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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września
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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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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się
we wtorek - 8 października
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ogłoszenie własne wydawcy reklama

Kończy się właśnie kadencja Sejmu i Senatu RP. 13 października od-
będą się wybory parlamentarne. To odpowiedni moment na podsu-
mowania i plany.

W sierpniowym wydaniu opublikowaliśmy wywiady z trzema 
parlamentarzystami z płocko-ciechanowskiego okręgu wyborcze-
go: senatorem Janem Marią Jackowskim (PiS) oraz posłami Marci-
nem Kierwińskim (PO) i Maciejem Wąsikiem (PiS).

Dziś pora na trójkę posłów: Elżbietę Gapińską (PO), Roberta 
Kołakowskiego (PiS) oraz Piotra Zgorzelskiego (PSL). Na str. 11 
zamieszczamy wywiady, w których rozmawiamy z nimi o tym - 
czym się zajmowali w mijającej kadencji, co uważają za swój sukces 
a czego nie udało załatwić, a także o planach na kolejną kadencję 
– jeśli wyborcy ponownie powierzą im mandat.

TM

Trzy pytania do parlamentarzystów

Parlamentarne podsumowania i plany – cd.
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Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP (PSL)Robert Kołakowski – Poseł na Sejm RP (PiS)Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm RP (PO)
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Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Wspomnienia z przyszłości

Teraz w styczniu 2020 na samym początku 
roku odwiedziła naszą redakcję para miłych 
osób. Pan był w czarnym garniturze i czar-
nych butach. Pani w czarnej sukni, czarnych 
pończochach i czarnych pantoflach. Mimo 
zimy byli bez odzieży wierzchniej. Cerę mie-
li ziemistą z odcieniem żółtawym, dłonie 
jakby woskowe, a oczy matowe i zamglone. 
Mówili cicho jakby nie oddychając.

– Przyszliśmy aby za waszym po-
średnictwem powiadomić społeczeń-
stwo. Żeby w końcu zbudować Zalew 
Regimiński w gminie Regimin, trzeba 
zmienić nazwę na Zalew Lekowski na 
Ziemi Lekowskiej w Parafii Lekowo. 
Ominie to klątwę dubeltowo potrójną, 
która blokuje budowy w Regiminie. A 
tej klątwy dzisiaj nie da się odczynić. 
Bo trzeba żeby naraz dwóch dziekanów 
i dwóch cadyków wspólnie trzy noce i 
trzy dni czynili na miejscu w intencji. 
Niemożliwe. Skąd wziąć dzisiaj dwóch 
cadyków jak nie ma cadyka jednego – 
powiedział Pan w Czerni. – Jak zmie-
nią nazwę na Zalew Lekowski wtedy 
klątwa nie będzie działała na budowę. 
Za trzy lata będą tam pływały żaglówki 
– zapewniła Pani w Czerni. Gdy nasi 
goście to powiedzieli, pomalutku wstali 
i wolnym krokiem szurając nogami po 
posadce korytarza udali się do klatki 
schodowej i zaczęli z trudem schodzić 
w dół. Gdy otwierali drzwi na dwór, w 
tym momencie dwie nasze koleżanki 
redakcyjne szybko wychyliły się z okna 
na piętrze, by pomachać im na poże-
gnanie. Ale gdy drzwi się zamknęły, 
przed wyjściem nie było nikogo. Lecz 
koleżanki pomachały wychodzącym, 
choć ich nie widziały, zaś oni je widzieli 
na pewno.

Teraz następna ważna sprawa. 
Wczoraj przyszła do nas jedna miesz-
kanka, która powiadomiła redakcję o 
hałasach w Śródmieściu. – Moje zna-
jome co mieszkają na Warszawskiej, 

gdy schodzą w nocy do piwnicy, ciągle 
słyszą pod spodem chrobotanie. Co oni 
tym tunelem w nocy kulgają żeby tak 
chrobotało. Zaczęło się to jak urucho-
mili nową odnogę tunelu od miejsca 
gdzie jest Galeria Pana Bieranowskiego, 
do kompleksu bunkrów pod osiedlem 
za Halą Pułtuską. A w ogóle to nadal 
działa kabel co biegnie od bunkra pod 
Placem Kościuszki do Leningradu i 
dalej przez Koszice, Miśkolc i Tataba-
nia do Szwajcarii – powiedziała Pani z 
oburzeniem. 

Sprawa już wcześniej była nam 
trochę znana, bo od dwóch miesięcy 
dochodziły pewne sygnały. Lecz teraz 
sytuacja dojrzała by oficjalnie podjąć te-
mat z pozycji prasowej. Więc potwier-
dzamy, że mieszkańcy Warszawskiej 
mają prawo do ciszy nocnej. Dlatego 
apelujemy do osób odpowiedzialnych 
za organizację przewozów kolejką w tu-
nelu pod Śródmieściem, żeby wagoniki 
kulgać w godzinach od 8.00 do 20.00. 
Przecież na takie przewozy jakie tam 
są, w zupełności wystarczą wskazane 
godziny. 

– Nie po to zamknęli ruch samo-
chodowy na Warszawskiej, żeby teraz 
w nocy chrobotało od spodu. Trzeba 
interweniować – komentując problem 
powiedziała Alicja* (nazw. do wiad. 
red.), przypadkowo spotkana przez 
naszego redaktora na Armii Krajowej, 
która zaraz poszła do marketu kupić 
kardamon do pulpeciów w sosie gru-
chowym po lipacku (nazwa pulpeciów 
od pięknej wsi Lipa na Ziemi Lekow-
skiej).

Jeśli zaś chodzi o kabel, o którym 
była mowa, to jest to łącze bardzo prze-
starzałe. Gdy dzwonimy przez niego na 
Koszice i Tatabania do Szwajcarii, za-
wsze szumi, że głośno trzeba krzyczeć 
żeby nas tamci usłyszeli. Naprawdę nie 
ma czego zazdrościć.

Kolejny news. Jak się dowiedzie-
liśmy z wiarygodnego źródła, w przy-
szłym tygodniu radni mają przegło-
sować uchwałę o zmianie organizacji 
ruchu w Śródmieściu. Ulica Strażacka 
stanie się jednokierunkową, z kierun-
kiem ruchu od rzeki do skrzyżowania 
ze Ściegiennego. Jednokierunkowa bę-
dzie także Małgorzacka z kierunkiem 
ruchu od skrzyżowania z Sierakowskie-
go do skrzyżowania ze Strażacką. Zaś 
Sierakowskiego będzie jednokierunko-
wa od słupków przy Warszawskiej do 
skrzyżowania z Kilińskiego.

– Bardzo się cieszę, że Strażacka bę-
dzie jednokierunkowa z dołu pod gór-
kę. Ile muszą się naczekać wyjeżdżający 
z parkingu. Jak Strażacką przejadą ci z 
lewej zaraz jadą z prawej, a jak przeja-
dą z prawej zaraz jadą z lewej. A ci z 
góry to jadą jak na łeb, na szyję, jeden 
za drugim. Teraz będzie lepiej – powie-
działa Bożenna* (nazw. do wiad. red.), 
przypadkowo spotkana przez naszego 
redaktora koło Domu Kultury, któ-
ra zaraz poszła do Galerii Biegasa na 
Przegląd Poezji Satanistycznej im. Dia-
bła Sataniuela ze Stryjewka w gminie 
Grudusk. (Gwoli uzupełnienia podaje-
my, że Przegląd zakończył wzruszający 
spektakl pt. „Paróweczki jadem kiełba-
sianym nadziewane” w wykonaniu lu-
dowej grupy artystycznej „Wyostrzone 
Rozmazanie” z sołectwa Gumowo na 
Pohuciu).

Na zakończenie garść informa-
cji powyborczych z dalekiego Dziu-
dzianowa. Ale nie z roku 2019, bo 
o tym pisaliśmy już nie raz, przeska-
kujemy więc do roku 2023. Otóż 
w 2023 roku spośród kandydatów 
dziudzianowskich w pięknym stylu 
wygrał lubiany i szanowany wielolet-
ni polityk Hubert Gołagowski, któ-
ry z poparciem 62.759 głosów zajął 
drugie miejsce w skali całego okręgu 

klocko-dziudzianowskiego. Zaraz po 
oficjalnym ogłoszeniu wyników po-
wołał nowych pełnomocników po-
wiatowych, którymi zostali lubiani i 
szanowani politycy lokalni – Tadeusz 
Stolarek i Norbert Alberciak. Nie-
zwłocznie przystąpili oni do lustracji 
bazy członkowskiej. Jeszcze przed 
wezwaniem, do nowych pełnomoc-
ników licznie zgłosili się dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, wójtowie oraz 
urzędnicy różnych organów. Wszy-
scy dobrowolnie złożyli samokrytykę 
za okres ubiegły i wyrazili radość z 

powołania nowych pełnomocników. 
Także bez wezwania samokrytykę 
złożyli wszyscy radni miejscy, którzy 
weszli do rady z list macierzystego 
komitetu wyborczego. W stosunku 
do wymienionych członków, pełno-
mocnicy na 6 miesięcy warunkowo 
zawiesili dyscyplinarne wykluczenie 
ich z szeregów. Akcja lustracji trwa, 
o jej całościowych wynikach na pod-
stawie doniesień mediów dziudzia-
nowskich powiadomimy w stosow-
nym czasie.

IWO GAWLICA

Zalew Lekowski i co huczy w tunelu pod Warszawską
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Na początku września w Zamku Książąt Mazowiec-
kich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
podpisali z ciechanowskimi beneficjentami umo-
wy na dofinansowanie kilku ważnych inwestycji. 
Szpital będzie realizował projekt „Oszczędzanie 
energii”, natomiast Starostwo Powiatowe dwa 
projekty edukacyjne dla licealistów, zaś Urząd 
Gminy w Opinogórze Górnej zrealizuje projekt 
„Lepsza jakość powietrza i edukacji”. Wszystkie 
przedsięwzięcia finansowane będą w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020.

Szpital 

W ramach podpisanych umów na-
stąpi wymiana układu energetycznego w 
ciechanowskim szpitalu. Nowy system 
energetyczny będzie skojarzony technolo-
gicznie, pozwoli na wytworzenie energii 
cieplnej jak i chłodnej. Układ ten będzie 
zasilany na paliwo gazowe oraz będzie 
zsynchronizowany z siecią zakładu ener-
getycznego. Całkowita wartość projektu 
wynosi: 6.901.780,74 zł, w tym kwota do-
finansowania: 4.734.567, 40 zł.

Szkoły powiatowe 
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zyg-

munta Krasińskiego i II LO im. Adama Mic-
kiewicza, będzie poprawiona edukacja w kre-
atywność, innowacyjność, przedsiębiorczość 
czy umiejętność pracy w zespole. Szkoły zorga-
nizują kółka zainteresowań z przedmiotów: ma-
tematyka, j. angielski, biologia, chemia, fizyka 
i geografia. Dla lepszego przyswajania wiedzy 
uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prak-
tycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. 
Dla uczniów słabszych w nauce przewidziane 
będą zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracownie 
zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do 
lekcji: matematyki, chemii, geografii, biologii 
i informatyki. Nauczyciele będą mieć możli-
wość podjęcia studiów podyplomowych oraz 
skorzystania z warsztatów z kompetencji cyfro-
wych. Całkowita wartość pierwszego projektu 
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” 
wynosi: 996.575,00 zł, zaś drugiego „Kompe-
tencje kluczowe gwarancją sukcesu” wynosi: 
992.075,00 zł, w tym kwoty dofinansowania: 
946.535,00 zł i 942.035,00 zł.

Opinogóra Górna 

W Opinogórze Górnej w ramach dwóch projek-
tów zostanie poprawiona jakość powietrza i edukacji. 
Dzięki funduszom unijnym mieszkańcy wymienią 
swoje stare piece, np. węglowe na piece nowoczesne 
i ekologiczne. W 45 budynkach pojawią się piece 
wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę lub 
zgazowujące drewno. W ramach projektu w 22 bu-
dynkach wnioskodawca zamontuje instalacje fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy 
ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytko-
wej. W trzech szkołach podstawowych, w Opinogórze 

Górnej, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej, poprawi 
się edukacja. Młodzież będzie mogła rozwijać się na 
dodatkowych zajęciach, które poprawią kompetencje 
kluczowe, niezbędne na rynku pracy. Dla uczniów 
zdolnych przewidziane będą zajęcia z matematyki, 
kreatywności, języka obcego, przyrody i robotyki. 
Uczniowie słabsi będą uczęszczać na zajęcia wyrów-
nawcze, dzięki temu nadrobią zaległości i poprawią 
oceny, a dzieci z niepełnosprawnością skorzystają z 
zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć re-
walidacyjnych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyj-
nej. Łącznie w projekcie weźmie udział 253 uczniów. 
Zaplanowano także zajęcia rozwijające u młodzieży 
innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę w grupie. 
Aby lekcje nie były nudne, nauczyciele wprowadzą 

naukę metodą eksperymentu, będą również wyko-
rzystywać interaktywne materiały elektroniczne m.in. 
platformę e-learningową. Do wszystkich szkół zostaną 
kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania 
kompetencji cyfrowych. Całkowita wartość pierw-
szego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra 
Górna – etap II” wynosi: 1.415.217,93 zł, zaś dru-
giego „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży 
szkolnej” wynosi: 1.029.687,72 zł, w tym kwoty dofi-
nansowania: 1.015.008,80 zł i 977.686,52 zł.

Umowy zostały podpisane przez marszałka Ada-
ma Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka z: 
Andrzejem Kamasą – dyrektorem Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Joanną Po-
tocką-Rak – starostą ciechanowskim i Stanisławem Kę-
sik – wicestarostą powiatu ciechanowskiego oraz Pio-
trem Czyżykiem – wójtem Gminy Opinogóra Górna.

TJ / PP 

Pozyskano środki na inwestycje w powiecie ciechanowskim 

Podpisano umowy na milionowe inwestycje

Od lewej: Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, marszałek Adam Struzik, starosta Joanna Potocka-Rak, wicestaro-
sta Stanisław Kęsik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. 
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Wraz z początkiem września oddano do użytku 
dwie ważne i wyczekiwane miejskie inwestycje. 
Zrewitalizowaną kamienicę Pianki przy ul. War-
szawskiej 18 oraz Park Nauki Torus usytuowany 
przy zrewitalizowanej wieży ciśnień. Na realiza-
ję przedsięwzięć pozyskano środki unijne. 

Kamienica 

Oficjalne otwarcie kamienicy odbyło 
się pierwszego dnia września. Jest to nowe 
miejsce edukacyjno-kulturalne na mapie 
miasta. Organizowane będą tu wystawy, 
warsztaty, spotkania, działać będzie Klub 
Młodego Odkrywcy, Klub Seniora oraz 
klubokawiarnia. 

Miejsce dla siebie znajdą tu między 
innymi dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym w ramach programu 
„Klucz do uczenia się”. W weekendy w 
Klubie Młodego Odkrywcy odbywać się 
będą cykliczne otwarte warsztaty z zakresu 
m.in. edukacji społecznej, technicznej. 

W ulokowanym w kamienicy Klubie 
Seniora organizowane będą spotkania Cie-
chanowskiej Rady Seniorów, zajęcia dla 
osób dojrzałych, spotkania tematyczne, czy 
lekcje języka angielskiego dla starszych. 

Pierwszą wystawą zorganizowaną w 
Galerii Artystycznej, uruchamianej przy 
Klubokawiarni W18, jest wystawa fotogra-
fii „Żydzi w burzliwej epoce 1914-1918”, 
przygotowana przez Stowarzyszenie Wspól-
noty Żydowskiej z Meudon – francuskiego 
miasta partnerskiego Ciechanowa. 

Kamienica z 1925 r. jest jednym z 
nielicznych zachowanych obiektów archi-
tektury miejskiej o konstrukcji tradycyjnej 
z cegły. Obiekt wpisany jest do rejestru za-
bytków. Dwupiętrowy budynek z użytko-

wym poddaszem przed II wojną światową 
należał do żydowskiej rodziny. Kamienica 
posiada dobudowany w 1960 roku aneks, 
gdzie mieściła się piekarnia. Budynek peł-
nił funkcje mieszkalno-usługowe, nigdy 
nie podlegał pracom remontowym, od kil-
ku lat był wyłączony z użytkowania. 

Rewitalizacja kamienicy została za-
kończona pod koniec ubiegłego roku. Zo-
stały przeprowadzone prace remontowe i 
modernizacyjne, wymieniono konstrukcję 
i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, 
przyłącza i stolarkę. Przebudowano ściany 
wewnętrzne, odtworzona została zabyt-
kowa elewacja, oczyszczono i odnowiono 
ściany, sufity i posadzki. Wykonano izo-
lację termiczną i przeciwwodną. Budynek 
został podłączony do miejskiej sieci cie-
płowniczej. Wszystkie elementy zabytko-
we zostały oczyszczone i zakonserwowane. 
Zlikwidowane zostały bariery architekto-
niczne, zamontowano windy i urządzenia 
zwiększające dostępność obiektu. Remont 
obiektu był możliwy dzięki pozyskanym 
przez miasto środkom unijnym. 

Kamienicą zarządza miejska jednostka 
kultury COEK STUDIO. 

Park Nauki Torus

Również od początku września rozpo-
czął funkcjonowanie park nauki zlokalizo-
wany przy wieży ciśnień w Ciechanowie. 
Bilety można kupić przez internet, na stro-
nie obiektu: parknaukitorus.pl. 

Jest on miejscem interaktywnej eduka-
cji poprzez zabawę. Czynny jest od wtorku 
do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz w sobo-
ty i niedziele w godz. 10.00-18.00.

Bilet normalny kosztuje 12 zł, ulgowy 
8 zł, bilet rodzinny 40 zł, grupowy 7 zł (od 
osoby). Bilet ulgowy przysługuje dzieciom 
uczęszczającym do przedszkola, dzieciom 
i młodzieży szkolnej (w wieku 4-19 lat), 
studentom oraz doktorantom (do 26 lat), 
osobom niepełnosprawnym i ich opieku-
nom (po okazaniu dokumentu potwierdza-
jącego zniżkę – legitymacja, dowód osobisty, 
orzeczenie). Bilet rodzinny przysługuje co 
najmniej 3-osobowej rodzinie: 2 dorosłych 

opiekunów + min. 1 dziecko, maks. 7 dzie-
ci). Obowiązują ulgi dla posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. Bilet normalny z tą kartą 
kosztuje 11 zł, ulgowy 7 zł. Bilet grupowy 
dotyczy osób w grupach co najmniej 15-oso-
bowych i maksymalnie 50-osobowych.

W ofercie Parku Nauki Torus będą 
warsztaty i zajęcia skierowane przede 
wszystkim dla grup uczniów, jak również 
dla dorosłych, rozwijające zainteresowania 
matematyką, techniką i innymi naukami 
ścisłymi. Przeznaczona do tego sala wie-
lofunkcyjna znajduje się także w lewej czę-
ści budynku. 

– Zabawa jest najlepszym sposobem 
na zainteresowanie dzieci nauką, a szcze-
gólnie naukami ścisłymi. Obalamy w ten 
sposób błędne przekonanie, że fizyka czy 
matematyka muszą być nudne. Nauka to 
przecież nie tylko wzory i teorie. Matema-
tyka i fizyka są obecne w naszym codzien-
nym życiu, co pokazujemy w naszym parku 
nauki – podkreśla kierownik Parku Nauki 
Torus Marzena Lentowszczyk.

Inspiracją do nadania obiektowi na-
zwy Park Nauki Torus był element składo-
wy wieży ciśnień. Nazwa podkreśla mate-
matyczny i naukowy charakter budynku i 
samej wieży.

Na rewitalizację niszczejącej wieży 
ciśnień miasto pozyskało unijne dofinan-
sowanie w wysokości 2,7 mln zł. Na samo 
uruchomienie Parku Nauki Torus w bu-
dynku przy wieży ciśnień władze miasta 
pozyskały w tym roku 886.320,09 zł od 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Wieża ciśnień z parkiem nauki w 
2019 roku została Top Inwestycją Komu-
nalną. Ciechanowska inwestycja znalazła 
się wśród dziesięciu nagrodzonych w kon-
kursie organizowanym przez serwis portal-
samorzadowy.pl. Ponadto w głosowaniu 
internautów zdobyła trzecie miejsce. 

PP / RJ

Oddano do użytku dwie inwestycje miejskie 

Park Nauki Torus i kamienica Pianki już otwarte

Kamienica Pianki przy ul. Warszawskiej. 

Park Nauki Torus. 
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ogłoszenie

Miasto przystępuje do montażu systemów 
wykorzystujących odnawialne źródła ener-
gii. W pierwszym etapie, w ramach pro-
gramu realizowanego dzięki pozyskaniu 
unijnego dofinansowania, do objętych nim 
gospodarstw domowych trafią panele foto-
woltaiczne. 

Ciechanów jest liderem projektu 
wartego w sumie prawie 11 mln zł, 
wdrażanego w partnerstwie z gminami 
Glinojeck, Opinogóra Górna i Strze-
gowo, dofinansowanego łączną kwotą 
prawie 8 mln zł.

Panele fotowoltaiczne zamonto-
wane zostaną w 116 gospodarstwach 
domowych na terenie Ciechanowa. Na 
84 budynkach prywatnych pojawią się 
instalacje złożone z 11 paneli (łączna 
moc około 3 kW), a na 31 budynkach 
złożone z 15 paneli (łączna moc około 
4 kW). Instalacje przewidziano także 
na 9 budynkach użyteczności publicz-
nej. Na dachu Urzędu Miasta znajdzie 
się instalacja o mocy około 15,60 kW, 
natomiast na pozostałych ośmiu obiek-
tach (ZWiK, ZKM, Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, 
Szkoła Podstawowa nr 7, kryta pływal-
nia, PWSZ – przy ul. Narutowicza 9 
oraz przy ul. Wojska Polskiego 52) moc 
każdej wyniesie około 39,78 kW. 

Oprócz montażu paneli fotowol-
taicznych ten etap zadania uwzględnia 
zlokalizowanie w centrum miasta łado-
warki do samochodów elektrycznych. 

Prace powinny zakończyć się do 
połowy listopada. Na kolejny etap, 
związany z montażem pomp ciepła, 
ogłoszony został przetarg. 

– Jest to szczególna inwestycja dla 
naszego miasta, zarówno ze względu 

na jej rodzaj jak i skalę. Mocno wspie-
ramy wszelkie rozwiązania proekolo-
giczne, przyczyniające się do poprawy 
jakości powietrza, którym oddycha-
my. Inwestowanie w systemy OZE 
wpisuje się w innowacyjne, odpowie-
dzialne względem klimatu podejście. 
Inwestycja ta tym bardziej cieszy, że 
realizowana jest dzięki pieniądzom 
z zewnątrz – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński. 

Dofinansowanie dla samego Cie-
chanowa to 3.208.529 zł. Wkład wła-
sny miasta – 1.069.509, 83 zł.

Gmina Miejska Ciechanów 
w czerwcu 2016 r. informowa-
ła mieszkańców o planowanych 
działaniach, m.in. zamieszczając 
na stronie internetowej urzędu an-

kiety dotyczące zapotrzebowania 
mieszkańców na instalacje paneli 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
do c.w.u. przy założeniu otrzyma-
nia dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych.

W ramach wspólnego projektu 
Ciechanowa i trzech współpracujących 
gmin uwzględnione zostały 444 go-
spodarstwa domowe, gdzie zamonto-
wanych zostanie 555 instalacji do pro-
dukcji energii odnawialnej. Pod uwagę 
wzięto także w sumie 16 obiektów uży-
teczności publicznej. Z tego w samym 
Ciechanowie zamontowanych zostanie 
179 instalacji (paneli oraz w II etapie 
pomp ciepła) w 123 gospodarstwach 
domowych.

UM/TM

Proekologiczna inwestycja za unijne pieniądze

Zainstalują panele fotowoltaiczne

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radna Edy-
ta Rzeplińska-Filipowicz zgłosiła interpelację 
w sprawie remontu alejek na Cmentarzu Ko-
munalnym.

Jak powiedziała radna, mieszkańcy zgła-
szali do niej potrzebę remontu szczególnie 
dwóch głównych alejek. - Jedna z nich, prowa-
dząca od wejścia z bramą od strony ul. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 
jest zbudowana ze starych płyt chodnikowych. 
Odchodzą od niej nowe alejki, w kierunku 
niedawno rozbudowanej części cmentarza. Na-
tomiast ta główna – reprezentacyjna – wygląda 
fatalnie, z dołami, nierównościami, na których 
łatwo się potknąć. Po deszczu czy przy rozto-
pach zbierają się tam wielkie kałuże znacznie 

utrudniające przejście. Druga, prowadząca od 
głównego wejścia od strony ul. Gostkowskiej, 
w ok. 3/4 swej długości posiada poprzeczne 
wybrzuszenie na całej szerokości. Jest ono co-
raz wyższe i powiększa się, przez co zwiększa 
prawdopodobieństwo wywrócenia się – mówi-
ła Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

Radna uważa, że remont powinien od-
być się możliwie szybko. - Zbliża się Dzień 
Wszystkich Świętych. Wiele osób tylko wtedy 
odwiedza Ciechanów, a taki obraz na cmenta-
rzu psuje w ich oczach wizerunek miasta. (…) 
Naprawa alejek jest jednak konieczna przede 
wszystkim ze względów bezpieczeństwa – pod-
kreśla radna Rzeplińska-Filipowicz.

TM

Cmentarz Komunalny

Interpelacja w sprawie cmentarza

Radna Edyta-Rzeplińska Filipowicz interpelowała w sprawie remontu m.in. głównej alejki 
cmentarnej prowadzącej od strony bramy znajdującej się przy pętli miejskiej.
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Prezydent Krzysztof Kosiński podkreśla, że miasto wspiera wszelkie działania pro-
ekologiczne.
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W sierpniu w ciechanowskim szpitalu został 
wykonany po raz pierwszy zabieg rotablacji u 
pacjenta oddziału kardiologicznego. Polega 
on na przewierceniu wysokoobrotowym mi-
krowiertłem zatkanych naczyń wieńcowych. 
Zabieg wykonali dwaj warszawscy kardiolodzy 
interwencyjni: dr n. med. Józef Jodkowski oraz 
dr n. med. Przemysław Kwasiborski, których 
udało się pozyskać do współpracy w ciechanow-
skiej placówce. 

- Zabieg ten polega na pokonaniu 
bardzo twardych i zwapniałych zmian w 
tętnicach wieńcowych. Są to zmiany, któ-
re bardzo trudno poszerzyć tradycyjnymi 
metodami, więc stosujemy technikę rota-

blacji. Polega ona na przewierceniu tych 
zmian specjalnym wiertłem z powłoką 
diamentową. Jest to bardzo wytrzymałe 
wiertło szybkoobrotowe, dzięki czemu nie 
powoduje zatkania naczynia pozostałościa-
mi ze ściętej zmiany. Następnie naczynie 
jest poszerzane tradycyjnymi metodami. 
Po takim zabiegu pacjent może wyjść ze 
szpitala nawet następnego dnia – tłumaczy 
dr n. med. Przemysław Kwasiborski.

Należy jednak podkreślić, że przewier-
canie zatkanych naczyń wieńcowych jest 
metodą bardzo agresywną. Wprawdzie w 
większości przypadków, pacjent następne-
go dnia może opuścić szpital, jednak jest 
to zabieg również obciążony znacznym 

ryzykiem. Dlatego też wykonywany jest 
w najtrudniejszych przypadkach, czyli w 
tych, w których tradycyjne metody nie od-
noszą odpowiednich efektów. Wykonanie 
tego zabiegu w Ciechanowie było możliwe 
dzięki pozyskaniu do współpracy dwóch 
wysoko wykwalifikowanych lekarzy kar-
diologów: Józefa Jodkowskiego oraz Prze-
mysława Kwasiborskiego. Teraz szkoleni 
będą kolejni specjaliści z ciechanowskiej 
placówki. 

Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
zabiegi jest dość duże. W ciechanowskim 
szpitalu będzie wykonywanych około sze-
ściu zabiegów miesięcznie. Jest to również 
metoda wysoko wyceniana przez NFZ i w 
całości przez niego finansowana. Wykony-
wanie jej w ciechanowskiej placówce jest 
nie tylko korzystna dla pacjentów i daje im 
szanse na normalne życie, ale również dla 
budżetu szpitala. 

Koordynator oddziału kardiologicz-
nego w ciechanowskim szpitalu – Maria 
Bala-Dzilińska podkreśla, że Oddział 
Kardiologiczny systematycznie poszerza 
zakres swojej działalności, wprowadzając 
nowoczesne metody leczenia, takie jak 
np. rotablacja czy wszczepienia układu 
stymulującego serce. W przyszłości będą 
wprowadzane kolejne nowoczesne rozwią-
zania medyczne. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Ciechanowski szpital rozszerza zakres usług 

Rotablacja nadzieją dla pacjentów z miażdżycą

Zabieg rotablacji w ciechanowskim szpitalu wykonali dwaj warszawscy kardiolodzy inter-
wencyjni: dr n. med. Józef Jodkowski oraz dr n. med. Przemysław Kwasiborski, których 
udało się pozyskać do współpracy w naszej placówce. 
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Potwierdziły się nasze wcześniejsze in-
formacje i w trakcie sierpniowych obcho-
dów Rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą 
minister Maciej Wąsik, w imieniu Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckie-
go, wręczył Medale 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości: Hannie Pogorzelskiej, 
Arkadiuszowi Gołębiewskiemu oraz na-
szemu redakcyjnemu Koledze - Walde-
marowi Nicmanowi.

Medal ten został ustanowio-
ny uchwałą Rady Ministrów dla 
„uczczenia 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości oraz na pamiątkę 
odrodzenia Państwa Polskiego”. W 
drodze decyzji Prezesa Rady Mini-
strów jest on przyznawany ludziom 
szczególnie zasłużonym dla naszej 
Ojczyzny.

Hanna Pogorzelska to członkini 
„Solidarności” zaangażowana w dzia-
łalność opozycyjną w okresie PRL. 
Obecnie jedna z liderek ciechanow-
skiego Klubu „Gazety Polskiej”.

Waldemar Nicman to legendar-
ny przywódca ciechanowskiej „So-
lidarności”, w czasie PRL inwigilo-
wany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Już wcześniej Szef Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
przyznał mu Odznakę Honorową 
Działacza Opozycji Antykomuni-
stycznej „Za Zasługi dla Niepod-
ległości 1956-1989”, a Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 
go Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Stale publikuje na łamach PULSU.

Arkadiusz Gołębiewski to reżyser 
filmowy i dziennikarz, twórca i dy-
rektor Festiwalu Filmowego „Niepo-
korni Niezłomni Wyklęci”, wydawca 
i redaktor naczelny „Czasu Ciecha-
nowa”.

Nasz redakcyjny Kolega Walde-
mar Nicman nie kryje wzruszenia 
w związku z przyznaniem mu przez 
premiera Medalu 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości. - Kiedy we 
wrześniu 1980 roku zakładaliśmy 
„Solidarność” w ciechanowskich Za-
kładach Graficznych nikt nie myślał 
o zaszczytach i korzyściach. U mnie 

ujawnił się i zadziałał rodzinny gen 
wolności reprezentowany przez Ojca 
i obu Dziadków. Później przez prze-
szło dwie dekady z reguły dostawa-
łem za to ostro po d….! Dosłownie 
i w przenośni. Teraz kiedy szybko 
zbliżam się do mety ziemskiego piel-
grzymowania, dzięki wiernym przy-
jaciołom -  jak m. in. śp. Włodek 
Drążek czy Maciej Wąsik - rozwiązał 
się worek z wyróżnieniami. To miłe i 
wzruszające. Wielu tego nie doczeka-
ło – mówi Waldemar Nicman.

Odznaczonym gratulujemy!
TM

Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wąsik wręczył medale zasłużonym

Od lewej: Arkadiusz Gołębiewski wraz z synem Ksawerym, minister Maciej Wąsik, Hanna 
Pogorzelska oraz Waldemar Nicman z wnuczką Anią.

W połowie sierpnia świętowano Jubileusz 
70-ciolecia działalności Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego Ciechanów-Miasto. Uroczystości 
były połączone z towarzyskimi zawodami węd-
karskimi o Puchar Prezesa Koła.

We wstępnym przemówieniu Prezes 
Eugeniusz Nowak mówił o historii i współ-
czesności działania PZW w naszym mieście. 
Później przyszła pora na wręczenie okoliczno-
ściowych medali i statuetek zasłużonym węd-
karzom oraz osobom prywatnym i przedsta-
wicielom instytucji wspierających działalność 
PZW. Bardzo nam miło, że pamiątkową sta-
tuetkę otrzymała także Redakcja PULSU, na 
łamach którego relacjonujemy przedsięwzię-
cia ciechanowskiego środowiska wędkarskie-
go. Władzom i członkom Koła PZW Ciecha-
nów-Miasto dziękujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych latach działalności.

W trakcie uroczystości wręczono także 
Brązowe Odznaki PZW „Za zasługi dla węd-
karstwa polskiego”, które otrzymali: Piotr 
Kowalski, Krzysztof Kwiatkowski i Rafał Sa-
dowski.

W rozmowie z nami prezes Eugeniusz 
Nowak podkreślił, że działalność organiza-
cji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie 
wielu życzliwych osób i instytucji. – Jeste-
śmy za to bardzo wdzięczni i przy okazji 
jubileuszu mogliśmy im chociaż w sym-
boliczny sposób podziękować. Liczymy 
na dalszą owocną współpracę przez co naj-
mniej kolejne 70 lat – powiedział z uśmie-
chem na twarzy prezes Nowak.

W połączonych z obchodami Jubile-
uszu towarzyskimi zawodami wędkarskimi 
o Puchar Prezesa Koła wzięło udział pięciu 
juniorów i 32 seniorów. - Duże gratulacje 
dla dzieci, które dzielnie walczyły o zajęcie 
jak najlepszych miejsc. Frekwencja i pogoda 
dopisały. Zawodnicy poławiali szeroką gamę 
ryb: płocie, wzdręgi, jazie, karasie, amury, liny 
i leszczyki. Łącznie złowiono 39 kg 415 gram 
ryb, które po zważeniu wróciły do wody. W 
kilku przypadkach ryba zwyciężyła z wędka-
rzami – mówi Eugeniusz Nowak.

Puchar w kategorii senior zdobył Edward 
Komorowski, który jednocześnie odebrał pu-

char za największą rybę (karp – 4.210), II 
miejsce - Andrzej Kamiński, a III - Sławomir 
Nowakowski. W kategorii junior zwyciężyła 
Patrycja Purzycka, II miejsce zajął Bartosz 
Kwiatkowski, a III – Karol Mikłowski. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe pinsy. 

- Dziękujemy sponsorom: prezesowi 
Firmy Plast-Bud - Kazimierzowi Olszewskie-
mu oraz właścicielowi sklepu wędkarskiego 
- Tomaszowi Lewandowskiemu. Zwycięzcom 
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za sportową rywalizację. Do zobacze-
nia na następnych zawodach – powiedział na 
zakończenie prezes Eugeniusz Nowak.

TM

Polski Związek Wędkarski

Wędkarski Jubileusz
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Pamiątkowa fotografia uczestników obchodów Jubileuszu 70-ciolecia działalności Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.

Edward Komorowski, który jednocześnie 
wygrał zawody w kategorii senior i  zdobył 
puchar za największą złowioną rybę.

Jubileuszowe gratulacje od Zarządu Okrę-
gu PZW trafiły na ręce Eugeniusza Nowaka 
– prezesa Koła PZW Ciechanów-Miasto.

Juniorzy uczestniczący w zawodach wędkarskich towarzyszących obchodom jubileuszo-
wym wraz z Henrykiem Grzesiem – prezesem Zarządu Okręgu PZW.
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Posterunek Policji w Regiminie przestał 
funkcjonować w listopadzie 2012 roku. Te-
raz, po siedmiu latach, ta jednostka Policji 
została ponownie otwarta.

Modernizację budynku udało się 
sfinansować dzięki wsparciu samorzą-
du gminy. Symboliczny klucz do nowej 
siedziby odebrał w trakcie uroczystego 
otwarcia kierownik posterunku st. asp. 
Adam Skotnicki. 

To już drugi (po Ojrzeniu) poste-
runek Policji, który został reaktywo-
wany na obszarze powiatu ciechanow-
skiego. O jego przywrócenie zabiegało 
kierownictwo ciechanowskiej Policji, 
przy wsparciu lokalnych władz i sa-
mych mieszkańców. Posterunek w Re-
giminie swoim zasięgiem obejmuje 
obszar dwóch ciechanowskich gmin: 
Regimin i Grudusk. To jedna z placó-
wek, która rozpoczęła funkcjonowanie 
między innymi na prośby mieszkańców 
wyrażane w czasie debat społecznych, 
organizowanych przez Policję. 

W przywrócenie posterunku w Re-
giminie było zaangażowane wiele osób, 
na czele z władzami gminy – poprzed-
nim wójtem Lechem Zduńczykiem 
i obecną wójt Mariolą Kołakowską, 

insp. Grzegorzem Grabowskim - Ko-
mendantem Powiatowym Policji w 
Ciechanowie oraz senatorem Janem 
Marią Jackowskim. W trakcie uroczy-
stości podkreślono także bardzo duże 

zaangażowanie ze strony wiceministra 
rolnictwa i rozwoju wsi Rafała Roma-
nowskiego, który pochodzi z Szulmie-
rza (gm. Regimin).

KPP/TM

Z gminy Regimin

Powrót posterunku Policji

Przemawia insp. Grzegorz Grabowski - Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie.

W dzieło przywrócenia posterunku Policji w Regiminie był bardzo zaangażowany Rafał 
Romanowski - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi (drugi z prawej).
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Wśród projektów, na które można oddać głos w 
edycji 2020 Budżetu Obywatelskiego jest bardzo 
ciekawy pomysł zakładający instalację urządzeń 
służących rekreacji także osobom z niepełno-
sprawnościami.

W ramach edycji 2020 Budżetu Oby-
watelskiego wpłynęło 38 projektów, zarów-
no z puli osiedlowej jak i ogólnomiejskiej. 
Były to projekty twarde - inwestycyjne oraz 
miękkie – związane z organizacją różnych 
wydarzeń itp. Jedna osoba mogła być au-
torem jednego projektu osiedlowego i jed-
nego ogólnomiejskiego. Do końca września 
trwa głosowanie na projekty pozytywnie 
ocenione przez je weryfikującą komisję. 
Każdy mieszkaniec ma dwa głosy - po jed-
nym głosie na każdy rodzaj projektu.

Wśród złożonych projektów jest m.in. 
projekt skierowany dla osób z niepełno-
sprawnościami. Jego założeniem jest mon-
taż w pobliżu istniejących terenów rekre-
acyjnych urządzeń integracyjnych dla osób 
z niepełnosprawnościami: dwóch huśtawek 
dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich, dziewięciu bujaków, dwóch ka-
ruzel i jedenastu piaskownic. Pozwolą one 
na integrację oraz naukę tolerancji i zrozu-
mienia potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Autorami projektu są: Krzysztof Sękowski 

oraz Jadwiga Paprocka - prezes ciechanow-
skiego oddziału TPD.

– Miałem takie marzenie i potrzebę, 
żeby zrobić coś dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Zgłosiłem się do radnej Edyty 
Rzeplińskiej-Filipowicz i w miarę wspól-
nych konsultacji projekt prócz huśtawek 
został rozbudowany jeszcze o innego typu 
urządzenia dla takich osób. Chcę z tego 
miejsca podziękować radnej za ogromny 
wkład pracy i czasu w przygotowanie i 
złożenie tego projektu, zaś prezes TPD Ja-
dwidze Paprockiej za wyrażenie zgody na 
bycie jego współautorem i również pomoc 
merytoryczną. Przeszedł on przez weryfi-
kację specjalnej komisji, dlatego można 
wesprzeć go swoim głosem – mówi nam 
Krzysztof Sękowski.

Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
wspólnie z przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Zachód Mariuszem Kraszewskim 
złożyła z kolei dwa projekty do Budżetu 
Obywatelskiego: osiedlowy oraz ogólno-
miejski.

Projekt osiedlowy pod tytułem „Ką-
cik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy 
na Zachodzie” zakłada modernizację placu 
zabaw u zbiegu ulic L.Solskiego / H.Wie-
niawskiego / M. Ogińskiego / J.Osterwy 
poprzez odnowienie oraz demontaż już wy-
eksploatowanych urządzeń. A także zamon-
towanie nowych, jak również elementów 
siłowni zewnętrznej, która służyłaby głów-
nie osobom dorosłym. Stworzony zostałby 
kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy 
wraz z altaną, oświetleniem, dodatkowymi 
ławkami i nowymi koszami na śmieci oraz 
monitoringiem - fotopułapką, jak również 
dodatkowymi nasadzeniami krzewów i 
drzew chroniących przed słońcem. Zamon-
towany zostałby też tam nowy kosz do ko-
szykówki z nawierzchnią polipropylenową.

Projekt ogólnomiejski zaś skierowany 
był do mieszkańców całego miasta. Zakła-
dał budowę parku trampolinowo-wspi-
naczkowo-linowego dla dzieci i młodzieży 
usytuowanego w łatwo dostępnym miejscu, 
tj. przy rondzie Sybiraków łączącym pę-
tlę miejską i ulicę Monte Cassino. Zakres 

zadania obejmował budowę kompleksu z 
elementami linowymi, wspinaczkowymi 
oraz zestawem trampolin ziemnych po-
zwalającego na rekreację poprzez aktywny 
wypoczynek i tym samym rozwój sprawno-
ści fizycznej oraz zabawę małych i dużych 
mieszkańców naszego miasta.

– Pozytywnie odpowiedziałam na pro-
pozycję współpracy i pomocy w opracowa-
niu projektu do Budżetu Obywatelskiego. 
W swojej pracy w samorządzie zwracam 
uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawno-
ściami. Składałam interpelację np. w sprawie 
wdrożenia u nas Specjalnej Karty Rodziny z 
Niepełnosprawnym, tzw. Karty N. Jestem 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
instytucji pracującej m.in. na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami. Wybrano mnie 
niedawno do zarządu nowej kadencji cie-
chanowskiej placówki TPD, a także do Ma-
zowieckiego Oddziału Regionalnego TPD 
w Warszawie, dlatego tym bardziej chętnie 
zaangażowałam się w projekt na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Liczę, że osoby te 
oraz wspierające je pomogą swoimi głosami 

i projekt będzie mógł być zrealizowany. Pod-
jęłam się też opracowania projektów na te-
renie osiedla Zachód, ponieważ w tej części 
miasta za torami brakuje terenów rekreacyj-
nych. Projekt ogólnomiejski opracowany 
został z myślą o mieszkańcach całego miasta, 
ale szczególnie mógł służyć mieszkańcom 
osiedli: Zachód i sąsiednich, tj. Kwiatowe, 
Bloki i Przemysłowe. Komisja weryfikująca 
projekty odrzuciła go, gdyż według kalkula-
cji urzędników nie zmieściłby się w puli 200 
tys. zł przeznaczonej pod takie projekty. Nie 
składamy broni, będziemy jeszcze występo-
wać o realizację podobnego projektu w tym 
miejscu, dlatego nie jest to kwestia zamknię-
ta, a odsunięta w czasie. Losy projektu ogól-
nomiejskiego „Urządzenia integracyjne na 
ciechanowskich osiedlach służące rekreacji 
także osobom z niepełnosprawnościami” 
czy osiedlowego „Kącik rekreacyjno-za-
bawowy oraz sportowy na Zachodzie” są 
rękach mieszkańców. Odpowiednia ilość 
głosów pozwoli zrealizować te projekty. Za-
chęcam zatem wszystkich ciechanowian do 
głosowania na Budżet Obywatelski. Należy 
pamiętać, że od tej edycji nie ma ograniczeń 
wiekowych – powiedziała nam radna Edyta 
Rzeplińska-Filipowicz.

TM

Budżet Obywatelski – edycja 2020

Szansa na rekreację dla niepełnosprawnych

ogłoszenie
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ogłoszenie zaproszenie

Zanim został Pan Starostą Przasnyskim 
przez blisko trzy lata pracował Pan jako 
dyrektor ciechanowskiej delegatury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak 
Pan wspomina tę pracę w Ciechanowie? 
Co uważa Pan za swoje sukcesy w tym 
okresie?

Praca w Ciechanowie jako przed-
stawiciel Wojewody Mazowieckiego w 
terenie była dla mnie zaszczytem, ale 
też zobowiązaniem. Nie mogłem po-
zwolić sobie tylko i wyłącznie na tzw. 
pełnienie funkcji. Czekało bowiem 
wiele wyzwań i szans, które trzeba było 
wykorzystać. Pierwszym wyzwaniem 
było wprowadzenie w gminach rządo-
wego programu „Rodzina 500 plus”. 
Wcześniej nikt tego nie robił przed 
nami. Ogromny program, ogromne 
kwoty, nowi ludzie do obsługi urzędni-
czej, wiele pytań i uzgodnień z samo-
rządami. To wszystko w ciechanowskiej 
delegaturze przebiegało bardzo spraw-
nie. W statystykach szło nam najlepiej 
w województwie mazowieckim. Co 
prawda musiałem objechać wszystkie 
gminy i spotykać się z burmistrzami, 
wójtami i ich pracownikami, ale za-
owocowało to dobrą współpracą na 
lata. Do dziś zresztą utrzymuję kontakt 
z wieloma samorządowcami, których 
wówczas poznałem. Działaliśmy spraw-
nie i mieliśmy też wspólną satysfakcję, 
że współpraca - często ponad podzia-
łami politycznymi - idzie nam bardzo 
dobrze. 

Największym jednak dla mnie oso-
biście wyzwaniem był inny program 
rządowy. W Ministerstwie Obrony Na-
rodowej tworzył się program budowy 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiedzia-

łem, że tej szansy nasz region nie może 
zmarnować. W Ciechanowie były wte-
dy puste, niszczejące koszary, a ja jeż-
dżąc codziennie przy nich, nie mogłem 
darować, bym jako reprezentant rządu 
w terenie nic z tym nie zrobił. 
Ale lokalizacja dowództwa brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej w Ciechanowie nie 
była przecież taka oczywista…

No właśnie! Kilkukrotnie kontak-
towałem się z MON oraz Pełnomoc-
nikiem rządu ds. organizacji WOT, by 
w Ciechanowie powstało dowództwo 
brygady. To oznaczało nie tylko przy-
wrócenie koszar do życia, ale też wiele 
miejsc pracy i ożywienie gospodarcze 
regionu. O lokalizację walczyło wiele 
miejsc na Mazowszu. Sam mijałem się 
nieraz „w drzwiach” z posłami z innych 
miejsc, którzy lobbowali za swoimi 
miejscowościami. Każdy chciał mieć 
u siebie dowództwo brygady, z tych 
samych względów co my. Ponad 250 
miejsc pracy to nie lada gratka dla ko-
goś, kto chce wzmocnić swój region. 
Stąd o wspólne zabieganie o brygadę 
WOT w Ciechanowie poprosiłem se-
natora Jana Marię Jackowskiego, który 
co oczywiste chętnie włączył się w te 
działania. Sukces przyszedł po około 
roku zabiegów i dziś może mało osób 
już pamięta, że mogło być zupełnie 
inaczej.

Rozwój armii to sposób na go-
spodarkę? 

Oczywiście, że nie. Są 
dwie podstawy silnego i 
niepodległego państwa: go-
spodarka i armia. Amia nie 
może istnieć bez silnej go-
spodarki. Stąd nasze zabiegi, 
by w Ciechanowie i gminach 
jak najwięcej środków tra-
fiało chociażby na budowę 
dróg lokalnych, które służą 
przecież gospodarce bezpo-
średnio. Środki rządowe na 
budowę ulicy Sońskiej w 
Ciechanowie to tylko jeden 
z wielu przykładów wsparcia 
rządu jakie dotarło do nasze-
go terenu w ostatnich latach. 
Pamiętajmy też, że rząd 
ustanowił w Ciechanowie nowy teren 
specjalnej strefy ekonomicznej gdzie 
rozwija się firma z branży chemicznej. 
Za każdym razem gdy wojewoda lub 
premier podpytywali o potrzeby regio-
nu odpowiadałem, że to przede wszyst-
kim nowe miejsca pracy. 
Co może być jeszcze motorem napędzają-
cym gospodarkę w regionie?

Wspomniałem przed chwilą o 
drogach. Chodzi też o drogi kolejowe. 
Myślę, że dla Ciechanowa to duży atut, 
że właśnie tu przebiega kolej. Warto 

jednak zwiększyć potencjał miasta i 
regionu poprzez budowę nowej linii: 
Ciechanów-Przasnysz-Chorzele. Niech 
kolej połączy nasze powiaty. Staram 
się obecnie o wpisanie tego zadania 
do rządowego programu „Kolej plus”. 
Tam będą ogromne pieniądze do wy-
korzystania – kolejna szansa dla na-
szego regionu! Przychylni pomysłowi 
są samorządowcy z obu powiatów i co 
ważne również Marszałek Wojewódz-
twa. Ten ogromny projekt nie zostanie 
zrealizowany szybko, ale możemy go 

rozpocząć. Ja takiej okazji nie 
przepuszczę.
Zbliżają się wybory parlamentarne. 
Jest Pan „dziesiątką” na liście Prawa 
i Sprawiedliwości. Jaki jest Pana po-
mysł na kampanię i funkcjonowanie 
jako posła, oczywiście jeśli wyborcy 
powierzą Panu mandat?

Szef PiS w okręgu płoc-
ko-ciechanowskim poprosił, 
bym wystartował do Sejmu 
jako przedstawiciel lokalnego 
społeczeństwa. Samorządowiec 
inaczej czuje głos regionu. Nie 
zamierzam prowadzić kampanii 
inaczej niż pracując, tak jak do 
tej pory na rzecz mieszkańców i 
rozwoju regionu. Zawsze byłem 
blisko ludzi, jeździłem i spoty-
kałem się bezpośrednio przez 

wszystkie lata, prowadziłem stronę 
internetową i profil na Facebooku, by 
mieszkańcy wiedzieli co dla nich robię. 
Nie muszę więc się nagle uaktywniać, 
gdyż jestem cały czas w kontakcie z 
wyborcami. Jeśli uznają, że mam pra-
cować ciężko na rzecz regionu w sejmie 
to zakaszę rękawy i to zrobię. Pan Bóg 
obdarza wszystkich różnymi zdolno-
ściami, mnie też. Mogę je wykorzystać 
także w Sejmie, ale to już nie ode mnie 
zależy.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Krzysztofem Bieńkowskim – Starostą Przasnyskim i b. dyrektorem ciechanowskiej 
delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Niech kolej połączy nasze powiaty
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Konwencja PSL

W Płocku odbyła się Krajowa Konwencja Wyborcza Polskiego 
Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej. 

Wzięła w niej udział także delegacja naszych ludowców na 
czele z prezesami: Zarządu Powiatowego – Sławomirem Mo-
rawskim i Zarządu Miejskiego – Elżbietą Szymanik oraz ciecha-
nowscy kandydaci do Sejmu RP: radna miejska Anna Smoliń-
ska i rady powiatowy Łukasz Lewandowski. Oboje mieszkają i 
pracują w Ciechanowie. Smolińska jest kierownikiem Wydziału 
Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Z kolei Lewan-
dowski jest prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Ciechanowie i producentem rolnym.

W trakcie Konwencji prowadzonej przez posła Piotra Zgorzel-
skiego przedstawiono program i jedynki PSL – Koalicji Polskiej. 
Wystąpili jej liderzy: Władysław Kosiniak Kamysz oraz Paweł Ku-
kiz. Ten drugi na zakończenie wystąpił też jako wokalista.

Konferencja Koalicji Obywatelskiej
W Płocku odbyła się 
konferencja Koalicji 
Obywatelskiej, w trakcie 
której zaprezentowano 
kandydatów tego ugru-
powania w okręgu płoc-
ko-ciechanowskim. W 
konferencji wziął udział 
reprezentujący ziemię 
ciechanowską Adam 
Krzemiński, który jest 
czwarty na liście KO.

Jest on radnym Rady 
Powiatu Ciechanowskie-

go (a także członkiem Zarządu Powiatu), dyrektorem Centrum 
Usług Wspólnych oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Działa w Ciechanowskim 
Klubie Sportowym JURAND. 

Przedstawicielką naszego powiatu na listach Koalicji Obywatel-
skiej jest także Małgorzata Rzeplińska (startuje z nr 8) – działaczka 
opozycji demokratycznej w czasach PRL, a później wieloletnia sze-
fowa ciechanowskiego biura Unii Wolności.

Jakubiak – z Ciechanowa do Krakowa

Marek Jakubiak, znany 
przedsiębiorca branży bro-
warniczej, cztery lata temu 
zdobył mandat poselski w 
naszym okręgu wyborczym 
kandydując z listy KU-
KIZ’15. Teraz powalczy o 
mandat jako lider krakow-
skiej listy Koalicji Bezpar-
tyjni i Samorządowcy.

Z KUKIZ’15 Marek 

Jakubiak rozstał się po ubiegłorocznych wyborach samorządo-
wych, w których kandydował na prezydenta stolicy. Utworzył 
partię Federacja dla Rzeczpospolitej, która w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wystawiła kandydatów w ramach 
komitetu „KONFEDERACJA Korwin Braun Liroy Naro-
dowcy”. Sam Jakubiak ubiegał się o mandat europarlamenta-
rzysty w Warszawie.

Kamasa do Senatu

Kandydatem Ko-
alicji Obywatelskiej do 
Senatu RP w naszym 
okręgu wyborczym 
(obejmującym powiaty: 
ciechanowski, mławski, 
płoński, przasnyski i 
żuromiński) będzie An-
drzej Kamasa – dyrektor 
Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w 
Ciechanowie.

Jest on członkiem 
Platformy Obywatelskiej – szefuje strukturom tej partii w powiecie 
płońskim. Przed kierowaniem ciechanowskim szpitalem pracował 
m.in. jako: Sekretarz Miasta Płońsk, dyrektor ciechanowskiej de-
legatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
oraz dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie.

Kowalczyk popiera Romanowskiego

Na terenie szkółki drzew i roślin w Pęchcinie odbyła się 
konferencja prasowa zorganizowana przez Rafała Romanow-
skiego – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, który kandyduje 
z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP w naszym okręgu 
wyborczym. W konferencji wziął także udział minister środowi-
ska - Henryk Kowalczyk.

Rafał Romanowski pochodzi z terenu gm. Regimin. Jest rad-
nym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W trakcie konferencji 
podkreślał, że uzyskanie mandatu posła pozwoli mu na jeszcze bar-
dziej aktywną pracę na rzecz Mazowsza.

Minister Henryk Kowalczyk w trakcie konferencji pu-
blicznie wsparł kandydaturę Romanowskiego. Powiedział, że 
znają się od około 20 lat, a od piętnastu ściśle współpracu-
ją. Przypomniał, że gdy był ministrem rolnictwa, to Rafała 
Romanowskiego mianował szefem swojego Gabinetu Poli-
tycznego a później zastępcą. Chwalił jego doświadczenie i 
aktywność. Zachęcał do oddania na Romanowskiego głosu 
w najbliższych wyborach.

Usiądek jedynką KONFEDERACJI

Liderem sejmowej li-
sty Komitetu Wyborcze-
go „KONFEDERACJA 
Wolność i Niepodle-
głość” w naszym okrę-
gu wyborczym będzie 
37-letni analityk finan-
sowy – Paweł Usiądek. 
Urodził się w on Ciecha-
nowie i tu ukończył II Li-
ceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza. 
Jest także absolwentem 
socjologii na SGGW w 
Warszawie, a także prawa 

oraz prawa finansowego na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jest członkiem Ruchu Narodowego. Był wiceprezesem, a póź-

niej prezesem warszawskich struktur RN. Obecnie jest członkiem 
Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego. Inicjuje i 
organizuje liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i spo-
łecznym.

LEWICA prezentuje kandydatów i program

Na ulicy Warszawskiej odbyła się konferencja prasowa, w 
takcie której LEWICA zaprezentowała część swoich kandyda-
tów do Sejmu RP oraz program wyborczy w obszarze służby 
zdrowia.

Konferencję poprowadził lider listy w okręgu płocko-cie-
chanowskim - przedsiębiorca i szef mazowieckich struktur 
SLD -Arkadiusz Iwaniak. Towarzyszyli mu kandydaci zgłoszeni 
przez lokalne struktury Sojuszu – szef Rady Miejskiej tej par-
tii Eugeniusz Nowak (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, 
oficer rezerwy, aktywny działacz społeczny - m.in. Polskiego 
Związku Działkowców i Polskiego Związku Wędkarskiego) 
oraz Sebastian Andrzejczak (działacz SLD młodego pokolenia, 
pracuje zawodowo i prowadzi własną działalność gospodarczą). 
Powiat ciechanowski na liście LEWICY będzie reprezentował 
także wójt Marek Kiwit. 

W konferencji wzięli też udział kandydaci reprezentujący 
na liście LEWICY pozostałe partie tworzące to porozumienie 
wyborcze: Adrian Brudnicki (WIOSNA) oraz Zbigniew Augu-
styński (RAZEM).

Arkadiusz Iwaniak przedstawiając program LEWICY do-
tyczący służby zdrowia podkreślił rolę ośrodków takich jak 
Ciechanów w kształceniu nowych kadr medycznych. W tym 
kontekście chwalił dynamiczny rozwój kierunku pielęgniar-
stwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zwiększenie 
nakładów finansowych na służbę zdrowia, zdaniem LEWICY, 
będzie możliwie m.in. dzięki likwidacji Funduszu Kościelnego 
oraz IPN.

TM

BARWY KAMPANII WYBORCZEJ
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głos parlamentarzystów

Jakie sprawy, którymi zajmował się Pan w mi-
nionej kadencji uważa Pan za najważniejsze? Co 
uważa Pan za swoje sukcesy?

Miniona kadencja była dla mnie nie-
zwykle pracowita. Wypełniałem zarówno 
obowiązki posła na Sejm RP, reprezentu-
jąc moich wyborców, jak również z ramie-
nia PSL na bieżąco analizowałem działa-
nia partii rządzącej próbując przewidzieć 
ich konsekwencje dla społeczeństwa i dla 
Polski. Niemniej skupmy się na mojej 
pracy parlamentarnej. W minionej ka-
dencji złożyłem wiele pism i interpelacji 
dotyczących bieżących spraw nurtujących 
mieszkańców, np. interpelację dotyczącą 
problemu emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza przez PKN ORLEN, rozbudowy 
drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – 
Zakroczym, czy podwyżki cen leków re-
fundowanych. Byłem organizatorem wie-
lu inicjatyw - jak zbiórka podpisów pod 
projektem Emerytura Bez Podatku, pro-
wadziłem nieustanne działania zmierzają-
ce do pomocy rolnikom poszkodowanym 

w wyniku suszy, działania mobilizujące 
rząd do realnego zajęcia się sprawą ASF, 
która od pewnego czasu zaczęła przybierać 
na sile, także podejmowałem się inicjatyw 
upamiętniających męczeństwo Polaków 
podczas Rzezi Wołyńskiej. Takich moich 
inicjatyw było niezwykle dużo. Najbliższe 
mi były jednak projekty wspierające rolę 
samorządów czyli decentralizacja pań-
stwa, zwiększenie roli sołectw i sołtysów, 
zwiększenie kompetencji samorządów, 
wspieranie OSP oraz inicjatywy służące 
zakładaniu i działaniu kół gospodyń wiej-
skich oraz organizacji NGO. Uważam 
bowiem, że człowiek, obywatel powinien 
mieć możliwość decydowania o sobie i 
swojej społeczności. Centralizacja władzy 
prowadzi do autorytaryzmu, a to już tylko 
jeden krok do dyktatury.

A co było ważne, ale nie udało się niestety zała-
twić?

Wymieniłbym dwie takie sprawy. 
Pierwsza to obrona samorządności w 
Polsce. Gdy PiS doszedł do władzy, prze-
prowadził zamach na niezawisłość sądów 
oraz przejął prokuraturę krajową. To dało 
politykom możliwość sterowania wymia-
rem sprawiedliwości. Dobrze wszyscy 
wiemy, że uzależnienie organów sądowni-
czych od polityki to pierwszy krok do to-
talitaryzmu i zniewolenia społeczeństwa. 
Wszystkie siły polityczne poza PiS, nie-
zależne organizacje społeczne, środowiska 
sądownicze aktywnie protestowały prze-
ciwko narzucanym rozwiązaniom. Byłem 
jednym z organizatorów i przywódców 
tych protestów. Niestety wobec większo-
ści parlamentarnej PiS, nasze protesty nic 

nie dały. Druga rzecz, bardzo mi bliska, 
to forsowana przez ludowców Emerytura 
bez podatku. Projekt ten ma bardzo po-
zytywny odzew wśród seniorów, niestety 
obecny rząd nie dopuszcza do jego wej-
ścia w życie.
Czym będzie się Pan chciał zająć jeśli wyborcy po-
wierzą Panu ponownie mandat?

Przede wszystkim doprowadzę do 
pozytywnego finału projekt Emerytura 
bez podatku. Jest to realna pomoc dla 
seniorów, dlatego będę dążył, aby ten 
projekt wszedł w życie jak najszybciej. 
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to 
istotne odciążenie małych firm i impuls do 
ich rozwoju. Ta danina sprawia, że wiele 
osób z dobrymi pomysłami na biznes jest 
zmuszona do rezygnacji z realizacji swoich 
planów, przez co zabijana jest u nas przed-
siębiorczość. Tak nie powinno być. Ko-
lejna sprawa to ułatwienie wypracowanie 
rozwiązań prawnych dla ekoenergii. Jest 
to alternatywa dla ciągle wzrastających 
cen prądu oraz uzależnienia państwa od 
zagranicznych źródeł energii. Oczywiście 
najwięcej spraw, których rozwiązania po-
dejmuje się parlamentarzysta, rodzi się na 
bieżąco w trakcie trwania kadencji. Są to 
zazwyczaj bieżące bolączki społeczne, któ-
re wymagają szybkich i sprawnych dzia-
łań. Zawsze takie sprawy były i będą dla 
mnie priorytetem.

PIOTR ZGORZELSKI
Poseł na Sejm RP (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Jakie sprawy, którymi zajmował się Pan w mi-
nionej kadencji uważa Pan za najważniejsze? 
Co uważa Pan za swoje sukcesy?

Dobiegająca końca kadencja obfi-
towała w wiele ważnych spraw. Przede 
wszystkim to był dobry czas dla Polski, 
czas reformowania państwa, realizacji pro-
gramu Prawa i Sprawiedliwości, co obie-
cywaliśmy przed wyborami w 2015 r. Do 
najważniejszych spraw, które zmierzały do 
odbudowy sprawiedliwości społecznej, ja-
kie udało się nam zrealizować zaliczyłbym 
m.in.: obniżenie wieku emerytalnego, ob-
niżenie podatków, uszczelnienie systemu 
podatkowego, obniżenie bezrobocia do 
najniższego poziomu od 26 lat, darmowe 
leki dla seniorów, 13 emerytura, progra-
my wspierające polskie rodziny takie jak 
500 plus, czy 300 plus, zerowy PIT dla 
młodych, przywracanie lokalnych po-
łączeń i wiele innych. Warto podkreślić 
też znaczne zwiększenie środków na rol-
nictwo oraz ogromne osiągnięcia w sferze 
ekonomicznej i finansów publicznych. 

Zmiany te wiązały się oczywiście z 
wieloma pracami legislacyjnymi w sejmie, 
w których brałem aktywny udział. Byłem 
wśród posłów wnioskodawców blisko 150 
projektów. Pracując w komisjach: kultury 
i środków przekazu, współpracy z Polaka-
mi za granicą oraz cyfryzacji, innowacyj-

ności i nowoczesnych technologii,  oraz 
dwóch podkomisjach nadzwyczajnych, 
uczestniczyłem w debatach sejmowych 
jako poseł sprawozdawca komisji, czy pre-
zentowałem stanowisko Klubu Parlamen-
tarnego Prawo i Sprawiedliwość. Między 
innymi miałem zaszczyt być sprawoz-
dawcą komisji kultury w sprawie usta-
nowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 
250-lecia konfederacji barskiej, a także 
w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy 
śmierci Arcybiskupa Antoniego Barania-
ka, „Żołnierza Niezłomnego” Kościoł, 
jednego z najbliższych współpracowni-
ków prymasa kardynała Augusta Hlonda 
i prymasa kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, wielkiego Polaka i patrioty, o którym 
obecny metropolita krakowski arcybiskup 
Marek Jędraszewski powiedział: „Gdyby 
nie arcybiskup Baraniak i jego nieugięta 
postawa, nie byłoby powrotu prymasa 
Wyszyńskiego do Warszawy po okresie 
uwięzienia, bez prymasa Wyszyńskiego 
nie byłoby kardynała Wojtyły, a potem 
Jana Pawła II”. To bardzo ważne, żeby ta-
kie postaci przypominać. 

W obecnej kadencji byłem autorem 

kilku sejmowych uchwał. Z mojej inicja-
tywy sejm podjął też uchwałę w sprawie 
upamiętnienia 140. rocznicy urodzin 
Bolesława Biegasa, znakomitego artysty 
plastyka, pochodzącego z ziemi ciecha-
nowskiej, którego imię nosi galeria sztuki 
w PCKiSz w Ciechanowie. 

Ze spraw związanych bezpośred-
nio z naszym terenem należy również 
wymienić fakt, że po wielu latach do 
Ciechanowa powróciło wojsko. Sprawą 
jednostki wojskowej zajmowałem się od 
momentu, kiedy rząd PO - PSL posta-
nowił ją zlikwidować. Wtedy wraz ze 
śp. Senator Janiną Fetlińską, robiliśmy 
wszystko co było możliwe, by wojsko 
w Ciechanowie pozostało, jednak jako 
parlamentarzyści z partii opozycyjnej 
nie mieliśmy wpływu na ostateczną 
decyzję o likwidacji jednostki. Potem 
przez kilka lat zabiegałem o to by teren 
jednostki nie został podzielony i sprze-
dany. W obecnej kadencji, interwenio-
wałem po raz kolejny i powrót wojska 
do ciechanowskich koszar stał się możli-
wy, co bardzo mnie cieszy, podobnie jak 
większość ciechanowian. 

Warto również wspomnieć o przy-
wracaniu posterunków Policji w gminach, 
co przypomnę jest realizacją obietnic wy-
borczych Prawa i Sprawiedliwości. Na 
razie wróciły posterunki do Ojrzenia i Re-
gimina, ale w kolejnej kadencji przyjdzie 
czas na następne. 

Zajmowałem się też wieloma spra-
wami ważnymi dla mieszkańców naszego 
okręgu. Oprócz pracy w parlamencie, 
podejmowałem dziesiątki różnych in-
terwencji w sprawach, które zgłaszali mi 
samorządowcy i mieszkańcy naszego tere-
nu. Wiele z nich udało się załatwić. Była 
nawet interwencja w sprawie bociana, 

który od kilku lat mieszka w jednym z 
podciechanowskich gospodarstw...
A co było ważne, ale nie udało się niestety zała-
twić?

Takie sprawy też się zdarzały, najczę-
ściej dotyczyły postępowań sądowych, 
które zostały zakończone prawomocnymi 
wyrokami. Ze względu na upływ czasu, 
czy brak nowych istotnych faktów w spra-
wie, nie mogłem pomóc moim interesan-
tom, bo nie było podstaw do interwencji 
w celu wznowienia postępowań. 
Czym będzie się Pan chciał zająć jeśli wyborcy 
powierzą Panu ponownie mandat?

W kolejnej kadencji chciałbym kon-
tynuować pracę dla dobra naszej Ojczy-
zny i naszego regionu. Przez ostatnie lata, 
kiedy jesteśmy partią rządzącą zrobiliśmy 
wiele, ale pozostało też jeszcze wiele do 
zrobienia. Jak powiedział, niedawno na 
konwencji w Poznaniu, prezes Jarosław 
Kaczyński: „Będziemy robić wszystko, by 
nasz kraj był za 4 lata lepszy - zasobniejszy, 
bardziej szczęśliwy i z większymi perspek-
tywami”. Chciałbym w tym uczestniczyć i 
swoim doświadczeniem oraz wiedzą nadal 
służyć mieszkańcom naszego regionu, w 
tym mieszkańcom ziemi ciechanowskiej, 
tym bardziej, że jestem rodowitym cie-
chanowianinem, jedynym na liście Prawa 
i Sprawiedliwości.

ROBERT KOŁAKOWSKI
Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Jakie sprawy, którymi zajmowała się Pani w mi-
nionej kadencji uważa Pani za najważniejsze? 
Co uważa Pani za swoje sukcesy?

Do najważniejszych zadań posła należy 
niewątpliwie praca w parlamencie. Całą ka-
dencję byłam członkiem Komisji Edukacji 
oraz Komisji Kultury, w których aktywnie 
pracowałam. Najwięcej czasu spędziłam nad 
kolejną reformą oświaty, powszechnie na-
zywaną „deformą”. Klub PiS przeforsował 
ją na siłę i wbrew opinii większości środo-
wisk oświaty. W imieniu klubu prowadziłam 
ustawy związane z edukacją. Byłam wice-
ministrem edukacji w Gabinecie Cieni PO. 
Wypracowaliśmy projekt zmian dotyczący 
edukacji, w którym chcemy odpolitycznie-
nia szkoły, zmian w podstawach progra-
mowych, zwiększenia funkcji opiekuńczej i 
wychowawczej szkoły (dodatkowe bezpłatne 
zajęcia, odrabianie prac domowych). Ma 
to pomóc uczniom, rodzicom, ale również 
nauczycielom, gdyż wygeneruje dodatkowe, 
dobrze opłacane godziny pracy.

Drugą sprawą, w którą się mocno an-
gażowałam w mijającej kadencji była obrona 
praworządności w naszym kraju. Nie kwestio-

nuję prawa rządzących do przeprowadzania 
reform. Ale musi się to odbywać zgodnie z 
prawem, zgodnie z obowiązującą Konstytucją 
oraz prawodawstwem Unii Europejskiej, któ-
rej jesteśmy członkiem. Niestety, standardy 
rządu PiS, w tym chociażby ujawnione ostat-
nio hejtowanie sędziów za przyzwoleniem wi-
ceministra Piebiaka i jego szefa, są dalekie od 
norm europejskich. 

Praca posła to także praca w terenie. W 
biurach poselskich przyjęłam prawie 3.000 
osób, które zgłaszały się z prośbą o pomoc 
w rozmaitych sprawach. W ich imieniu 
wysłałam kilkaset pism do różnych insty-
tucji. W większości przypadków udało się 
pomóc.

Składałam interpelacje dotyczące roz-
wiązań drogowych, zanieczyszczenia śro-
dowiska, ochrony zdrowia, edukacji, spraw 
socjalnych i przestrzegania praworządności 
w Polsce.

Aktywnie uczestniczę w akcjach cha-
rytatywnych i społecznych, zarówno ogól-
nopolskich (np. WOŚP), jak i lokalnych 
(uniwersytety trzeciego wieku, Amazonki, 
fundacje dla dzieci i wiele, wiele innych).
A co było ważne, ale nie udało się niestety zała-
twić?

Podczas mijającej kadencji nie uda-
ło się przekonać rządzących do potrzeby 
bardziej zrównoważonych inwestycji w 
mazowieckie szpitale. Dzisiaj mamy wspa-
niale wyposażone, zarówno publiczne, jak i 
prywatne placówki medyczne w Warszawie 
oraz bardzo niedofinansowane szpitale re-
gionalne, np. w Ciechanowie czy Płocku.
Czym będzie się Pani chciał zająć jeśli wyborcy 
powierzą PanI ponownie mandat?

W przyszłej kadencji, jeżeli wy-
borcy powierzą mi kolejny raz man-
dat, chciałabym szczególnie walczyć 
o poprawę infrastruktury drogowej 

na północnym Mazowszu (budowa 
dróg ekspresowych S7 i S10, czy 
przebudowa dróg krajowych nr 60 i 
62). Będę dążyć do poprawy wypo-
sażenia placówek publicznej służby 
zdrowia w szpitalach poza Warsza-
wą, zgodnie z mapą potrzeb zdro-
wotnych, opracowaną na zlecenie 

Ministerstwa Zdrowia. Szczególnie 
wspierać będę budowę nowych  pra-
cowni radioterapii w ramach leczenia 
onkologicznego.

Niespodziewanie zmuszona będę 
również do walki o niepsucie finan-
sów samorządów. PiS postanowił łatać 
niedobory budżetu państwa kosztem 
samorządów. Zwiększono od września 
wynagrodzenia dla nauczycieli ale bez 
adekwatnego wzrostu subwencji oświa-
towej dla samorządów. A przecież gminy 
wypłacają wynagrodzenia oświatowców 
właśnie z subwencji. Podobnie wygląda 
sytuacja z obniżką podatku PIT. Usta-
wowo około połowa podatku docho-
dowego od osób fizycznych to dochody 
miast. Rząd chwali się obniżką PIT, ale 
w żaden sposób nie planuje zrekom-
pensować samorządom zmniejszonych 
z tego powodu wpływów do budżetów 
gmin i powiatów. Czyli rozdaje cudzym 
kosztem. To może skutkować załama-
niem finansów polskich miast i gmin, 
przede wszystkich zmniejszeniem inwe-
stycji. Nie ma na to mojej zgody.

ELŻBIETA GAPIŃSKA
Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)
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Kąpielisko Krubin oraz basen 
odkryty przy ul. Kraszewskie-
go w minione wakacje cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 
Także nowa atrakcja, czyli 
spływ kajakiem po Łydyni, 
znalazła swoich amatorów.

Na basenie padł histo-
ryczny rekord – 30 czerw-
ca wypoczywało tu 1.450 
osób. W całym sezonie 
zarejestrowano 14.617 
wejść. Oszacowano, że 
ogólna liczba wejść na ką-
pielisko Krubin to 53.530. 
Był to bezpieczny sezon, 
nie odnotowano żadnego 
utonięcia.

Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zebrał statystyki od 22 
czerwca do 1 września. MOSiR zaznacza, 
że występowała większa niż w ubiegłym 
roku zmienność pogody. Podkreśla, że 
wypoczywających w pogodne dni przy-
ciągała również infrastruktura zmoderni-
zowanych obiektów i dodatkowe atrak-
cje. Było 2.440 wypożyczeń kajaków i 
rowerów wodnych na Krubinie.

Jeżeli chodzi o basen odkryty, to było 
1.381 wejść za okazaniem Karty Dużej 
Rodziny i 336 wejść z Ogólnopolską 
Kartą Seniora. 

MOSiR podaje również statysty-
ki dotyczące krytej pływalni, na którą 

w czasie wakacji odnotowano 17.522 
wejścia, w tym 694 wejścia posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny, 1.367 wejść po-
siadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora i 
694 darmowe wejścia uczniów miejskich 
podstawówek, którzy mieli świadectwo z 
czerwonym paskiem.

W upalne dni tłumy mieszkańców 
odpoczywały na Krubinie, gdzie co roku 
pojawiają się nowe elementy infrastruk-
tury. Kolejne projekty składane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego przez radnego 
Wiesława Brzozowskiego uzyskują re-
kordową liczbę głosów. W edycji 2020 
radny ten przedstawił projekt „Rewita-

lizacja i zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego zbior-
nika wodnego – Kąpieliska 
Krubin – III etap”. Obej-
muje on instalację kamer z 
podłączeniem do miejskiego 
monitoringu, montaż ośmiu 
słupów oświetleniowych, ze-
stawu zabawowego, budowę 
pomostów widokowych oraz 
montaż elementów małej 
architektury przy ciągach 
pieszych. Projekt zakłada 
również wynajem kontenera 
sanitarnego od kwietnia do 
października.

Od tego sezonu, w 
weekendy, ciechanowianie 
mieli też możliwość udziału w 

spływie kajakiem po Łydyni. Jego uczest-
nicy chwalili profesjonalną i pomocną 
obsługę całego przedsięwzięcia przez ra-
towników z Ciechanowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
4-km trasa wyznaczona została od punk-
tu w pobliżu ul. Rybnej do miejsca przy 
ul. Augustiańskiej, tuż przed mostem. Do 
dyspozycji było 12 kajaków dwuosobo-
wych. Warto przypomnieć, że „Kajaki na 
Łydyni” to realizacja ogólnomiejskiego 
projektu obywatelskiego, którego auto-
rem był Paweł Malinowski.

UM/TM

Podsumowanie sezonu na miejskich kąpieliskach

Jak odpoczywaliśmy nad wodą

Od tego sezonu, w weekendy, można było bezpłatnie wziąć udział w spły-
wie kajakiem po Łydyni.

Fo
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ogłoszenie

W mieszczącym się w Mławie, Zamiejscowym 
Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Tech-
nik Multimedialnych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie można 
studiować trzy kierunki: bezpieczeństwo 
wewnętrzne, elektronikę i telekomunikację 
oraz logistykę. To duża różnorodność oferty 
dydaktycznej… 

Rzeczywiście, nasza oferta cha-
rakteryzuje się wyjątkową różnorod-
nością. Z jednej strony – dzięki tak 
skonstruowanej ofercie dydaktycznej, 
dużo łatwiej każdemu absolwentowi 
wybrać intersujące go studia, a do tego 
w niewielkiej odległości od domu. Z 
drugiej strony – wybór tych kierunków 
w najmniejszym stopniu nie jest przy-
padkowy, gdyż stanowi bardzo dokład-
ne odzwierciedlenie potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Ponadto warto zauważyć, 
że pomimo różnorodności wszystkie 
te kierunki mają ze sobą wiele wspól-

nego, jednak wykazanie wzajemnych 
powiązań pomiędzy bezpieczeństwem, 
elektroniką a logistyką wykracza dalece 
poza ramy naszej rozmowy… 
Kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” 
funkcjonuje w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Ciechanowie już od 4 lat. Prawie 
od samego początku jest Pan za niego odpo-
wiedzialny. Czym można się pochwalić i co jest 
jeszcze do zrobienia? 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bar-
dzo dobry kierunek. Największym na-
szym sukcesem i powodem do radości są 
nasi studenci, a szczególnie - zadowoleni 
absolwenci. Nie można wyobrazić sobie 
nic bardziej optymistycznego jak student, 
który mając w ręku nasz dyplom, zakwa-
lifikował się do wymarzonej pracy. Coraz 
częściej docierają do nas takie informa-
cje. Z drugiej strony można stwierdzić, 
że osiągniecie powyższych sukcesów nie 
byłoby możliwe bez podnoszącej kwa-
lifikacje i zdobywającej doświadczenie 
zawodowe grupy wspaniałych wykładow-
ców oraz powiększającej się bazy środków 
dydaktycznych, co dotyczy również po-
zostałych kierunków: elektroniki i teleko-
munikacji oraz logistyki. W przypadku 
logistyki możemy pochwalić się najno-
wocześniejszą pracownią logistyczną w 
regionie. 

Moim zdaniem duże znaczenie ma 
również wysoki poziom upraktycznienia 
zajęć. Coraz częściej nasi studenci zdoby-
wają wiedzę i kształcą umiejętności poza 
uczelnianą aulą: w instytucjach, firmach, 
mieście, a nawet lesie.

Wyzwanie, z którym będziemy się 
musieli zmierzyć w najbliższym czasie to 
aktualizacja programów studiów w zakre-
sie: kryminalistyki, przywództwa i cyber-
bezpieczeństwa, gdyż zapotrzebowanie 
na specjalistów w tym zakresie zgłaszają 
potencjalni pracodawcy. 
Co zatem, oprócz zajęć dydaktycznych, mo-
żecie Państwo zaoferować kandydatom i stu-
dentom? 

Studenci bezpieczeństwa wewnętrz-
nego nie tylko uczestniczą w obowiązko-
wych zajęciach, ale także podejmują wiele 
ciekawych inicjatyw. Uczestniczą w kon-
ferencjach naukowych, wizytach studyj-
nych, uroczystościach studenckich, zawo-
dach sportowych i obozie szkoleniowym. 
W sposób szczególny pragnę zarekomen-
dować udział w tym ostatnim. W trakcie 
obozu studenci doświadczają, specjalnie 
dla nich przygotowanej, rzeczywistości 
działań wojennych, ale przede wszystkim 
nawiązują prawdziwe przyjaźnie. 

Kolejnym ciekawym przedsięwzię-
ciem są niewątpliwie „(Nie)bezpieczne 

spotkania”, których celem jest promocja 
zawodów związanych z bezpieczeństwem. 
W mijającym roku akademickim stu-
denci spotkali się z policyjnymi anty-
terrorystami, biegłym z zakresu badania 
dokumentów i weteranem misji poza gra-
nicami RP – w Iraku i Afganistanu. 

Studiowanie na kierunku bezpie-
czeństwo wewnętrzne to również do-
skonała okazja do nawiązania kontak-
tów międzynarodowych. W ramach 
programu Erasmus+ nasi studenci mają 
możliwość odbycia części studiów lub 
praktyk zawodowych w wielu niezwy-
kle atrakcyjnych miejscach Europy. Taki 
wyjazd to również doskonała okazja aby 
odwiedzić nieznane miejsca i poznać cie-
kawych ludzi. Warto dodać, że wszystkie 
podstawowe koszty związane z pobytem 
za granicą zostają pokryte ze specjalnego 
stypendium. Taki wyjazd to wyjątkowa 
szansa dla każdego studenta. 

W ramach projektu „Kompetentni 
i Nowocześni” studenci bezpieczeństwa 
wewnętrznego mogą doskonalić dodat-
kowe umiejętności, które są niezwykle 
przydatne w pracy w służbach mundu-
rowych. W ramach tego projektu propo-
nujemy studentom szkolenia z metod i 
technik przesłuchań oraz metod i technik 
wywiadowczych. 

Współcześnie, można to wywnioskować z 
Pana wcześniejszych wypowiedzi, prowa-
dzenie niemalże każdego kierunku stu-
diów wymaga od kadry uczelni budowania 
bardzo dobrych relacji z różnego rodzaju 
interesariuszami, a w szczególności poten-
cjalnymi pracodawcami przyszłych absol-
wentów. W jaki sposób Państwo realizujecie 
ten postulat? 

Przede wszystkim staramy się regu-
larnie spotykać. W tym celu powstała 
Rada Konsultacyjna Zamiejscowego 
Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i 
Technik Multimedialnych w skład której 
wchodzą przedstawiciele firm, jednostek 
samorządu terytorialnego i instytucji ryn-
ku pracy. Każde posiedzenie tejże Rady 
inicjuje zmiany w programach studiów i 
metodach nauczania, ale również pozwa-
la sformułować założenia strategii kierun-
ku bezpieczeństwo wewnętrzne. W tym 
celu organizujemy również Północnoma-
zowieckie Forum Bezpieczeństwa, które 
można uznać za najważniejsze wydarze-
nie dotyczące problematyki bezpieczeń-
stwa w naszym regionie.
Życzymy zatem wytrwałości w realizacji 
wszystkich przedsięwzięć i osiągniecia wyzna-
czonych celów. Dziękujmy za rozmowę.

Dziękuję bardzo i do zobaczenia w 
murach naszej Uczelni! 

Rozmowa z dr. Rafałem Bartłomiejem Panfilem – kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w 
Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Bezpieczeństwo to dobry kierunek



20
www.pulsciechanowa.plpublicystyka

O Ty jedyny Boże, którego mocy nikt 
inny nie posiada.

Ty stworzyłeś ziemię według Twojego 
pragnienia,

Kiedy Ty byłeś sam:
Ludzi, całe bydło duże i małe,

Wszystko co jest na ziemi,
Co chodzi na swoich nogach;

Wszystko co jest wysoko,
Co lata na swoich skrzydłach.

Kraje Syrii i Nubii
Ziemia Egiptu;

Ty ustawiasz każdego człowieka w jego 
miejscu

Ty zaopatrujesz ich w ich potrzebach...*

Słowa pierwsze

Leitmotivem rozważań na mie-
siąc wrzesień jest wpływ zamachu 
religijnego w XIV wieku p.n.e. w 
Egipcie, na budowę ujednoliconej 
kulturowo czyli homokulturowej 
przestrzeni europejskiej w drugiej 
połowie pierwszego tysiąclecia na-
szej ery, czego dokonano unifikując 
ustrojowo państwa europejskie po-
przez narzucenie im staro-egipskiego 
ustroju „echnatońskiego”.

Skąd się wziął ustrój echnatoński?

Wziął się z zamachu religijne-
go tzw. Okresu Amarneńskiego, 
w czasach XVIII Dynastii w epo-
ce Nowego Państwa. Wtedy faraon 
Amenhotep IV (zwany Echnatonem) 
z udziałem żony królowej Nefertiti 
(Nefretete), w okresie swego panowa-
nia wdrożył totalitarny model ustroju 
religijno-świeckiego, w którym wła-
dza religijna jedynej obowiązkowej 
religii utożsamiona została z władzą 
państwową, reprezentującą boga na 
ziemi. Sam Echnaton ogłosił się je-
dynym pośrednikiem między bogiem 
a ludźmi. Celem takiego ustroju 
było zupełne osaczenie jednostki i 
społeczeństwa, poddanie ludzi to-
talnej kontroli władzy. Wszyscy stali 
się religijnymi niewolnikami wład-
cy – uosabiającego jedynego boga. 
Dotychczasowi niewolnicy prawni 
stali się niewolnikami podwójnymi, 
popadając dodatkowo w niewolę reli-
gijną, w której znaleźli się także wszy-
scy dotychczas wolni ludzie. Od tej 
pory każdy prawnie wolny człowiek, 
który nie dawał podstaw by oskarżyć 
go o naruszenie prawa państwowego, 
w każdej chwili mógł być arbitral-
nie ukarany za uchybienia wobec 
obowiązkowej wiary panującej. Siłą 
narzucono religię państwową z je-
dynym bogiem Atonem (Adonem), 
której centralnym sanktuarium stała 
się świątynia Wielki Benben. Pierw-
szym przykazaniem religii monopo-
listycznej stało się przykazanie – nie 
będziesz miał bogów innych niż 
Aton, którego uznano za jedynego 
stwórcę wszystkiego. Rozpoczęło się 
powszechne tresowanie ludzi w jego 
kulcie, całą populację Egiptu religij-
nym terrorem poddano kontroli wła-
dzy absolutnej. Tak w Starożytności 
powstał ustrój religijno-świecki, w 
którym zaborcza i natrętna religia 
monopolistyczna systemowo zespo-
liła się z państwową władzą świecką.

Jak było przed zamachem 
religijnym?

Panowała w Egipcie religijna 
wolność, każdy mógł wybrać boga 
lub bogów, którym chciał oddawać 
cześć oraz zwracać się do nich o po-
moc i błogosławieństwo. Najbardziej 
znani bogowie to: Re, Ozyrys, Ho-
rus, Ptah, Set, Amon, Izyda, Anubis, 
Apis, Nut, Meretsenger, Neftyda, 
Taweret, Selkis, Harpokrates, Nefer-
tum, Honsu, Hapi, Seker, Satis, 
Bes, Chnum, Hator, Maat, Bastet, 
Wadżet, Nechbet, Neit, Ibis, Tot, 
Harsafes, Montu, Min, Imhotep, 
Sobek i Ra-Harachte. Wielu z bo-
gów patronowało różnym ludzkim 
sprawom – np. Izyda była opiekunką 
wszystkich ludzi, Taweret opieko-
wała się brzemiennymi kobietami, 
zaś Imhotep patronował pisarzom, 
lekarzom i budowniczym, a bogini 
Maat – prawdzie i sprawiedliwości, 
etc. (za: J. Biela, Przegląd bogów (w) 
www.histurion.pl). 

W cywilizacji egipskiej wielore-
ligijność stanowiła podstawę ładu 
społecznego, zapobiegała monopo-
lizowaniu rynku usług religijnych 
przez jeden klan kapłański. Wymu-
szała konkurencję między religiami, 
co korzystnie wpływało na ceny 
usług obrzędowych i jakość odno-
szenia się kapłanów do wiernych. W 
przypadku niezadowolenia wierny 
mógł przenieść się do innej świątyni 
i nosić dary innym kapłanom. Ża-
den z klanów kapłańskich nie mógł 
się umocnić, by zdobyć przeważa-
jące wpływy polityczne. Po prostu 
przez kilka tysięcy lat w Egipcie 
było tak jak dzisiaj jest np. w Unii 
Europejskiej, USA, Australii, Kana-
dzie, Nowej Zelandii, etc.

Szybki koniec ustroju 
echnatońskiego w Egipcie

Wysoko rozwinięta cywilizacja 
egipska szybko poradziła sobie z 
zamachem ustrojowym. Niedługo 
po śmierci Echnatona obalono ty-
ranię monoteistyczną korzystając 
z dziecięcego wieku kolejnego na-
stępcy tronu, jego syna Tutanch-A-
tona, któremu zmieniono imię na 
Tutanch-Amon. Zastąpiono człon 
„Aton” imieniem jednego z wielu, 
choć bardzo ważnego boga Amona. 
(Notabene chodzi tu o znanego Tu-
tanchamona, którego grób brytyjscy 
archeolodzy odkryli w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku, za co 
podobno rzucił na nich tzw. „klątwę 
Tutanchamona”). 

Jednak w chwili przywracani wol-
ności religijnej, w łonie elit Egiptu 
zdążyła już zafunkcjonować grupa fa-
natyków i beneficjentów ustroju ech-
natońskiego. By nie ulec odwetowi za 
udział w zamachu, najlepiej było im 
emigrować, wraz ze skarbami jakie za-
właszczyli. Działo się to w czasie, gdy 
wśród Egipcjan eksplodowała wście-
kłość i nienawiść do zmarłego tyrana i 
jego ekipy, tak wielka, że niszczono po-
dobizny Echnatona i skuwano napisy z 
jego imieniem. 

Emigracja echnatończyków i 
państwo post-echnatońskie 

Z oglądu dziejów może wynikać, 
że jednym z emigrantów był także 
eks-dostojnik echnatoński (imię jego 
niewiadome) zwany dzisiaj z arabska 
Musaa, po rosyjsku - Mosiej, po he-
brajsku - Mosze, po albańsku - Moisiu, 
po chorwacku - Mojsije, po birmańsku 
- Maw Shay Sai, a po polsku - Mojżesz. 
Zapewne jak to w takich sytuacjach 
towarzyszyli mu inni emigranci, któ-
rych wyraźnie był liderem. Są ślady, że 
musieli coś ze sobą wywozić cennego, 

bo byli gonieni, ale jakoś zbiegli za 
Morze Czerwone. Wyraźnie, co widać 
z przesłanek historycznych, na wyjściu 
emigracji echnatońskiej z Egiptu, sko-
rzystało małe spokojne plemię paster-
skie (dzisiaj określane jako „Hebraj-
czycy”, „Izraelici”), które wtedy jak i 
często wcześniej, gościnnie korzystało 
z pastwisk na terenie egipskich kresów 
wschodnich. Emigranci zawarli z nim 
przymierze, wyposażyli w broń, szkolili 
w sztuce wojennej oraz politycznej. I 
poprowadzili na wschodnie wybrzeże 
Morza Śródziemnego, gdzie na tere-
nach Kanaanu upatrzono miejsce na 
nowe echnatońskie państwo. Niemoż-
liwe jest, by bez zawodowych polity-
ków i żołnierzy z egipskiej emigracji 
wraz z ich kapitałami, maleńki poko-
jowy lud pastuszków mógł zdobywać 
twierdze, masowo mordować miesz-
kańców i budować na zagrabionych 
terytoriach dojrzałe struktury mono-
teistycznego państwa, nomen omen 

z Bogiem Adon-aj (czy Aton-aj) jako 
centralną postacią przymusowej religii 
państwowej. Wątpliwe także by bez 
udziału wykształconych Egipcjan, sami 
pasterze mogli zainicjować tworzenie 
megalomańskiej państwowo-etnicznej 
mitologii, która m.in. za religią echna-
tońską powieliła kreacjonistyczny mit o 
stworzeniu świata. (Wieki później ten 
zbiór opowieści został wkomponowany 
w Stary Testament). Wzorując się na 
doświadczeniach z Egiptu, stworzono 
w Kanaanie trwałe państwo z ustrojem 
echnatońskim, lecz nie wiadomo ile ist-
nień i tragedii ludzkich to kosztowało.

Aż przyszedł Jezus Chrystus

Brutalna tresura echnatońska przez 
ponad tysiąclecie zrobiła swoje i gdy 
wśród mieszkańców Kanaanu pojawił 
się Zbawiciel, tylko niektórzy Go rozpo-
znali, zaś kapłani i tłumy wydali Go na 
śmierć. Bo nie był to ich Adon/Aton-aj. 
I do dzisiaj nie wierzą w Jezusa.

W Średniowieczu Europa uległa 
mrokom Egiptu 

W biegu historii faraonizm w stylu 
Echnatona okazał się także atrakcyjny 
dla władców w Europie. Odwrócono 
się od kultury Grecji i Rzymu. Wbrew 
przesłaniu Ewangelii, od Konstanty-
na Wielkiego przez Karola Wielkiego, 
państwa Europy wiek po wieku opa-
nowywał ustrój echnatoński, z zacho-
waniem greki i łaciny jako użytecznej 
fasady językowej. W dojrzałym Śre-
dniowieczu Europa stała się homokul-
turowa, powstała międzynarodówka 
państw post-echnatońskich, nazywana 
„chrześcijańską Europą”. Na jej terenie 
każdego po urodzeniu chrzczono przy-
musowo i przez całe życie pilnowano, 
by nie wyzwolił się spod przyporząd-
kowania narzuconego chrztem bez jego 
wiedzy i woli.

Dopiero Reformacja powiedziała – Dość!

Upominając się o Nowy Testament 
i źródłowy archetyp Christianismos, 
ksiądz prof. dr Marcin Luter począł 
długi proces naprawy stanu rzeczy wo-
kół wiary w Jezusa Chrystusa i Jego 
dzieła Zbawienia. Pora też przyszła, by 
przyjmowanie chrztu stawało się świa-
domym aktem dojrzałego człowieka, 
zdolnego rozpoznać jego znaczenie. Na 
przykład u ciechanowskich Protestan-
tów oraz naszych Świadków Jehowy 
chrzest przyjmują ludzie dorośli lub 
dojrzała młodzież, wszyscy ewangelicz-
nie przygotowani by świadomie przy-
stąpić do wspólnoty Jezusa Chrystusa. 
Można też usłyszeć o niechrzczeniu 
małych dzieci w rodzinach formalnie 
katolickich, po to, by gdy staną się doj-
rzałe, same podjęły decyzję o chrzcie w 
wybranym przez siebie nurcie Christia-
nismos.

Uznajmy prawdę – w Europie 
wartości są sprzeczne! 

Cywilizacja europejska jest dziś 
podzielona. Na część konserwatyw-
no-starotestamentową (coraz bardziej 
mniejszościowa) oraz liberalno-no-

wotestamentową (wyraźnie większo-
ściowa). Fanatyczni wierni pierwszej 
opcji chcą Europy homokulturowej i 
homoreligijnej. Wyznają mit o stwo-
rzeniu świata rodem z echnatonizmu 
i zwalczają prawdę o ewolucji. Wierzą 
w moc manipulacji i zaprzeczają logice. 
Żądają totalnej jednoreligijności (dla 
swojej religii) i pogardzają innymi re-
ligiami. Odrzucają swobodną dyskusję 
i zakrzykują oponentów, twierdząc, że 
tylko oni wiedzą czego chce Bóg.

Zaś ci co opowiadają się za drugą 
opcją, w ślad za księdzem Marcinem 
Lutrem nawiązują do nauk Jezusa 
Chrystusa i pouczeń Pawła z Tarsu. 
Dają pierwszeństwo rozumowi, etyce, 
ludzkiej przyzwoitości oraz prawu czło-
wieka do wolnych wyborów. Są przeciw 
narzucaniu tresurą od dziecka bezwa-
runkowego posłuszeństwa wobec jedy-
nej religii i homokulturowego państwa. 
Szanują inne religie i wszystkich ludzi 
bez względu na rasę, narodowość, płeć 
i przekonania. Geje i lesbijki, ateiści i 
deiści, Muzułmanie, Prawosławni, Pro-
testanci, Żydzi, Mormoni, Katolicy, 
Świadkowie Jehowy i Buddyści, etc. 
– to dla zainspirowanych Nowym Te-
stamentem liberałów tacy sami ludzie, 
równoprawni członkowie jednej wspól-
noty ogólnoludzkiej.

Korzeń Europy jeszcze nie oderwał 
się od Egiptu

Faraońskie dzieło Amenhotepa IV 
i Nefertiti trwa nadal. Choć za sprawą 
Fryderyka Mądrego, Lutra, Gutenber-
ga, Kopernika, Darwina, Freuda, Jana 
Pawła II i Franciszka, wskutek Rewo-
lucji Francuskiej i personalizmu chrze-
ścijańskiego, dzięki Edisonowi, Roent-
genowi, Churchillowi, The Beatles oraz 
Internetowi, etc. – dziś europejski fara-
onizm jest już mocno osłabiony. Lecz 
nie odpuszcza, są tacy dzięki którym 
gdzie może wykwita choć na chwilę. 
Lecz nie zawróci Europy ku czarnym 
mrokom Egiptu.

Słowa ostatnie

Wrześniowe rozważania to jak za-
wsze publicystyka advocati diaboli. 
Ostatnie słowa powiedzą Czytelnicy. 
Jak zwykle czekamy na uwagi, refleksje, 
uzupełniania i sprostowania. Z góry 
dziękujemy.

Jaśniejesz swym pięknym blaskiem,
o Atonie budzący tchnienie życia.

Panie wieczności, źródło wszelkiego 
istnienia!

Jesteś blaskiem, światłem i mocą,
Twa miłość jest ogromna i potężna...

Ty jesteś budzącym tchnieniem 
życia, wieczność jest twym odbiciem.
Jesteś jedynym, a jednak jest w Tobie 

milion istnień,
Jesteś powiewem życia dla tych, 

którzy spoglądają w Twe promienie.**

KAROL PODGÓRNY
* Fragment Wielkiego Hymnu do Atona (za: 
M. Münnich, Wielki Hymn do Atona, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (w) www.
kul.pl).
** fragment Hymnu do Atona (przekł: Ewa 
Iwona Szczepanik (w) www.mitoslavia.blo-
gspot.com).

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Amenhotep IV i Nefertiti – rodzice homokulturowej Europy

Amenhotep IV (Echnaton)

Królowa Nefertiti (Nefretete)
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W poszukiwaniu 
autorytetu

Swego czasu prowadziłam z młodzieżą za-
jęcia na temat autorytetów. Na początku 
padło oczywiście zupełnie niespodziewanie 
pytanie w konwencji: „Kto jest dla Ciebie au-
torytetem?”. Zakres odpowiedzi obejmował 
przedział od Boga, przez całą plejadę spor-
towców, celebrytów, blogerów, youtuberów, 
kilkoro świętych i naukowców, a kończył się 
gdzieś mniej więcej w okolicach Zosi z 7c, 
która robi idealny makijaż na każdą okazję. 

Umówmy się, że początek tej lek-
cji nie wypadł zbyt pomyślnie. W za-
sadzie wypadł na tyle źle, iż uznałam, 
że następnego poranka nie przyjdę do 
szkoły. W porę przypomniałam sobie, 

że jednak nie mam wyjścia, bo jestem 
nauczycielką. Kilka głębokich wde-
chów i odrobina humoru sprawiły, że 
zmierzyliśmy się wspólnie z tym jak-
że trudnym zagadnieniem. Młodzież 
była bardzo dzielna i podjęła nawet 
desperacką próbę stworzenia wspól-
nie dość szczegółowej definicji auto-
rytetu. Każdy, kto próbował kiedyś 
coś zdefiniować w towarzystwie całej 
grupy kolegów, dostrzeże jak trudne 
było to wyzwanie! Kiedy zdali sobie 

sprawę wagi autorytetów, przygo-
towali nawet specjalną mapę myśli, 
która pozwoliła im uporządkować 
to, co istotne w tym temacie. Bardzo 
pięknie odróżnili autorytety od idoli i 
celebrytów. Ku mojej ogromnej i nie-
skrywanej radości pierwotny zakres 
autorytetów nieco się zawęził. Ponie-
waż życie bywa brutalne, po zrezy-
gnowaniu z m.in. Angeliny Joli, Ara-
gorna, Mufasy, chłopaka z You Tube, 
który gra na zębach i Zosi z 7c (mimo 
jej niekwestionowanych umiejętności 
w dziedzinie sztuki makijażu), część 
młodych ludzi stwierdziła, że w takim 
układzie nie mają autorytetu. W zasa-
dzie zakres był tak wąski, że obejmo-
wał: Jezusa, Jana Pawła II, rodziców i 
„niektórych” nauczycieli. 

Wtedy zdałam sobie sprawę, 
jak ważne w kształtowaniu młode-

go pokolenia jest nauczenie go, jak 
poszukiwać autorytetu i jak warto-
ściować czyny. Pierwotna „ignoran-
cja” młodych nie wynikała przecież 
z tego, że są zepsuci i żyją tylko w 
wirtualnym świecie. Odpowiednio 
zmotywowani sami doszli do sedna 
tematu i z niekłamanym smutkiem 
stwierdzili, że wcale nie jest łatwo 
odnaleźć osobę, na której warto się 
wzorować. Dla młodego człowieka 
posiadanie właściwego autorytetu 
jest kluczowe, aby mógł się prawi-
dłowo rozwijać, nie podejmował za-
chowań ryzykownych, albo nie stał 
się antyspołeczny. Dzięki badaniom 
udało się także dowieść, że osoby 
wychowywane w atmosferze szacun-
ku do autorytetów mają nie tylko 
poczucie własnej godności, ale rów-
nież godności drugiej osoby. Są na 

ogół bardziej szczęśliwe, a ich relacje 
z innymi trwałe i zdrowe. Powstał 
nawet specjalny program przygoto-
wany przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości, który aktywizuje szkoły do 
podejmowania z dziećmi i młodzie-
żą tematu autorytetów. Myślę, że 
warto o tym rozmawiać nie tylko w 
szkole, ponieważ temat nie dotyczy 
wyłącznie tych, którzy poszukują, 
ale również samych potencjalnych 
autorytetów. Niezwykle trudna jest 
w tym wszystkim rola dorosłych, bo 
to oni właśnie są kandydatami do 
bycia wzorem. Przykład, który dają 
powinien być na tyle klarowny i czy-
telny, żeby obserwujące ich dzieci i 
młodzież mogły bez większego tru-
du wyłonić swoje autorytety.

JOWITA RUTKOWSKA 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

zaproszenie

W ostatnich dniach sierpnia podsumowano 
literacko-artystyczne wakacje w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskie-
go w Ciechanowie. To było naprawdę uroczyste 
zakończenie „Wakacji w Bibliotece”. 

W ostatnią środę sierpnia dzieci 
uczestniczące w wakacyjnej akcji w to-
warzystwie swoich rodziców i opiekunów 
otrzymały z rąk dyrektor Wiesławy Ty-
buchowskiej oraz wicestarosty Stanisława 
Kęsika, okolicznościowe dyplomy oraz 
pamiątkowe zdjęcia wielkoformatowej Pa-
noramy Ciechanowa. Uczestnicy tworzyli 
ją przez dwa miesiące podczas zajęć pla-
stycznych. Po części oficjalnej i wykonaniu 
pamiątkowych fotografii, przyszedł czas na 
tańce, hulanki i swawole, oraz słodki po-
częstunek.

„Wakacje w Bibliotece” to prowadzo-
na w lipcu i sierpniu międzypokoleniowa 
akcja literacko-artystyczna wspierająca 
czytelnictwo oraz ogólny rozwój dzieci 
poprzez edukację plastyczną z elementami 

topografii oraz edukację teatralną. Pod-
stawą dla cyklu zajęć była polska litera-
tura dziecięca oraz publikacje regionalne. 
Akcja składała się z „Plastycznych Śród” 
- czyli zajęć plastyczno-topograficznych 
prowadzonych przez bibliotekarki: Janinę 
Wichowską oraz Adrianę Karwowską oraz 
„Teatrzanek” - warsztatów teatralnych, 
które poprowadziła Małgorzata Żdanow-
ska- pracownik Czytelni.

Stworzoną przez małych czytelników i 
ich rodziców panoramę Ciechanowa moż-
na będzie oglądać na parterze PBP przy 
ul. Warszawskiej 34 w Ciechanowie do 
połowy września po uprzednim zgłoszeniu 
takiej chęci w wypożyczalni głównej. 

Nie jest to ostatni, skierowany do 
młodego czytelnika edukacyjno-kultu-
ralny projekt PBP w Ciechanowie. Już 
we wrześniu wystartowały warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych z terenu powiatu Ciechanow-
skiego. Szczegóły już wkrótce. 

BP

Wakacje w Bibliotece powiatowej dobiegły końca

Lato w bibliotece za nami 
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Łagodna aura wakacyjnego weekendu pięk-
nie oprawiła potrójny event w Gołyminie-
-Ośrodku. Naraz obchodzono 780-lecie Go-
łymina, uroczyście nadano insygnia gminne 
oraz świętowano Dożynki.

Było oficjalnie

– Uroczyste obchody 780-lecia 
miejscowości Gołymin odbyły się 24 
sierpnia 2019 roku (…) Organizatorem 
niezwykłego świętowania był Wójt Gmi-
ny Gołymin-Ośrodek – Adam Piotr Bu-
dek, radni obecnej kadencji, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz Dyrektor ZPO i 
współpracujące placówki. Miejscem spo-
tkania była szkolna sala gimnastyczna. 
Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, 
władze samorządowe, radni powiatu, 
dyrektorzy i kierownicy instytucji, pra-
cownicy Urzędu Gminy i miejscowej 
szkoły oraz mieszkańcy gminy. Lokalną 
uroczystość swoją obecnością zaszczycili: 
parlamentarzyści: senator RP Jan Maria 
Jackowski, poseł Robert Kołakowski i 
wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski. 
Obecni byli przedstawiciele samorządu 
ze starostą ciechanowskim Joanną Po-
tocką-Rak, a także Elżbieta Szymanik – 
Dyrektor ds. EFS, wójtowie sąsiednich 
gmin, przedstawiciele straży pożarnej, 
ciechanowskiego nadleśnictwa, policji i 
organizacji pozarządowych – m.in. po-
daje serwis informacyjny Urzędu Gminy 
Gołymin-Ośrodek w tekście Marii Osiń-
skiej (za: Gminny Portal Internetowy, 
Aktualności-Wydarzenia Gminne).

Wrażenia ze świętowania

Części oficjalnej i temu co po niej 
nastąpiło w bogatym programie obcho-
dów, cały czas towarzyszyła atmosfera 
serdeczności i gościnności. A także dobra 
organizacja i dbałość o bezpieczeństwo 
w przestrzeni komunikacyjnej osady. Po 
specjalnej sesji Rady Gminy w Zespole 
Placówek Oświatowych – podczas której 
m.in. nadano gminie Herb, Flagę, Sztan-

dar i Pieczęcie – udano się do miejscowej 
świątyni, po czym przemaszerowano na 
błonie przy siedzibie władz samorządo-
wych. Tu Gospodarz Obchodów wójt 
Adam Budek ze sceny zwrócił się do 
Publiczności. Także m.in. zaproszono 
na ufundowany przez wójta poczęstu-
nek dla wszystkich. Smakowano dania z 
grilla oraz żurek z jajkiem, itd. Biesiado-
waniu towarzyszyły występy artystyczne 

na scenie, które wcześniej poprzedziły 
przemówienia znanych osób. Było weso-
łe miasteczko, mnóstwo straganów, para 
kucyków z kolorową furmanką oraz ku-
cyk osiodłany. Itp.

Wydarzenia tego dnia audio-video 
dla potomnych utrwalał red. Jerzy Ra-
towski z portalu „Nasz Gołymin”. Nie za-
brakło również delegacji subregionalnych 
mediów prasowych i telewizyjnych, a tak-
że portalowych - w tym nowego portalu 
internetowego PULSU CIECHANOWA 
– www.pulsciechanowa.pl

KAROL PODGÓRNY

Letni reportaż z gołymińskiej okolicy

Potrójnie świątecznie u wójta Adama Budka 

Wśród znajomych uczestników obchodów dostrzegliśmy (od lewej): wicedyrektor MJWPU – 
Elżbietę Szymanik, prezesa TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie – Łukasza Lewandowskiego, dyrek-
tora OR PCK – Bożenę Podleńską oraz Orkiestrę Dętą OSP Ciechanów (na drugim planie).

Od lewej: wójt Adam Budek i przewodniczący RG – Tadeusz Radulski, wspólnie kroją wiel-
ki tort z Herbem Gminy.

W drugim rzędzie od lewej: wójt Adam Budek i przewodniczący
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek - Tadeusz Radulski, w drodze na zielone błonie.

Pośród wielu samorządowców w święto-
waniu uczestniczyła wójt gminy Regimin 
– Mariola Kołakowska (pośrodku).

Wójt Adam Budek zwraca się do zgroma-
dzonych na imprezie.

W przedostatnią sobo-
tę sierpnia świetlicę 
wiejską w Chruszczewie 
opanowali seniorzy.

W ramach Sce-
ny Trzeciego Wieku 
przedstawienie „Eg-
zamin ze szczęścia 
i przyjaźni” zapre-
zentowali aktorzy 
ze Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Ciecha-
nowie.

Odbył się także 
przegląd rękodzieła 
seniorek i Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Fina-
łem swoistego senior-
skiego popołudnia 
była potańcówka.

TM

Z gminy Ciechanów

Aktywni seniorzy w Chruszczewie

W świetlicy wiejskiej w Chruszczewie zorganizowano przegląd rękodzieła seniorek i Kół Gospodyń Wiejskich.
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W skład taboru autobusowego dowo-
żącego uczniów z terenu gminy Glino-
jeck do szkół, wszedł nowo zakupiony 
autokar marki RENAULT SFR 112. Już od  
jakiegoś czasu radni apelowali o odno-
wienie taboru.

RENAULT SFR 112 jest to 
autobus wyprodukowany w no-
woczesnej technologii, spełniający 
obowiązujące normy i standardy 
do przewozu osób. Pojazd jest duży, 
ma 50 miejsc siedzących. Zakup 
nowego autobusu ma zapewnić 
odpowiednie warunki i większe 
bezpieczeństwo przewozu dzieci. O 
konieczności realizacji tej inwesty-
cji świadczy fakt, że jeden z auto-
karów wymagał stałych, bieżących i 
kosztownych napraw.

- Zakup autobusu to kolejna in-
westycja w gminie, mająca na celu 
podniesienie bezpieczeństwa dzieci 
dojeżdżających do naszych szkół - 

podkreśla Łukasz Kapczyński - bur-
mistrz miasta i gminy Glinojeck.

Gmina Glinojeck na tę inwe-
stycję z budżetu gminy przeznaczy-
ła ponad 100 tys. zł. Autobus już 
od 2 września woził dzieci na wy-
znaczonych trasach.

TM

Z gminy Glinojeck

Dzieci już jeżdżą nowym autokarem

Gmina Glinojeck w trosce o bezpieczeń-
stwo uczni dowożonych do szkół zakupiła 
nowoczesny autokar RENAULT SFR 112.
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Wójt Marek Kiwit był gospodarzem Doży-
nek Gminnych, które odbyły się na terenie 
Zajazdu „TUR” w Niestumiu. Impreza była 
zorganizowana perfekcyjnie. Pogoda i go-
ście dopisali. 

Mszę Świętą polową w intencji 
rolników celebrował ks. prał. Euge-
niusz Graczyk, który poświęcił też 
wieńce przyniesione przez dożynkowe 
delegacje z miejscowości: Kargoszyn, 
Chotum, Gumowo, Kownaty Żędo-

we, Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, 
Modełka, Niestum, Nużewko, Nu-
żewo, Rydzewo, Rykaczewo, Rzecz-
ki, Sokołówek i Wólka Rydzewska. 
Piękne kazanie z licznymi akcentami 
patriotycznymi wygłosił ks. Marek 
Michalski.

W dożynkowym wystąpieniu wójt 
Marek Kiwit podkreślał m.in. trud rol-
niczej pracy, a na koniec życzył wszyst-
kim aby nigdy nie zbrakło im chleba.

– Jak zawsze mieliśmy świetną 
frekwencję. Impreza była perfekcyjnie 
przygotowana dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu Doroty Filipowicz z naszego 
Urzędu Gminy, którą wspierała Małgo-
sia Sochacka. Dziękuję też Agnieszce 
Falęckiej – sołtysowi Kargoszyna oraz 
osobom współpracującym z nią przy 
przygotowaniu scenografii – podkreślił 
w rozmowie z nami wójt Marek Kiwit.

TM

Z gminy Ciechanów

Dożynki u wójta Kiwita

Ks. prał. Eugeniusz Graczyk święci dożynkowe wieńce.

Występuje gwiazda wieczoru – Mateusz Mijal.

Wójt Marek Kiwit przyjmuje chleb z rąk Starostów Dożynkowych.

Wójt Marek Kiwit i Dorota Filipowicz z 
Urzędu Gminy Ciechanów – odpowiedzial-
na za przygotowanie dożynkowej uroczy-
stości.

W imieniu Starosty Powiatu Ciechanow-
skiego życzenia na ręce wójta Marka Kiwi-
ta przekazał radny Łukasz Lewandowski.

Wspaniałe stoisko przygotowało Sołectwo Gumowo. Pierwszy z lewej – sołtys Grzegorz Butryn.

Po części oficjalnej bawiono się przy muzyce zespołu ConVers.
Starostowie Dożynkowi – Barbara i Arka-
diusz Bieńkowski z miejscowości Rzeczki.

W dożynkach wzięli m.in. udział parlamentarzyści i samorządowcy. Od lewej: poseł Ro-
bert Kołakowski, wójt Gminy Regimin – Mariola Kołakowska oraz wiceminister rolnictwa 
i rozwoju wsi Rafał Romanowski.Taniec ognia – Fireshow Maori.
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Obecne medialno-polityczne podniece-
nie tematyką LGBT (a nawet LGBTQ+), 
skłania do uporządkowania myśli w tej 
sprawie. Zestaw hasłowy Lesbians – 
Gays – Bisexuals – Transgenders – Qu-
eers, w absolutnie dominujący sposób 
dotyczy problematyki homoseksual-
ności człowieka (LGB), zaś TQ+ to mi-
kroskopijny wątek, którym notabene 
nieraz usiłuje się przesłonić to co zasad-
nicze, by skrzywić obraz problematyki, 
o którą w istocie chodzi.

Podejmując próbę należytego 
rozpoznania miejsca homoseksu-
alizmu w realnym życiu ludzi, naj-
lepiej odwołać się do Urzędu Na-
uczycielskiego Kościoła.

W nauczaniu Kościoła ka-
tolickiego homoseksualizm nie 
stanowi zagadnienia odrębnego 
i wyizolowanego, lecz osadzony 
jest w szerokim katalogu zjawisk, 
do których należy jako integralny 
składnik ogólnego spektrum pro-
blemowego. 

Dlatego nie sposób ująć zjawi-
ska homoseksualizmu, wyrywając 
go z całego tematycznego kontekstu 
rozdziału drugiego Działu II Części 
Trzeciej Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego. Bez uwzględnienia tre-
ści wszystkich wskazanych (wraz z 
oznaczeniami numerowymi) prze-
pisów Katechizmu, łatwo pogubić 
się w bezstronnych ocenach i ule-
gać natrętnym nagonkom propa-
gandowym, mieszającym ludziom 
w głowach dla niejasnych celów. 

CNOTA CZYSTOŚCI

(2337) Czystość oznacza 
osiągniętą integrację płciowo-
ści w osobie, a w konsekwencji 
wewnętrzną jedność człowieka 
w jego bycie cielesnym i ducho-
wym. Płciowość, w której wyraża 
się przynależność człowieka do 
świata cielesnego i biologicznego, 
staje się osobowa i prawdziwie 
ludzka, gdy zostaje włączona w 
relację osoby do osoby, we wza-
jemny dar mężczyzny i kobiety, 
który jest całkowity i nieograni-
czony w czasie. Cnota czystości 
obejmuje zatem integralność oso-
by i integralność daru.

(2339) Czystość domaga się 
osiągnięcia panowania nad sobą, 
które jest pedagogią ludzkiej wol-
ności. Alternatywa jest oczywista: 
albo człowiek panuje nad swoimi 
namiętnościami i osiąga pokój, 
albo pozwala zniewolić się przez nie 
i staje się nieszczęśliwy (…).

(2341) Cnota czystości pozo-
staje w zależności od kardynalnej 
cnoty umiarkowania, która zmierza 
do przeniknięcia rozumem uczuć i 
popędów ludzkiej zmysłowości.

ROZWIĄZŁOŚĆ

(2351) Rozwiązłość jest nie-
uporządkowanym pożądaniem lub 
nieumiarkowanym korzystaniem 
z przyjemności cielesnych. Przy-
jemność seksualna jest moralnie 
nieuporządkowana, gdy szuka się 

jej dla niej samej w oderwaniu od 
nastawienia na prokreację i zjedno-
czenie.

MASTURBACJA

(2352) Przez masturbację na-
leży rozumieć dobrowolne pobu-
dzanie narządów płciowych w celu 
uzyskania przyjemności cielesnej. 
„Zarówno Urząd Nauczycielski 
Kościoła wraz z niezmienną trady-
cją, jak i zmysł moralny chrześcijan 
stanowczo stwierdzają, że mastur-
bacja jest aktem wewnętrznie i po-
ważnie nieuporządkowanym” (…) 
Poszukuje się w niej przyjemności 
płciowej poza „relacją płciową, wy-
maganą przez porządek moralny, 
która urzeczywistnia <<w kontek-
ście prawdziwej miłości pełny sens 
wzajemnego oddawania się sobie i 
przekazywania życia ludzkiego>>”.

W celu sformułowania wywa-
żonej oceny odpowiedzialności mo-
ralnej konkretnych osób i ukierun-
kowania działań duszpasterskich 
należy wziąć pod uwagę niedoj-
rzałość uczuciową, nabyte nawyki, 
stany lękowe lub inne czynniki psy-
chiczne czy społeczne, które mogą 
zmniejszyć, a nawet zredukować do 
minimum winę moralną.

NIERZĄD

(2353) Nierząd jest zjednocze-
niem cielesnym między wolnym 
mężczyzną i wolną kobietą poza 
małżeństwem. Jest on w poważnej 
sprzeczności z godnością osoby 
ludzkiej i jej płciowości w sposób 
naturalny podporządkowanej do-
bru małżonków, jak również prze-
kazywaniu życia i wychowaniu 
dzieci. Poza tym nierząd jest po-
ważnym wykroczeniem, gdy powo-
duje deprawację młodzieży.

PORNOGRAFIA

(2354) Pornografia polega na 
wyrwaniu aktów płciowych, rze-
czywistych lub symulowanych, 
z intymności partnerów, aby w 
sposób zamierzony pokazywać je 
innym. Znieważa ona czystość, po-
nieważ stanowi wynaturzenie aktu 
małżeńskiego, wzajemnego intym-
nego daru małżonków. Narusza 
poważnie godność tych, którzy jej 
się oddają (aktorzy, sprzedawcy, 
publiczność), ponieważ jedni stają 
się dla drugich przedmiotem pry-
mitywnej przyjemności i niedo-
zwolonego zarobku. Przenosi ona 
ich wszystkich w świat iluzorycz-
ny. Pornografia jest ciężką winą. 
Władze cywilne powinny zabronić 
wytwarzania i rozpowszechniania 
materiałów pornograficznych.

PROSTYTUCJA

(2355) Prostytucja narusza 
godność osoby, która oddaje się 
prostytucji, stając się przedmio-
tem przyjemności cielesnej kogoś 
drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy 

ciężko przeciw sobie samemu; nisz-
czy czystość, do której zobowią-
zuje go chrzest, i znieważa swoje 
ciało, świątynię Ducha Świętego. 
Prostytucja stanowi plagę społecz-
ną. Dotyka na ogół kobiety, lecz 
także mężczyzn, dzieci i młodzież 
(w dwóch ostatnich przypadkach 
grzech jest jednocześnie zgorsze-
niem). Oddawanie się prostytucji 
jest zawsze grzechem ciężkim, jed-
nak nędza, szantaż i presja społecz-
na mogą zmniejszyć odpowiedzial-
ność za winę.

GWAŁT

(2356) Gwałt oznacza wtar-
gnięcie przemocą w intymność 
płciową osoby. Jest naruszeniem 
sprawiedliwości i miłości. Rani 
on głęboko prawo każdego czło-
wieka do szacunku, wolności oraz 
integralności fizycznej i moralnej. 
Wyrządza poważną krzywdę ofie-
rze i może wywrzeć piętno na ca-
łym jej życiu. Jest zawsze czynem 
wewnętrznie złym. Jeszcze poważ-
niejszy jest gwałt popełniony przez 
rodziców (por. kazirodztwo) lub 
wychowawców na dzieciach, które 
są im powierzone.

HOMOSEKSUALIZM

(2357) Homoseksualizm ozna-
cza relacje między mężczyznami 
lub kobietami odczuwającymi 
pociąg płciowy, wyłączny lub do-
minujący, do osób tej samej płci. 
Przybierał on bardzo zróżnicowane 
formy na przestrzeni wieków i w 
różnych kulturach. Jego psychicz-
na geneza pozostaje w dużej części 
nie wyjaśniona. Tradycja, opierając 
się na Piśmie świętym, przedsta-
wiającym homoseksualizm jako 
poważne zepsucie, zawsze głosiła, 
że „akty homoseksualizmu z samej 
swojej wewnętrznej natury są nie-
uporządkowane”. Są one sprzeczne 
z prawem naturalnym; wykluczają 
z aktu płciowego dar życia. Nie wy-
nikają z prawdziwej komplemen-
tarności uczuciowej i płciowej. W 
żadnym wypadku nie będą mogły 
zostać zaaprobowane.

(2358) Pewna liczba mężczyzn i 
kobiet przejawia głęboko osadzone 
skłonności homoseksualne. Skłon-
ność taka, obiektywnie nieupo-
rządkowana, dla większości z nich 
stanowi ona trudne doświadczenie. 
Powinno się traktować te osoby z 
szacunkiem, współczuciem i deli-
katnością. Powinno się unikać wo-
bec nich jakichkolwiek oznak nie-
słusznej dyskryminacji. Osoby te są 
wezwane do wypełniania woli Bożej 
w swoim życiu i - jeśli są chrześcija-
nami - do złączenia z ofiarą krzyża 
Pana trudności, jakie mogą napoty-
kać z powodu swojej kondycji.

(2359) Osoby homoseksualne 
są wezwane do czystości. Dzięki 
cnotom panowania nad sobą, które 
uczą wolności wewnętrznej, niekie-
dy dzięki wsparciu bezinteresownej 
przyjaźni, przez modlitwę i łaskę 

sakramentalną, mogą i powinny 
przybliżać się one - stopniowo i 
zdecydowanie - do doskonałości 
chrześcijańskiej.

CUDZOŁÓSTWO

(2380) Cudzołóstwo: Słowo 
to oznacza niewierność małżeńską. 
Gdy dwoje partnerów, z których 
przynajmniej jeden jest w związku 
małżeńskim, nawiązuje stosunki 
płciowe, nawet przelotne, popeł-
niają oni cudzołóstwo. Chrystus 
potępia cudzołóstwo nawet w po-
staci zwykłego pożądania. Szóste 
przykazanie i Nowy Testament bez-
względnie zakazują cudzołóstwa. 
Prorocy ukazują jego ciężar. Widzą 
w cudzołóstwie figurę grzechu bał-
wochwalstwa.

ROZWÓD

(2384) Rozwód jest poważnym 
wykroczeniem przeciw prawu na-
turalnemu. Zmierza do zerwania 
dobrowolnie zawartej przez mał-
żonków umowy, by żyć razem aż 
do śmierci. Rozwód znieważa przy-
mierze zbawcze, którego znakiem 
jest małżeństwo sakramentalne. 
Fakt zawarcia nowego związku, 
choćby był uznany przez prawo 
cywilne, powiększa jeszcze bardziej 
ciężar rozbicia; stawia bowiem 
współmałżonka żyjącego w nowym 
związku w sytuacji publicznego i 
trwałego cudzołóstwa: Jeśli mąż, 
odłączywszy się od swej żony, łączy 
się z inną kobietą, sam jest cudzo-
łożnikiem, ponieważ każe popełnić 
cudzołóstwo tej kobiecie; także 
kobieta, która mieszka z nim, jest 
cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła 
do siebie męża innej kobiety.

KAZIRODZTWO i PEDOFILIA

(2388) Kazirodztwo oznacza 
intymne relacje między krewnymi 
lub powinowatymi stopnia zakazu-
jącego pomiędzy nimi małżeństwa. 
Św. Paweł piętnuje ten szczególnie 
ciężki grzech: „Słyszy się powszech-
nie o rozpuście między wami, i to 
o takiej rozpuście... że ktoś żyje z 
żoną swego ojca... W imię Pana 
naszego Jezusa... wydajcie takiego 
szatanowi na zatracenie ciała...”. 
Kazirodztwo niszczy związki ro-
dzinne i jest oznaką cofnięcia się do 
zwierzęcości.

(2389) Do kazirodztwa zbliżo-
ne są nadużycia seksualne popeł-
niane przez dorosłych na dzieciach 
lub młodzieży powierzonych ich 
opiece. Grzech ten jest jednocze-
śnie gorszącym zamachem na in-
tegralność fizyczną i moralną mło-
dych, którzy będą nosić jego piętno 
przez całe życie, oraz pogwałceniem 
odpowiedzialności wychowawczej.

WOLNY ZWIĄZEK i KONKUBINAT

(2390) Wolny związek ma 
miejsce wówczas, gdy mężczyzna i 
kobieta odmawiają nadania formy 

prawnej i publicznej współżyciu 
zakładającemu intymność płcio-
wą. Określenie to jest zwodnicze: 
Co może oznaczać związek, w któ-
rym osoby nie podejmują zobo-
wiązań wobec siebie i dają w ten 
sposób wyraz brakowi zaufania 
w odniesieniu do drugiej osoby, 
do samej siebie lub do przyszło-
ści? Określenie „wolny związek” 
odnosi się do różnych sytuacji, 
takich jak: konkubinat, odmowa 
małżeństwa jako takiego, niezdol-
ność do podjęcia trwałych i osta-
tecznych zobowiązań. Wszystkie 
te sytuacje znieważają godność 
małżeństwa; niszczą samo pojęcie 
rodziny; osłabiają znaczenie wier-
ności. Są one sprzeczne z prawem 
moralnym. Akt płciowy powinien 
mieć miejsce wyłącznie w małżeń-
stwie; poza nim stanowi zawsze 
grzech ciężki i wyklucza z Komu-
nii sakramentalnej.

(2391) Wiele osób zamierzają-
cych zawrzeć małżeństwo domaga 
się dzisiaj swoistego prawa do pró-
by. Bez względu na powagę tego za-
miaru ci, którzy podejmują przed-
małżeńskie stosunki płciowe, „nie 
są w stanie zabezpieczyć szczerości 
i wierności relacji międzyosobowej 
mężczyzny i kobiety, a zwłaszcza nie 
mogą ustrzec tego związku przed 
niestałością pożądania i samowoli”. 
Zjednoczenie cielesne jest moralnie 
godziwe jedynie wtedy, gdy wy-
tworzyła się ostateczna wspólnota 
życia między mężczyzną i kobietą. 
Miłość ludzka nie toleruje „próby”. 
Domaga się całkowitego i ostatecz-
nego wzajemnego daru z siebie.

(Przytoczone treści katechetycz-
ne za: http://www.katechizm.opoka.
org.pl/)

*****
Solidaryzujmy się z homosek-

sualistami, gdy wybrali samotność 
i trwają w czystości. Ich homosek-
sualizm nie stanowi przeszkody na 
drodze do Zbawienia i Królestwa 
Bożego. Wspierajmy wszystkich 
homoseksualistów przyjaźnią i mo-
dlitwą. Starotestamentowa pogarda 
dla homoseksualistów i nawoływa-
nia do ich zabijania – w nowote-
stamentowym Christianismos nie 
obowiązują.

OPRAC. KAROL PODGÓRNY

Z okazji sporów w kwestii LGBT

Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła
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1 września, punktualnie o godzinie 12.00, 
mialo miejsce huczne otwarcie nowego 
bezpłatnego przedszkola integracyjnego 
(Niepubliczne Przedszkole ALPIK) przy ul. 
17 Stycznia 54 w Ciechanowie. Utworzono 
aż 60 bezpłatnych miejsc dla dzieci w wie-
ku: 2,5 – 7 lat z całego powiatu ciechanow-
skiego, w tym dla dzieci o tzw. specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (np. dzieci z auty-
zmem).

Na hucznym otwarciu placowki 
nie mogło zabraknąć gości specjalnych 
– tj. Pierniczka i Aniołka – dwóch prze-
sympatycznych alpak z Instytutu Darii 
Galant (IDG) w Długosiodle. Zajęcia 
z alpakoterapii stanowią też stały ele-
ment bezpłatnej oferty dodatkowych 
zajęć w przedszkolu. Obok zajęć z alpa-
koterapii, wszystkie dzieci zapisane do 
przedszkola uczestniczą również w bez-
płatnych zajęciach z dogoterapii grupo-
wej, hipoterapii, rytmiki, logorytmiki, 
logopedii grupowej, sensoplastyki, 
sensomotoryki, muzykoterapii, artete-
rapii, bajkoterapii, nauki czytania, etc. 
Na terenie placówki utworzono łącznie 
aż trzy grupy integracyjne, w tym jedną 
grupę dedykowaną specjalnie dziecom 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
ze spektrum autyzmu. Placówka za-
trudnia też na stałe wielu specjalistow 
w dziedzinie autyzmu np. psychologa, 
logopedę, oligofrenopedagoga, certyfi-

kowanego terapeutę wg metody Inte-
gracji Sesnorycznej. 

Wszyscy specjaliści obecni byli też 
na Dniu Otwartym, udzielając bezpłat-
nych konsultacji (psychologicznych, 
pedagogicznych, logopedycznych) rodzi-
com zaniepokojonym rozwojem swojego 
dziecka. Na terenie przedszkola istnieje 
również możliwość przeprowadzenia 

bezpłatnej diagnozy pod kątem autyzmu. 
Ponadto, już od stycznia 2020 roku rów-
nież dzieci z innych placówek przedszkol-
nych będą mogły skorzystać z bezpłatnej 
pomocy wszystkich wymienionych wyżej 
specjalistow (np. psycholog, pedagog, lo-
gopeda) w ramach posiadanego orzecze-
nia o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka (WWRD). 

Obok zabawy z alpakami na 
otwarciu na dzieci czekały liczne 
atrakcje: skręcanie balonów, malowa-
nie twarzy, zabawy sensomotoryczne 
na certyfikowanym sprzęcie do dia-
gnozy i terapii wg metody Integracji 
Sensorycznej, ciekawe zabawy sen-
soplastyczne z elementami arterapii 
grupowej prowadzone przez pedago-
ga – certyfikowanego artterapeutę, 
zatrudnionego na co dzień w przed-
szkolu ALPIK. Nie zapomniano rów-
nież o słodkim poczęstunku. Punkt 
kulminacyjny imprezy stanowił jed-
nak pyszny tort z logo przedszkola. 
Pomimo wysokiej temeperatury na 
zewnątrz wszyscy bawili się wyśmie-
nicie.

TM

Otwarcie Niepublicznego Przedszkola ALPIK

Alpaki, tort i dobra zabawa

Dzieci chętnie bawiły się z alpakami.

Wspaniały tort z logo przedszkola.

Alpaki „Pierniczek” i „Aniołek” były hono-
rowymi gośćmi otwarcia Niepublicznego 
Przedszkola ALPIK.

Z dniem 1 października 2019 r. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
zmienia nazwę na Państwowa Uczelnia 
Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Cie-
chanowie.

Za patrona Uczelni wybrano 
Ignacego Mościckiego – pochodzące-
go z północnego Mazowsza (urodzo-
nego w Mierzanowie koło Gruduska), 
absolwenta Politechniki Ryskiej i 
Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcar-
skim, wybitnego naukowca i wynalaz-
cę, profesora Politechniki Lwowskiej i 
Politechniki Warszawskiej, budowni-
czego polskiego przemysłu chemicz-
nego, prezydenta II Rzeczypospolitej 
w latach 1926-1939. 

- Szlachetna postawa, dorobek na-
ukowy oraz zasługi jakie osiągnął w 
trudnym okresie umacniania się polskiej 
państwowości niech będą wzorem do na-
śladowania dla całej społeczności akade-
mickiej naszej Uczelni – powiedział nam 
Wiesław Wernik z Działu Kształcenia i 
Spraw Studenckich PWSZ.

Uroczystości związane z nadaniem 
Uczelni imienia Patrona odbędą się 
podczas inauguracji nowego roku aka-
demickiego 2019/2020.

- Już teraz zapraszamy do Państwo-
wej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie i w Mła-
wie – mówi Wiesław Wernik.

TM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

PWSZ zmieni nazwę

PWSZ w Ciechanowie od 1 października zmieni nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
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Uczniowie ciechanowskich szkół 2 września 
zainaugurowali rok szkolny, pełen nowych wy-
zwań i obowiązków. Przełom sierpnia i wrze-
śnia jest splotem kilku ważnych wydarzeń i 
rocznic historycznych. Uczniom, jeszcze nie-
dawno odpoczywającym od szkoły, kojarzy się 
przede wszystkim z końcem letniej sielanki.

Jedną z ciechanowskich szkół, które 
uroczyście powitały nowy rok szkolny jest 
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej. Dyrektor placówki Tatiana 
Sęk podczas oficjalnej akademii powitała 
nowych podopiecznych, jak i tych którzy 
przed wakacjami uczęszczali do SP TWP. 
Grono pedagogiczne składało życzenia 
owocnej pracy przez najbliższe miesiące. 

Gościem specjalnym był 84-letni Ryszard 
Sobotko, ciechanowski społecznik, eme-
rytowany nauczyciel, lokalny publicysta 
i pasjonat gry na akordeonie. Opowiadał 
młodzieży o swoim dzieciństwie, które 
upłynęło pod znakiem II wojny świato-
wej. Pan Ryszard zagrał na akordeonie, 
zachęcał także do czytania książki jego 
autorstwa, której egzemplarz przekazał 
szkolnej bibliotece. 

Wszystkim uczniom życzymy, by 
trwający rok szkolny minął jak najszyb-
ciej, ale również był czasem poszerzania 
swojej wiedzy, rozwijania talentów i pasji. 

PP 

Rozpoczęcie roku szkolnego w TWP 

Witaj szkoło! 

fo
t. 

PP
 



26
www.pulsciechanowa.plsport

W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się drugi 
bieg z tegorocznego cyklu Grand Prix Ziemi 
Ciechanowskiej. Bieg przy bardzo ładnej 
pogodzie zorganizowano na terenie gminy 
Grudusk – a jego bazą był teren gościnnego 
Dworku Polanka. 

Zawody od strony bazy organizacyjnej 
można podsumować krótko: piękny ogród, 
pyszna grochówka i świetna atmosfera. Bra-
wa dla Gospodarzy! 

Trasa biegu była wymagająca. Duży upał 
robił swoje, a na dodatek trasa wiodła polny-
mi drogami - w części bardzo piaszczystymi.

Bieg odbył się na dwóch dystansach – 5 
i 10 km. Były też biegi dla dzieci. Najwięcej 
zawodników wystawiły kluby biegaczy: Ma-
zovia ProActiv Ciechanów, TKKF „Promyk” 
Ciechanów oraz „Jednorożec robi co może”. 
Bardzo widoczna, a także skuteczna meda-
lowo, była biało-niebieska drużyna młodych 
podopiecznych trenera Tomasza Pajewskie-
go z Klubu Lekkoatletycznego Mazovia Pro-
Activ Ciechanów.

W kategorii open pierwsze trzy miejsca 
zajęli:

- dystans 10 km: Daniel Mikielski 
(Olsztynek), Michał Makowski (Mazovia 
ProActiv Ciechanów), Rafał Smoliński (KS 
Przaśnik Przasnysz)

- dystans 5 km: Tomasz Budniak (KB 
TKKF „Promyk” Ciechanów), Marcin 
Tomczak (Ciechanów), Igor Gortat (KB 
TKKF „Promyk” Ciechanów)

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca za-
jęły:

- dystans 10 km: Aneta Lubińska (Ma-
zovia ProActiv Ciechanów), Michalina Woj-
ciechowska (Legionowo Osada), Katarzyna 
Wyciszkiewicz (Józefosław)

- dystans 5 km: Marlena Szejn (Ma-
zovia ProActiv Ciechanów), Iwona Mosiej 
(Mazovia ProActiv Ciechanów), Sylwia Cał-
ka (Mazovia ProActiv Ciechanów)

Zawody są organizowane przez Klub 
Biegacza TKKF „Promyk” Ciechanów. Ich 
patronem są: Prezydent Miasta Ciechanów, 
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Wójt 
Gminy Ciechanów i Wójt Gminy Grudusk.

TM

XXXIV Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej

Dworek Polanka gościł biegaczy

Reprezentacja grupy „Jednorożec robi co może”.

Obsługa Biura Zawodów jak zawsze miała dużo pracy.

I miejsce wśród kobiet w biegu na 5 km 
zajęła Marlena Szejn (Mazovia ProActiv 
Ciechanów).

Od lewej: Mateusz i Natan – dumnie prezentu-
ją medale za udział w Biegu Malucha (100 m).

Od lewej: Robert Kaszuba – właściciel Dworku Polanka oraz Marek Piotrowicz – wójt 
gminy Grudusk.

Zwycięzcy na dystansie 5 km: I miejsce - Tomasz Budniak (KB TKKF „Promyk” Ciechanów), 
II - Marcin Tomczak (Ciechanów), III - Igor Gortat (KB TKKF „Promyk” Ciechanów).

Zwycięzcy na dystansie 10 km: I miejsce - Daniel Mikielski (Olsztynek), II - Michał Makow-
ski (Mazovia ProActiv Ciechanów), III - Rafał Smoliński (KS Przaśnik Przasnysz)

Reprezentacja Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów.
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W pierwszym powiatowym turnieju gry w 
bule o Puchar Starosty Ciechanowskiego 
zwyciężyła reprezentacja Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o .w Ciechanowie. 
Zdecydowana większość zawodników grała w 
tę grę po raz pierwszy. Turniej odbył się pod 
koniec sierpnia w parku w Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze. Był to czas relaksu na 
świeżym powietrzu w opinogórskim muzeum 
i zdrowej sportowej rywalizacji. 

W zawodach wzięło udział dziewięć 
kilkuosobowych drużyn. Na pierwszym 
miejscu, po rozegraniu pięciu rund, upla-
sowała się drużyna PUK Ciechanów. Ko-
lejne miejsca zajęli: Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie, pracownicy Urzędu Gmi-
ny w Sońsku, Radni Rady Miasta Ciecha-
nów, pracownicy Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, policjanci i strażacy, dzien-
nikarze, Radni Rady Powiatu Ciechanow-
skiego oraz członkowie Ludowego Zespo-
łu Artystycznego Ciechanów. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali zawodnicy Klubu Pe-
tanki Ciechan Ciechanów z Mariuszem 
Stawickim na czele. 

Większość zawodników grało w 
„bule” po raz pierwszy, w związku z tym 

każda drużyna otrzymała trenera, który 
najpierw wyjaśnił reguły gry, a następnie 
wspierał drużynę podczas rozgrywek. 

Pétanque (gra w bule, gra w kule) 
jest tradycyjną francuską grą towarzy-
ską z elementami zręcznościowymi. Po-
pularna w szczególności w południowej 
Francji (Prowansja), ale uprawiana także 
w innych regionach i w innych krajach 
europejskich i na świecie. W Ciechano-
wie funkcjonuje Klub Petanki Ciechan, 
który jest sekcją sportową Samodzielne-

go Koła Terenowego nr 76 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego. Członkami 
klubu mogą być wszyscy, którzy chcą 
uprawiać i propagować grę „w bule”. 
Petanque zdobywa coraz szersze grono 
fascynatów w naszym kraju. 

Po rozgrywkach przyszedł czas na 
wspólne biesiadowanie oraz uroczyste 
ogłoszenie wyników. Dyplomy, pu-
chary i nagrody wręczali organizatorzy 
turnieju: Joanna Potocka-Rak - starosta 
ciechanowski oraz Stanisław Kęsik – wi-
cestarosta. 

Organizatorzy zapowiadają, że tur-
niej na stałe wpisze się w kalendarz im-
prez sportowo – towarzyskich powiatu 
ciechanowskiego. Do rozgrywek została 
zaproszona również nasza redakcja, za co 
serdecznie dziękujemy organizatorom. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

I Turniej Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego 

Sportowa rywalizacja i relaks 
w opinogórskim parku 

Ciechanowski Klub Bokserski we współpracy z 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej zorganizował imprezę integracyjną, któ-
ra połączyła kilka środowisk.

Uczestnikami spotkania były dzieci 
wraz z rodzicami, młodzież z Ciechanow-
skiego Klubu Bokserskiego, dzieci z Pla-
cówki Wsparcia Dziennego które od lipca 
pod okiem trenerów CKB poprawiają swoją 
koordynację i sprawność ruchową na zaję-
ciach ogólnorozwojowych oraz uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu 
A i B.

Spotkanie rozpoczął prezes CKB Mi-
chał Garstka zapraszając do wspólnej roz-
grzewki, która była dostosowana do moż-
liwości wszystkich uczestników. Miło było 
widzieć wzajemną pomoc podczas biegów 
przez Las Śmieciński.

Niezależnie od poziomu sprawności 
można było wziąć udział w zajęciach spor-
towych, z piłką, w konkursach ruchowych, 
biegach, aerobicu, każdy mógł założyć rę-
kawice i spróbować swoich umiejętności w 
sparingach bokserskich.

Podczas pikniku można było się posilić 
kiełbaskami i kaszanką z grilla. Dla wszyst-

kich był przewidziany słodki poczęstunek. 
Można było odpocząć, zrelaksować się przy 
dźwiękach gitary i biesiadnych piosenkach.

Były też inne atrakcje, jak np.: prezen-
tacja technik bokserskich, karaoke, pokaz 
zwierząt (alpaki, kozy, króliki).

- Staramy się kierować zasadą, że 
„w życiu nie liczy się ilość kroków które 
robisz, ani butów w których chodzisz, 
ale ślady, które zostawiasz w sercach in-
nych…”. Stąd pomysł na tę integracyjną 
imprezę. Dziękujemy ludziom o wiel-
kim sercu, którzy bezinteresownie nas 
wsparli w jej zorganizowaniu. Bez nich 
nie byłoby tylu atrakcji, upominków i 
pysznych posiłków. Dzięki tym osobom 
– Paniom: Kościelskiej, Adamiak, Chu-
mięckiej, Panom: Zielonkowskiemu, 
Sadowskiemu, i Gawareckiemu oraz 
Państwu Kocięckim wszyscy uczestnicy 
mogli przeżyć ten wspólny czas rado-
śnie i syto. W imieniu wszystkich dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz organiza-
torów, za pośrednictwem PULSU, ser-
decznie Wam dziękujemy – mówi prezes 
Michał Garstka.

TM

Ciechanowski Klub Bokserski 

Bokserzy - dzieciom

Prezes Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego Michał Garstka prowadzi rozgrzewkę w 
trakcie imprezy integrującej różne środowiska.

Fo
t. 

Pio
tr 

Ko
cię

ck
i

„Trenuj za darmo!” - pod takim hasłem od-
był się rodzinny piknik MKS Ciechanów zor-
ganizowany na Stadionie Miejskim. 

- Naszą ideą jest propagowanie 
zdrowego stylu życia. Wychodząc więc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych 
mieszkańców uznaliśmy, że jako miej-
ski klub musimy zrobić coś, co nakłoni 
jak największą ilość dzieci do aktywno-
ści fizycznej. Stąd pomysł na darmowe 
zajęcia piłkarskie dla wszystkich - po-
wiedział nam Dariusz Tolsdorf - ko-
ordynator Akademii Piłkarskiej MKS 
Ciechanów.

Na przybyłych gości czekało dużo 
atrakcji. Można było spróbować swo-
ich sił w różnego rodzaju grach i za-
bawach z piłką, a do wygrania były 
nagrody. 

Byli też przedstawiciele służb mun-
durowych, którzy przygotowali dla 
uczestników pikniku ciekawe atrakcje, 
m.in. „alko-gogle”. Z kolei zawodnicy 
z Ciechanowskiego Klubu Bokserskie-
go przeprowadzili pokazowe treningi.

Imprezę poprowadzili do-
świadczeni w tego typu ventach 
animatorzy z Firmy Agnes-Art. 
Nie zabrakło strefy gastronomicz-
nej, gdzie na gości czekało jedzenie 
i zimne napoje.

- Impreza okazała się strzałem w 
dziesiątkę. Na piknik przybyło bardzo 
dużo osób i widać było, że świetnie się 
bawią. Duża część z przybyłych wyra-
ziła chęć uczestnictwa w zajęciach, co 
również nas bardzo cieszy – podsumo-
wuje imprezę Dariusz Tolsdorf.

TM

Miejski Klub Sportowy Ciechanów

Piłkarski piknik na stadionie

27 MKS Ciechanow - Piknik - sierpien 
2019.tif
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Bardzo dobrze spisali się biegacze Mazovia ProAc-
tiv Ciechanów w trakcie zawodów „4F Półmaraton 
Praski” oraz „4F Praska Piątka”. Wielu zawodni-
ków, spośród ponad dwudziestoosobowej grupy, 
wróciło ze stolicy z nowymi rekordami życiowymi.

„4F Praską Piątkę” ukończyło   3.853 
zawodników. Wśród Mazovian najlepsi 
byli: Rafał Wiśniewski - 22:37 (317 miejsce 
open), Justyna Blicharska - 24:51 (569), Ra-
fał Mosakowski - 25:40 (693) i Artur Bałabas 
- 26:49 (925).

„4F Półmaraton Praski” ukończy-
ło   6.466  zawodników. Wśród Mazovian 
najlepsi byli: Michał Makowski - 1:16:22 
(18 miejsce open), Seweryn Grządkowski - 
1:24:27 (152), Robert Bany - 1:27:27 (215) 

oraz Dariusz Dąbrowski 1:27:30 (218). 
Warto dodać, że Aneta Lubińska z czasem 
1:36:53 była 46. kobietą na mecie (758 w 
klasyfikacji open).

TM

Mazovia ProActiv Ciechanów

Pobiegli na warszawskiej Pradze

Ewelina Jabłońska ukończyła „4F Półmara-
ton Praski” w czasie 1:49:51, a tym samym 
poprawiła swoją „życiówkę” aż o 18 minut.

Zawodnicy Mazovia ProActiv Ciechanów wzięli udział w „4F Półmaraton Praski” oraz „4F Praska Piątka”.
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W drugiej połowie sierpnia na Błoniach 
Zamkowych zrobiło się niezwykle koloro-
wo. Najpierw za sprawą Festiwalu Baniek 
Mydlanych, a potem Kolor Festu.

Na niebie można było dostrzec, na-
wet z daleka, setki baniek. Uczestnicy 
zachęcani byli do zabawy przez DJ’a 
ubranego kostium Spidermana. Pogo-
da do puszczania baniek mydlanych 
była idealna, a słoneczne światło rzu-
cało na nie kolorowe refleksy. Dzieci, 
były zadowolone z atrakcji i konkursów 
przygotowanych przez organizatora.

Przed wieczorem na błonia zamko-
we zgromadziły więcej starszych dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Rozpoczął 
się Kolor Fest, czyli festiwal kolorów. 
Przybyło wiele osób, nie szczędząc ko-
lorowych proszków rzucanych na wiatr. 
Wszyscy byli kolorowi, a zabawa była 
udana.

Dodatkową atrakcją dla dzieci były 
dmuchańce.

Na błoniach zamkowych podczas 
Festiwalu Baniek mydlanych i Kolor 
Festu pojawiły się setki osób, byli ci 
najmłodsi, młodzież, ale też rodzice, a 
nawet dziadkowie. Wszyscy obecni na 
festiwalach bawili się świetnie, co po-

twierdziły ich uśmiechy i zapał, z jakim 
brali w nich udział. 

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo 
na naszym portalu:  www.pulsciecha-
nowa.pl

TOMASZ JURCZAK

Festiwal Baniek Mydlanych i Kolor Fest w Ciechanowie

Kolorowo na Błoniach Zamkowych

Dj przebrany za Spidermana puszczał z 
dziećmi bańki mydlane.

 Dzieci były pomalowane w różnych kolorach tęczy na Kolor Fest.
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Na placu Jana Pawła II zaprezentowano 
przedstawienie z wakacyjnego cyklu „Spo-
tkanie z teatrem”. Spektakl pt. „Morskie 
opowieści Kapitana Guliwera” został przy-
gotowany przez Teatr Gry i Ludzie. 

Przedstawienie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem młodej, choć nie 

tylko, publiczności. Cykl  „Spotka-
nia z teatrem” był jedną z  propozycji 
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO na tegoroczne 
wakacje. Łącznie na Pl. Jana Pawła II 
wystawiono trzy przedstawienia.

TM

„Spotkania z teatrem”

Guliwer przed Ratuszem

Spektakl pt. „Morskie opowieści Kapitana Guliwera” został przygotowany przez Teatr 
Gry i Ludzie.
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Wspaniałą imprezę z okazji Dni Socho-
cina przygotował wójt Jerzy Ryziński. 
Warto przypomnieć, że do ubiegłorocz-
nych – zwycięskich dla niego wyborów 
samorządowych – był on prezesem Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji w Cie-
chanowie.

W trakcie Dni Sochocina wystą-
pili: Teresa Werner, Na luzie, James 
B. & Friends, Defis, Boys Band oraz 
Orkiestra Dęta Sochocin.

Oprócz wrażeń muzycznych or-
ganizatorzy zadbali też o dodatkowe 
atrakcje, a były to m.in.: program 
dla dzieci z animacjami, stoiska han-
dlowe, wesołe miasteczko oraz ogró-
dek gastronomiczny.

Brawa za świetnie przygotowane 
Dni Sochocina należą się wójtowi 
Jerzemu Ryzińskiemu oraz Kami-
lowi Wojciechowskiemu z Urzędu 
Gminy Sochocin, który osobiście 
doglądał całości przebiegu imprezy.

TM

Z sąsiedniego powiatu

Dni Sochocina

Kamila Kropkowska-Pikus – wokalistka 
zespołu „Na luzie”.

Wójt Jerzy Ryziński i Teresa Werner.

Robert Widacki – klawiszowiec i wokalista zespołu „Na luzie”, a także nauczyciel gry na 
pianinie i keyboardzie w szkole muzycznej „Akademia Dźwięku”.
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historia

Ciechanowianie na starych fotografiach

Po lewej stoi Józef Kazimierz 
Grzelak jako 17-letni ułan 
ochotnik na wojnę z bolszewi-
kami (Góra Kalwaria k/Warsza-
wy, wrzesień 1920 rok) - póź-
niejszy ciechanowski urzędnik 
miejski. 

Zdjęcie z albumu ciechanowia-
nina Pana Eugeniusza Konopy.

Więcej starych fotografii Ciecha-
nowa i ciechanowian znajdzie-
cie Państwo na: 
www.pulsciechanowa.pl

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 odpowiedzi prezesowi TMZC
Przez 30 lat mego parania się dziennikarstwem napisałem znacznie ponad 10 tys. artykułów. 

Doczekałem się w tymże czasie aż… 5 (słownie pięciu) sprostowań (sic!). Dwa z nich (licząc ten z 
sierpniowego numeru) pochodziły od prezesa TMZC – Eugeniusza Sadowskiego. Pierwsze, naście 
lat temu dotyczyło mego tekstu w „Czasie Ciechanowa”. Opisałem w nim m.in. karierę zawodową, 
tudzież polityczną i społeczną Pana Prezesa. W czasach PRL-u związaną w dużej mierze z przewod-
nią wówczas siłą narodu – PZPR, rządzącą Polską (po jej upadku przeszedł do obozu zwycięzców 
gdzie stał się samorządową gwiazdą). Skończyło się wówczas lekką awanturką w redakcji i groźbą 
procesu sądowego. Rozeszło się jednak po kościach, gdyż ja swoją wiedzę czerpałem głównie z not-
ki biograficznej Eugeniusza Sadowskiego zamieszczonej na str. 169-170 książki pt. „Kto jest kim 
w Ciechanowskiem”, wydanej w 1994 roku pod redakcją Teresy Kaczorowskiej. Od tegoż czasu 
nasze relacje mocno się ochłodziły.

To tytułem wstępu, który rzuca nieco światła na mego adwersarza. Teraz już w temacie albumu o 
Waldemarze Wołk-Karaczewskim. Podczas wystąpienia na jego promocji w Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze jedyną liczbą która padła było… 800 egz. Następne zaś zdanie, z „grzecznościowym” wskazaniem 
ręką na gościa brzmiało: (…) z czego połowę otrzymał bohater albumu” (…). Nie padły, z całą pewnością 
kolejne zawarte w sprostowaniu prezesa, a mianowicie: 250 egz. nakładu, 120 dla gościa, po 40 dla współ-
autorki – Zofii Humięckiej, TMZC i władz miasta, a także 10 pierwszych dla bibliotek promujących balet! 
Zatem mając to wszystko na uwadze podtrzymuję w całości to wszystko co napisałem w artykule „Świa-
towa sława z ciechanowskich Bloków” w numerze lipcowym. Muszę też wspomnieć, że nasza redakcja nie 
dostąpiła zaszczytu otrzymania egzemplarza albumu i musiałem pisać o nim z pamięci! Pragnę też zwrócić 
uwagę Panie Prezesie, że opinogórskie spotkanie dotyczyło Wołk-Karaczewskiego, a nie Marka Zalewskiego 
i dlatego Pańskie tłumaczenie jest niestety konfabulacją. I to o tym pierwszym Pan mówił, a o drugim 
zaledwie wspomniał. Reasumując, to nie ja mijam się z prawdą, jak zwykle w trudnych relacjach z Panem. 
Pewnie dlatego, że nasze drogi życiowe i zasady były zdecydowanie odmienne?

WALDEMAR NICMAN

Władze Gminy Sońsk zorganizowały uroczy-
stości z okazji Rocznicy Bitwy pod Sarnową 
Górą 1920 r.

Była Msza Święta i Apel Poległych. 
Głos w trakcie uroczystości zabrali, 
min.: wójt Jarosław Muchowski, mini-
ster Maciej Wąsik oraz senator dr Jan 
Maria Jackowski. Dużą atrakcją był 
piknik militarny. TM

Rocznica Bitwy pod Sarnową Górą 

Senator dr Jan Maria Jackowski. Wójt Gminy Sońsk – Jarosław Muchowski.

Dużą atrakcją, szczególnie dla najmłod-
szych, był piknik militarny.

Wartę honorową zaciągnęli żołnierze i harcerze.
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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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Ojcom, czyli wynalazcom i twórcom uto-
pijnego ustroju i systemu społecznego 
zwanego komunizmem, Marksowi – En-
gelsowi – Leninowi wydawało się z pew-
nością, że uczynią prawdziwy cud i uszczę-
śliwią całą ludzkość. Nasza planeta miała 
się stać ziemskim rajem. Praca dobra dla 
wszystkich, równo opłacana, bezpłatny 
dostęp do: oświaty, służby, zdrowia, kul-
tury itd. Powszechny dobrobyt dla wszyst-
kich. Żyć nie umierać.

Bardzo szybko jednak to wszyst-
ko okazało się całkowitą iluzją i 
ułudą. Chorym wymysłem nawie-
dzonych umysłów. Oczywiście, jak 
zawsze zawinili ludzie. Rewolucja 
bolszewicka w Rosji, gdzie wpierw 
próbowano wprowadzić tenże „cud” 
bardzo szybko pokazała zbrodni-
cze oblicze komunizmu. Okazało 
się bowiem, że ten obiecywany raj 
jest po prostu… piekłem. Jego zaś 
przedsionkiem są setki, jeżeli nie ty-
siące łagrów sowieckiego GUŁagu. 
W szczytowym okresie tego „dobro-
bytu” przebywało w nich ponad 20 
mln ludzi. Drugą nacją pod wzglę-
dem umiejscowionych tamże pod 
przymusem, po homo soviticus byli 
niestety Polacy. Bo to nie Niemcy, 
jak się powszechnie sądzi wymyślili 
obozy koncentracyjne. Oni tylko 
zmodernizowali i ulepszyli sowiec-
kie wzorce. Ci pierwsi mordowali 
ludzi przy pomocy gazu i innych 
wyrafinowanych sposobów, a dru-
dzy poprzez morderczą pracę w nie-
ludzkich warunkach. Obie jednak 
nacje można nazwać ludobójczymi. 

Wiosną, nakładem cenionego 
wydawnictwa FRONDA (ZONA 
ZERO) ukazała się na rynku księgar-
skim książka pt. „Kołyma – Polacy w 
sowieckich łagrach. Bez komentarza. 
Wspomnienia i dokumenty.” Wybo-
ru tekstów i redakcji merytorycznej 
dokonał Sebastian Warlikowski. Po-
zycja jest potężna, gdyż liczy aż 528 
stron. To zbiór opowiadań wspo-
mnieniowych. Jest w niej też nieco 
zdjęć i dokumentów. Najważniejsza 
jednak jest zawarta tam treść. Uni-
kalna i dramatyczna wielce. Oprawa 
miękka niczego nie zmienia. Jest to 
bowiem książka typowo czytelnicza, 
a nie ozdobna. Na okładce sowiecki 
enkawudzista pilnuje łagierników w 
kopalni. Cena detaliczna 49,90 zł nie 

odstrasza. Książkę polecam zaintere-
sowanym losami Polaków podczas II 
wojny światowej, a także młodzieży. 
W szczególności tej, która uważa za 
premierem Donaldem, że polskość to 
obciach i czuje się wyłącznie… Euro-
pejczykami.

Co zacz ta Kołyma

Kołyma – nazwa krainy geo-
graficznej i nieformalne określenie 
największej grupy obozów pracy 
przymusowej na dalekich, północno 
– wschodnich rubieżach ZSRS. W 
obwodzie magadańskim w dorzeczu 
rzeki Kołymy. Liczbę ofiar śmiertel-
nych w okresie działania tamże ła-
grów w latach 1937 – 1953 szacuje 
się na 2 – 4 miliony więzionych tam, 
z reguły niewinnych ludzi!

Kołyma – synonim śmierci, po-
wolnego umierania i innego świata, 
gdzie nie obowiązują żadne reguły, a 
człowiek to tylko nieistotny element 
większej machiny. Grupa obozów 
pracy przymusowej, znajdujących 
się w krainie niemal wiecznego mro-
zu, gdzie przez prawie 10 miesięcy 
trwa okrutna, wycieńczająca zima, 
a skuty lodem i niedostępny port 
w Magadanie sprawiał, że Kołyma, 
choć będąca częścią Związku So-
wieckiego, stawała się niedostępną 
wyspą. Trwający ok. 2 miesięcy tzw. 
okres letni był jedynym czasem, kie-
dy przybywali tam zesłańcy.

Swoją nazwę sowieckie łagry za-
wdzięczały najdłuższej rzece, która 
przepływała przez tamte obszary i 
w dorzeczu to której położone były 
obozy. Występujące tam złoża bo-
gactw naturalnych: złota, platyny, 
węgla, ołowiu i uranu wydobywane 
były przez osadzonych w prymitywny 
sposób, przy maksymalnym wyko-
rzystaniu człowieka, zsyłanego tu za 
przestępstwa „polityczne” czy krymi-
nalne. Człowieka, którego życie nie 
było warte wiele, bo „wagony pełne 
takich jak wy”.

I jeszcze fragmencik niezwykle 
wymowny i dramatyczny: „Chociaż 
miliony ludzi wymierały w strasznych 
warunkach w tzw. obozach pracy, 
jednak Kołyma była miejscem praw-
dziwej eksterminacji. […] Ogólne 
określenie było krótkie: - Kołyma to 
śmierć. Może wytrzymasz rok, najwy-
żej dwa. Owszem, wytrzymasz więcej, 
jeżeli dostaniesz pracę w administra-
cji obozu, ale tam dostają się prawie 
wyłącznie kryminaliści. Dla innych 
– mróz dochodzący do – 70 stopni 
C, szkorbut, przymieranie głodem, 
bagnet lub kula strażnika”.

Dramatyczne opowiadania 
polskich łagierników

Książka ta zawiera 15 relacji 
tych, którzy przeżyli białe piekło so-
wieckich łagrów dalekiej północy. W 
większości nie były nigdy publiko-
wane drukiem. Zostały ze szczegól-
nym wzruszeniem i atencją spisane 
ze starych, pożółkłych już maszy-
nopisów i odręcznych świadectw 
tej ponurej i dramatycznej historii. 
Pozycja zawiera też nieco listów, pa-
miątek, zdjęć i dokumentów (ok. 
50, bo czasy niezbyt sprzyjały ich 
gromadzeniu i przechowywaniu), 
które udało się pozyskać od autorów 
i z archiwów. Ci, którzy ocaleli z 
tego piekła opowiadają o obozowym 
życiu na Kołymie, o dramatycznych 
zajściach, w których byli ofiarami 
i świadkami. Można z nich się do-
wiedzieć, jak ta tragedia odcisnęła 
na ich życiu nieusuwalne, krwawe 
piętno. Na całe życie. A oto tytuły i 
autorzy poszczególnych wspomnień: 
Adam Kądziołka – Prokliataja Koły-
ma (Przeklęta Kołyma), Leonarda 
Obuchowska – Białe piekło, Bro-
nisław Radomski – Kraina złotego 
cielca, Jan Konopielko – „Dalsze nie 
bioru, po spisku uże u mienia chwa-
tajet” ( „Więcej nie biorę, podług 
listy mam już komplet”), Telesfor 
Dembiński – Niewolnicza praca w 
złotonośnych piaskach, Jadwiga 
Markiewicz – Paragraf 58, Stanisław 
Skorecki – Zima w „Toskanii”, An-
toni Czerniel – Przymusowi pasaże-
rowie floty GUŁagu, Renata Mo-
dlin – Górowa – Jodły i kiełbasy, Jan 
Myśliński – Ja, dochodiaga, Maciej 
Żołnierczyk – W sowieckim domu 
wariatów, Eugeniusz Wojtysiak – Z 
wyrokiem w kieszeni, Jadwiga Bi-
sana – Szmigiera – „Ja ci pokażę”, 
Anna Mieczkowska – Męczeński te-
stament pamięci, Zbigniew Lewicki 
– Kategoria C.F.T.

Kilkanaście zdań komentarza

Nasza Ojczyzna zrządzeniem 
losu i Opatrzności Bożej znalazła swe 
miejsce na kuli ziemskiej pomiędzy 
dwoma potężnymi i ekspansywnymi 
sąsiadami, a mianowicie Niemcami 
i Rosją. Tylko w wieku XX naziści z 
tych pierwszych wymordowali w be-
stialski sposób przeszło 6 mln naszych 
przodków, zaś bolszewicy i komuniści 
ze Związku Sowieckiego w dwu woj-
nach i pomiędzy pewnie nie mniej. 
Teraz zarówno jedni, jak i drudzy, 
wspierani niespodziewanie przez z Ży-
dów z Izraela i całego świata oskarżają 
nas o wszelakie niegodziwości i wy-

imaginowane winy. Nacjonalizm, fa-
szyzm, antyrosyjskość, antysemityzm 
to tylko niektóre z nich. Popierani są 
też oni bardzo mocno przez naszych 
europejskich… „przyjaciół”. A ja tak 
sobie czasami myślę, jak dobrze by 
było lewaków i liberałów z UE, którzy 
tak uwielbiają Karola Marksa, że za-
częli budować mu… pomniki, wysłać 
na darmowe, roczne wczasy na… Ko-
łymę, a wielbicieli Niemców na takież 
sam do spa w… Auschwitz (oczywi-
ście po uruchomieniu łaźni, gdzie z 
prysznicy zamiast wody tłoczono gaz 
oraz krematoriów).

„Kołyma – Polacy w sowieckich łagrach” – Sebastian Warlikowski

Piekło dalekiej północy imperium zła

WALDEMAR NICMAN

Nowości Wydawnictwa FRONDA

„Warszawa stolica szpiegów”
Andrzej Fedorowicz

Historia na-
szego kraju widzia-
na przez pryzmat 
tajnych operacji, 
powinna zostać na-
pisana na nowo. 
Zdarzenia, pozornie 
od siebie oderwane, 
dopiero po wielu 
latach nabierają nowego, głębokiego 
sensu. Bo w świecie śmiertelnej gry wy-
wiadowczej nic nie jest w istocie takim, 
jakim się wydaje na pozór.

Opisane w tej książce zdarzenia 
decydowały o „być albo nie być” Polski 
– ale nie tylko. Historia udowodniła, że 
areną najważniejszych tajnych operacji 
w skali kontynentu, „stolicą szpiegów” 
była zawsze Warszawa.

Liczba stron: 384, Cena: 42,00 zł

„Resortowe Dzieci. Biznes”
Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz

Jakie są korze-
nie biznesu III RP? 
Czy przedsiębiorcy 
zajmujący czołowe 
pozycje w rankingach 
budowali swój biznes 
na zdrowych podsta-
wach czy wykorzysty-
wali kontakty ze służ-
bami specjalnymi?

Dziennikarskie 
śledztwo oparte o materiały IPN zadaje 
kłam legendzie o spontanicznej transfor-
macji gospodarczej Polski. Kiedy służby 
specjalne rozpoczęły demontaż socjalizmu 
i wybrały latynoamerykański model terapii 
szokowej, do kontaktów z drem Jeffreyem 
Sachsem, nazywanym później „ojcem pol-
skiej transformacji” oddelegowały oficera 
wydziału VIII SB. Niewidzialną rękę ryn-
ku z czasów Planu Balcerowicza okrywały 
mankiety resortowego munduru.

Poznamy błyskotliwych wizjonerów 
wolnego rynku, budowniczych finan-
sowych potęg i rodzinnych korporacji 
biznesowych. Tylko niektórzy z nich 
ujawnili swoją współpracę ze służba-
mi specjalnymi i przyznają się do niej 
otwarcie w Wikipedii. Większość gor-
liwie zaprzecza w stylu „paliłem, ale się 
nie zaciągałem”, nie pamięta żadnych 
faktów, albo deklaruje, że nie chce do 
nich wracać pamięcią.

Niektórzy z bohaterów książki 
znaleźli się w niej ze względu na współ-
pracę swoich rodziców z SB. Stawiamy 
pytanie na ile ten fakt wpłynął na ich 
sukcesy finansowe? To nieprawda, że 
pierwszy milion trzeba było ukraść. 
Wystarczyło być wytypowanym przez 
służby specjalne PRL-u.

W roku 2018, na podstawie listy 
100 najbogatszych Polaków, naukowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego stwo-
rzyli portret polskiego miliardera. Naj-
bogatsi Polacy, którzy byli agentami SB 
albo członkami PZPR mają majątek o 
73 proc. wyższy od tych, którzy w PRL-
-u nie startowali. Przypadek? Zapewne. 
Ale umiejętnie sterowany.

Liczba stron: 600, Cena: 59,90 zł

„Gra cieni”
Andrzej Flont

Pojawiali się 
znikąd wzbudzając 
powszechną sensa-
cję, nikt nie potra-
fił potwierdzić ich 
tożsamości. Znikali 
z kart historii po ci-
chu i bez słowa.

Najbardziej tajemnicze postaci 
naszej cywilizacji. Niewinne ofiary i 
oszuści, bohaterowie i odkrywcy. Wła-
ściciele życiorysów z piekła rodem. 
Geniusze i szarlatani. Skrywała ich 
mgła tajemnicy.

Liczba stron: 410, Cena: 44,90 zł
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książki

„Siedmiopiętrowa góra” to duchowa autobio-
grafia Thomasa Mertona, która stała się świato-
wym bestsellerem. Jest jedną z najsłynniejszych 
książek, jakie kiedykolwiek napisano o poszuki-
waniu wiary i pokoju. Została przetłumaczona 
na ponad 15 języków i osiągnęła nakład przekra-
czający milion egzemplarzy.

Po raz pierwszy wydana w 1948 roku, 
po okrucieństwach II wojny światowej, 
po której ludzie szukali wytchnienia w 
duchowości. W Polsce pierwsze wydanie 
tej książki ukazało się nakładem Instytutu 
Wydawniczego Znak w 1972 roku. Wy-
danie poprawione i uzupełnione w 2019 
roku oddało do rąk czytelników Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka.

Dojście na szczyt

„Miałem – pisze Merton – postawić 
stopę na brzegu podnóża wąskiej, siedmio-
piętrowej góry czyśćca, bardziej stromej i 
ciężkiej do pokonania, niż mogłem sobie 
wyobrazić, a nie zdawałem sobie wcale spra-
wy z trudu wspinania się, jaki stał przede 
mną”. Chyba duża część z nas miała moż-
liwość wchodzenia na szczyt jakiejś góry. 
W większości to długi, żmudny i męczący 
proces. Nierzadko pełen zwątpień i chęci 
zrezygnowania. Po dojściu do celu jest peł-
na satysfakcja, błogie uczucie zadowolenia 
z siebie. Podobnie jest z „Siedmiopiętrową 
górą”. To lektura wymagająca pełnego sku-
pienia, momentami trudna i z pewnością 
nie czyta się jej szybko. To książka do za-
głębienia się, kontemplacji, można nawet 
powiedzieć, że czytając ją też „idzie się pod 
górę”. Wymaga otwartego umysłu i chęci 
zajrzenia w duszę drugiego człowieka. 

Thomas Merton (1915 - 1968) nazywa 
rzeczy po imieniu, opowiada o swoim błą-
dzeniu i o tym, jak znalazł swoją drogę. W 
wieku 23 lat dostąpił warunkowo do chrztu 
przez sześć tygodni uczestnicząc intensyw-
nie w przygotowaniach. A co nasz bohater 
robił do tej pory? Zachłysnął się w swojej 
pysze, egoizmie, ambicjach, hedonizmie, 
hulankach, rozpasaniu, pożądliwościach, 
pijaństwie, rozpuście. Pisze o tym wprost. 
Korzystał z wszystkiego co oferowała tzw. 
„wolność” choć tak naprawdę oddawał się 
w niewolę swoich żądzy. Merton opisuje 
swoje życie od najmłodszych lat. Urodził 
się w rodzinie artystów. Jego dzieciństwo 
pełne było podróżowania. Otoczony raczej 
przez protestantów żywił niechętne uczucia 
w stronę katolików. Obserwował różne wy-
znania, np. z dziadkami uczęszczał do zboru 
kwakrów. W szkole i na studiach spotykał 
różnych ludzi na swojej drodze. Każdy z 
nich ma na niego jakiś wpływ. Pomijając 
duchową podróż autora, możemy prześle-
dzić także kolejne miejsca, w których miesz-
kał lub przebywał, a które w pewien sposób 

ukształtowały go jako człowieka.
Do wiary dochodził długą i wyboistą 

ścieżką, często się przed nią wzbraniał. 
Bóg miał jednak dla niego plan, powoła-
nie, które stopniowo przed nim odkrywał. 
Dopuścił Mertona do popełnienia wielu 
grzechów dla ujrzenia nędzy swej duszy aby 
w końcu odkryć pełnię prawdziwego ży-
cia. Autor pokazuje się nam jako człowiek 
szczery, otwarty na własne błędy i nie stro-
niący od samokrytyki. Odnalazł je w zako-
nie trapistów. 

Trapiści, właściwie Zakon Cystersów 
Ściślejszej Obserwancji – to zakon katolicki 
istniejący pod tą nazwą od 1903 roku, wy-
wodzący swoje początki z opactwa cyster-
skiego Notre-Dame de la Trappe w miej-
scowości Soligny – la – Trappe we Francji. 
Reguła zakonna opiera się na bardzo ści-
słym przestrzeganiu reguły św. Benedykta. 
Uznaje się, że jest to najbardziej surowa re-
guła w Kościele katolickim. Zakłada pełną 
izolację od świata, milczenie, posty, odda-
nie się modlitwie i pracy fizycznej. Dzięki 
lekturze „Siedmiopiętrowej góry” wielu 
młodych ludzi odnalazło drogę do życia 
zakonnego. Nie bez powodu Merton przez 
pewien czas pełnił funkcję mistrza nowicja-
tu. Ojciec Louis (takie było zakonne imię 
Mertona) był powołany do życia kontem-
placyjnego, ale nie mógł też opuścić świata 
poza murami klasztoru. Po prostu chciał 
być człowiekiem, który szuka Boga w ciszy 
a zarazem z pasją bierze udział w życiu świa-
ta oraz kocha wymianę myśli z przedstawi-
cielami Kościoła, polityki i kultury. Oprócz 
książek zostawił po sobie pięć tomów li-
stów do 1.800 osób: papieży, światowych 
przywódców, artystów. Jednym z nich był 
Czesław Miłosz, laureat literackiej Nagrody 
Nobla. Za pieniądze z praw do wydawania 
jego prawie 60 książek współbracia trapiści 
zdołali wyremontować większość swoich 
klasztorów na całym świecie. Bo „Siedmio-
piętrowa góra”, „Znak Jonasza” i „Nikt nie 
jest samotną wyspą” rozchodzą się od po-
nad pół wieku w milionowych nakładach.

Objętość książki jest dość znaczna – to 
470 stron większego formatu i małej czcion-
ki. Oprawa solidna i przyjemna dla oka. 
Większość książki to narracja, naszpikowa-
na jest opisami miast, budowli, mnóstwem 
informacji o literaturze. Lektura, którą war-
to przejść, bo można wiele odkryć. Jej cena 
to 39,90 zł.

Thomasa Mertona - „Siedmiopiętrowa góra”

O poszukiwaniu wiary i pokoju

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
„Morderstwo ma motyw”
Francis Duncan
Klasyczny brytyjski kryminał w stylu 
Agathy Christie.
Kiedy Mordecai Tremaine wysiada z 
pociągu na stacji Dalmering, morder-
stwo jest ostatnią rzeczą, która kojarzy 
mu się z sielankowym krajobrazem. 
Okazuje się jednak, że ta urokliwa 
angielska miejscowość skrywa wiele 
tajemnic.
Próby do amatorskiego przedstawienia teatralnego pod tytu-
łem „Morderstwo ma motyw” idą pełną parą, lecz prawdziwy 
dramat rozgrywa się poza sceną. Jedna z organizatorek spek-
taklu zostaje znaleziona martwa i Tremaine, jako detektyw 
amator i gorliwy badacz ludzkiej natury, nie może się oprzeć 
pokusie, by pomóc policji w rozwiązaniu zagadki.
Liczba stron: 312, Cena: 34,90 zł

„Opowieść o początku. 
Wielka historia 
wszystkiego”
David Christian
Urzekająca historia wszechświata – od 
zarania dziejów po odległe krańce 
przyszłości.
Większość historyków badając naj-
mniejsze okruchy dziejów, podkreśla 
konkretne daty, osoby i dokumenty. 
Jakby jednak wyglądało badanie całości historii, od Wielkiego 
Wybuchu po dzień dzisiejszy, a nawet daleką przyszłość? W jaki 
sposób uwzględnienie w tych badaniach pełnej rozciągłości 
czasu zmieniłoby sposób, w jaki postrzegamy wszechświat, 
ziemię i nasze istnienie?
Takie właśnie pytania postawił sobie David Christian, tworząc 
niezwykle ekscytujące nowe podejście do zrozumienia tego, 
gdzie już byliśmy, w jakim miejscu obecnie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy. W Opowieści o początku Christian zabiera czytel-
ników w szaloną podróż przez całe 13,8 miliarda lat, które każe 
nam właśnie uznać za „historię”. Koncentrując się na definio-
waniu konkretnych wydarzeń (progów), wyraźnych trendów i 
głębokich kwestii dotyczących naszego pochodzenia, Christian 
rzuca światło na ukryte wątki, które wiążą to wszystko w jedną 
całość – począwszy od powstania naszej planety poprzez na-
rodziny rolnictwa, po ewentualną wojnę nuklearną i nie tylko.
Dzięki wnikliwemu wejrzeniu w kwestie pochodzenia wszech-
świata, początków życia, pojawienia się ludzi i tego, co przy-
niesie przyszłość, Opowieść o początku odważnie przekształca 
pojęcie naszego miejsca w kosmosie.Liczba stron: 414, Cena: 
49,90 zł

„Zaginiony kontynent”
Bill Bryson
Bezlitosna w osądzie i przezabawna w 
formie relacja o ponownym odkryciu 
Ameryki i poszukiwaniach idealnego 
miasteczka.
Prawie nikt nie wyjeżdża z Des Mo-
ines w stanie Iowa. Jednak Bill Bryson 
wyjechał i po dziesięciu latach spę-
dzonych w Anglii postanowił wybrać 
się do domu, który okazuje się dla niego… obcym krajem. W 
leciwym chevrolecie chevette Bryson pokonał prawie 14 000 
mil na terenie trzydziestu ośmiu stanów, aby sporządzić ten 
zabawny i przenikliwy raport na temat kondycji małomiastecz-
kowej Ameryki.
Od głębokiego Południa po Dziki Zachód, od miejsca urodze-
nia Elvisa po Custer’s Last Stand, Bryson odwiedza miejscowo-
ści, którym nadaje własne nazwy, sugerujące nudę, ospałość 
i monotonię. Jego nadzieje na znalezienie amerykańskiego 
marzenia kończą się koszmarem chciwości, ignorancji i zanie-
czyszczenia środowiska.
Liczba stron: 376, Cena: 45,00 zł 

„Mózg. Opowieść o nas”
David Eagleman
Fascynująca opowieść  o tym, jak życie 
kształtuje mózg i jak mózg kształtuje 
życie.
David Eagelman, znany neurofizyk, 
współautor cenionych programów 
BBC, zaprasza czytelników w podróż 
mającą na celu znalezienie odpowie-

dzi na pytania o sedno ludzkiej egzystencji. Rzeczywistość, 
czyli co? „Ty”, czyli kto? W jaki sposób podejmujemy decyzje? 
Do czego mózg potrzebuje innych ludzi? W jaki sposób techno-
logia gotowa jest zmienić pojęcie człowieczeństwa? W swoich 
dociekaniach Eagleman wiedzie nas przez świat sportów eks-
tremalnych, odpowiedzialności karnej, ekspresji mimicznych, 
ludobójstwa, operacji chirurgicznych na mózgu, wrażeń we-
wnętrznych, robotyki i pogoni za nieśmiertelnością. Zapnijcie 
więc pasy, bo czas ruszyć w objazdową wycieczkę po waszym 
wewnętrznym kosmosie, gdzie z niekończącej się gęstwiny mi-
liardów komórek i bilionów połączeń między nimi, wyłoni się 
coś, a raczej ktoś, kogo być może w ogóle nie spodziewaliście 
się tam spotkać, mianowicie każdy z was.
Liczba stron: 252, Cena: 49,00 zł

„Hermeneutyka. Od sztuki 
interpretacji do teorii i 
filozofii rozumienia”
Andrzej Przyłębski
Filozof, tłumacz i dyplomata, w 
swojej najnowszej książce jest nie 
tylko przewodnikiem po historii 
myśli hermeneutycznej oraz pod-
stawowych pojęciach Filozofii Her-
meneutycznej, ale także daje wgląd 
w całość – całość, którą jest nie tylko Filozofia Hermeneu-
tyczna, ale również hermeneutyka jako sztuka interpreta-
cji oraz filozofia hermeneutyczna jako refleksja nad feno-
menem rozumienia i jego miejscem w naszej egzystencji.
Książka pisana z perspektywy zaangażowanego filozofa, a 
nie historyka filozofii, jest pewnego rodzaju podsumowa-
niem filozoficznej drogi autora. Lektura obowiązkowa dla 
wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tej dziedziny 
filozofii.
Liczba stron: 368, Cena: 45,00 zł

„I sprawisz, że wrócę do 
prochu”
Ambrose Parry
Na Starym Mieście giną młode ko-
biety, które spotyka makabryczna 
śmierć. Na drugim krańcu miasta 
student medycyny Will Raven roz-
poczyna asystenturę u znanego i 
błyskotliwego doktora Simpsona.
Pacjenci Simpsona wywodzą się z 
najbogatszych i najuboższych kręgów podzielonego mia-
sta. Dom lekarza jest nietypowy, odwiedzają go luminarze 
i prowadzi się tam śmiałe eksperymenty z nowej dziedziny 
medycznej, jaką jest anestezja. W domu tym Raven poznaje 
Sarę Fisher, pokojówkę i pielęgniarkę obdarzoną intuicją, 
która uniemożliwia jej przychylne traktowanie przybysza. 
Sara jest równie inteligentna jak Raven, ale nie cieszy się 
takimi jak on przywilejami i nie może studiować medycyny.
Każde z nich ma własne powody, by przyjrzeć się do-
kładniej podejrzanym zgonom w mieście, więc chcąc 
nie chcąc, zagłębiają się razem w mroczny półświatek 
Edynburga. Będą musieli pokonać dzielące ich różnice, 
aby wydostać się stamtąd żywi.
Liczba stron: 480, Cena: 39,90 zł

„Pchła”
Anna Potyra
Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice 
Warszawy pustoszeją, mieszkań-
cy zaszywają się w zaciszu swych 
domów, by zasiąść przy świątecz-
nych stołach. Jednak nie wszyscy. 
Adam Lorenz, komisarz Wydziału 
Zabójstw, dostaje wezwanie. W 
jednym z mieszkań zostaje za-
strzelony młody mężczyzna. Miejsce zbrodni nie przy-
pomina niczego, z czym Lorenz spotkał się podczas 
wieloletniej pracy w policji. Morderstwo wydaje się 
bardzo szczegółowo zaplanowane. Nie ma żadnych 
śladów. Nie ma podejrzanych. Nie ma motywu. Jedy-
nym punktem zaczepienia jest stara fotografia pozo-
stawiona przez zabójcę.
Do pomocy w śledztwie zostaje przydzielona profiler-
ka Iza Rawska. Wspólnie z Lorenzem usiłuje odgadnąć, 
jaka historia kryje się za popełnioną zbrodnią. Nie mogą 
przypuszczać, że to dopiero jej początek…
Liczba stron: 350, Cena: 34,90 zł
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