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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.

Fo
t. 

TM

Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 15 września

nr 8 (67) • sierpien 2020
pulsciechanowa.pl

ISSN 2392-3407

reklamaogłoszenie własne wydawcy

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:  tel. 500 364 311
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-EDUKACYJNE

W trosce o rozwój Twojego dziecka
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czytania
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grafomotoryka
z elementami terapii ręki

grafomotoryka
z elementami terapii ręki
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Możliwość 

dojazdu do domu!
Możliwość 

dojazdu do domu!
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DAMSKO - MĘSKI u PawłaPaweł Litner
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401
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ogłoszenie

Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

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

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

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

ogłoszenie

reklama

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Koniec świata się zbliża, a wyda-
rzenia gonią wydarzenia jak gdyby nic. 
Właśnie teraz w sierpniu 2025 roku w 
pobliżu Dziudzianowa, które leży na 
historycznym Burakowiu, otwarto 
nowy most na rzece Pulpolmonica w 
Zulmnierzycu w gminie Regulolo-
ment. Mieszkańcy są dumni i się cie-
szą, jednak radość zakłóca wspomnie-
nie długiego czasu, kiedy w gminie 
nic się nie działo i dużo można było 
zrobić, a nie zrobiono.

– Tyle czasu u nas czerwone pająki 
przędły czerwone pajęczyny i omoty-
wały gminę i mieszkańców. Pajęczyną 
zaplatały ludziom usta, by prawda nie 
mogła zostać wypowiedziana. Cwane 
były czerwone pająki, gdy im trzeba 
było jak kameleony barwiły się na 
czarno, różowo, niebiesko, a częściej 
na zielono. Gdy ktoś chciał coś zrobić, 
zaraz niewidzialna czerwona ręka zza 
kotary pociągała za sznurki i nie ro-
biono. Ale teraz jest normalnie i gmi-
na się rozwija. Odkąd czerwone pająki 
pogonili, to one wlazły pod szafę i tam 
się czają, ale jak wyjdą to znowu bę-
dzie brynza. Coraz więcej ludzi mówi, 
że komuna wróci – z obawą w głosie 
powiedział „Czasowi Dziudzianowa” 
pan Leszek ze wsi Maślakowo.

– Teraz będziemy mieli w gminie 
solidny most, wytrzyma wszystkie 
obciążenia. Czołgi nie będą musiały 
jeździć przez mosty 3 Stycznia albo 
17 Maja w Dziudzianowie, tylko będą 
jeździły po naszym moście w Zul-
mnierzycu – komentuje pan Waldek 
z niedalekiej wsi Owczynek w parafii 
Owczyn.

W dniu otwarcia mostu, rzeką 
Pulpolmonicą od strony Dyłynini 
przypłynął orszak rowerów wodnych, 
przystrojonych w wieńce z kwiatów 

polnych. Na pierwszym pojeździe 
przybyli pani starosta i prezydent z 
Dziudzianowa. Na drugim przewod-
niczący rad powiatu i miasta. Trzecim, 
czwartym i piątym przypłynęły artyst-
ki Domu Kultury ze skrzypotrąbami. 
Na trzech ostatnich rowerach popły-
nęły bibliotekarki miejskie i powiato-
we, które rozdawały najnowszą książkę 
demaskującą agenturę bezpieki w cza-
sach PRL-u.

Uroczystość otwarcia mostu za-
kończył tradycyjny piknik bezalkoho-
lowy.

Teraz z dalekiego Burakowa wra-
camy na Mazowsze. Podczas kolejne-
go spotkania z cyklu „Szabas w Mu-
zeum” przeprowadzono konferencję 
na temat tradycyjnej roli kobiety w 
rodzinach tradycyjnych. Poruszano 
wiele wątków, trudno je wszystkie 
ogarnąć umysłem. Dlatego wybiórczo 
podamy trzy z nich, najbardziej repre-
zentatywne dla zagadnienia. Tematem 
pierwszej wypowiedzi naukowej, była 
kwestia czy podczas odwiedzin gości 
żona może siadać z nimi i mężem do 
stołu. Czy ma usługiwać wszystkim, a 
jak nie usługuje to ma stać w kącie i 
czekać na wezwanie męża do następ-
nego usłużenia. Cały czas milcząc, nie 
wtrącając się do rozmowy męża z go-
śćmi. Ogólnie Publiczność zgodziła się 
by podczas odwiedzin gości żona stała 
w kącie i się grzecznie uśmiechała.

Innym tematem była kwestia po-
słuszeństwa żony wobec męża. Otóż 
ustalono, że w tradycyjnej rodzinie 
żona ma być posłuszna mężowi i ma 
wykonywać wszystkie jego polecenia 
natychmiast bez gderania.

Kolejnym wątkiem, który warto 
wspomnieć, było tradycyjne prawo 
karania przez męża żony, która jest 

nieposłuszna i krnąbrna. Spośród 
typowych kar w tradycyjnych rodzi-
nach wspomniano ograniczenie żo-
nie jedzenia do jednej kromki chleba 
na dzień, z popiciem tylko czystą 
wodą. Także zakazanie żonie kontak-
tów z koleżankami na tydzień, bez 
możliwości rozmów telefonicznych. 
Uznano również, że w szczególnych 
przypadkach mąż ma prawo wygnać 
żonę z domu na określony czas, po 
którym ma ona wrócić i przeprosić 
męża. Niestety z powodu prawa na-
rzuconego Europie przez lewicowo-
-liberalny mejnstrim, mąż własnej 
baby już nie może tradycyjnie walić 
kijem albo gumową rurką. A tak-
że bez okrycia wystawiać na deszcz, 
żeby baba zmądrzała.

Na zakończenie przedstawiciel 
dyrekcji Muzeum tradycyjnie pokroił 
duży półmisek cebuli oraz czosnku i 
poczęstował Publiczność. Mocne za-
pachy czosnku i cebuli rozeszły się po 
budynku, chroniąc pracowników Mu-
zeum przed żywymi trupami i wampi-
rami do następnej pełni księżyca.

A oto kolejny przykład prężności 
środowiska kultury. Po lipcowym wer-
nisażu wystawy aktów męskich (pisa-
liśmy o tym w poprzednim numerze 
PULSU), rozległy się głosy, że to jed-
nopłciowy gender i LGBT. Dlatego 
aktywne fotograficzki z miasta i gminy 
Ciechanów w kooperacji ze środowi-
skiem kultury w Sońsku, postanowiły 
urządzić nową wystawę i pokazać na 
niej akty z dwupłciowej sesji zdjęcio-
wej z udziałem jednocześnie nagich 
pań i panów. Tym razem jej miejscem 
nie będzie zielone Uroczysko Stryjew-
ko w parafii łysakowskiej, lecz urokli-
wa wieś Bieńki-Śmietanki w parafii 
sońskiej.

– Teraz już nikt nie powie, że 
wystawa jest podejrzana i niezdrowa. 
Przeciwnie będzie dwupłciowa czyli 
bardzo zdrowa. Do udziału na planie 
zdjęciowym już zgłosiła się duża ilość 
pań i panów z gmin Sońsk, Ojrzeń i 
Ciechanów. Razem nago przy lesie w 
Bieńkach-Śmietankach będą prezen-
tować piękno żeńskich i męskich ciał, 
w różnych pozach i konfiguracjach 
dwupłciowych, czyli zdrowych poza 
podejrzeniem o gender i LGBT. W ten 
sposób postanowiłyśmy włączyć się we 
front walki z tęczową ideologią – z sa-
tysfakcją mówi jedna z fotograficzek.

Jak się dowiedzieliśmy grupa kre-
atywnych kobiet zaprosiła też wójta 
gminy, by w towarzystwie gołych pań 
pozował do foto-tryptyku pt. „Król 
jest nagi. W całej krasie bez osłonek”.

Plenerowa sesja w Bieńkach-Śmie-
tankach będzie miała charakter pół-

-otwarty. Uświetni ją udział pocztów 
sztandarowych, delegacji samorządów 
lokalnych oraz regionalistów i biblio-
tekarek. Przybędą też prezesi spółek 
komunalnych wraz z małżonkami i 
przewodniczący rady nadzorczej wodo-
ciągów. Udział swoich przedstawicieli 
w roli obserwatorów, zapowiedziały też 
kluby seniora z gmin i miasta oraz kół-
ko poetek wyzwolonych.

Wobec tak licznego grona Publicz-
ności, na wszelki wypadek uzgodnio-
no dyżur pielęgniarek-wykładowczyń 
szkolnictwa zawodowego, wraz z apa-
ratem EKG, strzykawkami i środkami 
na ciśnienie tętnicze.

O terminie wernisażu wystawy 
anty-tęczowych aktów dwupłciowych 
powiadomimy niezwłocznie.

I to tyle w naszym sierpniowym 
czytadełku. Ahoj!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Szabas w Muzeum i golasy w Bieńkach-Śmietankach
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STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

CIECHANÓW, UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 10 LOK. 52 (I piętro), tel. 23 673 20 01, fax. 23 673 32 00
www.ciechanow.skp-ow.com.pl

 Podstawy rachunkowości
 Kurs dla samodzielnych księgowych
(bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
 Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
Kurs „Kadry i płace w praktyce”
Kurs „Specjalista ds. płac - kurs 
dla zaawansowanych”

ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY  W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Kurs „Specjalista ds. kadr - kurs dla zaawansowanych”
Kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”
 Kurs „Książka przychodów i rozchodów
 – praktyczne ujęcie od podstaw”
Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych 
oraz samorządowych zakładów budżetowych”

KKUURRSSYY  ZZ  ZZAAKKRREESSUU  
RRAACCHHUUNNKKOOWWOOŚŚCCII,,  
PPOODDAATTKKÓÓWW  II  PPŁŁAACC

Terminy 

rozpoczęcia kursów: 

wrzesień/grudzień 

2020 r.

Terminy 

rozpoczęcia kursów: 

wrzesień/grudzień 

2020 r.

ogłoszenieogłoszenie własne wydawcy

W pierwszy weekend sierpnia Restauracja 
Gruby Benek, mieszcząca się w Centrum 
Handlowym Dekada, świętowała swoje 
pierwsze urodziny.

Był tort, specjalne rabaty dla Klien-
tów oraz malowanie buziek. - Najwięk-
szą atrakcją był konkurs w jedzeniu 
pizzy na czas, w którym nagrodą był 
voucher na 100 zł do wykorzystania 
w naszej restauracji – powiedziała nam 
właścicielka Renata Kraszewska.

Całej ekipie Grubego Benka skła-
damy najlepsze życzenia urodzinowe!

TM

Jubileusz

Urodziny Grubego Benka 
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Urodzinowy tort

Konkurs w jedzeniu pizzy na czas.

Dzięki współpracy miasta i Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich zmodernizo-
wany został ponad 890-metrowy odcinek 
ul. Gruduskiej – od ronda do granic miasta. 
Jezdnia została przebudowana, powstał 
chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Miasto 
wcześniej przygotowało dokumentację 
techniczną, a w czasie inwestycji z własnych 
środków wybudowało oświetlenie.

Wykonana została kanalizacja 
deszczowa. Jezdnię poszerzono do 7 
metrów. Ułożono na niej nawierzch-

nię z betonu asfaltowego o zwiększonej 
odporności na odkształcenia trwałe. W 
ramach inwestycji powstał ciąg pieszo-
-rowerowy o długości 833 m i szero-
kości 2,5 m, wykonany z kostki i od-
dzielony od jezdni pasem zieleni. Przy 
ulicy ułożono blisko 870 m chodnika z 
kostki betonowej. Wykonano zjazdy na 
posesje i pola. Wykonane zostało ozna-
kowanie pionowe i poziome zgodnie 
z nowym projektem stałej organizacji 
ruchu. Miasto ze środków własnych 

wybudowało nowe oświetlenie uliczne. 
Stanowią je 24 słupy z lampami typu 
LED. Na całym odcinku zniesiono ba-
riery architektoniczne.

– Kolejna ważna wjazdowa droga 
do miasta została zmodernizowana. Te-
raz z pewnością jest dużo bezpieczniej. 
Chcę podziękować za świetną współ-
pracę marszałkowi Adamowi Struzi-
kowi oraz dyrektor rejonu drogowego 
Renacie Drążewskiej. Teraz przed nami 
kolejne dwa wspólne projekty, które 
dotyczą modernizacji ul. Mławskiej 
wraz z budową tam ścieżki rowerowej 
oraz budowy chodnika w ul. Przasny-
skiej – mówi prezydent Krzysztof Ko-
siński. 

O budowę ulicy Gruduskiej, któ-
ra jest drogą wojewódzką, od dawna 
postulowali mieszkańcy Ciechanowa. 
Modernizacja była możliwa dzięki po-
rozumieniu miasta z zarządcą drogi, 
na podstawie którego miasto w 2019 r. 
opracowało dokumentację techniczną i 
uzyskało pozwolenie na realizację inwe-
stycji. Wykonawcę robót wyłonił Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. Koszt przedsięwzięcia to 
blisko 3 mln zł.

UM/TM

Miejskie inwestycje drogowe

Gruduska już gotowa

Ulica Gruduska po modernizacji.
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Ciechanowskie obchody rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego przebiegły w 
trzech częściach.

Rozpoczęły je oficjalne uroczysto-
ści, pod patronatem Prezydenta Miasta 
i ciechanowskiego oddziału Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
które tradycyjnie odbyły się przy pa-
miątkowej tablicy przy ul. Powstańców 
Warszawskich. Wsparcia organizacyj-
nego jak zawsze udzielili harcerze.

O wspaniałą oprawę zadbali kibi-
ce MKS Ciechanów, którzy w godzinę 

„W” odpalili czerwone race. Efekt był 
imponujący.

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła wiceprezydent Iwona Kowal-
czuk. Modlitwie w intencji Powstań-
ców przewodził ks. prał. Eugeniusz 
Graczyk.

Delegacje władz rządowych, samo-
rządowych, organizacji społecznych i 
politycznych oraz szkół złożyły pod ta-
blicą wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej przed Miejską 
Biblioteką Publiczną (budynek Krzy-

wej Hali) mieszkańcy miasta wraz z 
Wojtkiem Gęsickim wspólnie śpiewali 
pieśni i piosenki patriotyczne. Na akor-
deonie zagrał Rafał Grząka, natomiast 
Alicja Wodzyńska – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej czytała wiersze 
m.in. K. K. Baczyńskiego oraz T. Gaj-
cego. 

Dzień później w kościele Parafii 
Św. Piotra Apostoła została odprawiona 
Msza Święta w intencji Ojczyzny.

TM

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Ciechanów w godzinę „W”

Przemawia wiceprezydent Iwona Kowalczuk.

Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych przed Miejską Biblioteką Publiczną.

W godzinę „W” kibice odpalili czerwone race.
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Od połowy lipca na ulicy Henryka Sienkie-
wicza obowiązuje nowa organizacja ruchu. 
Dopuszczalna prędkość dla poruszających 
się tą drogą pojazdów to 30 km/h. 

Wydział Kontaktów Społecznych 
Urzędu Miasta Ciechanów poinfor-
mował nas że poza ograniczeniem 
prędkości wprowadzono także zakaz 
wyjazdu samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej ośmiu ton. 

Ograniczenie tonażu oraz prędko-
ści wprowadzono z uwagi na wnioski 
mieszkańców, który były zgłaszane 
również na spotkaniach osiedlowych z 
prezydentem Ciechanowa. 

Wprawdzie Ratusz zapew-
nia, że oznakowanie na ulicy jest 
sukcesywnie odświeżane, jednak 
z racji kamiennej kostki, z której 
zbudowana jest nawierzchnia, pasy 
i przejścia dla pieszych już kilka 
tygodni po odświeżeniu są ledwie 
widoczne. Nie oznacza to jednak, 
że nie należy się do nich stosować. 
Przy drodze rozstawione są znaki 

pionowe, których każdy kierowca 
powinien przestrzegać. 

Do naszej redakcji zwracają się miesz-
kańcy opisywanej ulicy, informując że z 
przestrzeganiem przepisów bywa różnie. 
Najczęstsze wykroczenia w tym miejscu 
to nadmierna prędkość, niejednokrotnie 
znacznie przekraczająca dopuszczalną. Pro-
blemem jest również ustępowanie pierw-
szeństwa na przejściach dla pieszych. Nie-
jednokrotnie osoba chcąca przejść z jednej 
strony ulicy na drugą, musi uzbroić się w 
cierpliwość i dużą ilość wolnego czasu. 

Pozostaje zaapelować nam do nie-
których kierowców o jazdę zgodną z 
przepisami. 

PP 

Drogi miejskie 

Ograniczenie prędkości 
na ul. Sienkiewicza 
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W ostatnim czasie wiele mówi się o dyskryminacji 
różnych grup społecznych, nierówności, czy przemocy 
domowej. Podejmowane są prace legislacyjne. Rzad-
ko natomiast w sferze publicznej pojawia się drama-
tyczny problem jakim jest alienacja rodzicielska. W 
nietypowej, bo muzycznej formie, zwraca na niego 
uwagę grupa ciechanowskich muzyków.

Połączyli wspólne pasje w celu pomocy 
dzieciom dotkniętym alienacją rodzicielską i 
nagrali teledysk do piosenki pt. „Bezsilność za-
bija” (jest dostępny w serwisie YouTube). Słowa 
są zaczerpnięte z wiersza autorstwa Małgorzaty 
Zembrzuskiej, która wystąpiła też jako wokalist-
ka. Gitarą i aranżacją dźwięku zajął się Dariusz 
Puchalski, a aranżacją teledysku i klawiszami 
oraz nagraniem Jarosław Aftyka.

Czym jest alienacja rodzicielska? Według 

definicji podawanej przez Fundację ITAKA to 
„zespół świadomych, bądź nieświadomych za-
chowań wywołujących zaburzenia w relacji po-
między dzieckiem a drugim rodzicem na skutek 
niewłaściwych postaw jednego lub obojga głów-
nych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka 
i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego insty-
tucji w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Istotą 
alienacji rodzicielskiej jest utworzenie dwóch 
światów – dobrego i złego. Pierwszy jest świa-
tem rodzica preferowanego – całkowicie dobry 
i idealizowany, drugi jest światem rodzica izolo-

wanego od dziecka – światem złym”. 
Do alienacji rodzicielskiej do-

chodzi wtedy, kiedy rodzic sprawu-
jący realną opiekę po rozstaniu (np. 
wskutek wyprowadzenia się z domu 
z dzieckiem, uprowadzenia dziecka, 
czy też wskutek orzeczenia sądowe-
go) oraz jego środowisko zaczynają 
prowadzić systematyczną indok-
trynację wobec dziecka, połączoną 
z przemocą psychiczną, mającą na 
celu wymóc niechęć, pogardę a na-
wet nienawiść do drugiego rodzica i 
jego bliskich (np. babci czy dziadka 
dziecka). - Dorośli nierzadko uży-
wają manipulacji, kreują fikcyjną 
rzeczywistość, wykorzystując szereg 
mechanizmów zastraszania dziecka, 
wzbudzania w nim poczucia winy, w przypadku 
gdy dziecko „walczy o oboje rodziców”, mecha-
nizm nagradzania i karania dziecka – odpowied-
nio za lojalność wobec pierwszego rodzica czy 
brak tej lojalności. Dziecku zabrania się przyj-
mowania zabawek od drugiego rodzica, w za-
mian za to nagradza się go innymi zabawkami. 
Zabrania się spotkań z drugim rodzicem, a jeśli 
do nich dochodzi, to stwarza się ekstremalne 
warunki, po to by dziecko w końcu zniechęci-
ło się do takich spotkań. W obecności dziecka 
notorycznie wypowiada się z pogardą o drugim 
rodzicu, wyśmiewa się go, itp. To wszystko gene-
ruje ogromne spustoszenia w psychice dziecka, 
dlatego alienacja rodzicielska jest według nas 
wyjątkowo okrutną formą przemocy bo stosują 
ją najbliższe dziecku osoby, które kocha i które 
są dla niego autorytetem życiowym. To wszyst-

ko nieodwracalnie niszczy psychikę dziecka już 
na całe życie. Zjawisko to z roku na rok przy-
biera na sile. Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, w samym tylko 2019 roku 
rozwiodło się ponad 65 tysięcy par małżeńskich, 
a w przypadku kolejnych 1.200 orzeczono se-
parację. Rozpadów związków nieformalnych 
jest znacznie więcej – powiedział nam specjalista 
wspierający od strony merytorycznej projekt cie-
chanowskich muzyków.

Twórcy teledysku chcą poruszyć opinię 
publiczną. - Chcemy zwiększyć świadomość 
społeczną i pokazać ogromną skalę problemu. 
Chcemy też zaapelować do grup mających 
duży wpływ na to, jak sytuacja dziecka może 
wyglądać w przyszłości w przypadku rozstania 
rodziców. Chodzi nam głównie o polityków 
mających wpływ na tworzenie regulacji praw-

nych przeciwdziałających przemocy 
wobec dziecka, sędziów oraz samych 
rodziców, mających wpływ na to jak 
życie dziecka będzie wyglądać po roz-
staniu. Jak będzie funkcjonować, ja-
kich wartości będzie się uczyć – mówi 
Małgorzata Zembrzuska.

Nasza rozmówczyni dodaje, że 
wraz z kolegami dotknięci powagą 
sytuacji podeszli do teledysku bardzo 
emocjonalnie. - Panowała atmosfera 
powagi. Moje odczucia, jako osoby 
wrażliwej, ale też odczucia moich ko-
legów były mieszanką łez, smutku i 
ekscytacji zarazem. Czuliśmy wszyscy, 
że decydujemy się nagrać teledysk, któ-
ry ma dotrzeć też do rodziców, bowiem 
śpiewane są tam dość mocne słowa. Aby 

przekaz był bardziej czytelny umieściliśmy za 
zgodą Mariusza Majewskiego, którego serdecz-
nie pozdrawiamy, spot z jego bloga pod tytułem 
„Dzieci gorszego Boga”, z którego jasno wynika 
z jakim dramatycznym w skutkach problemem 
mamy do czynienia – powiedziała nam Małgo-
rzata Zembrzuska.

Muzycy są zadowoleni ze społecznego od-
bioru ich teledysku. - Sądząc po komentarzach 
myślimy, że dotknęliśmy ludzkich serc. Widać 
ogromną aprobatę. Został poważnie odebrany i 
taki też mieliśmy cel. Najważniejsze jest dla nas 
aby teledysk został dobrze zrozumiany a wnioski 
umiejętnie wyciągnięte – mówią muzycy.

Gratulujemy pomysłu i wykonania, a Czy-
telników zachęcamy do obejrzenia teledysku w 
serwisie YouTube.

TM

Kampania społeczna w wykonaniu ciechanowskich muzyków

Muzyczne NIE dla alienacji rodzicielskiej

reklama

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Puchalski, Małgorzata Zembrzuska i 
Jarosław Aftyka.
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Senator dr Jan Maria Jackowski złożył do 
prezesa zarządu Polskich Kolei Państwo-
wych oświadczenie (odpowiednik posel-
skiej interpelacji) w sprawie niszczejącego 
zabytkowego dworca kolejowego w Gąsoci-
nie (gm. Sońsk).

Jak czytamy w oświadczeniu na-
szego senatora, zwrócili się do nie-
go mieszkańcy Gąsocina i okolicz-
nych miejscowości zaniepokojeni 
pogarszającym się stanem zabytku. 
- Mimo zobowiązania właściciela 
do podjęcia prac zabezpieczających 
ten zabytkowy obiekt, jedna z nie-
licznych tak historycznych budowli 
kolejowych, obraca się w ruinę. W 
związku z tym proszę o konkretną 
informację, czy jest przewidywane 
podjęcie prac zabezpieczających, 
oraz o podanie ich harmonogramu, 
a także o odpowiedź na pytanie, kie-
dy jest zaplanowane doprowadzenie 

tego zabytku do właściwego stanu – 
napisał w swym oświadczeniu sena-
tor Jan Maria Jackowski.

W odpowiedzi prezes PKP Krzysz-
tof Mamiński stwierdził, że w latach 
ubiegłych Spółka przeprowadziła robo-
ty konserwacyjne drewna i zabezpiecza-
jące konstrukcję dworca kolejowego. – 
Aktualnie budynek jest zabezpieczony 
i nie zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz 
mienia. PKP S.A. rozważa możliwość 
wykonania remontu/modernizacji bu-
dynku dworca w Gąsocinie w terminie 
do końca 2024 roku – napisał prezes 
Mamiński.

W rozmowie z nami senator Jan 
Maria Jackowski podkreślił, że otrzy-
mana odpowiedź go nie satysfakcjo-
nuje i będzie podejmował działania 
zmierzające do przyspieszenia remontu 
dworca.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Senator pyta o remont dworca w Gąsocinie

Dworzec w Gąsocinie
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Projekt „Muzyka w sieci dla Dorosłych i Dzie-
ci” napisałam za namową i podpowiedzią 
moich najbliższych. Wiedziałam, że jest to 
szansa dla tych osób, które nie będą mogły 
skorzystać z zajęć stacjonarnych, których 
oferta przez epidemię się zmniejszyła oraz 
dla tych, którzy z różnych powodów nie 
mają możliwości wyjścia z domu.

Projekt ten został oceniony po-
zytywnie przez Narodowe Centrum 
Kultury z programu dotacyjnego 
Kultura w sieci, finansowanego ze 

środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Zajęcia łączą w sobie elementy 
metody E.E. Gordona z elementami 
rytmiki Dalcroze’a oraz aktywnego 
słuchania muzyki Batii Strauss. Znaj-
dziecie w nich ciekawe piosenki au-
torskie, śpiewanki i rytmiczanki dla 
najmłodszych, zagadki muzyczne, w 
każdym odcinku nowy instrument 
oraz wiadomości o nim, ciekawostki 
z historii muzyki oraz wiele innych. 
Do kilku filmów zostali również za-

proszeni goście - muzycy. Zachęcam 
do obejrzenia dotychczasowych od-
cinków oraz czekania na nowe filmy.

Dwanaście zajęć oraz cztery 
koncerty muzyczne skierowane 
są do dzieci od 0 do 3 lat i od 4 
do 6 lat oraz ich rodziców, dziad-
ków lub opiekunów. Projekt ma na 
celu stworzenie w sieci przestrzeni 
dla kreatywnego spędzania czasu 
z dzieckiem, poprzez muzyczną 
przygodę, edukację i zabawę dla 
całej rodziny. Ideą spotkań jest 
szeroko pojęta rodzinna percepcja 
muzyczna. Zajęcia pojawiają się co 
tydzień w poniedziałek od lipca do 
października, na stronie mojej fir-
my oraz funpage’u na Facebooku 
umieszczany jest link.

Dla mnie jest to nowa przygoda 
oraz kolejne doświadczenie, ponie-
waż nigdy nie „prowadziłam” zajęć 
w takiej formie. Na co dzień m.in. 
uczę rytmiki w przedszkolach oraz 
prowadzę zajęcia gordonowskie dla 
niemowląt i małych dzieci oraz ich 
rodziców. Oczywiście nie jest to dla 
mnie łatwe, ponieważ stresuję się 
przed kamerą, zdecydowanie wolę 
spotkania na żywo, interakcje i dia-
log muzyczny z dziećmi.

Mam nadzieję, że chociaż trochę 
radości mogę wprowadzić swoją oso-
bą i pasją w zacisze domowe wielu 
rodzin dzięki temu projektowi oraz 
zachęcić do kreatywnego i pozytyw-
nego spędzania czasu.

ANTONINA WIŚNIEWSKA-WENDA

Ciekawe inicjatywy 

Muzyka w sieci

Pod koniec lipca w Komendzie Powiatowej 
Policji w Ciechanowie odbyły się uroczystości 
upamiętniające 101. Rocznicę powołania Po-
licji. Była to okazja do wręczenia odznaczeń 
i awansów na wyższe stopnie służbowe dla 
ciechanowskich funkcjonariuszy.

- Z uwagi na okres pandemii w 
tym roku uroczystości upamiętniają-
ce powstanie Policji Państwowej były 
obchodzone inaczej niż w latach po-
przednich, ale nie mniej uroczyście. 
Rozpoczęły się złożeniem wieńca pod 
Krzyżem Katyńskim przy Kościele Far-
nym. Uroczysta zbiórka miała miejsce 
na placu Komendy Powiatowej Po-
licji i rozpoczęła się wprowadzeniem 
sztandaru oraz złożeniem meldunku 
p.o. Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Ciechanowie mł. inspektorowi 
Zbigniewowi Andresowi o gotowości 
do uroczystości. Podczas uroczystej 
zbiórki funkcjonariusze otrzymali akty 
mianowania na wyższe stopnie policyj-

ne – zrelacjonowała nam podkom. Ewa 
Brzezińska z KPP Ciechanów. 

Mianowani zostali:

KOMISARZEM POLICJI: 
podkomisarz Katarzyna Dominiak 

Walczyk oraz Mariusz Matusiak. 

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI: 
aspirant Piotr Sałkowski, Marcin 

Kochmański, Cezary Barwiński, Jarosław 
Jadczak, Tomasz Smoliński. 

ASPIRANTEM POLICJI: 
mł. asp. Angelika Bagińska, Piotr 

Bonisławski, Cezary Figurski, Jakub 
Kraśniewski, Jarosław Lubiński, Tomasz 
Pajewski oraz Robert Radecki. 

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI: 
sierżant sztabowy Katarzyna Jawor-

ska, Aneta Janowska, Artur Karwowski, 
Jacek Kawecki, Anna Kucharska, Małgo-
rzata Listkowska, Przemysław Oleksiak, 
Magda Piętka, Kamil Studniak, Marcin 
Kasza, Sebastian Sumiła. 

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI: 
starszy sierżant Beata Męzińska, 

Marcin Demkowski, Wojciech Kasprzyk 
oraz  Przemysław Marat. 

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI: 
sierżant Piotr Maruszewski, Paweł 

Obrębski, Marta Podlecka, Jarosław Rek, 
Adam Sakowski, Grzegorz Kowalewski, 
Mariusz Lewandowski, Sylwia Lubińska, 
Paweł Obrębski, Joanna Wojtczak. 

SIERŻANTEM POLICJI:
starszy posterunkowy Emil Drozd, 

Adrian Jaskółowski, Krystian Kałędkow-
ski, Mariusz Pawlicki, Adrian Sławski, 
Mateusz Wylot, Piotr Kowalski oraz Ka-
mil Waszczak. 

STARSZYM POSTERUNKOWYM PO-
LICJI:

posterunkowy Milena Borkowska, 
Patryk Cesarski, Krzysztof Milewski, 
Mateusz Leśnikowski, Hubert Zgliczyń-
ski, Przemysław Naguszewski, Krystian 
Materski, Damian Sławski, Natalia Pa-
jewska, Artur Jaszewski, Adam Parzu-
chowski. 

PP 

Święto Policji w Ciechanowie

Rocznica powstania Policji Państwowej
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Starostwo Powiatowe wsparło kwotą 45 
tys. złotych Ochotnicze Straże Pożarne z 
terenu naszego powiatu. Każda z ciecha-
nowskich gmin otrzymała po 5 tys. z prze-
znaczeniem dla konkretnej jednostki OSP. 

W ubiegłym roku Starostwo prze-
kazało dla OSP 20 tys. zł w ramach 
specjalnego programu granatowego. 
Akcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. - W tym roku chcieliśmy, 
żeby każda gmina otrzymała wspar-
cie. W związku z tym przeznaczyli-
śmy na ten cel kwotę 45 tys. zł – pod-
kreśla Joanna Potocka-Rak – Starosta 
Ciechanowski. 

Marek Kiwit - Wójt Gminy Cie-
chanów nie ukrywał zadowolenia, 
że 5 tys. zł przyznane gminie trafi 
do OSP w Modle. Działa tam duża, 
jak na obecne uwarunkowania, gru-
pa młodych strażaków. Te pieniądze 
będą stanowiły pewnego rodzaju 
zalążek finansowy do dalszego roz-
woju. Dawid Marczewski – prezes 
OSP w Szyjkach (gmina Glinojeck) 

podkreślał, że otrzymane środki będą 
przeznaczone na zakup aparatu po-
wietrznego – nadciśnieniowego wraz 
z maską. 

Pieniądze przeznaczone dla gmi-
ny Regimin trafią do jednostki OSP 
w Koziczynie, natomiast w gminie 
Gołymin kwotą 5 tys. zł zasilone 
zostaną potrzeby inwestycyjne OSP 
Nasierowo Górne. - Każde pieniądze 
dla ratowników są ważne. Na pewno 
zostaną dobrze wykorzystane – mó-
wił Adam Piotr Budek – Wójt Gminy 
Gołymin.

Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opi-
nogóra podpisał umowę przekazania 
środków dla OSP Wierzbowo. Mają 
być przeznaczone na remont posa-
dzek w tamtejszym budynku straży. 

Pieniądze, które zostały przeka-

zane gminie Sońsk zostaną przezna-
czone na doposażenie jednostki OSP 
Sarnowa Góra. Umowę w imieniu sa-
morządu gminnego podpisał Jarosław 
Muchowski – Wójt Gminy Sońsk. 

Środki otrzymała również OSP 
Przywilcz z gminy Grudusk oraz OSP 
Ojrzeń. 

Uroczyste wręczenie czeków dla 
OSP odbyło się pod koniec lipca w 
sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Ciechanowie. 

PP

Starostwo wsparło strażaków ochotników 

45 tys. zł dla OSP 

Na początku sierpnia w Kawiarni Artystycznej przy 
Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie wręczono nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

Organizatorem wydarzenia było Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie. Nagrody wręczyła 
Joanna Potocka-Rak - Starosta Powiatu Cie-
chanowskiego wraz z wicestarostą Stanisławem 
Kęsikiem. 

Laureaci: 
Edyta Bojkowska-Kolak wyróżniona 

w dziedzinie tańca i teatru - instruktor te-
atru i choreograf, prowadzi Teatr Dziecięcy 
„Klapsik” i koło recytatorskie, odpowiada 
za edukację artystyczną dzieci i młodzieży 
powiatu ciechanowskiego, tancerka LZA 
Ciechanów. 

Paweł Dolecki w dziedzinie tańca ludo-
wego – instruktor tańca w LZA Ciechanów, 
przybliża tradycję ludową zwłaszcza młode-
mu pokoleniu.

Lucyna Janik w dziedzinie literatury – 
autorka opowieści biograficznych o Reginie 
z Rajkowskich Zienkiewiczowej „Nieodrod-
na córka”, Aleksandrze Bąkowskiej „Z bun-
tem przez życie” i Stanisławie Borodziczu 
„Pułkownik Wara”, a także „Powrotów” o 
mazowieckiej wsi. 

Marianna Jeskie w dziedzinie anima-
cji kultury – założycielka i przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu, przy 
którym działa Zespół pod Lipką. Odtwarza 
tradycyjne receptury produktów regional-
nych. 

Adam Kołakowski w dziedzinie sztuk 
plastycznych – artysta plastyk, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, za-
łożyciel Fundacji Artystycznej „Pracownia 
Działań Twórczych”.

Agnieszka Koncewicz-Rogulska w 
dziedzinie tańca ludowego – wieloletnia 
tancerka i choreograf LZA Ciechanów, od 
2013 toku wiceprezes Stowarzyszenia LZA 
Ciechanów.

Bogumiła Kowalska w dziedzinie anima-
cji kultury – założycielka i prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Gminy Regimin.

Anna Lazarska w dziedzinie animacji 
kultury – założycielka i przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Rydzewie.

Witold Nowakowski w dziedzinie mu-
zyki – od 2002 roku kapelmistrz orkiestry 
strażackiej przy OSP w Glinojecku.

Jerzy Ratowski w dziedzinie malarstwa 
i fotografiki – malarz i fotografik, a także 

główny scenograf Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie, dokumen-
tuje imprezy artystyczne. 

Jerzy Szpojankowski w dziedzinie mu-
zycznej twórczości ludowej – kierownik 
artystyczny LZA Ciechanów, kierownik 
muzyczny LZA Mały Ciechanów, zajmuje 
się śpiewem i doskonaleniem warsztatu wo-
kalnego członków zespołu.

Rita Tarczyńska w dziedzinie tańca lu-
dowego i ochrony dziedzictwa kulturowego 
– kierownik artystyczny LZA Ciechanów, 
wcześniej tancerka i choreograf, reżyser kon-
certów, animatorka kultury.

Artur Żuchowski w dziedzinie muzyki 
– kompozytor, dyrygent i muzyk instru-
mentalista, absolwent Akademii Muzycznej 
w Łodzi, doktor sztuki w dyscyplinie arty-
styczne sztuki muzyczne, dyrektor Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu. 

PP 

Powiat ciechanowski 

Nagrody dla ludzi kultury

fo
t. 

Pio
tr 

Ps
zc

zó
łko

ws
ki

fo
t. 

Gr
ze

go
rz 

Ho
ffm

an
 



8
www.pulsciechanowa.plopinie

SEBASTIAN ANDRZEJCZAK
Działacz społeczny i przedsiębiorca

W dzieciństwie mieszkałem w miejscowości Szul-
mierz i tam też najczęściej spędzałem wakacje. Był to 
czas żniw i wykopów ziemniaków. 

Najlepiej wspominam czas przy Babci i Dziadku, 
którzy nauczyli mnie szacunku do pracy, jak i drugiego 
człowieka. Były to lata 1996-2006 – czas dużych prze-
mian w Polsce. Rodzice budując dom, oraz zapewniając 
byt rodzinie pracowali, a ja okres wakacyjny spędzałem 
z Dziadkiem Romanem oraz Babcią Zofią. Drugą część 
wakacji spędzałem z Babcią Apolonią. Polska wieś nie 
jest mi obca, dlatego przy okazji apeluję o kupowanie 
polskich produktów rolnych.

Korzystając z możliwości wypowiedzi na łamach 
PULSU proszę o zwracanie szczególnej uwagi na zwie-
rzęta wyrzucane z samochodów. Na terenie naszego po-
wiatu dosyć często dochodzi do takich sytuacji.

Podczas tegorocznych wakacji nie planuję żadnych 
wyjazdów, ponieważ mam bardzo dużo zaproszeń na we-
sela w tym okresie. 

Życzę mieszkańcom Ciechanowa oraz naszego po-
wiatu udanego wypoczynku.

ANDRZEJ BAYER
Radny Rady Miasta Ciechanów

Przyznam się szczerze, że szczegółów z wakacji w 
dzieciństwie już nie pamiętam. Jedyne wspomnienia to 
kolonie w okolicach Płocka.

Jeśli chodzi o wakacje w wieku dorosłym, to wspól-
nie z dziećmi jeździliśmy głównie nad polskie morze 
oraz na Mazury. Szczególnie miło wspominam rodzinne 
wyjazdy nad mazurskie jeziora. Jeździło też z nami moje 
rodzeństwo i ich dzieci. Tak więc była nas zawsze duża 
grupa i było bardzo wesoło. Lubiliśmy pływać kajakami 
i rowerami wodnymi. Męska część ekipy wybierała się 
na wspólne wędkowanie. Nasze żony niezbyt to lubiły, 
bo przez nas miały później robotę ze skrobaniem zło-
wionych ryb. Moja siostra zabierała ze sobą na te nasze 
wyjazdy taką małą kuchenkę na butlę gazową. Do dziś 
pamiętam smak przygotowanych na niej potraw – ryb, 
naleśników czy placków ziemniaczanych.

W ostatnich latach wraz z żoną lubimy spędzać 
wakacje uczestnicząc w pielgrzymkach. Są one dla nas 
okazją do odpoczynku, ale przede wszystkim głębokich 
przeżyć duchowych. Wracamy z nich w pewien sposób 
pozytywnie naładowani. W trakcie wyjazdów realizuję 
moją wielką pasję, którą jest fotografowanie - zarówno 
zabytków, przyrody, jak i ludzi czy ciekawych sytuacji. 
Fotografie te są dla mnie cenną pamiątką.

Największe wrażenie zrobiła na mnie pielgrzymka 
do Ziemi Świętej. Z żadnym innym przeżyciem nie da 

się porównać tego, co czułem będąc w miejscach zna-
nych mi z kart Biblii. Chodząc po ścieżkach, po których 
stąpał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i jego uczniowie… 
Także w miejscach nasiąkniętych krwią Męczenników… 
To było niesamowite…

WIESŁAW BRZOZOWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Myślę, że jestem urodzonym podróżnikiem. Od 
dzieciństwa lubiłem wyjazdy.

W szkole podstawowej były to wyjazdy na obozy 
harcerskie. Żyjąc w spartańskich warunkach spędzali-
śmy wspaniałe i niezapomniane chwile. Kontakt z na-
turą, kąpiele w jeziorze, wieczorne ogniska i śpiewy przy 
gitarze tworzyły magiczną atmosferę. Mile też wspomi-
nam kolonie z zakładu pracy Mamy. Wyjeżdżaliśmy nad 
morze do Pobierowa i nad jeziora do Rucianego-Nidy. 
Uwielbiałem kąpać się w morzu, w jeziorze lub w zimnej 
rzece.

Z chłopakami z osiedla bawiliśmy się w podchody, 
graliśmy w palanta i piłkę nożną. Gdy w maju odbywał 
się Wyścig Pokoju to graliśmy w kapsle. Nie potrzebo-
waliśmy gadżetów jak komórka, laptop, czy komputer, 
żeby dobrze się bawić i miło spędzać czas. To wszystko 
było dla małego chłopca wielką przygodą. Część waka-
cji spędzałem na kanałach przy ulicy Kraszewskiego i na 
basenie przy ulicy 17 Stycznia.

Niezapomniane były wakacje u Cioci Geni w Jó-
zefowie pod Legionowem, gdzie spaliśmy z bratem cio-
tecznym na sianie w stodole lub w małym namiocie w 
sadzie. Ciocia Genia nadal żyje, ma 101 lat. Mile wspo-
minam również wyjazdy do wujka Zygmunta do Elblą-
ga, który był kinooperatorem i kierownikiem kina. Czę-
sto oglądałem filmy z perspektywy projektora kinowego.

Z powodu pandemii koronawirusa pierwszy raz od 
20 lat nie udało nam się wyjechać z żoną do Norwegii. 
Kraju, do którego mamy wielki sentyment, jest naszym 
drugim domem. Uwielbiamy ten kraj za piękne widoki 
fiordów, jezior, morza, różnorodność, tolerancję i czyste 
środowisko.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta i życzę udanych wakacji.

MICHAŁ JEZIÓŁKOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Moje wakacyjne wspomnienia z dzieciństwa są 
ściśle związane z aktywnym spędzaniem czasu na świe-
żym powietrzu. Doskonale pamiętam, że zakończenie 
roku szkolnego oznaczało, iż kolejne dni to będzie czas 
spędzony na graniu w piłkę nożną, siatkówkę, jeździe na 
rowerze. Mimo, że infrastruktura - jeśli  chodzi o boiska 
- była w dużo gorszym stanie niż obecnie i że do wyboru 

były właściwie tylko boiska betonowe lub klepiska, które 
były kiedyś obiektami trawiastymi, to chętnych do gry 
nie brakowało.

Ten sezon wakacyjny jest z wiadomych względów 
specyficzny, ale mam wrażenie, że w poprzednich latach 
zapełnione boiska i obiekty sportowe to był bardzo rzad-
ki widok i oznaka, że dzieciaki częściej wybierają kom-
puter i telefon zamiast aktywności ruchowej.

Wspomnienia związane z wakacjami to także 
coroczne rodzinne wyjazdy nad morze. Z perspekty-
wy dziecka taki wyjazd to była duża wyprawa. Podróż 
wydawała się odległa, a czas przejazdu drogami, które 
wiecznie były zakorkowane lub remontowane dłużył się 
w nieskończoność. Wszelkie niedogodności rekompen-
sował widok i zapach Bałtyku. Do tej pory polskie mo-
rze darzę szczególnym sentymentem i pamiętam każdą 
miejscowość, którą odwiedzaliśmy wraz z rodziną.

Obecny rok zdecydowanie zmienił perspektywy 
urlopowe. Wakacje w czasie pandemii mam już za sobą. 
Czy były inne? Zdecydowanie tak! Zachowanie reżimu 
sanitarnego podczas wypoczynku nie jest proste ale 
możliwe i konieczne. Niestety, nie wszyscy podchodzą 
poważnie do kwestii związanych z noszeniem maseczek 
w pomieszczeniach i z zachowywaniem dystansu spo-
łecznego. Mam nadzieję, że przyszły sezon urlopowy to 
będzie dla wszystkich czas zdecydowanie bardziej swo-
bodny i bezstresowy.

AGNIESZKA KUŹMA
Radna Rady Miasta Ciechanów

Gdy cofam się myślami wstecz, to od razu po-
jawiają się wspomnienia z wakacji u dziadków na 
wsi czy u wujostwa. Nie ma chyba osoby, która nie 
spędzałaby letnich miesięcy w towarzystwie babci i 
dziadka. Ten okres stanowi dla mnie najpiękniejsze 
wspomnienia z dzieciństwa. Na wieś przyjeżdżał 
wówczas niemal każdy i ja również, dlatego nie bra-
kowało towarzyszy zabaw. Pamiętam, jak z rówieśni-
kami biegaliśmy po łąkach, bawiliśmy się w sklep, 
ukrywaliśmy się w zbożu, skakaliśmy po kałużach, 
graliśmy w piłkę. Zabawa w chowanego, berka oraz 
zbieranie poziomek w pobliskim lesie było wtedy 
najlepszą rozrywką. Moje wakacje pachniały polem, 
lasem, rzeką, jeziorem.

Nikt do siebie nie dzwonił, nie umawiał się, gdyż 
nikt nie miał w tamtych czasach telefonu komórko-
wego. Wszyscy natomiast wiedzieliśmy, gdzie można 
było znaleźć swoich rówieśników. Często byłam brud-
na i podrapana, a zarazem bardzo szczęśliwa. To były 
piękne czasy! Nikt nie biegał za mną z chusteczką czy 
ręcznikiem i mnie co chwila nie wycierał, a niemało 
razy ubrudziłam nową, świeżo co założoną sukienkę 
czy podarłam rajstopy. Pamiętam też, jak rodzice czy 
dziadkowie po kilkanaście razy krzyczeli, by przywo-
łać mnie na posiłek. Oczywiście, miałam zawsze inne, 
ważniejsze rzeczy do zrobienia, niż jedzenie. Te wspo-
mnienia są dla mnie niezwykle ważne, gdyż był to czas 
beztroski.

W tegoroczne wakacje, ze względu na pandemię jak 
również nowe wyzwania zawodowe, preferuję krótki, 
spontaniczny wypoczynek, aczkolwiek bardzo aktyw-
ny. Zazwyczaj wtedy, gdy mam możliwość i prognozują 
piękną pogodę, robię sobie w pracy dłuższy weekend, 
pakuję się i kolejnego dnia wyjeżdżam. Muszę się przy-
znać, że nie lubię organizować wypoczynku z dużym wy-
przedzeniem. Cenię sobie spontaniczność. Wakacje bez 

większego przygotowania są według mnie najfajniejsze. 
Czytelnikom PULSU życzę wspaniałej pogody i uda-
nych wakacyjnych wypraw.

MAGDA PIĘTKA
Radna Rady Gminy Ciechanów

Wakacje już od dawna mają inny wymiar, niż 
parę lat temu. Odkąd pracuję to czas niecierpliwego 
oczekiwania na upragniony dwutygodniowy urlop 
mija szybciej.

Wciąż mam wspomnienia beztroskich wakacji z 
dzieciństwa i lato na wsi, z której pochodzę. Całymi 
dniami wszystkie dzieciaki spędzały czas na dworze. Ro-
wer był najważniejszym środkiem transportu. Ile my po-
trafiliśmy gier i zabaw powymyślać! Rozbite kolana nie 
były powodem do powrotu do domu przed obiadem. 
Daniem numer jeden był biały, ciepły chlebek z cukrem 
i wodą. Co tu dużo wyjaśniać - uwielbiałam jedzenie 
chleba w ten sposób.

Moi rodzice mieli ogródek za domem, szklarnie i 
kilka drzew owocowych. Do dziś z uśmiechem na ustach 
wspominam czerwone porzeczki, agrest, jabłka i grusz-
ki. Pamiętam jak zajadaliśmy słodkie truskawki tylko je 
otrzepując z piachu, bo na mycie nie było już czasu. 

Z uroków wiejskiego życia pamiętam żniwa. Był to 
czas intensywnych prac polowych i gospodarskich, w 
których pomagałam rodzicom. Snopki siana na polu czy 
stonki w ziemniakach to obrazy z tamtych lat.

Teraz wakacje wyglądają inaczej. Staliśmy się wy-
godniejsi, szukamy mocniejszych wrażeń, interesują nas 
miejsca, a jakby mniej ludzie. Dlatego obecna sytuacja 
spowodowana pandemią powinna być okazją do tego, 
aby więcej czasu poświecić swoim najbliższym. Lubię 
czas wakacyjny spędzać aktywnie, dlatego w tym roku 
wybieram się w piękne polskie góry.

Wszystkim czytelnikom PULSU życzę udanego 
wypoczynku oraz pięknej pogody.

PIOTR WOJCIECHOWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Do dziewiątego roku życia wychowywałem się na 
wsi, więc wakacje kojarzą mi się z czasem spędzonym 
przed domem na podwórku oraz żniwami i okresem z 
tym związanym. 

Po przeprowadzce do Ciechanowa wakacje spędzałem 
rodzinnie na Mazurach lub jeździłem na kolonie. Raz do 
roku z rodzicami i ich znajomymi wyjeżdżaliśmy nad jeziora.

W czasach licealnych wakacje to częste podróże z 
kolegami po Polsce z namiotem w ręku. Po założeniu ro-
dziny nasze podróże to najczęściej kierunki zagraniczne 
co wiązało się z wieloma atrakcjami i ciepłym klimatem.

 >>>> 

Wakacyjne wspomnienia i plany
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Książka naszego redakcyjne-
go Kolegi Waldemara Nicma-
na trafiła już do składu. Jest 
ona subiektywnym opisem 
historii ciechanowskiej „So-
lidarności” wraz z elementa-
mi autobiograficznymi. Jej 
wydanie jest planowane na 
wrzesień.

W tym roku przypa-
da już 40. rocznica wiel-
kiego, społecznego zrywu 
Polaków, przeciwko ówczesnej władzy 
komunistycznej. Zaowocował on po-
wstaniem NSZZ „Solidarność”, któ-
ry był pierwszym wolnym związkiem 
zawodowym w Europie Wschodniej. 
Waldemar Nicman był przewodni-
czącym jej ciechanowskich struktur, 
a po zakończeniu pełnienia tej funkcji 
jeszcze przez wiele lat angażował się w 
działalność związku. Dlatego podjął 
się napisania książki na ten temat.

W proces wydawniczy jest zaanga-
żowanych kilka osób z Redakcji PUL-
SU. Książka będzie liczyć ponad 300 
stron. Zawierać będzie zdjęcia, wycin-
ki prasowe, dokumenty. Będą też krót-
kie biogramy osób pojawiających się w 
tekście, a jest ich aż ponad dwieście.

Teraz możemy już zdradzić, że 
Waldemar Nicman ujawnia w książce 
wiele ciekawych epizodów z historii 
ciechanowskiej Solidarności. Podaje 
też nazwiska funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa oraz jej taj-
nych współpracowników, 
którzy zajmowali się inwi-
gilowaniem go w ramach 
rozpracowania operacyj-
nego prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Ciecha-
nowie pod kryptonimem 
„PISARZ” w okresie od 

17 lipca 1984 roku do 9 
września 1988 roku. Pisze 

o konkretnych prominentach PZPR 
oraz usłużnych im dyrektorach przed-
siębiorstw, którzy w ramach represji 
za działalność opozycyjną dopuszczali 
się mobbingu a nawet zwalniali go z 
pracy. Ale pokazuje też ludzi, którzy 
w tamtych czasach zachowywali się 
przyzwoicie. Pisze o lekarzach, dzię-
ki którym prawdopodobnie uniknął 
internowania w okresie Stanu Wo-
jennego oraz miał środki na przeży-
cie i utrzymanie rodziny. O sędziach, 
którzy nie poddawali się naciskom i 
uznawali zwolnienie go z pracy za nie-
zgodne z prawem. O ludziach, którzy 
w trudnych chwilach okazywali mu 
życzliwość i wsparcie.

Będzie też o intrygach politycz-
nych na ciechanowskiej prawicy 
w pierwszych latach transformacji 
ustrojowej… Zapowiada się ciekawa 
lektura…

TM

Prace nad książką na finiszu

Nicman ujawni nazwiska SB-ków 
i tajnych współpracowników

Waldemar Nicman
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Obecna sytuacja w kraju i na świecie 

spowodowała, że tegoroczny urlop spędzi-
łem w górach. Mimo że byłem częstym by-
walcem polskich Tatr zimą, to na nowo od-
kryłem uroki i zalety tego pięknego zakątka 
Polski latem.

MARCIN ŻEBROWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Dzieciństwo jest naszą oazą. Jasną, 
barwną krainą do której często wracamy. 
Wspomnienia, do których powracamy są 
jak kolorowe książki których papier nigdy 
nie żółknie, a ich treść mimo niezmienności 
opowiada zawsze coś nowego.

Rozdziałem tej lektury do którego naj-
chętniej wracam jest ten zatytułowany „Wa-
kacyjne wspomnienia z dzieciństwa”. Zawie-
ra on chyba najwięcej stronic zawierających 
barwne ilustracje, które przesączone są zapa-
chami i głosami. Czuć z nich aromat świeżo 
zebranych truskawek, przeplatany smakiem 
czereśni. Ich zdobycie było okupione ślada-
mi na skórze i ubraniu, po forsowaniu płotu 
i drzewa sąsiada. Nie był on świadomy tego, 
że kilku wyrostków postanowiło skosztować 
jego ogrodowego skarbu. 

Z dalszych stron bije ciepło piasku 
na plaży rozgrzanego lipcowym słońcem, 
słychać plusk wody, śmiech koleżanek i 
kolegów - uczestników wspólnej wypra-
wy na ciechanowski Krubin. Następne 

strony, szybko przewijane oblewają mnie 
morską wodą i chłodzą powietrzem z gór 
z czasów tak wyczekiwanych wyjazdów 
na Hel czy odwiedziny Zakopanego i 
Nowego Targu. Wszystkie te fragmenty 
przeplatane są smakiem lodów, którego 
trudno szukać w dzisiejszych marketach. 
Oczy zatrzymują się na pierwszych samo-
dzielnych wyprawach do lasu, pierwszym 
pływaniu. Ile wtedy było tych pierwszych 
rzeczy, które zaczynały się w wakacje? 
Tych kartek jest tak wiele, a ich lektura 
stanowi prawdziwą przyjemność w cza-
sach pandemii. 

Chińczycy życzą wrogom, aby żyli w 
ciekawych czasach. Wszyscy obecnie znaleź-
liśmy się w takim okresie. Dla mnie ozna-
cza to brak możliwości spędzenia zaplano-
wanych wakacji w Izraelu, zamiana ich na 
krótkie wypady nad morze i w polskie góry. 
W Polsce jest cała masa pięknych miejsc 
wartych odwiedzenia, gdzie można nałado-
wać akumulatory.

Trwa rozbudowa 
systemu kamer mo-
nitorujących miejsca 
publiczne w Ciecha-
nowie. Ostatnio za-
montowano kamery 
przy fontannie na ul. 
Warszawskiej. Do koń-
ca roku monitoring 
wizyjny obejmie także 
kąpielisko Krubin.

Na ul. Warszaw-
skiej, przy fontan-
nie, zainstalowano 
dwie kamery - stało-
pozycyjną oraz szyb-
koobrotową. Mają 
zapewnić poprawę 
komfortu i bezpie-
czeństwa mieszkań-
ców oraz zapobiegać 
aktom wandalizmu. 
Celem inwestycji 
jest również troska 
o bezpieczeństwo 
osób przebywają-
cych w obrębie wo-
dotrysku.

O objęcie tego 
miejsca monitorin-
giem wizyjnym ape-
lowała m.in. znana 
działaczka społeczna Ewa Jagiełło. 
– Cieszy mnie montaż kamer przy 
fontannie. Mam nadzieję, że znacząco 
poprawi to stan bezpieczeństwa w tym 
miejscu i ukróci chuligańskie wybryki. 
W imieniu okolicznych mieszkańców 

bardzo dziękuję wła-
dzom miasta – powie-
działa nam Ewa Jagiełło.

W tym roku prze-
widziano też objęcie 
monitoringiem tere-
nu kąpieliska Krubin. 
Miasto podpisało już 
umowę z wykonawcą, 
która przewiduje także 
budowę oświetlenia. Na 
Krubinie zainstalowane 
zostaną dwie kamery 
szybkoobrotowe. Teren 
będzie doświetlony pię-
cioma lampami LED. 

Rozbudowa miej-
skiego monitoringu roz-
poczęła się na początku 
2020 roku. W styczniu 
zamontowano dziesięć 
kamer. Monitoringiem 
objęto błonia zamko-
we, teren rekreacyjny 
przy ul. Marii Dąbrow-
skiej ze skateparkiem i 
pumptrackiem, nowo-
powstały park miejski na 
Jeziorku wraz z sąsiadu-
jącym z nim placem za-
baw przy ul. Harcerskiej 
oraz skwer, na którym 

umiejscowiony jest parowóz.
Wszystkie lokalizacje kamer zo-

stały wytypowane na podstawie wnio-
sków i zgłoszeń mieszkańców oraz 
służb mundurowych.

TM

Inwestycja w bezpieczeństwo

Nowe kamery miejskiego monitoringu

Na ulicy Warszawskiej, obok fontan-
ny, miasto zainstalowało dwie kame-
ry monitoringu - stałopozycyjną oraz 
szybkoobrotową.
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Place zabaw w mieście zostały wzboga-
cone o urządzenia do zabaw integracyj-
nych, które umożliwiają korzystanie z 
infrastruktury dzieciom niepełnospraw-
nym. Jedenaście miejskich placów 
zabaw wyposażono w dodatkowe ele-
menty, które sprzyjają zabawom inte-
grującym dzieci. 

Projekt zrealizowano w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Zgłosze-
nie i promocja projektu było wspól-
nym przedsięwzięciem Krzysztofa 
Sękowskiego i radnej Edyty Rzepliń-
skiej-Filipowicz. Wsparcia udzieliło 
też środowisko skupione wokół To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci na czele 
z prezes Jadwigą Paprocką.

Urządzenia nie tylko dają moż-
liwość aktywnej zabawy dzieciom z 
niepełnosprawnościami, ale przede 
wszystkim umożliwiają im inte-
grację i wspólną aktywną zabawę 
w wygodny i bezpieczny sposób. 
Uzupełniły dotychczas udostęp-
nione zaplecze do rekreacji dla 
dzieci. Wśród nich są huśtawki 
wagowe, bujaki integracyjne oraz 
karuzele umożliwiające wspólne 
zabawy, a także piaskownice za-
montowane na odpowiedniej wy-
sokości. Na placach zainstalowano 
też tablice informacyjne oraz nowe 
regulaminy.

W sprawie instalacji w mieście 
huśtawki dla osób niepełnospraw-
nych do radnej miejskiej Edyty 

Rzeplińskiej-Filipowicz zwrócił się 
Krzysztof Sękowski.

– Uznałam to za ciekawy temat 
do zgłoszenia w Budżecie Obywatel-
skim z puli ogólnomiejskiej, gdzie 
maksymalna kwota do rozdyspono-
wania wynosiła 200 tys. zł. Nie jeste-
śmy dużą aglomeracją, toteż w toku 
dalszych spotkań i ustaleń zapropo-

nowałam dwie huśtawki na całe mia-
sto oraz instalację mniejszych urzą-
dzeń integracyjnych dołączonych 
do istniejących miejsc rekreacji na 
wszystkich osiedlach. Miałam przy-
jemność pomóc przygotować pro-
jekt i tym samym dotrzymać kam-
panijnej obietnicy rozwoju terenów 
do rekreacji, także integracyjnych 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Cieszę się z realizacji tego projektu, 
przy tworzeniu którego korzystali-
śmy też z doświadczenia wieloletniej 
prezes ciechanowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci Pani Jadwigi 
Paprockiej. Uważam takie działania 
za ważny aspekt w kwestii przeciw-
działania wykluczeniu osób z nie-
pełnosprawnościami – powiedziała 
nam radna Rzeplińska-Filipowicz.

Z realizacji projektu cieszy się 
też Krzysztof Sękowski. – Duża 
część mojej działalności społecznej 
to inicjatywy na rzecz dzieci. Gdy 
zauważyłem, że na placach zabaw 
brakuje urządzeń dla najmłodszych 
niepełnosprawnych zrobiłem roze-
znanie i uznałem, że najlepiej zgło-
sić odpowiedni projekt do Budżetu 
Obywatelskiego. Wielką pomocą w 
jego przygotowaniu służyła radna 
Edyta Rzeplińska-Filipowicz, któ-
ra chętnie włączyła się w realizację 
pomysłu. Bardzo jej za to dziękuję – 
powiedział nam Krzysztof Sękowski.

TM

Urządzenia integracyjne na placach zabaw

Pomyśleli o niepełnosprawnych dzieciach

Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz i 
Krzysztof Sękowski przy huśtawce dla 
dzieci poruszających się na wózku inwa-
lidzkim zainstalowanej na placu zabaw 
zlokalizowanym za kościołem Parafii Św. 
Piotra Apostoła.
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Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu

Ciekawy zawód – FLORYSTA
Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w 
Raciążu prowadzi nabór na kierunek FLORYSTA. 
Wykonywanie kompozycji florystycznych. Atrakcyjny 
zawód o artystycznym charakterze! Nowe możliwości! 
Perspektywiczna profesja! Ciekawa i przyjemna praca!

Uprawnienia ważne w Unii Europejskiej! Poznaj techniki znane tylko profesjonalistom. Tylko u 
nas! Wykwalifikowana kadra pedagogiczna! Nowoczesna, internetowa platforma edukacyjna. Bez-
płatna nauka. Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe podczas których słuchacze 
poznają tajniki florystyki i nauczą się trików znanych tylko profesjonalistom. Wymagania: wykształ-
cenie ŚREDNIE. Rekrutacja trwa! 

TELEFON: 518967702. PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA STO W RACIĄŻU. 

CZEKAMY NA CIEBIE! TO Z NAMI ZDOBĘDZIESZ ŚWIAT!
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ogłoszenie

Okres pandemii dla wszystkich był i jest wyjąt-
kowo trudny. Jak poradził sobie Wydział Inży-
nierii i Ekonomii w tak trudnym czasie i z jakimi 
wyzwaniami przyszło się zmierzyć?

Zamknięcie uczelni wyższych zastało 
nas w momencie gdy przygotowywaliśmy 
się do obron inżynierskich prac dyplo-
mowych. Skończył się semestr zimowy, 
większość absolwentów z napisanymi pra-
cami czekała na obrony, a tu taka sytuacja. 
Ponad stu studentów z kierunków Rolnic-
two, Inżynieria środowiska, Informatyka 
oraz Mechanika i Budowa Maszyn mu-
siało się uzbroić w cierpliwość. Podjęliśmy 
decyzję że przeczekamy ten najgorszy czas, 
studenci szlifowali swoje projekty dyplo-
mowe i wreszcie po trzech miesiącach 
wszyscy przystąpili do obron.

A w jaki sposób wyglądało w tym okresie na-
uczanie?

Bardzo szybko zareagowaliśmy na 
nową sytuację, dostosowując prowadzenie 
zajęć metodą zdalną. Uczelnia ma świet-
nie zorganizowaną Platformę Moodle, 
dzięki której każdy wykładowca miał bez-
pośredni kontakt ze studentami poszcze-
gólnych grup. Prowadziliśmy więc zajęcia 
zdalnie, wysyłaliśmy studentom materiały 
i zadania, sprawdzaliśmy je, na bieżąco 
ocenialiśmy. Przygotowywaliśmy się do 
tego że letni semestr zakończymy zdalnie. 
I udało się. Dzisiaj z pełną odpowiedzial-

nością mogę powiedzieć że egzamin z 
dobrego funkcjonowania w tak trudnym 
czasie Wydział zdał na piątkę.

W mijającym roku akademickim ruszyły na 
Wydziale studia magisterskie o kierunku Za-
rządzanie. Jaką popularnością cieszy się ten 
kierunek?

Zainteresowanie kierunkiem Zarzą-
dzanie było i jest bardzo duże. Tak duże, 
że uruchomiliśmy zarówno studia stacjo-
narne, jak i niestacjonarne. Duża część 
studentów którzy podjęli naukę na kie-
runku Zarządzanie to nasi absolwenci, i to 
nie tylko kierunku Ekonomia, ale również 
kierunków inżynierskich. Ale przybyło do 
nas wiele osób, które studia pierwszego 
stopnia kończyły na innych uczelniach, 
bardzo często w dużych miastach. 

Poziom kształcenia uczelni wyższych ocenia 
Polska Komisja Akredytacyjna. Czy na Wydziale 
Inżynierii i Ekonomii któryś z kierunków był w 
mijających roku oceniany?

Tak, gościliśmy na Wydziale w 
semestrze zimowym dwa zespoły oce-
niające. Jeden na kierunku Rolnictwo, 
drugi na kierunku Ekonomia. Dosłow-
nie kilka dni temu otrzymaliśmy infor-
mację iż Polska Komisja Akredytacyjna 
oceniła kierunek Rolnictwo bardzo 
dobrze, kierunek dostał akredytację 
na kolejne sześć lat. Jeśli chodzi o Eko-

nomię, to informacji spodziewamy się 
lada chwila. 

Rozpoczęła się już rekrutacja na rok akademic-
ki 2020/2021. Proszę w kilku zdaniach przed-
stawić ofertę studiów na Wydziale Inżynierii i 
Ekonomii.

Tak, rekrutacja trwa. Siedziba Wy-
działu Inżynierii i Ekonomii to główny 
budynek Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechano-
wie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 9. 
Jest to nowoczesny, świetnie wyposażony 
budynek, w pełni dostosowany również do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział 
oferuje studia dzienne i zaoczne, na kierun-
kach: Ekonomia (studia licencjackie), Za-
rządzanie (studia magisterskie) oraz studia 
inżynierskie na kierunkach: Informatyka, 
Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budo-
wa Maszyn oraz Rolnictwo. 

Na szczególną uwagę zasługuje na 
Wydziale kadra dydaktyczna. Większość 
stanowią osoby (profesorowie, doktorzy) 
dojeżdżający z wielkich ośrodków akade-
mickich, wielu z nich to również czynni 
praktycy w swojej dziedzinie, a nie zapo-
minajmy że PUZ to uczelnia kształcąca 
praktycznie. Stąd bierze się tak wysoki po-
ziom praktyk zawodowych dla studentów 
i duża liczba godzin zajęć praktycznych 
realizowanych w świetnie wyposażonych 
laboratoriach. 

Czego zatem można życzyć Wydziałowi Inży-
nierii i Ekonomii w nadchodzącym roku aka-
demickim?

Prócz rzeszy kandydatów na nasze 
kierunki, dalszej integracji środowiska 
studenckiego z lokalną przedsiębior-
czością. To jest właśnie nowoczesne, 
innowacyjne podejście do współcze-
snego szkolnictwa wyższego: szybko 
odpowiadać na potrzeby rynku pracy. 
Dlatego też nie kształcimy bezrobot-
nych, a dostarczamy na rynek pracy 
nowoczesnych, dobrze wyszkolonych 
specjalistów.

Dziękujemy za rozmowę.

Trwa rekrutacja do PUZ
Terminy rekrutacji do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie dostosowane są do terminu ogłoszenia 
wyników tegorocznych matur.
Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa do 10 
września br. - I etap, przekazywanie kompletu dokumentów w formie 
papierowej od 11 sierpnia do 14 września 2020 r. II etap od 15 wrze-
śnia do 25 września 2020r., przekazanie kompletu dokumentów w 
formie papierowej do 26 września 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca 
do 13 października 2020 r.
Ze względu na pandemię koronawirusa skompletowane dokumenty 
należy przekazać za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki 
podawczej w Uczelni w godzinach od 8.00 do 15.00.

WW/TM

Rozmowa z doc. dr Elżbietą Gąsiorowską - Dziekanem Wydziału Inżynierii i 
Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Egzamin zdany na piątkę
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W związku z wynikiem tegorocznych wybo-
rów prezydenckich, tematem rozważań na 
miesiąc sierpień jest kwestia wielokulturo-
wości i liberalizmu Kościoła Rzymskokato-
lickiego w Polsce.

Słowa pierwsze

Obecnie Polska jest jedynym w 
Europie krajem, w którym religij-
ność rzymskokatolicka absolutnie 
przesyca życie prywatne, rodzinne, 
publiczne, polityczne, samorządowe, 
oświatowe, intelektualne, kulturalne, 
itd. Członkowie Kościoła prawie w 
całości stanowią społeczeństwo i tym 
samym elektorat we wszystkich wy-
borach do władz publicznych. Jaki 
jest polski Kościół, takie jest polskie 
społeczeństwo. Jakie jest społeczeń-
stwo, taki jest nasz Kościół.

Kto stanowi Kościół?

Cała populacja kościelna. Wszy-
scy z mocy Chrztu Świętego przyjęci 
do Wspólnoty Kościoła. Bez względu 
czy obecnie chodzą na nabożeństwa 
czy nie. 

Populacja kościelna

Tworzy ją większościowy laikat – 
trzydzieści kilka milionów wiernych. 
A także kapłani – około dwudziestu 
pięciu tysięcy księży parafialnych i 
diecezjalnych. Oraz zakonnice, za-
konnicy i członkowie stowarzyszeń 
życia apostolskiego – łącznie około 
dwadzieścia cztery tysiące osób, w 
tym zakonnicy posiadający święcenia 
kapłańskie. (Za: Annuarium Statisti-
cum Ecclesia in Polonia AD 2020, 
wg portalu: Polskie Radio 24.pl). Na 
mocy Ewangelii i Listów Pawłowych   
wszyscy członkowie Kościoła powo-
łanego przez Zbawiciela Naszego Je-
zusa Chrystusa są równi. Parafianin 
jest tyle samo ważny co biskup, arcy-
biskup i kardynał.

Polski Kościół od zawsze 
multikulturowy

Na przestrzeni historii polska 
populacja kościelna zawsze była 
wielokulturowa. W wiekach nam 
bliższych stanowili ją jednocześnie 
np. przedstawiciele kultur – ludowej 
niewolniczej, ludowej włościańskiej, 
proletariackiej, lumpenproletariac-
kiej, mieszczańskiej, małomiastecz-
kowej, szlacheckiej, ziemiańskiej, 
dworsko-arystokratycznej, dworsko-
-biskupiej, parafiańskiej, rzemieśl-
niczej, kupieckiej, itp. Przeważnie 
członkowie Kościoła byli także róż-
nokulturowi, np. reprezentanci kul-
tury ludowej i ziemiańskiej jednocze-
śnie należeli do kultury parafiańskiej.

(Historyczna multikulturowość 
Kościoła wyraża się także w wielu 
razem występujących kulturach ar-
chitektoniczno-artystycznych, takich 
jak romańska, gotycka, renesansowa, 
barokowa, rokoko, manierystyczna, 
klasycystyczna, neo-gotycka, moder-
nistyczna, ekspresjonistyczna, a la Le 
Corbusier, itd.)

Dzisiaj Kościół też jest muli-culti, 
ale inaczej

Ewolucja cywilizacyjna sprawiła, 
że niektóre z kultur dotychczasowych 
zanikły, inne osłabły. Niektóre jak 
kultura parafiańska mają się dobrze, 
wyodrębniły się też nowe kultury. 
Obecnie co pokazały wyniki wybo-
rów prezydenckich 2020, głównymi 
świadomościowymi megakulturami 
w populacji kościelnej są kultura 
konserwatywno-tradycjonalistyczna 
oraz lewicowo-liberalna. Obie me-
gakultury cieszą się po równo popar-
ciem wielomilionowych mas ludzi 
Kościoła. W wyborach uczestniczyło 
dwie trzecie dorosłej populacji, a to 
absolutnie reprezentatywna próba 
statystyczna całości. Socjologicznie 
wynik wyborów dokładnie odzwier-
ciedla przekonania ogółu ludzi Ko-
ścioła w Polsce.

Rodzina – gorąca kwestia

Podczas wyborów gorącą kwestią, 
wokół której przebiegła linia rozgra-
niczająca bloki zwolenników oby-
dwu megakultur, stał się charakter 
polskiej rodziny w aspekcie płci mał-
żonków. Połowa populacji Kościoła 
okazała poparcie dla opcji uznającej 
prawo homoseksualistów obu płci do 
zawierania małżeństw, a tym samym 
do zakładania rodziny homoseksual-
nej poprzez zawarcie ślubu.

Vox populi – wolą Kościoła

Głos Ludu Bożego wyraził pilną 
konieczność uregulowania tej spra-
wy. Wobec znanego oporu hierarchii, 
czyli stu kilkudziesięciu biskupów, 
najlepszym rozwiązaniem w interesie 
ogółu jest zastosowanie Artykułu 25 
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Umożliwia on udzielanie 
ślubów parom jednopłciowym przez 
państwowe urzędy stanu cywilnego, z 
jednoczesnym brakiem takiej praktyki 
po stronie kościelnej. Wilk będzie syty 
i owca cała.

Katolicy za ślubami 
homoseksualnymi

Trzeba zauważyć, że państwowe 
śluby homoseksualne zawierane są 
np. w następujących krajach kato-
lickich: Belgia, Hiszpania, Meksyk, 
Portugalia, Argentyna, Brazylia, 
Francja, Urugwaj, Luxemburg, Ir-
landia, Portoryko, Kolumbia, Mal-
ta, Austria, Ekwador, Kostaryka. 
A także w USA, Kanadzie i RPA. 
Natomiast zakaz takich małżeństw 
obowiązuje na prawosławnej Biało-
rusi i w prawosławnej Bułgarii, zaś 
zateizowane Węgry (mniej niż 10% 
społeczeństwa uczestniczy w prakty-
kach religijnych) urzędowo zalegali-
zowały konkubinaty homoseksualne 
i rejestrują związki partnerskie osób 
tej samej płci.

Liberales Pax Inter Catholicos

Sprawa, za którą połowa Ludu Bo-
żego głosowała tak, a druga przeciw, 

wcale nie podzieliła ani nie skłóciła 
populacji kościelnej w Polsce. Liberal-
ny charakter naszego Kościoła sprawia, 
że jedni i drudzy w spokoju, z szacun-
kiem, ramię w ramię uczestniczą w 
Mszach Świętych i przekazują sobie znak 
pokoju. Kopanie rowów między ludźmi 
na wzór resentymentów Dixie po Woj-
nie Secesyjnej, ideologii Ku-Klux-Klanu 
oraz propagandy Piusa XII wojującego o 
utrzymanie średniowiecznej pozycji Ko-
ścioła (poprzez negowanie laicystycznej 
formuły powojennych państw europej-
skich), w praktyce nie odnosi żadnych 
skutków. Nasza populacja kościelna jest 
liberalna, wyznaje ewangeliczne zasady 
„Liberte, Egalite, Fraternite” – Wolność, 
Równość, Braterstwo. Nie chce żyć w 
państwie urządzonym według ukocha-
nego przez Piusa XII modelu Francisco 
Franco i António Salazara. Przecież był 
Sobór Watykański II, a dzisiaj jest Fran-
ciszek.

Liberalność Kościoła na co dzień

Kościół jest wspólnym domem dla 
członków i sympatyków PiS, PO, PSL, 
SLD, LPR, Ruchu Katolicko-Naro-
dowego, Inicjatywy Feministycznej, 
Nowoczesnej, Ruchu Narodowego, 
Komunistycznej Partii Polski i wszyst-
kich kilkudziesięciu nie wymieniowych 
partii polskich (nazwy wg Wykazu Par-
tii Wpisanych do Ewidencji Partii Poli-
tycznych, w: pkw.gov.pl).

Kościół dla wszystkich jest wspólną 
przestrzenią wolnych myśli i wyborów. 
Nikt nie zabrania nikomu uczestnicze-
nia w Mszach Świętych i przyjmowania 
Sakramentów Świętych. Każdy jest tu u 
siebie, pod opieką Ducha Świętego.

W Kościele występuje wolność 
uczestnictwa. W Mszach Świętych 
i procesjach swobodnie mogą brać 
udział Świadkowie Jehowy, Żydzi, 
Protestanci, Buddyści, Muzułmanie, 
Prawosławni, Hinduiści. Murzyni, 
Arabowie, Hindusi, Chińczycy. Cu-
dzołożnice, cudzołożnicy, rozwódki, 
rozwodnicy, konkubiny, konkuben-
ci, geje i lesbijki. Wszyscy są naszy-
mi siostrami i braćmi takimi jak my 
sami.

Kościół to liberalna oaza dla skłóco-
nych polityków i samorządowców. Gdy 
są w świątyni lub na plenerowych uro-
czystościach katolickich, są blisko sie-
bie, pełni tolerancji i szacunku według 
zasady „Liberte, Egalite, Fraternite”. 
Wymieniają uśmiechy i znak pokoju, 
są jak jedna liberalna katolicka rodzina.

Co można usłyszeć wśród wiernych

Liberalny charakter Kościoła spra-
wia, że uwagę wiernych przykuwa kwestia 
przymusowego celibatu księży parafial-
nych i diecezjalnych, którego w czasach 
pierwszych i przez grubo ponad tysiąc lat 
nie było.

W Pierwszym Liście do Tymoteusza 
Święty Paweł stwierdził: „Biskup zaś ma być 
nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiar-
kowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczy-
ciel. (…) Który by własnym domem dobrze 
zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i 
wszelkiej uczciwości” - 1 Tm 3; 2,4.

W Liście do Tytusa Święty Paweł 
wskazując kogo należy ustanawiać pre-

zbiterami (księżmi), przekazał: „Takich, 
którzy są nienaganni, są mężami jednej 
żony, którzy mają dzieci wierzące (…)” - 
Tyt 1; 6.

Skutki braku żony

Dla młodych męskich organizmów i 
w wieku średnim, brak żony może prowa-
dzić do poważnych problemów zdrowot-
nych. Przyniesie też starość bez rodziny 
i potomstwa kolejnych pokoleń, samot-
ność i egzystencjalną pustkę.

Problemy zdrowotne generowane 
przez celibat dobrze widać w świetle No-
wego Testamentu: „Jednak ze względu 
na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, 
niech każdy ma swoją żonę i każda nie-
chaj ma własnego męża. (…) Nie strońcie 
od współżycia z sobą, chyba za wspólną 
zgodą do pewnego czasu, aby oddać się 
modlitwie, a potem znowu podejmujcie 
współżycie, aby was szatan nie kusił z 
powodu niepowściągliwości waszej. (…) 
Jeśli jednak nie mogą zachować wstrze-
mięźliwości, niechaj wstępują w stan mał-
żeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan 
małżeński, niż gorzeć” - 1 Kor 7; 2,5,9.

Tylko papiestwo uparło się na celibat

W ramach średniowiecznej walki pa-
piestwa o pełnię władzy nad ludzkością, 
celibat księży stał się narzędziem dyscy-
plinowania duchowieństwa i wymuszania 
posłuszeństwa. Celibat narzucono księ-
żom podczas Reformy Gregoriańskiej za 
pontyfikatu Grzegorza VII (1073-1085), 
obowiązującym prawem kościelnym stał 
się za pontyfikatu Innocentego III (1198-
1216). W Polsce zaczęto go wymagać od 
roku 1197. Obecnie polskim kapłanom 
prawa do posiadania rodziny, Watykan 
odmawia przepisami Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego, który wszedł w życie w XX 
wieku.

O rodzinne prawa księży upomnieli 
się ks. prof. dr Marcin Luter i król Hen-
ryk VIII – luteranizm i anglikanizm już 
w XVI wieku zniosły przymusowy celibat.

Celibat – kwestia suwerenności 
państwa

Zakaz małżeństw polskich księży z 
mocy zagranicznego prawa, nosi cechy 
ingerencji zewnętrznego ośrodka władzy 
w prawa polskich obywateli. Metodą wy-
jaśnienia problemu, byłoby złożenie przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich zapytania 
do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczą-
cego zgodności odpowiednich przepi-
sów zagranicznych regulacji prawnych, z 
przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej – przede wszystkim z Art. 31 ust. 
2, Art. 32 ust. 1 i 2 oraz Art. 47, wobec 
treści Art. 37, ust. 1: „Kto znajduje się 
pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, 
korzysta z wolności i praw zapewnionych 
w Konstytucji”. Należy zauważyć, że Art. 
53 dotyczący spraw religijnych, w ogóle 
nie przewiduje religijnego narzucania 
polskim obywatelom zakazu zakładania 
rodziny w drodze zawarcia małżeństwa. 
Zaś Art. 48 ust. 1 każdemu rodzicowi, w 
tym księżom rzymskokatolickim, gwaran-
tuje prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami. A Kodeks Ro-
dzinny i Opiekuńczy cytując przeszkody 
zawarcia małżeństwa podaje – wiek, ubez-
własnowolnienie, chorobę psychiczną lub 
niedorozwój umysłowy, pozostawanie w 
innym związku małżeńskim, pokrewień-
stwo i powinowactwo oraz przysposobie-
nie. Nie ma mowy o zakazie zawierania 
małżeństw z powodu zagranicznych ko-
deksów.

Niech księża mają swoje rodziny

Nie ma celibatu w Judaizmie, Prawo-
sławiu (w tym u Starokalendarzowców), 
Protestantyzmie i u Starokatolików (w 
tym w Kościele Polskokatolickim). Od-
rzucają go Świadkowie Jehowy i Mormo-
ni, nie obowiązuje w Islamie.

Dziś w naszym Kościele odmawia 
się duszpasterzom prawa do sakramen-
tów kapłaństwa i małżeństwa razem. 
Wbrew Nowemu Testamentowi mu-
szą wybierać – albo sakrament szósty, 
albo siódmy. Przez ten tragiczny wybór 
nie spełniło się tyle pięknych powołań 
kapłańskich i może nie spełniać się w 
przyszłości. Wszystkie siedem Sakra-
mentów są dla wszystkich Chrześcijan, 
dlaczego Rzymscy Katolicy są tego po-
zbawieni. Przymusowy celibat księży 
to antykultura wobec systemu wartości 
ewangelicznych, zaprzeczenie Bożego 
Prawa do życia człowieka w szczęściu 
rodzinnym.

Módlmy się w intencji naszych kapła-
nów by mogli żyć w rodzinach, wychowy-
wać dzieci w katolickiej wierze i cieszyć się 
wnukami i prawnukami.

Słowa ostatnie

Jak zawsze sierpniowe rozważania i 
zgłoszone tezy stanowią publicystykę 
advocati diaboli, a słowa ostatnie po-
wiedzą Czytelnicy. Czekamy na reflek-
sje, oceny, komentarze, przemyślenia, 
uzupełnienia, sprostowania i protesty. 
Najciekawsze chętnie opublikujemy na 
naszych łamach.

Szczęść Boże.

KAROL PODGÓRNY
(CYTATY Z LISTÓW ŚWIĘTEGO PAWŁA ZA: NOWY 

TESTAMENT, TŁUMACZENIE Z JĘZYKA GRECKIEGO, THE 
GIDEONS INTERNATIONAL, NASHVILLE, USA)

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Kościół multikulturowy i liberalny - a co z celibatem?

Celibat nie obowiązuje m.in. duchownych Ko-
ściołów Starokatolickich. Na zdjęciu Proboszcz 
Parafii Polskokatolickiej pw. Świętej Rodziny 
w Łodzi – ks. Jacek Zdrojewski wraz z żoną 
Agnieszką oraz dziećmi: Alicją i Oskarem.
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Panie Dziekanie, rok akademicki 
2019/2020 za nami. Jak uczelnia sobie ra-
dziła w tej nietypowej sytuacji związanej 
z pandemią?

W mojej blisko 50-letniej karie-
rze nauczyciela akademickiego nie 
spotkałem się z podobną sytuacją. 
Zawieszenie zajęć dydaktycznych w 
miesiącu marcu z powodu panującej 
pandemii wymusiło na kierownictwie 
uczelni dostosowanie prowadzenia 
zajęć do zaistniałej rzeczywistości. W 
szkole niepublicznej można dużo ła-
twiej i szybciej podejmować decyzje, 
nawet te nietypowe. W porozumieniu 
z kadrą naukową szybko dostosowa-
no program nauczania do zdalnego 
prowadzenia zajęć. Muszę przyznać, 
że nasi dydaktycy a przede wszystkim 
studenci stanęli na wysokości zadania, 
bardzo sprawnie i z pełną odpowie-
dzialnością zmierzyli się z tym trud-
nym problemem.

W naszej uczelni proces dy-
daktyczny nie został przerwany w 
związku z pandemią. Zajęcia odby-
wały się zdalnie, dydaktycy byli do 
dyspozycji studentów za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej. Studenci zdawali egzaminy w 
oparciu o mój autorski program, 
który w naszej uczelni funkcjonuje 
od kilkunastu lat. Aktualnie nasi 
studenci zdają egzaminy dyplo-
mowe, oczywiście z zachowaniem 
wszystkich wymogów bezpieczeń-
stwa.

Wspomniał Pan o kadrze naukowo-dydak-
tycznej…

Zatrudniamy szereg uznanych w 
kraju i na świecie wykładowców, w 
tym pracujących w czołowych uczel-
niach publicznych, co pozwala na za-
pewnienie wysokiej jakości nauczania 
oraz kształcenie wykwalifikowanej 
kadry absolwentów. Pracownicy Filii 
prowadzą liczne badania z zakresu za-
rządzania oraz dyscyplin pokrewnych, 
aktywnie współpracując z praktykami 
gospodarczymi na polu doradztwa i 
dokształcania kadry menedżerskiej. 
Efektem tych prac są publikacje w 
czołowych wydawnictwach krajowych 
i zagranicznych. Pracownicy Filii są 
także autorami uznanych podręczni-
ków oraz innych opracowań dydak-
tycznych dla studentów. 

Przed nami nowy rok akademicki. Jak 
przebiega rekrutacja? Czy w uczelni zaszły 
jakieś zmiany?

Może zacznijmy od zmian. Uczel-
nie niepubliczne mają możliwość 
podejmowania określonych decyzji 
znacznie szybciej od uczelni pań-
stwowych, co pozwala dość spraw-
nie i efektywnie modyfikować profil 
kształcenia w zależności od potrzeb 
rynkowych.

Od roku akademickiego 2019/2020 
Filia w Ciechanowie rozpoczęła naucza-
nie decydując się na profil praktyczny. 
Programy nauczania zostały dostosowa-
ne do nowych wymogów, gdzie główny 
nacisk położono na praktyczne przygo-
towanie studenta do pracy zawodowej. 
Nawiązano kontakty z interesariuszami 
zewnętrznymi w celu odbywania praktyk 
zawodowych przez naszych studentów 
oraz powołano pełnomocnika ds. prak-
tyk. Kadra dydaktyczna oprócz przygo-
towania akademickiego musi posiadać 
doświadczenie w pracy poza uczelnią.

Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje 
pracowników, którzy oprócz wiedzy 
ogólnej posiadają również wstępne 
doświadczenie zawodowe. Profil prak-
tyczny, poprzez system praktyk zawo-
dowych, które trwają przez cały okres 
studiów, gwarantuje zdobycie nie-
zbędnych umiejętności praktycznych.

Rekrutację rozpoczęliśmy z dniem 
20 lipca br. i mamy nadzieję, że nasze 

dotychczasowe doświadczenie aka-
demickie na ciechanowskim rynku, 
poparte każdorazowo wysoką oce-
ną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
przekona kandydatów do podjęcia de-
cyzji o studiowaniu w naszej uczelni.

Filia w Ciechanowie to nie tylko studia I 
i II stopnia. Od nowego roku planujecie 
Państwo rozszerzenie działalności. Proszę 
powiedzieć coś więcej na ten temat.

Faktycznie, sama inicjatywa uru-
chomienia studiów podyplomowych 
wypłynęła od naszych absolwentów. 
Posiadanie bardzo specjalistycznej 
wiedzy w danej dziedzinie jest dużym 
atutem na rynku pracy. Nasza jed-
nostka macierzysta – Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie – już od 15 
lat prowadzi studia podyplomowe na 
różnych kierunkach. Korzystając z ich 
doświadczenia i wykwalifikowanej ka-
dry naukowej od roku akademickiego 
2020/2021 uruchamiamy w pierwszej 
kolejności studia podyplomowe na 
kierunkach: Zamówienia publiczne, 
Zarządzanie zasobami ludzkim, Ka-
dry i płace, Bezpieczeństwo i higiena 
pracy, Menedżer sportu, Pedagogika, 
Executive Master of Business Admi-
nistration (EMBA).

Podkreślenia wymaga fakt, że ab-
solwenci prestiżowego kierunku stu-
diów podyplomowych MBA zgodnie 
z obowiązującymi przepisami upraw-

nieni są do sprawowania funkcji 
członka organu nadzorczego w spół-
ce z udziałem Skarbu Państwa bez 
konieczności składania dodatkowych 
egzaminów w tym zakresie. Co istot-
ne, studenci studiów podyplomowych 
mogą ubiegać się o dofinansowanie z 
funduszy wydatkowych przez Powia-
towe Urzędy Pracy.

Szkoła realizuje również kilka pro-
jektów unijnych. Nasi studenci mają 
możliwość pobierania dodatkowej, 
bezpłatnej nauki języków obcych oraz 
pogłębiania wiedzy informatycznej. 

Jak zachęciłby Pan potencjalnego kandy-
data na studenta, że warto wybrać Waszą 
uczelnię?

25-letnia działalność edukacyjna 
poparta wysokimi ocenami Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, doświadczo-
na kadra naukowa oraz bardzo pozy-
tywna opinia naszych absolwentów 
jest najlepszym dowodem na to, że 
warto wybrać naszą uczelnię.

Przyjazna, ciepła atmosfera, in-
dywidualne podejście do każdego 
studenta, w tym atrakcyjny system 
stypendialny wraz z dogodnymi wa-
runkami płatności za studia, to ar-
gumenty, które powinny zachęcić i 
przekonać każdego kandydata. Zapra-
szamy. 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z dr. hab. Janem Rusinkiem - Dziekanem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Filia w Ciechanowie

Warto wybrać naszą uczelnię
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W ramach projektu „Zintegrowany rozwój 
szkolnictwa zawodowego”, realizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, Medyczna Szkoła Policealna w Ciecha-
nowie pozyskała dodatkowe wyposażenie 
pracowni zawodowych dla higienistki stoma-
tologicznej i kosmetyczki.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności 
w zakresie pracy wspomaganej nowo-
czesnymi urządzeniami zwiększa szansę 
zatrudnienia. W tym roku kosmetyczki 
Medyka będą uczyły się: depilacji lasero-
wej, pilingu węglowego i kawitacyjnego, 
oczyszczania wodorowego i fotoodmła-
dzania skóry, mikrodermabrazji, me-
zoterapii bezigłowej, usuwania tatuaży, 
zamykania naczynek. Poznają również 
wyszczuplający zabieg na ciało – termo-
genic. Kosmetyczki Medyka to specja-

listki w dziedzinie stylizacji i wizażu, po-
mogą w walce z cellulitem, rozstępami, 
trądzikiem. Posiadają przygotowanie do 
przeprowadzenia profesjonalnej diagno-
zy kosmetycznej oraz zorganizowania i 
prowadzenia własnego gabinetu kosme-
tycznego. Branża beuty jest jedną z naj-
prężniej działających w Polsce. Profesjo-
nalna kosmetyczka może liczyć na pewne 
zatrudnienie i wysokie zarobki.

Z kolei higienistki stomatologiczne 
z Medyka mają świadomość, że zdrowe 
zęby wpływają na zdrowie, dodają uro-
ku, sprzyjają dobremu samopoczuciu, 

pozwalają uniknąć bólu i zbędnych kosz-
tów leczenia. Posiadają uprawnienia do 
samodzielnego przeprowadzania zabie-
gów profilaktyczno-leczniczych i rehabi-
litacyjnych na zlecenie lekarza dentysty. 
Mogą udzielić instrukcji jak prawidłowo 
szczotkować i nitkować zęby przy za-
łożonym aparacie ortodontycznym. W 
ramach projektu szkoła pozyskała laser 
biostymulacyjny, vector ultradźwięko-
wy, sondę periodontologiczną i lampę 
wybielającą. Pracownia higieny stomato-
logicznej to nowoczesny gabinet stoma-
tologiczny. Absolwentki kierunku posia-
dają przygotowanie do przeprowadzenia: 
skalinu, fluoryzacji, lakierowania, piasko-
wania, posługiwania się kamerą doustną 
i oprzyrządowaniem Unitu, ponadto 
profesjonalnie prowadzą profilaktykę pa-
radontozy i przeciwpróchniczą. 

Nowoczesną pracownią zawodu 
może pochwalić się też technik masaży-
sta, który otrzymuje w szkole wiedzę z 
zakresu fizjoterapii i odnowy biologicz-
nej. Masażysta poznaje metody i tech-
niki masażu oraz zabiegi, które relak-
sują, odmładzają, wspomagają leczenie 
i rehabilitację. Umie wykonać masaż 
klasyczny, medyczny, sportowy, kosme-
tyczny, limfatyczny, relaksacyjny, gorący-
mi kamieniami, czekoladą, misami ko-
kosowymi, pałeczkami bambusowymi, 
bańką chińską. Skutecznie posługuje się 
terapią punktów spustowych i kinesio-
tapingiem. Dokona diagnozy przyczyn 
bólu i zaproponuje ćwiczenia uspraw-

niające i profilaktyczne. W szkole zostaje 
przygotowany do podjęcia pracy w: przy-
chodniach rehabilitacyjnych, oddziałach 
szpitalnych, gabinetach fizjoterapeutycz-
nych i odnowy biologicznej, sanatoriach, 
ośrodkach SPA, a przede wszystkim we 
własnym gabinecie masażu. 

Pisząc o Medyku nie można pomi-
nąć kierunku asystenta osoby niepełno-
sprawnej czy opiekuna medycznego. Ab-
solwenci tych kierunków świadczą usługi 
opiekuńcze i rehabilitacyjne. Diagnozują 
warunki życia podopiecznego dążąc do 
usuwania barier psychologicznych, spo-

łecznych, komunikacyjnych. Pobudzają 
aktywność życia codziennego, motywują. 
Doradzają w zakresie przekwalifikowania 
zawodowego i integracji ze środowiskiem 
społecznym. Stosują terapię zajęciową i 
arteterapię. Skutecznie udzielają pierwszej 
pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia 
lub życia. W związku ze starzeniem się 
społeczeństwa i wydłużaniem życia, zapo-
trzebowanie na asystentów i opiekunów 
wciąż wzrasta. Mogą prowadzić własną 
działalność opiekuńczą nad osobami cho-
rymi, niepełnosprawnymi, starszymi.

TM

Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie

Nowe wyposażenie pracowni w Medyku

Zajęcia w pracowni higieny stomatologicznej w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechano-
wie - przygotowanie pacjenta do zabiegu.
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Jak Pan ocenia wyniki wyborów prezydenc-
kich na terenie naszego powiatu?

Przede wszystkim wygrała demo-
kracja. Najwyższa frekwencja wy-
borcza od 1990 roku sięgająca pra-
wie 70% w skali kraju, to świadczy 
o  dojrzałości Polaków. Nasz powiat 
też zanotował rekordową frekwencję, 
przekraczającą 67% uprawnionych 
do głosowania. Rzec by się chciało 
„Vox populi, vox Dei”. Wybory są 
rozstrzygnięte, a ich niekwestiono-
wanym zwycięzcą jest Andrzej Duda, 
który był również moim kandyda-
tem. 

Prezydent Andrzej Duda wybra-
ny przy tak dużym zaangażowaniu 
wyborców, otrzymał olbrzymi man-
dat zaufania. Tym bardziej mnie 
to cieszy, że ten akt wyborczy to 
pozytywna ocena jego pięcioletniej 
kadencji i ocena skutecznej polityki 
Prawa i Sprawiedliwości. W powiecie 
ciechanowskim poparcie dla Prezy-
denta przekroczyło 63%, co również 
bardzo mnie cieszy. Bo to też pozy-
tywna ocena mojej działalności poli-
tycznej.

Mówię o tym ponieważ Prezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Kosiń-
ski bardzo mocno zaangażował się w 
poparcie wiceprzewodniczącego PO 
Rafała Trzaskowskiego, uczestnicząc 
w jego wiecu wyborczym i wyrażając 
swój głos poparcia dla jego kandyda-
tury. Każdy z nas ma prawo do swo-
ich decyzji politycznych ale gdy kilka 
tygodni wcześniej do Ciechanowa 
przyjeżdża Prezydent Rzeczypospo-
litej Polski Andrzej Duda, a włodarz 
Ciechanowa nawet nie jest w stanie 
uczynić prostego gestu i przywitać 
głowę naszego państwa w swoim 
mieście - dziwi mnie takie zachowa-
nie. Mam wrażenie, że prezydenta 
Kosińskiego zdecydowanie bardziej 
interesuje polityka ogólnokrajowa, 
niż sprawy Ciechanowa.

Czym będzie Polski Holding Spożywczy?
Polski Holding Spożywczy, a raczej 

Krajowa Grupa Spożywcza w  swojej 
perspektywie ma być silnym podmio-
tem gospodarczym opartym o  Krajo-
wą Spółkę Cukrową. Wokół Krajowej 
Spółki Cukrowej nastąpi konsolidacja 
aktywów państwowych z branży rol-
no-spożywczej. W rękach Skarbu Pań-

stwa jest jeszcze kilkadziesiąt podmio-
tów, które  właśnie dzięki konsolidacji 
wzmocnią swoją pozycję rynkową. W 
ten sposób Krajowa Grupa Spożywcza 
będzie mogła oddziaływać na kilka 
sektorów jednocześnie, poczynając od 
sektora cukrowego, poprzez sektory 
zboża, rzepaku, nasiennictwa, owo-
cowo-warzywny, paszowych roślin 
strączkowych, tytoniu i chmielu, skro-
bi ziemniaczanej, a nawet słodyczy czy 
biopaliw. 

Na jakim etapie są działania w zakresie 
utworzenia go?

Proces konsolidacji ma być zakoń-
czony do końca 2020 roku. Podzielony 
jest na kilka etapów i nawet pandemia 
Covid-19 - nie zakłóciła tego procesu. 
Pierwszy etap polegający na wytypowa-
niu spółek Skarbu Państwa, które mają 
wejść do KGS zakończył się zgodnie 
z  harmonogramem w czerwcu. Teraz 
trwa etap szczegółowego badania po-
szczególnych podmiotów gospodar-
czych. Ostatni etap to proces konso-
lidacji formalno-prawnej. I tu liczę na 
sprawną działalność Sądów i  samego 
Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie korzyści z działalności KGS odniesie 
przeciętny rolnik?

Krajowa Grupa Spożywcza poprzez 
proces konsolidacji będzie miała zdecy-
dowanie mocniejszą pozycję rynkową 
w naszym kraju, a tym samym zosta-
nie wzmocniona pozycja producenta 
rolnego, czyli rolnika. Rolnik sprzeda-
jący swoje płody do KGS po pierwsze 
będzie miał gwarancję ceny, po drugie 
gwarancję odbioru surowca wytwo-
rzonego w swoim gospodarstwie, a po 
trzecie gwarancję terminu zapłaty.

Zamieścił Pan w mediach społecznościo-
wych grafikę popierającą polskich rolników. 
Była to odpowiedź na apele części opozycji 
i jej zwolenników, by bojkotować polskie 
produkty ze względu na preferencje wy-
borcze większości mieszkańców wsi. Co Pan 
sądzi o takich apelach?

Dziękuję serdecznie za każdy od-
dany głos w ostatnich wyborach prezy-
denckich. Bardzo serdecznie dziękuję, 
wszystkim tym, którzy oddali głos na 
Andrzeja Dudę!

Cieszy mnie, że Prezydent Andrzej 
Duda uzyskał 63% poparcia na pol-
skiej wsi i aż 81% poparcia wśród sa-
mych rolników, bo sam mam zaszczyt 
kreować politykę rolną w naszym kraju 
od prawie pięciu lat.

Skandalem jest dla mnie wywie-
ranie presji różnych środowisk zwią-
zanych z kontrkandydatem Andrzeja 
Dudy na polskie obszary wiejskie, 
tylko dlatego że tak gremialnie popar-
ły kandydata Zjednoczonej Prawicy. 
Zapewne sam Pan Redaktor widział 
nawoływania do bojkotu polskich pro-
duktów spożywczych. Stoję murem 
za rolnikami. Dlatego po raz kolejny 
mówię stanowcze NIE bojkotowi Pol-
skiej Wsi! Powiem więcej - Mieszkańcy 
Polskiej Wsi to ludzie mądrzy, ciężko 
pracujący i oddani naszemu Krajowi. 
Ich głos, mój głos, jest tak samo ważny, 
jak każdy inny.

Rolnicy narzekają na niskie ceny skupu zbóż 
i import taniego zboża, m.in. z Ukrainy? Co 
może zrobić rząd by wesprzeć polskich pro-
ducentów?

Dlatego została stworzona Plat-
forma Żywnościowa. Platforma to 
giełda stworzona na wzór giełdy 
papierów wartościowych, ale obra-
cająca nie akcjami, ale produktami 
rolnymi.

Założeniem tej platformy jest 
uzyskanie równowagi rynkowej, rów-
nowagi między podażą, a popytem. 
Taka cena powinna być wskaźnikiem 
dla wszystkich innych transakcji w 
naszym kraju. Giełda rozkręca się. Z 
fazy pilotażu przechodzi w fazę nor-
malnej działalności. Już wkrótce nie 
będziemy oglądać się na ceny noto-
wań giełdowych zbóż w Paryżu, czy 
Chicago, a na nasze notowania kra-
jowe, które będą uwzględniały nasze 
uwarunkowania lokalne. 

- Słychać też narzekania na wzrost stawki 
podatku VAT na nawozy...

Panie Redaktorze, odpowiem krót-
ko. Proszę nie powtarzać tego kłamstwa!

Nawozy, środki ochrony roślin, 
pasze, usługi weterynaryjne mają utrzy-
maną obniżoną stawkę VAT. I co naj-
ważniejsze, obniżona stawka VAT zna-
lazła się bezpośrednio w tzw. matrycy 
vat-owskiej, co daje mocniejszą ochro-
nę, niż tylko powielanie jej w kolejnych 
rozporządzeniach Ministra Finansów.

Kiedy rolnicy mogą liczyć na rozpatrzenie 
wniosków modernizacyjnych złożonych w 
ostatnim naborze do ARiMR?

W czerwcu ARiMR zakończyła nabór 
wniosków o dofinansowanie inwestycji w 
ramach „Modernizacji gospodarstw rol-
nych” w obszarze „d”. W tym wypadku liczę 
na sprawność agencji płatniczej i zapewnie-
nia jej prezesa Tomasza Nowakowskiego. 
Listy rankingowe mają być opublikowane 
przed upływem regulaminowych trzech 
miesięcy, a podpisanie pierwszych umów 
jest możliwe tuż po publikacji tych list.

A co z wyrównaniem wysokości dopłat unij-
nych w stosunku do rolników z zachodniej 
Europy?

Trwają negocjacje w sprawie bu-
dżetu na unijną perspektywę 2021 
– 2027. W ramach WPR, zgodnie z 
tegorocznymi propozycjami Komisji 
Europejskiej, do Polski ma trafić o 3 
mld euro więcej. 25% może być trans-
ferowane między filarami. Negocjacje 
trwają, a pozycja polskich rolników, a 
przede wszystkim rozumienie polskie-
go rolnictwa zostało wzmocnione po 
objęciu teki Komisarza UE ds. rolnic-
twa przez Janusza Wojciechowskiego. 

Mogę zapewnić, że zrobimy 
wszystko by wyrównać stawki płatności 
bezpośrednich do średniej europejskiej. 

Jest Pan radnym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Co Pan sądzi o pomyśle po-
działu województwa?

Moja odpowiedź jest bardzo krót-
ka. To bardzo dobry pomysł. Woje-
wództwo Mazowieckie w 1999 roku 
powstało w zupełnie innych uwarunko-
waniach gospodarczych w naszym kra-
ju. Byliśmy w tzw. okresie przedakce-
syjnym. Od 1 maja 2004 roku jesteśmy 
w Unii Europejskiej, która w swoich 
instrumentach ma również realizację 
polityki regionalnej. I problem pojawił 
się wtedy, gdy w latach 2008 – 2015, 
za rządów PO – PSL, realizowano tzw. 
rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli 
w naszym przypadku rozwój Mazow-
sza, poprzez rozwój aglomeracji war-
szawskiej.

Ten model całkowicie się nie 
sprawdził. Warszawa i aglomeracja 
odleciała w rozwoju od pozostałej 
części Mazowsza. Średnia warszawska 
to  ponad 150% średniej europejskiej. 
Średnia mazowiecka, to niespełna 60% 
średniej europejskiej. Różnica kolosal-
na, ale ta różnica sprawia, że  wraz z 
Warszawą przekroczyliśmy średnią eu-
ropejską poziomu życia, bo sięga ona 
113%. Czy mieszkańcy naszego powia-
tu odczuwają to? Zapewne nie. 

Dopiero od 2019 roku mamy tzw. 
podział statystyczny Mazowsza. Ale je-
steśmy na progu nowej perspektywy 
budżetowej UE i wydzielenie woje-
wództwa mazowieckiego daje zdecydo-
wanie większe szanse na zrównoważony 
rozwój naszej części kraju. Powtórzę, 
rozwój zrównoważony, a nie tylko roz-
wój aglomeracji warszawskiej.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Rafałem Romanowskim – pochodzącym z naszego powiatu 
Pełnomocnikiem Ministra Aktywów Państwowych ds. rolno-spożywczych.

Stoję murem za rolnikami

Dzięki środkom z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Szulmierzu 
powstanie nowy most. Koszt inwestycji to 
1,5 mln zł.

Wkrótce rozpoczną się prace 
rozbiórkowe. Jezdnia na nowym 
obiekcie zostanie poszerzona do 7 
m, wykonane zostaną opaski asfalto-
we oraz bariery nad obiektem i przy 
dojazdach.

Ruch kołowy zostanie poprowa-
dzony tymczasowym jednokierun-
kowym bypassem obok istniejącego 

mostu. Bypass będzie posiadał na-
wierzchnię twardą o szerokości 3 m 
z obustronnymi poboczami o szero-
kości 0,5 m i 1,25 m. Pobocze o sze-
rokości 1,25 m przeznaczone będzie 
dla pieszych.

Wykonawcą inwestycji będzie 
Strabag Sp. z o.o. Roboty powinny 
zakończyć się do końca roku.

Z budowy nowego mostu jest za-
dowolona Mariola Kołakowska – Wójt 
Gminy Regimin, na terenie której leży 
Szulmierz. – Zawsze się cieszymy gdy 

na terenie gminy są realizowane in-
westycje ze środków zewnętrznych. 
Dobrze, że Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego dostrzegł potrzebę budo-
wy nowego mostu. Bardzo liczymy, 
że zarządca drogi w niedługim czasie 
przeprowadzi też remont drogi wio-
dącej przez miejscowość Szulmierz. 
Jest ona w złym stanie technicznym, 
a inwestycja ta jest bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców – powiedziała nam 
wójt Kołakowska.

TM

Z gminy Regimin

Będzie nowy most 
w Szulmierzu

Wójt Mariola Kołakowska na moście w Szulmierzu.
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ogłoszenie

Śubowo cz. II
Dziś podążając dalej szlakiem architektury drew-
nianej znowu na moment zatrzymamy się w Ślu-
bowie. Tak, jak pisałam w czerwcu dworu już nie 
ma, ale warto tutaj zajrzeć, aby zobaczyć praw-
dziwą „perełkę”, która w dodatku kryje w sobie 
kilka ciekawych mniejszych skarbów. Mowa 
oczywiście o kaplicy dworskiej, czyli jedynym, co 
pozostało z dawnej świetności majątku w Ślubo-
wie. Czemu w ogóle warto się tutaj zatrzymać, 
skoro drewnianych kościółków w naszej okolicy 
(może nie najbliższej, ale też znowu nie tak 
dalekiej) jest wcale niemało? Co spowodowało, 
że obiekt ten w ogóle przetrwał od XVIII w., i co 
takiego kryje w swoim wnętrzu?

Kościół – dziś właściwie kaplica filialna 
parafii Gąsocin – powstał z fundacji Józe-
fa Radzickiego w 1780 r. Wykonano go z 
drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej 
na otynkowanej podmurówce. Do nawy 
prostokątnej dostawiono węższe od niej 
prezbiterium, po bokach którego umiesz-
czono pomieszczenia zakrystii i skarbczyka. 
Od frontu nawy znajduje się kruchta. Bla-

szany dach wieńczy sześcioboczna 
wieżyczka z sygnaturką do dziś 
wzywającą wiernych na niedziel-
ną mszę. W środku, w ołtarzu 
głównym, widać obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. 
ozdobiony wotami. Po odsłonię-
ciu ukazuje on piękną drewnianą 
płaskorzeźbę św. Józefa Robotnika 
– patrona kaplicy. Znajdziemy tu 
także kilka wyjątkowych przed-
miotów, które przetrwały pró-
bę czasu i wojenne zawieruchy: 
malowane na desce dwa obrazy 
z XVIII w. przedstawiające św. 
Kajetana i św. Stanisława Kostkę, krucyfiks, 
fotel w stylu Ludwika XVI i miedziany ko-
ciołek na wodę święconą z XVIII w., tablicę 
konsekracyjną w oryginalnej ramie z 1781 
r. oraz obraz św. Antoniego z 1915 r. 

Po roku 1945 kościół niestety popadł 
w ruinę. Ówczesnym władzom bardzo za-
leżało, aby tak właśnie się stało. Zdjęcia w 
kronice parafii Gąsocin ukazują, że miejsce 
to było w opłakanym stanie i tak naprawdę 
nadawało się jedynie do rozbiórki. Takie 
działanie nikogo by nie dziwiło, gdyż nie-
daleko i tak powstawała nowa parafia, w 
której trwała budowa kościoła, a remont 
kaplicy w praktyce stanowił koszt nowego 
obiektu. Duże zaangażowanie okolicznych 
mieszkańców oraz determinacja ówczesne-
go proboszcza parafii Gąsocin sprawiły, że 
1 lipca 1972 r. rozpoczął się remont gene-
ralny. Z racji tego, iż budynek jest drew-
niany, a przez lata był zaniedbany, trzeba 
było rozebrać go niemal do fundamentów 
i z ogromną dokładnością złożyć na nowo. 

Dużą pomoc materialną okazały okoliczne 
parafie organizując składki. Warto pamię-
tać, że w tym czasie nowopowstająca para-
fia Gąsocin budowała dwa kościoły jedno-
cześnie, co nawet dziś stanowi ewenement. 
Sam ks. proboszcz – śp. Władysław Stradza 
odwiedzał inne kościoły, głosił kazania i w 
ten sposób pozyskiwał fundusze na kaplicę. 
To były dziwne czasy, w których pieniądze 
(brakowało ich niemal wszystkim, a mimo 
to budowy trwały) nie stanowiły proble-
mu, bo zarówno fundusze, jak i chęci do 
pracy zawsze udawało się zorganizować. 
Prawdziwą trudność stanowiło uzyskiwanie 
pozwoleń od władz przeciwnych Kościoło-
wi. Wszystkie przeciwności jednak udało 
się pokonać, bo ludzie mieli ogromne po-
czucie wspólnoty i odpowiedzialności za 
dobro powszechne. W kronice parafialnej 
zapisane są dziesiątki nazwisk fundatorów 
oraz tych, którzy nie mając wiele, ofiarowali 
swoją ciężką pracę. 2 września 1973 roku 
nastąpiło poświęcenie odrestaurowanej ka-

plicy, która to uroczystość zgro-
madziła około 2.000 wiernych, 
czyli niemal tyle, ile dziś liczy 
cała parafia Gąsocin. Biorąc pod 
uwagę aktualną frekwencję w 
kościołach było to liczba niemal 
niewiarygodna, wszak mówimy 
tu o niewielkiej wiosce, w której 
mieszka na co dzień 180 osób. 

Wyjątkowość Ślubowa nie 
polega jedynie na tym, że jest w 
„posiadaniu” zabytku. Miejsce to 
tworzą przede wszystkim ludzie  
mówiący o kaplicy „nasz kośció-
łek”. Ofiarowują nie tylko swoje 

modlitwy i pracę, ale nade wszystko serca. 
Nie zdarza mi się, aby wizyta tutaj przebie-
gła bez serdecznej rozmowy. Obecny ks. 
proboszcz – Ireneusz Cielicki, podobnie jak 
pierwszy proboszcz parafii Gąsocin, dzięki 
któremu kaplica została odbudowana, ma 
do Ślubowa wielki sentyment i wykazuje 
troskę o to, aby wszystkie prace konser-
watorskie wykonywane były systematycz-
nie. Ostatnio zauważył, że Ślubowo, jak 
sama nazwa wskazuje, dla wielu młodych 
okazuje się idealnym miejscem na… ślub. 
Zdarzają się pary, który po internetowych 
poszukiwaniach trafiają właśnie tutaj. Pięk-
ne otoczenie, klimatyczne wnętrze w stylu 
dawnych kaplic dworskich (niektórym 
kojarzy się również ze stylem góralskim), 
duże możliwości wykonania oryginalnej 
dekoracji i wspaniali ludzie działają niczym 
magnes. 

P.S. W Ślubowie można spotkać rów-
nież rzadko występującego bociana czarne-
go – ot ciekawostka ornitologiczna.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA
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historia

Nigdy nie była liczebną wspólnotą. Historycznie 
nie jest również młodą wspólnotą. Jaka czeka ją 
przyszłość? Nie wiem. Ale wiem, jak bogata jest 
historia tej wspólnoty. 

Bo kto wie? Być może mniej więcej 
w tym czasie, kiedy szykowano się do bi-
twy pod Grunwaldem (1410 r.), Biskup 
Płocki Jakub z Korzkwi erygował parafię 
w Zeńobku. Taką informację można wy-
czytać na tablicy informacyjnej w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Bartło-
mieja. Nie mam aktu erekcyjnego, ale jeśli 
to prawda, to zeńbocka parafia obchodzi 
w tym roku 610 urodziny. W związku z 
tym, że w sierpniu będzie doroczny odpust 
parafialny (24 sierpnia, ku czci św. Bartło-
mieja) pozwalam sobie na to jubileuszowe 
wspomnienie. 

Centrum każdej parafii stanowi świą-
tynia, gdzie gromadzi się Kościół, to jest 
ludzie wierzący. Pierwszy kościół pw. św. 
Bartłomieja, powstał na początku XV w. 
Jego fundatorem był Lutko z Zeńboka 
występujący w źródłach w latach 1424 - 
1426. Był to kościół drewniany z trzema 
ołtarzami, głównym i dwoma bocznymi. 
A pierwszym plebanem był tu bodaj Sta-
nisław. Niestety, kościół ten spłonął przed 
rokiem 1775. Na jego miejsce ufundowa-
no nowy. Jak czytamy w informacji przy 
wejściu do kościoła, w latach 1787-1788 
ksiądz Wojciech Modzelewski, z fundacji 
podczaszego przasnyskiego Błażeja Bartol-
da, zbudował nowy murowany kościół w 
stylu barokowym. I ten stoi do dziś. 

Co kryje? Zabytkowe ołtarze, obrazy, 
malowidła, szaty i naczynia liturgiczne. 
Ale o tym za chwilę. 

Wspólnota parafialna w Zeńboku 
przechodziła różne koleje losu. A to była 
samodzielną parafią, a to filią Łysakowa, by 

dziś od wielu, wielu lat być znów samo-
dzielnym ośrodkiem duszpasterskim. Od 
1775 r. posługiwało tu 45 księży. Jeden z 
nich, ks. Karol Morozewicz, był męczenni-
kiem obozu w Dachau (+1942 r.). Żywo w 
historii zapisał się czas Powstania Stycznio-
wego, co na tej ziemi jest doskonale upa-
miętnione. W granicach zańbockiej parafii 
gościli błogosławieni biskupi z Płocka: bł. 
abp. A. J. Nowowiejski i bł. bp. L. Wet-
mański – męczennicy II wojny światowej. 
Sam pasterz diecezji, bł. abp A. J. Nowo-
wiejski był tu dwukrotnie na wizytacjach 
kanonicznych: w 1910 r. w dniach 18-19 
maja – udzielił wówczas bierzmowania 
310 osobom; oraz w 1922 r. w dniach 2-3 
września – udzielił wówczas bierzmowania 
405 osobom. 

Podczas II wojny światowej dowódz-
two Niemców mieszkało na plebani, a 
ksiądz ponoć u kogoś na wiosce. Pani 
Kazimiera (dziś 95–latka) opowiadała, że 
jako dziecko przebywała w niemieckim 
areszcie, który mieścił się w piwnicy pleba-
nii. Nie jest to takie brzydkie architekto-
nicznie miejsce, ale jak to piwnica, strasz-
ne. Po wojnie szybko też przyszła komuna 
i nic już nie było takie, jak być powinno. 
Duchowni otrzymali kurialne dyrektywy, 
żeby jakoś ten czas przetrwać. Bo żeby zor-
ganizować uroczystość poświęcenia pola, 
procesję np. Bożego Ciała lub na Wszyst-
kich Świętych, musieli uzyskać zgodę 
urzędów państwowych. A ta, przynajmniej 
w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych, po uiszczeniu opłaty skarbowej, 

zwykle była wyrażana, ale w ściśle określo-
nych godzinach i z naznaczonymi osobami 
odpowiedzialnymi za przebieg uroczysto-
ści. Katecheza odbywała się w kościele, a 
czasem na plebanii i jeszcze trzeba było się 
z tego władzom państwowym tłumaczyć. 

To w powojennym już czasie oddał 
życie bohater lokalnych struktur AK, 
porucznik H. Kącki pseudonim Świda. 
W tym czasie żył tutaj z rodzicami, jako 
przesiedleniec spod Grudziądza, mój przy-
jaciel, wówczas dziecko, dziś śp. ks. Hen-
ryk Czepczyński. Jego krewny, ks. Wacław 

Bernaś, w 1950 r. przeżywał w zeńbockiej 
świątyni swoją prymicję. Musiał być do-
brym księdzem, bo wierni z jego ostatniej 

parafii w Szreńsku, napisali na nagrobnej 
płycie SWOJEMU OJCU PARAFIANIE. 

Tu w Zeńboku tworzył również na-
grodzony przez prezydenta Mościckiego 
p. Henryk Zgliczyński. Jedną z jego prac 
można zobaczyć w tutejszym kościele. Za 
namową bowiem ks. I. Pietrzaka, p. Hen-
ryk odnowił obraz Wniebowzięcia NMP 
pędzla włoskiego artysty. Obraz ten znaj-
duje się w naszym głównym ołtarzu.

A skoro o kościele mowa, to warto tu 
przyklęknąć przed tabernakulum, przyj-
rzeć się zabytkowej ambonie z czterema 
Ewangelistami, wpaść na pogawędkę do 
św. Józefa, kontemplować Krzyż z boczne-
go ołtarza i Mandylion, a także zapatrzeć 
się w zaprojektowaną przez A. Grossa 
(1966r.) polichromię świątyni. 

W XXI w. przed świątynią remonty 
(oby doszły do skutku i się powiodły). 
Przed parafią, jak pewnie przed każdą, 
zmagania się o wiarę, by w obecnym zamę-
cie czasów nie stracić z niej ani odrobiny. 
Niosąc tak długie i wielkie dziedzictwo 
nie sposób nie czuwać na straży chrześci-
jańskich wartości, które sprawiają, że jest 
jeszcze o czym pisać i co wspominać. 610 
lat – szmat czasu, bogactwo dziejów, spu-
ścizna wiary, którą warto strzec. 

KS. PIOTR MARZEC 

Puls historii 

Krótka historia parafii Zeńbok

Procesja wokół kościoła parafialnego w Zeńboku.

fo
t. 

Pio
tr 

Ps
zc

zó
łko

ws
ki 



22
www.pulsciechanowa.plksiążki

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.

30
książki

sierpień 2017
www.pulsciechanowa.pl

WALDEMAR
NICMAN

ADRES REDAKCJI
ul. Sienkiewicza 33A
06-400 Ciechanów
e-mail: pulsciechanowa@gmail.com
tel. 502 68 48 21

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Pszczółkowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wiktoria Kwiatkowska, 
Katarzyna Rólka, Dorota Smosarska, 
Andrzej Gindrych, Tomasz Jurczak,
Rafał Kado, Waldemar Nicman, 
Karol Podgórny, 
Mateusz Pszczółkowski, 
Tomasz Racki

BIURO REKLAMY 
tel. 502 68 48 21

WYDAWCA
P’art Studio – Piotr Pszczółkowski
ul. Sienkiewicza 33A, 
06-400 Ciechanów

DRUK Agora SA, 
ul. Daniszewska 27, 
Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Poglądy zawarte w publikowanych materiałach są osobistymi
opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać
poglądy Redakcji i Wydawcy.
Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego Wydawca
wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów
opublikowanych w „Magazynie Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS”
bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. 

ISSN 2392-3407

„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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Dzięki Wydawnictwu FRONDA ukazała się 
kolejna książka Szymona Nowaka – autora 
cenionych publikacji poświęconych Żołnie-
rzom Wyklętym. Tym razem opowiada ona 
o wspaniałym lekarzu ratującym dopiero co 
wyzwolonych więźniów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz.

Od kilku już miesięcy ludzkość zma-
ga się z całych swych sił z niewidzialnym, 
ale straszliwie groźnym wrogiem. Jest nim 
niespotykana od przeszło wieku pandemia 
spowodowana przez koronawirus (ostat-
nia tak wielka, która pozbawiła życia mi-
liony ludzi na Starym Kontynencie miała 
miejsce w latach 1918/19 i była to grypa 
zwana „hiszpanką”) i stanowi śmiertelne 
zagrożenie dla ludzi. Zwłaszcza tych naj-
starszych powyżej 70 roku życia, którzy 
często mają groźne choroby współistnie-
jące: onkologiczne, krążeniowe czy ukła-
du oddechowego. To sprzyja zarażeniu 
(należę niestety do grupy tych najbardziej 
zagrożonych, ale mam już 73 lata i swo-
je przeżyłem). Na pierwszej linii frontu 
„wojny” z zarazą znajdują się przedstawi-
ciele służby zdrowia z lekarzami i pielę-
gniarkami na czele. Wierni przysiędze Hi-
pokratesa, z narażeniem własnego zdrowia 
i życia ratują bliźnich. Są tych bohaterów 
teraźniejszej, dramatycznej sytuacji tysią-
ce. Bezimiennych najczęściej.

To tyle tytułem wstępu do książki 
„Lekarz z Auschwitz”, która niedawno po-
jawiła się na rynku księgarskim i przystaje 
do aktualnej sytuacji jak ulał. Jej autorem 
jest znany i ceniony już pisarz, autor wielu 
książek czasów wojny i tuż powojennych 
o mocnym zabarwieniu patriotycznym, a 
w szczególności o Żołnierzach Wyklętych/
Niezłomnych i Powstaniu Warszawskim – 
Szymon Nowak. Poświęcił im kilka świet-
nych pozycji. Tym razem napisał książkę 
o bohaterskim lekarzu z powołania, praw-
dziwym pasjonacie medycyny i ratowania 
ludzkiego życia za wszelką cenę. Jest to 
Józef Bellert (1887 – 1970). Do wielbi-
cieli czytania dotarła za sprawą czołowe-
go, rodzimego wydawnictwa FRONDA 
(ZONA ZERO). Potrafi ono doskonale 
dobierać tematy i autorów aby trafić w 
gusty czytelników. Książka liczy sobie 
368 stron, ale czyta się bardzo szybko bo, 
rozdziały są krótkie. Ponadto wewnątrz 
znajdziemy rzadko spotykaną ilość zdjęć i 
dokumentów, bo aż 103. Czarno-białe i z 
reguły bardzo wstrząsające, przedstawiają 
tragedię i gehennę więźniów z piekła na 
ziemi jakim niewątpliwie był niemiecki 
obóz koncentracyjny w Auschwitz. Wy-
dana jest w miękkiej oprawie. Nie ma to 

istotnego znaczenia, gdyż prawie wszyst-
kie książki Szymona Nowaka to pozycje 
do czytania, a nie ozdabiania domowej bi-
blioteczki. Ciekawe i bogate w interesują-
ce treści. Okładka też bardzo skromna, ale 
za to niezmiernie sugestywna - sugerująca 
tematykę pozycji. U góry charakterystycz-
na obozowa czapka w szaro-niebieskie 
pasy, które były symbolem obozów. Obok 
niej, nieco ukryta słuchawka lekarska. Ty-
tuł zaakcentowany dużymi, granatowymi 
literami. Na samym dole, trochę jakby za 
mgłą brama kolejowa wiodąca do rampy 
selekcyjnej transportów przybywających 
do piekła na ziemi. Cena detaliczna 39,90 
zł. jest zdecydowanie do przyjęcia. To 
książka bardzo aktualna na dzisiejszy dra-
matyczny i skomplikowany czas.

Jest to prawdziwa historia leka-
rza – Józefa Bellerta, 
który zorganizował 
i kierował szpitalem 
dla prawie 5.000 
osób znajdujących 
się na krawędzi życia 
i śmierci w dopiero 
co wyzwolonym naj-
większym niemieckim 
obozie zagłady świata. 
Nie da się oczywiście 
wprost porównać 
tamtego czasu z dzi-
siejszym. Mają one bez 
wątpienia jedną wspól-
ną cechę. Wspaniałych 
lekarzy, pielęgniarki 
i pozostały personel medyczny. Dlatego 
szczególnie ją polecam na ten czas. Po jej 
przeczytaniu docenimy w pełni tych, któ-
rzy ratują nam życie.

Historia prawdą pisana

W styczniu 1945 roku w najwięk-
szym obozie koncentracyjnym na świecie 
Auschwitz – Birkenau pozostało już tyl-
ko 4.800 więźniów, którzy byli właściwie 
gotowi aby przejść na drugą stronę. Nie 
nadawali się nawet do pędzenia na za-
chód w marszach śmierci. Po prostu cze-
kali na zbliżający się koniec życia. Komo-
ry gazowe jako dowody dokonywanego 
tam ludobójstwa zostały wysadzone w 
powietrze. Wojska sowieckie wdarły się 
w głąb obrony hitlerowskiej i były tuż, 
tuż. Miały tak szybkie tempo, że zasko-
czeni obozowi SS-mani uciekając w po-
płochu nie zdążyli dobić ciężko chorych. 
Już 5 lutego doktor wszelakich nauk 
medycznych Józef Bellert wraz z grupą 
ponad trzydziestu krakowskich lekarzy i 
pielęgniarek wyjeżdża na ochotnika do 
nieodległego zbytnio Oświęcimia. Przez 
osiem miesięcy prowadzi prawdopodob-
nie największy szpital polowy w Europie. 
Mimo ostrej zimy i braku ogrzewania, 
kanalizacji, wody, jedzenia i leków nie-
sie w dzień i noc, wraz ze swymi ludź-
mi, ciężko chorym i umęczonym ulgę w 

cierpieniu i pomoc. Tym, którzy ocaleli 
cudem z kataklizmu, który „ludzie” zgo-
towali ludziom.

Jego pacjenci ważą z reguły ok. 
30 kg. To ludzkie cienie. Nękają ich 
biegunki głodowe, obrzęki i odleżyny 
oraz wszelakie inne paskudztwa. Zapa-
dają na dur brzuszny i gruźlicę. Mając 
traumatyczne doświadczenia z obozo-
wą, niemiecką „służbą zdrowia”. Boją 
się ludzi w kitlach i strzykawek pomni 
pseudonaukowych eksperymentów 
medycznych i zabijania więźniów za-
strzykami z fenolu. To prawdziwy cud, 
w który trudno wprost uwierzyć, iż w 
takich warunkach ekipie doktora Bel-
lerta udaje się uratować aż 4.400 sób 
spośród 4.800.

Ten fantastyczny człowiek i medyk 
urodził się 19 marca 
1887 roku w Samsono-
wie w powiecie kieleckim. 
Ukończył medycynę na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim w 1908 roku. Praco-
wał w Krakowie, Kielcach 
i Radomiu. W 1933 roku 
wraz z rodziną przepro-
wadził się do Warszawy. 
Jednym z powodów było 
umożliwienie studiów 
swym córkom. Tam zastał 
go wybuch II wojny świa-
towej. Okupację spędził 
w stolicy pracując w ZUS 
i działając w konspiracji. 

Uczestniczył w insurekcji warszawskiej 
1944 roku. 

Doktor Józef Bellert to cichy boha-
ter, którego biografią można obdzielić 
swobodnie kilkanaście osób. Konspirator, 
żołnierz Legionów i sanitariusz I Brygady 
Józefa Piłsudskiego, działacz niepodle-
głościowy i społeczny, żołnierz września 
1939 roku i powstaniec warszawski. Wzór 
człowieka i lekarza. On, skromny lekarz 
powiatowy z Pińczowa. Lekarz, który oca-
lonym z piekła przywrócił godność, zdro-
wie i wiarę w drugiego człowieka. Zmarł 
w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie 
13 kwietnia 1970 roku. Jeszcze pod ko-
niec swego życia, sam ciężko chory, robił 
swym pacjentom zakupy i palił w piecu. 
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za 
swe życiowe dokonania. Wypełnił przysię-
gę Hipokratesa do samego końca.

Nieco o autorze

Szymon Nowak to urodzony w 1973 
roku historyk, absolwent wydziału historii 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Peda-
gogicznej w Łowiczu i pracownik Biura 
Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w 
Warszawie. Ma na swoim koncie kilkana-
ście książek historycznych, których tematy 
oscylują głównie wokół Powstania War-
szawskiego oraz Żołnierzy Wyklętych/
Niezłomnych. 

Szymon Nowak: „ Lekarz z Auschwitz”  

Lekarz ocalałych z Auschwitz

WALDEMAR NICMAN

Kolejny, już trzeci tom serii „Mistycy i Wizjonerzy” 
Wydawnictwa FRONDA trafił na rynek księgarski. 
Tym razem jest to książka Tomasza Terlikowskiego 
pt. „Ursula de Jesus. Cierpienia dusz czyśćcowych w 
relacji XVII-wiecznej mistyczki z Peru”.

Książka napisana na podstawie dziennika 
duchowego, który nigdy nie był publikowany 
w Polsce. Co ciekawe, pisma zaraz po śmierci 
mistyczki zostały zapomniane ale dzięki Bożej 
Opatrzności wyszły na światło dzienne w ostat-
nich latach.

Czarnoskóra „zakonnica”

Bohaterką książki jest Ursula de Jesus, ży-
jąca w latach 1604–1668 w Limie. Przez lata 
niewolnica, najpierw peruwiańskich arystokra-
tów, potem klasztoru klarysek. Po cudownym 
ocaleniu rozpoczyna głębokie życie mistyczne. 
Nie może zostać siostrą zakonną, pozostaje 
więc przez lata służącą, na specjalnych ślubach 
„dla czarnoskórych”. Czasy i miejsce, w któ-
rych żyje są niezwykle ciekawe i z naszego 
punktu widzenia nie do pomyślenia. Jest to 
okres historyczny, w którym panuje rasizm, 
niewolnictwo, kastowość społeczeństwa. Jako 
niewolnica posługiwała w domu arystokrat-
ki, potem została sprzedana do konwentu św. 
Klary do pomocy białej zakonnicy. Pracowała 
w pralni, zakrystii i klasztornym szpitaliku. 
Mogła w tamtych czasach zostać „donadą”, 
czyli kandydatką do klasztoru nienależącą do 
białych (Afrykanki, Afroperuwianki, Mulatki, 
Metyski i Indianki skazane były na życie reli-
gijne drugiej kategorii - bez większości praw, 
poświęcone głównie pracy fizycznej).

Ursula de Jesus w zamian za pracę na rzecz 
wspólnoty miała zapewnione miejsce do spa-
nia, posiłki i strój wzorowany na 
zakonnym. Nie składała ślubów 
zwanych solennymi a jedynie 
proste śluby. W pewnym mo-
mencie zaczęła mieć mistyczne 
wizje Jezusa, Matki Bożej, św. 
Franciszka, św. Klary a także 
licznych dusz czyśćcowych. Jej 
ziemskie zadanie polegało głow-
nie na pomocy duszom swoich 
koleżanek, współpracownic, 
niewolnic lub posługujących 
w konwencie św. Klary. Wie-

lokrotnie przychodziły do niej dusze kobiet, 
z którymi przez lata pracowała, a o których 
po śmierci szybko zapomniano. Na polecenie 
spowiednika przez jedenaście lat robiła zapiski 
swojego życia i objawień.

Prośby dusz czyśćcowych

Z książki możemy dowiedzieć się, że pew-
nego dnia Urszula zobaczyła przed sobą Marię 
Bran – niewolnicę zmarłą czternaście lat wcze-
śniej. Objawiła się jej w pięknej białej szacie, z 
naręczem kwiatów i rozświetlonym obliczem. 
Dlaczego ta dobra i pobożna kobieta trafiła 
do czyśćca? Za życia Maria z upodobaniem 
trwoniła czas, sypiała zbyt długo i zajmowała 
się rzeczami dla siebie nieodpowiednimi. Du-
sza Marii ujawniła Urszuli, że choć zadana jej 
pokuta będzie trwała jeszcze długo, to jednak 
jest lekką karą. Zanosiła dziękczynienie Bogu 
za to, że choć porwano ją w dzieciństwie z 
Afryki, a potem sprzedano w niewolę, to dzięki 
tym okolicznościom mogła poznać Chrystusa, 
przyjąć chrzest i zostać zbawioną.

Dusza innej zakonnicy przyszła prosić Ur-
szulę o modlitwę, o ofiarowanie za nią pięciu 
dni pokutnych na wzór pięciu ran Chrystusa. 
Kara owej siostry miała być nieznaczna i lek-
ka, ale jednak realna. Na pytanie, dlaczego tak 
świątobliwa osoba znajduje się w czyśćcu usły-
szała, że za mało oczyściła się w czasie życia. 
Urszula uzyskała ważną - także dla nas - lekcję. 
Przybysze z zaświatów przypominają, że lu-
dzie pozostający po ziemskiej stronie życiowej 
pielgrzymki, powinni stale zabiegać o umar-
twienia - na różne sposoby. W  rozmowach 
z  owymi bezimiennymi duszami uderzyć nas 
może jeszcze jedna rzecz, która wraca w wielu 
mistycznych wizjach czyśćca. Otóż tam, choć 
jest to miejsce, w  którym czas nadal istnieje, 
biegnie on inaczej. Tam, jak wskazuje Urszula, 
czas konieczny na odmówienie po tej stronie 
Wyznania Wiary może trwać wiele lat. Warto 
o tym pamiętać także po to, by odpowiednio 
przeżywać czas powierzony nam po tej stronie. 

Solidna dawka wiedzy

Czytelnik ma okazję udać się w podróż do 
czasów podboju Ameryki Łacińskiej. Tomasz 
Terlikowski już we wstępie podkreśla, że opraco-
wanie jest także opowieścią o Kościele i świecie, 
jaki wydał Urszulę od Jezusa. O franciszkanach 

ewangelizujących Peru, pierwszych 
świętych Nowego Świata, latyno-
skim katolicyzmie, jego mistycz-
nym komponencie i o tym, jak 
kobiety go wówczas kształtowały. 
Samych opisów niezwykłych do-
świadczeń Ursuli de Jesus jest tu 
jednak niewiele. Autor dodaje, że 
książka stanowi wyprawę duchową 
do Peru w celu wzbogacenia naszej 
wiary i postrzegania Kościoła.

Książka liczy 288 stron, a jej 
cena to 34 zł.

Tomasz Terlikowski: „Ursula de Jesus. 
Cierpienia dusz czyśćcowych w relacji XVII-
wiecznej mistyczki z Peru”

Wizje niewolnicy z Peru

DOROTA SMOSARSKA
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W pierwszą niedzielę sierpnia, na zbiorniku 
wodnym „Kanały”, Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego Ciechanów-Miasto zorga-
nizowało zawody wędkarskie o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa 
Kosińskiego.

W zawodach, które odbywa-
ły się przy pięknej pogodzie, wzięło 
udział 28 wędkarzy - w tym dwóch 
juniorów. Zawodnicy łącznie złowi-
li 51,730 kg ryb. Po zważeniu ryby 
wróciły do wody. Największą rybę 
zawodów złowił Piotr Żebrowski. W 
kilku przypadkach ryba zwyciężyła z 
wędkarzami.

Puchary i nagrody, które były 
współfinansowane przez Koło PZW 
Ciechanów-Miasto oraz Urząd Mia-
sta Ciechanów,  zostały wręczone 
przez Prezesa Koła Eugeniusza Nowa-
ka i Prezesa Okręgu PZW Henryka 
Grzesia.

A oto klasyfikacja zawodów: I 
miejsce – Piotr Żebrowski, II – Arka-
diusz Filipowicz, a III – Piotr Butryn. 

- Zwycięzcom gratulujemy a 
wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za sportową rywalizację - powiedział 

nam Eugeniusz Nowak – prezes Koła 
PZW Ciechanów-Miasto.

TM

Wędkowali o Puchar Prezydenta

Członkowie biegowo-ekologicznej grupy 
ASFaltLove Dziki, wspierani przez przyja-
ciół, przekazali deskorolki dla wszystkich 
podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach 
Borowych.

Placówka, w której przebywa 15 
dzieci, obchodziła 5-lecie swojego 
funkcjonowania i właśnie podczas uro-
czystości z tej okazji odbyło się przeka-
zanie deskorolek.

To kolejne przedsięwzięcie grupy 
ASFaltLove Dziki w myśl hasła „Od po-

mysłu do realizacji”. - Dzięki wsparciu 
naszych przyjaciół - Ciechanowskiego 
Klubu Bokserskiego oraz licznych dar-
czyńców - pragnących zachować anoni-
mowość udało się zakupić deskorolki 
dla wszystkich podopiecznych PO-W 
w Czernicach. Bardzo dziękujemy za 
pomoc w realizacji naszego pomysłu i 
spełnienie marzenia dzieci. Pamiętajcie, 
że dobro powraca – powiedziała nam 
Agnieszka Kościelska z grupy ASFal-
tLove Dziki.

TM

Biegacze podarowali 
dzieciom deskorolki

Zwycięzcy zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego.
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Deskorolki przekazane podopiecznym Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze 
Dzieci” w Czernicach Borowych.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 gr
up

y A
SF

alt
Lo

ve
 D

zik
i

Kilkudziesięciu reprezentantów powiatu ciechanow-
skiego wzięło udział w „Pogoni za Jednorożcem” – 
świetnie przygotowanej imprezie sportowej, której 
głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Jed-
norożec robi co może”. W biegu głównym wystartował 
m.in. Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski.

Przygotowano bieg dla dorosłych na 5 km, 
nordic-walking na 5 km (niestety w obydwu w 
klasyfikacji OPEN na podium nie było żad-
nego reprezentanta powiatu ciechanowskiego) 
oraz biegi dla dzieci na dystansach: 800, 400, 

200 i 100 m. Tu już nasi stawali na pudle. Spo-
śród najmłodszych reprezentantów naszego 
powiatu najlepiej spisali się zajmując pierwsze 
miejsca: 

- Mazovia ProActiv Ciechanów: Gabriela 
Rudnicka (kl. III-IV na 400 m) i Amanda Ki-
cińska (kl. IV-VI na 400 m)

- Ojrzeń Biega: Oskar Kubiński (Bieg 
Przedszkolaka na 100 m), Weronika Ostrow-
ska (kl. I-II na 200 m), Bartosz Kamiński (kl. 
IV-VI na 400 m) i Patrycja Wysocka (14-16 lat 
na 800 m)

Ze zdobycia I miejsca w biegu na 400 m 
(dziewczęta kl. IV-VI) cieszy się Amanda Kiciń-
ska. - Nadal do mnie nie dociera, że stanęłam 
na najwyższym stopniu podium. Drużyna z 
Jednorożca jest bardzo dobra, co pokazały te 
zawody. Ale dzięki treningom i wsparciu mojej 
drużyny udało mi się pokonać tych świetnych 
zawodników. Mimo dużej rywalizacji dziecia-

ki z Mazovii pokazały co potrafią. Oby więcej 
takich zawodów i naszych sukcesów – powie-
działa nam młoda zawodniczka Klubu Lek-
koatletycznego Mazovia ProActiv Ciechanów, 
podopieczna trenera Tomasza Pajewskiego.

Najliczniejszą drużynę w biegu głównym 
na 5 km stanowili biegacze skupieni wokół Sto-
warzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów, za 
co jego reprezentant Maciej Kowaliński odebrał 
statuetkę z rąk Krzysztofa Iwulskiego – Wójta 
Gminy Jednorożec. Podobną statuetkę odebrał 
też trener Tomasz Grodecki, którego pod-
opieczni z grupy „Ojrzeń Biega” byli największą 
drużyną w biegach dla dzieci.

Za jak zawsze perfekcyjne przygotowanie 
imprezy należą się wielkie brawa dla całej ekipy 
Stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” na 
czele z prezesem - Anią Urbaniak. Warto też w 
tym miejscu pochwalić wójta Krzysztofa Iwul-
skiego, który wspiera Stowarzyszenie i tworzy 

warunki do rozwoju sportu. Wspólnie sprawili, 
że Jednorożec stał się bardzo ważnym i popular-
nym punktem na biegowej mapie Mazowsza.

Specjalnym gościem imprezy był Jedno-
rożec ze stajni ciechanowskiej Firmy Agnes-art, 
który przybył na zaproszenie Redakcji PULSU.

Organizatorzy są zadowoleni z prze-
biegu zawodów. – „Pogoń za Jednorożcem” 
to pogoń za zdrowiem wielu rodzin, które 
tego dnia zaufały naszej grupie i przybyły 
na stadion w Jednorożcu. Obiecaliśmy ry-
walizację, zabawy sportowe dla wszystkich 
grup wiekowych i miłą atmosferę. Myślę, że 

wywiązaliśmy się z tych obietnic. Jestem pod 
wrażeniem, jak wielu uczestników wzięło 
udział w zmaganiach sportowych. Było ich 
aż ponad 450. Jestem przekonana, że dzię-
ki tak owocnej współpracy grupy z Wójtem 
Gminy, liczba uczestników z roku na rok 
będzie rosła, a my zrobimy co możemy, by 
zachęcić wszystkich do zabaw sportowych. 
Już ustalamy datę kolejnej Pogoni, na którą 
serdecznie zapraszamy – powiedziała nam 
Anna Urbaniak – prezes Stowarzyszenia 
„Jednorożec robi co może”.

TM

Pogoń za Jednorożcem 2020

Ciechanowianie w pogoni za Jednorożcem

Trener Tomasz Grodecki wraz ze swymi podopiecznymi z grupy „Ojrzeń Biega”. Młodzi 
zawodnicy z gminy Ojrzeń stanowili najliczniejszą drużynę w biegach dla dzieci.

Amanda Kicińska (Klub Lekkoatletyczny 
Mazovia ProActiv Ciechanów) – zwycięż-
czyni biegu dziewcząt na 400 m (kl. IV-VI).

Przedstawiciele organizatorów imprezy ze Stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” 
z jej specjalnym gościem. Od lewej: Dariusz Borczak, Anna i Sylwester Urbaniak oraz 
Krzysztof Gwiazda.
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„Nie nasze śmieci, ale nasz las” – taka 
myśl przyświecała ponad dwudziesto-
osobowemu zespołowi, w tym grupie 
biegowo-ekologicznej AsfaltLove Dziki 
oraz ich Przyjaciołom, który we współ-
pracy Nadleśnictwem Ciechanów posta-
nowił posprzątać las w Czeruchach. 

Dlaczego akurat tam? - Bo to 
piękny teren, który idealnie nadaje 
się do aktywności fizycznej, przede 
wszystkim do treningów biegowych. 
Przeszkadzają tylko śmieci zalegają-
ce w lesie i przydrożnych rowach. 
Fachowo podzieleni na grupy, wy-
posażeni w rękawiczki, wielkie wor-
ki oraz iście sportową motywację 
dorośli wraz z liczną grupą dzieci 
i młodzieży wyruszyli do pracy. W 

ciągu niespełna trzech zebraliśmy 
40 worków śmieci. Lekkie rozgory-
czenie na początku, spowodowane 
ilością odpadków, szybko jednak za-
stąpione zostało satysfakcją z wyko-
nanej pracy. Nikomu nie brakowało 
zapału i humoru, bo pracowało się 
wśród doborowej ekipy znajomych 
– powiedział nam Ireneusz Gajek z 
grupy AsfaltLove Dziki.

Warto podkreślić, że to już ko-
lejna ekologiczna inicjatywa grupy 
AsfaltLove Dziki, do której udało 
im się zaprosić przyjaciół i znajo-
mych. Oby więcej takich akcji, bo 
sport i ekologiczna perspektywa 
czynią życie nie tylko zdrowszym, 
ale i piękniejszym.

TM

Kolejna ekologiczna inicjatywa grupy AsfaltLove Dziki

Biegacze posprzątali las

Na zakończenie akcji sprzątania lasu w Czeruchach zorganizowano wspólne ognisko.
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