

 



2
na tapecie www.pulsciechanowa.pl

Cóż tu komentować w Ciechanowie w deszczo-
wym listopadzie 2020 roku. Już dawno w całym 
kraju opadły emocje po wyborach prezydenckich. 
Wiadomo kto wygrał, kto przegrał, niespodzianki 
nie było. Także wyjaśniło się w sprawie przewi-
dywanego w zeszłym roku podziału Mazowsza 
wraz z nowymi wyborami radnych i nowego 
prezydenta Warszawy, a także nowego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego i nowego Zarządu 
Mazowsza. Jest dobrze. Napawa optymizmem.

Jakby w samą porę, ratując skromną 
listopadową sytuację publicystyczną, nagle 
pojawiły się w naszej redakcji dwie sprawy z 
wodą w roli głównej. Na kolegium redakcyj-
nym postanowiliśmy nie wybrzydzać, tylko 
wziąć tematy za rogi.

Otóż po pierwsze. Czytelnicy zapew-
ne pamiętają, że niedawno pisaliśmy o wi-
zycie u nas tajemniczych Państwa w Czer-
ni, którzy przestrzegali, że jakby ktoś chciał 
budować Zalew w gminie Regimin pod 
nazwą Zalew Regimiński, to na pewno się 
nie uda, bo nazwa sprowadza na budowę 
ciążącą klątwę nie do odczynienia. Dlate-
go mili Goście zaproponowali planowany 
zbiornik retencyjny nazwać Zalewem Le-
kowskim, by zmiana nazwy ominęła klą-
twę. I właśnie w tej sprawie trzy dni temu 
redakcję odwiedziła pewna Pani, zupełnie 
nam dotychczas nieznajoma, cała ubrana 
na czarno. Miała czarne pończochy, czarne 
pantofle, czarne garsonkę i bluzkę. Cera na 
jej twarzy była jakby woskowa, żółtawa, 

takie również ręce i sine paznokcie, a oczy 
matowe i zamglone. Mimo deszczowego li-
stopada Pani przyszła bez odzieży wierzch-
niej. – Wiem, że oni u was byli. Jak ich 
poznałam w czasach Księstwa Warszaw-
skiego. To naprawdę porządni i życzliwi 
ludzie. Dużo dobrego zrobili przez te lata. 
Sam Marszałek przed wojną się ich radził 
w niejednej sprawie. Ale tym razem ich 
rada nie poskutkuje. Już zaczęto w gmi-
nie Regimin rzucać uroki na inwestycję z 
nową nazwą. Uuu, tam w gminie niektó-
rzy ludzie są tacy pomysłowi, że uuu… 
– cichutko jakby nie oddychając mówiła 
do naszego redaktora dyżurnego Pani na 
Czarno. – Oni czują, że są za krótcy na 
rzucenie wielkiej klątwy na Zalew Lekow-
ski. Ale wiedzą, ze jak tuzin mieszkańców 
rzucać będzie na zbiornik w Lekowie po 
trzy uroki i trzy przekleństwa codziennie, 
to przez czterdzieści cztery dni summa su-
mmarum będzie równa wielkiej klątwie. I 
z budowy Zalewu Lekowskiego nici. Jedno 
wielkie kaput. Ja wam mówię, przekażcie 
do gminy, żeby sobie odpuścili. Nie dadzą 
rady. Prędzej uda się zbudować jezioro w 
Sarnowej Górze albo w Gąskach za lasem – 
na zakończenie powiedziała Pani na Czar-
no. Zaraz potem wstała, posuwając noga-
mi po podłodze powoli doszła do klatki 
schodowej i poczęła schodzić w dół. Nasz 
redaktor dyżurny w tym czasie wychylił się 
z okna na piętrze, by pomachać wycho-

dzącej Pani na pożegnanie. Lecz gdy drzwi 
na dwór się za nią zamknęły, na schodku 
przed wyjściem nie było nikogo. Pomachał 
jednak choć jej nie widział, lecz ona go wi-
działa. U nas w redakcji takie sytuacje to 
nic nadzwyczajnego. Z zaświatami i okul-
tystyką jesteśmy na co dzień w dobrej ko-
mitywie, mamy nawet w redakcyjnej szafie 
jeden ze Zwojów z Qumran, przez który 
kontaktujemy się z przyszłością.

A teraz po drugie. Jak powszechnie wia-
domo (co donosiły na bieżąco media porta-
lowe i tygodniki) w ostatnich trzech tygo-
dniach w ramach zagospodarowania terenu 
pomiędzy ulicami Gostkowską, 17-Stycznia 
i Kraszewskiego, celem uszczelnienia dna 
spuszczono wodę ze stawu. 

Gdy woda zeszła, ukazał się ogrom 
tradycji ze spuścizną. Na dnie znaleziono 
około dziewiętnastu tysięcy butelek po 
różnych trunkach. Siedemnaście rur wyde-
chowych od Syreny, Trabanta i Moskwicza. 
Trzy ramy od wuefemki. Pięć motorowerów 
„Komar”. Jeden bagażnik od „Skody”. Jeden 
telewizor kolorowy „Rubin”. Dwie skrzynie 
biegów od „Malucha”. Dwadzieścia dwa se-
desy porcelitowe i piętnaście zlewów. Trzy-
sta siedemdziesiąt osiem patelni i garnków. 
Sześć komputerów „Atari” i dwa IBM XT z 
kartą graficzną EGA. Jeden globus szkolny 
i jedną huśtawkę ze spółdzielni mieszkanio-
wej. Oraz jeden fotel dentystyczny, dziewięć 
krzeseł metalowych, trzy beczki blaszane 

i dwie ławki parkowe. A także – siedem-
dziesiąt trzy koła od rowerów, kierownicę 
od „Ursusa” oraz siedem pralek „Frania” z 
wyżymaczkami. Także znaleziono kilka ba-
lii, miednic i tar metalowych, fajerki różnej 
wielkości, bojler i westfalkę, kosz żelazny z 
przepalonymi żarówkami i pięćdziesiąt sie-
dem opon od samochodów osobowych oraz 
dwie duże opony od traktora. Plus inne róż-
ności drobne, że nie warto wspominać.

Oto co wyraziły mieszkanki grodu 
– Pani Agata, Pani Elżbieta i Pani Bo-
żenna – przypadkowo spotkanie przez 
naszego redaktora nad brzegiem opróż-
nionego z wody stawu przy promenadzie 
wzdłuż Gostkowskiej: – Z uwagi na to, 
że spuszczenie wody ma nastąpić dopie-
ro w przyszłości, my tutaj zgromadzone 
kategorycznie uważamy, żeby wody nie 
spuszczać. Bo jak ludzie w Przasnyszu, i 
w ogóle na Kurpiach, dowiedzą się o tych 
fantach w środku Ciechanowa, co oni so-
bie o nas pomyślą. W żadnym wypadku 
nie spuszczać wody z tego stawu – po-
wiedziały miłe Panie, wsiadły na rowery 

i pojechały przez Gąski przejechać się po 
Rutkach.

Ta sytuacja po raz pierwszy przerosła ro-
zumienie naszej redakcji. Nie wiemy czy wodę 
w 2020 roku wypuszczać, czy nie wypuszczać. 
Jeśli wypuścić, to napotkamy tradycję z ogro-
mem spuścizny. A tradycja to przecież u nas 
jedno wielkie hu, hu, ajwaj... Jeśli nie spuścić, 
nie dowiedzą się niczego w Przasnyszu. W roz-
terce między wartościami ostatecznie jednak 
skłaniamy się do zdania sympatycznych Pań 
– Agaty, Bożenny i Elżbiety.

A poza tym u nas wszystko O.K. Mia-
sto rozwija się i powiat się rozwija. Ciągle 
przychodzą do redakcji mieszkańcy, którzy 
chwalą władze miasta i powiatu oraz gmi-
ny wiejskiej Ciechanów i prezesów PUK-u i 
TBS-u. Wychwalają też pod niebiosa Panią 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Opinogórze Górnej i sołtysa Gumowa wraz 
z teamem „Miała Baba Koguta”. I nie tyl-
ko. O tych co są chwaleni, ale też ganieni 
przez mieszkańców, obszerniej napiszemy 
niebawem.

IWO GAWLICA
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ogłoszenie

Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

w Kraszewie gm. Ojrzeń 
o pow. 0,26 ha 

(możliwość podziału: 0,16 
ha + 0,10 ha)  

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

Wspomnienia z przyszłości

Listopadowo na mokro
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ogłoszenie reklama

ogłoszenie własne wydawcy

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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Poseł na Sejm RP Anna Cicholska skiero-
wała do władz miasta pismo, w którym 
domaga się od ratusza instalacji fotora-
daru na ul. Przasnyskiej. Problem w tym, 
że od 2016 roku samorządy (straże gmin-
ne) nie mogą korzystać z fotoradarów, bo 
taką możliwość odebrali im... posłowie. 
Jedyną instytucją uprawnioną obecnie do 
montażu fotoradarów jest podlegający 
rządowi Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego. 

Odpowiedzi poseł Cicholskiej 
udzielił prezydent Krzysztof Kosiń-
ski, który podkreśla, że noweliza-
cja ustawy, która weszła w życie od 
1 stycznia 2016 roku: „...uchyliła 
przepisy będące podstawą prawną 
kontroli ruchu drogowego dokony-
wanej przez straże gminne (miejskie) 
przy użyciu fotoradarów. Od tego 
czasu jedyną instytucją, która może 
karać za przewinienia zarejestrowane 
przez urządzenia monitorujące drogi 
jest Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego. To ta instytucja admini-
stracji rządowej decyduje o lokalizacji 
fotoradarów i urządzeń do odcinko-
wego pomiaru prędkości” - pisze pre-
zydent Ciechanowa. 

Na koniec Krzysztof Kosiński do-
daje: „Wobec powyższego proponuję, 
aby korzystając ze swoich upraw-
nień jako posłanka na Sejm zgłosiła 

Pani inicjatywę ustawodawczą wraz 
z grupą posłów celem przywrócenia 
uprawnień strażom gminnym, aby 
znów mogły kontrolować ruch dro-
gowy przy użyciu fotoradarów. Nie-
wątpliwe wówczas rozważymy lokali-
zację fotoradaru na ul. Przasnyskiej. 
Jednakże w pierwszej kolejności mu-
szą istnieć ku temu podstawy prawne, 
które funkcjonowały do 2016 roku, 
ale niestety przez parlamentarzystów 
zostały uchylone”.

TM

Parlamentarzyści listy piszą…

Posłanka nie zna prawa, 
które sama tworzy?

Fotoradar przy ul. 17 Stycznia, który jak 
wszystkie inne w całym kraju jest obsługi-
wany przez Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego.
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Dziewięć budynków użyteczności publicz-
nej, w tym miejskie placówki oświatowe, 
kryta pływalnia, Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji, Zakład Komunikacji Miejskiej i 
Państwowa Uczelnia Zawodowa, jest wypo-
sażanych w panele fotowoltaiczne.

Roboty na dachach budynków 
już w całości zostały zaplanowane, a 
prace na części z nich są w zaawanso-
wanym stadium realizacji. Budynki 
będą wyposażone w ogniwa o mocy 
do 40 kW. Panele zamontowano 

już na dachach Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. 
Na pozostałych budynkach (Szkoła 
Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 
10, kryta pływalnia, ZWiK; ZKM; 
PUZ – dwa budynki) trwają prace 
związane z realizacją inwestycji. Z 
kolei w centrum miasta pojawi się 
ładowarka do samochodów elek-
trycznych.

W ramach programu, realizo-
wanego dzięki pozyskaniu unijnego 
dofinansowania, panele fotowol-
taiczne trafiły już do objętych nim 
116 gospodarstw domowych. Ko-
lejnym etapem realizacji inwestycji 
będzie montaż pomp ciepła, który 
podlega oddzielnej procedurze prze-
targowej.

Ciechanów jest liderem pro-
jektu wartego w sumie prawie 11 
mln zł, wdrażanego w partnerstwie 
z gminami Glinojeck, Opinogóra 
Górna i Strzegowo, dofinansowane-
go łączną kwotą prawie 8 mln zł (w 
tym dla Ciechanowa – 3,2 mln zł).

UM/TM

Ekologiczna inwestycja

Montują panele słoneczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej po-
zyskało z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinan-
sowanie w wysokości 16 mln zł na projekt 
modernizacji sytemu ciepłowniczego. 

Miejska spółka wykorzysta to dofi-
nansowanie na budowę kotła parowe-
go na biomasę z turbiną parową oraz 
dwóch kogeneracji gazowych. Inwesty-
cja pozwoli na wytwarzanie 50% ciepła 
dostarczanego mieszkańcom Ciecha-
nowa z Odnawialnych Źródeł Energii 
oraz kogeneracji gazowej. PEC uzyska 
status efektywnej sieci ciepłowniczej. 
Turbina parowa i kogeneracja gazowa 
wytworzą zarówno ciepło, jak i energię 
elektryczną.

– Stawiamy krok milowy w kie-
runku odejścia od węgla w produkcji 
ciepła dla mieszkańców i miasta. To 
pozytywna dla środowiska i jakości 
powietrza rewolucja. Produkcja ciepła 
przy obecnej cenie węgla i związanych 
z nim opłatach środowiskowych staje 
się nieopłacalna, a dla odbiorców coraz 
droższa. Dlatego realizacja tej inwe-
stycji będzie miała również pozytywne 
skutki ekonomiczne – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

Całościowy koszt inwestycji to bli-
sko 40 mln zł. Rozpoczęcie realizacji 
projektu planowane jest w dwóch eta-
pach: na koniec 2022 i 2023 roku. Do 
połowy 2023 roku powinny zakończyć 
się inwestycje w kogenerację gazową.

– Miasto dba o rekreację i zazielenie-
nie przestrzeni, a my jako miejska spółka o 

zazielenienie wytwarzanej w PEC energii. 
Czyste powietrze dzięki OZE i nowym, ni-
skoemisyjnym technologiom, to lepsza ja-
kość życia i dłuższe życie w zdrowiu dla na-
szych mieszkańców. Źródła węglowe będą 
powoli odchodzić na zasłużoną emeryturę 
– mówi prezes PEC Małgorzata Niestępska.

UM/TM

Dofinansowanie na modernizację systemu ciepłowniczego

16 milionów dla PEC-u

Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz zgłosiła 
na ostatniej sesji Rady Miasta interpelację 
dotyczącą instalacji na terenie cmentarza 
komunalnego tzw. „zniczodzielni”, czyli re-
gału do bezpłatnej wymiany zniczy.

Jak podkreśliła, problem znacznej 
ilości śmieci na cmentarzu zauważalny 
jest przy okazji wszelkich świąt. Półki 
na znicze do ponownego wykorzysta-
nia pojawiły się w ostatnim czasie na 
nekropoliach wielu miast. Inicjatywa 
ta spotyka się z pozytywnym odbio-
rem i dużym zainteresowaniem ze 
strony tamtejszych mieszkańców.

– Są to proste i niezbyt kosztowne 
konstrukcje. Można w nich pozosta-
wić znicze często jeszcze praktycznie 
niezużyte, których mamy po prostu 
nadmiar na grobach swoich bliskich 
czy już ich nie chcemy, ale mogą one 

być wykorzystane przez innych po 
włożeniu wkładu. Można przyczynić 
się w ten sposób do zmniejszenia ilości 
odpadów trudnych do utylizacji. Jest 
to pewna forma recyklingu, jedno-
cześnie pomysł przyjazny dla portfela 
i przeciwdziałający marnotrawstwu – 
argumentowała radna Rzeplińska-Fi-
lipowicz.

Przedstawiając swoją propozycję 
zasugerowała, że podobny regał mógł-
by posłużyć do wymiany innych deko-
racji nagrobków. Cmentarze nie mu-
szą tonąć w plastiku. – Sądzę warto się 
pochylić nad tym tematem, również 
pod kątem organizacji półek na inne 
dekoracje nagrobków, które także są w 
dobrym stanie, ale się nam już nie po-
dobają. Inni zaś zechcą je wykorzystać, 
zamiast miałyby trafić na śmietnik, 

generując tony śmieci. Działania ta-
kie promują więc przy okazji proeko-
logiczne zachowania – podsumowała 
radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

Jej propozycja spotkała się z  bły-
skawicznym odzewem ze strony prezy-
denta Krzysztofa Kosińskiego, który 
poinformował, że ten dobry pomysł 
zostanie zrealizowany. Tak więc bę-
dziemy mieć możliwość pielęgnowa-
nia pamięci o zmarłych, równocześnie 
chroniąc środowisko i nie szkodząc 
żywym.

TM

W trosce o ekologię

Podzielmy się zniczami

Panele fotowoltaiczne na dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej inwestuje w „zieloną energię”.
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Półki na znicze na cmentarzu w Nysie.
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30 października, w wieku 72 lat, zmarł Dok-
tor Zdzisław Petrykowski – lekarz, który 
przez kilkadziesiąt lat kierował ciechanow-
ską Polikliniką Centralnego Szpitala Klinicz-
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W pamięci tysięcy osób, 
którym pomógł jako lekarz i społecznik, po-
zostanie na zawsze jako skromny człowiek o 
wielkim sercu…

Był absolwentem Wydziału Lekar-
skiego Akademii Medycznej w Warsza-
wie. Ukończył też studia podyplomowe 
w zakresie ekonomii, prawa i admini-
stracji, ubezpieczeń, ekologii i ochrony 
środowiska.

Był osobą bardzo wrażliwą na ludzką 
krzywdę i starał się nieść pomoc wszyst-
kim potrzebującym. Przez wiele lat był 
prezesem ciechanowskich struktur Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Działał na 
rzecz doposażenia placówek ochrony 
zdrowia w sprzęt medyczny, społecznie 
kierując ciechanowskim oddziałem Na-
rodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Przez dwie kadencje sprawował 
mandat radnego powiatowego. W la-
tach 2002-2006 pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego.

Zawsze był człowiekiem proso-
cjalnej Lewicy. W ostatnich latach był 
związany z Ciechanowską Lewicą Sa-
morządową.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się Mszą Świętą w kościele Pa-

rafii św. Tekli. Koncelebrował ją za-
przyjaźniony ze Zmarłym ks. infułat 
Ludomir Kokosiński, który wygłosił 
bardzo wzruszające wspomnienia o 
Doktorze Petrykowskim. – Trakto-
wał swój zawód lekarza jako powo-
łanie. I takie właśnie postrzeganie 
warunkowało jego postawę życiową. 
Kilkadziesiąt lat społecznie kierował 
naszym oddziałem Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Pomagał wszystkim, 
nie zważając na status społeczny czy 
poglądy polityczne – mówił ks. inf. 
Kokosiński. 

Ciało Doktora Petrykowskie-
go zostało złożone do grobu na 
Cmentarzu Komunalnym w Cie-
chanowie.

***
Doktor Zdzisław Petrykowski był 

niezmiernie ciepłym i sympatycznym 
człowiekiem. Mimo, że był zapracowany 
i żył „w biegu” zawsze znalazł czas by po-
móc innym. Wiele osób nie może wręcz 
uwierzyć, że nie spotka Go już na kory-
tarzach Polikliniki, której poświecił prak-
tycznie całe swoje zawodowe życie…

Doktor miał bardzo duże poczucie 
humoru oraz dystans wobec samego sie-
bie. Lubił żartować na swój temat, często 
opowiadał zabawne historie z praktyki 
lekarskiej. Pamiętam, gdy wspominał 
wizytę zadowolonej pacjentki w wieku 
ponad 90-ciu lat. Dziękując Doktorowi 
za trafną diagnozę i dobrze dobrane leki 
miała powiedzieć: „Ja jestem Doktorowi 
taka wdzięczna, że jak Pan umrze to ja 
kwiaty na Pański grób będę nosić i znicze 
będę zapalać”. – „No patrzcie jak kobie-
ta wierzy w moje zdolności medyczne. 
Uznała, że tak dobrze ją leczę, że na 
pewno mnie przeżyje” – powiedział nam 
Doktor Petrykowski. Czy tak się stało, 
zapewne nigdy się nie dowiemy…

Wiemy natomiast, że Zmarły był 
po prostu dobrym człowiekiem, który 
lubił ludzi… I na pewno nie chciałby 
żebyśmy Go wspominali w smutku, ale 
raczej przypominając sobie te miłe, a 
czasem i zabawne chwile, które wspól-
nie było dane nam przeżyć…

Do zobaczenia Panie Doktorze…
A.

Wspomnienie o śp. Doktorze Zdzisławie Petrykowskim

Odszedł skromny człowiek o wielkim sercu…

śp. dr Zdzisław Petrykowski 
(1947 – 2019)
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Blisko sześciuset uczniów pierwszych klas 
z liceów ogólnokształcących Centrum Na-
ukowo-Biznesowego Feniks z Białegostoku, 
Ciechanowa, Gdańska, Kętrzyna, Olsztyna, 
Płocka, Pułtuska i Radomia złożyło ślubo-
wanie w Kościele Garnizonowym w Sopocie.

Uczniowie przygotowywali się 
do ślubowania podczas trzydnio-
wych Zgrupowań na terenie Woj-
skowego Domu Wczasowego Rewita 
w Sopocie.

Obie grupy uczniów, zgodnie z 
tradycją liceów CN-B Feniks, przed 
rozpoczęciem zgrupowania odwiedziły 
Westerplatte. Tam uczniowie oddali 
hołd polskim żołnierzom broniącym 
składnicy wojskowej w pierwszych 
dniach II Wojny Światowej. W tym 
roku wizyta pierwszaków Feniksa na 
Westerplatte miała wyjątkowy charak-
ter, ponieważ przypadła w 80. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej.

Na terenie Wojskowego Domu 
Wczasowego w Sopocie uczniowie tre-
nowali zgrywanie wszystkich podod-
działów szkolnych do ślubowania oraz 
uroczystości, które zostały zaplanowane 
na zakończenie każdego Zgrupowania. 
Wśród nich była musztra indywidualna 
i zespołowa, nauka śpiewania Hymnu, 
układanie Flagi Państwowej, czynności 
pocztów sztandarowych i pocztu fla-
gowego zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym. Po raz pierwszy, w tak dużej 
grupie, uczniowie, mieli okazję wspól-
nie pracować i doskonalić zdobyte w 
szkołach umiejętności. 

W trakcie Zgrupowania ucznio-
wie zaliczyli kilkukilometrowy, wie-
czorny wymarsz brzegiem morza od 
mola w Sopocie do mola w Gdań-
sku Brzeźnie i z powrotem. Każdy 
z plecakiem i „delikatnym” obciąże-
niem. Wieczorny „spacer” wypadł 
dosłownie śpiewająco. Uczniowie ze 
śpiewem na ustach pokonali kilkuki-

lometrowy dystans. Potem z uśmie-
chem pozowali do wspólnych zdjęć.

Następnego dnia już o godz. 5.00 
była pobudka i poranny rozruch fi-
zyczny – „zaprawa” nad brzegiem mo-
rza. Potem tradycyjna kąpiel w morzu. 
Drugiego dnia Zgrupowania każda 
grupa uczniów została oficjalnie przyję-
ta w szeregi IX Oddziału Związku Pol-

skich Spadochroniarzy. Podczas uroczy-
stej zbiórki Dyrektor Generalny liceów 
CN-B ppłk rez. Jarosław Chrobot, jako 
wiceprezes Zarządu Głównego Związ-
ku ds. młodzieży, wręczył uczniom na-
szywki rozpoznawcze. 

W dniu 26 października odbyło 
się ślubowanie pierwszych klas liceów 
ogólnokształcących Centrum Nauko-

wo-Biznesowego Feniks. Uroczyste 
Msze Św. w Kościele Garnizonowym 
pw. Św. Jerzego w Sopocie odprawił 
Proboszcz ks. Prałat pułkownik Jan 
Wołyniec. Ślubowanie pierwszych klas 
odebrał Dyrektor Generalny szkół 
CN-B ppłk rez. Jarosław Chrobot. 

26 października 2019 r. na terenie 
Wojskowego Domu Wczasowego w 
Sopocie odbyła się uroczysta zbiórka 
pododdziałów szkolnych liceów ogól-
nokształcących CN-B z Białegosto-
ku, Ciechanowa, Gdańska, Pułtuska 
i Radomia. Dowódca uroczystości 
plut. rez. Adam Pytel złożył meldunek 

Dyrektorowi Generalnemu 
liceów CN-B ppłk. rez. 
Jarosławowi Chrobotowi. 
Odśpiewany został Hymn 
Państwowy oraz została 
wciągnięta Flaga Państwo-
wa na maszt. Dyrektor 
Generalny przywitał gości, 
Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Polskich Spado-
chroniarzy Generała Dywi-
zji w st. spocz. Jana Kem-
parę, wielu przedstawicieli 

służb mundurowych i osób zaprzyjaź-
nionych z CN-B „Feniks”. Następnie 
nadszedł moment, na który z nie-
cierpliwością czekali uczniowie I LO 
CN-B w Ciechanowie, mianowicie 
zostało nadane imię szkole oraz wrę-
czony sztandar – ufundowany przez 
CN-B „Feniks” i Radę Rodziców. Od 
26 października 2019r. I LO CN-B 
w Ciechanowie nosi imię Polskich 
Spadochroniarzy. Na zakończenie 
zgrupowania drugiej grupy uczniów z 
Białegostoku, Ciechanowa, Gdańska, 
Pułtuska i Radomia odbyła się defila-
da pododdziałów szkolnych CN-B.

Bronić Honoru i dobrego Imienia Naszej Szkoły

Niezwykle aktualna inicjatywa Polskiego Ban-
ku Spółdzielczego w Ciechanowie z udziałem 
firmy Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu – w po-
staci Konferencji pt. „ASF - Jak z tym żyć”, zgro-
madziła liczne grono rolników z północnego 
Mazowsza, a jej miejscem stało się eleganckie 
Centrum Bankietowo-Konferencyjne we wsi 
Kałki w gminie Ojrzeń.

Co to jest ASF?

African swine fever – afrykański 
pomór świń (w tym dzikich), wiruso-
wa choroba o przewlekłym lub ostrym 
przebiegu i wysokiej śmiertelności 
wśród zarażonych osobników. Od kilku 
lat plaga polskiego rolnictwa, szczegól-
nie w Polsce północno-wschodniej i 
wschodniej. Pojawiła się także w powie-
cie ciechanowskim.

Partner Konferencji w Kałkach – Agri 
Plus Sp. z o.o.

– Agri Plus jest wiodącym pro-
ducentem trzody chlewnej w Polsce. 
Działalność Spółki obejmuje zinte-
growaną z działem trzody chlewnej 
produkcję roślinną i produkcję pasz. 
Celem Agri Plus jest uzyskiwanie naj-
wyższej jakości żywca wieprzowego 

przy jednoczesnym zachowaniu troski 
o środowisko naturalne. Priorytetem 
jest harmonijna współpraca z gospo-
darstwami rodzinnymi, których ho-
dowle stanowią bardzo ważną część 
naszej działalności. Agri Plus prowadzi 

pełną hodowlę trzody w oparciu o sta-
da macior, stację knurów, odchowal-
nie prosiąt oraz tuczarnie. Działalność 
Agri Plus swoim zasięgiem obejmuje 
teren prawie całej Polski – czytamy w 
portalu Agri Plus.

Prezes PBS na dobry początek

– Witam Państwa na naszej Konfe-
rencji dla rolników i hodowców na temat 
„ASF - Jak z tym żyć”. Jesteśmy bankiem 
działającym na północnym Mazowszu i 
wśród naszych klientów obecnych, oraz 
mam nadzieję przyszłych, jest sporo rolni-
ków, sporo hodowców. Od pewnego cza-
su jesteśmy bombardowani informacjami, 
tu odwołam się do Internetu (…) Chiny 
- jeden z największych światowych kon-
sumentów wieprzowiny mocno odczuwa 
problemy z epidemią ASF. Z powodu epi-
demii w tym kraju wybito już ponad sto 
milionów sztuk trzody chlewnej – cyto-
wał Andrzej Kopeć, prezes Polskiego Ban-
ku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Strasznie, ale szansa biznesowa

– Z jednej strony jest to straszne, bo 
dokładnie to samo może spotkać naszą 
trzodę chlewną. Ale z drugiej strony wy-
gląda to jak wielka szansa biznesowa. Bo 

jeśli w Chinach wybito sto milionów sztuk 
trzody chlewnej, to znaczy, że Chiny będą 
musiały zaimportować gigantyczne ilości 
mięsa. A za tym cena wieprzowiny pój-
dzie do góry. Pójdzie cena wieprzowiny 
do góry, to pójdzie cena innego rodzaju 
mięs – m.in. kontynuował prezes Kopeć.

– Dla nas jako banku kredytującego 
to jest wyzwanie. Dlatego pomyśleliśmy, 
że my jako bank, i nasi klienci, musimy 
nauczyć się z tym żyć. Dlatego temat 
Konferencji: „ASF – Jak z tym żyć” – wy-
jaśniał Andrzej Kopeć.

Wykład o ASF

Przekrojową prezentację o ASF wy-
głosił lek. wet. Adam Kisiel – dyrektor 
regionalny Agri Plus Sp. z o.o. Objęła 
ona mnóstwo zagadnień ogólnych i szcze-
gółowych, wiele cennych spostrzeżeń i 
konstatacji wynikających z praktycznego 
podejścia do problemu, itd.

Ciąg dalszy nastąpi

Dużo więcej o Konferencji, wykła-
dzie i nie tylko – już niebawem na www.
pulsciechanowa.pl oraz w grudniowym 
wydaniu PULSU.

KAROL PODGÓRNY

Rolnicy, bankowcy, przedsiębiorcy

Wspólnie dajmy radę ASF!

Konferencję pt. „ASF - Jak z tym żyć” otwiera Andrzej Kopeć - prezes Polskiego Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowie.
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Eugeniusz Nowak i Sebastian Andrzejczak 
– kandydaci LEWICY do Sejmu RP – już po 
wyborach parlamentarnych odwiedzili 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Pawłowie przekazując karmę oraz swoje 
bannery z kampanii wyborczej. 

Jak czytamy na profilu schroniska 
na Facebooku, bannery doskonale na-
dają się do osłony boksów. Są trwałe, 
lekkie, wodoodporne i łatwe w mon-
tażu. Jesienią i zimą osłonią psy przed 
wiatrem, deszczem i śniegiem. 

Przedstawiciele LEWICY po-
darowali schronisku także 70 kg 
karmy. – Cieszymy się, że bannery 
da się wykorzystać w dobrym celu. 
Doceniamy działalność schroniska 
w Pawłowie i będziemy je wspierać 
w przyszłości. Już teraz planujemy 
kolejną zbiórkę karmy, w którą za-
deklarował się także włączyć nasz 
poseł Arkadiusz Iwaniak – zapowia-
da Sebastian Andrzejczak.

TM

Drugie życie bannerów wyborczych

LEWICA wspiera schronisko

Od lewej: Eugeniusz Nowak 
i Sebastian Andrzejczak.
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Od nowego roku rusza pilotaż programu 
„Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnospraw-
nym dla Mazowsza”. To inicjatywa zapo-
czątkowana przez radnego wojewódzkiego 
Artura Czaplińskiego (PiS).

To właśnie Czapliński, już na 
początku kadencji, przedłożył rad-
nym swój autorski projekt wpro-
wadzenia „Karty”. Od 1 stycznia 
2020 r. stanie się on faktem. - Na 
Mazowszu mieszka około 50 tysię-
cy dzieci z niepełnosprawnością, ale 
trzeba pamiętać, że beneficjentami 
„Karty” będą także członkowie ro-
dzin dziecka z niepełnosprawnością. 
„Karta” przewiduje katalog zniżek 
i udogodnień dla dziecka i człon-
ków jego najbliższej rodziny. Cho-
dzi tu między innymi o dostęp do 

instytucji kultury, instytucji służby 
zdrowia, bezpłatne zniżki na podró-
żowanie Kolejami Mazowieckimi, 

Warszawską Koleją Dojazdową czy 
udział w różnych formach eduka-
cyjnych. Trwa domykanie katalogu 
świadczeń i zamykanie projektu gra-
ficznego „Karty”. Dystrybucją, re-
gulaminem, informacją i wszelkimi 
kwestiami związanymi z jej obsługą 
zajmować się będzie Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej oraz 
delegatury Urzędów Marszałkow-
skich. Do programu mogą dołączać 
także inne samorządy i podmioty 
prywatne. W założeniu jest to oferta 
otwarta z możliwością rozszerzenia 
katalogu preferencji – mówi radny 
Artur Czapliński.

Więcej o „Karcie” w styczniowym 
wydaniu PULSU.

TM

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Pomoc dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Radny Artur Czapliński.
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Pod koniec października oficjalnie otwarto nowo wyre-
montowany oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w 
Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. 
Jest tu teraz komfortowo i nowocześnie.

Przestronne sale, nowoczesne łóżka, pomiesz-
czenie do rehabilitacji, to tylko niektóre udogod-
nienia dla pacjentów. Remont trwał od kwietnia do 
września bieżącego roku. Oddział został dostosowa-
ny do hospitalizacji 25 pacjentów i nadal znajduje 
się na piątym piętrze. Sale są bardziej przestronne i 
widać pełen komfort dla pacjentów.

W skład oddziału wchodzą m.in. gabinety za-
biegowe, gipsownia, nowoczesna sala obserwacyjna 
oraz sale chorych z łazienkami. Na oddziale znaj-
duje się też sala do ćwiczeń, w której pacjenci po 
operacjach mogą pracować z fizjoterapeutami nad 
odzyskaniem sprawności.

Modernizacja oddziału obejmowała między 
innymi wykonanie robót budowlanych i instalacji 
hydraulicznych, wentylacyjnych, teletechnicznych, 
informatycznych czy też instalacji gazów medycz-
nych. Łączny koszt przeprowadzonej modernizacji 
oddziału wraz z nadzorem inwestorskim i autor-
skim wyniósł 2.849.860, 81 zł.

W ramach realizacji zadania do wykonywa-
nia świadczeń medycznych zakupiono niezbędny 
sprzęt i aparaturę medyczną w tym m.in. nowo-
czesne łóżka z szafkami, stoły zabiegowe, lampy 
zabiegowe, aparat USG, wiertarkę ortopedyczną 
oraz pozostałe wyposażenie. Łączny koszt wypo-
sażenia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortope-
dycznej wyniósł ponad 585 tys zł.

Podczas otwarcia odbyła się uroczysta konfe-
rencja, na której dyrektor szpitala Andrzej Kamasa 
składał podziękowania dla Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego za dofinansowanie na moder-
nizację oddziału. Podziękowania były dla marszałka 

Adama Struzika i dla całego zarządu oraz dla tych, 
którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwesty-
cji. Dyrektor wspomniał o całej inwestycji oraz o 
pacjentach oddziału. 

Na czas remontu pacjenci zostali prze-
niesieni na inne oddziały, dzięki czemu prace 
przebiegały sprawnie. Cały personel był w pełni 
zaangażowany w tę sytuację. Dyrektor szpitala 
skierował podziękowania do koordynatora od-
działu Tomasza Pobożego i pielęgniarki oddzia-
łowej Joanny Topczyńskiej.

Dyrektor wspomniał też o sługach jakie świad-
czy oddział czy też poradnia urazowo-ortopedyczna. 

- Cieszę się, że oprócz korzystania z pomocy 
świetnych lekarzy, empatycznych i profesjonalnych 
pielęgniarek i pozostałych członków zespołu me-
dycznego, w tym fizjoterapeutów, stosowania przez 
ten zespół innowacyjnych metod leczenia, pacjenci 
teraz będą mogli na oddziale przebywać w komfor-
towych warunkach – powiedział Andrzej Kamasa.

Na uroczystości sam marszałek Adam Struzik 
mówił o nowo wyremontowanym oddziale ura-
zowo-ortopedycznym, który jest kluczowy dla tej 
placówki i dlatego Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego sfinansował inwestycję. Marszałek zaape-
lował także do parlamentarzystów opozycji by zajęli 
się służbą zdrowia i jej finansowaniem bo brakuje 
większych nakładów.

Po całej konferencji wszyscy zaproszeni leka-
rze, pielęgniarki i inni goście przeszli na piąte pię-
tro gdzie dokonano uroczystego otwarcia oddziału 
przecięciem wstęgi. Była to okazja także do obej-
rzenia nowoczesnego otwartego po modernizacji 
oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. 

Cała inwestycja kosztowała 3.435.293,77 
złotych, w tym dotacja z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego: 3.400.940,83 zł.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia 
na stronie internetowej  www.pulsciechanowa.pl

TJ / AW

Szpitalny oddział po remoncie 

Nowe oblicze oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej na piątym piętrze zyskał nowy blask
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ogłoszenie własne wydawcy

zaproszenie

Rozpoczęły się prace związane z budową bez-
płatnego ogólnodostępnego parkingu na te-
renie po byłej Kolumnie Transportu Sanitar-
nego (przy ul. Powstańców Wielkopolskich). 
Tym samym prezydent Krzysztof Kosiński w 
sposób ostateczny odrzucił propozycję zbudo-
wania tam Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej, z jaką wystąpił rok temu komitet spo-
łeczny współtworzony przez osoby związane 
z ciechanowskim PiS.

Sześćdziesiąt miejsc parkingowych 
zostanie udostępnione mieszkańcom 
jeszcze w tym roku, czyli przed wprowa-
dzeniem strefy płatnego parkowania na 
ul. Powstańców Wielkopolskich. Przed-
sięwzięcie realizowane jest w odpowiedzi 
na wyniki cyklu corocznych spotkań 
osiedlowych mieszkańców z prezyden-
tem miasta. Na spotkaniach podnoszono 
deficyt miejsc parkingowych na osiedlu.

W ramach zadania wykonane zosta-
ją dwa zjazdy, odwodnienie do istniejącej 
instalacji deszczowej, a teren zostanie 
doświetlony. Do rozbiórki przewidziane 
są dwa budynki garażowe. Na wniosek 
osób wynajmujących garaże, odstąpio-
no od rozbiórki trzeciego z budynków, 
mieszczącego 9 boksów garażowych. 
Uzgodniono, że dotychczasowi najemcy 
pokryją koszty remontu budynku celem 
poprawy jego estetyki. 

W 2017 roku miasto zakupiło teren 
po byłej Kolumnie Transportu Sanitar-

nego od Województwa Mazowieckiego 
celem budowy tam ogólnodostępnego 
parkingu. Koszt działki w wysokości 
1.105.742,90 zł został rozłożony na 
trzy raty. Ostatnia z rat w wysokości 
368.580,97 zł na wniosek prezydenta 
miasta została umorzona przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, a środ-
ki finansowe zostały przeznaczone na 
realizację przedsięwzięcia. Inwestycja 
oprócz zapewnienia miejsc parkingo-
wych mieszkańcom osiedla, ma rów-
nież na celu odciążenie parkingu Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie.

- W tym obszarze bardzo trudno o 
miejsce parkingowe, a jest to związane 

zarówno z zabudową wielorodzinną, 
jak i lokalizacją szpitala, szkoły pod-
stawowej czy dużego obiektu handlo-
wego. Doprowadziliśmy inwestycję do 
finału, choć nie było to dla nas łatwe ze 
względu na problemy własnościowe czy 
sprawę garaży. Udało się jednak dojść 
ze wszystkimi stronami do porozumie-
nia w merytorycznym dialogu. Choć 
osobiście uważam, że budowa miejsc 
parkingowych tworzy popyt na korzy-
stanie z samochodu, których przecież w 
mieście powinno być znacznie mniej, 
to jednak w tym przypadku inwestycja 
jest konieczna – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.

UM/TM

Więcej miejsc do parkowania

Parking na 60 samochodów 
zamiast Pomnika Smoleńskiego

Na terenie po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego miasto buduje ogólnodostępny par-
king na 60 aut.
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Prawo i Sprawiedliwość odniosło wyraźne 
zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 
w naszym okręgu wyborczym uzyskując 
sześć mandatów poselskich. Dwa zdobyła 
Koalicja Obywatelska, a po jednym – Pol-
skie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy 
Demokratycznej. Mandat w Senacie RP 
utrzymał Jan Maria Jackowski (PiS).

Sejm RP:
Prawo i Sprawiedliwość – 53,45%
Koalicja Obywatelska PO .N IP 

ZIELONI – 16,85%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 

15,17%
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 

8,76%
Konfederacja Wolność i Niepodle-

głość – 5,24%
Koalicja Bezpartyjni i Samorzą-

dowcy – 1,53%
Mandaty poselskie zdobyli:
- Łukasz Jan Szumowski (PiS) – 

35.798 głosów
- Maciej Małecki (PiS) – 34.086 

głosów

- Marcin Piotr Kierwiński (KO) – 
30.013 głosów

- Jacek Dawid Ozdoba (PiS) – 
17.873 głosy

- Piotr Zgorzelski (PSL) – 16.775 
głosów

- Arkadiusz Iwaniak (SLD) – 
15.098 głosów

- Maciej Roman Wąsik (PiS) – 
14.280 głosów

- Marek Opioła (PiS) – 14.111 
głosów

- Anna Ewa Cicholska (PiS) – 
13.133 głosy

- Elżbieta Teresa Gapińska (KO) – 
10.905 głosów

Senat RP:
- Jan Maria Jackowski (PiS) – 

58,02% (83.808 głosów)
- Andrzej Juliusz Kamasa (KO) – 

29,53% (42.653 głosy)
- Piotr Daniel Mierzwa (Koali-

cja Bezpartyjni i Samorządowcy) – 
12,46% (17.997 głosów)

TM

Wybory parlamentarne 2019

PiS wyraźnie zwyciężył 

12 listopada posłowie nowej kadencji złożyli ślubowanie. W tym dniu grupa ciechanowskich działaczy i sympatyków Prawa i Sprawiedli-
wości, na zaproszenie posła Macieja Wąsika, udała się do Sejmu RP. Na zdjęciu z prezesem PiS – Jarosławem Kaczyńskim.
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JAN MARIA JACKOWSKI
Senator RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Jak ocenia Pan tegoroczną 
kampanię wyborczą w na-
szym okręgu? 

Kampania była krót-
ka, ale bardzo dynamicz-
na. Kandydaci w dużo 
większym stopniu, niż na 
przykład w wiosennych 
wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, wykorzystywali bannery, wielkopo-
wierzchniowe siatki czy billboardy. Zauważyłem też, że 
kampania coraz bardziej przenosi się do Internetu – i 
to zarówno jeśli chodzi o reklamy graficzne czy multi-
medialne, jak i te na portalach społecznościowych. Te 
ostatnie dają dodatkowo możliwość komunikowania 
się i informacji zwrotnej. W szczególności korzystają z 
tego ludzie młodzi.

W trakcie kampanii wyborczej odbyłem około 
60 spotkań z wyborcami. Były one ciekawe i ważne. 
Dodatkowo spotkania wyborcze pozwalają dotrzeć nie 
tylko do tych, którzy na nie przyjdą. Dużo osób ma 
możliwość później zapoznać się z ich przebiegiem po-
przez relację w mediach czy w Internecie.
Jak Pan ocenia swój wynik wyborczy? 

Ubiegając się o reelekcję mam świadomość, że mój 
wynik to w dużej mierze ocena mojej dotychczasowej 
aktywności parlamentarnej. Nie będę ukrywał, że dużą 
satysfakcją jest dla mnie tak duże poparcie, czyli 58 
proc. głosów. To więcej niż zdobyli pozostali dwaj kan-
dydaci razem wzięci. To także więcej niż wynik całej 
listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w 
naszym okręgu. Tak więc głosowali na mnie też wybor-
cy ugrupowań innych niż Prawo i Sprawiedliwość. Bar-
dzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos. Jest on dla 
mnie zobowiązaniem, ale też i motywacją, do dalszej 
ciężkiej pracy dla Polski i naszego subregionu.

ARKADIUSZ IWANIAK
Poseł na Sejm RP (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Jak ocenia Pan tegoroczną 
kampanię wyborczą w naszym 
okręgu? 

Przede wszystkim 
krótka i przez to bardzo 
intensywna. A tak szczerze, 
to była ciekawa kampania. 
Sporo dobrych rozmów, 
życzliwości i pomocy od 
zupełnie obcych ludzi. 

Mam wrażenie, że połączenie trzech partii lewicowych 
w jeden wspólny komitet wyborczy zostało   przez wy-
borców pozytywnie odebrane. W końcu głos oddany 

na Lewicę nie będzie głosem straconym. Warto rów-
nież podkreślić, iż pomimo rywalizacji, walki o głosy 
pomiędzy komitetami wyborczymi nie spotkałem się 
z niszczeniem bannerów, zrywaniem plakatów czy też 
niszczeniem innych materiałów wyborczych. I z tego 
się cieszę bardzo. Tak to powinno wyglądać.
Jak ocenia Pan wynik Pańskiego ugrupowania w naszym 
okręgu?

Cała lista zdobyła ponad 32 tysiące głosów. 
W odniesieniu do wyborów sprzed czterech lat 
poprawiliśmy wynik o 8 tysięcy głosów. I to cie-
szy. Z drugiej jednak strony w okręgu zdobyliśmy 
niespełna 9% głosów, a to jest mniej niż średnia 
krajowa Lewicy.   Praca, praca i jeszcze raz praca 
przed nami. Musimy te wyniki oraz całą kampanię 
dokładnie przeanalizować, i zastanowić się w jaki 
sposób i co poprawić byśmy byli lepiej widoczni a 
nasz program dotarł do szerszej grupy wyborców. 
Już za cztery lata kolejna kampania więc nie ma 
czasu, trzeba brać się do roboty.
Jak ocenia Pan swój osobisty wynik wyborczy?

Zdobyłem 15.098 głosów. To wynik zadowalający. 
Tym bardziej, że dający mandat poselski. Rozpoczy-
nając kampanię miałem obawy czy się to uda. Jednak 
w trakcie kampanii widać było zdecydowaną   zmianę 
nastrojów w społeczeństwie. Na mój wynik bez wąt-
pienia zapracował cały sztab oraz koleżanki i koledzy 
we wszystkich 11 powiatach. Gdyby nie ich pomoc 
zapewne wynik byłby inny. Dlatego dziękuje wszyst-
kim, którzy mnie wspierali, wszystkim kandydatom i 
oczywiście kłaniam się przed tymi, którzy oddali głos 
na mnie i listę Lewicy.

MARCIN KIERWIŃSKI
Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Jak ocenia Pan tegoroczną 
kampanię wyborczą w naszym 
okręgu? 

Kampania w naszym 
okręgu była bardzo inten-
sywna, ale siły nie były wy-
równane. W całym kraju 
w kampanię zaangażowało 
się wiele instytucji pań-

stwowych. Mnóstwo działań zostało zrealizowanych z 
dużym rozmachem. Nie jest łatwo rywalizować z kan-
dydatami, którzy dysponują takim zapleczem. Ale zna-
lazłem na to sposób. Zdecydowałem, że będę prowadził 
kampanię bezpośrednią. Przez cały ten czas obecny by-
łem w okręgu. Odbyłem setki rozmów z mieszkańcami 
Mazowsza. Uczestniczyłem w wielu fantastycznych 

spotkaniach, podczas których dyskutowaliśmy o przy-
szłości Polski oraz potrzebach lokalnych społeczności. 
To było wspaniałe doświadczenie, które bezpośrednio 
przełożyło się na mój wynik wyborczy. 
Jak ocenia Pan wynik Pańskiego ugrupowania w naszym 
okręgu?

Dziękujemy za każdy oddany głos na Koalicję 
Obywatelską, to dla nas ogromna motywacja do działa-
nia. Mamy jednak nadzieję, że w następnych wyborach 
uda się poprawić ten wynik. Będziemy na to ciężko 
pracować przez kolejne cztery lata. Jak wiadomo kam-
pania zaczyna się dzień po wyborach! 
Jak ocenia Pan swój osobisty wynik wyborczy?

W ostatnich wyborach zdobyłem 30.013 głosów. 
Uważam, że to bardzo dobry wynik. To także ogrom-
ny mandat zaufania, który otrzymałem od mieszkań-
ców Mazowsza, odpowiedzialność oraz motywacja do 
działania. Jestem zaszczycony tym, że przez najbliższe 
cztery lata będę reprezentował mieszkańców Mazowsza 
w Sejmie. 

Bardzo Państwu dziękuję za każdy oddany na 
mnie głos! Dziękuję również wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w moją kampanię. Ich pomoc była 
nieoceniona. 

MACIEJ WĄSIK
Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Jak ocenia Pan tegoroczną 
kampanię wyborczą w naszym 
okręgu? 

To była intensywna 
kampania budząca wiele 
emocji. Jej skutkiem była 
niezwykle wysoka fre-
kwencja. Przypomnę, że w 
powiecie ciechanowskim 
przekroczyła 57%, co jest 

wynikiem niezwykle wysokim, jak na nasze północ-
no-mazowieckie warunki. Wysoka frekwencja dobrze 
prognozuje przed nadchodzącymi wyborami prezy-
denckimi. Miniona kampania jeszcze raz udowodniła, 
że nie można opierać jej opierać tylko na reklamie ze-
wnętrznej, czego niektórzy kandydaci od lat nie mogą 
zrozumieć.
Jak ocenia Pan wynik Pańskiego ugrupowania w naszym 
okręgu?

Prawo i Sprawiedliwość w naszym okręgu uzy-
skało wynik niezwykle wyśrubowany. 52% głosów w 
okręgu i ponad 54% w powiecie ciechanowskim jasno 
pokazuje, ze ocena naszych rządów przez mieszkańców 
północnego Mazowsza jest wysoka. To także niezwykłe 
zobowiązanie i motywacja do pracy. Dziękujemy za 

każdy głos i zrobimy wszystko, by głosujący na Prawo 
i Sprawiedliwość za 4 lata mieli przekonanie, że była 
to dobra decyzja dla Polski, naszego regionu i dla ich 
rodzin.
Jak ocenia Pan swój osobisty wynik wyborczy?

Bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos. 
Jestem bardzo zadowolony z osiągniętego osobistego 
wyniku wyborczego. 8 lat temu otrzymałem 6.500 
głosów, 4 lata temu bez mała 10.000, W tym roku aż 
14.280 głosów. Można zatem powiedzieć, że regular-
nie i konsekwentnie poszerzam swój osobisty elektorat. 
To wynik czteroletniej pracy oraz zaangażowania wielu 
osób, które wspierały mnie i moją kampanię, za co je-
stem im niezmiernie wdzięczny.

PIOTR ZGORZELSKI
Poseł na Sejm RP (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Jak ocenia Pan tegoroczną 
kampanię wyborczą w naszym 
okręgu? 

Tegoroczna kampa-
nia wyborcza była dla nas 
wyjątkowo wymagająca. 
Miało to związek z nie-
czystą grą partii rządzącej, 
która zawłaszczyła media 
publiczne i używała ich do 

autopromocji, jednocześnie kreśląc skrajnie negatywny 
obraz opozycji. W takich warunkach nie jest łatwo roz-
mawiać z ludźmi i przekonywać ich do swoich racji. 
Nie mniej uważam, że tegoroczna kampania była dla 
nas bardzo udana. Proszę nie zapominać, że znacz-
na część sondaży na początku kampanii nie dawała 
nam szans na dostanie się do parlamentu. W efekcie 
nie tylko weszliśmy do parlamentu, ale podwoiliśmy 
nasz stan reprezentacji w Sejmie oraz wprowadziliśmy 
trzech senatorów. 
Jak ocenia Pan wynik Pańskiego ugrupowania w naszym 
okręgu?

Warto podkreślić, że niewiele brakowało a w na-
szym okręgu zajęlibyśmy drugie miejsce po PiS i mie-
libyśmy dwóch posłów z PSL, ponieważ wyniki nasz 
i Koalicji Obywatelskiej były niemal identyczne. Jak 
widać w naszym okręgu PSL jest bardzo popularne. 
Oczywiście jest to zasługa naszych kolegów i koleża-
nek, społeczników i samorządowców, którzy na co 
dzień dają przykład swoją pracą o prawdziwym PSL. Z 
ciekawostek – w naszym okręgu PSL uzyskał najwięcej 
głosów ze wszystkich okręgów w całej Polsce. 
Jak ocenia Pan swój osobisty wynik wyborczy?

Zaufało mi ponad 16 tysięcy osób, to imponujący 
wynik. Cieszy mnie ogromnie fakt, że z kampanii na 
kampanię ilość osób skreślających znaczek przy moim 
nazwisku wzrasta, a nawet się podwaja. Oznacza to, że 
moje działania są pozytywnie odbierane przez wybor-
ców a moja wizja pracy dla Polski jest słuszna.

Powyborcze refleksje
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Aż 24.400 zł zebrano w trakcie 
kwesty przeprowadzonej na 
ciechanowskich cmentarzach 
z inicjatywy Komitetu Społecz-
nego „Wolontariat Pamięci”. 

Już po raz trzeci kwe-
stowano na rzecz renowa-
cji zabytkowych grobów 
kapłanów, zakonnic i osób 
świeckich szczególnie zasłu-
żonych dla miasta. Patro-
nem przedsięwzięcia był jak 
co roku prezydent Krzysz-
tof Kosiński. 

- Wynik kwesty prze-
rósł nasze oczekiwania. Był 
wyższy od ubiegłorocznego 
o 8 tysięcy złotych. Wielkie 
podziękowania należą się 
wszystkim wolontariuszom 
i darczyńcom. Dziękuję też prezydentowi 
Krzysztofowi Kosińskiemu oraz pozostałym 
osobom i instytucjom wspierającym naszą 
akcję – powiedział nam Roman Niesiobędz-
ki – przewodniczący Komitetu Społecznego 
Zbiórki Publicznej „Wolontariat Pamięci”, 
który jest zarejestrowany w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zbiórka była prowadzona w dn. 31 
października – 2 listopada na Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Gostkowskiej oraz na 

Cmentarzu Parafialnym przy ul. Płońskiej. 
Kwestowali, m.in.: dziennikarze, samorzą-
dowcy, przedstawiciele zarządów osiedli, 
działacze organizacji religijnych, społecznych 
i kulturalnych.

Redakcja PULSU sprawuje nad akcją 
patronat medialny, a wśród kwestujących 
znaleźli się, m.in.: Piotr Pszczółkowski – wy-
dawca i redaktor naczelny naszego Magazynu 
oraz Rafał Kado – rysownik współpracujący 
z PULSEM.

TM

Komitet Społeczny „Wolontariat Pamięci”

Rekordowa kwesta na 
ciechanowskich cmentarzach

Od lewej: Łukasz Kruszewski i Roman Niesiobędzki - prze-
wodniczący Komitetu Społecznego Zbiórki Publicznej „Wo-
lontariat Pamięci”.

Od lewej: Maria Pałasz, starosta Joanna Potocka-Rak oraz wicestarosta Stanisław Kęsik.

Alicja Wodzyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Piotr Pszczółkowski - 
wydawca i redaktor naczelny PULSU.
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Renatę Jeziółkowską, która odeszła 
ze stanowiska rzecznika prasowego 
Urzędu Miasta Ciechanów, z począt-
kiem grudnia zastąpi Paulina Ryb-
czyńska.

Nowa rzecznik od ponad 2,5 
roku pracowała w Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze jako 
główny specjalista ds. edukacji, 
kierownik Działu Edukacji oraz 
pełniła obowiązki kierownika 
Działu Promocji. Wcześniej pra-

cowała w Warszawie, gdzie zaj-
mowała się marketingiem, public 
relations i reklamą. 

Paulina Rybczyńska ukończyła 
podyplomowe studia menedżer-
skie na SGH, studiowała między-
narodowe stosunki gospodarcze 
i polityczne na Uniwersytecie 
Łódzkim, uczyła się na Uniwersy-
tecie Gandawskim w Belgii. Biegle 
posługuje się językiem angielskim.

UM/TM

Personalia

Nowa rzeczniczka Ratusza

Paulina Rybczyńska – nowy rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta Ciechanów,
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Renata Jeziółkowska w związku z nowy-
mi planami zawodowymi podjęła decyzję 
o zakończeniu pracy w  Urzędzie Miasta 
Ciechanów. 

Na rzecznika prasowego prawie 5 
lat temu powołał ją prezydent Krzysz-
tof Kosiński. Wcześniej przez blisko 
7 lat pracowała jako dziennikarka w 
TVP w redakcji Teleexpressu, współ-
pracowała także z kilkoma innymi 
programami (m.in.: Polityka przy 
kawie, Kwadrans po ósmej, Jak to 
działa?). Renata Jeziółkowska jest ab-
solwentką Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego – kierunek: dzienni-
karstwo i komunikacja społeczna.

Prezydent Krzysztof Kosiński 
podkreśla duże zaangażowanie rzecz-
niczki w pracę dla miasta. – Chyba 
każdy widział, że w ostatnich prawie 
5 latach Renata Jeziółkowska należa-
ła do grona tych osób, które miastu 
i pracy w Urzędzie oddały najwięcej 
serca i poświęcenia. Dziękuję jej za 
świetną współpracę. Teraz w nowym 
miejscu będzie wykorzystywać wiedzę 
i umiejętności zdobyte m.in. w Urzę-
dzie Miasta – mówi prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Dotychczasowa rzecznik Renata 
Jeziółkowska zdecydowała się na przy-
jęcie nowej oferty pracy – zostanie 
rzecznikiem prasowym Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie. – De-
cyzja o odejściu z Urzędu Miasta była 
dla mnie bardzo trudna, ponieważ 
jako rzecznik w wykonywaną pracę 
zawsze wkładałam całe serce i anga-
żowałam się na 100 procent. Funkcja 
rzecznika to coś więcej niż obowiązki 
zawodowe, gdyż 24 godziny na dobę 
należy żyć życiem miasta. Ostatnie 5 
lat było dla mnie niezwykle ważnym do-
świadczeniem. Teraz idę dalej, korzystając 
z nowych możliwości, które przede mną 
się otwierają. Dziękuję wszystkim oso-
bom, z którymi miałam okazję współpra-
cować. Dziękuję przede wszystkim prezy-
dentowi Krzysztofowi Kosińskiemu za to, 
że obdarzył mnie tak dużym zaufaniem, 
uwierzył we mnie, polegał na mnie, dał 
szansę na rozwijanie umiejętności. Życzę 
prezydentowi kolejnych sukcesów w pra-
cy na rzecz naszego miasta – mówi Renata 
Jeziółkowska.

TM
***

Niewątpliwie Renata Jeziółkowska, 
która przyszła do pracy w Urzędzie Miasta 
Ciechanów z doświadczeniem zdobytym 

w ogólnopolskich mediach, wyznaczyła 
pewną nową jakość pracy rzecznika pra-
sowego, i to nie tylko w Ratuszu. Była 
swoistym trendsetterem, a z jej pomysłów 
czerpało inspirację wiele osób odpowia-
dających w naszym powiecie za kontakty 
różnych instytucji z mediami.

To ona dbała o regularne wysyłanie 
komunikatów prasowych z Urzędu Mia-
sta Ciechanów. Ich jakość była bardzo do-
bra. Dziennikarze otrzymywali nie tylko 
podstawowe informacje, ale często specja-
listyczne dane techniczne i wypowiedzi 
przedstawicieli Ratusza. Bardzo rzadko 
była potrzeba proszenia o dodatkowe in-
formacje, bo Renata Jeziółkowska to typ 
perfekcjonistki.

Pani Rzecznik to osoba bardzo ak-
tywna. Często wiedzieliśmy ją przy pracy, 

jak doglądała danego wydarzenia 
od etapu planowania, przez re-
alizację, przygotowanie komuni-
katów prasowych, aż po relację 
w Gazecie Samorządu Miasta 
Ciechanów. Nie zapominajmy, że 
oprócz funkcji rzecznika prasowe-
go była też redaktorem naczelnym 
tego miejskiego periodyku.

Jej aktywność zawodowa 
wychodziła poza rolę rzecznika 
prasowego i redaktora naczelnego 
GSMC. Z dużym zaangażowa-
niem wspierała z ramienia Ratusza 
przedsięwzięcia realizowane przez 
lokalne stowarzyszenia czy kluby 
sportowe. Widać było, że robi to 
nie tylko ze względu na obowiązki 
zawodowe, ale także – a może na-
wet przede wszystkim – ze wzglę-
du na swoje ciepłe usposobienie 
osoby chętnej do pomocy innym. 
Zawsze wspierała to co służyło 
miastu i jego mieszkańcom.

Z Renatą Jeziółkowską mie-
liśmy bardzo dobre relacje. To 
typowa profesjonalistka, która 
zawsze dotrzymywała terminów. 
Gdy nie mogła odebrać telefonu 
to oddzwaniała (a niestety zmorą 
dziennikarzy – także na naszym 
terenie – są rzecznicy, do których 
czasem przez tydzień nie można 
się dodzwonić). Rzeczniczka Ra-
tusza nie robiła problemów gdy 
telefonowaliśmy po tzw. „godzi-
nach urzędowania” czy w dni 
wolne od pracy.

Jako dziennikarze (choć może 
nie wszyscy przedstawiciele naszego 

zawodu tak mają) doskonale zda-
jemy sobie sprawę z tego, że rzecz-
nik prasowy to dosyć niewdzięczna 

funkcja – nie polega tylko na przedstawia-
niu informacji o sukcesach. Czasem rzecz-
nik musi tłumaczyć się z nie swoich błędów, 
chciałby powiedzieć nieco więcej ale nie 
może… To ciężka praca, tym bardziej, że 
Renata Jeziółkowska wypełniała nie tylko 
standardowe obowiązki rzecznika prasowe-
go, ale dbała o całościową politykę informa-
cyjną Ratusza, wizerunek i promocję Urzę-
du, a tym samym naszego miasta.

Podsumowując należy stwierdzić, że 
Renata Jeziółkowska zrobiła w Ciechano-
wie kawał dobrej roboty i zawsze będzie-
my wspominać współpracę z nią bardzo 
miło. Gratulując dotychczasowych osią-
gnięć, życzymy jej samych sukcesów w 
nowej pracy.

KOLEŻANKI I KOLEDZY Z REDAKCJI PULSU

Personalia

Z rzecznika ciechanowskiego Ratusza na rzecznika 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Renata Jeziółkowska podczas konferencji prasowej 
w ciechanowskim Ratuszu.
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W tym roku w Ciechanowie odbyło się piąte Dyktando 
o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka. Tekst podyktował 
znany aktor i satyryk – Stefan Friedmann. W zmaganiach 
wzięło udział około 150 osób. 

Po głównej części spotkania, prof. Jerzy Bral-
czyk wraz ze Stefanem Friedmannem wspominali 
czasy PRL-u oraz rozweselali uczestników dowci-
pami. W przerwie przed ogłoszeniem wyników 
odbyły się konkursy i loteria książkowa.

Najlepszą uczestniczką dyktanda oraz zwy-
ciężczynią w kategorii Uczniowie i Studenci była 
Dominika Łazicka. Otrzymała nagrodę główną, 
którą był nowoczesny tablet oraz szereg innych 
upominków.

W kategorii DZIAŁACZE NGO pierwsze 
miejsce zajęła Ewa Stangrodzka - Kozłowska. 

Wśród NAUCZYCIELI najlepsza była Bar-
bara Zagończyk. 

W kategorii PRZEDSIĘBIORCY - Marta 
Sosnowska. 

W kategorii URZĘDNICY na najwyższym 

stopniu podium stanęła Edyta Pawłowska.
Wśród osób rywalizujących w kategorii 

OPEN zwyciężyła Zuzanna Kruszyńska.
Najlepszym DZIENNIKARZEM okazał się 

po raz kolejny Arkadiusz Kleniewski. 
W kategorii SŁUŻBY MUNDUROWE zwy-

ciężył Radosław Kilanowski.
W tym roku organizatorzy przydzielili dwa 

dodatkowe miejsca w kategorii Uczniowie i Stu-
denci dla: Sylwii Kucharskiej i Magdaleny Oczek, 
a sam aktor Stefan Friedmann wręczył nagrodę 
książkową - autorską osobie, która znalazła się na 
ostatnim miejscu w dyktandzie z dedykacją „za luź-
ne podejście do pisania…”. 

Każdy zwycięzca otrzymał dyplom, pa-
miątkowe pióro i statuetkę, książki z autogra-
fem Profesora Jerzego Bralczyka oraz nagrody 
niespodzianki.

Organizatorami dyktanda byli: Szkoła Pod-
stawowa STO w Ciechanowie oraz Urząd Miasta 
Ciechanów.

TOMASZ JURCZAK

V Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora 
Jerzego Bralczyka

Dyktando z Profesorem Bralczykiem 
i Stefanem Friedmannem

Zwycięzcy oraz organizatorzy piątego ciechanowskiego dyktanda 
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Podobnie jak w ubiegłym roku, niecodzien-
ną akcję zorganizowali członkowie ciecha-
nowskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
którzy na parkowych drzewach i ławkach, 
nieopodal pomnika Marii Konopnickiej, 
umieścili… kurtki. Do tegorocznej edycji 
włączył się także poseł tej partii Arkadiusz 
Iwaniak.

Celem akcji jest to, by osoby po-
trzebujące pomocy, które krępują zwró-
cić się o wsparcie do instytucji pomocy 
społecznej, mogły w pełni anonimowo 
wziąć sobie kurtkę na zimę. 

Ciechanowianie nie zawiedli – 
przynosząc wiele zimowych okryć. Po-
dziękował im Eugeniusz Nowak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej SLD. 

- Gratuluję działaczom ciechanow-
skiego Sojuszu zorganizowania tej pro-
społecznej akcji. Możecie być wzorem dla 
pozostałych struktur. Będę zachęcał kole-
żanki i kolegów z naszej partii do podjęcia 
podobnej inicjatywy w innych miastach – 
powiedział poseł Arkadiusz Iwaniak.

Warto przypomnieć, że pomysło-
dawcą akcji „Podaruj kurtkę dla bez-

domnego” jest Sebastian Andrzejczak. 
– Już po raz drugi mieliśmy okazję się 
przekonać, że nasza akcja jest potrzeb-
na. Kurtki w ciągu dwóch dni zostały 

zabrane przez potrzebujących. Będzie-
my tę akcję kontynuować w kolejnych 
latach – powiedział nam Andrzejczak.

TM

Prospołeczna akcja ciechanowskiego SLD

Kurtki na drzewach

W tegoroczną akcję ciechanowskiego SLD pn. „Podaruj kurtkę dla bezdomnego” włączył 
się poseł Arkadiusz Iwaniak (pierwszy od lewej).
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W październiku w oranżerii Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze odbyła się Gala z okazji I Powiatowego 
Dnia Przedsiębiorczości. W uroczystości udział wzięło 
kilkuset przedsiębiorców działających na terenie na-
szego powiatu. 

Akcentem artystycznym, inaugurującym 
spotkanie był występ Danuty Błażejczyk, której 
towarzyszył chórek z Ludowego Zespołu Arty-
stycznego Ciechanów. Zaśpiewali utwór ade-
kwatny do charakteru spotkania, czyli „Królem 
swego życia bądź”. 

Oficjalnego otwarcia dokonali organiza-
torzy: starosta Joanna Potocka-Rak oraz prezes 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej – Krzysztof 
Ostromecki. 

Następnie w humorystyczny, ale i po-
uczający sposób, historię  przedsiębiorczości w 
powiecie ciechanowskim przedstawiła Milena 
Drzewiecka. 

Podczas spotkania wręczono nagrody „Bra-
my Przedsiębiorczości” w ośmiu kategoriach. 
(Statuetki wykonała firma Metal Kunszt Adrian 
Krzywkowski – zrzeszony w Mazowieckiej Izbie 
Gospodarczej):

Przedsiębiorca z tradycjami - Ciechanow-
ska Spółdzielnia Mleczarska, Szkółka Szmit w 
Pęchcinie

Biznes społecznie odpowiedzialny - Ce-
drob S.A., Firma Mac Jack oraz Metaltech-
-Piasecki s.j.

Nowe technologie – T4B
Produkt roku - METALTECH Piasecki Sp. 

j. - platformy garażowe, Nalewkarnia Longinus 
- nalewki owocowe

Wyróżnienie MIG - Oko – Andrzej Bayer, 
Amado Mebel, Alinam Alina Czaplicka

Wyróżnienie Starosty Powiatu Ciechanow-
skiego - Bauer Print Ciechanów, Farbex, Tomax 
Salon i Wypożyczalnia Narzędzi Krzysztof Pąt-
kowski, Norcospectra oraz ZM Matuszewski 
Zakłady Metalowe

Tytuł „Kobieta biznesu” otrzymała Bo-
gusława Mikołajczak. Ambasadorami Powiatu 
Ciechanowskiego zostali: Szymon Kołecki - me-
dalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów oraz 
Przemysław Krajewski - brązowy medalista Mi-
strzostw Świata piłkarzy ręcznych w Katarze w 
2015 roku. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na roz-
mowy w kuluarach, degustację potraw, nawiązy-
wanie nowych kontaktów. Zorganizowano także 
aukcję charytatywną obrazów śp. Stanisława 

Osieckiego. Dochód z licytacji został prze-
kazany na rzecz jednego z członków rodziny 
p. Osieckiego cierpiącego na ciężką chorobę. 
Następnie uczestnicy mogli zrelaksować się w 
tańcu. Muzykę zapewnił zespół Agnes. 

Na temat organizacji Powiatowego Dnia 
Przedsiębiorczości wypowiedziała się Joanna 
Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski: 

Zorganizowany przy współpracy z Ma-
zowiecką Izbą Gospodarczą Powiatowy Dzień 
Przedsiębiorczości pokazał, jaką siłą są nasi lo-
kalni Przedsiębiorcy. 

Wizjonerzy, ludzie ciężko pracujący, którzy 
budują byt setek czy tysięcy mieszkańców  naszego 
powiatu. Ludzie, którzy widzą dalej, żyją szyb-
ciej i tworzą rzeczy niecodzienne, nietuzinkowe 
ale też bardzo proste, bez których nie wyobraża-
my sobie naszego dnia codziennego i często nie 
zastanawiamy się nawet nad tym, że zawdzię-
czamy to lokalnej niewielkiej firmie…

Dlatego jako samorząd powiatowy, posta-
nowiliśmy szerzej pokazać przedsiębiorczość i 
Przedsiębiorców powiatu ciechanowskiego w róż-
nych odsłonach…

Zależało nam na zwróceniu uwagi na to, 
jak szerokie oddziaływanie i jak wielką rolę 
dla lokalnych społeczności w różnych sferach, 
nie tylko biznesowych odgrywają nasi Przed-
siębiorcy. 

Kapituła postanowiła nagrodzić Przedsię-
biorców w ośmiu kategoriach. 

W ręce wyróżnionych trafiły „Bramy Przed-
siębiorczości”, nieprzypadkowo  bramy – bo w 
świecie Biblii brama, to symbol potęgi. To także 
wyraz otwartości Samorządu Powiatu Ciecha-
nowskiego na współpracę i wspieranie działalno-

ści naszych lokalnych przedsiębiorców w różnych 
wymiarach. 

Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości na 
stałe wpisujemy do kalendarza wydarzeń orga-
nizowanych przez Starostwo Powiatowe, kolejny 
już za rok.

Krzysztof Ostromecki – prezes Mazo-
wieckiej Izby Gospodarczej zrzeszającej kilka-
dziesiąt firm z całego powiatu i nie tylko. Pod-
kreślał bardzo ważny aspekt integracyjny tego 
przedsięwzięcia: 

- Pomysłodawczynią I Powiatowego 
Dnia Przedsiębiorczości jest Pani Starosta. 
Uroczystość od początku była lokalizowana w 
opinogórskim muzeum – w godnym miejscu. 
Cieszę się, że jako partnera w organizacji tego 
przedsięwzięcia wybrano Mazowiecką Izbę 
Gospodarczą. Podzieliliśmy zadania i przystą-
piliśmy do przygotowań. Gala wywarła duże 
i pozytywne wrażenie na uczestnikach. Mali 
przedsiębiorcy zapewne nigdy by się nie spotka-
li z tymi największymi. Dzięki temu, że nale-
żą do Mazowieckiej Izby Gospodarczej, mają 
taką możliwość. Dostaliśmy zaproszenia dla 
wszystkich zrzeszonych firm. Niezależnie od 
tego, czy jest to mała firma jednoosobowa, czy 
kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwo. Pozo-
stałe firmy zostały wyselekcjonowane spośród 
tych, które funkcjonują na terenie powiatu. 
Wśród nich są firmy bardzo duże, jak Cedrob, 
czy Metaltech. Przy okazji takiego spotkania 
wielu przedsiębiorców dowiedziało się o MIG, 
poznało zakres naszych działań. Niektórzy 
uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć przy-
stąpienia do MIG. 

PP 

I Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości 

Święto przedsiębiorców z naszego powiatu
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konkurs fotograficzny

W połowie listopada rozstrzygnięto Konkurs Fotogra-
ficzny pod hasłem „Tak wygląda moje miasto nocą”. 
Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
wręczono nagrody i dyplomy, zaprezentowano rów-
nież zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Artur 
Szczepankowski. 

Konkurs był przeznaczony dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Jego celem było wykonanie 
fotografii pokazującej miasto Ciechanów nocą.

Spośród ponad 50 prac w trzech katego-
riach wiekowych, wybrano laureata głównej na-
grody oraz łącznie dziewięć wyróżnień.

Oceny prac dokonała wcześniej komisja w 
składzie: Ewa Gerwatowska, Alicja Gąsiorowska 
oraz Kazimierz Kosmala. Każdy z członków 
komisji jest praktykującym fotografem, wyróż-
niającym się dużą wiedzą z tej dzieciny sztuki. 

Bezapelacyjnym zwycięzcą konkursu w 
kategorii dorosłych był Artur Szczepankow-
ski za zdjęcie pt. „Warszawska”. W tej katego-
rii wyróżnione zostały cztery inne fotografie 
autorstwa: Andrzeja Bayera, Teresy Sokołow-
skiej, Ewy Stangrodzkiej-Kozłowskiej oraz 
Krzysztofa Wyrembka. 

W kategorii młodzieży wyróżniono prace: 
Magdaleny Milewskiej, Natalii Grządkowskiej i 

Wiktorii Ulicznej, natomiast w kategorii dzieci: 
Dawida Brodowicza oraz Szymona Wysockiego. 

Uroczyste wręczenie nagród w Konkur-
sie Fotograficznym „Tak wygląda moje miasto 
nocą” odbyło się w Oddziale Zbiorów Nauko-
wych i Regionalnych MBP w Ciechanowie przy 

ul. Sikorskiego, tuż po spotkaniu autorskim z 
Magdaleną Niedźwiedzką. 

Wszystkie prace, które zostały zakwali-
fikowane do finału będzie można obejrzeć na 
wystawie, której wernisaż odbędzie się w dniu 
otwarcia wyremontowanej Krzywej Hali. O 
terminie wernisażu będziemy informować na 
łamach PULSU i na naszej stronie internetowej  
www.pulsciechanowa.pl 

Konkurs został zorganizowany przez PULS 
Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.

Sponsorami nagród byli: właściciel restau-
racji Gruby Benek w Ciechanowie, Foto Studio 
Alicja – Alicji Gąsiorowskiej, Prezydent Miasta 
Ciechanów, który sprawował również Honoro-
wy Patronat nad tym przedsięwzięciem. 

PP

Konkur fotograficzny PULSU Ciechanowa i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

Nagrodzono autorów najlepszych prac konkursu 

„Tak wygląda moje miasto nocą”

Zdjęcie autorstwa Andrzeja Bayera – wyróżnione w kategorii dorosłych od lat 19.

Zdjęcie autorstwa Teresy Sokołowskiej – wyróżnione w kategorii dorosłych od lat 19.

Zdjęcie autorstwa Dawida Brodowicza – 
wyróżnione w kategorii dziecięcej.

Posiedzenie komisji konkursowej w siedzibie Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS.

Pamiątkowe zdjęcie wykonane podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu w MBP.
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Zwycięskie zdjęcie autorstwa Artura Szczepankowskiego.



14
www.pulsciechanowa.plna tapecie 

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Cie-
chanowie świętowano Jubileusz 25-lecia funk-
cjonowania tej placówki. 

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą 
w kaplicy Domu, którą koncelebrował bp 
dr Mirosław Milewski – Biskup Pomocni-
czy Diecezji Płockiej.

W dalszej części odbyło się spotkanie 
mieszkańców i pracowników Domu z za-
proszonymi gośćmi. Zasłużeni pracownicy 
otrzymali dyplomy z rąk starosty Joanny 
Potockiej-Rak oraz wicestarosty Stanisława 
Kęsika.

Wszyscy goście w swych wystąpieniach 
podkreślali wzorowe funkcjonowanie i peł-
ną życzliwości atmosferę panującą w Domu 
zarządzanym przez dyrektora Dariusza 
Marchlewskiego.

Z historią DPS „Kombatant” uczestni-
cy uroczystości zapoznali się dzięki bardzo 
ciekawej prezentacji multimedialnej. Z pro-
gramem artystycznym wystąpili Mieszkań-
cy Domu, których publiczność nagrodziła 
brawami. Jak przystało na Jubileusz nie mo-

gło zabraknąć urodzinowego tortu.
Nasza Redakcja życzy Dyrekcji oraz 

całej Społeczności „Kombatanta” kolejnych 
wspaniałych lat funkcjonowania tej ważnej 
dla naszego powiatu placówki.

TM

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” 

25 lat minęło…

Dyrektor Dariusz Marchlewski odbiera Jubileuszowy Dyplom od starosty Joanny Potoc-
kiej-Rak oraz wicestarosty Stanisława Kęsika.

Zasłużeni pracownicy wraz z bp. Mirosławem Milewskim, starostą Joanną Potocką Rak, wicestarostą Stanisławem Kęsikiem 
oraz  dyrektorem Dariuszem Marchlewskim. Starosta Joanna Potocka-Rak wraz z ks. kan. Janem Dzieniszewskim – kapelanem DPS 

„Kombatant” a zarazem proboszczem Parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu.

Występy artystyczne były długo oklaskiwa-
ne przez publiczność.

Dyrektor Dariusz Marchlewski kroi jubileuszowy tort.
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Październikowa inauguracja roku akademic-
kiego w dotychczasowej PWSZ w Ciechanowie 
i Mławie – teraz pod nową nazwą Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
– przebiegła sprawnie i szybko, bez obciążania 
sumień organizatorów męczeniem słuchaczy 
zbyt długimi przemówieniami.

Sumienie krążyło po auli…

Co po kolei wydarzyło się na Uczelni 
przed półtora miesiącem w tym ważnym 
dniu dla Ciechanowa, już obszernie przed-
stawiły media portalowe i cotygodniowe. 
Teraz natomiast w naszym regionalnym 
periodyku opinii wypada z odpowiedniej 
perspektywy zasygnalizować wiodące le-
itmotivy wielowątkowego wykładu inau-
guracyjnego, w którym ranga sumienia 
w życiu ludzkim przedstawiona została 
expressis verbis. 

Kwestia owa wyraziła się już w spraw-
nym biegu spotkania (w sposób jak na 
wstępie), ale dobitnie ze szczegółami 
ukazała się dopiero w treści światopo-
glądowego expose z pozycji filozoficznej, 
wolnego od odwołań do mozaiki polono-, 
teo-, i eklezjo-centryzmów, lokującego 
uwagę uczestników inauguracji jakby w 
sferze wspólnej europejskiemu humani-
zmowi i azjatyckiemu kosmocentryzmowi.

Inauguracyjny wykład z sumieniem 
w treści

Wykład ks. prof. dra hab. Ireneusza 
Mroczkowskiego pt. „Serdeczne źródła 
współczesnego etosu Polaków” centrował 
od początku uwagę słuchaczy na pojęciu 
sumienia, zaś precyzyjne objaśnienie zło-
żonego tytułu prezentacji, dochodząc do 
meritum podążyło etapami sensów po-
średnich. 

– Słowo etos pochodzi od greckich 
dwóch słów, tak samo brzmiących... Jed-
no znaczy zwyczaj, obyczaj, to potem 
przeszło na „norma”, „wartość”, „zasada”. 
A drugie... to było domostwo. I dla mnie 
etyka zawsze się kojarzy, tak Państwa na-
mawiam żeby się kojarzyła dla wszystkich 
tutaj obecnych, z takim życiem, z takimi 
zasadami, takimi normami, takimi zwy-
czajami, które tak obłaskawiają nasze 
zewnętrzne kanty, i wewnętrzne niedo-
godności, że czujemy się jak w domu. 

Etyka to jest nauka, która sprawia, że 
my żyjemy w harmonii. Czy to nie jest 
serdeczność? – przedstawiał ks. prof. Ire-
neusz Mroczkowski. – Centrum osobo-
wości, do którego chciałbym nawiązać na 
końcu, to jest właśnie sumienie człowie-
ka. Starożytni sumienie lokowali w sercu. 
Żydzi na przykład nie widzieli co tam w 
tym sercu jest, ale widzieli, że to jest waż-
ny organ – wspominał ksiądz profesor, 
który zaraz zajął się zjawiskiem kryzysu 
naszego dzisiejszego etosu, powracając do 
wydarzeń w kulturze europejskiej sprzed 
stuleci.

Odczarowywanie świata trwa

– Dwieście lat temu zaczęło się tzw. 
pooświeceniowe odczarowywanie świata, 
które przyniosło bardzo dużo dobrych 
owoców. Wolność, równość, braterstwo... 
możliwość tworzenia. Feminizm, taki w 
dobrym znaczeniu tego słowa. Bo są róż-
ne feminizmy, ale jest i dobry feminizm, 
który walczy o godność i prawa kobiet. To 
wszystko to dobre owoce tego pooświe-
ceniowego odczarowywania świata. Ale 
trzeba też wyraźnie wyznać, że nastąpiła, 
następuje sekularyzacja... Ideał obiektyw-
ności nauk społecznych przyniósł dobre 
owoce, ale także pewną neutralność aksjo-
logiczną – słuchali zgromadzeni w wielkiej 
auli uczelnianej.

Wielcy Reformatorzy - Marks, 
Nietsche, Freud

– Ale coś musiało w tym odcza-
rowywaniu świata nastąpić takiego, że 
potrzebni byli wielcy reformatorzy. Ci 
wielcy reformatorzy to Marks, Nietsche 
i Freud. To przecież byli ludzie, którzy 
każdy w każdej dziedzinie życia, nauki, 
chcieli zmienić tamto życie. Więc Marks 
w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, 
także politycznej. Nietsche w dziedzinie 
odwagi bycia. Bo przecież Nietsche, który 
z jednej strony twierdził, że Bóg umarł, 
z drugiej strony uczył nas: miej odwagę 
wyżyć swój popęd, swoją witalność... I 
Freud, który nauczył nas bardzo wielu 
dobrych rzeczy – m.in. mówił wykładow-
ca. – Jaki jest skutek tych trzech mistrzów, 
nie przypadkowo nazywanych mistrzami 
podejrzliwości. Przy całym szacunku dla 
ich owoców, podejrzliwość dlatego się sta-
je słowem właściwym, bo oni zanegowa-
li tak jakby rdzeń istoty ludzkiej. Po ich 
stwierdzeniach mamy bardzo dużo wie-
dzy dzisiaj, mamy okres tzw. ponowocze-
sności. Idea dzisiejszego człowieka to jest 
turysta, włóczęga, spacerowicz i gracz. Jak 
Państwo śledzą dyskursy etyczne współ-
czesnych etyków i filozofów, to oni nam 
tłumaczą: Ty wiesz, że to wszystko jest 
umowne. My się umawiamy co dzisiaj jest 
dobre, jutro się umówimy na co innego. 

Ty wiesz, że ja wiem, że to wszystko jest 
tylko umowa. I co proszę Państwa, mamy 
dużo wiedzy, ale może czasami, nikogo 
nie chciałbym obrażać, za mało mądro-
ści – skierował do obecnych ksiądz prof. 
Mroczkowski, dalej postulując budowa-
nie we współczesności etosu w ramach 
dokonującej się zmiany struktur życia.

Wyzwanie współczesnego etosu: 
SUMIENIE

– Zapomnieliśmy w tych strukturach 
o sumieniu. Sumienie jako świadek, jako 
stróż osoby i jako sędzia, od Sokratesa tak 
mniej więcej rozumiano sumienie. Jaki jest 
skutek tego, że zapomnieliśmy o sumieniu? 
– zapytał uczony. I zaraz odniósł się do 
kwestii jakie sumienie preferuje człowiek i 
czy w ogóle chce mieć sumienie, nawiązu-
jąc tu do problemu w kontekście wyborów 
parlamentarnych. – Czytam socjologów, 
którzy nam analizują sytuację codziennie. 
Ile oni mają do powiedzenia o strukturach, 
o demokracji liberalnej i nieliberalnej, o 
obywatelskości. Natomiast nigdy napraw-
dę nie spotkałem, żeby ktoś zapytał albo 
powiedział: Przyjacielu to wszystko (tj. wy-
nik wyborów – przyp. red.) zależy od tego 
jakiego ty człowieka sumienie wybierasz. 
Albo czy masz sam sumienie, kiedy idziesz 
do tego wyboru (tj. do urny wyborczej – 
przyp. red.). W ogóle nie funkcjonuje to. 

Jakbyśmy się wstydzili tego pojęcia (sumie-
nia – przyp. red.).

******
Oczywiście to tylko pewien krótki wy-

bór myśli z wykładu prof. dra hab. Irene-
usza Mroczkowskiego. Zapewne są to trud-
ne w odbiorze wyjątki z rozległej sensami 
narracji. Ale trzeba było je przytoczyć, by 
ukazać, ale przede wszystkim przypomnieć 
wagę sumienia, które jest świadkiem oraz 
stróżem i sędzią nas samych. Warto wejrzeć 
w siebie i poszukać swego sumienia czy w 
ogóle jest, a jak jest to jakie jest. Można 
też pokusić się o podglądanie bliźnich czy 
oni mają sumienia, jakie mają, czy ewen-
tualne defekty ich sumień nie niosą szkód 
i dokuczliwości. To ważne szczególnie w 
przypadku osób odpowiedzialnych za los 
innych ludzi – polityków, prawników, 
urzędników, etc. Nic gorszego nie może 
spotkać człowieka i zwierzęcia, gdy jego 
los popadnie w ręce tych bez sumień lub z 
pokrętnymi sumieniami.

Często róbmy rachunek własnego su-
mienia, namawiajmy do tego innych. Nie 
obciążajmy naszych sumień. Uśmiechajmy 
się do siebie. Życie stanie się piękniejsze.

KAROL PODGÓRNY

Z życia PUZ im. Ignacego Mościckiego

Inauguracja z sumieniem

W połowie października Szkoła Podstawowa STO 
w Ciechanowie po raz kolejny włączyła się w ak-
cję Fundacji WOŚP w biciu rekordu w udzielaniu 
pierwszej pomocy. Przedsięwzięcie organizowane 
jest corocznie w ramach Europejskiego Dnia Przy-
wracania Czynności Serca.

Dzień ten obchodzony jest od 2013 
roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscy-
tacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy w 
stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe 
zatrzymanie krążenia.

Założeniem ciechanowskiej placówki 
było pobić swój własny rekord z poprzednie-
go roku, czyli 440-krotnego masażu serca i 
oddechów.

W tym roku szkoła pobiła swój 
rekord. Brało w tym udział 521 osób. 
Rekord był bity na pięciu fantomach. 
Punktualnie o 12:00, przez 30 minut 
uczestnicy wykonali 30 uciśnięć i 2 wde-
chy ratownicze.

Tego samego dnia zorganizowano 
otwarcie wiaty edukacyjnej dla uczniów oraz 
piknik, podczas którego dzieci uczyły się 
podstawowych zasad udzielania pierwszej po-
mocy. Były również zajęcia związane z ratow-
nictwem w projekcie „EkoMisja”, który był 
realizowany wspólnie z Bankiem Żywności.

Prowadzenie tych zajęć było możliwe dzię-
ki pomocom dydaktycznym zakupionym przez 
firmę De Heus, która w ramach projektu „Po-
magamy i wspieramy” wybudowała przy szkole 
wiatę do zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Wiata była finałem projektu „Kla-
sa pod wiatą”. Firma De Heus zakupiła 
także meble oraz ufundowała fantomy do 
ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej i kamizelkę do treningu chwytu 
Heimlicha.

W budowę wiaty włączyli się rodzice 
uczniów, dzięki ich pomocy zbudowano 
fundamenty, ułożono kostkę brukową, a 
na koniec zabezpieczono konstrukcję drew-
nochronem. 

TOMASZ JURCZAK

Z uśmiechem na twarzy pomagali i uczyli

Pierwsza pomoc w podstawówce STO

Przy SP STO otwarto wiatę edukacyjną dla dzieci. SP STO pobiła ubiegłoroczny rekord w ratownictwie. 
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Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski wygła-
sza wykład inauguracyjny.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego pod nową nazwą.

Fo
t. T

M

Starosta Joanna Potocka-Rak z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej wręczała nagrody na-
uczycielom z jednostek oświatowych podle-
głych samorządowi powiatowemu. 

Podziękowano nauczycielom za pra-
cę. - Drodzy Nauczyciele. Dzień Eduka-
cji Narodowej to okazja do złożenia na 
Wasze ręce najserdeczniejszych życzeń i 
podziękowań za odpowiedzialną i cięż-
ką pracę. To Wy kształtujecie przyszłe 
pokolenia, pokolenia otwarte na nowe 
wyzwania, doświadczenia i przygotowa-
ne do startu w dorosłość – powiedziała 
starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Dzień nauczyciela to także okazja do 
wręczenia wyróżnień. W tym roku nagrodę 
starosty otrzymało 16 nauczycieli z jedno-
stek oświatowych podległych powiatowi: 
Małgorzata Konieckiewicz i Mariusz Dłu-
goszewski - I LO, Przemysław Grochowski 
i Maciej Wojciechowski - ZS Nr 1, Joanna 
Pszczółkowska i Janusz Czopik - ZS Nr 2, 
Małgorzata Mączewska i Piotr Praczukow-
ski – ZS Nr 3, Ewa Krajza, Aleksandra 

Leszczyńska – ZST, Dorota Potyrała i Ewa 
Osowiecka - CKU, Elżbieta Wieczorek i Ju-
lita Miziołek – SOS-W oraz Dorota Bielas i 
Elżbieta Kicińska z Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej w Ciechanowie. 

Nagrody i wyróżnienia wręczyli starosta 
Joanna Potocka-Rak z wicestarostą Stanisła-
wem Kęsikiem i pozostałymi członkami Zarzą-
du Powiatu Ciechanowskiego. 

Więcej zdjęć na stronie internetowej  
www.pulsciechanowa.pl

TOMASZ JURCZAK

Nagrody starosty ciechanowskiego

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W tym roku Nagrodę Starosty Ciechanowskiego 
otrzymało 16 nauczycieli ze szkół powiatowych.
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Obecnie panujące przepisy prawa rodzin-
nego stwarzają wrażenie, że małżeństwo z 
punktu widzenia mężczyzny się nie opłaca. 
Ryzykuje on bowiem bardzo wiele.

Po ślubie, najczęściej to na mężu 
(ojcu) spoczywa obowiązek utrzymania 
rodziny. Oczywiście nie jest to regu-
łą, jednakże stanowi pewnego rodzaju 
standard. Mąż chodzi do pracy, żona 
wychowuje dziecko. Ale czy tak jest 
naprawdę? Kobieta najpierw zaczyna 
nudzić się tym związkiem a następnie 
kuszona obietnicami Państwa o tzw. 
łatwych pieniądzach socjalnych, pew-
nego dnia postanawia, że ma dość życia 
z sadystą, przemocowcem i oszustem – 
tak bowiem nazywani są mężowie czy 
partnerzy żyjący w konkubinacie zaraz 
po tym, jak kobieta postanowi odejść od 
partnera. Najczęściej namawiana przez 
przyjaciółki czy najbliższą rodzinę, za-
biera dzieci z domu i znika, nie mówiąc 
partnerowi dokąd się udaje. Często przy 
tym opróżnia cały dom z mebli i po-
zostałych rzeczy, które wspólnie latami 
gromadzili za pieniądze ciężko zarabia-
ne na wspólne życie i przyszłość. Często 
zarabiane właśnie przez tego biednego 
męża, który przysięgał być z tą jedyną 
do końca życia. 

I tu wkraczamy w pojęcie „prze-
mysłu rozwodowego”. Od momentu 
wyprowadzki i pierwszych konsultacji 
kobiety z adwokatem, rozpoczyna się 
piekło dla obojga, z większym uszczerb-
kiem dla mężczyzny. To on bowiem 
cierpi najbardziej w początkowej fazie 
batalii sądowej. To mężczyzna traci cały 
dobytek. Licytowany jest jego majątek. 
Zabierany jest mu dom, samochód, a 
komornik zajmuje ostatnie odłożone 
pieniądze na koncie, pod warunkiem, 

że żona tego konta nie opróżniła wy-
prowadzając się z domu, nierzadko do 
nowego partnera – bo przecież miała 
prawo się zakochać i miała prawo do 
tych pieniędzy. Pal licho majątek - ten 
da się odbudować. W końcu sprawy w 
sądzie kiedyś się skończą. Nic bardziej 
mylnego. Te trwają latami. Trzy lata to 
takie minimum, podczas których ojciec 
nie widzi swoich dzieci. I to jest 
największy dramat. 

Przepisy Prawa Rodzinnego w 
Polsce, bazują jeszcze na czasach 
PRL-owskich. To wtedy utworzo-
ne zostały tak absurdalne zasady, 
które nie regulowały prawa obojga 
rodziców do wychowywania dzieci 
wspólnie – chociaż żyjąc oddziel-
nie. To właśnie podczas tej wielo-
letniej walki w sądzie, gdzie rodzice 
toczą tak naprawdę bój o prawo do 
wychowywania lub chociaż do kon-
taktów z dziećmi, te ostatnie cierpią 
najbardziej. Tracą tatę. Ale tracą też 
mamę. Niszczy się ich psychika. 
Niszczy się psychika rodziców. Dla-
czego? Dla rynku wartego ok. 17 mld 
zł rocznie. Obecne przepisy Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego skonstru-
owane są w taki sposób, by małżonko-
wie wręcz rzucali się sobie do gardeł. 
Przysięgi małżeńskie nie mają już zna-
czenia. Pojawia się szatan w postaci ad-
wokatów, prokuratorów i sędziów, który 
zaognia konflikt pomiędzy wcześniej 
kochającymi się ludźmi tylko po to by 
system mógł zarabiać, poprzez wydu-
szanie ostatniego grosza od rozstających 
się rodziców dzieci, na czym one także 

tracą. Tracą dobytek rodziców, który 
miał w przyszłości być na nich przepi-
sany. Tracą możliwość prawidłowego 
rozwoju psychicznego, wprowadzania 
w świat dorosłych poprzez właściwe 
przygotowanie mając za wzorzec swoich 
rodziców. 

Pomimo tego, że w kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym (k.r.i.o.) zapi-

sane jest w art. 113:  „§ 1. Niezależnie 
od władzy rodzicielskiej rodzice oraz 
ich dziecko mają prawo i obowiązek 
utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. 
Kontakty z dzieckiem obejmują w szcze-
gólności przebywanie z dzieckiem (od-
wiedziny, spotkania, zabieranie dziecka 
poza miejsce jego stałego pobytu) i bez-
pośrednie porozumiewanie się, utrzy-
mywanie korespondencji, korzystanie z 
innych środków porozumiewania się na 
odległość, w tym ze środków komunika-
cji elektronicznej”, sądy niezbyt chętnie 
się do niego stosują. Dlaczego? Bo jest 

on sprzeczny z art. 26 kodeksu cywilne-
go „§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską 
jest miejsce zamieszkania rodziców albo 
tego z rodziców, któremu wyłącznie 
przysługuje władza rodzicielska lub któ-
remu zostało powierzone wykonywanie 
władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza 
rodzicielska przysługuje na równi oboj-

gu rodzicom mającym osobne 
miejsce zamieszkania, miejsce 
zamieszkania dziecka jest u tego 
z rodziców, u którego dziecko 
stale przebywa. Jeżeli dziecko 
nie przebywa stale u żadnego z 
rodziców, jego miejsce zamiesz-
kania określa sąd opiekuńczy”. 
Co to oznacza w praktyce? Ano 
tylko tyle, że przez chybione 
przepisy prawa, sądy wykorzy-
stują luki by przewlekle prowa-
dzić swoje postępowania rozwo-
dowe i rodzinne, po to, by jak 
najwięcej ludzi mogło zarobić 
na rozstaniu nieświadomych na 

początku kosztów ludzi. 
Po co sąd stosuje przewlekłość? Aby 

móc wskazać na problem „zaniku wię-
zi rodzicielskich dziecka z izolowanym 
rodzicem”. Obecnie taka izolacja nosi 
nazwę alienacji rodzicielskiej i sprawia, 
że więzi dziecka z tym rodzicem zani-
kają. Aby mógł on ponownie zacząć 
spotykać się z własnym dzieckiem, musi 
przejść szereg upokarzających badań w 
Opiniodawczych Ośrodkach Specjali-
stów Sądowych (dawniej RODK), po-
tem często spotykać się pod nadzorem 
kuratora Sądowego lub pracownika 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka, za 
które to płacić musi ojciec przez lata siłą 
izolowany od dzieci – bo przecież dobro 
dziecka jest najważniejsze. Często we 
wszystko miesza się jeszcze prokurator, 
który stara się udowodnić jakim to złym 
człowiekiem był ten nieszczęśnik po-
zbawiony już godności i całego mająt-
ku, bo przecież można jeszcze wycisnąć 
od niego koszty sądowe za przegraną 
sprawę o przemoc na rodzinie. A to da 
podstawę do kolejnego ograniczenia mu 
kontaktów z dzieckiem, by po kilku 
miesiącach ponownie złożył wniosek do 
sądu o zmianę postanowienia i znowu 
mógł widywać się z własnym dzieckiem. 
I biznes kręci się od nowa. Kolejna dziu-
ra budżetowa łatana jest za pieniądze 
rozwodników. A ty rodzicu tyraj i rób 
za bankomat, nie tylko dla dziecka któ-
rego nie możesz wziąć na ręce. Tyraj na 
darmozjadów, którzy mając narzędzia 
do chronienia dzieci i ich rodziców, nie 
chcą z nich korzystać, bo świat stanie 
na głowie jak biznes przestanie przy-
nosić zyski. I nie daj Panie by wyrosło 
nam nowe pokolenie szczęśliwych dzieci 
budujących rodziny i nie będących roz-
memłanymi życiowo nieudacznikami, 
ślepo wierzącymi w kolejne obietnice 
zmian systemowych partii rządzących.

Nie zawsze możemy pomóc wszyst-
kim, ale zawsze możemy pomóc ko-
muś. Jeśli ktoś z Czytelników chce się 
rozstać ze swoim partnerem, zapraszam 
do konsultacji. Opowiem dokładnie co 
was czeka i ile będzie was to kosztowało. 
Czasami warto wybaczać i przypomnieć 
sobie słowa przysięgi: „(…) i że Cię nie 
opuszczę… aż do śmierci…”

MAREK MAKARA
WWW.TYLKOTATA.PL

„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co 
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdzie-
la” - Ewangelia Św. Mateusza; 19, 6.
 „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie 
może być rozwiązane żadną ludzką władzą i 
z żadnej przyczyny, oprócz śmierci” - Kodeks 
Prawa Kanonicznego, Kan; 1141.

Słowa pierwsze

Rozważaniami na miesiąc listo-
pad, tym razem zwracamy uwagę na 
powszechną praktykę rozwiązywania 
przez sądy państwowe małżeństw sa-
kramentalnych, które jako konkorda-
towe zawiązane zostały w ramach Li-
turgii Sakramentu Małżeństwa przed 
kapłanem Kościoła katolickiego.

Ślub – przysięga, sakrament, 
błogosławieństwo

– Ja, ... biorę Ciebie, ..., za żonę (męża) 
i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do 
śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże 
wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy 
Święci – przysięgają małżonkowie.

– Małżeństwo przez was zawarte, ja 
powagą Kościoła katolickiego potwier-
dzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego – potwierdza kapłan. 

– Niech Bóg pobłogosławi te 
obrączki, które macie sobie wzajemnie 
nałożyć jako znak miłości i wierności – 
błogosławi duszpasterz.

Ślub konkordatowy

To nie jest dwa w jednym. To nie jest 
zarazem ślub kościelny i cywilny. To ślub 

katolicki na warunkach Ewangelii, Ko-
deksu Prawa Kanonicznego i Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, który po spełnieniu 
określonych wymogów może być w termi-
nie zawitym zarejestrowany w urzędzie sta-
nu cywilnego. W takim przypadku USC 
nie udziela ślubu, bo małżeństwo zawarte 
zostało jako chrześcijańskie, a instytucja 
państwa jest tu tylko organem rejestrowym 
dla ślubu kanonicznego.

Cesarskie cesarzowi, boskie Bogu

„Oddajcież tedy co jest Cesarskie-
go, Cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu” 
– Ewangelia Św. Mateusza; 22, 21.

„Stosunki między państwem a ko-
ściołami i innymi związkami wyzna-
niowymi są kształtowane na zasadach 
poszanowania ich autonomii oraz wza-
jemnej niezależności każdego w swoim 
zakresie (…)” – Art. 25, ust. 3 Konsty-
tucji RP.

„Przygotowanie do zawarcia mał-
żeństwa kanonicznego obejmuje po-
uczenie nupturientów o nierozerwal-
ności małżeństwa kanonicznego oraz 
o przepisach prawa polskiego doty-
czących skutków małżeństwa” – Art. 
10, ust. 2 Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
podpisanego w Warszawie dnia 28 lip-
ca 1993 r.

„Orzekanie o ważności małżeń-
stwa kanonicznego, a także w innych 
sprawach małżeńskich przewidzianych 

w prawie kanonicznym, należy do wy-
łącznej kompetencji władzy kościelnej” 
– Art. 10, ust. 3 Konkordatu.

Sądy państwowe rozwiązują 
małżeństwa kanoniczne

To praktyka rozpowszechniona, cho-
ciaż „(…) rozwód nie jest dopuszczalny, 
jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci mał-
żonków albo jeżeli z innych względów 
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z za-
sadami współżycia społecznego” – Art. 56 
§ 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Sprzeczność z zasadami współżycia 
społecznego polega tu na rozwiązywa-
niu małżeństw kanonicznych przez 
organy przedmiotowo niewłaściwe w 
sprawie. Małżeństwa konkordatowe 
nie są zawierane przed urzędnikami 
państwa, lecz przed kapłanami udzie-
lającymi ślubów wg prawdy Ewangelii 
oraz zasad Prawa Kanonicznego i Kate-
chizmu Kościoła.

Świeckie orzeczenia o rozwodach 
małżeństw kanonicznych są pogwał-
ceniem Sakramentu Małżeństwa, bez-
prawnym ingerowaniem jednego syste-
mu prawno-moralnego w drugi system 
prawno-moralny.

Grzech małżonków

W wyniku rozwodu małżeństwa 
kanonicznego, małżonków obciąża 

grzech ciężki. Za złamanie przysięgi 
złożonej przed Bogiem, obrazę Ewan-
gelii i wartości chrześcijańskich. Jakże 
często niektórzy pobawią się sakramen-
tem, a gdy się znudzi ciskają go pod 
nogi.

Grzech obciąża również wszyst-
kich, którzy pomagają w realizowaniu 
takiego rozwodu. Tych co podżegają 
małżonków, buntują, świadczą dla pie-
niędzy usługi rozwodowe, orzekają roz-
wód, etc. Dotyczy to także polityków, 
którzy wiedząc o praktykach rozwo-
dów małżeństw kanonicznych, nic nie 
robią by im zapobiegać, odpowiednio 
korygując kształt państwowego prawa 
pozytywnego.

Niech państwo rozwodzi swoje 
śluby

Zupełnie odmienna sytuacja jest 
gdy sądy państwowe rozwiązują mał-
żeństwa zawarte przed państwowymi 
urzędnikami stanu cywilnego. Do-
konuje się to w obrębie tego samego 
porządku prawno-moralnego. Państwo 
udzieliło ślubu, państwo może takie 
małżeństwo rozwiązać. W przypadku 
rozwodów małżeństw zawartych cywil-
nie, nie występuje grzech małżonków, 
gdyż porządek świecki nie przewiduje 
pojęcia grzechu. Wszyscy, którzy nie 
chcą na przyszłość rezygnować z prawa 
do rozwodu bez grzechu, winni zawie-
rać tylko śluby cywilne. 

Trzeba pamiętać, że po świeckim 
rozwodzie małżeństwa sakramental-
nego, nie ustaje ono i trwa nadal. Po-
nowny ożenek lub zamążpójście tak 
rozwiedzionych osób, nieuchronnie 
niesie grzech cudzołóstwa w nowym 
związku cywilnym. Grzech ten ob-
ciąża oboje nowych małżonków oraz 
stanowi dla nich przeszkodę w przyj-
mowaniu sakramentu Eucharystii. 
„Białe małżeństwa”, które po ślubie 
dla uniknięcia grzechu cudzołóstwa 
żyją w czystości, to zaiste stan zapraw-
dę teoretyczny.

Nic się nie zmieni

Nadal będą masowe rozwody cy-
wilne małżeństw sakramentalnych. A 
po nich kolejne małżeństwa świeckie. 
Przemysł rozwodowo-ślubny to duży 
biznes. Nie pozwolą na powrót do 
Ewangelii. Sakrament będzie co rusz 
padał przed mamoną.

Słowa ostatnie

Listopadowe rozważania to jak za-
wsze publicystyka advocati diaboli, a 
ostatnie  słowa dopowiedzą Czytelni-
cy. Jak zwykle też czekamy na wszelkie 
uwagi, sprostowania i uzupełnienia. 
Szczególnie mocno mogą zabrzmieć 
wypowiedzi przedstawicieli ducho-
wieństwa, działaczy katolickich, osób 
zaangażowanych na rzecz trwałości i 
powodzenia polskich rodzin. Pamię-
tajmy także, że rozwody to zatajana w 
społeczeństwie i wśród polityków tra-
gedia polskich dzieci.

KAROL PODGÓRNY

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Czy sądy rozwodowe obrażają Ewangelię?

O przemyśle rozwodowym i jego skutkach
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„Nadzieja 
przychodzi 
do człowieka 
wraz z drugim 
człowiekiem”
(Dante Aligieri)

Uczestniczyłam ostatnio w ciekawym i 
owocnym spotkaniu. W rozmowie ze zna-
jomymi dowiedziałam się, że grupa Anoni-
mowych Alkoholików „Nadzieja” z Sońska 
obchodzi 11. rocznicę powstania. Ludzie, 
którym problem alkoholizmu jest obcy, 
zapewne traktuję tego typu spotkania w 
kategorii żartu w stylu: Wszyscy siedzą w 
kręgu i co jakiś czas, jak mantrę, powtarzają 
słowa – Mam na imię …. i jestem alkoho-
likiem. 

Również i ja miałam gdzieś z tyłu 
głowy taki właśnie obraz tych zgro-
madzeń, ale ponieważ moja ciekawość 
świata zwykle przezwycięża same wy-
obrażenia o nim, poszłam na mityng 
otwarty. Kolejny raz przekonałam się, 
że nie warto myśleć stereotypowo. 
Otóż Anonimowi Alkoholicy to na-
prawdę bardzo sympatyczni i otwar-
ci ludzie, którzy mają poukładane w 
głowach. Ponadto są moim zdaniem 
niesamowicie odważni. Podczas tego 
wieczoru wielokrotnie przemknęło mi 
przez myśl, że będąc na ich miejscu 
nie byłabym w stanie pokonać wstydu 
i poddać się ocenie. To, co robią, jest 
dowodem ich dojrzałości i mądrości 
życiowej, którą paradoksalnie zdobyli 
sięgając dna.

Piszę o tym, ponieważ problem 
alkoholizmu od stuleci nęka ludzkość. 
Kiedy spojrzymy w przeszłość odnaj-
dziemy, jako ciekawostkę, że prawdo-
podobnie pierwszym alkoholikiem na 
świecie był biblijny Noe. To on pro-
dukował wino, czego efektem było, jak 
podaje Księga Rodzaju, leżenie nago w 
namiocie i narażenie się na śmieszność. 
Tak więc właśnie ów szlachetny Noe, 
którego Bóg ocalił z potopu miał sła-
bość do napojów procentowych. Ostat-
nimi czasy po alkohol sięgają coraz 
młodsze osoby. Statystyki są naprawdę 
zatrważające!

Często podczas spotkań towarzy-
skich mówi się, że Człowiek nie wiel-
błąd i wypić musi. No właśnie… czy 
rzeczywiście musi? Kiedy weszłam do 
sali, w której odbywał się mityng AA 
Nadzieja mój wzrok od razu przykuł 
stolik, na którym stał złoty dromader. 
Legendy podają, że ów wielbłąd może 
nie pić nawet przez 24 dni. Alkoholik, 
który rozpoczął proces zdrowienia stara 
się na początku nie pić przez 24 godzi-
ny. Prościzna? Jaki to trud wiedzą tylko 
Ci, którzy co godzina odcinali pasek, 
aby wytrwać w postanowieniu i rozpo-
cząć nowe – trzeźwe życie.

Podczas takich spotkań, jak 
rocznice, czy mityngi otwarte, nie 
brakuje wzruszeń. Już podczas Mszy 
Św., otwierającej całe wydarzenie moż-
na było poczuć atmosferę wsparcia i 

wspólnoty. Wszyscy obecni odśpiewali 
pieśń Abba Ojcze tworząc duży krąg 
przy ołtarzu. Kilkadziesiąt (głównie 
męskich) głosów wypełniło przestrzeń 
kościoła przeradzając swoją obecność 
w wyjątkową modlitwę ocalonych, 
wyzwolonych, odważnych. Potem 
przyszedł czas na coś dla ciała, czyli 
pyszny poczęstunek w gościnnej at-
mosferze. I wreszcie świadectwa – mo-
ment, na który czekałam szczególnie. 
Kilka spontanicznie opowiedzianych 
historii, często głosem łamiącym się, 
ale już bez wstydu. Twarze, na któ-
rych maluje się spokój, zwycięstwo 
i radość życia. Mocno zapadły mi w 
pamięć słowa jednego z uczestników, 
aby cieszyć się każdym dniem, do-
strzegać piękno świata i ludzi wokół. 
Nie tylko alkohol może nam odebrać 
prawdziwe, spełnione życie. Mnó-
stwo rzeczy i spraw potrafi zniewalać. 
Mityng zakończyła zabawa taneczna 
będąca dowodem na to, że życie na 
trzeźwo może być ciekawe i radosne. 
Człowiek nie potrzebuje niczego, aby 
dodać sobie odwagi i dobrze się bawić. 
Wystarczy, że będzie sobą. Zapytałam 
panów z grupy Nadzieja, czy mogę 
wspomnieć o tym pouczającym spo-
tkaniu na łamach prasy. Myślałam, 
że może skoro są Anonimowi, to nie 
będą sobie tego życzyli. I tu kolejny 
raz bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie 
słowami: Proszę o nas napisać, chcemy 
pomagać innym. Chcemy, żeby o gru-
pie i możliwości pomocy dowiedziało 
się jak najwięcej potrzebujących. Tak 
więc piszę i polecam udział w mityngu 
otwartym każdemu, z abstynentami 
włącznie. Tutaj można dostrzec coś 
cennego o czym pisał już św. Paweł w 
swoich listach, a mianowicie, że moc 
doskonali się w słabości.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

W Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się 
spotkanie promujące konkurs „Wydaje-
my Własną Książkę” organizowany przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie. 
Jego gościem był Robert Miszczuk z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w 
Warszawie. 

W spotkaniu wzięły udział re-
prezentacje uczniów i nauczycieli-bi-
bliotekarzy ze szkół podstawowych z 
terenu miasta oraz powiatu ciechanow-
skiego. Uczestnicy z wielkim zaintere-
sowaniem wysłuchali prelekcji Roberta 
Miszczuka, który opowiadał uczniom 
o zasadach konkursu, omówił budo-
wę książki, a na koniec zaprezentował 
egzemplarze, które były nagrodzone w 
konkursie wojewódzkim.

Podczas spotkania odbył się mini-
-konkurs z nagrodami ufundowanymi 

przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 
5, która zorganizowała również słodki 
poczęstunek dla przybyłych gości.

PBP/TM

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie

Biblioteczne spotkanie

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie 
serdecznie zaprasza do udziału w IV powia-
towej edycji konkursu „Wydajemy Własną 
Książkę”.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych z terenu 
powiatu ciechanowskiego. Zadaniem 
uczestników jest stworzenie własnej 
książki o dowolnej tematyce. Prace 
można przekazywać do  24 stycznia 
2020 r. 

Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszeniową i klauzulą informacyjną 
dostępny jest na stronie internetowej 
biblioteki: www.bpciechanow.edu.pl

BP

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Konkurs „Wydajemy Własną Książkę”

Spotkanie z Robertem Miszczukiem z 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w 
Warszawie.
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Ponad 700 osób wzięło udział w Spotkaniu Mło-
dych „Wake up”, które zostało zorganizowane w 
ciechanowskiej Hali Sportowej przez Parafię pw. 
Matki Bożej Fatimskiej oraz Prezydenta Miasta 
Ciechanów.

Podczas spotkania młodzi chrześcija-
nie, którzy przyjechali z wielu mazowiec-
kich powiatów, wspólne modlili się, uwiel-
biali Boga śpiewem, wysłuchali konferencji 
Krzysztofa Sowińskiego oraz świadectw o 
tym, jak Jezus wyzwala z nałogów i zmienia 
ludzkie życie. Była też Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu i Eucharystia. Spotkanie 
zakończył koncert ewangelizacyjny zespołu 
„Cukier”.

Koordynatorem wydarzenia był ks. 
Tomasz Dec, który jest duszpasterzem 
parafialnej grupy młodzieżowej „Wojsko 
Gedeona”. - Jestem szczęśliwy, że mogę 
spełniać marzenia Boga. Jestem przekona-
ny, że to On chciał tego spotkania i da-
liśmy Mu się prowadzić. Pomysł pojawił 
się ostatniego dnia pieszej pielgrzymki z 
Płocka na Jasną Górę, kiedy z młodzieżą 
wracaliśmy autokarem z Częstochowy. 
W trakcie rozmowy pojawił się temat, 
że brakuje otwartych spotkań, podczas 
których młodzi mogliby razem uwielbiać 
Boga i doświadczać, jak wspaniale jest być 
Jego dziećmi. Jedna z osób powiedziała, i 
był to dla mnie ewidentny głos Boga, „to 
niech ksiądz zrobi takie spotkanie u nas”. 
Wszystko potoczyło się lawinowo, jak po 
sznurku. Widziałem, że Bóg daje pomysły, 
otwiera drzwi i wszystko prowadzi. Jestem 
niesamowicie wdzięczny Jezusowi, że w 

trakcie czterech lat mojego pobytu w Cie-
chanowie dał mi młodych ludzi, z którymi 
niesamowitą przyjemnością jest robić rze-
czy Boga. Jako wspólnota „Wojsko Gede-
ona” nie kończymy spotkań – z młodzieżą 
spotykamy się co piątek na uwielbieniu i 
formacji od godz. 19:00 w kościele Matki 
Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Uczest-
niczy w  nich regularnie pięćdziesięciu 
młodych ludzi. Po „Wake up” chcemy w 
każdą ostatnią niedzielę miesiąca, począw-

szy od 29 grudnia o godz.19.30, w parafii 
Matki Bożej Fatimskiej gromadzić się na 
Mszach św. dla młodzieży z uwielbieniem 
i świadectwami. Kolejne spotkanie „Wake 
up” planujemy w czerwcu 2020 roku. 
Dziękuję Księdzu Biskupowi Mirosławo-
wi Milewskiemu za miłe odwiedziny. Z 
całego serca dziękuję dwudziestce księży, 
którzy znaleźli czas, aby przyjechać z mło-
dzieżą i spowiadać. Wśród nich dziękuję 
ks. Maciejowi Szostakowi - kapelanowi 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkie-
go w Ciechanowie, za pokazanie drogi do 
realizacji spotkania. W sposób szczególny 
dziękuję panu Krzysztofowi Kosińskie-
mu - prezydentowi Miasta Ciechanów, za 
życzliwość i współorganizację wydarzenia. 
Wszystko stało się prostsze dzięki pani 
Elżbiecie Muzińskiej - kierownikowi Biura 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Ciechanowie, a także pani 
Agnieszce Fabisiak z Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ciechanowie – mówi 
ks. Tomasz Dec.

Gościem ciechanowskiego Spotkania 
Młodych był bp dr Mirosław Milewski – 
Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej. – To 
dobre i wartościowe spotkanie. Oczywiście, 
jak mówi Ewangelia – „po owocach ich po-
znacie”. Zobaczymy co będzie dalej. Jeśli 
ta formuła się sprawdzi, to zapewne będą 
kolejne tego typu spotkania. Olbrzymie 
wrażenie robią te tłumy młodych ludzi. A 
zwróćmy uwagę, że spotkanie odbywa się 
w sobotę, gdzie najczęściej młodzież jest na 
różnego rodzaju imprezach, w pubach czy 
kawiarniach. Tymczasem niemalże tysiąc 
młodych osób świadomie wybrało przyjście 
tu, by wspólnie modlić się i śpiewem uwiel-
biać Boga – powiedział nam bp Milewski.

TM

Spotkanie Młodych w Ciechanowie

Młodzież mówi: Wake up!

Bp dr Mirosław Milewski – Biskup Pomoc-
niczy Diecezji Płockiej.

Spotkanie Młodych „WAKE UP” odbyło się w ciechanowskiej Hali Sportowej.

Fo
t. T

M



22
www.pulsciechanowa.plhistoria

6 listopada 2019 roku ulicami Ciecha-
nowa przeszedł pierwszy Marsz Pamięci zor-
ganizowany w rocznicę masowych deportacji 
Żydów z Ciechanowa. Przed II wojną świato-
wą prawie co trzeci mieszkaniec naszego mia-
sta był Żydem. Stopniowa eksterminacja na-
szych sąsiadów przez niemieckich okupantów 
zakończyła się listopadowymi wywózkami do 
obozów zagłady – przede wszystkim do Au-
schwitz. Samuel Althaus, jeden z nielicznych 
ocalałych, w swoich wspomnieniach zatytu-
łowanych „Gdzie jest Bóg?” tak wspomina 
ostatnią ciechanowską drogę społeczności 
żydowskiej: 

„W wyznaczony poranek mój ojciec 
i matka zebrali rodzinę i upewnili się, że 
mamy na sobie nasze najlepsze ubrania. 
Moja matka zdecydowała, które z naszych 
rzeczy zabrać, a my posłusznie trzymaliśmy 
nasze „skarby” i szliśmy całą rodziną ulicą. 
Mój ojciec miał wtedy pięćdziesiąt lat, a 
mama czterdzieści osiem. Mój brat Yussel 
miał dwadzieścia siedem lat, Srulek miał 
dwadzieścia pięć, Simon miał dwadzieścia 
trzy, moja siostra Chaia miała czternaście. 
Feigel jedenaście, ja miałem osiemnaście lat, 
a Leibel, zabrany przez nazistów ponad rok 
wcześniej, miałby wtedy dwadzieścia lat. 
Gdy szliśmy w kierunku stacji kolejowej, 
dołączali do nas ciotki, wujkowie, kuzyni, 
przyjaciele i sąsiedzi. Cała społeczność ży-

dowska w Ciechanowie, ubrana w najlepsze 
ubrania i niosąc nasze najcenniejsze rzeczy, 
szła powoli i uroczyście do pociągów, które 
miały nas zawieźć do piekła na ziemi”.

77 lat później tą samą drogą przeszło 
około 30 mieszkańców Ciechanowa. Nie 
chcieli jednak myśleć o tej chwili jako roczni-
cy „likwidacji” getta. Taki język uprzedmio-
tawia, odziera z ludzkiej godności niewinne 
ofiary niemieckiego nazizmu. Pragnęliby, aby 
ten moment był pamiętany raczej jako empa-
tyczny akt pożegnania z dawnymi sąsiadami, 
pamięć których winna być naszym zbioro-
wym obowiązkiem oraz przestrogą przed 
zgubnymi skutkami ideologii nienawiści.

MARIUSZ STAWICKI

– Gratuluję naprawdę. To jest jedno z najważ-
niejszych odkryć ostatnich lat – tak m.in. zna-
ny mazowiecki archeolog Marek Piotrowski 
skomentował wagę naukowego odkrycia dr. 
Grzegorza Kęsika, opisanego w jego najnow-
szej książce pt. „Joachima Łuszczewskiego 
plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Cie-
chanowa z 1851 roku”.

W Bibliotece Miejskiej o znalezisku
Podczas wieczoru promocyjnego 

książki, który zagościł w Oddziale Zbio-
rów Naukowych i Regionalnych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, 
dr Grzegorz Kęsik m.in. zaprezentował 
mapę Ciechanowa z 1851 roku, którą 
odkrył w archiwum w Petersburgu (ros.: 
Sankt-Peterburg) i sprowadził do nas w 
formacie cyfrowym. Ta mapa to dzieło 
geodety Joachima Łuszczewskiego, któ-
ry w służbie rosyjskiego zaborcy karto-
graficznie odzwierciedlił nasze miasto, 
a wynik tej pracy trafił do Petersburga. 
Kolorowa reprodukcja planu stanowi roz-
kładany wielkopowierzchniowy załącznik 
do opracowania dr. Kęsika, zaś kopie 
związanych z nią rejestrów pomiarowych, 
ukazane są w końcowej części tomiku. To 
dokumentacja rzeczywistości na wysokim 
poziomie profesjonalizmu.

Alicja Wodzyńska – słowa na początek

– Za sprawą doktora Grzegorza Kęsi-
ka i jego najnowszej książki przywrócony 
został ważny dokument - plan Ciecha-
nowa z pierwszej połowy XIX wieku, jak 
również przybliżona sylwetka twórcy tego 
planu. Niesłychanie ważne są badania re-
gionalne, badania nad historią lokalną. 
Tym bardziej ważne, że pochyla się nad 
nimi i historyk, i pasjonat, i regionalista. 
Wynikiem tych prac, niejednokrotnie 
trudnych, są wcześniejsze książki Pana 
Grzegorza Kęsika, jak i książka najnow-

sza. A nas bibliotekarzy cieszy fakt, że to 
jest już kolejna promocja książki dr. Grze-
gorza Kęsika w Miejskiej Bibliotece – roz-
poczynając spotkanie mówiła Alicja Wo-
dzyńska, dyrektor MBP w Ciechanowie.

Dr Kęsik o geometrze Łuszczewskim

– Joachim Łuszczewski był szlachci-
cem herbu Korczak, zaliczał się do szlachty 
średnio zamożnej (…) Był geometrą miast 
rządowych, czyli był właściwie urzędni-
kiem zatrudnionym do pomiaru miast. 
I kiedy kontrakt, który miał zawarty na 
kilkanaście lat wygasł, pełnił rolę geometry 
przysięgłego klasy pierwszej (…) W ciągu 
swojego życia sporządził plany jedenastu 
miast. Może to się wydawać niewiele, ale 
były to naprawdę poważne dzieła i sporo 
zajmowały mu czasu. Otrzymywał też duże 
wynagrodzenie – m.in. podczas wieczoru 
referował dr Kęsik.

Przeczytajmy, miejmy refleksje

Kończąc wystąpienie przed biblio-
teczną Publicznością, Autor promowanej 
książki zachęcił do zapoznania się z pełnią 
jej treści i wyraził: – Mam nadzieję, że 
będzie się ona Państwu podobała i po jej 
przeczytaniu nasuną się jakieś pozytywne, 
mam nadzieję, refleksje – puentował dr 
Grzegorz Kęsik.

Postscriptum starego ciechanowiaka

Odnaleziona w Petersburgu mapa 
to rzetelne i precyzyjne źródło wiedzy o 
strukturze urbanistycznej i właściciel-
skiej Ciechanowa w połowie trudnego 

dla Polski XIX wieku. Rzetelne, bo carat 
przygotowując się do wybuchu powstania 
narodowego w Królestwie Kongresowym, 
nie żałował pieniędzy na tworzenie jak 
najlepszych dokumentów geodezyjnych 
by posłużyły celom wojskowym i poli-
cyjnym podczas tłumienia spodziewanej 
insurekcji. A także odwetowym konfiska-
tom mienia patriotów polskich i przej-
mowaniu obiektów Kościoła. (Wyraźnie 
dla celów policyjnych, nieruchomości na 
mapie sklasyfikowano wg kategorii wła-
ścicielskich, w tym religijno-etnicznych. 
Wyróżniono Chrześcijan (tj. głównie Po-
laków), Żydów, instytucje religijne oraz 
tzw. kasę miejską).

Dziś patrząc na mapę Ciechanowa z 
1851 roku, gdy miasto należało do powia-

tu przasnyskiego, każdy zobaczy co inne-
go. Na przykład z pozycji romantycznej 
widać urokliwe ślady minionej chwały 
grodu z czasów średniowiecznych, zaklęte 
w placykach, kościołach i śladach po ko-
ściołach i cmentarzach oraz kilku poplą-
tanych uliczkach. Pozytywista i racjonali-
sta przede wszystkim dostrzeże zacofanie 
miasta i jego biedotę urbanistyczną wobec 
występujących w połowie XIX wieku stan-
dardów zachodnio-europejskich. Zauważy 
też wiejski charakter grodu, w granicach 
którego dominowały obszary rolnicze. A z 
perspektywy ekologicznej, doskonale moż-
na dostrzec ówczesne bogactwo przyrodni-
cze doliny Łydyni. Rzeki płynącej szeroko, 
wieloma nurtami, z zakolami i kilkoma 
wyspami. Z Jeziorem Wielkim Królew-

skim w jej biegu, niemal dotykającym 
stóp Farskiej Góry i wzgórza kościelnego. 
Musiał to być piękny i rozległy ekosystem, 
w którym jak wspominali przedwojenni 
mieszkańcy, wiele ciechanowskich rodzin 
żyło z rybaczenia, pływając łodziami  ry-
backimi po akwenie. A świeże ryby i raki 
z Ciechanowa wożono do restauracji war-
szawskich. I ten bogaty świat natury, bez-
cenne dziedzictwo przyrodnicze w czasach 
późniejszych w całości popsuli. Ale nie da 
się zwalić na komunistów, bo stało się to 
jeszcze przed wojną, i z nastaniem PRL-u 
Łydynia to był już tylko rowek. Taka ryn-
na, że gdy zimy były śnieżne, woda z roz-
topów nie mieściła się i wylewała na boki, 
np. na Podzamcze, parki, stadion, pastwi-
ska na Płońskiej, itp. A Zamek wtedy był 
jakoby na wyspie. Gdyby tamte zimy wró-
ciły, znowu będą wylewy na miasto i do 
Zamku będzie się pływać łódką. Chyba, 
że wcześniej zbudują zbiornik retencyjny 
w Regiminie. 

*****

Grzegorz Kęsik jest doktorem nauk 
humanistycznych, wykładowcą  Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Naukowo zajmuje się polityką przestrzen-
ną, samorządem terytorialnym w Polsce, 
ochroną zabytków oraz regionalizmem. 
(za: notka biograficzna w książce). Także 
bardzo aktywnie udziela się w ciechanow-
skim Komitecie Społecznym „Wolontariat 
Pamięci”, który zajmuje się zbiórką środ-
ków na renowację zabytkowych grobów 
księży, zakonnic i osób świeckich, szczegól-
nie zasłużonych dla naszego miasta.

KAROL PODGÓRNY

Plan i Grzegorza Kęsika książka o planie

Mapa schowana w Petersburgu już w Ciechanowie!

O rocznicy likwidacji 
getta słów kilka 

Alicja Wodzyńska – dyrektor MBP w Ciechanowie, przedstawia dr. Grzegorza Kęsika – 
autora książki pt. „Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Cie-
chanowa z 1851 roku”.
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5-6 listopada 1942 r. to dni zagłady żydow-
skiej społeczności Ciechanowa. Jak napisał 
kiedyś Robert Bartołd w „Pięciu Rzekach”: 
„Ciężkie było życie Polaka w czasie oku-
pacji, ale po stokroć był cięższy los Żyda, 
który ustawicznie oczekiwał ciosu i czuł się 
zawsze jak skazaniec, któremu już przeczy-
tano wyrok śmierci, a jeszcze nie zdecydo-
wano o dacie stracenia”. 

Ciechanowscy Żydzi zostali osta-
tecznie wywiezieni do Auschwitz. 
Wśród deportowanych znaleźli się bo-
haterowie późniejszego powstania Son-
nderkommando i stracona w egzekucji 
tuż przed wyzwoleniem obozu dwu-
dziestoczteroletnia Roza Robota.

Siedem lat temu odbyła się zor-
ganizowana przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Ciechanowie - I Miejska 
Wędrówka Fotograficzna „Wypełnić 
pustkę - wędrówka po nieistniejącym 
sztetlu”. W tym roku dla uczczenia 77. 
rocznicy odbył się spacer z uczniami 
klasy 6B Szkoły Podstawowej STO. 
Przewodnikami była m.in. Mirosława 
Lewandowska-Wołosz z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. 

Spacer rozpoczął się przed ra-
tuszem, następnie ul. Nadrzeczną, 
gdzie zatrzymano się przed kamienicą 
Kalfusów, w której przed wojną mie-
ściła się Szkoła Powszechna dla dzieci 
żydowskich. Kolejnym przystankiem 

był tzw. dom Walisiewicza - „szpital 
żydowski”, w którym zamordowano 68 
osób - chorych, starców i dzieci. Stam-
tąd powędrowano na nowy cmentarz 
żydowski na Aleksandrówce, gdzie pod 
pomnikiem, ufundowanym w 1963 r. 
przez żydowskie Stowarzyszenie Przy-
jaciół Ciechanowa z Paryża, dzieci 
złożyły kwiaty i kamyki oraz zapaliły 
znicz - wg tradycji chrześcijańskiej i 
żydowskiej. 

ML 

Śladami ciechanowskich Żydów

77. rocznica likwidacji getta w Ciechanowie 
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na tapecie

Podczas październikowej sesji Rady Gminy 
Ciechanów wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursu na najładniejszą posesję 2019 roku.

W tym roku wpłynęło 16 zgło-
szeń, spośród których komisja kon-
kursowa postanowiła nagrodzić pięć 
posesji:

I miejsce - Ryszard Krzywkowski
II miejsce - Emilia i Krzysztof Woj-

ciechowscy

III miejsce - Paweł Borkowski
wyróżnienie - Grzegorz Kwiatkowski
wyróżnienie - Krzysztof Wesołowski

Nagrody wręczyli: minister Maciej 
Wąsik, wójt Marek Kiwit oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Eugeniusz 
Olszewski.

- Gdy przejeżdżam przez miejsco-
wości znajdujące się na terenie naszej 
gminy to cieszy mnie, gdy widzę jak 

mieszkańcy dbają o swoje posesje. Z 
roku na rok są coraz piękniejsze. Myślę, 
że po części jest to wynikiem zachęty 
w postaci organizowanego przez nas 
cyklicznie konkursu na najładniej-
szą posesję. Wszystkim tegorocznym 
uczestnikom, a w sposób szczególny 
oczywiście zwycięzcom, serdecznie gra-
tuluję – powiedział nam wójt Marek 
Kiwit.

TM

Z Gminy Ciechanów

Konkurs na najładniejszą posesję rozstrzygnięty

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa już 100 
lat. Z tej okazji na Uniwersytecie Muzycznym 
w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa 
Stulecia Mazowieckiego Oddziału Wojewódz-
kiego TPD, na którą Zarząd Oddziału zaprosił 
liczne grono ciechanowian.

Uroczystość poprowadził znany 
m.in. z serialu „M jak miłość” aktor Mar-
cin Janos Krawczyk. Wydarzenie było 
okazją do podziękowań dla osób i insty-
tucji wspierających organizację, przedsta-
wienia jej najważniejszych zadań, a także 
do wspominania historii oraz nakreśle-
nia kursu działań na przyszłość w dobie 
otaczającej rzeczywistości, z wykorzysta-
niem dotychczasowego dorobku.

– Jak to się stało, że organizacja 
przetrwała sto lat? Przecież w tym czasie 
powstawało wiele różnych ruchów, wie-
le różnych organizacji funkcjonowało, i 
tylko niektóre działają do tej pory (…) 
To jest bardzo proste, a jednocześnie i 
najtrudniejsze. Otóż sekret tkwi w lu-
dziach. To właśnie osoby, które trafiały 
do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to te, 
które miały szczególne zrozumienie ludz-
kich trudów, ludzkich spraw – podczas 
Gali mówiła prezes MOW Monika Jago-
dzińska.

Towarzystwo pomagało rodzicom 
oraz władzom samorządowym i pań-
stwowym w wypełnianiu ich obowiąz-
ków wobec dzieci. Posiada na tym polu 
liczący się dorobek. To właśnie ta orga-
nizacja była pionierem wielu działań 
na rzecz dzieci i rodziny, m.in. domy 
dziecka, czy instytucja rodziny zastęp-
czej. Teraźniejszość TPD na Mazowszu 
to przede wszystkim: praca Środowisko-

wych Ognisk Wychowawczych, działania 
na rzecz pomocy osobom z niepełno-
sprawnościami, ośrodki usług rodzin-
nych, dorobek Ośrodka Adopcyjnego 
oraz działalność na rzecz rekreacji, wypo-
czynku i kultury fizycznej dzieci.

W przyszłości organizacja powin-
na, jak w czasie Gali podkreśliła prezes 
Jagodzińska, skupić się na wsparciu 
psychicznym całych rodzin, a hasłem 
przewodnim jest to, aby TPD nie ko-
jarzyło się z patologią, bo nią nie jest. 
Jak zauważyła, jesteśmy w dzisiejszych 
czasach samotni, świat rozwija się bar-
dzo szybko. Nie nadążamy za tech-

nologią, troszeczkę też jej ulegamy i 
to wpływa na to, jak funkcjonujemy. 
Coraz częściej słyszymy, że nasze dzie-
ci wymagają specjalnego wsparcia. Ich 
psychika nie radzi sobie z tym, co się 
wokół nich dzieje. Coraz więcej wyma-
ga się od dzieci. One muszą praktycznie 
od razu stać się dorosłe, po to też, by 
móc wspierać swoich rodziców, którzy 
podobnie jak ich dzieci są zagubieni.

– Już od wieku Towarzystwo spełnia 
swoją misję, którą jest zapewnienie dzie-
ciom wszechstronnego rozwoju i rów-
nych szans życiowych - szczególnie prawa 
do godnych warunków życia, wycho-

wania i edukacji – mówił podczas Gali 
Adam Struzik - marszałek województwa 
mazowieckiego, który był jednym z pa-
tronów honorowych uroczystości (obok 
Pierwszej Damy – Agaty Kornhauser-
-Duda oraz prezydenta Warszawy – Ra-
fała Trzaskowskiego).

W Gali uczestniczyli m.in. członko-
wie Zarządu Oddziału Miejsko-Powia-
towego w Ciechanowie z prezes Jadwigą 
Paprocką na czele, Elżbieta Szymanik 
- zastępca dyrektora Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych, 
Elżbieta Latko - była dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy, Bożena Kapczyń-
ska - starszy Cechu Rzemiosł Różnych i 
Przedsiębiorczości.

Wśród uhonorowanych przez Za-
rząd Mazowiecki za wsparcie materialne, 
jakiego udzielają organizacji od lat, z 
naszego terenu znaleźli się m.in.: Studio 
Fotograficzne „Alicja” - Alicji Gąsio-
rowskiej, Intur - Krzysztof Ostromecki, 
Qbatura Caffe&Hotel, Firma Transpor-
towa Jacka Borkowskiego, a także Spółki: 
ZWiK, TBS i PUK.

Jak nam powiedziała miejska radna 
Edyta Rzeplińska-Filipowicz, ogromne 
znaczenie ma dla niej to, że w tak szcze-
gólnym roku dla TPD została wybrana 
skarbnikiem Zarządu Oddziału Miej-
sko-Powiatowego w Ciechanowie oraz 
członkiem Zarządu Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego. – Odbieram 
to jako docenienie mojej dotychczaso-
wej aktywności na rzecz TPD. Pozwolę 
sobie też na pewną osobistą refleksję. 
Koleje losu sprawiły, iż wychowywałam 
się w rodzinie zastępczej u dziadków, 
którą to instytucję przed laty tworzy-
ło właśnie TPD. Ta społeczna praca 
i funkcja stanowi dla mnie zarówno 
wyróżnienie, jak i wyzwanie, które-
mu będę się starała sprostać, poświę-
cając mu jak najwięcej energii według 
swoich możliwości. Dzieląc się sobą, 
swoim czasem dla innych, odczuwam 
wewnętrzne spełnienie. Gala była przy-
gotowana i poprowadzona pięknie, a 
szczególną uwagę przykuły dzieci, pod-
opieczni z placówek TPD, które czytały 
teksty i zaprezentowały słowa zapisane 
w kronikach, listach i we wspomnie-
niach – powiedziała nam radna Edyta 
Rzeplińska-Filipowicz.

TM

100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Ciechanowianie na uroczystej Gali TPD

Na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu od-
były się I Charytatywne Zawody Akademii 
Prochu i Ognia. W zawodach mógł wziąć 
udział każdy, bez względu na wiek i kwalifi-
kacje. Także dzieci miały zapewnione liczne 
atrakcje.

Było m.in. strzelanie z pistoletu 
oraz ze strzelby gładkolufowej, pokaz 
sprzętu wojskowego, multimedialny 

trenażer strzelecki, strzelnica laserowa, 
paintball czy wykrywanie min. 

W zawodach strzeleckich wzięło 
udział 131 zawodników. Trzech najlep-
szych to: I miejsce - Andrzej Idzikowski 
(50 pkt.), II - Mateusz Głażewski (48 

pkt.), III - Piotr Truszkowski (47 pkt.).
Zawody i wszystkie atrakcje miały 

jeden szczytny cel - wsparcie żołnierzy 
5. Mazowieckiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej i 2 Ośrodka Radioelektro-
nicznego w powrocie do zdrowia.

Adam Kowalski jest żołnierzem 
5 MBOT Ciechanowie. Od półtora 
roku walczy z nowotworem układu 
krwiotwórczego. Leczenie pochłania 
ogromne ilości energii, ale też pienię-
dzy - ciągłe dojazdy do szpitala w War-
szawie, leki, ściśle określona dieta. Dla-
tego też wsparcie finansowe jest bardzo 
istotne.

Z kolei Łukasz Rumiński to 
żołnierz 2 Ośrodka Radioelektro-
nicznego w Przasnyszu. W maju ze-
szłego roku uczestniczył w wypadku 
samochodowym, w wyniku którego 
doznał złamania kręgosłupa szyjne-
go. Jedyną szansą Łukasza na powrót 
do sprawności jest kosztowna rehabi-
litacja.

Adam i Łukasz podjęli heroiczną 
walkę z przeciwnościami losu - tak jak 
przystało na żołnierza, wojownika. Nie 
pozostają bierni, robią wszystko co tyl-
ko mogą, żeby wygrać i jednocześnie 
sprostać codziennym obowiązkom. 
Poprzez niewielki gest każdy mógł 
przyczynić się do tego, by choć trochę 
ułatwić Im to niewyobrażalnie trudne 

zadanie. Ci dwaj twardziele są tego 
warci.

W trakcie imprezy udało się zebrać 
łącznie 9.530 zł. Gratulujemy organi-
zatorom i uczestnikom! TM

I Charytatywne Zawody Akademii Prochu i Ognia

Strzelali by pomóc chorym żołnierzom

W Urzędzie Gminy Ciechanów wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą 
posesję 2019 roku.
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Ciechanowska delegacja na Gali Jubileuszowej Stulecia Mazowieckiego Oddziału Woje-
wódzkiego TPD.

Od lewej: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, aktor 
Marcin Janos Krawczyk oraz Jadwiga Paprocka.
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Strzelnica laserowa stanowiła świetną roz-
rywkę dla ojców i synów. Na zdjęciu Jaro-
sław Grzyb z synem Grzesiem.Zawody odbyły się na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu.

 Ze strzelby gładkolufowej mierzy Artur Gi-
ziński – wiceprezes Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie.
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www.pulsciechanowa.plŚwięto Niepodległości 

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 
odbyła się podniosła uroczystość upamięt-
niająca rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Z tej okazji grupa 5- i 6-latków z 
Przedszkola Niepublicznego „Stumilo-
wy Las” z nauczycielkami i zaproszonym 
muzykiem Łukaszem Juszkiewiczem 
przygotowała program artystyczny. Wraz 
z mieszkańcami DPS obejrzeli go, m.in.: 
dyrektor Dariusz Marchlewski, wicestaro-
sta Stanisław Kęsik i gen. bryg. zw. Jacek 
Stachiewicz – prezes Związku Piłsudczy-
ków RP – Okręg Ciechanów.

Uroczystość rozpoczęła się odśpie-
waniem Hymnu Narodowego. Dzieci 

recytowały wiersze, nie zabrakło również 
wspólnego śpiewu pieśni takich jak „Wo-
jenko, wojenko”, „Pierwsza kadrowa”, 
„Rota”, „Przybyli ułani pod okienko”, do 
którego włączyli się wszyscy zebrani. 

- Przygotowując tego typu uroczysto-
ści patriotyczne umożliwiamy dzieciom 
nabywanie poczucia przynależności na-
rodowej i kształtujemy właściwe postawy 
już od najmłodszych lat. Uświadamiamy 
dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzi-
my, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je 
bycia Polakiem i miłości do kraju ojczy-
stego - powiedziała nam Beata Pilacińska 
– dyrektor „Stumilowego Lasu”.

TM

Przedszkolaki w „Kombatancie”

Koncert patriotyczny, marsz ulicami mia-
sta oraz Msza św. w intencji Ojczyzny - tak 
przebiegały w Glinojecku oficjalne obchody 
101. rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 

Zainaugurował je koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu zespołu 
Moja Rodzina. Bezpośrednio po nim 
uczestnicy uroczystości przeszli w Mar-
szu Niepodległości. Przy cmentarzu 
parafialnym wysłuchali przemówienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck 
Łukasza Kapczyńskiego. - Rok temu 
odbył się w Glinojecku pierwszy marsz 
niepodległości. Emocje, które mu to-
warzyszyły spowodowały, że również 
w tym roku postanowiliśmy go zorga-
nizować. Niech staje się tradycją. (…) 
Historia jest dobrym nauczycielem i 
niezastąpionym źródłem, z którego 
musimy czerpać wiedzę o tym, jak nie 
zaprzepaszczać dorobku i szans na suk-

ces. Pamiętajmy, że naród zjednoczony 
wygrywa, naród skłócony przegrywa. 
Mamy prawo do różnych poglądów 
politycznych. Możemy je swobodnie 
głosić. Możemy się spierać. Jest jednak 
coś, co musi być ponad tymi sporami – 
dobro Ojczyzny – Polska Racja Stanu 
- mówił burmistrz Kapczyński. 

Na Grobie Nieznanego Żołnierza 
na cmentarzu parafialnym złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Obchody 
święta niepodległości zwieńczyła Msza 
św. w intencji Ojczyzny, która została 
odprawiona w Kościele Parafialnym w 
Glinojecku.

Uroczystości zostały zorganizowa-
ne przez Burmistrza Miasta i Gminy, 
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury oraz proboszcza Parafii p.w. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Glinojecku.

UMG/TM

Święto Niepodległości w Glinojecku

Harcerze w Marszu Niepodległości w Glinojecku nieśli biało-czerwoną flagę.
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Przedszkolaki ze „Stumilowego Lasu” przygotowały program artystyczny dla mieszkań-
ców DPS „Kombatant”.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 PN
 „S

tu
m

ilo
wy

 La
s”

W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie 
zorganizowano wspaniałą akademię z oka-
zji Święta Niepodległości.

Uroczystość otworzyła dyrektor 
Ewa Kaczyńska. Dzieci z grup „Weso-
łe Nutki” i „Sówki”, pod kierunkiem 
swoich nauczycielek, przygotowały 
patriotyczny program artystyczny. Re-
cytowano wiersze, śpiewano piosenki 
i prezentowano układy taneczne. A 
tematem tego wszystkiego była Polska, 
nasze barwy narodowe czy godło. Na 
twarzach przedszkolaków było widać 
dużą powagę i przejęcie prezentowany-
mi treściami. Z kolei publiczność była 
programem artystycznym wyraźnie 
wzruszona.

Występy przedszkolaków oglądali 
goście, m.in. uczniowie klas 1a i1b ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz por. Ra-
dosław Bisialski z Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Ciechanowie.

Porucznik Bisialski opowiadał 
dzieciom o  Święcie Niepodległości 

oraz Wojsku Polskim. Miał ze sobą heł-
my, do których przymierzania ustawiła 
się długa kolejka.

Dyrekcji i nauczycielom Miej-
skiego Przedszkola nr 3 należą się 

gratulacje za zorganizowanie tej 
wspaniałej lekcji patriotyzmu, zaś 
dzieciom za wielkie zaangażowanie 
sceniczne.

TM

Przedszkolaki uczciły Święto Niepodległości

W Miejskim Przedszkolu nr 3 odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. 
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11 listopada ciechanowianie upamiętnili 
kolejną rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Obchody rozpoczęto Mszą 
Świętą w kościele farnym. Po Eucharystii 
poczty sztandarowe, delegacje, uczniowie 
klas mundurowych, motocykliści jak i po-
zostali uczestnicy pomaszerowali na Plac 
Piłsudskiego w Ciechanowie. 

Na miejscu odczytano Apel Po-
ległych. Następnie przed pomnikiem 
złożono kwiaty. Wieńce składali: 
przedstawiciele władz samorządowych 
na czele z Krzysztofem Kosińskim – 
prezydentem Ciechanowa i Joanną Po-
tocką-Rak – starostą ciechanowskim, 
parlamentarzyści, delegacje partii po-
litycznych, reprezentanci szkół różnych 
szczebli, dowództwo służb munduro-
wych oraz przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń działających na terenie 
Ciechanowa. 

– Narodowe Święto Niepodległo-
ści, które uroczyście obchodzimy dziś 
w wielu miejscach w naszym kraju, ale 
i za granicą pozwala nam oddać cześć 
bohaterom walk wolnościowych, tym 
znanym i nieznanym. Pozwala też cho-
ciaż przez chwilę zastanowić się, czym 
dla nas współczesnych jest niepodle-

głość, suwerenność, patriotyzm – po-
wiedział Krzysztof Kosiński - Prezydent 
Miasta Ciechanów. 

Tego samego dnia wieczorem w 
hali widowiskowej przy ul. Kraszew-
skiego odbył się koncert „Mazowsze w 
sercu Wolnej Niepodległej” w wykona-

niu Mazowieckiego Teatru Muzyczne-
go imienia Jana Kiepury.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z tego wydarzenia na naszym portalu: 

WWW.PULSCIECHANOWA.PL
PP 

Ciechanowianie upamiętnili 101. 
rocznicę odzyskania niepodległości
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Święto Niepodległości

Już po raz drugi w ultra-aktywny spo-
sób Święto Niepodległości postanowił 
uczcić Jacek Wróblewski – biegacz 
z Mazovia ProActiv Ciechanów. Rok 
temu przebiegł 100 km na 100- lecie 
odzyskania niepodległości. W tym 
roku od godz. 4 rano do 15.30 zrobił 
dystans 101 km!

Na kolejnych okrążeniach to-
warzyszyli mu (oczywiście zmie-
niając się) zaprzyjaźnieni biegacze 
– także ci najmłodsi, czyli pod-
opieczni trenera Tomasza Pajew-
skiego z Klubu Lekkoatletycznego 
Mazovia ProActiv Ciechanów.

Najbardziej widowiskowy był 
półkilometrowy finał, od fon-
tanny na końcu ul. Warszawskiej 
do Pl. Jana Pawła II. W doping 
włączali się przechodnie. Na me-
cie czekał na wszystkich smaczny 
tort a w niebo wypuszczono białe 
i czerwone balony.

Jacku – gratulujemy!
TM

Klub Korona w Ciechanowie z okazji 101 
rocznicy odzyskania niepodległości zorga-
nizował Rowerowy Rajd Patriotyczny, nad 
którym patronat objął Krzysztof Kosiński - 
Prezydent Miasta Ciechanów.

Imprezę otworzył Roman Niesio-
będzki, lider sekcji turystyki rowero-
wej Klubu Korona. Uczestników Raj-
du przywitali: prezes Klubu Korona 
Kazimierz Żbikowski oraz reprezen-
tujący prezydenta - radny Stanisław 
Jankowski.

W Rajdzie wzięło udział siedem 
sztafet (ponad 100 osób), które poko-
nały trasę biegnącą ciechanowską pętlą 
miejską. Start i meta były zlokalizowa-
ne na dziedzińcu Zamku Książąt Mazo-
wieckich. Na zawodników kończących 
trasę czekał pamiątkowy długopis i cie-
pły posiłek.

Startujące sztafety, na rowerach 
przyozdobionych w biało-czerwone 
flagi, reprezentowały różne środowiska 
naszego miasta: sztafeta „Samorząd i 
Policja” (lider - radny Stanisław Jan-
kowski), Polski Czerwony Krzyż (lider 
- dyrektor Bożena Podleńska), PTTK 
(lider - dyrektor Agata Olszewska), 
„Młodzież i Nauczyciele” (lider - na-
uczyciel Jacek Hryniewicz), Mazovia 

ProActiv Ciechanów (lider - prezes 
Patryk Nieznański), Mazowiecka Izba 
Gospodarcza (lider - prezes Krzysztof 
Ostromecki) oraz Klub Korona (lider - 
prezes Kazimierz Żbikowski).

Ostatnia sztafeta zjechała z tra-
sy do Sokołówka, gdzie przy obelisku 
poświęconemu Tomaszowi Klonow-
skiemu zapalono znicz i odśpiewano 
Hymn Narodowy.

Wszystkie siedem sztafet popro-
wadzili członkowie Klubu Korona: 
Jacek Hryniewicz i Maciej Ochocki. 
Cztery sztafety zaliczyli: Ewa Choj-
nacka i Kazimierz Żbikowski. Ca-
łość imprezy koordynowali: Roman 
Niesiobędzki, Marek Gąsiorowski, 
Krzysztof Ostromecki i Kazimierz 
Żbikowski.

- Za pośrednictwem PULSU, 
w imieniu organizatorów, dzięku-
ję za wsparcie w organizacji Raj-
du Patriotycznego: prezydentowi 
Krzysztofowi Kosińskiemu, Policji, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej i 
ciechanowskiemu PCK – powie-
dział nam Roman Niesiobędzki 
- lider sekcji turystyki rowerowej 
Klubu Korona.

TM

101 km na 101-lecie 
odzyskania niepodległości

Rowerowy Rajd Patriotyczny 

Jacek Wróblewski po przebiegnięciu 101 km.
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17 listopada w wielu miejscowościach w 
kraju i za granicą został zorganizowany I Wir-
tualny Bieg Niepodległości „Dumni Niepod-
legli 2019”. Ciechanów przyłączył się do tego 
przedsięwzięcia. 

W naszym mieście Bieg Niepodległo-
ści miał charakter swoistego treningu mar-
szobiegowego. Był przeznaczony dla tych, 
którzy stale trenują oraz dla osób nie bie-
gających na co dzień. Dołączyła także liczna 
grupa osób trenujących Nordic Walking z 
„Team NW Ciechanów”, którą poprowa-
dzili Wiesław Suchodolski i Krzysztof Dłu-
gokęcki. W patriotycznym przedsięwzięciu 
wzięło udział ponad 30 osób. Ciechanowia-
nie pokonali dystans około 5 km.

Bieg poprzedziło wystąpienie inicja-

tora wydarzenia Tomasza Jurczaka. Z ko-
lei przedstawiciel naszej Redakcji krótko 
przypomniał sylwetki głównych Ojców 
Niepodległości podkreślając, że w walce o 
wolną Polskę potrafili oni wznosić się po-
nad podziały polityczne.

Przed startem, który miał miejsce na 
Placu Piłsudskiego, uczestnicy Biegu zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie 
pobiegli i pomaszerowali: ul. Spółdzielczą, 
17-Stycznia, 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych, Stanisława Mikołajczyka, Wincen-
tego Witosa do ronda i w 11 Listopada, 
Plac Kościuszki, 3 Maja, Henryka Sien-
kiewicza w Spółdzielczą, by powrócić 
na Plac Piłsudskiego. Warto podkreślić, 
że trasę dobrano tak, by prowadziła ona 

m.in. ulicami, których nazwy nawiązują 
do Święta Niepodległości.

Uczestnicy, którzy wyrazili chęć i do-
konali stosownej rejestracji w centralnym 
systemie „Wirtualnego Biegu”, otrzymają 
piękny okolicznościowy medal. Część 
opłaty za pakiet startowy zasili Stowarzy-
szenie Rannych i Poszkodowanych w Mi-
sjach Poza Granicami Kraju. 

Inicjatorem i koordynatorem biegu 
w naszym mieście był Tomasz Jurczak ze 
Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Cie-
chanów. - W imieniu pomysłodawców, 
jak i swoim, składam gorące podzięko-
wania wszystkim uczestnikom I-go Wir-
tualnego Biegu Niepodległości „Dumni 
Niepodlegli 2019” za wspólnie spędzony 
czas, za poświęcenie godziny z życia pry-
watnego i wytrwałość na trasie. Szczegól-
ne gratulacje należą się Julii, która dziś 
pobiegła po raz pierwszy i dała radę! Być 
może zachęci ją to do rozpoczęcia tre-
ningów biegowych. Mam nadzieję, że 
spotkamy się w tym samym gronie - a 
być może jeszcze większym, w przyszłym 
roku – powiedział nam Tomasz Jurczak.

PULS objął I Wirtualny Bieg Nie-
podległości „Dumni Niepodlegli 2019” 
w Ciechanowie patronatem medialnym, a 
dwóch członków naszej Redakcji pobiegło 
w nim pokonując całą trasę.

TM

Dumni Niepodlegli pobiegli ulicami Ciechanowa

Uczestnicy I Wirtualnego Biegu Niepodległości „Dumni Niepodlegli 2019” 
na Placu Piłsudskiego w Ciechanowie.
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Wielu ciechanowian uczciło Święto Niepod-
ległości biorąc udział w biegach zorganizo-
wanych z tej okazji. Najwięcej zawodników 
pojechało na dwa główne Biegi Niepod-
ległości – do Warszawy i Poznania. Nasze 
miasto było też reprezentowane na bie-
gach, które odbyły się m.in. w: Działdowie, 
Nidzicy i Płońsku.

31. Bieg Niepodległości w 
Warszawie

Wśród 18.903 zawodników, 
którzy dotarli do mety, było po-
nad pięćdziesięciu ciechanowian. 
Najliczniejszą zorganizowaną gru-
pę reprezentantów naszego miasta 
stanowili biegacze skupieni wokół 
Stowarzyszenia Mazovia ProAc-
tiv. Wśród przedstawicieli naszego 
miasta byli też, m.in.: żołnierze z 
5. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. st. sierż. Mieczy-
sława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 
zawodnicy z Klubu Biegacza TKKF 
Promyk Ciechanów oraz osoby, które 
wybrały się na Bieg indywidualnie.

Dla ciechanowskich biegaczy 
miłym widokiem był pozdrawia-

jący ich z ustawionego przy trasie 
auta Marszałek Józef Piłsudski, w 
którego rolę wcielił się mieszkaniec 
naszego miasta – ppłk zw. Mirosław 
Maciński, aktywnie działający w 

miejscowych strukturach Związku 
Piłsudczyków RP.

Bieg Niepodległości w Poznaniu

Do stolicy Wielkopolski wybrali 
się zawodnicy Mazovii ProActiv Cie-
chanów wraz zaprzyjaźnionymi biega-
czami z Mławy.

Na poznańskim Biegu Niepod-
ległości 11.000 zawodników, przy 
dopingowym wsparciu mieszkańców 
miasta, pokonało trasę 10 km. Na 
mecie czekał na nich królewski czer-
wony dywan, medal i rogal święto-
marciński. 

- Oprócz życiówek i morza endor-
fin przywieźliśmy ze sobą wiele miłych 
wspomnień – powiedział nam Przemy-
sław Traczyk (Mazovia ProActiv Cie-
chanów).

TM

Ciechanowianie na Biegach Niepodległości

Ciechanowsko-mławska ekipa na Biegu Niepodległości w Poznaniu.

Część biegaczy z grupy Mazovia ProActiv przed Biegiem Niepodległości w Warszawie.
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Sztafeta Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Romanem Niesiobędzkim - liderem sekcji 
turystyki rowerowej Klubu Korona (pierwszy od lewej).
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Rzecz dotyczy trzech ciechanowskich ulic 
połączonych wspólnymi skrzyżowaniami, 
które miejscy radni w lutym tego roku na-
zwali imieniem osób związanych z lotnic-
twem polskim, tworząc „lotniczy” zakątek 
na skraju miasta, położony na wschód od 
Płońskiej nieopodal nowej alei Unii Euro-
pejskiej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 64/V/2019 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lute-
go 2019 roku, patronami „lotniczych” 
ulic zostali:

Tadeusz Sołtyk (1909-2004)
Profesor inżynier, twórca legen-

darnego polskiego odrzutowca TS 11 
„Iskra”, konstruktor samolotów TS-9 
Junak 3, sanitarnej wersji CSS-13 oraz 
TS-8 Bies. Przed wojną uczestniczył w 
projektowaniu PZL-23 Karaś, PZL-42 
i PZL-46 Sum. Po wojnie m.in. kiero-
wał pracami projektowymi konstruk-
cji LWD - Szpak, Żak, Junak, Żuraw 
i Miś. Związany z projektami m.in. 
naddźwiękowego samolotu treningo-
wego TS-16 Grot, PZL-104 Wilga 
oraz jako konsultant z pracami nad 
PZL-130 Orlik. Itd. Także m.in. pro-
jektant automatyki okrętowej i dla za-
kładów przemysłowych. Wykładowca 
akademicki na Politechnikach – War-
szawskiej, Łódzkiej, Gdańskiej oraz w 
Wojskowej Akademii Technicznej.

W historii polskiego lotnictwa 
zapisał się dokonaniami jak naj-
bardziej znaczącymi. Łączna ilość 
wyprodukowanych przez polski 
przemysł statków powietrznych 
jego konstrukcji, oscyluje wokół 
tysiąca dwustu egzemplarzy.

(na podst.: portal samoloty-
polskie.pl; radom.pl; wikipedia.pl)

Henryk Szczęsny (1909-1996)

Oficer przedwojennego lot-
nictwa wojskowego, żołnierz 
Kampanii Wrześniowej. Ranny 
ewakuował się do Rumunii, i da-
lej do Francji, skąd na początku 
1940 roku oddelegowany został do 
Wielkiej Brytanii. Po przeszkole-
niu podjął służbę w Royal Air For-
ce. Także m.in. służył w polskich 
Dywizjonach 302 „Poznańskim” 
i 317 „Wileńskim”. W 1943 roku po 
walce nad Francją wyskoczył z uszko-
dzonego samolotu na spadochronie i 
dostał się do niewoli. Odzyskał wol-
ność na początku maja 1945 roku i po-
wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 
długie lata służył w lotnictwie brytyj-
skim. Podczas Kampanii Wrześniowej 
i służby w RAF, według „Listy Bajana” 
na pewno zestrzelił lub współzestrzelił 
(walcząc w zespole) jedenaście samolo-
tów wroga, jeden strącił prawdopodob-

nie i dwa uszkodził. 
Miejscem uro-

dzenia w Ruszkowie 
związany z ziemią 
ciechanowską, ab-
solwent „Krasiniaka” 
(1930), uczestnik 
zjazdu jego absolwen-
tów w 1989 roku.

(m.in. na podst.: 
Polskie Siły Powietrz-
ne w II wojnie świa-
towej (w) polishair-
force.pl; bbm.org.uk)

Bolesław 
Kuźmiński 
(1920-2004)

Żołnierz Woj-
ska Polskiego we 
Francji, dokąd po 
klęsce wrześniowej 

udał się przez Rumunię oraz Mo-
rze Czarne i Śródziemne. Uczestnik 
kampanii roku 1940, walczący z na-
jazdem hitlerowskim w szeregach 1 
Dywizji Grenadierów pod dowódz-
twem gen. bryg. Bronisława Ducha, 
jako chorąży 1 Pomorskiego Pułku 
Artylerii Ciężkiej. Po kapitulacji 
Francji więziony w obozie jenieckim 
w Algierii, z którego zbiegł wraz z 
kolegami w roku 1942. Zaraz wstą-
pił do Armii Polskiej na Wschodzie 
dowodzonej przez gen. dyw. Włady-
sława Andersa.

Wiosną 1943 roku zgłosił się do 
służby w dywizjonie samolotów arty-
lerii. Szkolenie lotnicze przeszedł w 
Bloemfontein w Związku Południo-
wej Afryki, w 62 Air School SAAF. 
Następnie jako pilot służył w polskim 
663 Dywizjonie Samolotów Artylerii, 
sformowanym w 1944 roku w Ebola, 
nieopodal Salerno we Włoszech. Służ-
bę w polskim lotnictwie zakończył 
w październiku 1946 roku, z chwilą 
rozformowania jednostki.

(na podst.: szkic biograficzny B. 
Kuźmińskiego autorstwa ciechanowia-
nina Andrzeja Piotrowskiego; portal 
samoloty.pl; wikipedia.pl)

Bolesław Kuźmiński – Wykreślony!

Na mocy Uchwały Nr 137/
XII/2019 RM Ciechanów z dnia 30 
września 2019 roku, pilot Bolesław 

Kuźmiński po kilku miesią-
cach przestał być patronem 
jednej z ulic. Żeby objaśnić 
Czytelnikom zawiłości spra-
wy, trzeba wrócić do począt-
ku roku, kiedy radni wbrew 
tradycji nazewniczej w Pol-
sce zastosowali maksymalnie 
długi wariant nazwy ulicy, z 
użyciem pełnego brzmienia 
imion i nazwisk Patrona, 
czyli nadali ulicy nazwę Bole-
sława Mariana Kuźmińskiego 
- Lesiowskiego. Był to zestaw 
słów rozmiarem wykraczający 
poza zasady nazywania ulic, 
placów, itp. Mamy w Ciecha-
nowie ulicę Henryka Sienkie-
wicza i jest O.K. Choć był 
to: Henryk Adam Aleksan-

der Pius Sienkiewicz-herbu 
Oszyk. Jest ulica Zygmunta 

Krasińskiego, chociaż to był: Napo-
leon Stanisław Adam Feliks Zygmunt 
Krasiński-herbu Ślepowron. Itd.

Dlaczego radni zastosowali wariant 
pełny, ot bolszoja zagwozdka

W uzasadnieniu do Uchwały od-
wołującej nazwę m.in. czytamy: – Z 
wnioskiem o zmianę nazwy ulicy wy-
stąpili mieszkańcy, których nierucho-
mości przylegają do ulicy Bolesława 
Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskie-
go, uzasadniając, że obecna nazwa 
jest bardzo długa i trudna do zapa-
miętania (…).

Naprawa przez kasację

Biorąc pod uwagę moralne zobo-
wiązanie miasta wobec śp. ppłk. pil. 
Bolesława Kuźmińskiego – któremu 
powierzono patronat nad ulicą – w 
zaistniałej sytuacji można było nazwę 
skrócić, ujednolicając rozmiar z po-
wszechnie występującym wzorcem. 
Stało się inaczej. Patriota, żołnierz, za-
służony dla Ciechanowa, został wyma-
zany. Nie uwzględniono, że pacta sunt 
servanda, nawet jeśli rzecz się dzieje w 
sferze metafizycznej. Przeoczono, że 
wszyscy należymy do jednej wspólnoty 
żywych i umarłych, i w naszej chrześci-
jańskiej kulturze zmarli mają prawa. W 
tym do nielekceważenia.

Ciechanowianin, który dawał dla 
Ciechanowa

Postać Bolesława Kuźmińskie-
go jest niekontrowersyjna, wolna od 
uwikłań politycznych, bez skojarzeń 
z niegodziwościami. Żyjąc na emigra-
cji promował polskość. Był w stałym 
kontakcie z naszym miastem, z którym 
związał się przed wojną, mieszkając tu 
z rodziną i kształcąc się. Od lat 70. 
ubiegłego wieku uczestniczył w zjaz-
dach absolwentów „Krasiniaka”. Prze-
kazywał lokalnym instytucjom kultury 
pamiątki z przeszłości. Utrzymywał 
stałe kontakty z mieszkańcami miasta, 
w tym z ciechanowskimi lekarzami – 
Panią Elwirą Soplińską i Panem Alek-
sandrem Soplińskim. Na doposażenie 
tutejszej poradni matki i dziecka prze-
kazał kwotę dwunastu tysięcy funtów 
szterlingów. 

Zmarł w Birmingham, na wiecz-
ność spoczął w grobowcu rodzinnym 
na ciechanowskim Cmentarzu Komu-
nalnym .

(na podst. szkicu Andrzeja Pio-
trowskiego) 

KAROL PODGÓRNY

Nowi patroni ulic (jednego już wymazali)

Lotników trzech – Sołtyk, Szczęsny oraz Kuźmiński (skreślony)

Prof. inż. Tadeusz Sołtyk

Henryk Szczęsny

Bolesław Kuźmiński jako uczestnik London 
Marathon (wczesne lata dziewięćdziesiąte 
XX wieku)
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W listopadową niedzielę w ciechanowskim ko-
ściele farnym odbył się koncert z okazji Święta 
Niepodległości. Na scenie, czyli na schodach 
ołtarza stanęło kilkudziesięciu wykonawców 
w różnym wieku. Nie zabrakło chwil wzruszeń 
i fantastycznej uczty muzycznej. 

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiły dzieci, młodzież 
oraz dorośli by uczcić 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Wśród wykonawców byli wokaliści z 
chóru „VICTORIA” działającego przy 
ciechanowskiej Farze, zespół dziecięcy 
„SKRZATY DOMINIKA” działający 
przy Szkole Podstawowej TWP w Cie-
chanowie, zespół „Zgrany” z SP TWP 

oraz soliści. Pomysłodawcą i osobą, któ-
ra przygotowała to muzyczne wydarze-
nie był Dominik Molewski – nauczyciel 
muzyki, kompozytor i organista w cie-
chanowskiej farze.

Występ został zorganizowany przy 
wsparciu Gminy Miejskiej Ciechanów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorela-
cji z tego wydarzenia na  www.pulscie-
chanowa.pl  PP 

Niepowtarzalny koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

Muzyczne urodziny Rzeczypospolitej Polskiej 
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W październiku odbył się już po raz dziewiąty Tur-
niej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Uczestniczyło w nim 200 zawodników 
z 20 klubów zrzeszonych w organizacji IKO. 

Sędzią głównym zawodów był Shi-
han Rafał Tomala 5 Dan z Mazowieckie-
go Klubu Karate Kyokushin. Na macie 
jak zwykle czuć było napięcie, determi-
nację, wolę walki i zwycięstwa okraszone 
przyjazną atmosferą.

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 
reprezentowało 21 zawodników. Nasi fighte-
rzy zdobyli w sumie 6 pierwszych, 5 drugich 
i 8 trzecich miejsc, co pozwoliło im zająć III 
miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

Zawodnikiem turnieju został Damian 
Sadlak z Ostrołęckiego Klubu Karate Ky-
okushin, a zawodniczką turnieju Gabrysia 
Simińska z CKKK.

- Dziękujemy wszystkim przybyłym 
i gratulujemy zwycięzcom. Do zobacze-
nia za rok na jubileuszowym X Turnieju 
Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta 

Miasta Ciechanów. OSU! – powiedział 
nam sempai Krzysztof Szczepański z 
Ciechanowskiego Klubu Karate Kyoku-
shin.

A oto wyniki naszych zawodników:
Gabrysia Simińska – I miejsce – Kadetki 

2009-2008 kat. do 55 kg
Amelia Miętkiewicz – I miejsce – Kade-

tki 2009-2008 kat. do 49 kg
Patrycja Jakubiak – I miejsce – Kadetki 

200-2008 kat. do 44 kg
Mateusz Waśniewski – I miejsce – Mło-

dzicy 2007-2006 kat. pow 69 kg
Szymon Ogonowski – I miejsce – Senio-

rzy 1 krok Open
Gabrysia Simińska – I miejsce – Kata 

Kadeci
Mateusz Żebrowski – II miejsce – Senio-

rzy 1 krok Open
Janek Szczepański – II miejsce – Kadeci 

2009-2008 kat. do 29 kg
Szymon Mądry – II miejsce – Kadeci 

2009-2008 kat. do 33 kg

Jakub Królicki – II miejsce – Kadeci 
2009-2008 kat. do 55 kg

Franek Szczepański – II miejsce – Dzieci 
młodsze chłopcy 2013-2012 kat. do 25 kg

Wiktoria Goździewska – III miejsce – 
Młodziczki 2007-2006 kat. do 43 kg

Marta Grzegorczyk – III miejsce – Mło-
dziczki 2007-2006 kat. do 43 kg

Zofia Eromin – III miejsce – Młodziczki 
2007-2006 kat. do 40 kg

Adrianna Mosakowska – III miejsce – 
Dzieci dziewczęta 2011-2010 kat. pow 28 kg

Bartosz Żbikowski – III miejsce – Mło-
dzicy 2007-2006 kat. do 69 kg

Jakub Krzyżewski – III miejsce – Mło-
dzicy 2007-2006 kat. do 60 kg

Mikołaj Dunikowski – III miejsce – 
Młodzicy 2007-2006 kat. do 54 kg

Kamil Niewiadomski – III miejsce – 
Młodzicy 2007-2006 kat. do 45 kg

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 
III miejsce – Team Kata

TM
Ekipa zawodników Stowarzyszenia Ma-
zovia ProActiv Ciechanów wzięła udział 
w imprezie biegowej RUN OR DEATH 
„HALLOWEEN – DECYDUJĄCE STARCIE”, 
która odbyła się na terenie Wojskowej 
Akademii Technicznej.

Uczestnicy mieli do pokonania 
5 km leśno-poligonowej trasy, gdzie 
czyhały na nich zombie, których 
zadaniem było zerwać zawodnikom 
szarfy będące symbolami „życia”. 
Każdy z biegaczy na starcie otrzymał 
pas z czterema szarfami „życia”. Do-
tarcie do mety z przynajmniej jed-
nym „życiem” gwarantowało otrzy-
manie medalu na szarfie z napisem 
„SURVIVOR” (ocalony). Ci, któ-
rym zombie odebrali wszystkie „ży-
cia” dostali medale na szarfie z napi-
sem „INFECTED” (zainfekowany).

Zabawa była świetna, a wszyscy 
Mazovianie dotarli „żywi” do mety. 
Udało się to dzięki zastosowanej 
taktyce biegu w zwartej grupie, do 
której przyłączyło się też wielu in-
nych zawodników dostrzegających, że 
metoda Mazovii się sprawdza. – Nie 
będę ukrywał, że mieliśmy już pewne 
doświadczenie w tego typu zabawie 
biegowej, ponieważ znaczna część 
naszej grupy brała udział w lutowych 
„Krwawych Walentynkach”. Teraz 
mieliśmy okazję udoskonalić naszą 
taktykę, którą określiłbym krótko – w 
grupie siła! Z niecierpliwością oczeku-
jemy na kolejną imprezę z serii „RUN 
OR DEATH” – powiedział nam Ja-
rosław Zieliński – sekretarz Stowarzy-
szenia Mazovia ProActiv Ciechanów.

TM

Turniej Karate Kyokushin

Walczyli o Puchar Prezydenta
HALLOWEEN – DECYDUJĄCE STARCIE

Mazovianie umknęli przed zombie

W październiku odbył się XVII Bieg o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Glinojeck, który zorgani-
zowano w ramach tegorocznej edycji Grand Prix 
Ziemi Ciechanowskiej. 

Był to czwarty, a zarazem ostatni, bieg 
z cyklu XXXIV Grand Prix Ziemi Cie-
chanowskiej. Pierwszy miał miejsce w cie-
chanowskim Lesie Śmiecińskim, drugi w 
Dworku Polanka (gm. Grudusk), a trzeci w 
Rydzewie (gm. Ciechanów). Zawody były 
przez cztery miesiące organizowane przez 
Klub Biegacza TKKF „Promyk” Ciechanów. 
Patronami biegowych zmagań byli: Prezy-

dent Miasta Ciechanów, Burmistrz Miasta i 
Gminy Glinojeck, Wójt Gminy Ciechanów 
i Wójt Gminy Grudusk.

Bieg w Glinojecku odbył się na dwóch 
dystansach – 5 i 10 km. Na tym pierwszym 
pobiegł m.in. burmistrz Łukasz Kapczyński. 
Były też biegi dla dzieci. Najwięcej zawod-
ników wystawiły kluby biegaczy: Mazovia 
ProActiv Ciechanów, TKKF „Promyk” 
Ciechanów oraz „Jednorożec robi co może”. 
Nie mogło też zabraknąć, jak zawsze sku-
tecznej medalowo, biało-niebieskiej druży-
ny młodych podopiecznych trenera Toma-

sza Pajewskiego z Klubu Lekkoatletycznego 
Mazovia ProActiv Ciechanów.

W kategorii open pierwsze trzy miejsca zajęli:
- dystans 10 km: Krzysztof Żebrowski 

(Mazovia ProActiv Ciechanów), Mariusz 
Dembowski,  Michał Makowski (Mazovia 
ProActiv Ciechanów)

- dystans 5 km: Rafał Smoliński, Prze-
mysław Parobczy (NO TO STERYD), Igor 
Gortat (KB TKKF „Promyk” Ciechanów)

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca 
zajęły:

- dystans 10 km: Michalina Woj-
ciechowska, Katarzyna Truszewska, 
Katarzyna Wołynek (Mazovia ProActiv 
Ciechanów)

- dystans 5 km: Paulina Karwasz 
(Chmielarz Team), Anna Urbaniak (Jedno-
rożec robi co może), Marlena Szejn (Mazo-
via ProActiv Ciechanów)

Wyniki końcowe XXXIV Grand Prix 
Ziemi Ciechanowskiej przedstawimy w gru-
dniowym wydaniu PULSU.

TM

XXXIV Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej

Pobiegli o Puchar Burmistrza

Na zdjęciu ekipa Mazovii ProActiv Ciechanów z parą zombie, która czekała na zawodni-
ków na ostatniej prostej przed metą.
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Uczestnicy i organizatorzy IX Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów.
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Zawodnicy Mazovii ProActiv Ciechanów, 
którzy stanęli na podium w biegu na dy-
stansie 10 km. Od prawej: Krzysztof Że-
browski – I miejsce oraz Michał Makowski 
– III miejsce.

Zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 
cztery biegi w ramach XXXIV Grand Prix 
Ziemi Ciechanowskiej otrzymali elegancką 
podstawkę do medali.

Zuzia (9 lat) i Natan (6 lat) –zawodnicy Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv Ciechanów.
Od lewej: Łukasz Kapczyński – burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Rafał Górecki – wice-
prezes TKKF „Promyk” Ciechanów oraz reprezentujący na zawodach prezydenta Ciecha-
nowa – Łukasz Lewandowski – prezes TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie.
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Kto pamięta dwie polskie dekady od po-
łowy lat siedemdziesiątych do połowy lat 
dziewięćdziesiątych, dobrze wie, że inflacji 
bać się trzeba. Kto nie sięga swym doświad-
czeniem życiowym do tamtych czasów, 
niech się dowie o tym  z nowej książki Toma-
sza J. Ulatowskiego pt. „Nikczemność. Kto 
zyskuje, a kto traci na inflacji?”, wydanej w 
roku 2019 przez dwie warszawskie instytu-
cje – Polsko-Amerykańską Fundację Eduka-
cji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE oraz 
QBS-Quality Business Software Sp. z o.o. 

Prawdziwe oblicze inflacji

„Inflacja jest tą formą podatku, 
którą można nałożyć bez ustawy” – dia-
gnozą Miltona Friedmana rozpoczyna 
swą książkę ciechanowsko-przasnyski 
Autor – Tomasz J. Ulatowski, inżynier, 
ekonomista, niezależny bloger i publi-
cysta.

– Nawet ludzie bardzo słabo obe-
znani z ekonomią zdają sobie sprawę, 
że inflacja jest czymś, czego należy 
się obawiać - czymś, co potrafi znisz-
czyć ich dorobek i zniweczyć życiowe 
plany. Z rządowych oświadczeń płyną 
natomiast wzajemnie sprzeczne prze-
kazy (…) Celem niniejszej książki jest 
pokazanie prawdziwego oblicza inflacji 
- niebędącej dokuczliwą przypadłością 
nierównomiernie rozwijającej się go-
spodarki, lecz świadomie realizowaną 
koncepcją ekonomicznego eksploato-
wania społeczeństwa przez władzę – 
czytamy we wstępie do książki.

Nie wierzyć ludziom władzy

Jan Kubań, prezes PAFERE, w 
słowie od wydawcy m.in. podaje: – W 
miarę jak studiowałem ten temat (infla-
cji – przyp. red.), doszedłem do wnio-

sku, że nie można wierzyć w to, co piszą 
zatrudnieni na etatach państwowych 
naukowcy oraz politycy. Ich wywody 
były mętne i niezrozumiałe; logicznie 
natomiast tłumaczyli to badacze nieza-
leżni. I właśnie taką niezależną osobę - 
Tomasza J. Ulatowskiego - poprosiłem 
o gruntowne zbadanie tematu inflacji. 
Rezultat przerósł moje oczekiwania. 
Książkę polecam każdemu - pozwala 
ona w ciągu zaledwie kilku godzin zro-
zumieć perfidny mechanizm stosowany 
przez ludzi władzy – zapewnia prezes 
polsko-amerykańskiej fundacji ekono-
micznej.

Nadmuchiwanie, wdmuchiwanie, 
nadęcie, rozdęcie

Już na początku opracowania Au-
tor ostrzega przed skutkami specjalnie 
sianego zamętu pojęciowego w sprawie 
rozumienia zjawiska „inflacji”. – Słowo 
„inflacja” wywodzi się od łacińskich 
słów inflare (nadmuchiwać, wdmuchi-
wać) oraz in-flatio (nadęcie, rozdęcie), 
które wyraźnie odnoszą się do określo-
nej czynności i wywołanego przez nią 
nadmiaru. W dawniejszych definicjach 
ekonomicznych stawiano znak równo-
ści między pojęciem inflacji i nadmier-
nym „tłoczeniem” (pompowaniem) 
pieniądza w obieg. Wiadomo było, kto 
ma władzę nad jego biciem, dodrukiem 
i uwalnianiem na rynek - tak więc wia-
domo było, kogo winić za przesadę w 
jego produkcji i w następstwie za zamęt  

szybujących w górę cen i wynikającą 
z tego lawinę ludzkich nieszczęść – 
przedstawia Autor. 

– We współczesnych definicjach 
inflacji eksponuje się już tylko sam 
skutek, natomiast przyczynę - a tym 
bardziej sprawców - jakimś dziwnym 
trafem gdzieś po drodze zgubiono. Czy 
to naprawdę przypadek i jego nieświa-
dome powielanie, czy raczej działanie 
rozmyślne? W swoich rozważaniach na 
kolejnych kartach tej książki - jak łatwo 
się domyślić - będę bazował na definicji 
klasycznej, a konkretnie na tej stoso-
wanej przez Ludwiga von Misesa (…). 
Zatem ilekroć użyję słowa „inflacja”, 
należy je rozumieć jako „nadmierną po-
daż pieniądza” (inflacja pieniężna), nie 
zaś jako „wzrost przeciętnego poziomu 
cen” – wyjaśnia Tomasz J. Ulatowski.

W spisie treści ekonomiczna 
rozprawa jak w pigułce

O rozległości i jednocześnie szcze-
gółowości opracowania najlepiej za-
świadcza przegląd tytułów szesnastu 
rozdziałów, które tu zacytować trzeba, 
bo doskonale opisują zakres pojęciowy 
analizowanego zjawiska ekonomicz-
nego i podejścia do niego ze strony 
różnych środowisk teoretyków i prak-
tyków życia gospodarczego. Oto te na-
zwy – hasła dla poszczególnych porcji 
rzetelnej wiedzy:

Czym właściwie jest inflacja? Czym 
jest pieniądz? Co mówią „Austriacy”? *, 

Efekt Cantillona, Szatański wynalazek, 
Historia wyrafinowanego złodziejstwa 
w zarysie, Skuteczna zapora, „Central-
ny” ale czy na pewno „bank”, Co poka-
zał Wielki Kryzys?, Lekcja powtórkowa 
2008, Sześć największych hiperinflacji 
w dziejach, Inflacja – mity i manipu-
lacje, Sztuczki z CPI**, Mity na temat 
deflacji, Kto zyskuje, a kto traci na in-
flacji? Podatek inflacyjny.

Niektóre z rozdziałów są jednolite, 
inne mają od dwóch do dziesięciu pod-
rozdziałów tematycznie wyspecjalizo-
wanych, stąd naprawdę książce należy 
się status dojrzałej rozprawy ekono-
micznej.

Nie bać się tej książki

Oczywiście słowo „rozprawa” źle 
się może kojarzyć Czytelnikom, ale w 
tym przypadku wcale bezzasadnie. To 
książka napisana ładnym językiem, 
łatwym dla zrozumienia pokrętności 
ekonomii i polityki. W wielu fragmen-
tach czyta się ją niemal jak powieść 
detektywistyczną albo horror lub be-
letrystykę sensacyjną, na dodatek ze 
skojarzeniami jakby aktualnymi. Moż-
na więc powiedzieć, że Autor przetłu-
maczył zawiłości naukowe na potoczny 
język polski, wiele zjawisk ukazując w 
stylu „wyłożyć kawę na ławę” albo „wa-
lić bez ogródek prosto z mostu”.

Niektóre z obszarów ekonomii i 
politologii to dziedziny hermetycz-
ne, nawet utajniane specjalnie, bo 

służą obrabianiu zwykłych ludzi, 
żeby posłusznie dawali się rządzić, a 
nawet strzyc jak owczarnia. (Oczy-
wiście to nie wszystkie nauki, które 
pozwalają strzyc ludzi jak owieczki, 
ale o tym może kiedy indziej.) Niech 
więc każdy kogo obchodzi los wła-
sny i los wspólny, sięgnie po opraco-
wanie Tomasza J. Ulatowskiego pt. 
„Nikczemność. Kto zyskuje, a kto 
traci na inflacji?”. Nic tak nie poma-
ga w życiu zwykłych ludzi jak wiedza 
pochodna realnego doświadczenia 
jednostek, i jak uważał Marks, ludz-
kich mas. 

*: „Austriacy” – tu w zn: austriacka 
szkoła ekonomii, zwana też „wiedeń-
ską”. 

**: CPI – consumer price index, 
wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych.

KAROL PODGÓRNY

Aktualności naukowo-ekonomiczne

Czy bać się inflacji?

Bizneswoman, panie domu i ak-
tywistki z Ciechanowa połączyły 
siły w ramach ogólnopolskiej ini-
cjatywy Era Nowych Kobiet. Oko-
ło 30 pań spotkało się w kawiarni 
przy na ulicy Warszawskiej, by 
poznać szczegóły projektu.

Projekt Joanny Prze-
takiewicz zawitał do Cie-
chanowa. Kobiety, które 
się pojawiły mogły ze sobą 
porozmawiać, wymienić się 
spostrzeżeniami, a przede 
wszystkim poznać się. W tym 
projekcie różnice między ko-
bietami się zacierają. To miej-
sce dla każdej pani. Warunek 
był tylko jeden - by wstąpić do klubu nie 
można oceniać. 

Na pierwszym spotkaniu odnotowano 
wyższą frekwencję niż przewidywano. Li-
derki projektu zapewniły, że w przyszłości 
każda chętna kobieta znajdzie miejsce w 
klubie. Spotkania mają być organizowane 
raz w miesiącu.

Gościem specjalnym była Karolina 
Dołęgowska, trenerka mentalna kobiet, cie-
chanowianka, która w swym wystąpieniu 
pt. „Kobiety mogą więcej” udowodniła, że 
babskie spotkania mają swoją moc.

Na koniec wśród wszystkich kobiet, 
które się pojawiły na spotkaniu rozlosowane 
zostały upominki.

Czym jest Era Nowych Kobiet?
To ogólnopolski projekt, stworzony 

przez Joannę Przetakiewicz, bizneswoman, 
dyrektor kreatywną domu mody marki La-
Mania. Celem jest tworzenie mikrospołecz-
ności kobiet, które wzajemnie się wspierają, 
dzielą doświadczeniami, uczą się wzmacniać 
swoje poczucie wartości i szczęścia dzięki 
byciu razem, rozmowie, wymianie dobrej 
energii i doświadczeń.

TOMASZ JURCZAK

Pierwsze spotkanie Ery Nowych Kobiet w 
Ciechanowie

Projekt Joanny Przetakiewicz 
trafił do Ciechanowa 

W kawiarni przy ul. Warszawskiej trzydzieści pań poznawało 
szczegóły projektu Era Nowych Kobiety Joanny Przetakiewicz. 
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Pod koniec października w hali sportowej przy 
ul. Kraszewskiego odbył się Koncert Charyta-
tywny zorganizowany przez ciechanowski od-
dział PCK. Było koncertowo i teatralnie. Zainte-
resowanie tym wydarzeniem było bardzo duże.

W tym roku jak nigdy dotąd można 
było zobaczyć pełną halę dzieci i młodzie-
ży. Wiele osób uniesionych emocjami tań-
czyło przed sceną. 

O muzyczną atmosferę zadbali: zespół 
KOP, Maja Fijałkowska, Cranes, Exclusive 
i dwa teatry Klaps oraz Szkolne Koło PCK 
przy SP nr 4. 

Wydarzenie było szczególne, m.in. za 
sprawą występu istniejącego od niedawna ze-
społu KOP. Wiek muzyków waha się między 
10 a 12 lat. Grają ciężką muzykę, zarówno 
amerykańską jak i polską z lat 70, 80 i 90-
tych. Aktualnie grają covery, ale w najbliż-
szych planach mają opracowanie własnego 
repertuaru. Formacja powstała na początku 

września tego roku z inicjatywy rodziców mło-
dych muzyków z zespołu. Sama nazwa KOP 
wzięła się od pierwszych liter imion członków. 
W składzie: Kaja Grzelak - wokalistka, Olaf 
Wszeborowski - gitara basowa, Piotr Gerwa-
towski – gitara, Kacper Żerdziewski – gitara, 

Piotr Wieluński - perkusja. Większość z tych 
młodych wykonawców to uczniowie szkoły 
muzycznej Akademia Dźwięku. 

Zespół ma za sobą pierwsze koncerty 
charytatywne i na każdym z nich można 
było poczuć niesamowity klimat w granych 
przez nich kawałkach. KOP zachwyca pu-
blikę od pierwszych dźwięków, zarówno 
brzmieniem jak i wdziękiem scenicznym. 

Opiekunami zespołu są: Robert Mi-
roński i Marcin Grochowski.

W trakcie imprezy przewidzianych 
było wiele niespodzianek i atrakcji, moż-
na było zdobyć karnet na siłownię, basen, 
koszulki czy inne gadżety. Dochód z kon-
certu przeznaczony został na zakup paczek 
świątecznych dla naszych najmłodszych 
podopiecznych PCK. 

TJ/PP

Muzycznie dla potrzebujących

Koncert charytatywny z KOP-niakami

Na scenie wystąpił zespół KOP, który rozpoczął koncert mocnym brzmieniem rockowym.

Było teatralnie na scenie, wystąpił Teatr „Klaps” w przedstawieniu o uzależnieniach. 
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historia

Ciechanowianie na starych fotografiach

Ciechanowscy uczniowie - najprawdopodobniej z okresu przed II wojną światową 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywtnych Andrzeja Piotrowskiego.

JEŚLI ROZPOZNAJECIE PAŃSTWO INNE OSOBY BĘDĄCE NA ZDJĘCIU, PROSIMY O TAKĄ INFORMACJĘ DLA CELÓW KRONIKARSKICH: 
E-MAIL: PULSCIECHANOWA@GMAIL.COM LUB W KOMENTARZU DO ZDJĘCIA NA WWW.PULSCIECHANOWA.PL

W listopadzie, częściej niż w innych 
miesiącach w roku wspominamy tych, 
którzy od nas odeszli. Wspominamy bli-
skich, zasłużonych dla Ojczyzny i tych, 
którzy wnieśli dobry i twórczy wkład w 
nasze życie i życie społeczeństwa. Zapra-
szam zatem Szanownych Czytelników, 
byśmy w tym jesiennym i melancholij-
nym miesiącu, zatrzymali się na chwilę 
nad postacią pewnego żołnierza Armii 
Krajowej. 

W kościele parafialnym w Zeń-
boku (ok. 14 km od Ciechanowa na 
terenie gminy Regimin) znajduje się 
tablica następującej treści:

PAMIĘCI KOMENDANTA 
PLACÓWKI ARMII KRAJOWEJ 
REGIMIN POR. HENRYKA 
KĄCKIEGO PS „ŚWIDA” UR. 
10.XI.1916 R.

Z A M O R D O W A N E G O 
31.V.1945 R. W ZEŃBOKU 
PRZEZ FUNKCJONARIUSZA 
U.B. TABLICĘ TĘ POŚWIĘCA 
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁ-
NIERZY ARMII KRAJOWEJ 
OBWÓD CIECHANÓW – MAJ 
1993. 

Kim był „Świda” i dlaczego został 
tak upamiętniony? 

Próżno szukać w internecie 
odpowiedzi na to pytanie. Wyszu-
kiwarka nie znajduje informacji 
o Kąckim. Najlepszym źródłem 
informacji – jak zazwyczaj bywa - 
okazali się ludzie. Otóż któregoś 
październikowego dnia zapytałem w 
kościele, kim był ten Kącki, którego 
upamiętniono tablicą w Kościele. 
Zgłosiła się jedna Pani i przekazała 
mi pewien tekst, na bazie którego, 
ku pamięci potomnych, zapisuję te 
kilka zdań.

Henryk Kącki urodził się 10 
listopada 1916 r. w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie jego ojciec wy-
emigrował przed pierwszą wojną 
światową. Jeszcze jako dziecko (w 
1921 r.) przybył z rodzicami do 
Zeńboka. Uczył się w zeńbockiej 
szkole powszechnej, potem w Re-
giminie i Mławie. Po ukończeniu 
mławskiego seminarium nauczy-
cielskiego został nauczycielem. 
Odbył również służbę wojskową 

w szkole podchorążych oficerów 
rezerwy w 13. pułku piechoty w 
Pułtusku i otrzymał stopień ppor. 
rezerwy. Pierwszą pracę jako na-
uczyciel podjął w Krzynowłodze 
Małej, gdzie pracował do wybuchu 
II wojny światowej. Brał udział w 
kampanii wrześniowej, był człon-
kiem Związku Walki Zbrojnej. 
Jego zadaniem była organizacja 
sztabu „Placówki – Regimin”, który 
był usytuowany blisko posterunku 
niemieckiej policji oraz rozbudo-
wa zaplecza wojskowego. Okazało 
się […] – jak mówił podczas po-
święcenia pamiątkowej tablicy w 
zeńbockim kościele p. Kazimierz 
Fronczak – że z powierzonego mu 
zadania wywiązał się doskonale, 
posiadał wielki zmysł organizacyj-
ny, olbrzymie wyczucie konspiracji 
i patriotyczne polskie serce. Sposo-
bem bycia, wewnętrzną dyscypliną 
zjednywał sobie szacunek podwład-
nych jak i przełożonych. 

Henryk Kącki jako nauczyciel 
organizował również tajne nauczanie. 
To, że był nauczycielem z powołania 
– mówił w tym samym przemówie-
niu p. Kazimierz - niech świadczy 
jego wielkie zaangażowanie w orga-
nizację szkoły w Zeńboku w 1945 
roku, której został pierwszym kie-
rownikiem po wojnie. (Tak na mar-
ginesie z coraz większym podziwem 

spoglądam na mało znane bogactwo 
historii szkoły na terenie powierzonej 
mi w administrację parafii).

Radość wolności powojennej nie 
trwała jednak długo. Bo jak dobrze 
wiemy i już otwarcie o tym mówi-
my, po wojnie przyszło ze wschodu 
nowe zniewolenie, o którym mówi-
my „czerwona zaraza”. W katowni 
budynku bezpieki w Ciechanowie 
ginęli wielce zasłużeni polscy patrio-
ci. Niektórych wywożono do łagrów. 

Jakże trafną, również na nasze 
czasy, stała się myśl p. Kazimierza 
z cytowanej przemowy: do dzisiaj, 
kiedy wspomnę tamte czasy, to nie 
mogę sobie wyobrazić, skąd wzięło 
się wśród ludzi aparatu bezpieczeń-
stwa tyle nienawiści i bandytyzmu, 
tyle mózgów wyparnych z ludzkich 
uczuć w stosunku do współrodaków, 
bardzo często znajomych, z którymi 
jeszcze kilka miesięcy temu żyli w 
zgodzie. 

31 maja 1945 r. znany z imienia 
i nazwiska funkcjonariusz Urzędu 
Bezpieczeństwa przyszedł do domu 
Porucznika, żeby go aresztować. 
Wiem, co mnie czeka – powiedział 
p. Henryk – bo wiem co zrobiliście z 
Flakowskim i Cetysem z AK, których 
znał osobiście, a którzy zastali zaka-
towani w końcu marca 1945 r. W 
tym samym momencie żona p. Hen-
ryka uderzyła funkcjonariusza UB 

kamieniem w głowę. Nasz bohater 
w pierwszym odruchu zerwał się do 
ucieczki, ale szybko się zreflektował i 
zawrócił do domu. I wtedy otrzymał 
śmiertelny postrzał, na skutek które-
go zmarł w ciechanowskim szpitalu. 

Nie był to wtedy łatwy czas dla 
mieszkańców Zeńboka. Teraz – jak 
podkreślał w 1993 r. p. Kazimierz - 
przez lata ból stępiał, czas zamazał 
tragiczne wydarzenia, resztę zostaw-
my Bogu ...

Szanowni Czytelnicy!

Porucznik Kącki to świadek 
tamtych niełatwych dni; człowiek, 
który nas Polaków z podzielonego 
niestety narodu, może nadal uczyć 
rozwijania pasji, wyzwalania z kom-
pleksów, solidnej pracy i miłości do 
ojczyzny, odpowiedzialności za ro-
dzinę i bliskich. Z pewnością takich 
jak On było i jest wielu. Na naszej 
zeńbockiej ziemi pozostał On – 
ŚWIDA. Oby nie został zapomnia-
ny. Oby los wielu jemu podobnych 

nie został przykryty kurzem w taj-
nych archiwach historii, do których 
nikt już nie dotrze.

I na koniec. Odkąd jestem ad-
ministratorem parafii w Zeńboku, 
co jakiś czas odkrywam nowe za-
służone dla naszej miejscowości, 
rejonu, Polski i Kościoła postacie. 
Zapewne w wielu regionach tak jest. 
Jestem przekonany, że warto wydo-
bywać te postacie z annałów trudnej 
historii i choć na chwilę odsłonić 
przed światem.

Cześć Ich pamięci!!!

KS. PIOTR MARZEC
ADMINISTRATOR PARAFII W ZEŃBOKU

Bohater z Zeńboka 

PSEUDONIM ŚWIDA

Tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Zeńboku
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Nakładem
Wydawnictwa

FRONDA ukazała
się bardzo ciekawa książka
autorstwa Ireny i Andrzeja
Fedorowiczów pt. 
„25 polskich wynalazców i
odkrywców którzy zmienili
świat”.

Do tej pory w głównej mierze
czytałem i recenzowałem na łamach
naszego miesięcznika książki o „cięż-
kiej” tematyce. Z potrzeby i swego
wyboru. Było o traumatycznych
wydarzeniach II światowej apokalipsy.
Także o zsyłkach naszych rodaków do
obozów koncentracyjnych nazistow-
skich Niemiec i gułagów imperium
zła. Również o Żołnierzach Wyklę-
tych/Niezłomnych, o bestiach z
NKWD i UBP, a także zwyrodnial-
cach ze Smiersza i Wojskowej Infor-
macji. Niedawno skończyłem 70 lat i
zbliżam się nieuchronnie do mety
ziemskiego pielgrzymowania, a jedy-
nym mym zdrowym w miarę organem
jest… głowa. I za to wielkie dzięki
Bogu! Czas zatem nieco wyluzować i
poczytać coś lżejszego i pozytywne-
go, co nie znaczy, że gorszego. Może
zamiast romantyzmu więcej pozyty-
wistycznej pracy u podstaw? Dla
zdrowia psychicznego nas wszyst-
kich. 

Wielu ludzi proweniencji nija-
kiej, jak też lewicowo-liberalnej, a
także przedstawicieli  mediów
„głównego” nurtu, o takiej też
orientacji twierdzi, że polskość to
nienormalność, a Polacy w znacznej
części to zacofani przedstawiciele
ciemnogrodu i wyjątkowi nieudacz-
nicy. Trudno mi się z tym zgodzić.
Jest to całkowicie złudna i nikczemna
opinia. Oczywistym jest fakt, że tak
jak w każdej dużej zbiorowości, jaką
jest niewątpliwie naród, trafiają się
różnorakie jednostki i grupy osób.
Mamy jednak na przestrzeni wieków,
a także aktualnie ludzi mądrych, świa-
tłych, godnych. Takich, którymi
możemy się chwalić na całym świecie.
I o takich właśnie osobach jest świeżo
wydana przez przebojową i wszech-
stronną FRONDĘ książka pt. „25
polskich wynalazców i odkrywców
którzy zmienili świat”, autorstwa
Ireny i Andrzeja Fedorowiczów.

Pozycja liczy sobie 320 stron, na
których to autorzy opisali 25 świet-
nych ludzi przynależnych do polskiej
nacji. Cena 29,90 zł wręcz zachęca do
kupienia. Czyta się sprawnie i szybko

ze względu na ciekawą zawartość.
Miękka oprawa nie obniża wartości
poznawczej pozycji. Zachęcam ze
wszech miar do sympatycznej lektury.

Historie wyjątkowych
Polaków

Książka ta nie opowiada wbrew
tytułowemu przesłaniu o wynalazkach i
eksperymentach naukowych. To są

historie o wyjątkowych Polakach, którzy
wbrew wszystkiemu i wszystkim posta-
nowili przełamać zastane schematy
myślenia i zmienić świat. Cel, który
sobie wyznaczyli, był o wiele trudniejszy
do realizacji, niż w przypadku wynalaz-
ców i odkrywców innych narodowości.
Życie ludzi trwale zmieniających naszą
cywilizację nigdy nie było łatwe, ale w
przypadku Polaków skalę trudności
trzeba podnieść co najmniej do potęgi
drugiej. Wielu bohaterów tejże książki
działało bowiem w czasach, gdy polskie
ziemie były wyjątkowo zacofane: bez
przemysłu, uczelni, tradycji badań
naukowych, know-how i politycznego
wsparcia, o pieniądzach na wynalazki
nawet nie wspominając. Taki jest już
bowiem urok bycia polskim wynalazcą
lub odkrywcą, że zawsze ma on pod

przysłowiową górkę. Praca bohaterów
tejże pozycji nie była zatem spacerkiem
intelektualnym w żadnej mierze. Była za
to walką gladiatorów. Wygrywali ją naj-
lepsi i najsilniejsi. Jak w życiu. I o takich
to ludziach jest książka. Oprócz 25 uka-
zanych w niej Polaków, setki naszych
rodaków długi czas brało udział w świa-
towym wyścigu naukowców i wynalaz-
ców, ba nadawało mu tempo, a bywało
że przez czas jakiś przewodziło stawce
całej.

Co zawdzięczamy
Polakom?

Czy wiecie Szanowni Czytelnicy,
że kuloodporną kamizelkę, walkie-tal-
kie, ręczną kamerę filmową, drabinę
strażacką, a nawet… zwykły spinacz
biurowy wymyślili Polacy? Każdy czło-
wiek ma indywidualną, niezmienną
przez całe życie grupę krwi, którą to
dziedziczy po swych przodkach – do
takiego wniosku doszedł nie kto inny
jak Ludwik Hirszfeld,  analizując bada-
nia nad krwinkami psów. To przeło-
mowe w medycynie odkrycie uratowa-
ło życie milionom ludzi, pozwalając
na bezpieczne przetaczanie krwi mię-
dzy pacjentami.

Jako mała dziewczynka projektowa-
ła ubranka dla… lalek. Stefania Chwałek,
znana lepiej na świecie jako Stephanie
Kwolek, wynalazła kevlar, materiał
wykorzystywany do produkcji doskona-
łych hełmów wojskowych, nart, rakiet
tenisowych i jachtów.

Dziś nie wyobrażamy sobie bez
niego najprostszej pracy biurowej. Jed-
nak z pewnością niewielu z nas wie, że
zwykły… spinacz wymyślił pianista i
kompozytor Józef Hofmann, zainspiro-
wany do tego kształtem… klucza wioli-
nowego. Wśród setki opatentowanych
przez niego pomysłów znalazły się rów-
nież wycieraczki samochodowe.

W 25 ciekawych, a wręcz porywają-
cych opowieściach Irena i Andrzej
Fedorowiczowie prezentują geniusz,
upór i pracowitość polskich naukow-
ców i wynalazców. Tudzież wielkich
odkrywców i wizjonerów nauki – specja-
listów z różnych dziedzin.
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„Legenda polska”
Ewa Jabłońska-Deptuła
opowiada o patriotyzmie wyrosłym z
buntu wobec zaborców, występującym
przeciw niewoli i wynarada-
wianiu, którego cechą cha-
rakterystyczną było, mani-
festowane wręcz, wyzna-
nie wiary. Jej bohaterem ?
zbiorowym ? stały się kolej-
ne pokolenia walczące o
wolność Polski, od czasów
Konfederacji Barskiej,
poprzez Insurekcję
Kościuszkowską, Powsta-
nie Listopadowe, Wiosnę
Ludów, do Powstania
Styczniowego docho-
dząc. O kolejach i znacze-

niu historycznych splotów religii i
ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążo-
na w głębokiej refleksji nad tematem
Autorka.

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

„Niewyjaśnione zabójstwa”
Przemysław Słowiński
W cyklu „Mroczny PRL” tym razem uka-
zała się pozycja opisująca morderstwa,
które nigdy nie zostały wyjaśnione,
bądź oficjalna wersja podana przez wła-
dze budzi wątpliwości.
Porwanie i zabójstwo Bogdana Piasec-
kiego (syna szefa PAX-u - Bolesława Pia-
seckiego), proces „Wampira z Zagłę-
bia”, śmiertelne pobicie przez milicjan-
tów Grzegorza Przemyka – te i wiele
innych nigdy do końca niewyjaśnio-
nych zagadek kryminalnych PRL-u znaj-
dujemy w tej bardzo ciekawej książce
Przemysława Słowińskiego.
Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Gar’Ingawi Wyspa
Szczęśliwa - Tom 3:
Dzieje Taguna”
Anna Borkowska
W trzecim, ostatnim już
tomie „Gar’Ingawi”,
ważą się losy Taguna.
Sprzedany feineńskim
kupcom dociera do
Lhed. Trafia tam na
dwór króla Kneha i
księżniczki Mdan. Nie-
stety, jego szczęście
nie trwa długo. Praw-

dziwe męki przeżywa w małpim Kraju
Galgal-pa’asz, gdzie jest wyśmiewany i
lżony. Jak zakończą się jego losy? Czy
Nulani ruszy na pomoc młodszemu
bratu? Walka o władzę toczy się między
Unganą, a jego synem Inutu. Kto zwy-
cięży?
Liczba stron: 288, Cena: 29,90 zł

„Detektyw Krzysztof Rutkowski
– cz. I - Porwania”
Roman Mańka, Łukasz Ziaja
Dramatyczne losy osób uprowadzonych
przez mafię. Opis działań nietypowych,
zdesperowanych porywaczy. Kulisy naj-
głośniejszych porwań dla okupu.
Kto zlecił słowackim gangsterom upro-
wadzenie znanego krakowskiego biz-

nesmena? Jakie tajemnice
kryje porwanie Krzysztofa
O.? Jak działa ekipa słynne-
go detektywa?
Krzysztof Rutkowski w pory-
wającej rozmowie ujawnia
sprawy, o których nikomu do
tej pory nie mówił. Przedsta-
wia też praktyczne porady,
m.in. jak zapobiegać porwa-
niu i co robić, jeżeli jednak
porwą ciebie albo kogoś z
twojej rodziny.
Liczba stron: 320, Cena: 34,90

Warto przeczytać: „25 polskich wynalazców…”
– I. i A. Fedorowiczowie

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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Tylko w pierwszej połowie XX wieku fana-
tycznie agresywny od stuleci naród niemiecki 
sprokurował dwie olbrzymie, mordercze wojny 
światowe. Pierwsza z nich w latach 1914 – 
1918 przyniosła okrutną śmierć kilkudziesięciu 
milionom ludzkich istnień. Zniszczona ogrom-
nie Europa pogrążyła się na dwie dekady w 
cierpieniu, chaosie i nędzy. Lizała rany.

Wojna nie oszczędziła też niemieckich 
agresorów. Musieli płacić olbrzymie reperacje, 
dokonać demilitaryzacji, a bezrobocie sięgało 
blisko 40 %. Bieda, brak pracy, apatia zapa-
nowały także u naszego zachodniego sąsiada. 
Wydawało się, że na wieki wyzbędzie się on 
wojowniczych zapędów. Niestety, bardzo 
szybko okazało się to mrzonką umęczonych 
narodów i ludzi. Na niemieckiej scenie poli-
tycznej pojawił się niespodziewanie „mesjasz”, 
który szybko ożywił gen niemieckiej agresji. 
Niewydarzony na pozór austriacki malarzyna 
Adolf Hitler okazał się na swój szalony spo-
sób geniuszem. W ciągu kilkunastu zaledwie 
lat jego NSDAP, przy poparciu kilkudziesięciu 
milionów Niemców, zbudowała najsilniejsze 
państwo na świecie. Z tej olbrzymiej rzeszy 
ludzkiej wygenerowano kilka milionów fana-
tycznych i brutalnych morderców. Różnili się 
oni tylko skalą sadyzmu i okrucieństwa. 

III Rzesza szybko się uzbroiła i przy cał-
kowitej bezradności oraz głupocie politycznej 
europejskich potęg, w ćwierć wieku od wybu-
chu I wojny rozpętała II Apokalipsę. Znów 
śmierć zagościła na świecie. Tym razem zgi-
nęło ponad sto milionów ludzi. Na pierwszy 
ogień poszli Żydzi i Romowie. Według ger-
mańskiej rasy panów nie było dla nich miejsca 
na naszej planecie. W dalszej kolejności cze-
kali Słowianie, w tym Polacy zwani podludź-
mi. Dzięki Bogu i konsolidacji państw całego 
świata konflikt lat 1939 – 1945 zakończył się 
całkowitą klęską niemieckiej bestii. 

Wydawało się, że po tych straszliwych 
doświadczeniach powinni oni zniknąć z map 
świata. Tak się niestety nie stało. Osądzono 
i skazano na śmierć tylko niewielką grupkę 
przywódców. Przynajmniej kilka tysięcy przez 
m.in. Watykan przedostało się do Ameryki 
Południowej. Stany Zjednoczone wyselek-
cjonowały i zaprosiły do siebie ponad tysiąc 
wybitnych naukowców. Najwięcej żywych, 
tudzież martwych, pozostało na bezkresach 
Związku Sowieckiego. Wielu uchowało się w 
samych… Niemczech. Tamże żyli sobie długo 
i szczęśliwie….

A Niemcy znów są potęgą! Przypadek? 
Głupota? Niesprawiedliwość dziejowa? Nie 
wiem. O losach dziesięciu z tych ostatnich 
ukazała się ostatnio świetna książka Krzysztofa 

Kąkolewskiego pt. „ Co u pana słychać?”. To 
bodaj ósme jej wydanie. Pierwsze ukazało się 
w 1975 roku, a kolejne co jakiś czas. Zawsze 
po cichu, w małym nakładzie i bez reklamy. 
Była nie na rękę władzy i wielu wpływowym 
grupom. Tylko prości ludzie przyjęli ją entu-
zjastycznie. Ostatnie wydanie, bardzo god-
ne, zawdzięczamy świetnemu wydawnictwu 
ZYSK i SK-A. Książka liczy sobie 300 stron. 
Wydrukowana na dobrym papierze i w twar-
dej oprawie. Dokumentów i zdjęć niewiele, 
ale czasy nie były temu sprzyjające. Mroczna 
okładka doskonale harmonizuje z treściami 
tamże zawartymi. Cena detaliczna (45 zł) nie 
wydaje się wygórowana,. To wydanie posze-
rzone jest o interesujące posłowie żony autora 
– Joanny Kąkolewskiej. Polecam ją wszystkim, 
a szczególnie młodym, którzy wydają się nie 
wiedzieć, jakie piekło na ziemi Niemcy nie tak 
dawno zafundowali światu. Pozycja uzyskała 
„Dziennikarski Laur” w 2008 roku.

Geneza powstania tejże pozycji w 
„pigułce” autora

Wybrałem nie Paragwaj czy Boliwię, nie 
tych, którzy uciekli, ukrywając się w dżun-
glach tamtejszych, nie tych, którzy jeszcze 
siedzą w więzieniach lub odbyli już niezbyt 
dotkliwe kary. Wybrałem zaś tych, którzy nie 
boją się niczego, którzy na zawsze uniknęli ja-
kiejkolwiek kary. Ich wolność, pewność siebie, 
dobrobyt i szczęście uznałem za prawdziwe i 
wielkie WYZWANIE! Więc już na zawsze, 
do końca ich ziemskich dni sądzony im jest 
spokój całkowity? Postanowiłem, że coś im się 
jeszcze wydarzy. W trzydzieści lat od popeł-
nienia przez nich czynów, w momencie, kiedy 
uzyskali ostateczną pewność, że tamto jest już 
tylko historią, że nawet Polacy o wszystkim 
zapomnieli, postanowiłem pojechać, żeby 
przypomnieć im pewne zdarzenia i nazwiska, 
zadać im pewne pytania, z których pierwsze 
będzie być może banalne, ale też sugestywne 
i brzmieć będzie: „CO U PANA SŁYCHAĆ”. 
(dotyczy I wydania – przyp. W.N.)

„Bohaterowie” tejże książki

Dziesięciu byłych wysokiej rangi nazi-
stów. Jedenaście interesujących i świetnych 
reportaży o powojennej już moralności zbrod-
niarzy niemieckich, zwanych od jakiegoś cza-
su, nie wiedzieć czemu, tylko hitlerowcami. 
Oto tytuły rozdziałów, nazwiska ludobójców 
i krótkie notki o nich: I –„…Widział pan 
Oświęcim od tamtej strony”: Profesor Hans 
Fleischhaker - Nazistowski antropolog, który 
jeździł do Auschwitz badać ludzkie szcząt-
ki. II – „Jutro rano muszę rozstać się z tym 
światem…”: Hermann Stalding - Prokurator, 
którego wyroki śmierci wykonywano dokład-
nie co … trzy minuty! III, VI i VII razem: III 
- Wszyscy na miejsca, siadać: Baron Otto van 
Fricks; VI - „Mój honor to wierność”: Alek-
sander Dolezalek; VII - „Są ludzie, którzy my-
ślą, że ciągle jest wojna”: Konrad Meyer: Reali-
zatorzy Generalplan Ost, nowej, nazistowskiej 

wędrówki ludów. IV – „Zabić wszystkich, 
którzy mieli się kiedykolwiek narodzić”: Re-
inhard Hoenh - Promotor chemicznej stery-
lizacji Słowian. V – „Generał, który walczył z 
dziećmi”: Heinz Reinefarth - Dowódca odpo-
wiedzialny za pacyfikację zrzucającej kajdany 
Warszawy i kat jej ludności. VIII – „Wizje 
Hoppnera”: Heinz Rolf Hoppner - Człowiek, 
który razem i wespół z Adolfem Eichmannem 
pozbawił życia… cztery i pół miliona ludzi!”. 
IX – „49 niezadanych pytań”: Wilhelm Koppe 
- Generał policji i SS, którego sam Himmler 
uważał za zbyt skrajnego i sadystycznego w 
działaniach. X – „Nie żałuję niczego”: Krzysz-
tof Kąkolewski: Wniknięcie autora na zjazd 
neofaszystów. XI – „Sprawa numer dziesięć”: 
Hubertus Strughold - Twórca medycyny ko-
smicznej, na potrzeby której eksperymentował 
okrutnie na więźniach obozu koncentracyjne-
go w Dachau, poddając ich ciała nieziemskim 
warunkom bytowania. 

Ci właśnie „ludzie” stanowili część naj-
większego w historii planu ludobójstwa. 
Wszystkich ich odwiedził Krzysztof Kąkolew-
ski, zadając na wstępie proste pytanie tytułowe 
„Co u pana słychać?”.

Inni literaci o autorze i książce

Oto dwie krótkie opinie o autorze i 
książce: Barbara Stanisławczyk, autorka m. in. 
„Kąkolewski bez litości”: Krzysztof Kąkolew-
ski – jeden z najważniejszych polskich przed-
stawicieli literatury faktu, znany z poruszania 
tematów bulwersujących i kontrowersyjnych, 
zaliczany jest do tzw. złotej trójki polskiego 
reportażu. Popularność zapewnił sobie Kąko-
lewski właśnie niniejszym zbiorem wywiadów 
ze zbrodniarzami reprezentującymi hitlerow-
skie Niemcy. Książka ta doczekała się sztuki 
teatralnej oraz ekranizacji w formie spektaklu 
telewizyjnego.

Tomasz Zbigniew Zapert – krytyk lite-
racki: „To jeden z najgłośniejszych tomów 
„wywiadowczych” w dziejach polskiego pi-
śmiennictwa, który w chwili publikacji w 
połowie lat 70. ubiegłego wieku kupowało 
się wyłącznie „spod lady”. Trzydzieści lat po 
zakończeniu II wojny światowej Krzysztof 
Kąkolewski odszukał kilkunastu Niemców 
w rozmaity sposób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie, których nigdy nie 
dosięgła ręka sprawiedliwości. I postawił ich 
w krzyżowym ogniu „niewygodnych” i trud-
nych pytań”.

Opinia ma o aneksie w sprawie 
współpracy autora z UB

Przełom lat 40 i 50 poprzedniego stu-
lecia, pomimo zakończenia II światowego 
Armagedonu był w Polsce bardzo trudny. 
Jedno zniewolenie zastępowało drugie, wcale 
nie lepsze od poprzedniego. Narzucony przez 
Sowietów system komunistyczny wykańczał 
ludzi za byle co i pod byle pretekstem. Łamał 
kości dosłownie i kręgosłupy moralnie. Dla-
tego ja bardzo ostrożnie podchodzę do wsze-

lakich oskarżeń o współpracę ze służbami 
terroru wczesnego i późniejszego PRL. Tym 
bardziej, że z tymi ostatnimi miałem wątpli-
wą przyjemność obcować przez 50 miesięcy 
lat 80. minionego wieku. Łatwo bowiem 
kogoś skrzywdzić na całe życie, a także jego 
rodzinę. Staram się zawsze takich ludzi zro-
zumieć i im przebaczyć. Nawet jeśli donosili 
na mnie. Potępiam, kiedy dowody są tak 
oczywiste jak w przypadku legendarnego 
Lecha Wałęsy, jednakowoż bez wątpliwości 
TW „Bolka”. Oszukał bowiem miliony ludzi 
i donosił na swych kolegów z pracy. Dlatego 
też nie silę się na ocenę Krzysztofa Kąkolew-
skiego, którego o pewne formy współpracy 
oskarżano. Bardzo to trudne i zagmatwane. 
Zachęcam zatem do dokładnego zapoznania 
się z rozdziałem Aneks do Wokół „Co u Pana 
słychać” zamieszczonym na końcu książki, 
autorstwa żony pisarza Joanny Krzysztofo-
wej Kąkolewskiej.

I na koniec jeszcze kilka zdań komenta-
rza. Niemcy znów są wielką potęgą. Póki co 
tylko gospodarczą i polityczną. Można powie-
dzieć, że znów nadają ton i kierunek działań 
w zjednoczonej Europie. Cóż, wypada mieć 

tylko nadzieję, że Bóg i mądrość narodów 
doświadczonych okropnościami obu wojen 
nie pozwolą aby w tym przypadku potwierdzi-
ło się powiedzenie „do trzech razy sztuka”. I 
oby już nigdy nie doszło do tak potwornego 
ludobójstwa.

Krzysztof Kąkolewski: „Co u pana słychać?” –

Powojenne dobre życie niemieckich ludobójców

WALDEMAR NICMAN

Nowości Wydawnictwa FRONDA

„Złota epopeja”
Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Pierwsza po-
wieść o dramatycz-
nych losach polskiej 
rezerwy złota w cza-
sach drugiej wojny 
światowej. Wielkie 
przyjaźnie i wielkie 
emocje. Wielka roz-
grywka wywiadów. 
Odwaga, brawura i 
sensacja, kiedy trze-
ba – chłodna kalkulacja prawnicza. Ofi-
cerowie od zadań specjalnych, bankierzy 
i pierwsza polska medalistka olimpijska.

Bez tych skarbów nie istniałby ruch 
oporu w Polsce i Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie! Na jakiej podstawie minister Eu-
geniusz Kwiatkowski obawiał się konfiskaty 
rezerwy złota przez aliantów? Dlaczego nie 
ufał sojusznikom? Na czym polegała misja 
pułkowników Adama Koca i Ignacego Ma-
tuszewskiego? Jak w ciągu kilku dni byli w 
stanie zorganizować kilkadziesiąt ciężarówek i 
autobusów w kraju pogrążonym w wojennym 
chaosie? Skąd wśród kierowców Złotego Kon-
woju wzięła się Halina Konopacka, pierwsza 
polska medalistka olimpijska? Dlaczego pol-
ska rezerwa złota została ostatecznie ukryta 
w głębi Afryki? Dlaczego rozprawa tocząca 
się przed amerykańskim sądem oddalonym 
od Afryki o tysiące mil, pomogła uratować 
polskie złoto od konfiskaty przez francuskie 
władze? Czy kilkunastominutowe spóźnienie 
proceduralne mogło kosztować Polskę utratę 
zapasów bezcennego kruszcu? Ile istnień ludz-
kich kosztowała epopeja polskiego złota?

Złoto warte 463,6 mln złotych. Od-
waga i poświęcenie – bezcenne.

Liczba stron: 368, Cena: 39,90 zł

„Quo vadis. Trzecie tysiąclecie”
Martin Abram

Nowy Jork, rok 2112. Kryzys gospo-
darczy – pomysł 
rządzących na pod-
porządkowanie sobie 
ludzkości. Obywatel 
– pojęcie, które raz 
na zawsze zastąpiono 
słowem konsument. 
Stany Zjednoczone 
Świata – supermo-
carstwo, które pod-
porządkowało sobie 
świat. Zepsucie moralne – nie mniejsze niż 
w czasach Imperium Rzymskiego. Chrze-
ścijanie – przeznaczeni na śmierć. Wielka 
miłość – mężczyzny do kobiety i człowieka 
do… Boga.

Ta powieść to nie tylko fantastyczna, wcią-
gająca, pełna zwrotów akcji i przygód, napisana z 
polotem romantyczna historia miłości Szymona 
i Angel. W przedstawionej wizji przyszłości do-
strzeżemy doskonale rozpoznane, rozpracowane 
i po mistrzowsku opisane tajemnicze mechani-
zmy rządzące naszym światem i nami już dziś.

Wszystkim, którzy uważają, że autora 
poniosła wyobraźnia proponujemy włącze-
nie Internetu. Znajdziemy w nim informa-
cję, że Francja przygotowuje się do ustawo-
wego zakazu używania słów mama i tata. 
W głowie się nie mieści? A jednak… Przed 
nami Quo Vadis. Trzecie tysiąclecie!

Liczba stron: 464, Cena: 39,90 zł



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
31

książki

Wzięłam do ręki publikację „Zakładnicy Złego. 
Prawdziwe historie irlandzkich opętań i egzorcy-
zmów” autorstwa Christiny Mckenna i Davida M. 
Kiely i muszę przyznać, że dawno nie przeżyłam 
takiego napięcia podczas czytania książki. O ile 
thrillery i powieści grozy są wytworem wyobraź-
ni, to historie tutaj opisane wydarzyły się na-
prawdę. I to jest najbardziej przerażające.

„Niewinne” wywoływanie duchów!

Porażające świadectwo, polecam prze-
czytać wszystkim czytelnikom gazetowych 
horoskopów, zwolennikom przesądów, 
wróżenia z ręki itd. Po przeczytaniu tej 
książki spojrzycie na ,,te” zjawiska innym 
okiem. Zamieszczonych w książce 10 przy-
padków opetań, z których kilka jeszcze 
trwa, są przestrogą dla każdego człowieka 
aby w żaden sposób nie kusić i nie przy-
ciągać Złego. Jeden z największych trium-
fów szatana jest taki, że coraz więcej osób 
w niego nie wierzy i traktuje jako bajanie. 

Dzieci oswaja się z obcą nam maskaradą 
w wigilię Wszystkich Świętych nie zdając 
sobie sprawy z otwarciem się na działanie 
złego ducha. „Tabliczka ouija”, wymyślona 
przez spirytystów do kontaktu ze zmarłymi, 
jest sprzedawana jako zabawka. Czy rze-
czywiście jest to tylko głupstwo? Tego nie 
powiedziałaby na pewno matka chłopca 
Garego Lyttle, bawiącego się taką tablicz-
ką, a następnie zniewolonego przez ducha 
przedstawiającego się jako Tyrannus. Rela-
cja chłopca ze zjawą powoduje gwałtowną 
przemianę jego zachowania. Z grzecznego 
dziesięciolatka robi się nieznośny. Zostaje 
wyrzucony ze szkoły, leczony psychiatrycz-
nie, atakujący matkę itd. Kiedy próbuje 
wyjaśnić swoje zachowanie, odpowiada że 
postępuje tak pod wpływem Tyrannusa, 
którego próbuje „zadowolić” poprzez złe 
postępowanie. Gdy będziesz czytał Drogi 
Czytelniku tę historię to wiedz, że taka ta-
bliczka nie jest to tylko „zabawką”, ale po-
ważnym narzędziem złych mocy.

Egzorcyzmy

W książce czytamy o prawdziwych hi-
storiach, w których złe duchy wchodziły w 
człowieka, były obok niego lub mieszkały 
w konkretnym miejscu. Autorzy starannie 
odtworzyli zaistniałe fakty i tradycyjne pro-
cedury egzorcyzmów. Przeprowadzili niezli-
czoną liczbę wywiadów z ofiarami opętań, 
ich rodzinami, świadkami i księżmi, którzy 
asystowali przy dokonywaniu obrzędów 
egzorcyzmu. Znacząca część z opisanych 
tu przypadków opętań jest bardzo świeża, 
a niektóre z nich wciąż jeszcze trwają. Sta-
nowią one najbardziej zdumiewające prze-
życia, jakich można w ogóle doświadczyć. 

Egzorcystą, który odprawia rytuały jest 

irlandzki kanonik Wiliam H. Lendrum, 
który cieszy się dużym uznaniem. To wy-
jątkowy, cichy, pokorny człowiek Kościoła 
protestanckiego. Pomimo wieku emery-
talnego wciąż nieustraszony i pełen ener-
gii przyjmuje obowiązki egzorcysty. Mocą 
Boga rozkazuje mu odejść i nie niepokoić 
więcej dręczonego. W części pierwszej au-
torzy przybliżają nam postać Landrum oraz 
cztery historie z nim związane. 

Nie chcę oopisywać wszystkich opi-
sanych historii. Mogę napisać, że są tak 
wstrząsające, że wsponienie o nich przycho-
dzi na myśl dość często. Niektóre napawa-
ją smutkiem i przerażeniem, gdy dotyczą 
biednych dzieci. Najmocniejsze wrażenie 
wywarła na mnie opowieść pod tytułem: 
„Pan Gant i sąsiad z piekła” oraz „Potwor-
ność na półwyspie Dingle”. Książka jest 
niewątpliwie mroczna. Rzuca też światło na 
najbardziej mroczne i tajemnicze obszary 
ludzkiego doświadczenia. Traktuje ona o 
pojęciu szatana i potwierdza, że jest to jak 
najbardziej realna, a nie tylko baśniowa, 
postać. 

We wprowadzeniu opisane są dokładnie 
przypadki, które zostały zarejestrowane na 
taśmach filmowych. Przywołana jest też hi-
storia doktora psychiatry po Harvardzie - M. 
Scotta Pecka. Opisał od niewytłumaczalne 
przypadki, z którymi miał do czynienia. W 
jednym z nich pacjentka przedstawiała sobą 
niezaprzeczalny dowód demonicznego opę-
tania. Dręczona młoda kobieta wydawała 
się zmieniać na jego oczach. To, co później 
się z nią działo sprawiło, że psychiatra był 
zmuszony uznać istnienie jakiejś odrębnej 
istoty, która była obecna w jego pacjentce.

Książka jednak nie pozostawia czytel-
nika z poczuciem bezsilności. Udowadnia, 
że jeśli zdecydujemy się walczyć ze złem, 
możemy uzyskać wsparcie i wyjść z walki 
zwycięsko. Mamy do dyspozycji potężną 
broń, jaką jest na przykład Różaniec oraz 
modlitwa do św. Michała Archanioła. Pole-
cam odmawiać każdego dnia by być niewi-
dzialnym dla złego.

Książka ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa Fronda. Liczy 456 stron, a kosztuje 
49,90 zł.

Ostrzegamy: nie Czytaj tej książki nocą, 
kiedy jesteś sam w domu…

Christiny Mckenna i Davida M. Kiely: „Zakładnicy Złego. 
Prawdziwe historie irlandzkich opętań i egzorcyzmów”

Nie eksperymentujmy z okultyzmem!

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
„Labirynt Fauna”
Guillermo del Toro, Cornelia Funke

Mroczna i nastrojowa, bogato 
ilustrowana baśń oparta na nagrodzo-
nym trzema Oscarami filmie Guiller-
mo del Toro.

Guillermo del Toro, zdobywca 
Oscara za najlepszy film za „Kształt 
wody”, wraz z Cornelią Funke, au-
torką bestsellerowych powieści „Atra-
mentowe serce” i „Król złodziei”, 
wspólnie stworzyli epicką i mroczną powieść fantasy dla czytelni-
ków w każdym wieku, wzbogaconą poruszającymi poetyckimi ilu-
stracjami. Ta czarowna historia zabiera czytelników do złowrogie-
go, magicznego i rozdartego wojną świata, zapełnionego wyraziście 
narysowanymi postaciami, takimi jak nieuczciwe fauny, zawzięci 
żołnierze, potwory zjadające dzieci czy dzielni buntownicy. Jak 
przystało na prawdziwą baśń, jest też dawno zaginiona księżniczka, 
która ma nadzieję na powrót do rodziny...

Liczba stron: 280, Cena: 39,90 zł

„Upiorne opowieści po zmroku” t. 1
Alvin Schwartz

„Upiorne opowieści po zmro-
ku”  zawierają jedne z najbardziej 
przerażających opowieści o makabrze, 
mrocznej zemście i nadprzyrodzonych 
wydarzeniach wszech czasów. Chodzą-
ce zwłoki, tańczące kości, szaleńcy z 
nożami i ucieczki krętymi uliczkami 
przed śmiercią – wszystkie te motywy 
znajdziemy w tym mrożącym krew w żyłach zbiorze opowieści o 
duchach.

Klasyczna kolekcja niesamowitych opowieści, zebranych i 
opowiedzianych przez zbieracza folkloru Alvina Schwartza i zi-
lustrowanych przez cenionego artystę Stephena Gammella. Połą-
czenie klimatu serialu  „Stranger Things”  z motywami znanymi z 
klasyki opowieści grozy spod znaku Stephena Kinga.

Liczba stron: 140, Cena: 29,90 zł

„Ten cholerny Księżyc”
Algis Budrys

Klasyczna powieść science 
fiction opowiadająca o człowieku 
jako istocie wiecznie szukającej i 
badającej z narażeniem życia coraz 
to nowe obszary.

Doktor Edward Hawks prowa-
dzi na zlecenie amerykańskiej mary-
narki wojennej ściśle tajne badania 
nad tajemniczym obiektem znalezionym na Księżycu. Wszyscy 
ochotnicy, którzy mieli odwagę wejść do niego są zabijani za ła-
manie nieznanych obcych zasad panujących wewnątrz. Kolejnym 
śmiałkiem, który zostaje wysłany do eksploracji obiektu jest Al Bar-
ker – człowiek, który nieraz patrzył śmierci w twarz. Teraz również 
nie zawaha się wykonać kolejnego nadludzkiego zadania…

Liczba stron: 250, Cena: 32,90 zł 

„George i poszukiwanie kosmicznego skarbu”
Lucy i Stephen Hawking

Kolejna odsłona przygód Geo-
rge’a w kosmosie. Stephen Hawking 
i jego córka Lucy rozpalą wyobraźnię 
każdego czytelnika.

George bardzo się zasmucił na 
wieść, że jego przyjaciółka Annie i jej 
ojciec przeprowadzają się do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie Eric ma rozpo-
cząć nową pracę przy programie lotów 
kosmicznych – będzie szukać oznak 
życia we Wszechświecie. Na szczęście rozłąka nie trwa zbyt dłu-
go. Kiedy dziewczynka stwierdza, że kontaktują się z nią kosmici, 
by przekazać jej ostrzeżenie, George rusza na pomoc. On, Annie, 
superinteligentny komputer Kosmos i Emmett, nowy irytujący 
kolega, udają się na poszukiwanie kosmicznego skarbu po całej 
Galaktyce i nie tylko.

Liczba stron: 350, Cena: 39,90 zł

„Zimowe nawiedzenie”
Dan Simmons

Przerażająca opowieść o duchach, strachu i samot-
ności w scenerii znanego z horroru „Letnia noc” mia-
steczka Elm Haven.

Dale Stewart, niegdyś szano-
wany wykładowca i powieściopi-
sarz, doprowadził do ruiny zarów-
no swoją karierę, jak i małżeństwo 
– a teraz ciemność nieuchronnie 
się do niego zbliża. W ostatnich 
godzinach Halloween wrócił do 
wymierającego miasteczka Elm 
Haven, w którym się wychował. 
Dzięki odosobnieniu ma nadzieję 
znaleźć tutaj spokój. Ale przepro-
wadzka do od dawna opuszczonej posiadłości na obrzeżach 
miasta – niegdyś będącej domem dziwnego i błyskotliwego 
przyjaciela Dale’a, który stracił swoje młode życie w prze-
rażającym „wypadku” podczas strasznego lata 1960 roku 
– stanowi tylko ostatni z długiej serii popełnionych przez 
Stewarta błędów. Ponieważ wcale nie jest tutaj sam. Pry-
watne demony śledzą go w tym domu cieni, który zaczyna 
przekształcać rzeczywistość w przerażające, nowe formy. W 
dodatku wszystko pokrywa ciężki, wczesny śnieg, który wła-
śnie zaczął padać…

Liczba stron: 352, Cena: 45,00 zł

„Rekursja”
Blake Crouch

„Mój syn został wymazany” - to 
ostatnie słowa, które słyszy detektyw 
Barry Sutton od kobiety, która chwilę 
później skacze z dachu wieżowca na 
Manhattanie. To nie był jednak od-
osobniony przypadek, w całym kraju 
ludzie budzą się rano do życia diame-
tralnie innego niż to, w którym zasnęli 
wieczorem.

Czy cierpią na Zespół Nieprawdziwych Wspomnień – tajem-
niczą przypadłość, która doprowadza chorych do szaleństwa wspo-
mnieniami z życia, którego nigdy naprawdę nie przeżyli? Czy może 
za fasadą z pozoru normalnej rzeczywistości kryje się złowieszczy 
spisek, który kieruje naszym życiem?

Doktor neuronauki Helena Smith wie, jaką potęgą jest 
pamięć: dlatego poświęciła życie na stworzenie technologii, 
która pozwoli ludziom zachować najważniejsze wspomnienia 
z przeszłości. Gdyby jej się to udało, każdy mógłby przeżyć na 
nowo pierwszy pocałunek czy narodziny dziecka. Jednak jej 
odkrycie będzie znacznie donioślejsze dla całej rzeczywistości 
niż się początkowo wydaje...

Szukając prawdy, Barry staje twarzą w twarz z przeciwnikiem 
bardziej przerażającym niż jakakolwiek choroba – siłą, która ata-
kuje nie tylko ludzkie umysły, ale wszystko co ich otacza… Pa-
mięć tworzy rzeczywistość - to słowa, które detektyw zapamięta 
na zawsze.

Liczba stron: 366, Cena: 39,90 zł

„LAnny”
Max Porter

Mroczna i urzekająca po-
wieść nominowana do „Booke-
ra 2019”.

O godzinę drogi od Londynu 
znajduje się wioska, w niczym nie-
różniąca się od wielu innych: pub, 
kościół, domy z czerwonej cegły, 
kilka budynków urzędowych, na 
obrzeżach parę większych posia-
dłości. Wszędzie — co normalne — posłyszeć można ludzi 
mówiących o miłości, trudach dnia codziennego, pracy, 
umieraniu i wyprowadzaniu psów. Wioska należy do swych 
mieszkańców, a także do okolicy i jej przeszłości.

Należy również do Praszczura Łuskiewnika, mitycznej 
postaci, którą dzieci w szkole zwykły rysować jako zieloną 
i liściastą, z wyrastającymi z ust wiciami. Łuskiewnik budzi 
się z błogiej drzemki. Wsłuchuje się we współczesną wioskę, 
w symfonię jej rozmów, na którą składają się pijackie wyzna-
nia, uliczne plotki, poirytowane czy płaczliwe rozmowy w 
rodzinnych domach. Najbardziej zaś wsłuchuje się w twór-
czego i żyjącego w swoim świecie chłopca, którego rodzice 
niedawno sprowadzili się do wioski: Lanny’ego.

Lanny to płomienna obrona kreatywności, duchowości 
i płodnych sił, które często mogą się wydawać spychane na 
margines współczesnego świata. Książka ta umacnia sławę 
Portera jako jednego z najodważniejszych i wrażliwych pisa-
rzy młodego pokolenia.

Liczba stron: 220, Cena: 39,90 zł
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