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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.
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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magazynu „PULS” ukaże się
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Jakie tradycje 
świąteczne 
kultywujemy?

Ze Świętami Wielkanocnymi jest związa-
nych wiele pięknych - religijnych, narodo-
wych i ludowych tradycji.

Znane postacie życia publiczne-
go naszego regionu zapytaliśmy o ich 
wspomnienia z dzieciństwa związane z 
Wielkanocą, a także o to jakie tradycje 
świąteczne kultywują w swoich rodzi-
nach. W swych wypowiedziach mówią 
także o tym, jak na tegoroczne święto-
wanie wpłynie obecna sytuacja epide-
miologiczna.

Zachęcamy do lektury tych osobi-
stych refleksji na str. 23 - 25.

TM

Drodzy Czytelnicy, 
za kilka dni Wielkanoc – Święto, 
które powinno być przepełnione ra-
dością ze Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. To najważniejsze dla każ-
dego chrześcijanina wydarzenie, w 
tym roku będzie miało odmienny wy-
miar – wszechogarniającej pandemii 
strachu... obawy o przyszłość, o stan 
zdrowia i kondycję ekonomiczną. 

Jest to dla nas wszystkich 
wielkie wyzwanie. Życzę każ-
demu z nas, aby czas próby był 
zwycięski. I nie chodzi tylko o 
pokonanie koronawirusa, co z pew-
nością nastąpi, ale przede wszystkim o 
pokonanie swoich słabości, egoizmu, 
paniki i braku rozsądku... 

W najbliższych dniach pomyślmy 
o naszych bliskich, rodzinie, przyjacio-
łach, ale także o sąsiadach, którzy tak 
samo jak my, są zamknięci w swoich 
mniejszych bądź większych mieszka-
niach i domach. Nie pozwólmy na to, 
by obowiązkowa izolacja ogarnęła rów-
nież nasze serca, które powinny w tym 
szczególnym okresie wyróżniać się em-
patią i chęcią niesienia pomocy. 

Drodzy Czytelnicy, życzę Wam 
aby nadchodzące dni i tygodnie były 
wolne od złości i frustracji, egoizmu 
i braku pokory. Aby każdy z nas, na 
tyle ile potrafi, wspierał wspólne dzie-
ło przeciwdziałania rozwojo-
wi epidemii. Rozpoczynając 
od najprostszych działań, 
jak pozostawanie w domach 
i stosowanie się do wytycz-
nych przekazywanych przez 
służby medyczne i sanitarne. 
Niektórzy jednak idą krok 
dalej, czując potrzebę niesie-
nia pomocy, pomagają w ro-

bieniu zakupów, służą radą, niosą 
sąsiedzką pomoc... bądźmy im 
wdzięczni za wspaniałą postawę! 

Szczególne słowa uznania kieruję 
do osób, które funkcjonują na pierw-
szej linii frontu w walce z epidemią, 
czyli do całego personelu medyczne-
go, który każdego dnia naraża swoje 
zdrowie i życie by nieść pomoc. Le-
karz, pielęgniarka i ratownik medycz-
ny – to nie są jedynie zawody – to 
przede wszystkim osoby pełniące nie-
ocenioną misję, niosące nadzieję na 
zwycięstwo, na lepsze jutro... 
Niech nadchodzące Święta będą 

symbolem zjednoczenia i odrodzenia 
się życia, które znamy sprzed kilku 
tygodni. Nie będzie ono takie samo. 

Może jednak być lepsze... 
pełne zrozumienia i odpo-
wiedzialności za drugiego 
człowieka. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 
WYDAWCA I REDAKTOR 

NACZELNY 
GAZETY „PULS MAGAZYN 

OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ” 

Wielkanoc inna niż zwykle... 
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Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

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

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

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

NAUKA GRY 
NA GITARZE 

ON-LINE
tel. 517 770 082

ogłoszenie ogłoszenie własne wydawcy

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Już za kilka dni zdecydowana większość 
ludzi w naszym kraju świętować będzie 
Pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego. 
Czymże Ona jest dla współczesnego czło-
wieka?

Jeff Fountain w swej książce pt. 
„Żyjąc jako ludzie nadziei” twierdzi, 
że dzisiejsza Europa, mimo swych 
niewątpliwie chrześcijańskich korzeni 
podąża obecnie w kierunku pogań-
stwa. Czy ma rację? Zastanówmy się 
- czym są dla nas Wielkanocne Święta? 
Z czym nam się kojarzą? Czy nie jest 
tak, że ich podstawowy przekaz, mają-
cy nam przypominać o wielkim dziele 

Zbawienia dokonanym przez śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa, został 
rozmydlony, a może wręcz zupełnie 
przesłonięty przez świąteczne tradycje? 
Często bardzo piękne i ożywiające w 
nas wspomnienia z dzieciństwa, ale czy 
nie zajmujące zbyt ważnego miejsca w 
naszym pojmowaniu świąt?

Co się właściwie stało prawie dwa 
tysiące lat temu, że cały chrześcijański 

świat wspomina to wydarzenie? Bóg 
pokazał ludziom jak bardzo ich miłuje. 
Tak bardzo, że dał swojego Jedynego 
Syna, który za nasze grzechy zmarł na 
krzyżu. Ale najważniejsze było to, co 
stało się trzeciego dnia. Grób okazał się 
pusty. Jezus Zmartwychwstał. Pokonał 
śmierć. Dokonało się dzieło Zbawienia.

Wszyscy wielcy tego świata: cesa-
rze, królowie, twórcy wielkich religii i 

systemów filozoficznych przychodzili 
i odchodzili. Umierali, zostawiając 
po sobie lepsze lub gorsze wspomnie-
nia, czy mniej lub bardziej pokrętne 
przekazy filozoficzne. Wszyscy z nich 
mają swoje groby. Tylko grób Jezusa 
jest pusty...

Pamiętajmy o tym świętując 
Pamiątkę Zmartwychwstania Pań-
skiego! Dla wierzącego człowieka 
symbolem Świąt nie powinny być 
choćby najpiękniejsze pisanki, pal-
my czy zajączki, ale pusty grób... 
Przypominający nam o tym, co zro-
bił dla nas Jezus prawie dwa tysiące 
lat temu...

Niech ta Prawda o Zmartwych-
wstaniu będzie dla nas wszystkich źró-
dłem realnej nadziei, radości i pokoju. 
Szczególnie w obecnych, trudnych cza-
sach…

TM

Wielkanocne rozważanie

Prawdziwy symbol Świąt
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Prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński poinformował 
Państwową Komisję Wyborczą 
o braku możliwości przeprowa-
dzenia na terenie miasta wybo-
rów powszechnych Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wy-
znaczonych na 10 maja br. 

Argumentuje to stanem 
epidemii, wprowadzonymi 
ograniczeniami, odmową 
wykonywania czynności wy-
borczych przez urzędników z 
uwagi na zagrożenie ich życia 
i zdrowia oraz faktem, iż gło-
sowanie będzie narażało na 
niebezpieczeństwo samych 
wyborców. 

O fakcie powiadomie-
nia PKW prezydent Krzysz-
tof Kosiński poinformował 
mieszkańców miasta na swo-
im profilu na Facebooku. 
Informację opublikowaną 
przez prezydenta podajemy 
w całości:

„Moi Drodzy,
dziś poinformowałem 

Państwową Komisję Wybor-
czą, że jako prezydent miasta 
nie przeprowadzę na terenie 
Ciechanowa procedury wy-
borów powszechnych prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, wyznaczonych 
na 10 maja br.

Strona techniczno-organizacyj-

na wyborów stanowi zadanie zleca-
ne przez rząd samorządom. Mam 
świadomość, iż taka decyzja może 
spowodować próbę usunięcia mnie z 

funkcji prezydenta Ciechanowa 
oraz zastąpienia wyznaczonym 
przez rząd komisarzem. Dla 
mnie jednak priorytetem jest 
zdrowie i życie Mieszkańców. 
Przy rosnącej z dnia na dzień 
liczbie zakażonych koronawiru-
sem i występowaniu kolejnych 
przypadków także na naszym 
terenie, nie mogę podejmować 
ryzyka narażenia kogokolwiek z 
Mieszkańców na poważne nie-
bezpieczeństwo.

Wybory to nie tylko sam 
akt głosowania, który - wielu 
może powiedzieć - odbędzie się 
dopiero za ponad miesiąc. To 
liczne procedury, które wyma-
gają spotkań, obowiązkowych 
szkoleń członków komisji, czę-
stego przemieszczania się wielu 
osób pomiędzy różnymi miej-
scami. 

Jestem przekonany, że każ-
da zdroworozsądkowa osoba 
zrozumie moją decyzję, któ-
rej przyświeca tylko troska o 
naszych Mieszkańców. Ten 
trudny czas jest testem dla nas 
wszystkich. Chcę go zdać w za-
kresie swojej odpowiedzialności 
i móc ze spokojem spojrzeć w 

lustro po 10 maja. Wiem, że mogę 
liczyć na Wasze wsparcie, które szcze-
gólnie teraz będzie mi potrzebne…”.

TM

Wybory Prezydenta RP

Prezydent Kosiński: Nie przeprowadzę wyborów

Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa.
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Na początku marca setki kobiet z powiatu 
ciechanowskiego wysłuchało niepowta-
rzalnego koncertu z okazji ich święta. Przed 
publicznością zgromadzoną w Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki wystąpili: Mateusz 
Mijał i Łukasz Sienicki.  

Wszystkie zebrane panie przywitała 
Joanna Potocka-Rak – starosta ciecha-
nowski, wraz ze Stanisławem Kęsikiem 
– wicestarostą. Gospodarze wieczoru 
złożyli serdecznie życzenia kobietom 
przybyłym na koncert. Niespodzian-
ką dla zebranych okazały się życzenia, 
które z ekranu kinowego skierował do 
mieszkanek powiatu ciechanowskiego 
Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł 
na Sejm RP. 

Publiczność usłyszała wzruszające 
utwory z repertuaru Andrzeja Zauchy, 
Zbigniewa Wodeckiego, czy też Sewe-
ryna Krajewskiego.

Reakcje uczestniczek koncertu po-
twierdziły, że panie potrafią się pięknie 
bawić. Nie zabrakło wspólnych pląsów 
przed sceną, a na zakończenie występu 

– gromkich braw. Artyści z przyjemno-
ścią bisowali. 

Wychodząc z sali widowiskowej, 
każda z pań otrzymała upominek. 
Następnie w holu pozowano do 
wspólnych zdjęć na okolicznościowej 
ściance. 

Inicjatorami i gospodarzami 
przedsięwzięcia byli Joanna Potoc-
ka-Rak – starosta ciechanowski oraz 
Stanisław Kęsik – wicestarosta. Był to 
już drugi z rzędu Dzień Kobiet, który 
uczczono w ten sposób w ciechanow-
skim PCKiSz.

PP

Dzień Kobiet 2020 w PCKiSz

Kobiety są naj…
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Dzięki akcji Stowarzyszenia Mazovia 
ProActiv Ciechanów pod nazwą STOP 
COVID-19 każdy może wspomóc walkę z 
koronawirusem.

Aby wziąć w niej udział należy kupić 
pakiet wsparcia za pośrednictwem stro-
ny www.MazoviaProActiv.pl. Jego koszt 
to jedyne 38 zł. Zostań w domu i aktyw-
nie wykorzystaj czas trenując minimum 
30 minut. Udokumentuj w sposób opi-
sany w regulaminie wykonanie ćwiczeń 
i powiadom o tym organizatorów. W 
podziękowaniu otrzymasz piękny medal.

Organizator akcji STOP CO-
VID-19 wesprze finansowo walkę z 
koronawirusem przekazując środki ze 
sprzedaży pakietów (po odjęciu kosz-
tów produkcji i dystrybucji medali oraz 
kosztów administracyjnych) na zakup 
maseczek ochronnych, rękawiczek ni-
trylowych, fartuchów sterylnych, kom-
binezonów jednorazowych, flizeliny 
do szycia fartuchów i maseczek, żelu 

antybakteryjnego, 
przyłbic ochron-
nych, itp. materia-
łów niezbędnych w 
szpitalach.

- Dla biegacza, 
aktywnego człowie-
ka, walka z koro-
nawirusem poprzez 
siedzenie w domu 
to duże wyzwanie. 
Przyzwyczajenie do 
regularnych trenin-

gów w terenie to silny 
nawyk, więc organizm wymusza aktyw-
ność, w przeciwnym razie człowiek staje 
się nerwowy. Uruchamiamy naszą kre-
atywność i trenujemy w domu, zachę-
cając przy tym innych. Mazovia ProAc-
tiv inspiruje do działania i pomagania, 
dlatego narodził się pomysł akcji STOP 
COVID-19. Trenujemy w domach, 
chwalimy się aktywnością w Internecie 
i otrzymujemy za to pamiątkę. Pakiet z 
pamiątkowym medalem można nabyć 
poprzez stronę www.MazoviaProAc-
tiv.pl Zgromadzone środki finanso-
we przekażemy na zakup materiałów 
ochronnych dla szpitala. Zachęcamy 
do wsparcia akcji aby pielęgniarki, le-
karze i ratownicy mogli bezpiecznie i 
skutecznie zwalczać wirusa Covid-19 
i pomagali w powrocie do zdrowia już 
zarażonym ludziom – mówi Patryk 
Nieznański – prezes Stowarzyszenia 
Mazovia ProActiv Ciechanów.

TM

Walka z epidemią

Pomóż zatrzymać koronawirusa

Medal, który otrzymają uczestnicy akcji STOP COVID-19.
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Radni Andrzej Bayer i Andrzej Czyżewski złożyli 
interpelację, w której sugerują iż w związku z 
obecną epidemią, przekładającą się również na 
sytuację ekonomiczną, należy rozważyć zmianę 
budżetu miasta i rezygnację z części inwestycji. 
Prezydent Krzysztof Kosiński na razie takiej po-
trzeby nie widzi.

W swojej interpelacji radni Koalicji 
Samorządowej piszą, że sytuacja w naszym 
kraju spowodowana zagrożeniem koronawi-
rusem i koniecznymi działaniami podjętymi 
przez rząd będzie miała znaczący wpływ na 
budżety samorządowe. - Dlatego już dziś 
należy podjąć działania w celu prawdopo-
dobnie gruntownej zmiany budżetu miasta 
na 2020 r. Na pewno znacznie zmaleją do-
chody z PIT, CIT i innych podatków. Należy 
również przewidzieć, że podjęte przez Pana 
dotychczasowe decyzje o pomocy mieszkań-
com i przedsiębiorcom z naszego miasta będą 
niewystarczające i trzeba będzie je rozszerzyć, 
oczywiście w zakresie kompetencji i możli-
wości budżetowych - mając na względzie ich 
pierwszeństwo. Prosimy Pana Prezydenta o 
opracowanie i przedstawienie planu oszczęd-
ności wydatków bieżących i inwestycyjnych. 
Naszym zdaniem powinna być wstrzymana 
lub zaniechana część planowanych inwestycji 
na 2020 rok – czytamy w interpelacji rad-
nych Bayera i Czyżewskiego.

Prezydent Krzysztof Kosiński w odpo-
wiedzi na nią napisał, że restrykcje i ogra-
niczenia w funkcjonowaniu gospodarki 
wprowadzone przez rząd mają niewątpliwie 
negatywne konsekwencje dla przedsiębior-
ców i odbiją się na dochodach miejskiego 

budżetu. Równocześnie stwierdził, że w 
chwili obecnej trudno jednak je konkretnie 
oszacować, a będzie to możliwe dopiero za 
kilka miesięcy. – Bez precyzyjnej wiedzy o 
konsekwencjach finansowych obecnej sytu-
acji dla budżetu, nie zamierzam podejmować 
żadnych decyzji o wycofaniu się z jakichkol-
wiek planowanych inwestycji czy remontów. 
Takie nieprzemyślane i pochopne działania 
mogą prowadzić np. do zmniejszenia liczby 
zamówień publicznych dla lokalnych przed-
siębiorców, którzy realizują konkretne zada-
nia inwestycyjne na rzecz miasta. To z kolei 
może generować brak płynności finansowej 
po ich stronie czy zmniejszenie zatrudnie-
nia. Od samorządów, w takim trudnym dla 
całej społeczności momencie, wymagana 
jest odpowiedzialność, a nie wpędzanie całej 
lokalnej gospodarki w dalszą spiralę proble-

mów. Zawsze moim priorytetem była daleko 
posunięta polityka inwestycyjna, która napę-
dza rozwój miasta w wielu płaszczyznach. Z 
takiej postawy zrezygnować nie zamierzam. 
Będziemy szukali środków i sposobów, aby 
znaleźć finansowanie dla podtrzymania do-
tychczasowego tempa inwestycji – napisał 
prezydent Kosiński.

Poinformował też radnych, że miasto 
cały czas podejmuje działania mające na celu 
ograniczenie wydatków bieżących oraz po-
zyskiwanie nowych źródeł dochodu. – Już 
w maju br. planuję wprowadzić do budżetu 
dodatkowe pozyskane 2 mln zł, które zostaną 
przeznaczone na zmniejszenie negatywnych 
skutków finansowych dla miasta z powodu 
panującej epidemii – zapowiada Krzysztof 
Kosiński.

TM

Interpelacja miejskich radnych

Czy potrzebne są zmiany w budżecie miasta?

Pomimo epidemii miejskie inwestycje są realizowane zgodnie z planem.
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Pochodzący z naszego 
powiatu Rafał Roma-
nowski został powołany 
na funkcję Pełnomoc-
nika Ministra Aktywów 
Państwowych ds. rolno 
spożywczych.

Jednym z jego za-
dań będzie współpraca 
przy powstawaniu Pol-
skiej Grupy Spożyw-
czej. - Zdobyte przez 
lata pracy w resorcie 
rolnictwa doświad-
czenia będę miał teraz 
możliwość wykorzystać 
w budowaniu silnego 
wsparcia dla rolników. 
Pozostałe w rękach Skarbu Państwa ak-
tywa firm sektora spożywczego mogą i 
muszą lepiej służyć polskim rolnikom. 
Sprawiedliwe ukształtowanie relacji w 
całym łańcuchu żywnościowym i na ryn-
kach rolnych to koniec wyzysku rolników 
sprowadzonych w latach 90-tych do roli 
dostarczycieli tanich surowców. To będzie 
trudna misja, duże wyzwanie i odpowie-

dzialność, ale tym większa będzie satysfak-
cja z dobrego wypełnienia służby publicz-
nej – mówi Rafał Romanowski.

Warto przypomnieć, że Romanow-
ski jest radnym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości. Pochodzi z Szulmierza w 
gm. Regimin.

TM

Nowa funkcja Rafała Romanowskiego

Nominację Rafałowi Romanowskiemu wręczył Jacek Sasin – wi-
cepremier a zarazem Minister Aktywów Państwowych.
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Na początku kwietnia Zarząd 
Powiatu Ciechanowskiego na 
wniosek starosty powołał Annę 
Smolińską na p.o. dyrektora 
Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie. Dotych-
czas funkcję tę pełnił Andrzej 
Liszewski - wieloletni pracownik 
tej instytucji, kierownik Kina Ły-
dynia. 

Anna Smolińska to 
40-letnia mieszkanka Ciecha-
nowa. Dotychczas była kie-
rownikiem Wydziału Szko-
leń i Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie. Jest radną 

Rady Miasta Ciechanów. 
Do niektórych z zadań 

postawionych przed nowym 
p.o. dyrektora należą: stwo-
rzenie nowoczesnego ośrod-
ka łączącego środowiska 
lokalne poprzez kulturę, hi-
storię, sztukę i tradycję, wy-
korzystanie nowoczesnych 
form przekazu i otwarcie na 
nowe inicjatywy, czy realiza-
cja koniecznych remontów i 
inwestycji w tej powiatowej 
placówce. 

Anna Smolińska została 
powołana na stanowisko po 

nierozstrzygniętym konkursie 
na dyrektora PCKiSz. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Mł. bryg. Jarosław Nowosielski – Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie awansował nas 
stanowisko Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP. 

Jedną z jego pierwszych decyzji 
było powierzenie swojemu dotychcza-
sowemu zastępcy w Ciechanowie - mł. 
bryg. Radosławowi Osieckiemu – peł-
nienia obowiązków Komendanta Po-
wiatowego PSP w naszym mieście.

Mł. bryg. Jarosław Nowosielski 
rozpoczął służbę w 1988 roku. Dotych-

czas realizował obowiązki 
służbowe w Komendzie 
Powiatowej PSP w Mławie 
i Komendzie Powiatowej 
PSP w Ciechanowie, gdzie 
zajmował m.in. stanowiska: 
dowódcy zmiany, Zastępcy 
Komendanta Powiatowe-
go PSP w Ciechanowie, 
a od grudnia 2018 roku 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Ciechanowie.

TM

Smolińska pokieruje Centrum Kultury 

Awanse Komendantów Straży Pożarnej

Na zdjęciu od lewej: Anna Smolińska – nowa p.o. dyrektora 
PCKiSz w Ciechanowie oraz Joanna Potocka-Rak – Starosta 
Ciechanowski. 

fo
t. 

St
ar

os
tw

o P
ow

iat
ow

e w
 Ci

ec
ha

no
wi

e 

Od prawej: mł. bryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz mł. bryg. Rado-
sław Osiecki – po. Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie.
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Nasz redakcyjny Kolega Waldemar 
Nicman ukończył pisanie swojej książ-
ki, która jest osobistym opisem historii 
ciechanowskiej „Solidarności” wraz z 
elementami autobiograficznymi. Jej wy-
danie jest planowane na sierpień br. – na 
rocznicę powstania NSZZ „S”.

W tym roku przypada już 40. 
rocznica wielkiego, społecznego zry-
wu Polaków, przeciwko ówczesnej 
władzy komunistycznej. Zaowoco-
wał on powstaniem NSZZ „Solidar-
ność”, który był pierwszym wolnym 
związkiem zawodowym w Europie 
Wschodniej. Powstało na ten temat 
wiele opracowań. – Niestety, o cie-
chanowskich działaczach tylko jedno. 
Jarosław Wróblewski i Arkadiusz Go-
łębiewski wydali w 2006 roku „Nie-
pokorny Ciechanów”. Książka zawie-
ra dwanaście wywiadów z ludźmi, w 
połowie niekoniecznie związanymi z 
tym unikalnym ruchem społecznym. 
Bardzo też mgliście wygląda sprawa książki, 
którą miał wydać Instytut Pamięci Narodo-
wej. Tadeusz Ruzikowski, który w tej spra-
wie odwiedził mnie na początku listopada 
ub.r. od tamtego czasu się nie odezwał. Nie 
odbiera telefonów i nie odpowiada na SMS-
-y – mówi Waldemar Nicman.

W tej sytuacji nasz redakcyjny Kolega 
sam wziął się do ciężkiej pracy. Przez nieco 
ponad miesiąc napisał swoje wspomnienia. 

A wiedzę o ciechanowskiej „Solidarności” 
ma przeogromną, bo ostatecznie był jej 
przewodniczącym, a po zakończeniu pełnie-
nia tej funkcji jeszcze przez wiele lat angażo-
wał się w działalność związku. 

Robocza wersja książki jest już goto-
wa. Trwają prace redakcyjne i korekta. Ze-
skanowano już zdjęcia i wycinki prasowe. 
W proces wydawniczy jest zaangażowa-
nych kilka osób z Redakcji PULSU. Książ-

ka będzie liczyć ponad 200 stron. 
Zawierać będzie zdjęcia, wycinki 
prasowe, dokumenty. Będą też 
krótkie biogramy osób pojawia-
jących się w tekście, a jest ich aż 
ponad dwieście. 

Wierzymy, że będzie to po-
uczająca historia dla średniego i 
młodego pokolenia ciechanowian, 
które o lokalnej historii najnow-
szej ma stosunkowo niewielkie 
pojęcie. Z kolei pamiątką, a może 
nawet powodem do polemiki, dla 
tych działaczy „Solidarności”, któ-
rzy się jeszcze ostali. 

Już wstępna zapowiedź 
powstania książki, którą opu-
blikowaliśmy w marcowym wy-
daniu PULSU, wywołała duże 
zainteresowanie. Wiele osób py-
tało członków naszej Redakcji, 
co książka Waldemara Nicmana 

będzie zawierać. Czy autor będzie 
wymieniał z nazwiska ówczesnych działaczy 
partyjnych, funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa oraz jej tajnych współpracow-
ników? Czy ujawni kulisy związkowych i 
politycznych rozgrywek? Odpowiedzi na te 
pytania oczywiście nie udzieliliśmy. Tekst 
książki znają w chwili obecnej, naturalnie 
poza samym autorem, wyłącznie dwie oso-
by. I na razie tak musi pozostać…

TM

Waldemar Nicman ukończył pisanie książki

Czy Nicman ujawni nazwiska SB-ków 
i tajnych współpracowników?

Waldemar Nicman
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Na moment pisania tego tekstu cały czas aktualny jest 
termin wyborów Prezydenta RP wyznaczony na 10 
maja. Chociaż gdy czytacie Państwo ten tekst sytuacja 
może być już inna.

W każdym razie tekst miał dotyczyć kampanii wy-
borczej. Problem jest w tym, że z wiadomych względów 
jej zwyczajnie nie ma. Jedyny kandydat, który zdążył 
odwiedzić nasze miasto zanim wprowadzono ograni-
czenia w organizowaniu zgromadzeń publicznych to 
Krzysztof Bosak reprezentujący Konfederację.

Kampania w naszym mieście ogranicza się na 
ten moment wyłącznie do niewielkiej liczby ban-

nerów na płotach. A i z tym różnie bywa. Otóż 
na jednym z ogrodzeń przy ul. Sienkiewicza w 
ramach ekumenizmu politycznego wisiały banne-
ry Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak widać na 
zdjęciu, musiał jednak przechodzić tamtędy jakiś 
zdenerwowany wyborca i w ramach tego same-
go politycznego ekumenizmu zniszczył wszystkie 
trzy… I po kampanii…

TM

Wybory Prezydenta RP

Kampania, 
której nie ma

Fo
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Senator dr Jan Maria Jackowski złożył do 
Prezydenta Miasta Ciechanów oświadcze-
nie (odpowiednik poselskiej interpelacji) 
w sprawie uhonorowania w przestrzeni 
miejskiej postaci rotmistrza Aleksandra Na-
piórkowskiego.

W złożonym na posiedzeniu 
Senatu RP oświadczeniu Jan Maria 
Jackowski podkreślił, że Ciechanów 
i Ziemia Ciechanowska mają bardzo 
bogatą historię. – „Na przestrzeni 
ostatnich 100 lat ten region był are-
ną wielu wydarzeń, które odcisnęły 
swoje piętno nie tylko na dziejach 
północnego Mazowsza, ale też całej 
Polski. Jednym z nich była bitwa 
pod Sarnową Górą w 1920 r. Ta 
4-dniowa batalia zapobiegła przeła-

maniu frontu przez armię bolszewic-
ką. Wśród obrońców stawiających 
opór najeźdźcom był Aleksander 
Napiórkowski (1890–1920), znany 
działacz PPS, legionista, poseł na 
Sejm Ustawodawczy II RP, który 
w randze porucznika dowodził 18 
sierpnia 1920 r. szarżą szwadronu 
ułanów na pozycje bolszewików 
podczas bitwy. Ciężko ranny zmarł. 
Jego piękna karta życiowa nieod-
łącznie zostanie związana z historią 
pierwszego Sejmu polskiego i bo-
haterskiej walki pod Sarnową Górą 
w obronie Rzeczypospolitej. Wia-
domość o jego śmierci dotarła do 
Sejmu 28 października 1920 r. Mar-
szałek Sejmu Wojciech Trąmpczyń-
ski, otwierając posiedzenie w dniu 
29 października 1920 r., poświęcił 
swe wystąpienie Napiórkowskiemu, 
stwierdzając, „zginął, jak żył, w su-
miennym spełnieniu obowiązku 
wobec Ojczyzny”. Pośmiertnie zo-
stał awansowany do stopnia rotmi-
strza, odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Virtuti Militari (1921 
r.), Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami oraz Krzyżem Walecznych, 
uhonorowany Odznaką Pamiątko-
wą „Pierwszej Kadrowej”.  Znając 
przywiązanie społeczności Ciecha-
nowa do upamiętniania bohaterów 
zasłużonych dla naszej Ojczyzny, 
zwracam się z uprzejmą prośbą – w 
100-lecie bitwy pod Sarnową Górą 
– o rozważenie uhonorowania po-

staci Aleksandra Napiórkowskiego 
w przestrzeni miejskiej Ciechanowa” 
– czytamy w oświadczeniu senatora 
Jackowskiego.

W odpowiedzi prezydent 
Krzysztof Kosiński podziękował 
za zainteresowanie tematem upa-
miętniania postaci zasłużonych dla 
Ciechanowa i okolic. Poinformo-
wał też, że wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom senatora Jana Marii 
Jackowskiego nazwisko rotmistrza 
Aleksandra Napiórkowskiego zosta-
nie wpisane do Banku Nazw, zgod-
nie z zapisami uchwały Rady Miasta 
Ciechanów regulującej zasady nada-
wania nazw obiektom miejskim.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Uhonorować rotmistrza Napiórkowskiego

Senator dr Jan Maria Jackowski. Rotmistrz Aleksander Napiórkowski.
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Pamięta Pan Pułkownik dzień, w którym po 
raz pierwszy przekroczył bramę ciechanow-
skich koszar?

Tak – to było 22 maja 2017 roku. 

Jakie było pierwsze wrażenie?
Po wjechaniu na teren koszar po 

byłym Pułku Arterii przeżyłem szok. 
Widząc zabite okna budynków zada-
łem sobie pytanie – „w co ja się paku-
ję?”. Zastanawiałem się czy dam radę 
odbudować obiekty i utworzyć na tym 
terenie nową jednostkę wojskową.

Udało się to Panu. Proszę opowiedzieć jak 
wyglądały początki.

W pierwszej kolejności wyremon-
towaliśmy budynek sztabowy. Powstały 
tam kancelarie i centrum informatycz-
ne. Później przeprowadziliśmy remont 
budynku dla 51 batalionu. Obecnie 
pracuje tam 51 osób kadry zawodo-
wej. Udało się nam uruchomić sto-
łówkę żołnierską. To bardzo ważne, 
bo zamiast suchych racji można zjeść 
normalny, gorący posiłek. Wyremonto-
waliśmy też część ogrodzenia. Koszary 
znowu zaczęły żyć.

A czego się nie udało zrobić?
Nie udało się, w zakładanym wcze-

śniej terminie, wyremontować jedne-
go z budynków. Prace są prowadzone 

obecnie. Inny z budynków 
czeka na swoją kolej.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
zakupiła budynek po dawnym 
internacie szkolnym przy ul. 17 
Stycznia. Będziecie z niego korzy-
stać?

Obiekt ten będzie prze-
znaczony na internat dla kadry 
zawodowej 5 MBOT oraz 1 
Batalionu Składowania, który 
od grudnia mieści się na ternie 
naszych koszar. Trwają tam 
obecnie prace modernizacyj-
ne. Ich zakończenie planowa-
ne jest na sierpień br.

Proszę wymienić najważniejsze 
decyzje, które wpłynęły na rozwój 
Brygady.

Przede wszystkim to decy-
zja o rozpoczęciu pierwszego 
szkolenia żołnierzy Teryto-
rialnej Służby Wojskiej. W 
kwietniu 2018 roku przepro-
wadziliśmy pierwsze wcielenie. Mieli-
śmy bardzo dużo ochotników – ponad 
350 osób. W pierwszej chwili miałem 
nawet obawy, czy uda się nam zapew-
nić odpowiednią ilość instruktorów i 
żołnierzy kadry zawodowej. Udało się 
nam to przeprowadzić i pierwszy bata-
lion mieliśmy w zasadzie rozwinięty.

Ważnym momentem było też 
przyjmowanie kadry zawodowej. Nasz 
początek i pierwsza siedziba to budy-
nek Wojskowej Komendy Uzupełnień. 
Muszę tu wspomnieć wielką życzli-
wość, pomoc i gościnność, którą okazał 
nam płk Krzysztof Futyma - Komen-
dant WKU i jego pracownicy. Znala-
złem się w sytuacji, że przyjmowałem 
kadrę zawodową nie mając gdzie jej 
ulokować. W pewnym momencie 60 
żołnierzy i pracowników cywilnych 
było ulokowanych w jednym pomiesz-
czeniu. Podjąłem wtedy decyzję, że nie 
może tak dalej być i przenosimy się do 
koszar, choć warunki pracy były po-
czątkowo bardzo trudne.

Jak liczna jest obecnie Brygada?
To ponad 2 tysiące żołnierzy kadry 

zawodowej oraz Terytorialnej Służby 
Wojskowej. Do tego dochodzi ponad 
40 pracowników cywilnych.

Niedawno obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z uwagi na 
patrona Brygady - st. sierż. Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”- zapewne jest 
to dla was ważne święto?

Oczywiście. I to nie 
tylko dla naszej Brygady, 
ale dla wszystkich brygad, 
które mają za patrona Żoł-
nierza Wyklętego. W tym 
dniu oddaliśmy cześć i 
hołd Bohaterom. Nasi żoł-
nierze brali udział w uro-
czystościach z tej okazji nie 
tylko w Ciechanowie, ale 
też w Ostrołęce, Wyszko-
wie, Legionowie i Mińsku 
Mazowieckim. Zaanga-
żowaliśmy w nie 250 żoł-
nierzy, wystawiliśmy dwie 
kompanie honorowe. Nie 
zapomnieliśmy oczywiście 
o uporządkowaniu grobów 
Żołnierzy Wyklętych znaj-
dujących się na naszym 
terenie.

Brygada jest organizatorem 
wielu uroczystości i przed-

sięwzięć o charakterze histo-
ryczno-patriotycznym. Które z nich są Panu 
szczególnie bliskie?

Zdecydowanie te związane z na-
szym patronem. Chociażby uroczysto-
ści rocznicowe związane ze śmiercią 
„Roja” w Szyszkach. Te obchody są dla 
mnie najważniejsze. Warto podkreślić, 
że w skali roku bierzemy udział w oko-
ło stu wydarzeniach historyczno-pa-
triotycznych.

Jak się Panu Pułkownikowi układa współ-
praca z lokalnymi samorządami z naszego 
terenu?

Bardzo dobrze. W sposób szcze-
gólny ze starostą Joanną Potocką-Rak. 
Otrzymujemy od niej dużą pomoc, 
a my ze swej strony staramy się być 
wsparciem przy zadaniach realizowa-
nych przez powiat. Pani starosta stanęła 
na czele społecznego komitetu, którego 
celem było ufundowanie sztandaru dla 
naszej Brygady. Włożyła w jego działa-
nie bardzo dużo pracy i zaangażowania. 
Sztandar jest już gotowy, czekamy na 
wyznaczenie terminu jego wręczenia.

Bardzo dobrze nam się współ-
pracuje z wójtami okolicznych gmin. 
Szczególnie bliska i wzorowa jest 

współpraca z Mariolą Kołakowską – 
Wójtem Gminy Regimin. Na terenie 
tej gminy leży nasz poligon – Targonie. 
Organizujemy też na ternie Regimina 
różnego rodzaju szkolenia.

Żołnierze Brygady są bardzo widoczni cho-
ciażby na niwie sportowej. Często możemy 
ich spotkać na różnego typu zawodach. 
Wspieracie tę ich aktywność?

Bardzo mnie to cieszy. Zawsze trzy-
mam kciuki za naszych zawodników. 
Nasi żołnierze odnosili w 2019 roku 
sukcesy chociażby w podnoszeniu cię-
żarów, piłce siatkowej i halowej. Ostat-
nio drużyna 5 MBOT zajęła III miejsce 
w pierwszej edycji Ciechanowskiej Ligi 
Bowlingowej. Staramy się wspierać na-
szych żołnierzy w tej aktywności spor-
towej. Niestety, możliwości finansowe 
mamy w tym zakresie ograniczone, ale 
oferujemy wtedy chociażby wsparcie 
logistyczne. Pomagamy także w orga-
nizacji różnego rodzaju imprez sporto-
wych na terenie naszego działania.

W Ciechanowie 5 MBOT pojawiła się jako 
instytucja nowa, która początkowo budziła 
różne reakcje. Teraz ludzie zaczęli mówić 
„nasza Brygada”. Jak Pan to odbiera?

Czuję wielkie zadowolenie. Świad-
czy to o dobrej ocenie naszej pracy 
przez mieszkańców Ciechanowa. To 
bardzo sympatyczne.

Mieszka Pan na stałe w Lidzbarku Welskim. 
Jak się Pan odnalazł w Ciechanowie?

Urodziłem się i żyłem na terenie 
byłego województwa ciechanowskiego, 
więc nie czuję się tu obcy. Jeszcze zanim 
rozpocząłem służbę w Ciechanowie to 
już znałem miasto i jego historię. Po-
znałem tu wielu wspaniałych ludzi i 
czuję się tu bardzo dobrze.

Co się Panu szczególnie podoba w naszym 
mieście?

Zacznę od pewnej kwestii infrastruk-
turalnej, a mianowicie od pętli miejskiej. 
To świetne rozwiązanie komunikacyjne. 
Jadąc do domu przejeżdżam przez Mławę i 
Działdowo. Widzę jak bardzo w tych mia-
stach takiego rozwiązania brakuje.

Lubię też wszelkie wydarzenia histo-
ryczno-kulturalne na Zamku Książąt Ma-
zowieckich, a także imprezy organizowane 
przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
– chociażby w zakresie krwiodawstwa. 
Bardzo dobrze nam się współpracuje z dy-
rektorem szpitala Andrzejem Kamasą.

Rozmawiamy przed Wielkanocą. Czym są 
dla Pana te Święta?

Pochodzę z katolickiej rodziny - 
głęboko wierzącej, dlatego ważny jest 
dla mnie udział we wszystkich uro-
czystościach kościelnych i duchowe 
przygotowanie do tych Świąt. Moim 
zdaniem Pamiątka Zmartwychwstania 
Pańskiego to w naszej religii najważ-
niejsze i najpiękniejsze święto.

Czego życzyć Brygadzie na przyszłość?
Odpowiem krótko – dalszego rozwoju.

A Panu Pułkownikowi osobiście?
W związku z tym, że jestem na eta-

pie kończenia mojej kariery zawodowej 
to odpoczynku i spokoju.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję. Korzystając z 

okazji życzę Redakcji oraz wszystkim 
Czytelnikom PULSU zdrowych i spo-
kojnych Świąt Wielkanocnych.

Rozmowa z płk. dypl. Andrzejem Wasielewskim - Dowódcą 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”

Koszary znowu zaczęły żyć
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Prezydent RP Andrzej Duda wraz z mi-
nistrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem 
Krzysztofem Ardanowskim odwiedzili Bank 
Żywności w Ciechanowie.

Po zapoznaniu się ze stanem 
magazynów, w których gromadzona 
jest żywność, spotkali się z dzienni-
karzami. Obaj apelowali by nie wpa-
dać w panikę i nie gromadzić zbęd-
nych zapasów. Minister Ardanowski 
podkreślił, że Polska jest wielkim 
producentem żywności i nawet je-
śli chwilowo z półek zniknęły jakieś 
produkty to przemysł rolno-spożyw-
czy jest w stanie bardzo szybko wy-

produkować i dostarczyć na rynek 
potrzebne towary.

Z kolei prezydent zapewnił, że 
państwo jest przygotowane na każdą 
sytuację. Powiedział, że m.in. Bank 
Żywności w Ciechanowie będzie w 
razie potrzeby dystrybuował artykuły 
spożywcze osobom potrzebującym czy 
objętym kwarantanną. – Żywność jest 
dostępna. Bardzo proszę o zachowanie 
spokoju, ale przede wszystkim o wyczu-
lenie na potrzeby sąsiadów, a zwłaszcza 
osób starszych i samotnych – powie-
dział prezydent Andrzej Duda.

TM

Żywności nie zabraknie

Prezydent Duda w Ciechanowie

Prezydent Andrzej Duda i minister Jan Krzysztof Ardanowski przed Bankiem Żywności w 
Ciechanowie.
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Niejednokrotnie w mediach słyszymy, że 
niektóre osoby zgłaszające się do szpitala 
nie informują lekarzy o możliwości zaka-
żenia koronawirusem. Czy w Ciechanowie 
również miały miejsce takie przypadki?

Aktualnie jesteśmy w drugim 
miesiącu walki z pandemią. Do miesz-
kańców naszego regionu docierają in-
formacje i komunikaty, pod wpływem 
których rośnie świadomość społeczna. 

Jeszcze kilka tygodni temu, dosyć 
często zdarzały się sytuacje, że pa-
cjenci – bojąc się izolacji w Oddziale 
Zakaźnym - zatajali swoje kontakty 
z osobami, które wróciły z zagranicy. 
Teraz zdarza się to sporadycznie.

Mówienie prawdy i „niekłamanie 
medyka” jest bardzo ważne szczegól-
nie dla ratowników medycznych, pra-
cowników SOR, lekarzy rodzinnych. 
Zatajenie informacji o objawach lub 
kontaktach z osobami zakażonymi, 
powoduje zagrożenie dla naszych 
pracowników i konieczność odbycia 
przez nich kwarantanny. 

Jak obecnie wygląda praca szpitala? Czy 
SOR funkcjonuje „normalnie”? Czy miesz-
kańcy potrzebujący opieki medycznej (nie 
związanej z koronawirusem) mogą liczyć 
na pomoc?

Ciechanowski szpital, pracuje w 
stanie podwyższonej gotowości i przy-
gotowuje się do hospitalizacji znaczą-
cej liczby chorych z podejrzeniem i 
potwierdzeniem zakażenia koronawi-
rusem.

W związku z tym, nie świadczymy 
usług medycznych w trybie plano-
wym. Wszystkie zaplanowane zabie-
gi, badania diagnostyczne i porady 
ambulatoryjne zostaną przełożone na 
inne terminy.

Oczywiście do szpitala przyj-
mowani są wszyscy pacjenci będący 

w stanie bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia i życia. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy pracuje normalnie i przez 
całą dobę pomaga pacjentom będą-
cym w stanie nagłego - zagrażającego 
życiu - pogorszenia stanu zdrowia. 

Wszystkie osoby zgłaszające się do 
szpitala, muszą przejść przez znajdują-
cy się przed budynkiem SOR Punkt 
Wczesnej Segregacji, w którym wy-
konywany jest pomiar temperatury i 
zbierany wstępny wywiad epidemio-
logiczny.

Sytuacja epidemiologiczna zmu-
siła nas do wstrzymania odwiedzin w 
oddziałach szpitalnych. Zmianie ule-
gły również zasady pobytu rodziców z 
hospitalizowanymi dziećmi. Obecnie 
z dzieckiem w oddziale może prze-
bywać jedna zdrowa osoba, która nie 
może wychodzić z oddziału i kontak-
tować się z innymi członkami rodziny.

Wprawdzie większość zaplanowanych 
operacji i wizyt została przełożona, ale z 
pewnością nie da się odłożyć na później 
narodziny dziecka. Jak zmieniło się funk-
cjonowanie oddziału położniczego? 

Niestety, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną nie odbywają się 
tzw. porody rodzinne oraz obowiązuje 
zakaz odwiedzin, również w Oddziale 
Położniczo - Ginekologicznym. Przy-
szłej mamie stały kontakt z rodziną 
zapewniają rozmowy telefoniczne.

Ważne jest odpowiednie przy-
gotowanie pacjentki do pobytu w 
oddziale. Dlatego sugerujemy, aby w 
torbie przygotowanej do zabrania do 
szpitala znalazły się:

Dla matki: dokumenty (dowód 
osobisty, karta przebiegu ciąży, grupa 
krwi, wynik badania GBS, pozostała 
dokumentacja medyczna), 3 koszu-
le do karmienia, kapcie, klapki pod 

prysznic, szlafrok, skarpety, ręczniki, 
przybory toaletowe, kosmetyki, pod-
kłady poporodowe na łóżko 60cm 
x 90 cm (2 opakowania), podpaski 
poporodowe (3 opakowania), majtki 
bawełniane lub jednorazowe siatecz-
kowe, biustonosz do karmienia (min. 
2 sztuki), wkładki laktacyjne, woda 
mineralna niegazowana 1,5l (min. 4 
butelki), talerz, kubek, sztućce, papier 
toaletowy i ręcznik papierowy. 

Dla dziecka: ubranka (6 zmian), 
pampersy (1-2 paczki), czapeczka, 
skarpetki, rękawiczki niedrapki, chu-
steczki nawilżane (2 opakowania), 
pieluchy tetrowe ( 5 sztuk), rożek i 
kocyk.

Zgłaszając się do szpitala przyszła 
mama przechodzi przez Punkt Wstęp-
nej Segregacji Pacjentów znajdujący 
się przed SOR. Następnie pacjentka 
udaje się do głównego wejścia szpi-
tala z dokumentem potwierdzającym 
zgłoszenie się do wstępnej segregacji. 
Osoba tam dyżurująca powiadamia 
telefonicznie personel Oddziału Po-
łożniczo-Ginekologicznego o zgło-
szeniu się pacjentki do przyjęcia w 
oddział. Po pacjentkę schodzi położna 
dyżurująca w Izbie Przyjęć, funkcjo-
nującej przy Oddziale Położniczo – 
Ginekologicznym. 

Zdajemy sobie sprawę, że brak 
obecności bliskiej osoby podczas po-
rodu to dla kobiety ogromny stres. 
Dlatego każda kobieta znajdująca się 
w oddziale może liczyć na wsparcie 
personelu medycznego: lekarza, po-
łożnej, pielęgniarki, psychologa. 

Czy w sytuacji gdy odczuwamy objawy CO-
VID-19 możemy bez problemu udać się do 
naszego szpitala w celu wykonania testu? 
Jakie środki ostrożności należy zachować 
w takim przypadku?

Najlepszą i najbezpieczniejszą 
drogą w przypadku zaobserwowania 
u siebie niepokojących objawów jest 
kontakt telefoniczny ze swoim leka-
rzem rodzinnym. Lekarz POZ prze-
prowadzi wstępny wywiad i wskaże 
sposób dalszego postępowania. Należy 
również skontaktować się z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Pacjenci, którzy zostaną skierowa-
ni do szpitala celem pobrania badania 
lub w celu hospitalizacji, powinni naj-
pierw skontaktować się z Oddziałem 
Obserwacyjno-Zakaźnym telefonicz-
nie 23 763 03 39. Personel oddziału 
poinformuje gdzie i kiedy pacjent ma 
się zgłosić.

Taka procedura zabezpiecza pa-
cjenta przed ewentualnym kontaktem 
z innym chorym oraz pozwala perso-
nelowi na zabezpieczenie się środkami 
ochrony indywidualnej.

Czy wykonanie testu na obecność wirusa 
zawsze wiąże się ze skierowaniem na od-
dział szpitalny od momentu pobrania pró-
bek do czas nadejścia wyników?

Nie zawsze pacjent na wynik ba-
dania musi czekać w szpitalu. Również 

nie zawsze pacjent ze stwierdzonym 
zakażeniem koronawirusem musi być 
hospitalizowany.

O konieczności pobytu w Od-
dziale Obserwacyjno-Zakaźnym de-
cyduje lekarz - na podstawie oceny 
aktualnego stanu zdrowia pacjenta 
oraz wywiadu dotyczącego tzw. cho-
rób współistniejących.

Co jest obecnie najistotniejsze z punktu 
widzenia szpitala – by pokonać epidemię 
koronawirusa?

Na terenie Północnego Mazow-
sza, aktualnie nie ma potwierdzonej 
znaczącej liczby zakażeń. Jednak bar-
dzo ważne jest, by ta wiadomość nie 
uśpiła naszej czujności. Ognisko ko-
ronawirusa może pojawić się w każdej 
chwili i z dużym nasileniem.

Dlatego tak ważne jest przestrze-
ganie wprowadzonych zasad postę-
powania. Tylko izolacja jest w stanie 
powstrzymać rozprzestrzenianie się 
choroby. To trudny czas, w którym 
wszyscy musimy wykazać się odpo-
wiedzialnością. Od naszej samody-
scypliny zależy rozwój epidemii a w 
konsekwencji życie i zdrowie nasze i 
naszych bliskich.

Zostańmy w domach. Wszyst-
kie rodzinne spotkania, nawet te 
z okazji Świąt Wielkanocnych, 
przełóżmy na inny termin. Bądźmy 
w kontakcie telefonicznym z rodzi-
ną i przyjaciółmi.

Wykorzystajmy ten czas na czyta-
nie książek, słuchanie muzyki, rozwi-
janie naszych zainteresowań. To dobry 
moment na rodzinne wspomnienia, 
ale też na marzenia i snucie planów na 
przyszłość, bo przecież czas epidemii 
minie i wszyscy wrócimy do swojego 
dawnego życia. I znów będzie pięk-
nie…

Dziękuję za rozmowę 
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Rozmowa z Agnieszką Woźniak, rzecznikiem prasowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Szpital mobilizuje siły na przyjęcie większej liczby zakażonych 

Pierwszy ozdrowieniec opuścił ciecha-
nowski szpital

W dniu przygotowywania tego 
numeru gazety do druku, otrzy-
maliśmy pozytywną informację 
z ciechanowskiego szpitala. Pani 
rzecznika poinformowała na, że w 
niedzielę, kwietnia placówkę opu-
ścił pacjent z powiatu mławskiego 
u którego wcześniej zdiagnozowano 
obecność koronawirusa. Pacjent po 
hospitalizacji i dwukrotnym teście 
negatywnym na obecność korona-
wirusa w organizmie został uznany 
za „ozdrowieńca”.

O tym jak funkcjonuje ciechanowski szpital w obliczu pandemii oraz do jakich zaleceń należy się stosować by powstrzymać epidemię 
koronawirusa opowiada Agnieszka Woźniak – rzecznik prasowy placówki. Bardzo istotne jest to, by w kontaktach z lekarzami zachować 
szczerość. Jeśli zgłaszamy się do szpitala, a mamy podejrzenie, że mogliśmy zarazić się koronawirusem poinformujmy o tym wcześniej 
odpowiednie służby. O szczegółach mówi nasza rozmówczyni. 
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Teraz w kwietniu 2025 roku jakby na 
przekór temu co się dzieje, po wiosen-
nym kraju rozlały się jajka we wszelkich 
postaciach. I wtedy do naszej redaktorki 
śledczej dotarł sygnał od Czytelniczki z 
Sienkiewicza, iż na terenie powiatu po-
wstała ferma z kurami znoszącymi kwa-
dratowe jaja.

Redaktorka szybko pojechała na 
wieś, żeby nie wyprzedziła nas inna 
redakcja albo tzw. dziennikarstwo 
obywatelskie i przeprowadziła roz-
mowę z właścicielem fermy. – Gdy 
jakiś czas temu byłem załatwić spra-
wę w naszym urzędzie gminy w* (do 
wiad. red.), wtedy dowiedziałem się 
co to są kwadratowe jaja. Tak się 
zainteresowałem, że zacząłem szu-
kać w Internecie. I znalazłem adres 
dostawcy materiału rozrodczego, tj. 
kur i kogutów specjalnej rasy znoszą-
cej kwadratowe jaja – mówi rolnik 
ze wsi* (do wiad. red.). – Nie było 
łatwo sprowadzić, bo dostawca znaj-
duje się w jednym z krajów Azji po-
łudniowo-wschodniej. Ale ostatecz-
nie sprowadziłem sto kur i dziesięć 
kogutów. Ważne żeby kury miały 
koguty własnej rasy, bo jakby miały 
koguty zwyczajne, to jaja nie byłyby 
kwadratowe. Oczywiście „kwadrato-
we” to określenie potoczne, bo tak 
naprawdę mają kształt sześcianu, 
choć z boku wyglądają kwadratowo. 
Także nie są dokładnie sześcianami, 
bo czubki mają zaokrąglone, żeby 
bez zahaczania jaja wyskakiwały z 
kury – przedstawia producent jajecz-
ny z ziemi ciechanowskiej.

– Przez pierwsze miesiące jaj 
kwadratowych nie sprzedawałem, 
tylko podkładałem kurom do wy-
siadywania. Z tego zrobiło mi się do 

dzisiaj około tysiąc pięćset niosek, 
które w ciągu doby znoszą ponad 
tysiąc kwadratowych jaj. Takie jaja 
w hurcie sprzedaję po trzy złote i 
dziewięćdziesiąt groszy za sztukę, a 
jak ktoś przyjedzie po dziesięć albo 
dwadzieścia jaj, to biorę po pięć zło-
tych za jajo. Cały biznes bardzo mi 
się opłaci. Jestem bardzo zadowolo-
ny z kwadratowych jaj – stwierdza 
hodowca drobiu z gminy* (do wiad. 
red.).

Idąc za ciosem nasza redaktorka 
śledcza zwróciła się o komentarz do 
specjalisty rolniczego w samorządzie 
powiatowym: – Kwadratowe jaja 
mają przyszłość. Na Wielkanoc moż-
na je krasić i malować na święconki, 
także rysować na bokach świąteczne 
obrazki. Na Boże Narodzenie jak 
się je przewiąże wstążeczką z kokar-
dą, mogą służyć jako paczuszki pod 
choinkę. A po ugotowaniu i obraniu 
dają się kroić na kwadratowe plaster-
ki na kanapkę. Bez krojenia w cało-
ści można z nich układać piramidy 
na talerzach i z góry polewać sosem 
chrzanowym z przybraniem plaster-
kami sera camembert i posypką ko-
perkowo-majerankową – informuje 
radny powiatowy.

A teraz coś o jajach na terenie 
miasta. Otóż zaraz po pierwszym 
kwietnia przyszła do nas przedstawi-
cielka organizacji twórców kultury i 
ujawniła ważny problem. – Od pew-
nego czasu ja i moje koleżanki obser-
wujemy w Internecie jak w mieście 
działa grupa osób, które z każdej 
okazji, nawet teraz mimo powagi 
chwili, walą totalne jaja. Oczywiście 
nic nam do tego, że oni walą jaja, 
bo to prywatna sprawa co oni sobie 

i komu robią z jajami – rozpoczęła 
nasza gość redakcyjna. – Ale uważa-
my by zamiast walić jaja, lepiej jaj-
ka delikatnie pukać, żeby wylać jajo 
na jajecznicę albo oddzielić żółtko 
od białka i zrobić kogiel-mogiel. A 
jak oni walną jajo to się rozbadźga, 
skorupki pomieszają się z żółtkiem i 
białkiem i wszystko do wyrzucenia. 
Naprawdę szkoda marnować jaja – 
stwierdziła znana poetka ciechanow-
ska. – Z zachowania tych ludziów 
widać ich ogromną fascynację jajami 
i że jaja są treścią ich życia. Dlatego 
nasza organizacja ma dla nich pro-
pozycję by włączyli się w kulturę 
powiatu jako artyści w dziedzinie 
twórczości jajowej. Mają do wybo-
ru wiele form ekspresji. Mogą jajka 
malować farbkami. Krasić i drapać 
jaja. Stroić w piórka i pazłotka. A 
wydmuchując wydmuszkę w roku 
przepowiedni Malachiasza, jej głębię 
ukazać na przykładzie pustych jaj 
metaforycznie faszerowanych nico-
ścią nihilizmu, którego potęgą jest 
nieodwracalność. Niech spróbują 
wydmuszkę nadmuchać na powrót 
białkiem i żółtkiem w całości, żeby 
było jak przedtem. Akurat, ha, ha, ha 
– poetycko nawiązując do Malachia-
sza wyraziła poetka ciechanowska. – 
Mogą też zająć się sztuką kulinarną, 
robić z jajami różności z przyprawa-
mi. Pięknie byłoby urządzać w bi-
bliotece regionalistyczne prelekcje z 
artystycznym smażeniem jajecznicy 
z kiełbasą i szczypiorkiem. Dla użyt-
ku miłośników jaj biblioteka zakupi 
patelnię marmurkową – poinformo-
wała animatorka kultury. – Także 
przewodniczący rad powinni zaku-
pić patelnie non stick, bo gdy na se-

sje przychodzą jajcarze, niech zawsze 
mają do dyspozycji patelnię, dziesięć 
dużych cebul, czosnek i pięćdziesiąt 
jaj. Jakie to byłoby piękne, że gdy 
radni obradują, to jajcarze w kącie 
sali smażą jajka i w przerwie obrad 
częstują radnych jajecznicą z czosn-
kiem i cebulą – słusznie zauważyła 
doświadczona działaczka kultury.

Zdaniem naszej redakcji to ini-
cjatywa warta poparcia. Lecz jest 
„ale”. Bo gdy na przykład jeden z jaj-
carzy niespodzianie dozna impulsu, 
to nagle może jajem przywalić prze-
wodniczącemu komisji albo doradcy 
rolniczemu. Ale można temu zapo-
biegać. Obok jajcarzy powinni stać 
strażnicy miejscy, którzy gdy jajcarza 
najdzie imperatyw zaraz mu zabiorą 
jajo zanim walnie w radnego.

A teraz coś z Dziudzianowa. 
Zapowiedziano tam wydanie cie-
kawej książki, która może stać się 
sensacyjnym wydarzeniem towarzy-
skim. Ma być w niej wymienionych 
kilkaset osób z imienia i nazwiska, 

wraz z opisem co zrobili. Będzie 
m.in. o „TW”, gumowych uchach, 
ubekach i dzieciach ubeków, piecze-
niarzach, podlizuchach, kłótnikach, 
wydmuszkach i kukiełkach, ale też o 
ludziach uczciwych i oddanych spo-
łeczeństwu. – Jak się książka ukaże 
mogą być kwadratowe jaja. Takich 
jaj jak berety jeszcze w Dziudziano-
wie nie było – cytuje prasa dziudzia-
nowska jedną z działaczek Klubu, 
która czytała rękopis książki. My w 
Ciechanowie też z podnieceniem 
czekamy na tę książkę.

A poza tym u nas OK. Ciągle 
przychodzą do redakcji mieszkańcy 
i chwalą prezesów PUK-u, PEC-u i 
TBS-u, dyrektorki MIG-u i GOK-u 
w Opinogórze, a także kierownictwo 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej i 
sołtysa Gumowa.

I to tyle w kwietniowych czyta-
dełku. Następne nasze baju-baju bę-
dzie w maju.

Ahoj!
IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Na jajkową nutę
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Miasto, w ramach ograniczonych praw-
nie możliwości, wprowadza rozwiązania 
pomocowe dla ciechanowskich przedsię-
biorców wobec obowiązującego stanu 
epidemii. 

Lokalni mali i średni przedsiębior-
cy będą mogli na wniosek skorzystać z 
odroczenia płatności podatku od nie-
ruchomości oraz podatku od środków 
transportu od marca do maja włącznie 
lub rozłożenia tych podatków na raty. 
Odsetki od zaległości będą mogły być 
umarzane na wniosek.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale 
gminne, którzy ze względu na sytuację 
musieli zawiesić działalność, będą zwol-
nieni z czynszów za ten okres.

- Na obecną chwilę nie zostały wpro-
wadzone przez rząd i parlament żadne nowe 
regulacje prawne, które pozwalałyby sko-
rzystać z innych możliwości wsparcia przed-
siębiorców na poziomie lokalnym w czasie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemii – 
informuje Paulina Rybczyńska – Rzecznik 
Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.

UM/TM

W marcu 2020 roku w Ciechanowie zmarło 
30 osób z powodu niewydolności krążenio-
wo-oddechowej, zapalenia płuc czy obrzęku 
płuc. Tymczasem w marcu 2019 roku na cho-
roby te zmarło w mieście zaledwie 8 osób. 

Zwróciliśmy się do Urzędu Stanu 
Cywilnego z prośbą o udostępnienie 
informacji o przyczynach śmierci wy-
nikających z kart zgonu wystawionych 
przez lekarzy, na podstawie których 
urząd sporządza akty zgonu. Pytaliśmy 
o te, które obecnie w przestrzeni me-
dialnej nazywa się „chorobami współ-
istniejącymi”. Poprosiliśmy o dane za 
marzec 2019 i marzec 2020 roku.

Urzędnicy dokonali analizy, którą 
otrzymaliśmy w odpowiedzi. Oto te 
dane:

Marzec 2019 r.:
- niewydolność krążeniowo-odde-

chowa: 3 zgony
- zapalenie płuc: 5 zgonów
Marzec 2020 r.:
- niewydolność krążeniowo-odde-

chowa: 15 zgonów
- zapalenie płuc: 12 zgonów
- obrzęk płuc: 1 zgon
- grypa: 1 zgon
- zapalenie płuc (posocznica): 1 

zgon.
Przedstawione dane w obliczu 

pandemii koronawirusa i braku po-
wszechnych testów na jego obecność 

budzą niepokój polityków. O komen-
tarz poprosiliśmy posła ziemi płocko-
-ciechanowskiej Arkadiusza Iwaniaka 
(LEWICA). -Państwowe dane o liczbie 
zgonów mogą być nierzetelne z uwagi 
na brak przeprowadzanych testów u 
osób, które zmarły na skutek chorób 
związanych z układem oddechowym. 
Apelujemy do władz państwa: premiera 
i ministra zdrowia o podjęcie pilnych 
działań, mających na celu pełną dostęp-
ność do testów na obecność koronawi-
rusa. Wszystkim obywatelom należą się 
rzetelne informacje oraz możliwość ko-
rzystania z rozwiązań medycznych na 
poziomie stosowanym w innych pań-
stwach europejskich - podkreśla poseł 
Iwaniak.

O wypowiedź w tej sprawie po-
prosiliśmy także poseł Annę Cicholską 
(PiS). Pytanie wysłaliśmy na jej trzy 
adresy mailowe: sejmowy, prywatny 
oraz biura poselskiego. Niestety, mimo 
upływu trzech dni nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. W kontekście faktu, iż 
poseł Cicholska chwali się na swoim 
oficjalnym profilu na Facebooku, że 
„pracuje zdalnie” i jest „do dyspozy-
cji”, brak odpowiedzi na nasze pytanie 
odbieramy jako kolejny już przypadek 
lekceważenia przez nią Czytelników 
PULSU.

TM/PP

Epidemia koronawirusa

„Choroby współistniejące” plagą 
w Polsce, ale i w Ciechanowie

Pomoc miasta dla przedsiębiorców

Coraz więcej ciechanowian umiera na tzw. „choroby współistniejące”.

Prezydent Krzysztof Kosiński zwrócił się 
do wykonawców realizujących miejskie 
inwestycje o odpowiednie zabezpieczenie 
sanitarne pracowników przy wykonywaniu 
robót. Na chwilę obecną inwestycje są pro-
wadzone zgodnie z planem.

W prośbie, skierowanej do wyko-
nawców trwających i wkrótce rozpo-
czynających się miejskich inwestycji, 
prezydent apeluje, aby zabezpieczyli 
oni w sposób profesjonalny swoich pra-
cowników i zaopatrzyli wszystkie oso-
by, przebywające na placach budowy, w 
środki ochrony osobistej, w szczególno-
ści: maseczki, rękawiczki ochronne czy 
środki dezynfekujące. Obowiązywanie 
stanu epidemii wymaga zachowania 
szczególnych środków ochrony, tak aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa. Miasto zwraca szczególną 
uwagę na przeprowadzenie prac z za-
chowaniem bezpieczeństwa i zaleceń 
sanitarnych.

Jednocześnie prezydent zaznaczył, 
że w realizację miejskich inwestycji za-
angażowanych jest wiele firm dających 
zatrudnienie m.in. mieszkańcom Cie-
chanowa.

- Wstrzymanie tych działań 
przez miasto wpędziłoby kolejne 
firmy w kłopoty finansowe, a pra-
cownicy traciliby zatrudnienie. Tego 
nie chcemy! Koronawirus i wprowa-
dzone ograniczenia wyrządziły już 
zbyt wiele szkód gospodarce. Nie 
możemy jako samorząd wpadać w to 
błędne koło i rezygnować z inwesty-
cji w rozwój miejskiej infrastruktu-

ry, powodując tym samym zastój w 
firmach. Niezwykle istotne jest jed-
nak zdrowie wszystkich tych, którzy 
nie mogą pozostać w domach i pra-
cują, wykonując bezpośrednio dla 
mieszkańców Ciechanowa tak wiele 
zadań. Jestem szczególnie wdzięczny 
za ich codzienny wysiłek. Jako inwe-
stor dołożymy wszelkich starań, aby 
wspólnie zrealizować rozpoczęte in-
westycje  – mówi prezydent Krzysz-
tof Kosiński. 

Zaplanowane do realizacji w tym 
roku przedsięwzięcia, to m.in. termi-
nowe projekty wykonywane z udziałem 
dofinansowań zewnętrznych pozyska-
nych przez miasto np. z Unii Europej-
skiej. 

Wśród ponad stu zatwierdzonych 
projektów na liście zadań inwestycyj-
nych i remontowych są budowy dróg 

i ścieżek rowerowych, termomoder-
nizacje budynków, tworzenie nowych 
zielonych przestrzeni, rewitalizacja 
przestrzeni publicznej czy zwycięskie 
projekty złożone przez mieszkańców 
w ramach Ciechanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Na liście zadań są także projekty, o 
których realizację mieszkańcy wniosko-
wali bezpośrednio podczas bezpośred-
nich spotkań osiedlowych z prezyden-
tem w lutym br.

Rozpoczęła się budowa oświetlenia 
w ul. Gruduskiej, trwa budowa drogi 
i ścieżki rowerowej w ul. Leśnej, ter-
momodernizacja budynków na osiedlu 
„Bloki” czy modernizacja placu zabaw 
przy Przedszkolu nr 8. Ku końcowi 
zbliża się przebudowa ul. Wesołej i Ró-
żanej. 

UM/TM

Inwestycje miejskie w czasie epidemii
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Trwa modernizacja kilku budynków na osiedlu „Bloki”.
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Samorządy powiatowy i miejski przezna-
czyły środki finansowe na wsparcie Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w 
Ciechanowie.

Samorząd Powiatu 
Ciechanowskiego

Z pomocą dla powiatowych in-
stytucji oraz Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie 
pospieszył Zarząd Powiatu Ciecha-
nowskiego. Zwiększono wydatki z 
przeznaczeniem na zakup materiału i 
usług zapewniających bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców powiatu. 
Dotychczas na pomoc przeznaczono 
ponad 100 tys. zł z budżetu samorządu 
powiatowego. 

- Wspólnie z Polskim Czerwonym 
Krzyżem Oddział Rejonowy w Cie-
chanowie organizujemy akcję przeka-
zywania środków ochrony osobistej 
dla mieszkańców powiatu i instytucji. 
Pomożemy Oddziałom Szpitala Spe-
cjalistycznego w Ciechanowie i naszym 
mieszkańcom. Listy zapotrzebowania 
na środki ochrony osobistej prosimy 
przesyłać na adres:  pckciechanow@
wp.pl. Program wsparcia adresowany 
jest wyłącznie do mieszkańców i insty-
tucji z terenu Powiatu Ciechanowskie-
go – poinformowała Joanna Potocka-
-Rak – starosta ciechanowski. 

Samorząd Miasta Ciechanów

Miasto wsparło szpital kwotą 150 
tys. zł na zakup podstawowych środ-

ków ochrony osobistej personelu me-
dycznego oraz 2 tys. maseczek typu 
FFP2 i tych chirurgicznych. - Wiemy, 
że polska służba zdrowia boryka się z 
ogromnymi problemami. Słyszymy 
o niedoborach podstawowych rzeczy. 
Szpital w Ciechanowie nie podlega pod 
miasto, ale nie będziemy obojętni na 
potrzeby, które zgłaszają. W marcu i 
kwietniu nie zorganizujemy wielu wy-
darzeń sportowych, kulturalnych czy 
społecznych. Zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczamy już teraz na wsparcie dla 
naszych medyków w tym kryzysowym 
momencie – mówi prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Decyzja prezydenta nie będzie 
wymagała uchwały Rady Miasta Cie-
chanów w zakresie zmian w budżecie 

miasta, a tym samym zwoływania se-
sji. Podstawą zarządzenia prezydenta 
będą przepisy zmienionej ustawy o 
finansach publicznych pozwalające do-
konywać zmian w planie dochodów i 
wydatków budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego, w tym przeniesień 
wydatków między działami klasyfikacji 
budżetowej. O wprowadzenie takich 
regulacji, usprawniających funkcjono-
wanie samorządu w czasie stanu epide-
mii, wystąpił do rządu Związek Miast 
Polskich. Przepisy mają wejść w życie w 
tym tygodniu.

Tak jak w poprzednich latach, w 
planach miasta na drugą połowę tego 
roku jest ponadto wsparcie dla szpitala 
na zakup łóżek w wysokości 200 tys. zł.

UM/PP/TM

Powiat i miasto wspierają szpital
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publicystyka

Edukacyjna 
wartość 
kwarantanny
Ten tekst miał być zabawny. Tak zabaw-
ny, jak memy pokazujące poszczególne 
dni kwarantanny, w których ludzie robią 
naprawdę osobliwe rzeczy, nagrywają je i 
wrzucają do sieci. Jednak w tej chwili chyba 
niewielu z nas ma humorystyczny nastrój. 
Za chwilę Święta Wielkanocne. Święta 
takie, jakich nikt z nas jeszcze nigdy nie 
przeżył.

Świat nagle się zatrzymał. Okazało 
się, że jest to możliwe, chociaż jeszcze 
miesiąc temu wydawało się nierealne. 
Samoloty wcale nie muszą latać, galerie 

nie muszą być otwarte, nie jest rzeczą 
konieczną wyjście do restauracji, czy 
wyjazd na wakacje. Szkoły pozostają 
nieczynne, ale otwarta została nowa 
szkoła – szkoła życia i prawdziwych 
wartości. Nastąpiła niespodziewana in-
wersja, w której luksusem stało się to, na 
co zwykle narzekaliśmy.

Ciążył nam obowiązek codzienne-
go chodzenia do pracy. Z utęsknieniem 
wypatrywaliśmy w kalendarzu czerwo-
nych kartek oraz urlopu. Teraz wielu 
ludzi ucieszyłoby się na wieść, że może 
wykonywać normalnie swoje obowiąz-
ki. Praca w domu, najczęściej zdalnie, 
na dłuższą metę okazuje się jeszcze bar-
dziej męcząca i trudna do pogodzenia z 
innymi obowiązkami, ponieważ zaburza 
zwyczajny tryb dnia. Nie wspominając 
już o tym, że nie możemy spotkać się in-
nymi. Telefon jest tak gorący, że niemal 
świeci od próby podtrzymania relacji, 
które i tak nigdy nie będą miały jakości 
kontaktów bezpośrednich.

Irytowała nas służba zdrowia. Oczy-
wiście płacimy podatki, więc należy 
nam się opieka medyczna na odpowied-
nim poziomie. Frustracja narastała, kie-
dy trzeba było korzystać z prywatnych 
gabinetów i płacić za wszystko podwój-
nie. Narzekaliśmy na lekarzy, na pielę-
gniarki, ratowników medycznych, na 
warunki w szpitalach. Teraz patrzymy 

jak ci ludzie dzielnie stawiają czoła epi-
demii narażając swoje życie i zdrowie. 
Widzimy opuchnięte od masek twarze, 
zmęczone oczy, frustrację wywołaną 
brakiem sprzętu i zabezpieczeń. 

Kiedy słyszeliśmy w mediach o 
grożącej katastrofie ekologicznej na-
dal z uśmiechem na ustach jeździli-
śmy samochodami, których często 
mamy niemal tyle, ilu domowników. 
Wszędzie trzeba podjechać, nawet do 
sklepu oddalonego o 500 m. Okazuje 
się, że przejście pieszo owych metrów 
w tej chwili również jest luksusem. Po 
całych dniach spędzonych w domu, 
niewielu wsiądzie do samochodu, ma-
jąc okazję do odbycia spaceru. I nagle 
zauważamy, że można. Tak samo, jak 
można nie toczyć na świecie wojen, 
trwając w zjednoczeniu w walce ze 
wspólnym „wrogiem”, jakim nagle 
stał się koronawirus. 

Narzekaliśmy na nauczycieli. Ich 
praca jest przecież taka prosta i niewy-
magająca. Jaką trudność może stanowić 
prowadzenie lekcji? Przekonali się o tym 
rodzice, którzy pomagają swoim dzie-
ciom uczyć się zdalnie. Niespodziewa-
nie zauważamy, że trudności z materia-
łem pojawiają się już na poziomie piątej 
klasy, a czasem może nawet wcześniej… 
A to przecież tylko edukacja. Nauczyciel 
na co dzień zmaga się jeszcze z doku-

mentacją, wychowaniem, motywacją 
itd. Zanim powiemy na niego jakieś złe 
słowo, wspomnijmy okres kwarantanny 
i naukę w domu. 

Zawsze brakowało nam czasu, któ-
ry moglibyśmy spędzać z rodziną. Teraz 
mamy go w nadmiarze. Pytanie tylko, 
czy umiemy w ogóle ze sobą ten czas 
spędzać? Czy te tygodnie nie są przesy-
cone złością i kłótniami? Izolacja poka-
zuje nam jak ważna jest bliskość i kon-
takt między ludźmi, rozmowa, uścisk 
dłoni. Jesteśmy teraz daleko od tych, z 
którymi na co dzień spotykamy się czę-
sto. Od tego przeświadczenia wszystko 
musi zacząć się od nowa, aby relacje zo-
stały uzdrowione.

Mieliśmy „letni” stosunek do Ko-
ścioła? Mamy okazję przekonać się, 
jakie to uczucie, kiedy nie możemy 
uczestniczyć w liturgii. Nie będzie 
kolorowych i radosnych świąt. Nie 
będzie święcenia palm, ani koszyczka 
wielkanocnego, w pogrzebie może 
uczestniczyć zaledwie 5 osób. Odkła-
dane w czasie są sakramenty. Jedyną 
jawną formą przynależności do Ko-
ścioła stały się portale społecznościo-
we. Narzekaliśmy na księży? Wyobraź-
my sobie świat bez religii, świat bez 
Boga, świat, w którym nie ma komu 
pobłogosławić małżeństwa, ochrzcić 
dziecka, odprawić pogrzebu, w któ-

rym pozamykane są kościoły. Taka 
sytuacja nie byłaby niczym innym, jak 
brakiem nadziei. W najlepszym wyda-
niu może ją dać tylko transcendencja. 

Często przedkładamy rzeczy nie-
istotne nad te, które są naprawdę waż-
ne. Bardzo dobrze widać to na przy-
kładzie zakupów. Ubrania, gadżety i 
inne materialne dobra, które świadczą 
o statusie i osiągniętym stopniu samo-
realizacji, w jednej chwili straciły część 
swojej wartości. Wyznacznikiem luk-
susu stała się paczka makaronu i pa-
pier toaletowy (przynajmniej w pierw-
szych dniach pandemii), a za chwilę 
dołączy do nich również zatrudnienie, 
możliwość wyjazdu na jakiekolwiek 
wakacje. Co więcej, wielkim luksu-
sem okaże się wolność. Jak bardzo za 
nią tęsknimy możemy się przekonać 
wyobrażając sobie pierwszy dzień po 
wielu tygodniach, w którym będzie 
nam wolno zrobić to, na co naprawdę 
mamy ochotę. Tak po prostu.

Czy świat po koronawirusie bę-
dzie taki sam? Pewnie z biegiem cza-
su tak, ale teraz dana jest nam lekcja, 
która stała się szansą do przemiany ży-
cia, dostrzeżenia tego, co ważne, doce-
nienia tego, co zwyczajne i proste. Jest 
to szansa na zatrzymanie i zawrócenie 
z obranej drogi, która mogła nie być 
właściwą. 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

30 marca 2020 r.
Przyszło mi go głowy, żeby zacząć 

pisać PANDEMIK. W marcu zaczęła się 
narodowa kwarantanna, bo koronawi-
rus. Zbliżają się „moje pierwsze” święta 
WIELKANOCNE, „moja” I komunia 
św. - nie wiadomo jak będzie.

1 kwietnia 2020 r.

Wszystko zaostrzone. Niemal nie 
wolno wychodzić z domu. Wolno do 
sklepu, apteki, lekarza, bardzo krót-
ki spacer najlepiej w pojedynkę, dzieci 
i młodzież do 18 roku życia pod ścisłą 
opieką rodziców. Policja patroluje, liczy, 
upomina, karze mandatami.

Ktoś popełnił samobójstwo. Nie wy-
trzymał. Był zarażony.

Rosną liczby chorych, zmarłych i 
ozdrowieńców. Liczby nie mają uczuć.

Wchodzę do pustego kościoła. Za-
palam świece przy zasłoniętym Krzyżu. 
Świat też wydaje się jakby zasłonięty. Te 
dwa misteria 2020r. zaczęły się przepla-
tać. Zawsze tak było, ale nie zawsze umie-
liśmy to dostrzec. Nie ma ludzi. Zresztą 
w kościele może być ich tylko pięcioro. 
Kiedyś w kościele człowiek odzyskiwał 
pokój w sercu. Coś się zmieniło. Modlę 
się sam. Nie boję się. Jakoś podświado-
mie wiem, że to wszystko ma sens. Nie 
wiem jaki, ale ma sens. To przemijanie 
ma sens … zapisał kiedyś mądrzejszy ode 
mnie. Nie można o nim nie pamiętać w 
te pierwsze kwietniowe dni.

Myślę o moich uczniach – w domu, 
daleko do szkoły. Zamknięci w wirtualne 
lekcje. Wcześniej zamykali się w wirtual-
nej rzeczywistości, aż tu nagle życie stało 
się jakby wirtualne. Czy jest im łatwiej? 
Nie wierzę, że nie tęsknią za panią, za 
przyjaciółmi, kolegami, a może i za je-
dynkami.

Myślę o moich rodzicach – wszystko 
jest ok; są wolni od wirusa w koronie; 
na szczęście mają maseczki, rękawiczki, 

rzadko wychodzą. Zawsze myli ręce i o 
siebie dbali. Ale mieszkają w bloku i nie 
są już najmłodsi.

Myślę o innych rodzinach – naresz-
cie razem; szkoda że razem; jak będzie 
z pracą? Kłębi się to wszystko. A jeśli 
gdzieś dzieje się krzywda – kto ją usłyszy? 
A jeśli ktoś zostanie bez grosza – skąd 
weźmie na chleb? A jeśli … ile tych jeśli, 
kiedy nie wiadomo jak będzie.

Gadamy przez telefony, kompy i 
tablety. Wcześniej spotykaliśmy się na 
imprezach, meczach, w pubach; i co gor-
liwsi w kościołach. Do niedawna było to 
takie fajne. Choć gdzie nigdzie mówiło 
się, że na świecie zrobiło się jakoś duszno, 
wulgarnie, pretensjonalnie... Przyjdzie 
coś złego - wieszczono.

Dziś nie ma imprez, meczów, ba-
rów, klubów, a na mszy w kościele chce 
być więcej niż pięć osób – gdzie je ukryć 
przed administracyjnym mandatem?

Odwołane wesela, ciche śluby i 
chrzty odłożone na potem.

W świecie społeczno – polityczno 
- religijnym: tarcze pomocowe; wybo-
ry prezydenckie; przepychanki jak co 
dzień – wszyscy mówią, że chcą dobrze 
dla Polski; zawsze zły Kościół, który po-
noć nic nie daje od siebie, a gdy daje, to 
i tak jest nie po drodze; rząd, który ludzi 
oszukuje, bo minister zabronił mówić o 
koronawirusie. A może nie chce wzbu-
dzać strachu w ludziach. I tak telewizja, 
Internet robią swoje!

Kilka dni temu papież Franciszek w 
przerażającej scenerii pustego i mokre-
go Rzymu mówił: Na naszych placach, 

ulicach i miastach zebrały się gęste ciem-
ności, ogarnęły nasze życie, wypełniając 
wszystko ogłuszającą ciszą i posępną 
pustką, która paraliżuje wszystko na 
swej drodze. Czuje się je w powietrzu, 
dostrzega w gestach, mówią o tym spoj-
rzenia. Przestraszyliśmy się i zagubili-
śmy.”(27.03.2020 r.).

Podejrzewamy wszystkich o wszyst-
ko. Byliśmy mistrzami podejrzliwości, 
staliśmy arcymistrzami. Czy z tego da się 
wyprowadzić dobro?

Wiem, nie tylko wierzę, że Jezus 
może wyprostować każdemu życiową 
drogę. Bo dla mnie On żyje i chce żeby 
człowiek żył. Ale nie wejdzie nikomu 
z butami w życie. Na odwrót - chętnie 
przyjmie każdego. Bo jak uczy ulubiony 
papież wielu „On jest naszą nadzieją, jest 
najpiękniejszą młodością tego świata. 
Wszystko, czego dotknie, staje się młode, 
staje się nowe, napełnia się życiem. […] 
On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, 
Christus vivit, nr 1).

Ktoś wszedł do kościoła. Jest 7 mi-
nut do Eucharystii. Przyjrzałem się twa-
rzy – pogodna, spokojna, szczęśliwa. 
Twarz. Ona dużo mówi o człowieku.

Godz. 20.30, zimno, poczciwa ba-
binka wyszła przed swój dom pomodlić 
się z proboszczem, który sam w wyciem-
nionym kościele odmawia zdrowaśki o 
ustanie pandemii, żeby ludzie nie stracili 
pracy, żeby można było normalnienie żyć 
(czyli jak?).

W tym roku nie będzie konkursów 
z palmami i poświęcenia jajek. Nie bę-
dzie umycia nóg w wielkoczwartkowy 

wieczór i ucałowania krzyża w Wielki 
Piątek. I grobu nie będzie i straży też nie. 
Ksiądz nie poświęci wody i nie będzie re-
zurekcyjnej procesji. Co będzie?

Łamanie chleba w ciszy domu i w 
niemal pustym kościele. I choć wiara nie 
może przenieść się do wirtualnego świa-
ta, będą niezliczone transmisje w telewi-
zji, Internecie.

Ciekawe czy po zmartwychwstaniu, 
bo ono na pewno będzie, zacznie się 
nowy czas. Czas życia, czas przebaczenia, 
czas miłości, czas większej wyrozumiało-
ści i otwartości. Czy czas będzie znaczył 
miłość [jak chciał kard. Wyszyński], czy 
dalej pieniądz? Czy my w ogóle będzie-

my bardziej ludzcy i mniej w sobie za-
dufani? Czy wyjdziemy w poszukiwaniu 
życia, czy raczej zamkniemy się w swoich 
twierdzach? Czy wreszcie uwierzymy w 
prawdziwego Boga, który daje życie, czy 
dalej będziemy czcić nasze bożki, które 
prędzej czy później przynoszą śmierć? 

Pandemia, miejmy nadzieję, kiedyś 
minie. Pandemik zostanie zamknięty. Co 
zapamięta?

I jeszcze jedno: ilu wróci i podzięku-
je, gdy to się skończy.

Życzę zdrowia, nadziei i Bożego bło-
gosławieństwa! Z wielkanocnym ALLE-
LUJA.

KS. PIOTR

PANDEMIK
Ksiądz Piotr Marzec, administrator parafii 
w Zeńboku (gm. Regimin) przesłał nam swój 
„Pandemik”. Zapraszamy do lektury.
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Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. UKSW, 
którego wielu z nas pamięta jako dyrektora 
Katolickiego Radia Ciechanów, przez lata 
związanego z Akademią Humanistyczną im. 
Aleksandra Gieysztora - gdzie pełnił funkcję 
Dziekana Wydziału Socjologii, został nie-
dawno kierownikiem Katedry Komunikacji 
Religijnej, Marketingu i Reklamy w Insty-
tucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

Jako nauczyciel akademicki ks. 
prof. Stępniak kształci przyszłych 
dziennikarzy i nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że 
Uniwersytet mający swoją główną sie-
dzibę na warszawskich Bielanach jest 
jedynym uniwersytetem w Europie 
a drugim na świecie po nowojorskiej 
uczelni, który uruchamia nową spe-
cjalność „edukacja medialno-religijna”. 
Zapytaliśmy, z myślą o tegorocznych 
maturzystach, na czym polega specyfi-
ka tej nowej specjalności, która otrzy-
mała już nagrodę w konkursie „Studia 
z przyszłością” organizowanym co roku 
w Polsce oraz elitarny certyfikat nad-

zwyczajny „Lider jakości kształcenia”, 
przyznawany przez świat akademicki, 
biznesu i innowacyjności. 

Ks. prof. Stępniak wyjaśnia, że 
jest to owoc eksperckiej konferencji, 
która miała miejsce w zeszłym roku 
na UKSW. - W trakcie konferencji 
zarówno akademicy, jak i dziennika-
rze podkreślali potrzebę kształcenia 
przyszłych pracowników mediów, 
którzy nie będą zajmowali się jedy-
nie apologią wiary czy Kościoła, ale 
będą merytorycznie przygotowani 
do nowych wyzwań jakie niesie ze 
sobą świat i media, w tym także me-
dia społecznościowe. Nasza propo-
zycja dotyczy takich zagadnień jak 
kwestie bioetyczne, kody kulturowe, 
słownictwo religijne, prawo wyzna-
niowe. Ale także wszystko to, o czym 
dziś piszą dziennikarze poruszając 
zagadnienia kryzysu w Kościele, spo-

łecznego nauczania Kościoła, kultu-
ry i sztuki która zakorzeniona jest 
w chrześcijaństwie. W naszej ofercie 
można znaleźć także takie przed-
mioty jak reklama religijna, religijne 
gatunki dziennikarskie, nowe tech-
nologie i media społecznościowe wy-
korzystywane w komunikacji wiary, 
sztuka publicznych wystąpień. Wiele 
z tych zagadnień, które proponuje-
my młodym ludziom, którzy często 
już uprawiają dziennikarstwo spo-
łeczne, to naprawdę swoiste perełki. 
Powiązanie religii i dziennikarstwa 
to klucz do zrozumienia biblijnej 
symboliki pojawiającej się w tek-
stach dziennikarskich, czy greckich 
mitów na Twitterze czy Facebooku. 
Zauważmy jakim problemem dziś 
dla wielu z nas, jest tworzenie ko-
munikatów zawierających słownic-
two religijne czy symbolikę religijną 

w social media. To tylko wycinek 
tego, co znajduje się w naszej nowej 
ofercie – powiedział nam ks. prof. 
Krzysztof Stępniak.

Zapewne nowa specjalność dzien-
nikarska znajdzie swoich zwolenników. 
Dla wielu z nas brzmi to może trochę 
tajemniczo, ale życie pokazuje, że na 
rynku medialnym jest taka potrzeba. 
- Wielu dziennikarzy pracujących w 
mediach religijnych, i nie tylko, pyta 
mnie, czy nie warto stworzyć studiów 
podyplomowych o takiej specjalności. 
Sami, jak żartują, mogliby uzupełnić 
swoją wiedzę a nie korzystać z pomocy 
specjalistów od problematyki religijnej 
czy szukać jej w sieci – dodaje ks. prof. 
Stępniak.

W rozmowie z nami duchowny 
podkreślił, że zawsze z życzliwym sen-
tymentem wspomina swoją pracę w 
Ciechanowie. – Przy okazji, za pośred-

nictwem PULSU, przekazuję wszyst-
kim moim przyjaciołom i znajomym 
oraz Czytelnikom Magazynu najlepsze 
życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
W szczególnej sytuacji, w której przy-
szło nam obchodzić tegoroczną Pa-
miątkę Zmartwychwstania Pańskiego, 
życzę zdrowia, spokoju i niesłabnącej 
wiary w Bożą opiekę – mówi ks. prof. 
Krzysztof Stępniak.

TM

Z życia akademickiego

Kolejny awans ks. Krzysztofa Stępniaka

Jak to się stało, że zacząłeś zbierać breloki?
Do zbierania breloków zainspirowa-

ła mnie kolekcja mojego wujka Andrze-
ja z Warszawy, który jest mężem mojej 
matki chrzestnej. Zawsze jak jeździłem w 
odwiedziny do moich braci do stolicy, to 
z miłą chęcią przeglądałem jego bardzo 
bogatą kolekcję kart magnetycznych. Ja 
też chciałem coś zbierać, ale takich kart 
nie dało się kolekcjonować w Mławie, 
ponieważ nie były one wówczas szero-
ko dostępne, a znaczki pocztowe nigdy 
mnie nie kręciły. Dlatego też szukałem 
czegoś innego do zbierania. 

W 1994 roku pojechaliśmy z całą 
klasą na biwak do Lidzbarka Welskie-
go. Tam zakupiłem swoje dwa pierwsze 
breloczki – niebieskiego piłkarzyka i ko-
nika. Właśnie po tym roku szkolnym, w 
wakacje przyjechał z braćmi mój wujek. 
Zacząłem z nim rozmawiać i pokazy-
wać mu kilkanaście swoich breloczków. 
Powiedział mi pamiętne słowa, że jeżeli 
zobaczy, iż ta moja pasja nie jest słomia-
nym zapałem i będę miał troszeczkę wię-
cej breloczków, to dostanę od niego taki, 
którego nikt na pewno w Polsce nie ma. 
To na mnie podziałało. Gdy spędzaliśmy 
wakacje na wsi w Lipowcu Kościelnym, 
podczas odpustu parafialnego na stra-
ganach kupowałem breloczki, które nie 
były wtedy tak szeroko dostępne jak dziś. 
Co tylko się dało to kupowałem.

Pamiętam też, że w jednym ze skle-
pów była seria breloczków - narzędzi: 
młotek, cążki, cęgi, klucz francuski. To 
jak na ówczesne czasy nie był łatwy za-
kup, ponieważ jako dziecko nie dyspo-
nowałem jakimiś większymi pieniędzmi, 
więc kupowałem raz na tydzień jeden 
breloczek. Zbierałem puszki, butelki, i 
tak sobie na to zbierałem. Kiedyś, na ko-
niec wakacji, wujek dał mi swój specjal-
ny breloczek do mojej kolekcji. Otrzy-
mał on swoją nazwę – „the special one”. 
To jest ludzik w beczce - ręczna robota 
wujka mojego wujka z Drzewicy.

Jak duża jest Twoja kolekcja?
Na koniec marca liczyła 1.176 sztuk 

i cały czas się powiększa. W 2019 roku 

moja kolekcja przekroczyła magiczny 
1.000 szt..

Jak do Twojej kolekcji trafiają kolejne breloki?
Moja pasja zaczęła się dwadzieścia 

kilka lat temu. Na początku kupowałem 
je sobie sam, przeważnie na odpustach 
parafialnych, w kioskach. Wówczas nie 
podróżowało się tak dużo. Breloczki 
kupowali mi członkowie rodziny. Moja 
pasja wtedy raczkowała. Bardziej się roz-
winęła, gdy poszedłem do szkoły średniej 
i byłem w stanie zdobyć większą ilość 
breloczków podczas wycieczek szkol-
nych, np. do Paryża, czy do Warszawy, 
choć wciąż nie było to łatwe. Groma-
dzenie na dużą skalę rozkręciło się, gdy 
zacząłem umieszczać zdjęcia breloków na 
Facebooku. Pomogła mi też wystawa w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mła-
wie, która odbyła się w 2017 r. pod na-
zwą „Kółko od breloczka”. Moje trzysta 
breloczków zostało wtedy po raz pierw-
szy zaprezentowane publicznie.

Od tego czasu różne osoby zaczę-
ły mi dostarczać breloczki. Muszę tutaj 
wymienić, że oprócz najbliższej rodziny, 
mojej kochanej dziewczyny Agnieszki, 

przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadek - 
zwłaszcza pani Bożenki, bardzo poma-
gali mi: pan Roman Rejniak, jeden z 
moich przyjaciół, który zawsze jak jest 
w jakimś ciekawym miejscu to przywozi 
mi po trzy - cztery sztuki, a także Rafał 
Amelian. Dziękuję też za breloczki, które 
otrzymuję od członków Redakcji PUL-
SU. Czasami ludzie zatrzymują mnie 
na ulicy i dają mi breloki. Ostatnio mój 
znajomy z Lipowca Kościelnego, który 
wrócił z USA, od razu znalazł mnie na 
Facebooku i przywiózł mi brelok z Ala-
bamy. Zdarza się też, że szukam cieka-
wych breloczków w Internecie i kupuję 
pojedyncze sztuki, ponieważ nie są to 
tanie rzeczy. Zdarzało się, że breloczek z 
Mistrzostw Świata w 1974 r. kosztował 
ok. 100 zł. Muszę też wspomnieć o pani 
Izabeli Włodarskiej, która wykonuje bre-
loczki z resztek skóry. Staram się cały czas 
urozmaicać kolekcję.

Z których breloków ze swojej kolekcji jesteś 
najbardziej dumny?

- Na pewno pierwszy brelok – nie-
bieski piłkarzyk, drugi ten mój „the 
special one” - facecik w beczce, ręcznie 
wykonana siekierka od kolegi Rafała 
Ameliana. Tutaj ciekawa historia. Gdy 
sprzedawał samochód, miał ten bre-
loczek przy kluczach. Kiedy nabywca 
odjechał, mój kolega zaczął go gonić, 
zatrzymał i poprosił o oddanie cenne-
go breloka. Pan już myślał, że chce on 
zrezygnować z transakcji sprzedaży sa-
mochodu. W tym gronie znajduje się 
też breloczek trumna, od kolegi Darka 
Tadrzyńskiego. To też zaskakujący brelo-
czek, który jest rzadkością. Żona Darka 
zapytała komu chce on przekazać ten 
brelok. Zaznaczyła, że jeżeli taki skarb 
oddaje komuś, to musi być on napraw-
dę wyjątkowy. Wśród tych breloków jest 
jeszcze Smok Wawelski, którego mój ko-
lega Wojtek wykopał podczas budowy w 
Mławie. Ostatnim jest brelok Legii War-
szawa, której kibicuję. W mojej kolekcji 
jest wiele fantastycznych breloków, m.in. 
historycznych. Mam breloki praktycznie 
z każdego kontynentu.

Czy dążysz do uzyskania konkretnej liczby 
breloków?

Nie mam takiego celu. Można po-
wiedzieć, że jest on zmienny. Najpierw 
było to 500, potem tysiąc. Teraz czekam 
na 2.000. Mam nadzieję, że dwutysięcz-
ny brelok będzie finałem i będzie zwią-
zany z końcem prac nad moją książką 
o brelokach. Oczywiście breloki będę 
zbierał dalej.

Twoim marzeniem jest napisanie książki o bre-
lokach. Jakie informacje się w niej znajdą?

Mam już zebrane materiały, bardzo 
poważne, także z uczelni - m.in. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pierwszy rozdział to na 
pewno będzie historia breloczka, skąd on 
pochodzi i jak ewoluował. Wydaje nam 
się, że zawsze był związany z kluczami, 
ale moja teoria jest troszeczkę inna - że 
wiąże się on z ubiorem. Druga część to 
czasy obecne i opisanie roli, jaką dziś 
spełniają breloczki. Na pewno podzie-
lę się też anegdotkami związanymi ze 
zdobyciem moich najciekawszych bre-
loczków. Cały czas zastanawiam się nad 
formą tej książki. Do tej pory jeszcze 
nikt takiej książki nie napisał. Wiem, że 
na pewno nie ma dużej ilości kolekcjone-
rów breloczków. Z kilkoma nawiązałem 
kontakt. Niektórzy mają mniejsze kolek-
cje ode mnie, inni większe. Jednak tylko 
ja równocześnie zbieram i badam historię 
breloczków. Powiem taką ciekawostkę, że 
wiek breloczka można ustalić nie tylko 
po zawieszce, ale również po kółeczku.

Jakie funkcje mogą pełnić breloczki?
Przede wszystkim funkcje reklamo-

we, gadżetowe, propagowanie historii 
miast i regionów. Te ręcznie produkowa-
ne są najczęściej wykonywane zarobko-
wo. Przede wszystkim trzeba powiedzieć 
o funkcji wynikającej z definicji, czyli 
że brelok służy do zwiększenia ciężaru 
kluczy, aby łatwo było je odnaleźć. Teraz 
breloczki mają konkurencję w postaci 
smyczy do kluczy. Niektórych może to 
zaskoczyć, ale ja przy kluczach nie noszę 

żadnego breloczka, co jest wyrazem sza-
cunku dla tego gadżetu. 

Czy jest brelok, o którym marzysz, a jeszcze 
nie znalazł się w Twojej kolekcji?

Jest pewien kolekcjonerski rarytas z 
czasów II Wojny Światowej, o którego 
zdobyciu marzę.

Jak przechowujesz breloki?
Na początku, gdy było ich mniej, 

przechowywałem je w pudelku. Później 
zaczepiałem je na smyczach po kilka-
naście sztuk i wisiały sobie u mnie na 
ścianie. Jednak kiedy kolekcja robiła 
się coraz większa, nie chciałem żeby się 
zniszczyły, więc każdy zapakowany jest 
w oddzielną torebkę strunową i na razie 
leżą sobie po 200 sztuk w pudełkach po 
butach. Cały czas się zastanawiam, jak je 
wyeksponować, żeby nie były schowane 
i każdy mógł je zobaczyć. Moim ma-
rzeniem jest stworzenie pierwszego mu-
zeum breloczka. 

Co daje Ci zbieranie breloków?
Moją życiową pasją jest archeologia. 

Zawsze marzyłem o badaniu historii. 
Breloczki też w pewnym sensie poka-
zują historię. Szczególnie cenne są dla 
mnie te z okresu PRL-u. Pokazują jak 
się zmieniały nasze czasy i otoczenie, co 
wówczas było w modzie, jak promowały 
się miasta, kiedy pojawiały się breloczki 
okazjonalne oraz co było motorem do 
ich produkcji. Zafascynowało mnie to. 
Jak się mówi: im dalej w las tym więcej 
drzew. Coraz bardziej mi się to podoba i 
chcę to kontynuować.

Plany i marzenia na przyszłość?
Zbieranie breloczków z odległych 

miejsc, również historycznych, dalsze 
zgłębianie historii breloczka, rozpoczęcie 
pisania książki, wystawa oraz marzenie, o 
którym już wspominałem, czyli muzeum 
breloczka. Chcę wyeksponować swoją ko-
lekcję, bo breloki wiążą się z historią, któ-
rej staram się być bacznym obserwatorem 

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkim 

moim znajomym z Ciechanowa, a także 
Redakcji i Czytelnikom PULSU życzę 
zdrowych i spokojnych Świąt Wielka-
nocnych.
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ks. prof. Krzysztof Stępniak

Rozmowa z Szymonem Wyrostkiem – mławskim dziennikarzem i kolekcjonerem breloczków

Zbieram i badam historię breloczków

Szymon Wyrostek - urodzony w 1984 roku 
w Ciechanowie. Dziennikarz, redaktor, fo-
toreporter i działacz społeczny. Interesuje 
się historią, fotografią, filmem, a przede 
wszystkim brelokami do kluczy i wszyst-
kim co tym, co jest z nimi związane. Pro-
wadzi fanpage’a Breloczki - MOJA PASJA.
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ANDRZEJ BAYER
Radny Rady Miasta Ciechanów

Święta Wielkanocne mają dla 
mnie przede wszystkim wymiar 
religijny. Ich obchody w mojej ro-
dzinie odbywają się, zapewne tak 
jak u większości Polaków, w sposób 
tradycyjny.

Pewien rytm świętowania Wiel-
kiego Tygodnia wyznacza Kalen-
darz Liturgiczny Kościoła Rzym-
skokatolickiego. Tradycyjnie zawsze 
chodziliśmy święcić palmy, uczest-
niczyć w liturgii Wielkiego Czwart-
ku i Drodze Krzyżowej, poświęcić 
pokarmy w Wielką Sobotę. W spo-
sób szczególny zawsze przeżywałem 
rezurekcyjną Mszę Świętą w Wielką 
Niedzielę. Ta uroczysta i radosna 
atmosfera zawsze wzmacniała mnie 
duchowo i wprowadzała w dobry 
nastrój.

Oprócz duchowego wymiaru 
Wielkanocy cenię też czas spędzany 
wtedy z rodziną, przy świątecznym 
stole. To czas odpoczynku, pielę-
gnowania więzi rodzinnych, ale 
także takiego zwykłego cieszenia się 
sobą nawzajem.

Niestety, tegoroczna sytuacja 
epidemiologiczna burzy ten tra-

dycyjny porządek – zarówno w 
obszarze celebracji religijnej, jak i 
rodzinnego wymiaru Świąt. Smu-
ci mnie to, że po raz pierwszy nie 
będzie można normalnie pójść do 
naszej świątyni parafialnej, a dzieci 
i wnuki prawdopodobnie nie będą 
mogły nas odwiedzić… Choć jest 
to bolesne, to zdaję sobie sprawę, 
że w obecnej sytuacji należy się za-
chowywać odpowiedzialnie i dbać o 
zdrowie własne i innych.

Wierząc w Bożą Opatrzność 
mam nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli powrócić do tra-
dycyjnego świętowania, a epidemia 
koronawirusa będzie tylko złym 
wspomnieniem.

ANDRZEJ CZYŻEWSKI

Radny Rady Miasta Ciechanów

Wielkanoc to jedne z najbar-
dziej niezwykłych Świąt w religii 
chrześcijańskiej. To czas zatrzyma-
nia się i powrotu do podstawowych 
wartości jakimi są rodzina i relacje z 
bliskimi. Wspólne spędzanie Świąt 
daje nam poczucie bezpieczeństwa i 
bliskości, spokój i radość.

W czas Wielkanocy wprowadza 

nas Niedziela Palmowa i święcenie 
palm. Duchowe przeżywanie Świąt 
rozpoczyna się już od Wielkiego 
Czwartku, poprzez Wielki Piątek, 
następnie święcenie pokarmów i 
uroczyste śniadanie. Zawsze staram 
się je spędzić w gronie najbliższej 
rodziny. Jak się uda, to w tym roku 
spędzę je w Gdańsku. 

Lubię wziąć czynnie udział w 
przygotowaniach do Świąt. Trady-
cyjnie z wnuczkami będziemy ma-
lować i oklejać kolorowankami jaj-
ka. Oczywiście nie obędzie się bez 
polewania w poniedziałek.

Jednakże tegoroczne Święta 
Wielkanocne będą naznaczone 
obecną sytuacją związaną z epide-
mią koronawirusa. Pewno trudno 
będzie nam się odnaleźć w tym 
nietypowym czasie. Uroczystości 
kościelne, które pomagały nam w 
przeżywaniu Świąt będą dostępne w 
zasadzie wyłącznie poprzez media, 
co wydaje mi się dziwne i niespo-
tykane, ale z czym musimy się po-
godzić. Cała ta sytuacja uświadamia 
nam, na co ludzkość jest narażona, 
jak ważna w tym okresie jest pomoc 
i solidarność między ludźmi.

Życzę wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta dużo zdrowia, spo-
koju, radości i nadziei, że ten trud-
ny czas szybko przeminie.

DANUTA DRZEWIECKA

Dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Go-
spodarczej w Ciechanowie

 

Osobiście wręcz uwielbiam 
Święta Wielkanocne, nie wyłączając 
całego przedświątecznego stanu za-
mieszania zaopatrzeniowo-kulinar-
nego. Tradycją mojego stołu świą-
tecznego jest, że są na nim zawsze 
tylko własnoręcznie przygotowane 
smakołyki. Na stole wielkanocnym, 
poza białą kiełbasą kupioną w skle-
pie i pieczywem, dominują gotowa-
ne białe szynki i karkówki, pieczony 
boczek w majeranku oraz obowiąz-
kowo pieczeń z jajkiem. Wśród 
ciast koniecznie mazurek i pascha. 
Specjalne miejsce zajmują też jajka 
historyczno- rodzinne, w tym wy-
dmuszka dla mnie ogromnej war-
tości sentymentalnej własnoręcznie 
malowana przez moją Babcię. Mam 
też przechowane jajka malowane 
w dzieciństwie przez moją córkę, 
jedno jest szczególnie wyraziste bo 
zużyła na nie cały mój różowy lakier 
do paznokci i na szczęście nie cały 
biały, którym domalowała kwiat-
ki. A było to wczasach, gdy lakier 

do paznokci się „zdobywało” a nie 
kupowało. Do dziś pamięta moją 
minę jak to zobaczyłam…

Wszelkie pieczenie i gotowa-
nie organizuję zawsze sobie tak, 
aby zakończyć je w piątek wieczo-
rem wspólnym malowaniem jajek. 
To malowanie odbywa się poprzez 
gotowanie jajek w łupinach cebu-
li oraz w czerwonych buraczkach. 
Najładniejsze wkładamy do ko-
szyczka a reszta stanowi dekorację 
półmisków świątecznych z wędliną. 
Na Wielką sobotę pozostawiam do 
zrobienia tylko sałatkę warzywną, 
żur ze świeżo utartym chrzanem, 
oraz pójście ze święconką.

Kolejna nasza tradycja to de-
koracja świąteczna mieszkania; w 
każdym pokoju, nawet w łazience 
świąteczne akcenty z wydmuszek 
czy sztucznych jajek oraz wiosenne 
stroiki. Żelaznym punktem wiel-
kanocnego świętowania w mojej 
rodzinie jest udział w Triduum Pas-
chalnym oraz Rezurekcji. Mamy 
też swój rytuał w lany poniedziałek, 
kto pierwszy się budzi ten sprawia 
pozostałym śpiochom lekki śmigus 
dyngus.

Tegoroczne święta zapowiada-
ją się pod każdym względem inne, 
ale nie dam ich sobie popsuć cał-
kowicie. Postanowiłam, że wystrój 
mieszkania będzie jak zwykle świą-
teczny i na pewno nie zabraknie 
białej kiełbasy bo już czeka w zam-
rażarce; ugotuję też żurek. Pozostałe 
żelazne punkty, no cóż… wirtu-
alnie lub w bardzo symbolicznym 
wymiarze. Tym bardziej że czarny 
scenariusz może być też taki iż będę 
je spędzać samotnie, co mnie nie 
przeraża zważywszy na możliwości 
techniczne. Poza tym na najbliższe 
tygodnie wprowadziłam sobie hasło 
przewodnie „Będzie dobrze” i tego 
też życzę wszystkim, którzy tę wy-
powiedź przeczytali do końca. :)

ARKADIUSZ IWANIAK

Poseł na Sejm RP

Przed nami Wielkanoc, najstar-
sze i najważniejsze z jednej strony, z 
drugiej zaś bardzo radosne i rodzin-
ne święto. Wielkanoc jest głęboko 
zakorzeniona w polskiej kulturze i 
wiążą się nią liczne tradycje ludowe.

Dla mnie bardzo ważne są ro-
dzinne spotkania wielkanocne, 
śniadanie w gronie najbliższych, 
potem obiad w nieco większym 
ale wciąż rodzinnym gronie. Szcze-
gólnym momentem podczas śnia-

dania jest, poza wcześniejszym 
tworzeniem pisanek, wybór tej 
najmocniejszej. Tradycja stukania 
się jakiem daje, szczególnie dziecia-
kom, bardzo dużo radości. Podczas 
śniadania na stole, według mojego 
poczucia tradycji, poza wieloma 
innymi tradycyjnymi daniami nie 
może zabraknąć białej kiełbasy i 
pasztetu. Pasztetu oczywiście wy-
łącznie własnego wyrobu. Jak tylko 
czas pozwala staram się także same-
mu przygotować białą kiełbasę.

Poniedziałek z rana to oczywi-
ście kolejna tradycja, której nigdy 
nie może zabraknąć, śmigusa-dyn-
gusa. Kto wstanie pierwszy, kto 
kogo poleje wodą jako pierwszy. Ta 
tradycja ma już nieco inny wymiar 
jak za moich dziecięcych lat, kiedy 
to biegałem za koleżankami z wia-
derkami pełnymi wody. 

Kolejna ważna dla mnie, jako 
strażaka ochotnika, tradycja to 
honorowa warta przy Grobie Pań-
skim. Co roku pielęgnujemy tą 
piękną tradycję.

Jak będzie w tym roku? Nieste-
ty, panująca pandemia pewnie po-
zbawi nas wielu możliwości. W wie-
lu przypadkach to co tradycyjne, to 
co przecież w tych dniach jest tak 
oczywiste musimy przełożyć na ko-
lejny rok. Bez względu na przyzwy-
czajenia i tradycję musimy ograni-
czyć do minimum nasze rodzinne 
spotkania, zrezygnować z wielu tra-
dycyjnych elementów tych świąt. 
Życzenie sobie zdrowia w tym roku 
będzie miało nieco inny niż wcze-
śniej wymiar. Pozostańmy w do-
mach wśród najbliższych a wszyst-
ko będzie dobrze i jeszcze wróci do 
tradycji. Święta Wielkanoce, te ko-
lejne już za rok. Po prostu zróbmy 
wszystko żebyśmy mogli cieszyć się 
nimi z naszymi najbliższymi.

EWELINA JABŁOŃSKA

Biegaczka i działaczka społeczna

Gdy myślę o Świętach Wiel-
kanocnych to przede wszystkim 
od razu stają mi przed oczami ob-
razy z dzieciństwa. Ta szczególna 
atmosfera przedświątecznej krzą-
taniny i przygotowań. Wspólne z 
moim rodzeństwem chodzenie ze 
święconką do kościoła i oczywiście 
wodne wojny w lany poniedziałek. 
To także świąteczny stół. Rodzinne 
rozmowy o jakiś radosnych bądź 
smutnych wydarzeniach z przeszło-
ści, wspominanie Tych - których 
już nie ma wśród nas…

Wielkanoc

ogłoszenie

Jakie tradycje świąteczne kultywujemy?
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Należę do osób bardzo aktyw-
nych, zarówno w życiu zawodo-
wym, jak i prywatnym. Lubię ruch 
na świeżym powietrzu. Od kilku lat 
biegam. Tak więc zarówno w dzie-
ciństwie, jak i dziś, nie jestem w sta-
nie zbyt długo wysiedzieć przy stole. 
Kalorie, których zapewne wszyscy 
dostarczamy naszym organizmom 
w Święta w nadmiarze, trzeba spa-
lić. Dlatego lubię wyjść pobiegać. 
W ten sposób odpoczywam i w 
swoisty sposób się „resetuję”.

Niestety, tegoroczne liczne 
ograniczenia związane z sytuacją 
epidemiologiczną nie sprzyjają 
rekreacji na świeżym powietrzu. 
Szkoda, bo to najpiękniejszy okres 
dla sportowców, gdy dzień jest co-
raz dłuższy i przyroda budzi się do 
życia… A siedzenie w domu to dla 
nas wielkie wyzwanie… Miejmy 
nadzieję, że niebawem sytuacja się 
unormuje. 

Tymczasem życzę wszystkim 
moim Bliskim, Przyjaciołom, Zna-
jomym (szczególnie tym z biego-
wych tras) i Czytelnikom PULSU 
zdrowych i aktywnych (oczywiście 
w miarę możliwości) Świąt Wielka-
nocnych.

MARIOLA KOŁAKOWSKA

Wójt Gminy Regimin

Święta Wielkiej Nocy to 
szczególny czas – zarówno w 
wymiarze religijnym, jak i ro-
dzinnym. Wielkanoc to dla mnie 
przede wszystkim czas spędzo-
ny z rodziną i podtrzymywanie 
przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie tradycji. Corocznie 
poprzedzona wielkimi przygoto-
waniami w wymiarze duchowym 
i ludzkim.

Nie wyobrażam sobie Wiel-
kiego Piątku bez przeżywania 
Drogi Krzyżowej, postu od po-
karmów mięsnych, adoracji Krzy-
ża i Grobu Pańskiego, bez trady-
cyjnego koszyczka i święcenia 
pokarmów, a najbardziej to chyba 
bez porannej mszy rezurekcyjnej 
o szóstej rano, na którą chodzimy 
całą rodziną.

Obecna sytuacja w kraju, czyli 
pandemia koronawirusa, sprawia 
że ta Wielkanoc będzie zupełnie 
inna. Episkopat Polski przekazał 
zalecenia biskupom i będziemy 
musieli się do nich zastosować, 
choć będzie to dla nas wszystkich 
niesamowicie trudne. Jest to sytu-
acja wyjątkowa i zapewne będą to 
jedne z nielicznych Świąt, gdzie 
nie poświęcimy pokarmów w ko-
ściele i nie odwiedzimy swoich 
bliskich, jednak z pełnym zrozu-

mieniem przeżyjemy ten czas. 
Czas przedświąteczny jest dla 

mnie zawsze bardzo pracowity. 
Świąteczne porządki, przygoto-
wanie potraw, a przecież są też 
obowiązki zawodowe. Pomimo 
wszystko potrafię oddzielić spra-
wy rodzinne od zawodowych, 
choć nie jest to łatwe.

Niewątpliwie ważnym ele-
mentem Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego jest przygotowanie 
Święconki. Wiklinowy koszysz-
czek przyozdabiamy haftowaną 
białą serwetą i bukszpanem, a po-
tem umieszczamy w nim symbole 
wielkanocne, czyli pisanki, kieł-
basę, chleb i sól, obowiązkowo 
musi się znaleźć baranek a także 
ozdoby, które są wybierane zgod-
nie z wyobraźnią moich synów.

Jeśli chodzi o tradycje w domu 
to najważniejsze jest wielkanocne 
śniadanie. Stół obowiązkowo na-
kryty białym obrusem, przystro-
jony bukszpanem, baziami lub 
barwinkiem. Potrawy są jak naj-
bardziej tradycyjne. Koniecznie 
muszą się znaleźć przygotowane 
przez moich synów w Wielką So-
botę pisanki a także barszcz bia-
ły z białą kiełbaską i jajkiem. To 
ulubiona zupa mojego męża. Na 
stole nie może zabraknąć również 
cukrowego baranka z czerwoną 
chorągiewką, a także ceramicznej 
figurki Pana Jezusa.

Tradycją w moim domu jest 
farbowanie jaj cebulakiem i wys-
krobywanie na nich wzorów wiel-
kanocnych. Robimy to jeszcze 
przed przygotowaniem koszycz-
ka. Uwielbiam mazurki, które 
goszczą u nas na Wielkanoc, w 
kształcie jajka, bogato zdobio-
ne bakaliami - w czym najlepiej 
specjalizuje się moja siostra. Wy-
glądają jak pisanki i są bardzo 
słodkie. Najlepiej smakują po 
świętach.

Tradycją rodzinną jest niewąt-
pliwie lany poniedziałek, jest to 
najbardziej oczekiwane święto dla 
moich dzieci. Ważne jest, które z 
nich obudzi się pierwsze i polewa 
wodą całą rodzinę, a jeśli zaśpi to 
zostanie oblane. W ostatnich la-
tach znaleźliśmy się w okolicach 
remisu. Oblewamy się symbolicz-
nie, niewielkimi ilościami wody. 
Ale i z tego radość jest duża.

Sięgając pamięcią do mojego 
dzieciństwa, lany poniedziałek 
wyglądał w ten sposób, iż wza-
jemnie z rodzeństwem polewali-
śmy się wiaderkami wody. Jeden 
z moich sąsiadów podtrzymując 
tradycję nie zapominał o pole-
waniu kobiet, ale nie wodą lecz 
aromatycznymi perfumami i co-
rocznie odwiedzał nasz dom co 
wzbudzało we mnie niesamowitą 
radość.

Osobiście im jestem starsza, 
tym bardziej doceniam Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego - 
dają nadzieję, zacierają granicę 
pomiędzy życiem i śmiercią, po-
głębiają wiarę i są bardzo rodzin-
ne.

Niech te Święta wypełnione 
będą serdecznością, pogodą du-
cha a czas Wielkanocy da siłę na 
kolejne trudne przed nami dni. 

Wesołego Alleluja!!!

ROBERT KOŁAKOWSKI
Wicedyrektor Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie

Wielkanoc jest najważniejszym 
i jednocześnie najstarszym świętem 
chrześcijańskim. Dla nas chrześci-
jan to czas, kiedy wypełnia się naj-
ważniejsza tajemnica wiary - tajem-
nica Zmartwychwstania Pańskiego. 
Prawda o zmartwychwstaniu jest 
centralnym punktem w życiu Ko-
ścioła, fundamentem naszej wiary.

Święta Wielkanocne obchodzo-
ne są  w naszym kraju niezwykle 
uroczyście i  jak chyba żadne inne 
związane są  z wieloma tradycjami 
i  obrzędami. Najbardziej znane 
i  rozpowszechnione to:  malowa-
nie pisanek, święcenie pokarmów, 
tradycja przystrajania Grobu Pań-
skiego, dzielenie się jajkiem. Wybór 
pory roku na  świętowanie Wiel-
kanocy też nie  jest przypadkowy. 
Wiosenne odradzanie się przyrody, 
budzenie się do życia roślin i zwie-
rząt doskonale oddaje charakter 
tych świąt.

W mojej rodzinie święta spę-
dzamy tradycyjnie, uczestnicząc w 
obrzędach kościelnych i przebywa-
jąc w domu, w gronie rodzinnym. 
Od wielu lat, w Wielką Sobotę, po 
poświęceniu pokarmów w naszym 
kościele parafialnym, odwiedzamy 
Groby Pańskie we wszystkich cie-
chanowskich kościołach. Od kilku 
lat Wielka Sobota, to też czas od-
wiedzin grobów naszych najbliż-
szych, kiedy wspominamy lata, kie-
dy święta Wielkanocne spędzaliśmy 
razem z nimi. 

Tradycyjnie wygląda u nas 
również śniadanie wielkanocne, ze 
święconką i tradycyjnymi daniami 
na stole. Cieszymy się z tego, że jest 
z nami nasza Mama, która wciąż 
aktywnie bierze udział w przygo-
towaniach wielkanocnych potraw, 
piecze ciasta, w tym moje ulubione 
drożdżowe baby wielkanocne z ro-
dzynkami.

Kiedy byłem dzieckiem śnia-
dania wielkanocne odbywały się 
u Babci, w dużym gronie rodzin-
nym. Wtedy brało w nich udział 
po kilkanaście osób. Pamiętam, że 
naszą ulubioną zabawą wielkanoc-
ną było „stukanie się” gotowanymi 
jajkami trzymanymi w dłoni, gdzie 
wygrywał ten, którego jajko nie 
pękło. Razem z córką siostry mojej 
Mamy, która jest moją rówieśnicą, 
podkładaliśmy na talerz z jajkami 
ugotowanymi na twardo, surowe 
jajko, oczekując na to kto je weźmie 
i jak zareaguje, kiedy jajko pęknie... 
Zawsze było przy tym dużo śmie-
chu...

Życzę Redakcji i wszystkim 

Czytelnikom „PULSU” by nadcho-
dzące Święta Wielkanocne, nawet 
w tej szczególnej sytuacji, były dla 
Państwa czasem radości i spokoju. 
Choć Wielkanoc to czas kiedy ce-
lebrujemy misterium paschalne Je-
zusa Chrystusa: jego mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie,  to charakter 
tego święta jest radosny, przepełnio-
ny wiarą w życie wieczne i nadzieją 
na to, że dobro zawsze zwycięża zło. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie 
napełni Was nadzieją, da siłę na 
pokonanie wszelkich trudności i 
pozwoli z ufnością patrzeć w przy-
szłość.

RENATA KRASZEWSKA

Właścicielka Restauracji „Gruby Benek”

Święta Wielkanocne, oprócz 
wymiaru religijnego, mają dla mnie 
przede wszystkim wymiar rodzinny. 
Jak co roku spędzam ten czas w gro-
nie rodzinnym, dzięki czemu pod-

trzymujemy przekazywane z poko-
lenia na pokolenie tradycje.

Nie jest mi obce uczestnictwo 
w Drodze Krzyżowej, w mszy z 
procesją rezurekcyjną, czy adora-
cja Krzyża, aczkolwiek najbardziej 
cenię przygotowanie tradycyjnej 
święconki oraz rodzinne śniadanie 
wielkanocne. Spotykamy się przy 
dużym stole nakrytym haftowanym 
obrusem, przystrojonym baziami, 
bukszpanem i żółtymi tulipanami. 
Dekoracje wielkanocnego stołu 
podkreślają uroczysty charakter 
posiłków i wprowadzają atmosfe-
rą ciepła i przytulności. Na stole 
tradycyjnie królują potrawy wiel-
kanocne jak żurek, biała kiełbasa, 
pasztet, sałatka jarzynowa, jajka, 
ćwikła, babka wielkanocna, mazu-
rek oraz sernik.

Niestety, tegoroczne święta będą 
inne niż dotychczasowe. W wyniku 
ogłoszonej pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 wiele rodzin nie spo-
tka się w dotychczasowym gronie, a 
święta będą pełne zadumy i troski o 
lepsze jutro.

Oprócz niepokojących statystyk 
dotyczących zachorowań, martwi 
mnie sytuacja ekonomiczna na ryn-
ku polskim i europejskim. Głęboki 
kryzys gospodarczy dotknie prawie 
wszystkie branże, w tym gastro-
nomiczną. Doskonale rozumiem 
decyzję o zamknięciu lokali gastro-
nomicznych. Nasza sytuacja nie 
wpłynęła znacząco na zmianę profi-
lu działalności, ponieważ od same-
go początku oferowaliśmy dowóz 
oraz możliwość odbioru osobistego. 

Wielkanoc

ogłoszenie
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Od razu wdrożyliśmy procedury sani-
tarne i dezynfekcyjne, pracownikom wy-
dane zostały instrukcje bezpieczeństwa, 
istnieje możliwość płatności online oraz 
bezkontaktowa dostawa. Taka koncepcja 
gwarantuje najwyższą jakość produktów 
oraz bezpieczną dostawę do klienta.

Pomimo niesprzyjających okoliczno-
ści, życzę Państwu zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, wszelkiej pomyśl-
ności oraz spełnienia planów osobistych i 
zawodowych.

AGNIESZKA KUŹMA

Radna Rady Miasta Ciechanów

Święta Wielkanocne to dla mnie 
przede wszystkim czas odpoczynku w 
gronie najbliższych.

Nawiązując do wielkanocnych zwy-
czajów, to w Wielką Sobotę obowiąz-
kowo zawsze szłam z koszyczkiem do 
kościoła aby poświęcić pokarmy. W tym 
roku wszystko wskazuje na to, że będzie 
to wyglądało nieco inaczej ze względu 
na obecną sytuację epidemiologiczną w 
Polsce.

Jedną z tradycji wielkanocnych, 
którą uwielbiam najbardziej jest niewąt-
pliwie robienie pisanek. Pamiętam jak 
będąc małą dziewczynką razem z Mamą 
barwiłyśmy jajka w łupinach cebuli, a 
potem wydrapywałyśmy na nich różne 
wzorki. Malowanie pisanek, strojenie i 
wypełnianie koszyczka zawsze miało dla 

mnie ogromne znaczenie. Teraz ten zwy-
czaj kultywuję wspólnie z synem.

Wielka Niedziela to czas kiedy ro-
dzinnie zasiadamy do wielkanocnego 
stołu. Na świąteczne śniadanie trady-
cyjnie wybieram się do rodziców. Moja 
ulubiona potrawa to przepyszny żurek z 
chrzanem robiony przez moją Mamę. Na 
stole oczywiście nie może też zabraknąć 
wielkanocnej baby oraz mazurka, który 
jak zwykle piekę ja.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszyst-
kim Mieszkańcom Ciechanowa życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo to ono jest 
teraz najważniejsze.

KAROL MAKIJONKO

Radny Rady Miasta Ciechanów

Święta Wielkanocne są najważniej-
szymi świętami w naszym Kościele. Jest 
to czas zadumy i refleksji, swoiste zatrzy-
manie się w pędzie życia i skupienie na 
najważniejszych wartościach.

Tradycyjnie w mojej rodzinie spoty-
kamy się po rezurekcji na świątecznym 
śniadaniu, dzieląc się przy tym poświę-
conymi potrawami oraz przeżywając 
wspólnie ten wyjątkowy czas.

Obecna sytuacja związana z epide-
mią, z którą się zmagamy sprawia, iż w 
tym roku zrezygnowaliśmy ze wspólnych 
świąt ale mamy nadzieję, że za rok spo-
tkamy się znowu wszyscy razem.

ROBERT MORAWSKI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cie-
chanowie

Święta Wielkanocne spędzam w 
najbliższym grodzie rodzinnym - z tatą, 
żoną, córką i synami, moją siostrą z mę-
żem i dziećmi oraz teściową.

Tradycyjnie w moim domu 
rodzinnym w Wielką Sobotę Naj-
częściej najmłodsi idą do kościoła 
poświęcić pokarmy. Tradycyjną świę-
conkę kiedyś przygotowywała mama, 
a teraz robi to moja żona Iwona. 
W „święconce” zawsze znajduje się 
chleb, jaja, wędliny, wypieki i sól oraz 
tradycyjny baranek.

Przygotowywane są, najczęściej 
przez moją córkę Olę oraz żonę, pisan-
ki wykonywane na jajach gotowanych 
w łupinach cebuli. I tu muszę przyznać, 
że inwencja twórcza mojej córki nie zna 
granic - potrafi nas zadziwić.

Święto Zmartwychwstania Pańskie-
go tj. Niedzielę Wielkanocną rozpoczy-
namy o godzinie 6 rano uczestnictwem 
w mszy rezurekcyjnej. Po powrocie z 
kościoła zasiadamy wszyscy przy wiel-
kanocnym stole, gdzie dzielimy się po-
święconymi pokarmami i jemy uroczyste 
śniadanie, na które składają się najczę-
ściej: gotowane jajka, żurek z jajkiem 
oraz białą kiełbasą, różnego rodzaju wę-
dliny, pasztet, chrzan oraz ćwikła. Nie 
może zabraknąć również wypieków na 
czele z mazurkami.

Wielka Niedziela w moim domu 
jest czasem dla najbliższej rodziny. Na-
tomiast Wielkanocny Poniedziałek po-
święcamy na spotkania z rodziną i znajo-
mymi. Muszę tu również wspomnieć, że 
kultywowana jest, głównie przez dzieci i 
młodzież, tradycja śmigusa-dyngusa. 

Czytelnikom i Redakcji PULSU na 
tegoroczne Święta Wielkanocne życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest w 
tej chwili najważniejsze.

MAGDA PIĘTKA

Radna Rady Gminy Ciechanów

Wielkanoc  to święto pełne  tradycji  i 
obyczajów, które sprawiają, że świąteczne 
dni są bardziej radosne. 

Ja zawsze czas ten spędzam w gronie 
rodzinnym. Spośród świątecznych tradycji 
dla mnie najważniejsze jest śniadanie wiel-
kanocne. W Wielką Niedzielę cała rodzina 
gromadzi się rano przy stole, by wspólnie 
zasiąść do uroczystego śniadania. Zgod-
nie z tradycją, podczas tego świąteczne-
go posiłku należy skosztować wszystkich 
potraw, których nie mogliśmy spożywać 
podczas Wielkiego Postu. Obowiązkowo 
zatem na stole musi pojawić się żurek z 
białą kiełbasą, wędliny, mazurek i babka 
wielkanocna. Zanim skosztujemy wszyst-
kich smakołyków, dzielimy się z bliskimi 
jajkiem i składamy sobie świąteczne ży-
czenia. 

W Wielką Sobotę tradycyjnie święci-
my w kościołach potrawy, przygotowane 
w koszyku ozdobionym bukszpanem i 
baziami. 

Kiedy byłam dzieckiem jednym z 
najbardziej wyczekiwanych momentów 
w trakcie przygotowań do Świąt Wielkiej 
Nocy było malowanie pisanek. Zwyczaj 
ten przetrwał w mojej rodzinie do dziś. 
Jajka gotujemy w barwnym wywarze uzy-
skiwanym z naturalnych składników, ta-
kich jak łupiny cebuli, łupiny włoskiego 
orzecha, sok z buraka. Często wydrapuje 
się na nich różne wzory.

Wszystkim Czytelnikom PULSU, a w 
sposób szczególny Mieszkańcom Gminy 
Ciechanów, życzę zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.

MICHAŁ RZĄSIŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Święta Wielkanocne to wyjątkowy 
czas. Czas, który od najmłodszych lat ko-
jarzy mi się z przyrodą, która po zimie bu-
dzi się do życia. To czas, w którym z reflek-
sją podchodzimy do naszej wiary i religii. 
To czas niezapomnianych tradycji, którym 
hołdujemy razem ze swoimi najbliższymi.

Palemka wielkanocna, świąteczne 
jajo czy święconka to tradycje, które za-
wsze towarzyszą nam w tym wyjątkowym 
okresie. Święta od zawsze kojarzą mi się 
z czasem, który spędzamy z rodziną w 
kuchni przygotowując wspaniałe i pyszne 
potrawy, tj. żurek, pieczone mięsa czy jaja 
w najróżniejszych wydaniach. Szczególnie 
uwielbiam białą kiełbasę z ćwikłą i sałatką 
jarzynową, która w tym okresie smakuje 
mi najbardziej :)

Z dzieciństwa najbardziej pamiętam 
Lany Poniedziałek, czyli tzw. Śmigus Dyn-
gus oraz wszystkie zabawy i psikusy zwią-
zane z tą tradycją. Symboliczne polewanie 
rodziców wodą z samego rana, jak jeszcze 
są w łóżku, to wspomnienia na całe życie. 
Jako dziecko bardzo lubiłem zabawę „wal-
ka na jajka”. Komu pękła skorupka musiał 
zjeść swoje jajko :)

Święta Wielkanocne to wyjątko-
wy czas. Życzę wszystkim dużo zdrowia, 
szczęścia i radości. Wesołego Alleluja!!!

ELŻBIETA SZYMANIK

Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych

Kiedy zbliża się czas Świąt Wielkanoc-
nych zawsze przypomina mi się ta niezwy-
kła krzątanina w domu i obejściu. Tata z 
moimi braćmi porządkowali obejście, zaś 
moja mama, babcia i ja sprzątałyśmy dom. 
A wszystko rozpoczynało się już w Środę 
Popielcową, kiedy to całą rodziną jechali-
śmy wozem konnym do kościoła. Potem 
Niedziela Palmowa z pięknymi palmami, 
które robiłam razem z babcią i mamą.

Z porządkami w domu i obejściu 
trzeba było się uporać do wtorku Wielkie-
go Tygodnia. Pamiętam jak mama piekła 
drożdżowe baby wielkanocne z rodzyn-
kami i skórką z pomarańczy, a ponieważ 
rodzina była duża, to i bab musiało być 
kilka.

W Wielki Piątek ustawała praca i 
krzątanina. Zaczynał się czas postu i mo-
dlitwy. W Wielką Sobotę, tak jak i dziś, 
święciło się pokarmy. Do koszyka obo-
wiązkowo wkładało się jajka, wędliny, 
chleb, sól, pieprz, chrzan i babkę. Szcze-
gólne miejsce w koszyku miały jajka, 
było ich dziewięć, po jednym dla każdego 
członka rodziny. Jajka symbolizowały nie-
śmiertelność, odwieczną siłę odradzające-
go się życia. Niedziela Wielkanocna roz-
poczynała się obowiązkowo udziałem w 
Rezurekcji. Jeszcze dziś słyszę jak kościół 
w Pałukach wypełnia się pod sklepienia 
doniosłym „Alleluja!”.

Powrót z Rezurekcji był swoistym wy-
ścigiem. Panowało przekonanie, zwyczaj, 
że ten gospodarz, który pierwszy wróci do 
swojej wsi, będzie miał najlepsze urodza-
je. Ważny był dobry start, więc gospo-
darze mobilizowali swoje rodziny, 
żony, dzieci, kuzynów, aby szybko 
wychodzili z kościoła, sprawnie sia-
dali na wóz konny i jak najprędzej 
jechali do domu. Zdarzało się cza-
sami, że jak ktoś wolno wychodził 
z kościoła, to gospodarz w ferworze 
wyścigu zapomniał go zabrać. Moja 
babcia Antonina była przeciwnicz-
ką takich wyścigów i bardzo wolno 
wychodziła z kościoła. Modliła się 
przed każdym ołtarzem i przed ob-
razami świętych. Mojemu Tacie nie 
wypadało zostawić swojej mamy i 
kornie czekał, aby ruszyć w drogę 
powrotną. A Babcia nieodmiennie 
mówiła do mojego Taty: „Marian 
- nie goń tak koni, ja dobre zbiory 
już wymodliłam”… i tu wymieniała 
świętych, do których zanosiła mo-
dlitwy. I tak w dobrych nastrojach 
wracaliśmy do domu na świąteczne 
rodzinne śniadanie.

Wielkanoc
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7 marca, w 170. rocznicę urodzin Toma-
sza Klonowskiego, dokonano odsłonięcia 
poświęconej mu tablicy pamiątkowej na 
budynku świetlicy wiejskiej w Kownatach 
Żędowych. 

Choć Tomasz Klonowski urodził się 
w pobliskich Kownatach Wojnowych, 
to ze względu na bezpieczeństwo tablicy 
wybrano na jej lokalizację budynek świe-
tlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych. 
Jest to jedyny obiekt użyteczności pu-
blicznej na terenie trzech miejscowości: 
Kownaty Wojnowe, Żędowe i Borowe.

W uroczystości, której organizatora-
mi byli Stowarzyszenie „Sokołówek” im. 
Tomasza Klonowskiego, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz 
Wójt Gminy Ciechanów wzięło udział 
kilkadziesiąt osób, m.in.: senator Jan 
Maria Jackowski, przewodniczący Rady 
Gminy Ciechanów Eugeniusz Olszew-
ski, wicedyrektor Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych 
Elżbieta Szymanik, mieszkańcy powiatu 
ciechanowskiego - wśród których byli 
m.in. sympatyzujący ze Stowarzysze-
niem „Sokołówek” członkowie Wolon-
tariatu Pamięci, weterani lotnicy, człon-
kowie Mazowieckiej Izby Gospodarczej i 
Klubu „Korona”, Ludowcy, mieszkańcy 
wsi Kownaty i miasta Ciechanowa.

Tablicę ufundował Bernard Grzan-
kowski - wiceprezes TMZC, a poświęcił 
ks. kan. Jan Jóźwiak - proboszcz parafii 
Matki Bożej Fatimskiej, na terenie której 
leżą Kownaty Wojnowe, Żędowe i Bo-
rowe.

Sylwetkę żyjącego w II połowie XIX 
w. fundatora szkoły rolniczej w Soko-
łówku przedstawiła Maria Klonowska - 
prezes Stowarzyszenia „Sokołówek”.

Klonowski urodził się 7 marca 
1850 roku w rodzinnym majątku w 

Kownatach Wojnowych. W 1874 roku 
na licytacji w Płocku nabył podupadły 
235-hektarowy majątek Sokołówko za 
sumę 66.000 rubli w srebrze. Pienią-
dze te prawdopodobnie zarobił podczas 
swoich podróży, głównie w głąb Rosji. 
Dotarł tam aż do Baku, gdzie nie tyl-
ko zdobył pokaźny majątek ale również 
wiele się nauczył. 

Dostrzegając nędzę i ciemnotę chło-
pów na wsi pod rządami zaborcy uznał, 
że obowiązkiem tych Polaków, którzy są 
silniejsi intelektualnie i ekonomicznie, 
jest przyczynić się do poprawy losu ludzi 
wsi. Zmiany na lepsze na wsi upatrywał 
w oświacie rolniczej. I na ten cel, na 
utworzenie w jego majątku w Sokołów-
ku bezpłatnej, polskiej szkoły dla chłop-
skich synów przeznaczył testamentem w 
1899 roku cały dorobek swego krótkie-
go życia: majątek ziemski Sokołówko na 
utworzenie w nim Szkoły Rolniczej dla 
chłopskich synów, a 6.000 rubli rozdzie-
lił pomiędzy służbę folwarczną. W do-

wód wdzięczności trumnę jego niesiono 
na ramionach z Sokołówka na cmentarz 
parafialny w Ciechanowie. Na jego gro-
bowcu do dziś istnieje epitafium: „Cześć 
pamięci zacnego człowieka i przyjaciela 
ludu”.

Kuratorem zapisu testamentowego 
został ustanowiony dr Franciszek Raj-
kowski z Ciechanowa, czołowy pozyty-
wista tej ziemi z przełomu XIX/XX w.

Szkoła istniała w latach 1909 – 
1939. Początkowo do 1914 r. - tylko dla 
chłopskich synów, a w okresie między-
wojennym przekształciła się w ośrodek 
oświaty rolniczej promieniujący na cały 
kraj. Tu, w Seminarium dla Nauczycie-
lek Szkół Rolniczych, kształcono kadry 
nauczycielskie dla całej Polski. Szkolono 
osadników wojskowych, którzy mieli 
zagospodarowywać ziemie polskie odzy-
skane na wschodzie po I wojnie świato-
wej, prowadzono Uniwersytet Ludowy 
dla dziewcząt, okresowe kursy z dziedzi-
ny rolnictwa, ogrodnictwa, sadownic-
twa, przedszkole dla okolicznych wsi.

W czasie II wojny światowej po-
wstało tu niemieckie lotnisko, najpierw 
bojowe a następnie szkoleniowe, aż w 
końcu wszystko zostało zburzone przez 
wycofujących się żołnierzy. 

Szkoły nigdy nie odbudowano, 
mimo zabiegów Komitetu Opiekuń-
czego Szkoły, który był organem pro-
wadzącym tą placówkę. Najpierw, tuż 
po II wojnie światowej, zarządzało tym 
terenem Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, następnie Aeroklub Warszawski, a 
w końcu powstała Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna, członkowie której 
„uwłaszczyli” się na tych gruntach.

I tak nastąpił kres wielkiej idei, fun-
datorem której był Tomasz Klonowski, 
pozbawiając własną rodzinę spadku po 

nim, marząc - o czym świadczy zapis w 
testamencie - że „szkoła ta będzie istniała 
po wsze czasy” służąc całemu społeczeń-
stwu.

Dzisiejszy „Sokołówek” to 10,5 ha 
tzw. Parku Podworskiego wpisanego do 
Rejestru Zabytków Województwa Ma-
zowieckiego, uratowanego przez Marka 
Kiwita - Wójta Gminy Ciechanów przed 
przejęciem za symboliczną złotówkę 
przez członków Rozlicznej Spółdzielni 
Produkcyjnej. Teren wymaga  zago-
spodarowania i uporządkowania, o co 
zabiega Stowarzyszenie „Sokołówek”. A 
nie jest to wcale takie proste, biorąc pod 
uwagę wymagania stawiane przez kon-
serwatora zabytków.

W trakcie realizacji jest procedura 
mająca na celu rewitalizację liczącego 
120 lat nagrobka Tomasza Klonowskie-
go na Cmentarzu Parafialnym w Cie-
chanowie. Sprawę tę prowadzi Komitet 
Społeczny „Wolontariat Pamięci”. Jeśli 
uda się ten projekt zrealizować, będzie to 
niewątpliwie gest pamięci współczesne-
go pokolenia oraz dowód wdzięczności 
i szacunku dla wielkiego patrioty jakim 
był Tomasz Klonowski.

Jakkolwiek by na niego nie pa-
trzeć, to był w sumie postacią tragicz-
ną. Najpierw naraził się rodzinie, od-
bierając jej prawo do spadku po sobie. 
Następnie, w czasach rządów komu-
nistycznych, celowo zacierano pamięć 
o nim i o tym miejscu, chociażby po-
przez objęcie reformą rolną gruntów, 

które nie były przecież prywatne. Sta-
nowiły one własność Fundacji im. To-
masza Klonowskiego, członkowie któ-
rej podjęli się karkołomnej pracy na 
rzecz grupy, z której przecież ta władza 
ludowa się wywodziła. 

Obecnie miejsce to jest zaniedbane. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce się to zmie-
ni. Jest do tego potrzebna dobra wola 
właściciela terenu, którym jest samorząd 
gminny, nasza aktywność jako Stowarzy-
szenia i wsparcie społeczeństwa.

MARIA KLONOWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA „SOKOŁÓWEK” 

IM. TOMASZA KLONOWSKIEGO

kultura

ogłoszenie

ogłoszenie

Z gminy Ciechanów

Tablicą upamiętnili Tomasza Klonowskiego

W uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Tomaszowi Klonowskiemu wzięli udział przedstawiciele wielu ciechanowskich środo-
wisk społecznych.

Fundator tablicy Bernard Grzankowski – 
wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej.

Tablica upamiętniająca Tomasza Klonowskiego zawisła na budynku świetlicy wiejskiej w 
Kownatach Żędowych.

Od lewej: Jan Maria Jackowski – Senator RP, ks. kan. Jan Jóźwiak – proboszcz Parafii 
Matki Bożej Fatimskiej oraz Maria Klonowska – prezes Stowarzyszenia „Sokołówek” im. 
Tomasza Klonowskiego.
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sport

8 marca Stowarzyszenie Mazovia ProActiv Cie-
chanów zorganizowało lokalną część akcji „Ogól-
nopolski Charytatywny Bieg Kobiet”. Około setki 
biegaczy, także mężczyzn, pokonało dystans 3 
km w Parku Jeziorko.

- Dzięki wpływom z zakupionych pa-
kietów oraz zbiórce do puszek kwota 5.583 
zł trafi na wsparcie leczenia i rehabilitacji 
Anety Murawskiej. To 42-letnia kobieta z 
gminy Sońsk, która walczy o powrót do 
zdrowia po nagłym zatrzymaniu krążenia – 
powiedział nam Patryk Nieznański – prezes 
Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciecha-
nów, który koordynował organizację Biegu 
Kobiet.

Warto wspomnieć, że Bieg Kobiet został 
wsparty przez ciechanowskich parlamenta-
rzystów - i to całkowicie ponad podziałami 
politycznymi. Dzięki senatorowi Janowi Marii 
Jackowskiemu (Prawo i Sprawiedliwość) oraz 

posłowi Arkadiuszowi Iwaniakowi (Lewica) 
zwyciężczynie Biegu zwiedzą Senat RP i Sejm 
RP. Z kolei posłowie Marcin Kierwiński (Plat-

forma Obywatelska) i Maciej Wąsik (Prawo i 
Sprawiedliwość) przekazali na licytację komple-
ty porcelany z Godłem RP.

PULS objął Bieg Kobiet patronatem 
medialnym, a kilku członków naszej redak-
cji wzięło w nim udział.

TM

Bieg Kobiet 2020

Biegnąc pomogli Anecie Murawskiej

Jak informujemy w tekście obok Stowa-
rzyszenie Mazovia ProActiv Ciechanów 
zorganizowało „Ogólnopolski Charyta-
tywny Bieg Kobiet”. Dzięki zawodniko-
wi Mazovii Bieg miał także, wprawdzie 
jednoosobową - ale jednak, odsłonę w 
Anglii.

Dystans 3 km po angielskiej zie-
mi pokonał Artur Michalski – rodo-
wity ciechanowianin od kilkunastu 
lat żyjący w Wielkiej Brytanii. Choć 
mieszka w Cambridge, pracując 
na tamtejszym Uniwersytecie, jest 
członkiem Stowarzyszenia Mazovia 
ProActiv Ciechanów. Gdy tylko jest 
w Polsce, to w barwach Mazovii bie-
rze udział w zawodach - ostatnio 1 
marca w Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Makowie Mazowiec-
kim.

TM

Bieg Kobiet 2020

Biegowe pomaganie ponad granicami

Wprowadzony przez władze stan epidemii 
wykluczył w zasadzie uprawianie sportu 
poza domem. Pływalnie i siłownie zamknię-
te, grupowe treningi sportowe zawieszone, 
nawet pobiegać po lesie nie można. Jak 
więc zadbać o naszą kondycję w warunkach 
domowych w sposób zdrowy i bezpieczny? 
Jak nie dopuścić do przybierania na wadze? 
Czy da się ćwiczyć pod okiem trenera on-
-line? Zwróciliśmy się z tymi pytaniami do 
specjalistów – Anny i Pawła Leśniewskich 
– trenerów personalnych.

Jak mówi Anna Leśniewska, choć 
obecna sytuacja uziemiła nas w do-
mach, nie oznacza to jednak, że nie 
możemy zadbać o nasze zdrowie bę-
dąc aktywnym fizycznie. - Co więcej, 
nadal możemy pracować nad swoją 
formą, jak również rozpocząć przy-
godę z treningami. Taką możliwość 
dają nam właśnie ćwiczenia on-line. 
Trenerzy i instruktorzy, dzięki moż-
liwości korzystania z sieci oraz odpo-
wiednich programów i aplikacji, mają 
możliwość przeprowadzenia treningów 
praktycznie nieróżniących się od stan-
dardowych zajęć oferowanych na salach 
fitness czy w siłowniach. Tak więc nie 
warto narzekać na przymusowe siedze-
nie w domu ale lepiej wykorzystać ten 

czas optymalnie. Jak wiadomo, 
dzięki wysiłkowi fizycznemu nasz 
organizm wytwarza więcej sero-
toniny, czyli hormonu szczęścia, 
co znakomicie poprawi na nasze 
samopoczucie. Zarówno aero-
bowa, jak i tlenowa aktywność, 
dobrze wpłynie na efektywność 
pracy naszego układu oddecho-
wego oraz krążenia. Dodatkowo 
w okresie spoczynku nasz orga-
nizm będzie lepiej funkcjonował 
i radził sobie z infekcjami – pod-
kreśla trenerka.

Paweł Leśniewski w rozmo-
wie z nami stwierdził, że  ko-
rzyści z uprawiania sportu są  
nieocenione. - Warto cały czas dbać o 
swoją formę, zarówno w aspekcie zdro-
wotnym jak i wizualnym. W obecnej 
sytuacji jedną ze świetnie sprawdzają-
cych się możliwości są treningi on-li-
ne na żywo. Dzięki sieci, korzystając 
z mediów społecznościowych, bądź 
specjalnych programów, jesteśmy w 
stanie przeprowadzić zarówno trening 

personalny, jak i grupowy. Treningi 
wyglądają podobnie jak te tradycyjne. 
Ograniczona jest tylko możliwość ko-
rzystania ze sprzętu, jednakże w prosty 
sposób można go zastąpić, wykorzy-
stując do tego między innymi gumy, 
butelki z wodą czy krzesła. Trener 
cały czas ma kontakt z podopieczny-
mi, może zwrócić uwagę zarówno na 

technikę wykonywania ćwiczeń, 
jak i zmotywować do większego 
wysiłku. Zajęcia grupowe na żywo, 
z uwagi na to że są prowadzone on-
-line o konkretnej godzinie, wymu-
szają utrzymanie pewnego rygoru 
czasowego. Zaplanowania ich sobie 
– odpowiedniego przygotowania. 
Samodzielne treningi, nawet mając 
dobrze ułożony program ćwiczeń, 
wymagają bardzo dużej samody-
scypliny. Gdy wiemy, że grupa na 
nas „czeka” w sieci, to bardziej się 
mobilizujemy do wstania z kanapy 
– żartuje trener Paweł.

Dla kogo są przeznaczone zaję-
cia on-line? - Myślę, że dla każdego. 

Począwszy od osób początkujących, aż 
do zaawansowanych. Osobom, któ-
re w tym momencie zdecydowały się 
na rozpoczęcie aktywności fizycznej, 
bądź wracającym do niej po dłuższej 
przerwie, proponowałabym aby naj-
pierw odbyły kilka lekcji z trenerem 
personalnym. Będą mogły nauczyć się, 
bądź przypomnieć sobie, prawidłową 

technikę wykonywania ćwiczeń, co za-
pobiegnie niepotrzebnym kontuzjom. 
Trener będzie mógł także dostosować 
intensywność i poziom trudności do 
danej osoby. Opcja zajęć grupowych 
również może się sprawdzić, jednakże 
należy koniecznie poinformować in-
struktora o swoim uczestnictwie, tak by 
mógł dostosować program ćwiczeń tak-
że do możliwości osób początkujących. 
Treningi on-line sprawdzą się też dla 
osób, które nie wyobrażają sobie życia 
bez możliwości trenowania. Nie tylko 
pomogą utrzymać formę, ale nawet ją 
podnieść. Obecna sytuacja powoduje, 
że mamy więcej wolnego czasu, który 
możemy poświęcić na pracę nad słab-
szymi partiami ciała – mówi Anna Le-
śniewska.

W czasie epidemii, dzięki korzysta-
niu z treningów on-line mamy możli-
wość zarówno popracować nad swoją 
kondycją fizyczną, jak i zadbać o swoje 
zdrowie. Regularny wysiłek fizyczny ła-
godzi nasz stres, poprawia nastrój, ale 
przede wszystkim pomaga utrzymać 
układ odpornościowy w doskonałej 
formie - co w dobie zagrożenia zaka-
żenia koronawirusem jest niezmiernie 
ważne.

TM

Treningi on-line w domu

W czasie epidemii też dbaj o kondycję

Anna i Paweł Leśniewscy – trenerzy personalni.
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Artur Michalski przed bramą do St John’s 
College wchodzącego w skład Uniwersytetu w 
Cambridge, który w stroju biegowym Mazovii 
ProActiv Ciechanów prezentuje medal „Ogól-
nopolskiego Charytatywnego Biegu Kobiet”.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
yw

at
ne

Patryk Nieznański (prezes Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów) i zwyciężczynie 
Biegu – od lewej: Magdalena Rudnicka (miejsce III),  Monika Sobocińska (I) i Ewelina 
Jabłońska (II).

Start i meta były zlokalizowane przy „Parku Jeziorko”.

W Biegu udział wzięli, m.in. Justyna Woj-
ciechowska z Pracowni Dokumentacji Dzie-
jów Miasta oraz Jerzy Omieciński – dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zawodnikom bardzo podobał się medal za 
ukończenie Biegu.
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Gdy Jan Stanisław Polakowski – animator 
ciechanowskiego środowiska piłsudczykow-
skiego – zaprosił pewnego marcowego dnia 
przedstawicieli PULSU na herbatkę do swo-
jego mieszkania w DPS „Kombatant”, nawet 
przez myśl nam nie przeszło, że skutkiem 
odwiedzin może być fajny artykuł wspo-
mnieniowy. Zapewne w stulecie „Cudu nad 
Wisłą” szczególnie ważny dla naszych Pił-
sudczyków, ale także interesujący dla Czy-
telników ciekawych wiedzy o tych, którzy 
w nieodległej przeszłości tworzyli znaczący 
kawałek naszej lokalnej współczesności.

Ciechanowianin-Piłsudczyk, choć 
nie z Ciechanowa

Jan S. Polakowski urodził się w 
1932 roku w Stachowie na ziemi ra-
domskiej. Leśnik z wykształcenia i 
praktyki zawodowej, zatrudniony w 
nadleśnictwach Janowo, Żuromin i 
Płońsk. Od roku 1956 pracownik 
Nadleśnictwa Ciechanów i mieszka-
niec naszego miasta. Drogę zawodową 
zakończył na stanowisku starszego in-
spektora w Urzędzie Wojewódzkim w 
Ciechanowie.

Animator i współzałożyciel cie-
chanowskiej organizacji piłsudczy-
kowskiej, której był wieloletnim pre-
zesem. Przez kilka lat prezesował także 
ciechanowskiemu oddziałowi Stowa-
rzyszenia Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę. Obecnie członek 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwód Ciechanów.

Autor trzech książek, poeta tworzą-
cy wiersze o zróżnicowanej tematyce.

Szkice piórem Jana Polakowskiego

Niestety po pierwszym spotkaniu 
z Panem Janem, gdy wymienialiśmy 
miłe słowa i planowaliśmy spotkania 
robocze, przyszła epidemia i pande-
mia, więc nie było jak znowu spotkać 
się w „Kombatancie” by osobiście 
uzgadniać szczegóły wspomnień i re-
fleksji miłego gospodarza. Ale Pan Jan 
przekazał nam swoje szkice piórem, o 
które Go poprosiliśmy. Może nawet 
jest ciekawiej, bo kształt i aura wspo-
mnień wyszły osobiście spod ręki ich 
Autora.

Pana Jana szkic o Ojcu-Piłsudczyku

– Jan Polakowski urodził się 13 
czerwca 1898 roku w Warszawie, 
z ojca Franciszka i matki Józefy. W 
swoim życiorysie Ojciec pisał, cytuję: 
„Pomagałem rodzicom w pracy na 
gospodarstwie rolnym we wsi Ksa-
werów, gm. Stromiec, pow. Radom. 
Uczęszczałem do szkoły państwowej 
w Stromcu, którą ukończyłem w 
roku 1912. Podczas okupacji au-
striacko-niemieckiej zostałem za-
brany w 1916 roku na okopy pod 
Magnuszew, gdzie pracując w wo-
dzie na terenie bagnistym przezię-
biłem nogi. W 1919 roku zostałem 
powołany, jako pierwszy rocznik 
poborowy na wojnę, z której wró-
ciłem w roku 1921. Służyłem w 3. 
baterii 6. dywizjonu artylerii konnej: 
najpierw pod Lwowem w walce pod 
Beresteczkiem, a później w Wilnie. 
(…) Zostałem odznaczony kilkoma 

medalami: Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Zasługi, „Polska swym 
obrońcom” i innymi odznaczenia-
mi. W 1922 roku objąłem posadę 
gajowego w Nadleśnictwie Stachów. 
Funkcję tę pełniłem do 1947 roku. 
Spotykałem się z ruchem partyzanc-
kim, narażając się często na represje 
okupanta i śmierć. W 1947 roku zo-
stałem powołany na kurs leśniczych, 
po czym pracowałem do 1968 roku 
na stanowisku leśniczego. W 1968 
roku przeszedłem na emeryturę.” – 
cytuje z życiorysu swego ojca Jan S. 
Polakowski.

O rodzinnej miejscowości Stachów

– Miejscowość ta położona była w 
pow. Radom, gm. Stromiec, w pobli-
żu stacji kolejowej Grabów nad Pilicą 
(trasa Warszawa-Radom). Istniała ona 
do 22 września 1943 roku. Obecnie 
nie ma jej na mapie Polski. Właśnie 
w tym dniu 22 września 1943 roku 
w czasie okupacji niemieckiej zosta-
ła ona całkowicie zniszczona, a część 
mieszkańców zabrano do obozów, 
skąd już nie wrócili. Osada ta powsta-
ła 14 września 1843 roku, a mieszkali 
w niej pracownicy leśni. (…) W tej 
miejscowości ja się urodziłem i do 
1935 roku mieszkałem z rodzicami. 
O tej miejscowości prawie nikt już 
nie pamięta. Jedyną pamiątką jest ka-
pliczka z wizerunkiem Św. Franciszka 
– patrona leśników. (…) Poświęcenia 
kapliczki dokonano 10 październi-
ka 2010 roku podczas Mszy Świę-
tej, zorganizowanej przez leśników i 
miejscowych księży, przy obecności 
setek mieszkańców pobliskich wsi, 
młodzieży szkolnej ze sztandarami, 
przedstawicieli sąsiednich nadleśnictw 
oraz lokalnych władz samorządowych 
i parlamentarzystów – m.in. napisał 
Pan Jan w szkicu dla redakcji.

O Piłsudczykach ciechanowskich

– Inicjatywa powstania organiza-
cji piłsudczykowskiej w Ciechanowie 
wypłynęła od grupy osób – uczestni-
ków II wojny światowej. Wśród nich 
był uczestnik pogrzebu Marszałka 
Piłsudskiego Marian Machalewski, 
Kazimierz Jaroszewski – uczestnik 

Bitwy pod Monte Cassino, Euge-
niusz Zakrzewski – ułan 11. Pułku 
Ułanów Legionowych oraz Stefan 
Milewski – uczestnik walk o Modlin. 
Ci ludzie stworzyli grupę inicjatyw-
ną, przekazując w lokalnej prasie 
i ciechanowskim radio informacje 
o tworzeniu organizacji piłsud-
czykowskiej. Po kilku spotkaniach 
mieszkańców DPS „Kombatant” w 
Klubie Garnizonowym z żołnierza-
mi młodego rocznika, w dniu 2 lu-
tego 1997 roku odbyło się zebranie 
grupy inicjatywnej, w skład której 
weszli wspomniani kombatanci oraz 
ja, jako syn żołnierza walczącego z 
bolszewikami w czasie wojny 1920 
roku. Dniem powstania organizacji 
piłsudczykowskiej w Ciechanowie 
jest 15 maja 1997 roku, kiedy po-
wołano „Towarzystwo Pamięci Józefa 
Piłsudskiego” z terenem działania w 
ówczesnym województwie ciecha-
nowskim. Wtedy też powołano Za-
rząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Kole-
żeński. W zebraniu inauguracyjnym 
uczestniczyli: żołnierze, uczniowie 
licealni, przedstawiciel Prezydenta 
Miasta Ciechanów, prezes Zarządu 
Głównego Związku Piłsudczyków, 
przedstawiciele Urzędu ds. Komba-
tantów i Wojewody Ciechanowskie-
go oraz wiele innych osób. Prezesem 
naszej organizacji został Marian Ma-
chalewski, który po dwóch latach 
zrezygnował z funkcji ze względu 
na stan zdrowia. Wówczas w wyni-
ku wyboru funkcję prezesa objąłem 
ja i pełniłem ją przez lat dziesięć. 
Obecnie prezesem jest gen. bryg. zw. 
Jacek Stachiewicz, którego korzenie 
rodzinne sięgają do gen. Juliana Sta-
chiewicza, bliskiego współpracow-
nika Marszałka Piłsudskiego. (…) 
Obecnie Piłsudczycy ciechanowscy 
posiadają własny sztandar, który 
uczestniczy w różnych uroczysto-
ściach państwowych – przekazał nam 
w rękopisie Jan S. Polakowski.

Jan Polakowski: Czy jestem 
Piłsudczykiem?

– Na pewno tak. Tradycję przejąłem 
po moim ojcu. który brał udział w woj-
nie 1920 roku. Za uczestniczenie w niej 
otrzymał od Marszałka Piłsudskiego od-
znaczenia wojenne. W swoich relacjach 
o tamtym okresie, wspominał jak duch 
walki o wolność Polski i zwycięstwo, 
zawsze były na pierwszym miejscu. 
Domena Marszałka Polski im przyświe-
cała, a były to: wolność, granice, moc i 
szacunek. Z takim przeświadczeniem 
armia polska mimo mniejszej liczebno-
ści, zdołała przełamać większą liczebnie 
nawałę bolszewicką. Dlatego też wzór 
osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Jego pewność zwycięstwa kierowały 
nim do końca, przez co zyskał szacunek 
w społeczeństwie polskim. Pragnę też 
przytoczyć kontynuowanie uroczystości 
i tradycji, jakie odbywają się w moich 
rodzinnych stronach w powiecie radom-
skim, z okazji śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W dniu 15 maja 1935 
roku na lawecie armatniej otwartego po-
ciągu, spoczywała trumna z ciałem Mar-
szałka Piłsudskiego, jadącego z Warsza-
wy do Krakowa na Wawel. Na wagonie 
przybranym wstęgami Orderu „Virtuti 
Militari” odbywał Wódz swą ostatnią 
podróż. Wzdłuż całej drogi spotykały 
do ogromne tłumy okolicznej ludności, 
z płaczem i modlitwą oddając hołd Bu-
downiczemu nowej Polski.

Przy trumnie wartę honorową 
pełni generalicja. Pociąg zatrzymuje 
się na stacji kolejowej Grabów nad 
Pilicą. Dziś widnieje tam duży na-
pis: „W tym miejscu 17 maja 1935 
roku Naczelny Dyrektor Lasów Pań-
stwowych żegnał Józefa Piłsudskiego 
wskrzesiciela Polski w jego ostatniej 
drodze na Wawel – 17 maja 2005 
roku. Leśnicy”.

W tym miejscu co roku odby-
wa się uroczystość na cześć ostatniej 
drogi Józefa Piłsudskiego, z napisem 

utrwalonym na dużym głazie. Z taką 
energią znalazłem się tu w Ciechano-
wie, gdzie dawniej otrzymałem nakaz 
pracy w leśnictwie na terenie powiatu 
ciechanowskiego – przedstawia w ko-
lejnym szkicu Jan S. Polakowski.

Piłsudczyk Polakowski o 
Marszałku Piłsudskim

– 10 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski wraca z więzienia w Mag-
deburgu. Następnego dnia Rada 
Regencyjna przekazuje Józefowi Pił-
sudskiemu władzę nad wojskiem, a 
14 listopada pełnię władzy cywilnej. 
Niezwłocznie osobiście redaguje de-
peszę notyfikującą powstanie Państwa 
Polskiego. W dniu 16 listopada 1918 
roku depesza zostaje wysłana drogą 
radiową na cały świat. Był to pierwszy 
akt Państwa Polskiego w stosunku do 
państw obcych:

„Jako wódz naczelny Armii pol-
skiej pragnę notyfikować rządom i 
narodom wojującym i neutralnym 
istnienie Państwa Polskiego Niepod-
ległego, obejmującego wszystkie zie-
mie Zjednoczonej Polski. (…) Dzięki 
zmianom, które nastąpiły w skutek 
świetnych zwycięstw armii sprzymie-
rzonych – wznowienie niepodległo-
ści, suwerenności Polski, staje się od-
tąd faktem dokonanym (…) – m.in. 
wspomina treść depeszy Józefa Piłsud-
skiego ciechanowski Piłsudczyk Jan S. 
Polakowski.

Coś z twórczości poezją malowanej

– A oto fragment wiersza z mojej 
książki, pt. „O wielkim cudzie nad Wisłą”:
W tej walce o wolność rodacy ginęli
bo wszyscy zawzięcie w tej wojnie walczyli,
i ochotnicy – to jeszcze nie wszystko
a z nimi kapelan Ignacy Skorupka.//
To walka Polaków z bolszewikami
którzy panować chcieli też nad nami,
nasz wielki strateg Józef Piłsudski
honor Ojczyzny postawił nad wszystkim.//
Decydującą walkę Polacy stoczyli
i po zwycięstwie bohaterami byli,
to był rok zwycięski 1920-ty
uznany przez Polskę, że ten Rok to święty.//
Rozegrana bitwa 15-go sierpnia
jako „Cud na Wisłą” została przyjęta,
bo Matka Boska była Wniebowzięta
o czym nasz naród tę datę pamięta.//
Niewielu Polaków z tej wojny wróciło
bo z wrogiem mocno w tym czasie walczyło,
wrócił mój Ojciec i krzyże otrzymał
bo Marszałek Piłsudski za waleczność dawał.//
A to już sto lat minęło
jak wszystko się zaczęło,
będziemy obchodzić już sto lat wolności
naszej waleczności i obronności.

– przedstawia w swoim szkicu frag-
menty wiersza Jan S. Polakowski.

I w kryzysie nie damy się

Epidemia koronawirusa pokrzyżo-
wała plany na powszechną skalę. Ale 
my z Panem Janem nie daliśmy się 
i żeby nie przenosić zarazków drogą 
kropelkową, skorzystaliśmy z drogi ko-
respondencyjnej na piśmie. Stąd w re-
dakcji znalazły się rękopisy Pana Jana i 
dlatego taki kształt artykułu, a nie inny.

OPRAC. KAROL PODGÓRNY

Koronawirus nie przeszkodził

Mozaika szkiców Piłsudczyka Jana Polakowskiego

Jan Stanisław Polakowski w swoim miesz-
kaniu w DPS „Kombatant” w Ciechanowie.

Jan S. Polakowski wręcza swoje książki bp. Mirosławowi Milewskiemu – Biskupowi Po-
mocniczemu Diecezji Płockiej.
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na tapecie

Ciechanowianie na starych fotografiach

WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW, 
KTÓRZY POSIADAJĄ W SWOICH ZBIO-

RACH STARE ZDJĘCIA 
CIECHANOWA LUB MIESZKAŃCÓW NA-
SZEGO MIASTA I POWIATU ZACHĘCAMY 
DO PRZESYŁANIA ICH NA NASZ ADRES: 

PULSCIECHANOWA@GMAIL.COM 

2 kwietnia przypada światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. Stowarzyszenie 
„Autentyczni”, wzorem lat ubiegłych, przy-
gotowywało się przez ostatnie miesiące do 
organizacji obchodów w naszym mieście. 
Planów i wykonanej już pracy było mnó-
stwo. Niestety, wybuch epidemii koronawi-
rusa niemal całkowicie pokrzyżował zamie-
rzenia członków tej aktywnej organizacji.

Autentyczni nie poddali się i zorga-
nizowali symboliczne obchody w spo-
sób, na jaki sytuacja pozwoliła. - Swo-
ją działalność musieliśmy ograniczyć 
niemalże jedynie do Facebooka. To 
właśnie tu nasi znajomi, a także osoby 
solidaryzujące się z rodzinami dotknię-
tymi autyzmem, wyrażali swoją pamięć 
poprzez wrzucanie zdjęć, w których 
dominował kolor niebieski. Oznacza-
li się oraz dodawali nakładki na swoje 
zdjęcia profilowe. Warto przypomnieć, 
że kolor niebieski jest motywem prze-
wodnim kojarzonym z autyzmem na 
całym świecie. Dziękuję też Redakcji 
PULSU za okolicznościowe niebieskie 
logo, którego używaliście tego dnia. 
Niezmiernie nam miło, że do akcji 
włączył się Urząd Miasta Ciechanów. 
Prezydent Krzysztof Kosiński życzliwie 
podszedł do naszej prośby, aby w tym 
dniu podświetlić na kolor niebieski 
Wieżę Ciśnień. Z kolei Starostwo Po-
wiatowe podświetliło na niebiesko swo-
ją siedzibę – powiedziała nam Agniesz-

ka Sobiesiak – prezes Stowarzyszenia 
„Autentyczni”.

Członkowie organizacji liczą, że 
część wydarzeń które przygotowywali 
(tj. Maraton Zumby, Turniej Szacho-
wy, Sklepik „Autentyczny Grosik” oraz 
„Niebieskie Animacje”) uda się prze-
prowadzić w innym terminie. - Wszak-
że jak mówią słowa refrenu naszej pio-
senki - „Świecić na niebiesko można 
nie tylko w kwietniu” – podkreśla pre-
zes Sobiesiak.

TM

Obchody Dnia Autyzmu w cieniu epidemii

Niebiesko w Internecie, na 
Wieży Ciśnień i Starostwie
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W Dniu Świadomości Autyzmu, dzięki 
życzliwości prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego, podświetlono Wieżę Ciśnień na 
niebiesko.

Zdjęcie z 1934 r. wyko-
nane w okolicach kina 

Nysa w Ciechanowie. Na 
zdjęciu po lewej stronie 

znajduje się Pani Marian-
na Murawska (mama Te-
resy Paczkowskie, która 

nadesłała fotografię do 
naszej redakcji). 

Zdjęcie nadesłała Pani 
Teresa Paczkowska 

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - 1974 r. 
Zdjęcie nadesłała Pani Teresa Paczkowska.

ogłoszenie

„Niektórzy ludzie mają przedsiębiorcę za dra-
pieżnego wilka, którego powinno się zabić. Inni 
widzą w nim krowę, którą należy nieustannie 
doić. Tylko niewielu rozpoznaje w nim konia, 
który ciągnie wóz” - słowa Sir Winstona Chur-
chilla. Na szczęście wiele firm udowadnia, że w 
trudnych chwilach można nie nie liczyć. 

Nie sposób wymienić wszystkich 
przedsiębiorstw, które wspierają ciechanow-
ski szpital zarówno finansowo jak i rzeczo-
wo. Do takich należą Centrum Medyczne 
ARNICA, Metaltech, czy też Cedrob, które 
zaoferowały konkretną pomoc medykom. 

Właściwe funkcjonowanie ciechanow-
skiej służby zdrowia leży na sercu także 
członkom Mazowieckiej Izby Gospodar-
czej. Wśród firm zrzeszonych w izbie, 
całkiem spontanicznie pojawił się pomysł 
zakupu płynów do dezynfekcji dla szpitala. 
Podczas krótkiej rozmowy na wewnętrz-
nym czacie izby padły deklaracje kolejnych 
członków. Efekt jest taki, że już niebawem 
do szpitala trafią zbiorniki z płynem dezyn-
fekującym o wartości około 4,5 tys. zł. 

Kwotę 50 tysięcy złotych przekazały 

szpitalowi miejskie spółki: PEC, PUK, 
ZWiK, TBS i ZKM. Pieniądze te zostaną 
wykorzystane na zakup indywidualnych 
środków ochrony personelu medycznego 
oraz środków dezynfekcyjnych.

Na słowa uznania zasługują również 
inne oddolne inicjatywy. Takie jak chociaż-
by szycie maseczek dla personelu szpitala. 
Chętnych do takiej pomocy jest w Ciecha-
nowie coraz więcej. 

Ktoś z może zapytać - jak przekazać 
pomoc dla ciechanowskiego szpitala? Prze-
kazanie pomocy jest bardzo łatwe. Wystar-
czy odwiedzić stronę internetową szpitala:  
www.szpitalciechanow.com.pl. Zamiesz-
czony jest tam apel dyrektora – Andrzeja 
Kamys o pomoc dla placówki. Pod apelem 
załączono wzór umowy darowizny, w której 
znajduje się także nr konta na który można 
przekazywać środki finansowe. 

- Bliższych informacji o formie wspar-
cia, ewentualnych potrzebach rzeczowych 
udziela Pełnomocnik ds. Zarządzania Jako-
ścią (tel. 23 673 05 15) – informuje dyrek-
tor szpitala.

PP

Wsparcie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek 

Biznes wspiera walkę z epidemią
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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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Na rynku księgarskim pojawiła się dość 
zaskakująca biografia nieśmiertelnego 
mistrza polskiej komedii filmowej – Sta-
nisława Barei. Jej autor Maciej Replewicz 
podjął się niesamowicie trudnego zadania, 
bo jak opisać nietuzinkowego człowieka, 
który wymyka się całkowicie wszelkim 
schematom?

Powodem, a może tylko pozytyw-
nym pretekstem do napisania książki 
była 90. rocznica urodzin tego mistrza 
śmiechu i błyskotliwej satyry w szarych 
latach PRL (urodził się on bowiem 5 
grudnia 1929 roku w Warszawie). Po-
zycja ukazała się nakładem czołowego 
polskiego wydawnictwa ZYSK I SK-A, 
które wydaje dużo, dobrze dobierając 
sobie tematy i autorów. Nie boi się też 
spraw trudnych i kontrowersyjnych, 
na co właśnie książka pt. „Stanisław 
Bareja alternatywnie” jest świetnym 
przykładem. 

Pozycja jest napisana przez autora 
w formule chronologiczno-tematycz-
nej, przez co jest uporządkowana i dość 
łatwa w czytaniu. Rozdziały są krótkie i 
skonsolidowane, przez co pisarz unika 
dłużyzn. Po części życiorysowej i po-
święconej twórczości, na kilkudziesię-
ciu stronach autor zamieścił listę dzieł 
zrealizowanych, jak też planowanych 
przez reżysera tudzież miejsc realizowa-
nia filmów.

Całość liczy 484 strony. Okład-
ka oddaje charakter i naturę bohatera 
książki, znanego przede wszystkim 
ze świetnych komedii, które chętnie 
oglądało się przed kilkudziesięciu laty, 
jak i aktualnie. Bareja stoi uśmiech-
nięty dyskretnie, na dużym kamieniu, 
w stroju nurka, jakby za chwilę miał 
skoczyć w lepszą przyszłość. Ogromną 
zaletą tejże pozycji są zdjęcia. Jest ich 
aż 96, do tego nigdy nie były publiko-
wane. Z samego ich obejrzenia można 
sobie wyrobić opinię na temat boha-
tera książki oraz jego życia i twórczo-
ści. Nie oznacza to wcale, że polecam 
takiż sposób zapoznania się z posta-
cią Stanisława Barei. Cena detaliczna 
49,90 zł jest stosunkowo niska, bio-
rąc pod uwagę masę unikalnych treści 
zawartych w książce. Polecam gorąco 
wszystkim, jako lekturę obowiązkową. 
Nie tylko fanom kina. Koniecznie po-
winno ją przeczytać średnie i młodsze 
pokolenie Polaków, by móc sobie choć 
przez komedię wyrobić pojęcie o PRL, 

bo wydaje się, że nie ma o nim żadne-
go pojęcia. A taki on właśnie był jak u 
Barei. Trochę straszny, do bólu nudny 
i siermiężny, ale też czasami śmieszny. 
Do oglądania, bo już do życia nieko-
niecznie.

Kim był Bareja dla mnie

Odpowiedź jest prosta. Źródłem 
rzadkiego, autentycznego powodu 
do śmiechu, tudzież światełkiem w 
mrocznym tunelu. Wielka szkoda, że 
nie dożył on dni swej chwały i uzna-
nia, gdyż zmarł na serce w 1987 roku, 
mając niespełna 58 lat. Stanisławowi 
Barei przyszło żyć i tworzyć w bar-
dzo trudnych czasach. Zwłaszcza do 
uprawiania gatunku komediowego, 
ironicznego, a czasem też nieco zło-
śliwego. Lata 50-te , kiedy uczęszczał 

do łódzkiej filmówki trudno nazwać 
uroczymi i sprzyjającymi reżyserom i 
ludziom jego pokroju. Późniejsza de-
kada tow. „Wiesława”, który nie znał 
się na żartach i ich nie lubił, tym bar-
dziej. Nie był Bareja nigdy ulubień-
cem władz i krytyków filmowych. Był 
jednym z najmniej docenianych reży-
serów. Ba, był znienawidzony i nisz-
czony. Koledzy i „przyjaciele” też go 
nie hołubili, bo ich przerastał talen-
tem i umiejętnością czytania ustroju 
w jaki funkcjonował PRL.

Nie potrafię, nawet po dokładnym 
przeczytaniu tejże książki powiedzieć, 
jak udało się mu się zrobić tak dobre 
filmy, jak choćby: „Zmiennicy”, Al-
ternatywy 4” czy też kultowego „Mi-
sia”. Władze, które tępiły go totalnie 
za poglądy i przynależność do opozy-
cji, robiły wszystko by jego twórczość 
nie docierała do szerszej publiczności. 
Jednak widzowie go kochali, aktorzy z 
nim pracujący również, a ponadto jego 

filmy przynosiły wymierne efekty ma-
terialne.

„Przyjaciele”, a raczej nienawist-
ni konkurenci, w wielu przypadkach 
członkowie i gloryfikatorzy jedynej 
słusznej partii (jak wpierw przyjaciel, 
a później pierwszy krytykant, bitny i 
wpływowy Ślązak – Kazimierz Kutz) 
nazywali go pogardliwie wędliniarzem. 
Takową bowiem prowadził w trudnych 
czasach jego ojciec Sylwester wraz z 
dziadkiem, by utrzymać rosnącą ro-
dzinę. Staszek był najstarszy, ale miał 
o dwa lata młodszego brata Wiesława 
i o 7 Lat siostrę Annę – Teresę zwaną 
Hanią (oboje niestety szybko i tragicz-
nie zmarli, siostra w wieku 3 lat, a brat 
16). Mimo tych wszystkich trudności, 
uparty twórca przepychał się łokciami 
przez życie i tworzył to co lubił.

Był wprost uwielbiany i szanowa-
ny przez widzów. Jego filmy, oglądane 
wiele nawet razy, nawet po dekadach 
zawsze wywołują śmiech. Także u tych, 
którzy tamtego ustroju nie znają wca-
le. Czasami tylko muszą dopytać o co 
chodzi. Ja oglądałem jego główne po-
zycje po kilka razy. Wcześniej wywoły-
wały całą furę autentycznego śmiechu. 
Teraz, kiedy szybko zbliżam się do 
mety doczesnego życia, wywołują no-
stalgiczny uśmiech wspomnień. Mamy 
ogromnie skomplikowaną i trudną 
sytuację związaną z pandemią spowo-
dowaną kornowirusem. Może, jako 
mentalne antidotum puścić w telewizji 
publicznej dzieła Barei? 

Czas oddać głos fachowcom

Obejrzałem w swoim długim już 
życiu wiele różnych filmów. Pewnie do-
brze ponad tysiąc. Polskich i zagranicz-
nych. Nie czuję się jednak ich wielkim 
znawcą, nawet do tego nie pretenduję. 
Oddam zatem głos fachowcom. Niech 
oni się wypowiedzą o genialnym reży-
serze i przyzwoitym człowieku. Myślę, 
że oni lepiej przedstawią tę interesującą 
ze wszech miar postać i zachęcą do za-
kupu książki „Stanisław Bareja alterna-
tywnie”. Oto one:

Krzysztof Kowalewski: „ Na nie-
chęć do niego składało się bardzo wiele 
czynników. Od ludzkiej zawiści, bo to 
jednak było kino kasowe. Na te filmy 
ludzie walili drzwiami i oknami. Ale 
było też przyzwolenie z góry na nisz-
czenie Barei”.

Maciej Pawlicki: „ Mamy w kinie 
pułk proroków, szwadron natchnio-
nych szamanów, mamy gromadkę 
buntowników. Mamy tuzin publicy-
stów, tłum kreacjonistów, dwa tłumy 
psychologów. Mamy wreszcie kilku 
odkłamywaczy i kilkunastu zakłamy-
waczy historii oraz pięciu piewców 

tragizmu. Ale Bareja był tylko jeden. 
Sam pośród mądrych min i rozdartych 
dusz. Jedyny w swym zdumiewającym 
uporze zapisywania absurdu codzien-
ności. (…) Jego sposób na kino był też 
jego sposobem na życie w tym miejscu 
na ziemi, i w tymże czasie, w którym 
przyszło mu żyć. Zmieniał się ów spo-
sób wraz z życiorysem, wraz z wiarą w 
sens pracy, wraz z tutejszą historią”.

Jerzy Gruza: „Pamiętam go jako 
sympatycznego, niepozornego faceta, 
który jednak nie udzielał się towarzy-
sko jak inni, nie miał „ostrości towa-
rzyskiej”. Jednak już w Łodzi czułem, 
że drzemie w nim wielki, komediowy 
talent. Bareja z najprostszych zdarzeń, 
rzeczy prosto z życia wziętych, potrafił 
zbudować fantastyczne sceny kome-
diowe. Miał wielkie poczucie humoru, 
wiedziałem o tym już na studiach”.

Andrzej Fedorowicz: „Dziś żałuję, 
że zagrałem u niego tak mało, choć 
były role, które się pamięta, a ludzie 
do dziś mówią tekstami z Barei.  „Za-
robiony jestem!” już weszło do potocz-
nej mowy. Staszek potrafił tak ograć 
cenzurę, przemycić tyle ówczesnych 
realiów. Te filmy są po prostu wspania-
łe. To były dokumenty, zapis tamtych 
czasów, one już przeszły do historii i 
zyskały nowych, młodych fanów, stały 
się, jak to się dziś mówi „kultowe””.

Zofia Czerwińska: „Bardzo ufał 
aktorom. Obsadzał ich w ten sposób, 
by nie musiał się wtrącać, zostawiał im 
swobodę. (…) Wybierał takich akto-
rów, którzy sami wiedzieli jak zagrać 
swoje role. Nie oszczędzał się, a miał 
przecież kłopoty ze zdrowiem. Był bar-
dzo pracowity (…) Aktorzy lubili u 
niego grać.

Maciej Replewicz: „Stanisław Bareja alternatywnie”

Niszczony przez władze i konkurentów

WALDEMAR NICMAN

„Tajne akcje snajperów Gromu”

Tomasz Marzec

To wyjątkowa książka. Po raz 
pierwszy rzetelnie i barwnie relacjo-
nuje nieznane dotąd metody naboru, 
selekcji, specjalistycznych szkoleń i 
akcji prowadzonych przez trzymaną 
w ścisłej tajemnicy grupę polskich 
żołnierzy. 

Pułkownik Dariusz Zawad-
ka, były dowódca GROM: „Trafia 
do Państwa pierwsza wiarygodna 
książka o snajperach GROM, o 
tym, jak zaczynali służbę w 1991 
roku oraz jak przez lata równali 
do światowej elity. Dla mnie, jako 
uczestnika większości opisanych 
akcji, była to sentymentalna podróż 
do czasów służby w Jednostce. Ser-
decznie polecam”.

Grzegorz Wydrowski, prezes 
zarządu Fundacji SPRZYMIE-
RZENI z GROM: „Dzięki tej 
książce nie tylko poznasz historię 
Jednostki GROM przedstawioną 
w niecodzienny sposób. Kupu-
jąc ją wspierasz działania naszej 
Fundacji, za co bardzo serdecznie 
dziękuję”.

Liczba stron: 368, Cena: 44,90 zł

„Słynne ucieczki Polaków” cz. 2
Andrzej Fedorowicz

Uwięzieni a niepokonani. Potra-
fili pokonać każdą barierę.

Morskie głębiny czy podniebne 
przestworza. Carskie twierdze, hitle-
rowskie kazamaty, czy KL Auschwitz. 
Nie ma takich więzień, z których Po-
lacy nie potrafiliby uciec.

Liczba stron: 304, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA
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książki

Mistyczka Fulla Horak, 
która cudem przeżyła w so-
wieckich łagrach, otrzymała dar 
oglądania Czyśćca i Piekła oraz 
rozmawiania ze świętymi i bło-
gosławionymi.

Jej głównym zadaniem było 
i jest rozpalanie wielkiej miłości 
do Najświętszego Serca Jezuso-
wego, a także ukazanie wyjątko-
wej misji, jaką w przyszłości ma 
odegrać św. Magdalena Zofia 
Barat. Ta święta przekazała mi-
styczce wiele pouczeń, jak po-
winniśmy żyć, aby zasłużyć na 
wieczne zbawienie. 

„Cierpienia czyśćcowe są 
długie i sroższe od najcięższego 
życia!”

„O życiu pozagrobowym. 
Spotkania z duszami czyśćco-
wymi” to tytuł książki autorstwa 
Fulli (Stefanii) Horak, która 
ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa FRONDA. Pozycja ta 
posiada o wiele więcej treści niż 
głosi tytuł. Jest to idealne dzie-
ło do rozważań, kontemplacji a 
nawet do osobistych rekolekcji. 
Znajduje się tu bardzo dużo 
dobrych rad dla małżonków, ro-
dziców, narzeczonych. Zawiera 
ono kwintesencję życia chrze-
ścijańskiego zawierającego się w 
słowach: „czas ucieka, wieczność 
czeka”. Główny przekaz to na-
pomnienie, że należy pamiętać 
o życiu przyszłym, które się nie 
kończy. Wręcz przeciwnie, ten 
bardzo krótki okres egzystencji 
na ziemi kończy się przejściem 
do życia duchowego. W chwili 
śmierci spotykamy się z Bożą 
Sprawiedliwością.

„Bezpośrednio po śmierci 
staje dusza przed Sądem Naj-
wyższej Sprawiedliwości. Skoń-
czyło się bowiem niewyczerpane 
dotąd Boże Miłosierdzie. Kto 
przekroczy granicę życia, staje 
wobec Jego Sprawiedliwości – 
samotny, nagi i czeka słusznego 
wyroku” – dowiadujemy się od 
autorki książki. Grzechy ludzkie 
są tak mocno obrażające Boga, 
że większość ludzkości powin-
na znaleźć się w czeluściach 
Piekła i cierpieć wieczną karę. 
Jednak Miłosierdzie Boga jest 
przeogromne, dlatego daje nam 
koło ratunkowe – jest nim moż-
liwość odpokutowania win i kar 
w Czyśćcu. „Dusza, zanim stra-

ci w pierwszym Kręgu Czyśćca 
świadomość całokształtu swego 
życia, długości czekającej ją kary 
i jakości wiecznej nagrody, przez 
cały czas od śmierci do pogrzebu 
wie, że będzie musiała odpoku-
tować wszystkie winy i odrobić 
wszystkie zaniedbania. I jakże 
jest szczęśliwą, że może! Wie już 
teraz, jak niewspółmiernie lek-
kim jest najdłuższe i najbardziej 
przykre nawet życie w porów-
naniu do jednej choćby chwili 

spędzonej w Czyśćcu. Z jakąż 
radością wróciłaby na ziemię, 
na nędzę, na poniewierkę, na 

choroby, na poniżenia - i jakby 
je teraz umiała pożytecznie zno-
sić!” - pisze Horak.

Dusze w czyśćcu już nic dla 
siebie nie mogą zrobić – tylko 
modlitwa, ofiarowanie odpustu, 
cierpienia lub dobrego uczynku 
oraz zamówienie Mszy świę-
tej może im ulżyć. Pamiętajmy 
o naszych bliskich zmarłych. 
Część pierwsza książki  brzmi 
„O rzeczach ostatecznych”, w 
niej dowiadujemy się o Śmierci, 
Czyśćcu, Niebie i Piekle. 

Święta obecność

Fulla Horak otrzymała 
wielką misję do wykonania w 
swoim życiu. Za jej pośred-
nictwem Bóg pragnie przypo-
mnieć Kościołowi o ogrom-
nych korzyściach płynących 
z obcowania ze świętymi, o 
łatwości nawiązywania kontak-
tów z nimi i o niepowetowa-
nych stratach wynikających z 
lekceważenia jednej z najwięk-
szych prawd wiary katolickiej, 
jaką jest Dogmat Świętych Ob-
cowania oraz istnienia Czyśćca 
i Piekła. Wielkie zastępy dusz 
jasnych i świętych czekają aby 
się do nich zwracać. Ci orę-
downicy posiedli łaskę oglą-
dania Boga i składania próśb u 
Jego stóp.

„Święci są często smutni. 
Pragnęliby działać. O łaski i 
działanie dla duszy proszą nie-
liczni. Przyjaźń ze świętymi 
może być najrealniejszą, naj-
wierniejszą, najbezpieczniejszą 

przyjaźnią na świecie!” – pisze 
autorka. Dzięki łasce miała 
możliwość obcowania z wielo-
ma świętymi: św. Mikołajem, 
św. Sylwestrem, Św. Tereską do 
Dzieciątka Jezus i wielu innymi. 

Z książki otrzymujemy waż-
ne informacje o znaczeniu Dog-
matu o Świętych Obcowaniu, 
skutkach jego zaniedbywania i 
łatwości łączenia się ze świętymi. 
Autorem przekazów jest czcigod-
ny Don Ottavio Michelini, który 
miał objawienia mistyczne. Oto 
niektóre ostrzeżenia, które spisał: 
„Don Ottavio, zło rozszerza się, 
anemia duchowa wzrasta. Szatan 
znalazł przyjaciół i współpracow-
ników w przygotowaniu swej na-
paści na Kościół. Może go zatrzy-
mać modlitwa, wynagrodzenie i 
pokuta”, „materializm, ta gęsta 
mgła, zaciemniła światło Obja-
wienia i z tak wielkiego, cennego 
dziedzictwa mało co pozostało w 
sercu tego pogańskiego pokole-
nia”, „oczekują was żałoby, głód 
i pragnienie, przelew krwi, epide-
mie i inne nieszczęścia”, „chwila 
strasznego oczyszczenia nie jest z 
Woli Bożej ani przez Niego wy-
wołana, lecz spowodowana bę-
dzie przez wasze grzechy i moce 
Złego”, „bójcie się grzechu w 
ogóle, ale zwłaszcza pychy i zaro-
zumiałości, gdyż to jest przyczy-
ną wszelkiego zła”.

Nawrócona ateistka

Urodzona w 1909 roku 
lwowianka była wszechstron-
nie wykształconą kobietą, 
filozofem. Wydobyła się z 
ciemności niewiary i ateizmu a 
za Łaską Bożą stała się mistycz-
ką. Wiele jej proroctw już się 
spełniło. Łaska Boża działająca 
przez nią pokrzepiała, umac-
niała, uzdrawiała i przybliżała 
do Boga wielu chwiejnych. 
Wysoko postawieni politycy 
oraz przedstawiciele hierarchii 
Kościoła zwracali się do niej po 
radę i modlitwę. Lata wojny i 
dziesięcioletnie zesłanie prze-
żyła w nieludzkich warunkach: 
palący głód, pluskwy, zimno, 
praca ponad siły, poniżenie i 
odczłowieczenie, choroby (w 
prymitywnych warunkach, bez 
znieczulenia, bez koniecznych 
narzędzi wycięto jej cały żołą-
dek i dwunastnicę).

Stefania - Fulla Horak 
zmarła w Zakopanem 9 mar-
ca 1993 roku. Św. Magdalena 
Zofia Barat na słowa o ludzkim 
braku wiary w objawienia Fulli 
powiedziała: „To nic nie szko-
dzi. Brak wiary w prywatne ob-
jawienia nie jest grzechem. Ale 
dzięki nim ludzie lepiej pojmą 
obcowanie świętych i uwierzą w 
pomoc ich w życiu doczesnym, 
tylko zyskają na tym”.

Książka liczy 304 strony, a 
kosztuje 37 zł.

Fulla Horak: „O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami 
czyśćcowymi”

O życiu po śmierci…

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA

„Miliardy, miliardy. Rozmyślania o życiu i śmierci u schyłku 
tysiąclecia”

Carl Sagan
Przenikliwa analiza najważ-

niejszych kwestii dotyczących 
naszego życia, świata i kosmosu. 
Słynny astronom, futurolog i pisarz 
Carl Sagan zabiera nas zarówno w 
bezmiar kosmosu, jak i w zakamar-
ki ludzkiego umysłu, zadając fascy-
nujące pytania o to, jak powstał 
wszechświat i jaki będzie jego koniec, a także jak, łącząc 
naukę ze współczuciem, możemy stawić czoło wyzwa-
niom nadchodzącego stulecia.

W swojej książce autor odnosi wiedzę z dziedziny bio-
logii, matematyki i astronomii do życia codziennego, a także 
do arcyważnych kwestii związanych ze środowiskiem i naszą 
przyszłością. Prezentując szeroki wachlarz tematów, zabiera 
czytelnika we wspaniałą podróż, od wynalazku szachów po 
możliwość życia na Marsie, od poniedziałkowego futbolu 
po relacje między USA a ZSSR, od globalnego ocieplenia 
po debatę aborcyjną. Jest też bardziej intymny fragment: 
mamy wyjątkową okazję poznać samego autora, czytając o 
jego walce o życie, o miłości do rodziny i o osobistych prze-
myśleniach na temat śmierci i Boga.

Liczba stron: 324, Cena: 49,90 zł

„Joaquín „Chapo” Guzmán. Król kobiet i narkotyków”
Andrés López López

W mającym ogromną władzę 
handlarzu narkotyków Joaquínie 
Archivaldzie Guzmánie Loerze, 
alias „Chapo”, trudno rozpoznać 
ubogiego chłopaka z maleńkiej 
wioski La Tuna w meksykańskiej 
prowincji Sinaloa. Przeszedł długą 
drogę, by stać się jednym z naj-
bogatszych i najpotężniejszych na 
świecie baronów narkotykowych. Skrajnie niebezpiecz-
nym i przez lata poszukiwanym.

Andrés López López, opowiadając o relacjach „Chapo” z 
kobietami, rodziną czy wspólnikami, relacjonując bezwzględne 
starcia z wrogami i nieustający pościg władz za słynnym capo, 
tworzy trzymającą w napięciu historię, w której wartka akcja, 
miłość i przyjaźń splatają się z ambicją, zdradą i podłością.

Liczba stron: 304, Cena: 39,90 zł

„Życie i przygody Świętego Mikołaja”
L. Frank Baum

Każde dziecko słyszało o Świę-
tym Mikołaju, który przynosi pre-
zenty na Boże Narodzenie. Mało 
kto jednak poznał jego historię. 
Magiczna opowieść daje odpowie-
dzi na wszystkie trudne bożonaro-
dzeniowe pytania. Dlaczego Święty 
Mikołaj podróżuje saniami, które 
ciągną renifery? Jak to się dzieje, 
że mieści się w kominie, i jak udaje mu się dostarczyć 
wszystkie zabawki w jedną zimową noc?

L. Frank Baum, autor  „Czarnoksiężnika z Krainy 
Oz”, stworzył porywający wyobraźnię czytelnika, pełen 
uroku i fantazji świat, zamieszkiwany przez wyjątkowe i 
wzbudzające sympatię postaci.

Liczba stron: 164, Cena: 29,00 zł

 „Cicha noc”
Praca zbiorowa

Magiczna atmosfera Świąt Bo-
żego Narodzenia szczególnie sprzy-
ja wszelkiego rodzaju tajemnicom i 
niezwykłym wydarzeniom. Właśnie 
dlatego autorzy kryminałów tak 
często umieszczają akcję swoich 
książek w świątecznej scenerii. 
Książka, którą trzymasz w ręku, zawiera najciekawsze 
świąteczne opowiadania kryminalne pióra zarówno 
wybitnych pisarzy, jak i mało znanych, a nawet zapo-
mnianych autorów. Wszystkie te utwory łączy wyjątko-
wa atmosfera świąt, misternie skonstruowana zagadka i 
niespodziewane rozwiązanie.

Liczba stron: 300, Cena: 34,90 zł

„Siedzi w tobie Szympans”

Steve Peters
Edukacyjna książka dla dzieci, 

z której mogą korzystać same lub z 
pomocą dorosłego. W książce tej 
rodzice, nauczyciele i opiekuno-
wie znajdą pomysły i sugestie, jak 
pomóc dzieciom rozwinąć w sobie 
zdrowe nawyki na całe życie.

Podbudowa naukowa przedstawiona jest w prak-
tyczny sposób, za pomocą ciekawych ćwiczeń i zadań. 
Wiedza na temat budowy i funkcjonowania ludzkiego 
mózgu została podana przystępnie, aby ułatwić dzieciom 
jej zrozumienie i wykorzystanie.

Liczba stron: 176, Cena: 39,90 zł

„Milczący przewodnicy. Jak rozumieć i doskonalić swój umysł”
Steve Peters

Książka w przystępny sposób 
opisuje niektóre aspekty neuro-
nauki i psychologii rozwijającego 
się mózgu, podświadomości, za-
chowań, formowania się nawyków 
i innych powiązanych tematów. 
Następnie przedstawia czytelni-
kowi dziesięć przykładowych po-
mocnych nawyków i oferuje mu 
praktyczne pomysły i sugestie, ułatwiające autoanalizę.

Liczba stron: 300, Cena: 45,00 zł

„George i Wielki Wybuch”
Lucy i Stephen Hawking

Już lada chwila ma się rozpocząć 
jeden z największych eksperymentów 
naukowych wszech czasów, a Geor-
ge i Annie mają miejsca w pierwszym 
rzędzie! Eric, tata Annie, udaje się do 
Wielkiego Zderzacza Hadronów, by 
zbadać początki istnienia Wszechświata 
- Wielki Wybuch. Jest przekonany, że dzięki superkomputero-
wi Kosmosowi nic nie może pójść źle… do czasu gdy George i 
Annie nie odkrywają spisku, który ma na celu zniszczenie na-
uki! Tak rozpoczyna się kolejna niesamowita przygoda.

Liczba stron: 344, Cena: 39,90 zł

„Elżbieta II. Portret królowej”
Paola Calvetti

Biografia najsłynniejszej królo-
wej naszych czasów. Autorka kreśli 
wyrazisty portret kobiety, która od 
dziesięcioleci jest symbolem brytyjskiej 
monarchii. Ukazuje jej niełatwą drogę 
od skromnej i nieśmiałej następczyni 
tronu do królowej w każdym calu, 
najdłużej panującego monarchy w hi-
storii Wielkiej Brytanii. Opowiada o miłości do księcia Filipa, 
kulisach życia na królewskim dworze i niełatwych relacjach z 
członkami licznej rodziny Windsorów, które nieraz stawały się 
źródłem plotek i skandali, śledzonych przez cały świat.

Opowieść o Elżbiecie II to również fascynująca historia jej długie-
go panowania, portret całej epoki, w trakcie której oblicze świata nieraz 
się zmieniało, stawiając przed królową coraz to nowe wyzwania.

Liczba stron: 320, Cena: 49,90 zł

„Imię Boga”
Michał Dąbrowski

Nadszedł czas spełnić wolę Boga. 
Nadszedł czas wypełnić przeznacze-
nie… W Aazh, stolicy rozciągającego 
się na pół kontynentu Cesarstwa, toczy 
się niebezpieczna gra pomiędzy różnymi 
siłami władającymi miastem. Cesarz, 
potężne Kolegium Kościoła, tajemniczy 
szpiedzy i gildie złodziei prowadzą swoją 
walkę zarówno w pałacowych korytarzach i okazałych świąty-
niach, jak i w mrocznych i ciasnych tunelach Podmiasta.

Ethon i Lheiam, młodzi adepci sztuki medycznej, prze-
prowadzają zakazane badania pod okiem ich mistrza i jego ta-
jemniczych mocodawców. W trakcie swoich eksperymentów 
napotykają coś, co może wstrząsnąć miastem i całym krajem. Nie-
spodziewanie znajdą się w samym środku niebezpiecznych intryg.

Liczba stron: 344, Cena: 39,90 zł
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