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

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

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

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi na str. 11-13.
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Pomimo straszliwych perspektyw i nadcią-
gającego upadku wraz z nastaniem ery So-
domy i Gomory, teraz w październiku 2027 
roku kwitnie życie kulturalno-naukowe w 
regionie. Trwają występy artystyczne, po-
etki deklamują, malarze malują, wędkarze 
wędkują, a poczty sztandarowe asystują. 
W ostatni zaś piątek wieczorem przeprowa-
dzono kolejną sesję szabasową, tym razem 
nie w Muzeum (właśnie aranżują tam nową 
wystawę poświęconą Diabłu ze Stryjewka), 
lecz w Bibliotece, stąd obecna nazwa eventu 
„Szabas w Bibliotece”.

Szabasową konferencję otworzyła 
Pani Dyrektor, która podkreśliła wagę 
szabasu dla tradycji polskiej, podnosząc 
ważne aspekty w kontekście szerokiego 
spektrum historyczno-aktualistycznego. 
Zebrani słowa Pani Dyrektor nagrodzili 
brawami. Następnie przewodniczący se-
sji przedstawił temat sympozjum, który 
brzmiał „Tradycja czerpania rozkoszy 
z destrukcji jako wyraz paradoksalnej 
satysfakcji z upadku w obliczu nadcho-
dzących klęsk i tragedii”. Publiczność 
słowa przewodniczącego nagrodziła 
oklaskami.

W pierwszym wykładzie profesor 
w Warszawy m.in. stwierdził: – Nie 
jest dobrze, ale proszę się nie martwić, 
gdyż paradoksalnie to co nadciąga tylko 
nadciąga formalnie, bo w rzeczywistości 
jest u nas od zawsze, tylko do tej pory 
to było tabu. (…) Cóż to znaczy, że bę-
dziemy żyć w epoce Sodomy i Gomory? 
A czy do tej pory i dzisiaj żyjemy w in-
nej epoce? Ależ nie! Grzech i zgorszenie 
są u nas w domu ciągle. (…) Wbrew 
nauczaniu cały czas żony masturbują 
mężom, a mężowie żonom. Konkubiny 
masturbują konkubentom, konkubenci 
konkubinom. Mężczyźni masturbują 
mężczyznom, kobiety kobietom. Za nic 
liczni mają słowa arcykapłanów. Starym 

kobietom po pięćdziesiątce nie oddają 
czci należnej staruszkom. Wódkę piją 
w dni zwyczajne i święte, zakąszając 
kiełbasą niekoszerną ze świni nieczystej. 
Złorzeczą jedni drugim i kopią dołki 
albo świnie podkładają – mówił prele-
gent.

– Sodoma i Gomora jest w nas. 
Wcale się wtedy nie skończyła, gdy 
podczas tektonicznego wstrząsu po-
wstała tam szczelina w ziemi, przez 
którą zaczął się sączyć metan. Gdy 
wiało metan rozwiewało, lecz jak przez 
trzy dni i noce wiatr ustał w powietrzu 
zebrało się tyle gazu, że gdy jedna nie-
wiasta krzesała ogień pod kotliną, to tak 
wy…ło, że huk i błysk trwają w pamięci 
ludzkiej do dzisiaj. I wszyscy mają myl-
ne wrażenie, że od tamtej pory nie ma 
już Sodomy i Gomory. (…) Nawet to 
lepiej, że oficjalnie nastąpi era sodo-
miczno-gomoryczna, bo przynajmniej 
nie będziemy żyć dalej w zakłamaniu, że 
jej nie ma – przedstawiał mówca, a na 
sali słuszność słów profesora potwier-
dzano kiwaniem głowami.

– Ale gdy nastąpi upadek może 
zdarzyć się naprawdę tragedia. Może 
przyjść do nas komunizm. A komu-
nizm jest wyklęty i przeklęci są wszyscy 
co z komunistami mieli coś wspólnego. 
Na przykład wystarczy porozmawiać z 
komunistą przez telefon, aby automa-
tycznie wpaść pod klątwę ciążącą na 
komunizmie. Ludzie co trafią pod klą-
twę pójdą do Piekła na wieczność – z 
przerażeniem pobożne Audytorium Bi-
blioteczne słuchało wykładowcy.

– Ale żyć jakoś trzeba, więc gdy 
komunizm by dotarł do Ciechanowa 
należy sobie z komunistami ułożyć re-
lacje. Ale niech nie robią tego od razu 
radni, dyrektorzy, prezesi i wszelcy 
działacze. Na początek niech z czer-

wonymi sztandarami ulicami pobiegną 
artystki z Domu Kultury, a bibliotekar-
ki z całego miasta na placu przy Krzy-
wej Hali urządzą capstrzyk, wznosząc 
okrzyki: „- Niech żyją!”, „- Uraaaa!” 
oraz „- Jesteśmy z Wami Towarzyszu 
Sekretarzu!”. To najbezpieczniej dla wi-
zerunku miasta, bo gdyby komunizm 
wpadł do Ciechanowa tylko na chwilę 
i zaraz odleciał, wtedy można by ogło-
sić, że artystki i bibliotekarki urządziły 
kulturalny happening i performance 
aluzyjnie ostrzegając ludność przed ko-
muną. A gdyby z czerwonymi flagami 
polecieli na miasto radni albo politycy, 
i jakby się okazało, że to przedwczesne, 
zaraz źli ludzie zaczęliby podrywać opi-
nię władzy, głosząc, że oni na mszach 
fałszywie klęczeli na obu kolanach, bu-
zie robili jak plastry miodu, dłonie na 
amen trzymali i oczami do nieba prze-
walali. A jak tylko poczuli komunizm, 
fiku-miku polecieli do czerwonych, 
mało majtek nie gubili. A o ludziach 
kultury nikt tak nie powie, bo im wol-
no więcej i zawsze byli pieszczochami 
każdego ustroju. Nawet za Nerona 
poetom i muzykom było dobrze, tylko 
kto coś wymamrotał lub zabrzdąkał, 
najmniej dwie sestercje mu dawali – 
instruował autor wykładu.

– Żeby się też na ciężkie czasy zabez-
pieczyć, tutejsze elity powinny jak naj-
częściej jeździć do Pustelni Stryjewko i 
świecić tam pod Figurką świeczki, a nad 
stawkiem palić Diabłu ogarki. Bo naj-
lepiej płaszcz nosić na obu ramionach. 
Niech wszyscy pamiętają, że Jagiełło 
miał wojsko multi-culti i mnóstwo 
wojów, a jakże chrześcijańskich, nosi-
ło pogańskie amulety od szamanów i 
wznosiło modły do bożków pogańskich 
albo nawet do samego Diabła. Przecież 
byli też w armii heretycy i Muzułmanie. 

A popierani przez papiestwo Krzyżacy 
nie satanizowali i mieli ogromne krzyże 
na płaszczach. I kto kogo pod Grun-
waldem porąbał na miazgę? Naprawdę 
warto zabezpieczyć się paleniem w Pu-
stelni Stryjewko i świeczek i ogarków – 
m.in. zalecał prelegent.

Potem w kolejnych wykładach 
mówiono jeszcze o wielu innych nad-
chodzących nieszczęściach, ale brak tu 
miejsca by zarysować je choćby hasło-
wo. Spotkanie zakończyła Pani Dyrek-
tor, która zaznaczyła wagę poruszanej 
problematyki, akcentując precyzję w 
wyrażaniu meritum omawianych treści.

A poza tym również wszystko O.K. 
Ciągle przychodzą do redakcji miesz-
kańcy, którzy chwalą panią starostę i 
wicestarostę, prezydenta i panią wice-
prezydent, panią wójt gminy Regimin 
oraz wójta, panią wicewójt i sekretarza 
gminy Ojrzeń, a także burmistrza So-

chocina, panią dyrektor Domu Kultury 
i panią dyrektor Biblioteki Powiatowej.

Przechodnie także wyrażają satys-
fakcję z sytuacji na ciechanowszczyźnie. 
– U nas naprawdę jest wielka ilość ofert 
kulturalnych dla mieszkańców – po-
wiedziała Pani Bożenna, przypadkowo 
spotkana przez naszego redaktora na 
Warszawskiej, gdy śpieszyła na kolejne 
ciekawe spotkanie w Bibliotece.

Wśród najważniejszych wydarzeń 
powiatowych należy również podać, że 
są na krubińskiej giełdzie ogórki kiszo-
ne z parafii sońskiej, super do kielicha 
i na kaca. A po wyjedzeniu ogórów 
można do zalewy powrzucać cebule w 
ćwiartkach i po trzech dniach cymes i 
maca z miodem!

To już wszystko w naszym szczerym 
i odważnym czytadełku październiko-
wym. Do następnego razu. Szalom!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

„Szabas w Bibliotece” i przyszłość w czarnych barwach
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zaproszenie

W najbliższych latach renowację przejdzie 
kolejny zabytkowy budynek należący do 
miasta. Nieużytkowany obecnie obiekt 
przy ul. Fabrycznej 2 zyska nowy wygląd 
i funkcje. Właśnie opracowano koncepcję 
wizualną.

Ratusz zatwierdził koncepcję re-
nowacji budynku przy ul. Fabrycznej 
2. Wyłączony obecnie z użytkowania 
obiekt docelowo będzie służył miesz-
kańcom i przyjezdnym. Na parterze 
umiejscowiony zostanie bar mleczny, 
natomiast górną kondygnację zajmą 
organizacje pozarządowe związane 
z przeciwdziałaniem uzależnieniem 
i problemom społecznym. Remont 
przejdą m.in. konstrukcja, stropy, ele-
wacja, dach, instalacje, wymieniona 
zostanie stolarka okienna i drzwiowa. 
Zmieni się też układ pomieszczeń. 

– Konsekwentnie prowadzimy 
zadania z zakresu rewitalizacji i nada-
wania nowych funkcji miejskim zabyt-
kom oraz przestrzeniom, które przez 
lata niszczały i były niewykorzystane. 
Skutecznie pozyskaliśmy fundusze na 
odnowienie m.in. wieży ciśnień, ka-
mienicy przy Warszawskiej czy Krzywej 
Hali. Teraz te obiekty nie tylko cieszą 
oko, ale i pełnią ważne role dla miesz-
kańców i turystów. Przed nami tchnię-
cie życia w budynek przy ul. Fabrycznej 
– mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Wykonawcą koncepcji projektowej 
jest An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic. 
Ze względu na charakter zabytkowy, 
elewacje w całości zostaną odtworzone 
do stanu pierwotnego, zgodnie z za-
leceniami konserwatora. Tynk, który 
został wykonany na późniejszym etapie 
użytkowania obiektu zostanie skuty. 
Planowane jest też odtworzenie pier-
wotnego charakteru pokrycia dachu.

Zabytkowy budynek przy ul. Fa-
brycznej 2 wzniesiono w latach 1905-
1907 przez Spółdzielnię Spożywców 
„Łydynia”, założoną z inicjatywy urzęd-
ników i robotników Cukrowni Ciecha-
nów. Spółdzielnia, która była jedną z 
pierwszych form aktywności społeczno-
-gospodarczej na terenie Ciechanowa, 
wzniosła wolnostojący, murowany, ce-
glany budynek nieopodal starej karcz-
my, przy skrzyżowaniu dróg wiodących 
do stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni 
(ul. Fabryczna). Plan budynku opra-
cował architekt cukrowni - Aleksander 
Raniecki. Parcelę pod „Łydynię” poda-
rował spółdzielcom właściciel folwarku 
Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas 
nieruchomość znajdowała się we wsi 
poza obrębem administracyjnym Cie-
chanowa. Budynek miał pełnić funkcje 
handlowe i społeczno-kulturalne. Uro-

czystego otwarcia obiektu dokonał w 
1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, 
późniejszy Prezydent RP - Stanisław 
Wojciechowski.

Obiekt wpisany jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków miasta Ciecha-
nów, Rejestru Zabytków Nierucho-
mych Województwa Mazowieckiego 
oraz znajduje się w strefie ochrony kon-
serwatorskiej i strefie obserwacji arche-
ologicznej.

Miasto wraz z wykonawcą doku-
mentacji zwracają się do wszystkich 
osób posiadających w swoich archi-
wach zdjęcia zabytku o udostępnie-
nie ich w celu odtworzenia jak naj-
większej liczby oryginalnych detali 
budynku. Zdjęcia można przekazać 
do Urzędu Miasta poprzez e-mail: 
wks@umciechanow.pl

UM/TM

Miasto odnowi kolejny zabytkowy budynek

Budynek na Fabrycznej zmieni oblicze

Wizualizacja przyszłego wyglądu budynku przy ul. Fabrycznej 2.
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W związku z publiczną wypowiedzią radnej Barbary 
Kornatowskiej w trakcie sesji Rady Powiatu Ciechanow-
skiego w dn. 28 września br. zawierającą nieprawdziwe 
informacje jakoby tekst na temat „artystycznej działalno-
ści Andrzeja Kaluszkiewicza” zamieszczony w „Magazy-
nie Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS” został opubli-
kowany „z inicjatywy pracowników starostwa” oraz miał 
charakter „oszczerczy” wezwałem radną na piśmie do za-
przestania rozpowszechniania tych pomówień godzących 
w Redakcję i Wydawcę PULSU.

Sugerowanie przez radną Barbarę Kornatowską, że wspo-
mniany artykuł został opublikowany „z inicjatywy pracowni-
ków starostwa” nie ma żadnych podstaw faktycznych.

Użycie przez radną Barbarę Kornatowską sformułowania, 
że tekst ten miał charakter „oszczerczy” (zgodnie ze Słowni-
kiem Języka Polskiego „oszczerstwo” to „niezgodne z prawdą, 

złośliwe, oczerniające przypisanie komuś czegoś złego w celu 
skompromitowania tej osoby; pomówienie, potwarz, zniesła-
wienie, insynuacja”) jest zwykłym pomówieniem.

W związku z powyższym wezwałem radną Barbarę 
Kornatowską do odczytania na najbliższej sesji Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego oświadczenia, w którym przyzna że 
podała nieprawdziwe informacje i przeprasza Redakcję oraz 
Wydawcę PULSU za ich rozpowszechnianie.

Zastrzegłem też, że w przypadku braku spełnienia żą-
dań przedstawionych w skierowanym do radnej Barbary 
Kornatowskiej piśmie skieruję przeciwko niej prywatny akt 
oskarżenia z art. 212 § 1 Kodeksu karnego.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
REDAKTOR NACZELNY I WYDAWCA

MAGAZYNU OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ PULS

OŚWIADCZENIE
w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Barbarę 

Kornatowską – Radną Rady Powiatu Ciechanowskiego

W trakcie sesji Rady Powiatu Ciechanow-
skiego w dn. 28 września br. radna Barbara 
Kornatowska podała nieprawdziwe infor-
macje dotyczące PULSU, o czym informu-
jemy w opublikowanym powyżej oświad-
czeniu. Jak się okazuje rozpowszechnianie 
kłamliwych informacji zarzuca radnej także 
Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk.

W piśmie skierowanym do radnej 
Kornatowskiej wójt wezwał ją do za-
przestania rozpowszechniania niepraw-
dziwych informacji oraz wygłoszenia 
publicznego sprostowania na najbliższej 
sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 
W przeciwnym wypadku zapowiedział, 

że sprawa zostanie skierowana na drogę 
sądową. – Jako Wójt Gminy Sońsk nie 
pozwolę na naruszanie dobrego imienia 
organu gminy, a co za tym idzie stawianie 
w złym świetle samorządu Gminy Sońsk 
– napisał wójt Jarosław Muchowski.

PC

Echa wystąpienia radnej Kornatowskiej
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Na początku październi-
ka w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki im. M. Ko-
nopnickiej w Ciechanowie 
zorganizowano drugą edycję 
ciechanowskiego Powiato-
wego Dnia Rolnika. Podczas 
spotkania kolejni rolnicy z 
naszego powiatu odebrali 
wyróżnienia z rąk Joanny Po-
tockiej-Rak - Starosty Ciecha-
nowskiego, Mirosława Koźla-
kiewicza – Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Cedrob S.A. 
i Rafała Woźnowskiego - dy-
rektora Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, który tego dnia reprezentował 
marszałka Adama Struzika.

W tym roku ze względów epidemiologicznych uro-
czystość odbyła się w formule zamkniętej. Na scenie wy-
stąpiła Edyta Szewczyk i Tadeusz Drozda. Przed Powia-
towym Centrum Kultury i Sztuki odbyły się warsztaty 
z rękodzieła, prowadzone przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich PRO QULTURA z Rydzewa. Swoje stoiska 
z tradycyjnymi wyrobami miały Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gruduska, Targoni, Zygmuntowa, Rydze-
wa, Ciemniewa, Gumowa i Dreglina.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzo-
nych rolników. W tym roku są to:
• Anna i Radosław Zimak z gminy Sońsk
• Marta i Michał Pawlak z gminy Sońsk
• Andrzej Szymański z gminy Ciechanów
• Jerzy Wróblewski z gminy Ciechanów
• Dariusz Boniakowski z gminy Regimin
• Ewa i Waldemar Florysiak z gminy Regimin
• Miłosz Gnatowski z gminy Gołymin-Ośrodek
• Małgorzata i Krzysztof Kamińscy z gminy Gołymin-Ośrodek
• Krzysztof Dolecki z Ciechanowa
• Adam Urbański z Ciechanowa
• Elżbieta i Dariusz Gołąb z gminy Glinojeck
• Wioleta i Adam Lewandowscy z gminy Glinojeck
• Błażej Bobiński z gminy Grudusk
• Jarosław Smoliński z gminy Grudusk
• Paweł Delura z gminy Ojrzeń
• Adam Bober z gminy Ojrzeń
• Joanna i Grzegorz Czarneccy z gminy Opinogóra Górna
• Anna i Zbigniew Nałęcz z gminy Opinogóra Górna

- Dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiej-
skich za przepyszne tradycyjne potrawy i wyroby rę-
kodzielnicze, które zrobiły furorę wśród wszystkich 
uczestników. Dziękujemy Restauracji Qubatura za 
catering, natomiast państwu Joannie i Bronisławowi 
Szmitom za przepiękne kwiaty, dzięki którym Po-
wiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 
przeobraziło się tego dnia nie do poznania – podsu-
mowują organizatorzy.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Ciechanowie przy współpracy z Sa-
morządem Województwa Mazowieckiego. 

SP W CIECHANOWIE / PP
FOT. PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

II Powiatowy Dzień Rolnika

Nagrody dla rolników 
z naszego powiatu 
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16 września o godz. 12:00 spod bramy 5 
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej  im. st. sierż. Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. „Rój” wystartowała sztafeta 
upamiętniająca poległych podczas agresji 
sowieckiej na Polskę. 

Trasa 24-godzinnej sztafety wio-
dła wzdłuż pętli miejskiej Ciechano-
wa. Co godzinę i 15 minut startowały 
dwie osoby. W biegu uczestniczyło 35 
żołnierzy, którzy łącznie pokonali 498 
km. Sztafeta zakończyła się 17 wrze-
śnia przed godz. 12:00 przy Cmen-
tarzu Komunalnym w Ciechanowie, 
na którym został zapalony znicz pod 

Pomnikiem Ofiar Terroru stalinow-
skiego 1939 – 1956.

Skąd pomysł na właśnie taką for-
mę uczczenia poległych w wyniku so-
wieckiej agresji na Polskę? - Przy okazji 
ważnych rocznic historycznych nasi 
żołnierze oddają hołd poprzez złożenie 
wieńców i zniczy, porządkują miejsca 
pamięci. Tym razem postanowiliśmy 

nieco inaczej 
upamiętnić po-
ległych w wal-
kach z najeźdźcą 
sowieckim. Jak 
wiadomo każdy 
żołnierz powi-
nien być spraw-
ny fizycznie 
stąd pomysł by 
datę 17 września 
uczcić właśnie 
na sportowo 
– powiedzia-
ła nam Aneta 
Szczepaniak – 
rzecznik praso-
wy 5 MBOT.

S z t a f e t ę 
rozpoczął do-
wódca Brygady 

płk Mieczysław Gurgielewicz, a to-
warzyszył mu kpt. Sławomir Sarnow-
ski. - Nasi poprzednicy 81 lat temu 
przelewali w walce krew, a ja z moimi 
żołnierzami czcząc ich pamięć, jedy-
nie odrobinę potu. Pamięć o ofiarach 
niemieckiej i radzieckiej agresji to 
obowiązek każdego Polaka. Jestem 
dumny z moich żołnierzy. Wspólnie 
udało nam się zrealizować pomysł 
24-godzinnej sztafety wokół Ciecha-
nowa - miasta, które od 3 lat jest bli-
skie żołnierzom brygady. Szczególne 
słowa pochwały należą się tym żołnie-
rzom Obrony Terytorialnej, którzy 
swoje 12 km biegli w nocy, a rano jak 
co dzień udali się do pracy – mówi 
płk Mieczysław Gurgielewicz – do-
wódca 5 MBOT.

Właśnie w nocy na mecie sztafety 
spotkaliśmy szer. Ewelinę Jabłońską 
oraz ppor. Sebastiana Nowaka. Zapy-
taliśmy ich, czemu zdecydowali się na 
udział w sztafecie oraz o wrażenia z 
biegu.

ppor. Sebastian Nowak: - Udział 
w sztafecie to dla mnie czysta przy-
jemność. Idea, która towarzyszyła 
biegowi sprawiła, ze mimo późnej 
pory o której biegłem nie brakowało 

mi energii. Liczę 
na to, że sztafeta 
zapoczątkuje cykl 
corocznego wyda-
rzenia, które wpi-
sze się na stałe w 
kalendarz biegaczy 
oraz poszerzy o za-
wodników spoza 
środowiska woj-
skowego.

szer. Ewelina 
Jabłońska: - Cho-
ciaż kolejnego 
dnia idę do pra-
cy, to przebyłam 
dziś trasę sztafety 
dwukrotnie – 
najpierw w go-
dzinach popołu-
dniowych, a teraz 
w nocy. Nie czuję 
zmęczenia. Na 
pewno siły do-
daje mi szczytny 
cel naszego biegu. Jestem dumna, 
że noszę mundur żołnierza Wojska 
Polskiego. Udziałem w sztafecie 
oddaję hołd bohaterskim Żołnie-
rzom Września 1939 roku, którzy 

stanęli w obronie naszej Ojczyzny 
dzielnie walcząc z dwoma najeźdź-
cami. Stanowią oni dla mnie wzór 
odwagi i patriotyzmu.

TM

Kolejny raz Ciechanów uplasował się w 
ogólnopolskiej czołówce w rankingu wyko-
rzystania środków z funduszy UE na inwe-
stycje transportowe, przygotowanym przez 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota”, zajmując 8. miejsce na 267 miast 
powiatowych.

Podstawę opracowania rankingu 
stanowiła analiza wydatkowania przez 
samorządy pozyskanych środków 
unijnych, w głównej mierze przezna-
czonych na inwestycje transportowe. 
Ranking został opracowany przez prof. 
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego i dotyczy lat 2014-
2019.

– Tak duża dynamika i efektyw-
ność pozyskiwania środków z UE przez 
ratusz w ostatnich latach dają miesz-
kańcom możliwość korzystania z wielu 
udogodnień i bogatej nowej infrastruk-
tury. Środki pozyskane z UE umożliwiły 
realizację zagospodarowania na nowo 
otoczenia dworca kolejowego, budowę 
obwodnicy wschodniej Ciechanowa, 
modernizację ulic Sienkiewicza, Mazo-
wieckiej i Niechodzkiej, rewitalizację 
wieży ciśnień, Krzywej Hali, Kamienicy 
Pianki, termomodernizację budynków 
czy instalację odnawialnych źródeł ener-
gii. Aktualna perspektywa UE dobiega 
końca, ale my już przygotowujemy 
kolejne projekty do realizacji. Wyniki 
obiektywnego zestawienia potwierdzają 
prorozwojowe trendy miasta – mówi 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Zestawienie obejmuje wartość do-
tacji pozyskanych przez samorządy w 
latach 2014-2019. Wynik podawany 
jest w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca. W Ciechanowie w okresie, który 
obejmuje ranking, na każdego miesz-
kańca wydano ze środków UE ponad 
2.000 zł. Wyniki rankingów, poparte 
analizami i wzbogacone o komentarze 
ekspertów opublikowane zostaną w 
najbliższym numerze „Wspólnoty”.

Nagrodę w imieniu miasta podczas 
XVIII Samorządowego Forum Kapita-
łu i Finansów w Katowicach odebrała 
sekretarz miasta Adrianna Saganek.

UM/TM

Senator dr Jan Maria Jackowski złożył do 
Prezesa Rady Ministrów oświadczenie 
(odpowiednik poselskiej interpelacji), w 
którym pyta czy jest przewidywana zmia-
na przepisów oddalająca lokowanie stacji 
bazowych telefonii komórkowych od zabu-
dowań mieszkalnych i miejsc wypoczynku.

Na problem ten zwróciła mu uwa-
gę Edyta Rzeplińska-Filipowicz – radna 
Rady Miasta Ciechanów. Wcześniej na 
prośbę mieszkańców osiedli „Kwia-
towe” i „Zachód” składała do władz 
miasta interpelację w sprawie planów 
budowy masztu 5G w rejonie ulicy Sta-
rowiejskiej. Mieszkańcy wyrażali swoje 
obawy co do tej lokalizacji. Z otrzyma-
nej przez nią odpowiedzi wynika, że 
samorząd ma bardzo małe możliwości 
wpływu na lokalizację tego typu in-
westycji ponieważ regulują to przepisy 
krajowe. Dlatego radna zwróciła się z 
tym problemem do ciechanowskich 
parlamentarzystów. 

Temat został podjęty przez senato-
ra Jana Marię Jackowskiego, który skie-
rował w tej sprawie oświadczenie do 
Prezesa Rady Ministrów. - Do mojego 
biura senatorskiego zwracają się miesz-
kańcy, za pośrednictwem swoich przed-
stawicieli w samorządach lokalnych, 
zaniepokojeni dużą liczbą stawianych 
w pobliżu siedzib ludzkich stacji ba-
zowych telefonii komórkowych. Wiele 
samorządów otrzymuje petycje doty-
czące lokowania wyżej wymienionych 
urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedli mieszkaniowych i miejsc wy-
poczynku mieszkańców. W petycjach 
są przywoływane opinie naukowe od-
nośnie do szkodliwości promieniowa-
nia z tych urządzeń. Funkcjonujące w 
obiegu publicznym zdania co do oceny 
zagrożenia ze strony tych inwestycji są 

podzielone. Duży opór budzi też krótki 
termin regulacji, obligujący do pod-
jęcia robót w ciągu 3 dni. W związku 
z tym, że problem nie jest jednostko-
wy i może budzić protesty społeczne, 
proszę o informację, czy jest przewi-
dywana zmiana przepisów oddalająca 
lokowanie stacji bazowych telefonii 
komórkowych od zabudowań miesz-
kalnych i miejsc wypoczynku (parków, 
ogródków działkowych etc.) – napisał 
w swym oświadczeniu senator Jan Ma-
ria Jackowski.

W imieniu premiera odpowiedzi 
udzielił Minister Cyfryzacji - Marek 
Zagórski. – Ministerstwo Cyfryzacji, 
stoi na stanowisku, że nie ma pod-
staw merytorycznych do rozpoczęcia 
prac legislacyjnych w przedmiotowym 
zakresie. W ocenie resortu cyfryzacji 
wystarczające w tym zakresie są przepi-
sy ustawy Prawo ochrony środowiska, 
które jasno wskazują, że w miejscach 
dostępnych dla ludności (…) muszą 
być dochowane limity pola elektroma-
gnetycznego określone w przepisach 

prawa. W tym miejscu pragnę wskazać, 
że wielokrotnie dochodzi do błędnego 
postrzegania kwestii pola elektroma-
gnetycznego o częstotliwościach ra-
diowych. Błędnie łączone są wymogi 
związane z procesem budowlanym z 
kwestiami, które wynikają z przepisów 
z zakresu ochrony środowiska, tak jak 
ma to miejsce w przypadku opisanym 
przez Pana Senatora. Organy admini-
stracji architektoniczno-budowlanej 
nie mają podstaw prawnych do bada-
nia kwestii oddziaływania pola elek-
tromagnetycznego, a sam fakt budowy 
stacji bazowej telefonii komórkowej 
nie oznacza jej uruchomienia. Do tego 
wymagane jest skuteczne zgłoszenie in-
stalacji emitującej pole elektromagne-
tyczne właściwemu organowi ochrony 
środowiska, a także przedłożenie spra-
wozdania z pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, 
co wynika z przepisów ww. ustawy. I 
to właśnie ten organ jest uprawniony 
i zobowiązany do zbadania, czy emi-
sja pola elektromagnetycznego z danej 
instalacji, w miejscach dostępnych dla 
ludności, nie przekracza określonych w 
polskim prawie dopuszczalnych pozio-
mów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku – napisał minister Zagórski.

Na zakończenie swego pisma pod-
kreślił, że Ministerstwo Cyfryzacji 
dokłada wszelkich starań, aby obywa-
tele posiadali dostęp do informacji o 
regułach działania nowoczesnej łącz-
ności mobilnej oraz o jej faktycznym 
wpływie na zdrowie człowieka wydając 
m.in. „Białą księgę: pole elektromagne-
tyczne a człowiek”. Ponadto na stronie 
gov.pl przedstawione są informacje, ba-
dania oraz raporty dotyczące sieci 5G.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Senator pyta o maszty telefonii komórkowej
Ranking „Wspólnoty”

Ciechanów znów wśród 
najlepszych miast w Polsce

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 

Sztafetą upamiętnili poległych 

Senator dr Jan Maria Jackowski.
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Przy udziale środków unijnych zrewitalizo-
wano m.in. wieżę ciśnień.

Od lewej: Dowódca 5 MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz i kpt. 
Sławomir Sarnowski.

W nocy sztafetę pokonali m.in. szer. Ewelina Jabłońska i ppor. Seba-
stian Nowak.
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W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w 
Ciechanowie trwają prace modernizacyjne i po-
rządkowe. Termomodernizacji zostały poddane: 
budynek administracyjny oraz garaże. Prace po-
rządkowe objęły prawie 6-hektarowy teren DPS. 
Wypiękniał park. Prowadzone są też bieżące re-
monty i prace modernizacyjne.

Jak nam powiedział dyrektor DPS Prze-
mysław Zadrożny, wieloletni brak bieżących 
modernizacji nieruchomości Domu spowodo-
wał konieczność ich dokonywania oraz nadga-
niania zaległości, także w kierunkach bieżących 
strategii narodowych. - To między innymi cel 
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych 
oraz konieczność bieżących oszczędności w 
kosztach eksploatacyjnych spowodowały, że 
jesteśmy na ukończeniu termomodernizacji 
budynku administracji z początku lat osiem-
dziesiątych oraz ogrzewanych garaży na pojaz-
dy jednostki. Dzięki wsparciu naszych działań 
przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, zde-
cydowaliśmy się na bieżące i przeprowadzane 
własnymi siłami termomodernizacje obiektów 
niezamieszkałych, czyli tych które nie będą 
podlegać planom inwestycyjnym, jakie starosta 
Joanna Potocka-Rak wraz z Zarządem Powiatu 
przewidują w szeroko pojętej pomocy społecz-
nej na terenie Powiatu Ciechanowskiego – 
mówi dyrektor Zadrożny.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kru-
czej to placówka duża, z wieloletnimi trady-
cjami, ale wymagająca wielu działań inwe-
stycyjnych. Kolejne plany modernizacyjne 
są przygotowywane przez Starostwo Powia-
towe, gdyż ich zakres jest znacznie bardziej 
zaawansowany i kosztowny. 

- Aktualnie oprócz termomodernizacji 
realizujemy prace porządkowe na terenie 
prawie 6-hektarowego terenu DPS, by był 
on zarówno bardziej użyteczny i dostępny 
dla Mieszkańców, jak i łatwiej dostępny dla 
samojezdnej kosiarki. Dlatego usuwamy 
mnóstwo pni drzew pozostawionych przez 
wiele lat na terenie parku, które uniemożli-
wiają koszenie przez traktor ogrodowy a tym 
samym zwiększają koszty wymuszając wyko-
nywanie części prac w sposób ręczny.

Inwestujemy w elementy małej archi-
tektury, m.in. ławki i oświetlenie, by w tym 
szczególnym okresie pandemii Mieszkańcy 

podlegający czasowym ograniczeniom wyjść 
i kontaktów międzyludzkich, mieli pełną 
możliwość korzystania z parku oraz dobro-
dziejstw sadów, które także w ciągu ostatnich 
dwóch lat zostały poszerzone i rozbudowa-
ne. Ponadto, nie zapominamy o bieżących 
pracach wewnątrz budynków: remontach 
stołówek i łazienek, wyposażania pokoi w 
nowe meble. Stworzyliśmy też w budynkach 
strefy Wi-Fi, by Mieszkańcy mogli mieć cią-
gły kontakt z najbliższymi. Ciągłe zmiany 
na rynku oraz postęp technologiczny spra-
wiają, że to, co było bardzo dobre wczoraj, 
dziś może być ledwie dobre, stąd musimy się 

ciągle zmieniać i dostosowywać, by naszym 
Mieszkańcom żyło się u nas jak w drugim 
domu – mówi Przemysław Zadrożny.

W rozmowie z nami dyrektor DPS 
podkreśla, że dzięki dobrej współpracy z za-
łogą Domu, wiele małych rzeczy daje dobre 
efekty. - Co do tych dużych spraw, głównie 
inwestycyjnych, duże wsparcie widzę w Sta-
roście Powiatu, któremu zależy zarówno na 
dobru jednostki i jej Mieszkańców, jak i ca-
łej pomocy społecznej, dla której rysują się 

ciekawe i dobre rozwiązania w niedalekiej 
przyszłości. Opieka społeczna sporo kosz-
tuje, ale wydatków w tej dziedzinie nie po-
winno się zmniejszać, a wręcz przeciwnie. 
Nasze społeczeństwo się starzeje i z roku 
na rok coraz więcej osób trafia do domów 
pomocy społecznej. Ciągły pęd, nakłada-
ne coraz to nowe obowiązki na pracow-
ników w zakresie ich „efektywności” oraz 
funkcjonowanie zawodowe każdego z nas 
w ciągłym stresie powodują, że placówki 
tego typu co DPS Krucza mają teraz dużo 
większą rolę do odegrania w społeczeństwie 
niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu – zauważa 
dyrektor Zadrożny.

TM

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu może poszczycić 
się nową pełnowymiarową halą sportową, która 
powstała przy przeważającym udziale środków 
zewnętrznych. Warto też podkreślić ogromne oso-
biste zaangażowanie w realizację tej inwestycji ze 
strony władz gminy – wójta Zdzisława Mierzejew-
skiego i sekretarza Adama Dejnakowskiego.

Uroczyste otwarcie nowej hali sporto-
wej bardzo profesjonalnie poprowadził Łu-
kasz Kozłowski – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Ojrzeniu. - I stało się! Powstał nowy, 
piękny obiekt! Jest to nowoczesna hala, któ-
rej zasadniczą część stanowi sala sportowa 
o wymiarach 36m x 18m, na której zlokali-
zowano boiska sportowe: do piłki siatkowej, 
koszykówki, mini piłki nożnej i ręcznej, 
z możliwością przedzielenia hali kurtyną 
na dwa boiska treningowe do piłki siatko-
wej. Hala posiada bezkolizyjne połączenie 
z budynkiem szkolnym i  bogate zaplecze 

socjalno-sanitarne. Cieszymy się z faktu, 
że ta inwestycja została ukończona i będzie 
służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie 
dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 
Dzięki determinacji i ogromnemu zaanga-
żowaniu, wspartym życzliwością wielu ludzi 
i instytucji, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ojrzeniu wreszcie doczekali się hali spor-
towej. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że 
dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem 
nas wszystkich. Pragnę z tego miejsca bardzo 
serdecznie podziękować Wójtowi Gminy 
Ojrzeń Zdzisławowi Mierzejewskiemu. Pan 
Wójt jest osobą bez której ta inwestycja ni-
gdy nie doczekałaby się realizacji. Jego upór 
w dążeniu do wyznaczonych sobie celów za-
owocował budową hali sportowej w Gminie 
Ojrzeń. Serdecznie dziękuję również tym 
wszystkim, którym te podziękowania się 
należą, za ich zaangażowanie, radę i pomoc 

podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Wie-
rzę, że nowa hala będzie tętnić życiem, wy-
chowując prawdziwe, sportowe talenty oraz 
kształtować prawe charaktery – powiedział 
dyrektor Kozłowski.

Sekretarz Gminy Ojrzeń Adam Dej-
nakowski w swym wystąpieniu podkreślił, 
że jest to pierwsza pełnowymiarowa hala 
sportowa na terenie gminy. - Zastosowano 
w niej rozwiązania, które pozwalają nazwać 
budynek nowoczesnym, funkcjonalnym i 
użytecznym dla społeczności. Dopasowany 
do budynku system wentylacji, ogrzewania i 
klimatyzacji jest łatwy w obsłudze. Został wy-
posażony w mechanizm odzysku ciepła, co 
powinno pozwolić na zmniejszenie kosztów 
utrzymania. Podłoga sportowa, sama w sobie 
jest odrębną konstrukcją. Posiada certyfikaty 
Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej i 
Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Za-
stosowaliśmy nowoczesne rozwiązania zwią-
zane z nagłośnieniem. Całkowity koszt prac 
budowlanych wyniósł 5.330.000 zł, a łącznie 
z dokumentacją projektową i nadzorami nie-

całe 5,5 mln zł. Udało nam się pozyskać na tę 
inwestycję środki zewnętrzne z: Ministerstwa 
Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w kwocie 3.022.300 zł oraz z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 1 
mln zł. Oznacza to, że ze środków własnych 
Gmina wyłożyła na ten obiekt ok. 1,4 mln 
zł – mówił sekretarz Dejnakowski.

Wójt Zdzisław Mierzejewski stwierdził, 
że wybudowanie hali sportowej to spełnienie 
jego marzenia. Nie ukrywał, że przymierzał 

się do tej inwestycji dosyć długo. Oglądał 
podobne obiekty, jeździł na wystawy targowe, 
konsultował się ze specjalistami i szukał moż-
liwości pozyskania dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych. – Sam w młodości uprawiałem 
sport, więc wybudowanie tej hali to spełnie-
nie marzenia. Myślałem o dzieciach swoich i 
mieszkańców. Wyszło, że będzie dla wnuków, 
ale ważne że jest i to mnie bardzo cieszy. Bu-
dowa była realizowana szybko i sprawnie dzię-
ki świetnej współpracy i solidności wykonaw-
cy hali, którym była firma WALD-GLOB z 
Pułtuska. Dziękuję sekretarzowi Adamowi 
Dejnakowskiemu, który bardzo dużo czasu 
poświęcał na bieżące doglądanie tej inwestycji 
– powiedział wójt Mierzejewski.

Obiekt pobłogosławił ks. Józef Deptu-
ła – proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta w 
Kraszewie, po czym dokonano uroczystego 
przecięcia wstęgi. 

TM

Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej

W DPS przy ul. Kruczej praca wre

Gminna inwestycja w sport

Ojrzeń ma nową halę sportową

Wójt Zdzisław Mierzejewski.

Hala sportowa z zewnątrz…

 … i wewnątrz.
 Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arkadiusz Iwaniak (z prawej) na ręce dyrektora Łuka-
sza Kozłowskiego przekazał piłki do gry w piłkę nożną.

Dyrektor Przemysław Zadrożny (na zdjęciu drugi od lewej) często osobiście sprawdza 
postęp prac.

Budynek administracyjny został poddany termomodernizacji.
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Znany ciechanowski muzyk i wielki społecz-
nik Robert Bartołd został odznaczony Meda-
lem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Medal przyznał Biskup Polowy 
Wojska Polskiego ks. gen. bryg. dr 
Józef Guzdek, który docenił Roberta 
Bartołda za działalność społeczną na 
rzecz Caritas Diecezji Płockiej oraz po-
pularyzację wydawnictw muzycznych 
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego.

Uroczystość wręczenia Medalu 
odbyła się w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie i była 
współorganizowana przez Zarząd Osie-
dla nr 3 „Aleksandrówka” na czele z 
przewodniczącą Elżbietą Majewską i we 
współpracy z radnym Stanisławem Jan-
kowskim (który w poprzedniej kadencji 
był przewodniczącym ZO nr 3). Dzię-
kowali oni Robertowi Bartołdowi za 
wspieranie przedsięwzięć Zarządu Osie-
dla - w szczególności tych skierowanych 
do dzieci i seniorów.

- Robert Bartołd urodził się w Cie-
chanowie 13 maja 1974 roku. Ukoń-
czył Niższe Seminarium Duchowne, 
Medyczne Studium Zawodowe w Cie-

chanowie oraz Diecezjalne Studium 
Organistowskie w Płocku. Swoją pracę 
zawodową związał z Parafią św. Fran-
ciszka z Asyżu w Ciechanowie na sta-
nowisku organisty, wcześniej mając już 
doświadczenie we wspólnocie Kościoła, 
posługując jako ministrant. Jest instruk-
torem muzyki nie tylko zdolnych dzieci 
i młodzieży. Często pracuje z seniorami 
oraz osobami niepełnosprawnymi umy-
słowo. Jego praca nie jest związana tyl-
ko z krzewieniem kultury wśród innych 
osób, ale szczególnie swój codzienny 
trud pokłada w działalności charyta-
tywnej i społecznej. Kolonie, pierwsza 
pomoc, rekolekcje, pielgrzymki - to 
przestrzenie, w których sam się realizu-
je i jednocześnie pomaga innym znosić 
trudy życia. Niewiele jest wydarzeń w 
naszym mieście, które odbywają się bez 
jego udziału. Jego codziennym życiem 
jest dziś prowadzenie chóru „Francesco” 
przy swojej parafii, praca z zespołem 
Melodia, dziećmi z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Opinogórze, seniorami z 
Klubu w Dzboniu i wiele innych. Poza 
tym sprawuje bardzo ważną funkcję, 
którą wspaniale łączy ze wszystkimi 

obowiązkami: byciem mężem, ojcem, 
synem i przyjacielem – mówiła w lau-
dacji Małgorzata Milewska z PCKiSz.

Dekret Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego o przyznaniu Robertowi 
Bartołdowi Medalu odczytał płk rez. 
Adam Buszko z Ordynariatu Polowego, 
a wręczył ks. ppor. Arkadiusz Sikorski – 
kapelan 51. Batalionu Lekkiej Piechoty 

5. Mazowieckiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. 

W ramach części artystycznej wystą-
piły zespoły „Melodia” i „Guintet” dzia-
łające przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opinogórze oraz Adam Bartołd.

Robert Bartołd cieszy się z docenienia 
jego pracy i działalności społecznej. - Tak 
się zastanawiałem… Medal „W służbie 

Bogu i Ojczyźnie” i ja… Jest mi bardzo 
miło, że komuś się chciało postarać że-
bym dostał to odznaczenie. Dziękuję Eli 
Majewskiej i Stasiowi Jankowskiemu, bo 
to oni są sprawcami tak miłych dla mnie 
okoliczności. Jest wielu cudownych ludzi, 
z którymi przez wiele lat robiliśmy coś dla 
innych i ten Medal dla mnie traktuję jako 
docenienie naszej wspólnej pracy. Wcze-
śniej czy później Dobro wraca - tego na-
uczyli mnie moi rodzice. Dlatego warto 
robić coś dla innych, bo przez to stajemy 
się bardziej ludzcy – powiedział nam Ro-
bert Bartołd.

W trakcie uroczystości było wiele 
wzruszających chwil, ale dwie z nich 
były szczególne. Pierwszą było wrę-
czenie przez odznaczonego kwiatów 
Mamie oraz Żonie i podziękowanie za 
wsparcie oraz… cierpliwość dla jego ak-
tywności społecznej. Drugi to zagranie 
i zaśpiewanie pięknego utworu „Kolęda 
dla nieobecnych”, który Robert Bartołd 
zadedykował swojemu zmarłemu nie-
dawno Tacie.

Robercie – gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

TM

Ciechanowianin doceniony

Robert Bartołd odznaczony przez biskupa

Od lewej: płk rez. Adam Buszko z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Robert Bar-
tołd i ks. ppor. Arkadiusz Sikorski – kapelan 51. Batalionu Lekkiej Piechoty 5. Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej.
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Radosny, kolorowy, dynamiczny, uroczy a mo-
mentami wzruszający – po prostu WSPANIAŁY! 
Taki właśnie był spektakl taneczno-muzyczny pt. 
„Księżniczka i Żaba” zaprezentowany przez Zespół 
NOISE prowadzony przez Paulinę Mączyńską.

Publiczność, która zgromadziła się w sali 
widowiskowej Powiatowego Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Ciechanowie była oczarowana 
grą młodych ludzi, których równocześnie 
można określić jako tancerzy, aktorów, a 
momentami także akrobatów. Uwagę przy-
kuwały też piękne kostiumy i zaaranżowana 
z pomysłem scenografia.

Zespół NOISE istnieje od września 
2019 roku i liczy około 80 członków w wie-
ku od 4 do 18 lat. Nazwa zespołu została 
wybrana spontanicznie. - NOISE w języku 
angielskim oznacza hałas, dźwięk. A przecież 
nie byłoby tańca bez muzyki, bez dźwięku – 
podkreśla Paulina Mączyńska.

Jak mówi instruktorka, pierwotnie pre-
miera spektaklu była zaplanowana na 29 
marca. – Niestety, niedługo przed spekta-
klem został ogłoszony stan pandemii i wido-
wisko nie mogło się odbyć. Po krótkiej prze-
rwie starsze grupy miały zajęcia online, lecz 

ciężko było tak pracować nad choreografiami 
czy zgraniem zespołu. Na lekcjach online 
skupiliśmy się nad kondycją i techniką. Na 
salę taneczną wróciliśmy dopiero w czerwcu, 
lecz zajęcia mogliśmy mieć maksymalnie w 
8-osobowych grupach. Tak też w okrojonym 
składzie pracowaliśmy przez wakacje. Nie 
było to łatwe, ponieważ nawet w jednym 
układzie są różne duety czy podniesienia, do 
których są potrzebne różne osoby. Grupy te 
zmieniały się, żeby móc wszystko przećwi-
czyć. To chyba było dla nas najtrudniejsze, 
żeby potem finalnie zgrać się ze wszystkimi, a 
nie tylko z częścią zespołu z którą się ćwiczy-
ło. Pandemia koronawirusa miała też wpływ 
na ostateczny kształt spektaklu. W ostatnim 
układzie grupy miały wchodzić stopniowo i 
zatańczyć wspólnie na scenie i przed sceną, 
lecz przez COVID-19 nie było to możliwe. 
Musieliśmy zmienić cały układ. Wracając 
jeszcze do przygotowań, to chcę podkreślić, 
że tancerze przez pierwsze dwa tygodnie 
musieli przypomnieć sobie kroki, a dopiero 
później mogliśmy skupić się nad jakością ru-
chów, czystością i dojściem do wcześniejszego 
efektu. Można powiedzieć, że pracowaliśmy 

nad wszystkim od nowa – powiedziała nam 
Paulina Mączyńska.

W spektaklu wystąpiło dziewięćdziesiąt 
osób - od maluchów zbierających gigantycz-
ne oklaski gdy tylko pojawiały się na scenie 
jako pszczółki czy inne zwierzątka, przez star-
sze dzieci, aż po kilkunastoletnią młodzież. 
Należy pamiętać też o narratorze i wspania-
łych wokalistkach.

Na szczególną uwagę zasługuje od-
twórczyni głównej roli Karolina Walec-
ka – uczennica klasy maturalnej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w 
Ciechanowie. Jej taneczne wyczyny na sce-
nie, mimika i całokształt gry były po prostu 
FENOMENALNE. Śmiało można jej wiesz-
czyć wielką karierę.

Karolina Walecka jest członkiem zespołu 
NOISE od początku jego istnienia, czyli od 
roku. - Moja przygoda z tańcem zaczęła się już 
w przedszkolu, dzięki czemu od 4 roku życia 
zaczęłam uczęszczać na zajęcia. Przez 13 lat 
byłam członkiem zespołu tańca nowoczesne-
go FUNNY oraz później Teatru Tańca FAKT. 
Do widowiska przygotowywaliśmy się od 
września ubiegłego roku. Mimo wprowadze-
nia stanu pandemii nie traciliśmy motywacji i 
czasu. Ćwiczyliśmy na miarę możliwości. Nie 
spodziewałam się że dostanę główną rolę, a jej 
odegranie było dla mnie niemałym wyzwa-
niem. Zarówno ja, jak i cały zespół, włożyli-
śmy bardzo dużo ciężkiej pracy żeby dopiąć 
wszystko na ostatni guzik. Włożyliśmy całe 
serca w to, aby widowisko wyszło idealnie i 
spodobało się publiczności. Zależało nam też 
żeby nie rozczarować naszej pani instruktor 
oraz zaprezentować zespół jak najlepiej. Wyda-
je mi się, że ostatecznie udało nam się to osią-
gnąć – powiedziała nam Karolina Wałecka.

Paulina Mączyńska też jest zadowolona 
ze spektaklu. – Zadowolona i miło zaskoczo-
na tak pozytywnym odbiorem ze strony pu-
bliczności. Duma mnie rozpiera, że mam tak 
zdolnych tancerzy. Mam nadzieję, że uda się 

nam jeszcze pokazać ten spektakl. Być może 
będzie oddzielne widowisko dla szkół, oczy-
wiście jeżeli sytuacja  epidemiologiczna nam 
na to pozwoli i jeśli będzie zainteresowanie ze 
strony widzów – mówi nasza rozmówczyni.

Instruktorka nie chce na razie zdra-
dzać planów zespołu NOISE na przyszłość. 

- Oczywiście będziemy działać dalej i na 
pewno nie raz będzie nas można jeszcze zo-
baczyć. Korzystając z okazji pozwolę sobie za 
pośrednictwem PULSU podziękować mojej 
rodzinie, która wspiera mnie od samego po-
czątku i wierzy we mnie nawet wtedy, gdy 
ja tej wiary nie mam. Podziękowania należą 
się również moim wspaniałym tancerkom i 
tancerzom oraz wszystkim występującym, bo 
bez nich nic by się nie odbyło. Dziękuję rów-
nież Pani Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki za możliwość wystąpienia na 
scenie oraz pracownikom PCKiSz za pomoc 
w realizacji spektaklu. Mogłabym wymienić 
jeszcze personalnie wiele osób, ale mogłoby 
zabraknąć miejsca, dlatego powiem w skrócie 
- dziękuję wszystkim tym, którzy włożyli w 
ten spektakl choć trochę serca i czasu – po-
wiedziała nam Paulina Mączyńska.

Młodziutkiej instruktorce oraz całemu 
zespołowi gratulowali na scenie po. dyrektora 
PCKiSz Anna Smolińska oraz wicestarosta 
Stanisław Kęsik, który w swym wystąpieniu 
podkreślał jak ważne jest inwestowanie w 
kulturę.

Paulinie Mączyńskiej, członkom zespołu 
NOISE oraz wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie spektaklu gratulujemy 
i prosimy o więcej…

TM

Spektakl taneczno-muzyczny pt. „Księżniczka i Żaba”

Wielkie brawa dla NOISE!!!

 Każdorazowe pojawienie się na scenie najmłodszych aktorów wywoływało burzę oklasków. Na pierwszym planie odtwórczyni głównej roli – fenomenalna Karolina Wałecka.

Młodziutka instruktorka Paulina Mączyńska po 
spektaklu nie kryła łez wzruszenia.
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Kiedy zakochałaś się w górach?
Góry to moja pasja od 

2013 roku. Pamiętam dokład-
nie jak pierwszy raz będąc w 
Zakopanem weszłam na Gu-
bałówkę, zobaczyłam pano-
ramę Tatr i zapragnęłam być 
gdzieś tam pośród gór. Tak się 
to wszystko zaczęło.

Pamiętasz ten „pierwszy raz” gdy 
weszłaś na szczyt? Jaka to była 
góra i co wtedy poczułaś?

Doskonale pamiętam, 
że pierwszy raz weszłam na 
Giewont (1.894 m n.p.m.), 
ponieważ zaciekawił mnie ten 
ogromny krzyż na szczycie. 
Poczułam się wolna, a przede 
wszystkim szczęśliwa. To było 
takie inne szczęście, wyjąt-
kowe. Po kolejnych górskich 
wędrówkach uświadomiłam 
sobie, że gdy tam jestem - to 
poprzez ten ogromny wysiłek 
fizyczny jaki jest potrzebny 
do wejścia na szczyt - ja tak 
naprawdę odpoczywam. I to 
zaczęło uzależniać.

Które polskie góry najbardziej lu-
bisz i dlaczego?

Zdecydowanie Tatry, bo 
są wymagające i wynagradzają 
widokami. Tatry to nasza pol-
ska duma. Ich potęga i piękno 
zachwyca o każdej porze roku.

A jeśli chodzi o góry poza granicami naszego 
kraju?

W 2020 roku udało mi się pojechać 
w Alpy, gdzie poprzez trzy kraje - Francję, 
Szwajcarię i Włochy - robiliśmy słynny 
szlak Tour de Mont Blanc. Widoki i emo-
cje nie do opisania słowami. To już kolejny 
wyższy etap mojej pasji, który wzbudził 
apetyt na więcej - na góry wyższe i potęż-
niejsze niż nasze Tatry. 

Wolisz zdobywać szczyty sama, czy gdy ktoś Ci 
towarzyszy?

Dotychczasowe doświadczenia pokaza-
ły, że jestem samotnikiem górskim. Ciężko 
mi zgrać z kimś tempo ze względu na róż-
nice kondycyjne. Ja naprawdę kocham góry 
i zupełnie nie potrzebuję odpoczywać gdy 
tam jestem. Cały czas mogę iść do przodu, 
aby jak najwięcej zobaczyć. Lubię pozna-
wać ludzi na szlaku, wymienić kilka zdań, 
rozmawiać o wspólnej pasji. Zwykle jednak 
wyjeżdżam sama i chodzę sama. Wtedy je-
stem tylko ja i góry, a to najlepszy team.

Wiem, że pewnego dnia zdobyłaś jedenaście 
szczytów w ciągu dnia. Opowiedz proszę o tym 
wyczynie.

Tak, ale nie mogę nazwać tego wyczy-
nem, bo poprzeczkę stawiam sobie dużo 
wyżej. W Tatrach podróżując granią przy 
dobrej kondycji i w miarę długim dniu 
można tego dokonać, czego jestem żywym 
przykładem. Wystarczy tylko wstać około 3 
rano (śmiech). Była to trasa w Tatrach na 
granicy Polski i Słowacji: Grześ (1.653 m 
n.p.m.) - Rakoń (1.879 m n.p.m.) - Wo-
łowiec (2.063 m n.p.m.) - Łopata (1.957 

m n.p.m.) - Jarząbczy Wierch (2.137 m 
n.p.m.) - Kończysty Wierch (2.002 m 
n.p.m.) - Starorobociański Wierch (2.176 m 
n.p.m.) - Bystra (2.248 m n.p.m.) - Błyszcz 
(2.159 m n.p.m.) - Liliowy Karb (1.959 m 
n.p.m.) - Ornak (1.867 m n.p.m.).

Co uważasz za swoje największe osiągnięcie w 
górskiej wędrówce?

To trudne pytanie, bo choć każde wyj-
ście jest dla mnie wyjątkowe i bardzo ważne, 
to wyjątkowe było na pewno przejście Orlej 
Perci w warunkach zimowych. Wymagało 
ode mnie pokonania wielu swoich lęków i 
obaw.

Miałaś jakieś niebezpieczne przy-
gody w górach?

W górach zawsze staram się 
zachowywać pełną asekurację i 
bezpieczeństwo, jednak jeżdżę 
w nie o różnych porach roku 
i zdarza się, że na szlaku przez 
cały dzień nie spotykam niko-
go. Wtedy czasem odczuwam 
niepokój. Z takich typowych 
incydentów pamiętam, że jesie-
nią 2016 roku podczas wejścia 
na Czerwone Wierchy zgubiłam 
szlak i wpadłam bardzo głęboko 
w śnieg. Pozdrawiam serdecznie 
nieznaną osobę, która mi pomo-
gła. Ufff… Naprawdę mocno się 
wtedy przestraszyłam i nabrałam 
większej pokory do gór..

Co Ci dają te górskie wędrówki?
Uważam, że samo po-

siadanie w życiu jakiejś pasji 
czyni nas kimś wyjątkowym. 
Góry dają mi wolność, radość 
i przede wszystkim ukojenie. 
Gdy tam jestem to naprawdę 
nie pamiętam gdzie mieszkam, 
gdzie pracuję i czy mam ja-
kieś problemy. To piękne i nie 
do opisania, że mam to swoje 
miejsce na ziemi. Tam kawa z 
termosu i zwykła kanapka sma-
kują lepiej niż najlepszy obiad 
w najdroższej restauracji. Tam 
dzięki temu, że się męczę – to 
tak naprawdę odpoczywam. 

Przecież to magia…

Gdy ktoś kompletnie niedoświadczony zapytałby 
Cię od czego zacząć przygodę z górskimi wędrów-
kami to co byś mu poradziła? Jaki szczyt? Jaką porę 
roku?

W zależności od kondycji fizycznej wy-
bór jest ogromny. Należy jednak zacząć od 
dobrych nawyków sprawdzenia dokładnie pro-
gnozy pogody na każdy dzień, bo ta w górach 
może zmienić się bardzo szybko. Na szczytach 
nawet latem może wiać bardzo zimny wiatr, 
a deszcz i burza mogą sparaliżować naszą wę-
drówkę. Pamiętajmy, że w środku gór bardzo 
ciężko o schronienie. Oczywiście podstawa to 

także odpowiedni ubiór i wyposażenie plecaka, 
telefony alarmowe TOPR i GOPR, mapa i 
mała apteczka. Osobom, które chcą rozpocząć 
swoją górską przygodę zdecydowanie pole-
cam drugą połowę sierpnia i pierwszą połowę 
września. Warunki w górach sprzyjają wtedy 
wędrówkom, a dni są na tyle długie, że zdą-
żymy zejść przed zmierzchem. Nie wspomnę 
już o pięknych widokach o tej porze roku. Na 
pierwszy raz polecam Nosal (1.206 m n.p.m.) i 
Wielki Kopieniec (1.328 m n.p.m.). To szczyty 
niezbyt wysokie, a dają piękny widok na Tatry. 
Pozwolą zapoznać się z górami i mam nadzieję 
narobią chęci na więcej i wyżej.

Co Masz w najbliższych planach swych górskich 
wypraw?

W 2021 roku wraz z koleżanką chcemy 
pokonać Główny Szlak Beskidzki. Jest to naj-
dłuższy znakowany szlak turystyczny w polskich 
górach o długości około 500 kilometrów. Poza 
tym plany mam szerokie i dotyczą one już gór 
poza granicami Polski, ale nie chcę zapeszać….

Czego Ci życzyć na przyszłość?
Tego abym mogła pasję połączyć ze 

swoją codziennością, i bym po pracy mogła 
po prostu pójść w góry…

Dziękuję za rozmowę.

Więcej zdjęć z górskich wędrówek Marty 
Podleckiej można obejrzeć na naszym portalu: 

www.pulsciechanowa.pl

CZŁOWIEK Z PASJĄ: Rozmowa z Martą Podlecką 
– pasjonatką górskich wędrówek

Góry dają mi wolność

ogłoszenie
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W sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki, odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta Ciechanów, 
w trakcie której wręczono Ignacemu 
Gogolewskiemu tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Ciechanów.

Znany aktor, reżyser i scenarzy-
sta urodził się w Ciechanowie. W 
1953 r. ukończył warszawską Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną. 
Na przestrzeni lat występował na 
stołecznych scenach Teatru Polskie-
go, Dramatycznego, Współczesnego 
i Narodowego. Pełnił funkcję dyrek-
tora Teatru Śląskiego w Katowicach, 

Teatru im. Juliusza 
Osterwy w Lubli-
nie i Teatru Rozma-
itości w Warszawie.

Występował też 
gościnnie w Teatrze 
Polonia Krystyny 
Jandy oraz w Te-
atrze Telewizji. De-
biutował w Teatrze 
Polskim w „Mizan-
tropie” Moliera. 
Wielokrotnie wy-
stępował w rolach 
romantycznych, 
drogę do wielkiej 
kariery otworzyła 
mu rola Gustawa-

-Konrada w pierwszych wystawio-
nych po wojnie Mickiewiczowskich 
„Dziadach” w reżyserii Aleksandra 
Bardiniego. W Teatrze Polskim 
stworzył znane kreacje, m.in.: Or-
gona w „Świętoszku” Moliera, Sta-
rego w „Krzesłach” Ionesco, Rejenta 
Milczka w „Zemście” czy szekspi-
rowskiego Juliusza Cezara.

W uroczystej sesji Rady Miasta 
wzięli udział Honorowi Obywa-
tele Ciechanowa – prof. Bibiana 
Mossakowska oraz prof. Andrzej 
Rzepliński.

TM

Sesja Rady Miasta Ciechanów

Ignacy Gogolewski Honorowym 

Obywatelem Ciechanowa

Ignacemu Gogolewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
wręczyli wiceprezydent Iwona Kowalczuk oraz przewodniczący 
Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński.
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Dzieci, które we wrześniu rozpoczęły na-
ukę w kl. I „a”, „b” i „c” Szkoły Podstawowej 
TWP w Ciechanowie zostały pasowane na 
uczniów.

Uroczystość poprowadziła wicedy-
rektor Marzena Nowicka, a aktu paso-
wania dokonała dyrektor Tatiana Sęk. 
Wcześniej wychowawczynie pierw-
szych klas musiały przed Dyrekcją uza-
sadnić dlaczego uważają, że dzieci są już 
gotowe by zostać uczniami.

Przed aktem pasowania uczniowie 
z wielkim  przejęciem złożyli przyrze-
czenie. Później każdy z osobna został 

pasowany przy użyciu wielkiego ołów-
ka i otrzymał stosowny dyplom.

Pierwszaki wraz z wychowawczynia-
mi, i przy wsparciu nauczyciela muzyki 
Dominika Molewskiego, przygotowały 
piękny program artystyczny. Na twarzach 
rodziców było widać wielkie wzruszenie.

Na zakończenie uczniowie pierw-
szych klas otrzymali w prezencie duże 
ołówki od swych starszych kolegów. 
Teraz już mogą z dumą mówić, że są 
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Pod-
stawowej TWP.

A.

Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie

Pasowanie na uczniów

Od 1 września jest Pan Rektorem Państwo-
wej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościc-
kiego w Ciechanowie. Jakie były te pierwsze 
tygodnie pracy na nowym stanowisku? 

Nowa rola w Uczelni to i oczywiście 
nowe wyzwania. Dzięki temu, że byłem 
wcześniej prorektorem zadania zwią-
zane z zarządzaniem Uczelnią nie były 
mi obce. Wymóg czasu oraz obyczaj 
akademicki obowiązujący w uczelniach, 
nakazywał mi zmierzyć się z podjęciem 
określonych działań. Sprawy organiza-
cyjne, kadrowe, wynikające z zakoń-
czenia minionego roku akademickiego, 
przeprowadzenie konkursów służących 
zatrudnieniu kadry dydaktycznej. No i 
oczywiście sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa, która wpływa na bieżące 
funkcjonowanie Uczelni. Przygotowania 
do rozpoczęcia zajęć i Inauguracji Roku 
Akademickiego, którą zaplanowaliśmy 
na 21 października br. Są to najważniej-
sze sprawy minionego czasu.

Na ile to, że wcześniej był Pan prorektorem 
pomaga na obecnym stanowisku? 

Oczywiście, że pomaga. To była 
moja świadoma decyzja. Dotychcza-
sowy rektor nie mógł kontynuować 
swojej misji, ze względu na ograni-
czenie czasowe, które są wymogiem 
prawa akademickiego. Wybór Rektora 
to skomplikowana procedura – obej-
mująca wybory w ramach uczelni oraz 
akceptacja Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Przeszedłem te etapy 
bez poprawek. (śmiech) Przejmując 
to zadanie będę starał się jednocześnie 
zachować to, co na naszej uczelni jest 
dobrego. Funkcjonujemy już 20 lat i 
uczelnia posiada piękną tradycję. Mam 
tutaj na myśli cieszące się niesłabną-
cym zainteresowaniem wśród kandy-
datów kierunki studiów. Naszym naj-
większym wyzwaniem jest pogodzenie 
uczelnianej tradycji z koniecznością 
zmian i elastycznością w stosunku do 
potrzeb rynku pracy. Uczestniczyłem w 
zarządzaniu Uczelnią, w spotkaniach z 
samorządami wielu powiatów naszego 
regionu. Spotykaliśmy się z dyrekto-
rami szkół ponadpodstawowych wsłu-
chując się w potrzeby i oczekiwania 
młodzieży, bo to przecież oni będą 
naszymi kandydatami do podjęcia stu-
diów. To doświadczenie pozwala mi 
spojrzeć szerzej na rolę Uczelni w regio-
nie. Na określone potrzeby rynku pracy 

i oczekiwania społeczne mieszkańców 
Północnego Mazowsza.

Nowym prorektorem został prof. Leszek 
Zygner – poprzedni rektor. 

Uczelnia to skomplikowany or-
ganizm problemów organizacyjnych, 
współdziałania kadry dydaktycznej w 
realizacji zadań edukacyjnych, nauko-
wych, to przede wszystkim nasi studen-
ci, z którymi prof. Leszek Zygner ma 
doskonały kontakt i wiedzę w rozwią-
zywaniu ich problemów bytowych oraz 
wspierania dorobku naukowego, które-
go celem są stypendia naukowe. Pomysł 
powierzenia stanowiska prorektora prof. 
Leszkowi Zygnerowi to przede wszyst-
kim dbanie o dobro naszej Uczelni. Za-
biegałem bardzo o zgodę Pana Profesora 
aby dalej aktywnie uczestniczył w zarzą-
dzaniu Uczelnią. Ponadto prof. dr hab. 
Leszek Zygner, dotychczasowy rektor, 
jest osobą bardzo znaną w naszym regio-
nie i nie tylko. Zabiegałem o to by mógł 
mnie wspierać w zarządzaniu uczelnią, 
służąc swoim doświadczeniem i wiedzą. 
Nie bez znaczenia jest dorobek obecnego 
już Prorektora w zakresie kontaktów w 
Polsce i za granicą. 

Do zmian personalnych doszło też na po-
szczególnych wydziałach Uczelni. Proszę o 
nich opowiedzieć.

Na każdym z trzech wydziałów 
zmiany na tych stanowiskach spowodo-
wane były przede wszystkim zakończe-
niem kadencji poprzednich dziekanów. 
Wybór nowych dziekanów również nie 
jest przypadkowy, wszyscy bowiem są 
wieloletnimi pracownikami Uczelni i 
dotychczas uczestniczyli w zarządzaniu 
na poziomie Zakładów. Podejmując 
decyzję chciałem dać szansę młodemu 
pokoleniu.

Dr Ewa Wiśniewska została dzieka-
nem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk 
Społecznych. Wieloletnia kierownik 
Zakładu na kierunku Pielęgniarstwo. 
Ze swojej pracy wywiązywała się znako-
micie. W ostatnich latach na tym wy-
dziale realizowane są projekty z zakresu 
pielęgniarstwa, które wymagały dużego 
zaangażowania i umiejętności organiza-
cyjnych niezbędnych również do pełnie-
nia funkcji dziekana. 

Dziekanem Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Społecznych została dr Re-
nata Dzik - dotychczasowa kierownik 

Zakładu Logistyki. Od momentu utwo-
rzenia kierunku Logistyka radzi sobie 
bardzo dobrze. Zorganizowała zaplecze 
naukowo-dydaktyczne na najwyższym 
poziomie przeprowadzania operacji lo-
gistycznych korzystając min. ze środków 
zewnętrznych pozyskanych przez Uczel-
nię. Stąd mam nadzieję że kierowanie 
wydziałem w Mławie będzie równie 
skuteczne. 

Doc. dr. inż. Robertowi Rudzińskie-
mu powierzyłem stanowisko Dziekana 
Wydziału Inżynierii i Ekonomii. Wielo-
letnia współpraca z Panem Dziekanem, 
wcześniejszym kierownikiem Zakładu 
Rolnictwa w którym realizowałem zada-
nia dydaktyczne, dała podstawę do pod-
jęcia takiej decyzji. Powierzając kierowa-
nie największym wydziałem w Uczelni, 
jestem przekonany z dotychczasowego 
doświadczenia, że wybór był trafny. Pan 
docent przedstawił mi interesujące plany 
na funkcjonowanie tego wydziału sta-
wiając na najnowsze technologie.

Czy planuje Pan jakieś znaczące zmiany je-
śli chodzi o funkcjonowanie Uczelni?

Studiowanie to nie tylko wykłady to 
także ćwiczenia, laboratoria, pracownie. 
To także zajęcia praktyczne i praktyki w 
zakładach pracy. Stąd też zależy nam na 
kierunkach studiów powiązanych z ryn-
kiem pracy, takich aby studenci mogli 
odbywać praktyki, które w naszym przy-
padku trwają 6 miesięcy gdyż jesteśmy 
uczelnią o profilu praktycznym. W tym 
celu uczelnia podejmuje współpracę z 
podmiotami z branży przemysłu, admi-
nistracji, służby zdrowia czy biznesu tak, 
aby studenci mogli w sposób bezpośred-
ni poznać specyfikę różnych podmiotów 
gospodarczych także poprzez odbywane 
praktyk.

Marzy mi się aby realizując w 
Uczelni profil praktyczny przygotowu-
jąc absolwentów do późniejszej pracy 
zawodowej, w jeszcze większym zakre-
sie wkomponować praktykę realizowa-
ną w zakładzie pracy w system dający 
możliwość osadzenia absolwenta na 
stanowisku realizowanym w zakładzie 
pracy. Bardzo mi zależy na jak najszer-
szej otwartości na kolejne działania po-
zwalające jeszcze szerzej współpracować 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Właśnie przygotowujemy nową 
ofertę w zakresie wspólnego prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych i innych 

prac zleconych realizowanych na potrze-
by zakładów pracy a także samorządów. 
Jako Uczelnia dysponujemy dobrze 
przygotowaną kadrą dydaktyczną z wielu 
dziedzin nauki oraz wyposażeniem m.in. 
specjalistycznymi pracowniami i labo-
ratoriami gdzie z powodzeniem można 
wykonywać wiele ciekawych badań, te-
stów, których oczekują zakłady pracy. 
Przedstawimy propozycję prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych i innych 
prac zleconych to również nowa szansa 
do rozwijania pasji i zainteresowań stu-
dentów, którzy będą angażowani w tego 
typu działania pod opieką nauczycieli 
akademickich i kierowników projektów. 
Realizacja działań w tym zakresie będzie 
jeszcze lepiej doskonalić umiejętności 
praktyczne studenta w przyszłym środo-
wisku pracy. Mimo istniejących obecnie 
zagrożeń w moich planach jest wzmoc-
nienie wymiany zagranicznej studentów 
i nauczycieli akademickich. W tym celu 
utworzony został dział, który zajmuje się 
współpracą zagraniczną.

Na ile sytuacja związana z pandemią koro-
nawirusa wpływa na bieżące funkcjonowa-
nie Uczelni? 

Istotnie wpływa. A w sposób szcze-
gólny na rozwiązania związane z prowa-
dzeniem naboru do Uczelni a także, co 
bardzo istotne, na zupełnie inną organi-
zację zajęć dydaktycznych. W tym roku 
uczniowie szkół średnich pisali później 
egzamin maturalny z tego też powodu 
terminy rekrutacji do Uczelni zostały 
przesunięte i ściśle dostosowane do ter-
minów ogłoszenia wyników tegorocz-
nych matur. Organizacja zajęć na Uczel-
ni uwzględnia konieczność zachowania 
wymogów bezpieczeństwa wynikających 
z wprowadzonych przepisów związanych 
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
zarażeniom COVID-19. Stąd też zaję-
cia prowadzimy w systemie mieszanym. 
Część zajęć odbywa się w systemie on-
line. To przede wszystkim zajęcia teore-
tyczne, zaś zajęcia praktyczne odbywają 
się na uczelni z zachowaniem niezbęd-
nych obostrzeń. Pierwsze roczniki stu-
diów odbywają w pierwszym semestrze 
wszystkie zajęcia na Uczelni. Inauguracja 
Roku akademickiego, która odbędzie się 
21 października, będzie miała charakter 
ograniczony z udziałem Senatu Uczelni 
i nowo immatrykulowanych studentów. 
Przeprowadzimy równolegle transmisję 

uroczystości zapraszając do uczestnictwa 
wszystkich zainteresowanych. Trans-
misję będzie można obejrzeć na naszej 
stronie internetowej www.puzim.edu.pl 

Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom 
nieco o sobie – o Pańskich zainteresowa-
niach naukowych oraz działalności samo-
rządowej.

Urodziłem się w powiecie garwoliń-
skim. Jestem absolwentem Technikum 
Ogrodniczego w Sochaczewie. W 1979 
roku ukończyłem Wydział Melioracji 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. W 1980 roku zostałem nauczy-
cielem akademickim w Wyższej Szkole 
Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach 
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny). Na tej uczelni pracowa-
łem 30 lat. W 2010 roku przeniosłem się 
do Ciechanowa i zostałem nauczycielem 
akademickim ówczesnej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej, gdyż taką 
nazwę miała obecna Państwowa Uczel-
nia Zawodowa im. Ignacego Mościc-
kiego w Ciechanowie. Jestem doktorem 
nauk rolniczych. Wykładam min. klima-
tologię, gospodarkę wodną, organizację 
produkcji grzybów jadalnych. Mam 64 
lata a dalej czuję się młodo. (śmiech) To 
pewnie zasługa młodzieży akademickiej, 
z którą dalej utrzymuję ścisły kontakt. 
4-letnią kadencję rektora rozpocząłem 
1 września 2020. W moim przekonaniu 
mam bogate doświadczenie samorządo-
we. Od kilku kadencji jestem radnym 
samorządu gminnego. Przewodniczyłem 
także Radzie Gminy Siedlce.

Czego życzyć Panu Rektorowi osobiście i 
Uczelni na kolejny rok akademicki?

Uniknięcia zagrożeń związanych z 
epidemią. Jak najszybszego powrotu do 
bezpiecznego odbywania zajęć w sposób 
stacjonarny. Dalszego rozwoju Uczelni i 
realizacji zamierzonych planów.

Dziękujemy za rozmowę.

Program artystyczny prezentują uczniowie klasy I c.
Pasowania na uczniów dokonała dyrektor 
Tatiana Sęk.

Fo
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Rozmowa z dr. inż. Grzegorzem Kocem – Rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Uczelnia posiada piękną tradycję
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Pierwszy piątek października upłynął w na-
szym mieście pod znakiem wydarzeń związa-
nych z tradycją ciechanowskiego I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego 
czyli legendarnego „Krasiniaka”, którego histo-
ryczne korzenie sięgają placówki gimnazjalnej 
pod patronatem Wieszcza Zygmunta, uczącej 
polską młodzież jeszcze w czasach przed odzy-
skaniem Niepodległości.

Uroczystości przebiegły w dwóch ak-
tach. Na początku w świątyni Parafii Św. 
Piotra Apostoła powtórnie pobłogosławio-
no niemal stuletni Sztandar Państwowego 
Gimnazjum Męskiego Filologicznego im. 
Z. Krasińskiego w Ciechanowie, niespo-
dziewanie odnaleziony w naszej Parafii 
Farnej i poddany starannej konserwacji. 
Następnie korowodem w przestrzeni pu-
blicznej miasta pomaszerowano do „Krasi-
niaka”, gdzie w akcie drugim odsłonięto i 
pobłogosławiono Tablicę dedykowaną pa-
mięci Mieczysława Kurzypińskiego - ab-
solwenta Gimnazjum, harcerza, żołnierza 
wojny polsko-bolszewickiej.

Joanna Potocka-Rak

– To dla nas niezwykłe wyda-
rzenie. Pamiętam początki dwa lata 
temu. Spotkaliśmy się na uroczy-
stości w dniu imienin Zygmunta, 
wtedy pani dyrektor (Marzanna 
Zmysłowska, dyrektor I LO – 
przyp. red.) przedstawiła szerszej 
społeczności historię odnalezienia 
Sztandaru. (…) Nie udało się ukryć 
łez. Szanowni Państwo, dzisiaj po 
tych niespełna dwóch latach tę hi-
storię przeżywa się podobnie. Dla-
tego gdy pan Bernard Grzankowski 
wyszedł z inicjatywą ufundowania 
Tablicy poświęconej Mieczysławowi 
Kurzypińskiemu (…) tych dwóch 
uroczystości nie sposób było nie po-
łączyć – mówiła do zebranych przed 
gmachem „Krasiniaka” starosta Jo-
anna Potocka-Rak.

Marzanna Zmysłowska

– Pamięć to tożsamość. Jest 
mi niezmiernie miło, że uczestniczymy w 
tak historycznej chwili jaką jest poświęcenie 
Sztandaru cudem odnalezionego. (…) Rów-
nież sylwetka Mieczysława Kurzypińskiego, 
którego Tablicę za chwilę odsłonimy, jest 
ważna dla naszego Liceum – stwierdziła pod-
czas swego wystąpienia dyrektor „Krasiniaka” 
Marzanna Zmysłowska, mówiąc dalej: – Od-
nalazłam wiersz wydrukowany w „Iskrze” 
przedwojennej, napisany przez druha Tade-
usza Sobolewskiego. (…) Zacytuję fragment 
poświęcony śmierci Kurzypińskiego oraz jego 
druha Modesta Lipowskiego, którzy polegli 
pod Oranami w 1920 roku:

Hen, tam na Litwie już sroga zima,
Nad Mereczanką wiatr głucho wyje,
Mróz w swoich objęciach już ziemię trzyma,
Białym całunem śnieg wszystko kryje.
Litewskie lasy, litewską chatę,
Srebrzyste płatki całkiem przykryły,
I ustroiły w zimową szatę,
Dwóch chłopców naszych skromne mogiły.
Każdy z nich sobie cicho, spokojnie,
W ciemnej mogile samotnej leży,
Zapomniał dawno o bojach, wojnie,
I śpi snem wiecznym polskich rycerzy.

Ks. Jarosław Szumański

Pozostający przez kilkadziesiąt lat pod 
ochroną Kościoła gimnazjalny Sztandar 
odnalazł ks. Jarosław Szumański, ówcze-
sny wikariusz Parafii Św. Józefa w Ciecha-
nowie (obecnie wikariusz Parafii pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego w Skępem) 
– znany ze swej historycznej pasji poszu-
kiwania, zabezpieczania i odnawiania cen-
nych materialnych artefaktów przeszłości.

– Sztandar odnalazłem na przełomie 
lat 2013 i 2014 w budynku na terenie Ple-
banii, obecnie zamieszkałym przez Siostry 
Pasjonistki, w sali gdzie składowano obru-
sy i tkaniny do dekoracji. Zawsze interesu-
ją mnie ciekawostki oraz historie związane 
z miejscem gdzie przebywam. Pełniąc po-
sługę w Parafii Farnej z historycznym za-
ciekawieniem prowadziłem poszukiwania 
na zasadzie „chodzę i zglądam”. Szukałem 
co ma jakąś wartość kulturową. Poprosi-
łem Siostrę Ładysławę – ówczesną zakry-
stiankę – o pokazanie tego co znajdowało 
się w tamtej sali, co zostało w niej przez 

lata zgromadzone. W czasie przeglądu w 
moje ręce trafił złożony „na cztery” gimna-
zjalny Sztandar. Po rozwinięciu i dokład-
nym obejrzeniu od razu wiedzia-
łem, że jest to rzecz niezwykła – po 
latach wspomina ks. Jarosław. – Po 
uzgodnieniu z proboszczem ks. 
kan. Zbigniewem Adamkowskim, 
Sztandar przekazałem Gimnazjum 
Nr 3 im. Marii Konopnickiej w 
Ciechanowie, znajdującym się na 
terenie Parafii Farnej. Było moją 
intencją by był on widoczny dla 
uczniów i nauczycieli oraz społecz-
ności miasta Ciechanów. Sztandar 
z radością przyjęła ówczesna dy-
rektor Gimnazjum Pani Anna Za-
drożna. Zakupiła gablotę i umie-
ściła go w pracowni historycznej. 
Ostatecznie z inicjatywy dyrektor 
Anny Zadrożnej po pewnym cza-
sie Sztandar przekazany został I 
Liceum Ogólnokształcącemu im. 
Zygmunta Krasińskiego – mówi 
ks. Jarosław Szumański.

Jak się obecnie w naszym mie-
ście sądzi, szkolny Sztandar odna-

leziony przez ks. Jarosława, tuż 
po wybuchu wojny jesienią 1939 
roku został oddany pod opiekę 
Parafii Farnej dla ocalenia przed 
zniszczeniem z ręki okupanta 
hitlerowskiego. Minęły dziesię-
ciolecia i gdy nadeszła pora, ten 
depozyt Kościoła przywrócony 
został całej społeczności ziemi cie-
chanowskiej.

O druhu Mieczysławie 
Kurzypińskim

Urodził się 1 stycznia 1900 
roku w Ciechanowie. W latach 
1912-1919 uczył się w ciecha-
nowskim Gimnazjum im. Z. 
Krasińskiego, z którego m.in. 
wywodzi się obecny „Krasi-
niak”. W 1916 roku wraz ze 
Stefanem Olszewskim i Tade-
uszem Wawrzyńskim, założył 
pierwszą w mieście drużynę 
harcerską, wkrótce też został 
komendantem ciechanowskie-

go hufca. Pod jego kierun-
kiem harcerze m.in. ukryli 
kościelne dzwony chroniąc 
przed grabieżą okupanta.

Pod koniec 1917 roku 
zorganizował i wyszkolił 
pluton Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, do którego 
wstąpili gimnazjaliści, w 
większości harcerze. M.in. 
uczestniczył w rozbrajaniu 
Niemców stacjonujących w 
miejscowych koszarach. 

W lipcu 1920 roku na 
czele swoich podkomend-
nych zgłosił się ochotniczo 
do Wojska Polskiego, służąc 
w 205 Ochotniczym Pułku 
Piechoty im. Jana Kilińskie-
go. Na tydzień przed śmier-
cią odznaczony został przez 
Józefa Piłsudskiego orderem 
Virtuti Militari. Zginął wraz 
ze swym pochodzącym z 
okolic Regimina przyjacie-

lem Modestem Lipowskim w dniu 4 
października 1920 roku w czasie bitwy 
pod Oranami na Litwie. Pośmiertnie 

został przez Naczelnictwo ZHP mia-
nowany „Honorowym Harcerzem Rze-
czypospolitej”. (za: pl.linkfang.org)

– Kim był Mieczysław Kurzypiń-
ski? Pamiętam kilka czy kilkanaście lat 
temu przeczytałam krótką informację 
na jego temat i co mnie uderzyło Sza-
nowni Państwo? Przede wszystkim, że 
był to szalony młody chłopak, bo ina-
czej tego nazwać nie można, o ogromnej 
wyobraźni, ogromnym zaangażowaniu, 
przede wszystkim ogromnej miłości do 
mieszkańców, do tego co nasze lokalne, 
ale i ogromnej miłości do Ojczyzny – 
dzieliła się refleksją ze zgromadzonymi 
starosta Joanna Potocka-Rak.

Co i kto

Uroczystości zorganizowało Sta-
rostwo Powiatowe w Ciechanowie we 
współpracy z I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Zygmunta Krasińskiego oraz 
Hufcem Ciechanów Związku Harcer-
stwa Polskiego.

Nad renowacją Sztandaru czuwał 
nauczyciel I LO im. Z. Krasińskiego – 
Mariusz Długoszewski. Dokumentację 

odnowienia i zabiegi konserwa-
torskie wykonały – Anna Kę-
dziorek i Jadwiga Kozłowska.

Tablicę na gmachu „Kra-
siniaka” ufundował znany cie-
chanowski społecznik, przed-
siębiorca, regionalista – Bernard 
Grzankowski.

Liturgię Mszy Świętej w 
Parafii Św. Piotra Apostoła z 
udziałem ks. prałata Eugeniu-
sza Graczyka, sprawował ks. 
proboszcz kan. Sławomir Filip-
ski, który sacramentalis Sztan-
darowi i sacramentalis Tablicy 
udzielił błogosławieństwem 
wraz z pokropieniem wodą 
święconą.

Wydarzenia uświet-
nił udział Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie pod dyrekcją 
kapelmistrza druha Wojcie-
cha Copiji, z organizacyjnym 

udziałem sekretarz OSP 
– druhny Anny Wodzyń-
skiej.

Słowo katechetyczne

Akty potocznie zwane 
„poświęceniem” należą do 
grupy czynności opisanych 
w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego pod nazwą 
„sakramentalia”.

„(1668) Sakramentalia 
zostały ustanowione przez 
Kościół dla uświęcenia 
pewnych posług w Koście-
le, pewnych stanów życia, 
najrozmaitszych okolicz-
ności życia chrześcijańskie-
go, a także użytkowania 
rzeczy potrzebnych czło-
wiekowi. Według decyzji 
duszpasterskich biskupów 
sakramentalia mogą do-
tyczyć potrzeb, kultury i 
historii ludu chrześcijań-

skiego określonego regionu i epoki. 
Zawierają one zawsze modlitwę, której 
często towarzyszy jakiś określony znak, 
jak włożenie ręki, znak krzyża, pokro-
pienie wodą święconą (znak przypomi-
nający chrzest).

(1670) Sakramentalia nie udzielają 
łaski Ducha Świętego (…).

(1671) Wśród sakramentaliów 
znajdują się najpierw błogosławieństwa 
(osób, posiłków, przedmiotów, miejsc). 
Każde błogosławieństwo jest uwielbie-
niem Boga i modlitwą o Jego dary. W 
Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni 
przez Boga Ojca „wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym” (Ef 1, 3). Dla-
tego Kościół udziela błogosławieństwa, 
wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwy-
czaj święty znak krzyża Chrystusa.

(1679) Poza liturgią życie chrześci-
jańskie jest podtrzymywane przez różne 
formy pobożności ludowej, zakorze-
nione w rozmaitych kulturach. Kościół 
popiera formy religijności ludowej, 
wyrażające zmysł ewangeliczny i ludzką 
mądrość, wzbogacające życie chrześci-
jańskie, ale równocześnie czuwa, by je 
rozświetlać światłem wiary.”

(cytaty za: Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, Pallottinum 1994, oprac. 
intern. ks. Mirosław Baranowski, www.
katechizm.opoka.org.pl).

Termin „sakramentalia” posiada w 
języku polskim uznaną formę tylko w 
liczbie mnogiej, pochodną łacińskiego 
słowa „sacramentalia”. W liczbie poje-
dynczej najlepiej stosować brzmienie 
łacińskie „sacramentale”, a poddając 
odmianie przez przypadki, należy sto-
sować deklinację łacińską.

Zgodnie z Katechizmem wodą 
święconą dokonuje się nie „poświę-
cenia” a „pokropienia”, które kapłan 
czyni tradycyjnym kropidłem lub kro-
pidłem nowoczesnym, np. kulkowym.

Trzeba pamiętać, że istotą omawia-
nego sacramentale jest błogosławień-
stwo Słowem Bożym, a pokropienie to 
tylko widowiskowy znak towarzyszący, 
choć w pobożności ludowej traktowany 
jako główny i pierwszoplanowy.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Z życia powiatu ciechanowskiego

Ten piątek należał do „Krasiniaka”…

 Izabela Perera i Cezary Szeski z bratniego „Krasiniakowi” II LO im. 
A. Mickiewicza w Ciechanowie.

Od prawej: starosta Joanna Potocka-Rak, społecznik Bernard Grzan-
kowski i dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego – Marzanna Zmysłowska.

Absolwenci „Krasiniaka” (od prawej) hm. Adam Olszewski i 
phm. Andrzej Piotrowski z Kręgu Starszyzny Harcerskiej „La-
mus” ZHP Hufca Ciechanów.
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Piękny 
jubileusz

W niedzielę – 13 września srebrny 
jubileusz posługi kapłańskiej obchodził 
ks. Ireneusz Cielicki – Proboszcz parafii 
Gąsocin. Czy 25 lat to dużo? Wydaje 
się, że tak. Jest to przecież ćwierć wieku. 
Jednak sprawując jubileuszową Mszę 
Św. przed oczami na pewno pojawiają 
się wspomnienia z prymicji i wtedy wy-
daje się, że to było tak niedawno…

Ks. Ireneusz Cielicki pochodzi z 
parafii Rogowo. Już w wieku 6 lat słu-
żył przy Ołtarzu jako ministrant. Do 
szkoły średniej uczęszczał w Wyszo-
grodzie, przebywając w tym czasie u 
Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. 
Naukę w Seminarium Duchownym w 
Płocku rozpoczął we wrześniu 1989 r. 
Święcenia przyjął 10 czerwca 1995 r. z 
rąk ks. bpa Zygmunta Kamińskiego. W 
czasie minionego ćwierćwiecza praco-
wał jako wikariusz w parafiach: Wieczf-
nia Kościelna, Modlin, Lucień, Drobin 

i św. Wojciecha w Płocku. 10 czerwca 
2020 r. ks. Ireneusz nie mógł razem 
ze swoimi współbraćmi dziękować 
Bogu w kaplicy seminaryjnej, gdzie 
zwyczajowo gromadzą się jubilaci. Ten 
radosny i wyjątkowy dzień spędził sa-
motnie, zamknięty w murach plebanii. 
Nie było uroczystego odnowienia przy-
rzeczeń kapłańskich, ani podniosłego 
„Te Deum”. Przebywał wtedy na kwa-
rantannie, oczekując na wyniki testów 
na COVID-19. 

Parafianie z Gąsocina wiedząc, 
jak ważny jest to dla ich Probosz-
cza dzień, postanowili, że jubileusz 
jednak się odbędzie. W obecnych 
czasach, kiedy dostrzegamy spadek 
liczby powołań, tym bardziej rado-
sne są dni, w których możemy do-
świadczyć wierności obranej drodze 
powołania. Gdy tylko ks. Proboszcz 
ogłosił, że w niedzielę 13 września 
będzie sprawował dziękczynną Mszę 
Św., rozpoczęły się przygotowania. 
Zaangażowało się wiele osób, które 
intensywnie pracowały, aby dzień 
ten był wyjątkowy. Zadanie nie było 
łatwe, ponieważ trzeba było zacho-
wać wszystko w tajemnicy, aby uro-
czystość zawierała w sobie elementy 
niespodzianki. Specjalnie dla ks. 
Proboszcza przygotowano część ar-
tystyczną: piosenki i wiersze o tema-
tyce powołaniowej. Występowały nie 
tylko dzieci i młodzież, ale również 
dorośli recytatorzy. Parafialna schola 
„Soli Deo” przy wsparciu Akademii 
Dźwięku i Agnieszki Kochmańskiej 
dała wyjątkowy koncert, w którym 

prosto z serca płynęły nie tylko 
piękne melodie, ale również szczere 
życzenia. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja multimedial-
na zawierające zdjęcia przywołują-
ce wspomnienia z ostatnich 30 lat. 
Wiele osób nie kryło wzruszenia.

Wraz z ks. Jubilatem przy Ołtarzu 
w tym wyjątkowym dla Niego dniu 
stanęli: ks. kan. Adam Przeradzki - wi-
cedyrektor Caritas Diecezji Płockiej, 
ks. kan. Marek Zacieski – obecny 
proboszcz rodzinnej parafii ks. Irene-
usza oraz księża z sąsiednich parafii. 
Ksiądz Jubilat dziękował za dar po-
wołania, modlitwą objął swoją Mamę, 
rodzeństwo, zmarłego Tatę. Ponadto w 
Eucharystii polecał tych, których Pan 
postawił, stawia i będzie stawiał na 
drogach kapłańskiej posługi. Homilię 
podczas jubileuszowego dziękczynienia 
skierował do wiernych ks. kan. Adam 
Przeradzki, rozpoczynając od odczyta-
nia listu gratulacyjnego od ks. biskupa 
Piotra Libery.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa był 
nie tylko czasem dziękczynienia za dar 
powołania, ale także okazją, by wyrazić 
ks. Proboszczowi wdzięczność za po-
sługę duszpasterską w parafii Gąsocin. 
Wiele cennych myśli zawartych było w 
życzeniach, które do ks. Jubilata skiero-
wały liczne delegacje. Oprócz kwiatów 
i pamiątkowych upominków, wierni 
ofiarowali także najpiękniejszy dar – 
modlitwę, zakładając Apostolat Marga-
retka. Na koniec słowa podziękowania 
wybrzmiały z ust Jubilata - ks. Irene-
usza Cielickiego. Skierował je przede 

wszystkim do Boga, ale także rodziny, 
przyjaciół, znajomych, parafian, gości 
i „wszystkich, od których doświadczył 
wszelkiego dobra na swej kapłańskiej 
drodze”. 

Cóż można dodać na koniec? 
Mimo upływu 25 lat w ks. Irene-
uszu pozostał młodzieńczy zapał i 

zaangażowanie w sprawy duszpa-
sterskie. Codzienna droga do Wiel-
kiego Celu, choć nie zawsze łatwa, 
pozostaje od ćwierćwiecza jedyną 
słuszną i dającą szczęście. Naznaczo-
ny przez Boga już nie będzie mógł 
Go zapomnieć.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Schola parafialna

 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa wraz z ks. Irene-
uszem celebrowali parafianie oraz członkowie 
Jego rodziny. 

 ks. Ireneusz Cielicki

Na początku października w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Ciechanowie mieliśmy 
przyjemność gościć popularną i cenioną pol-
ską powieściopisarkę Ałbenę Grabowską.

Podczas spotkania z czytelnikami 
autorka zdradziła, w jakich okolicz-
nościach powstawała jej pierwsza 
książka „Tam, gdzie urodził się Or-
feusz”. Wspomina w niej swoje wa-
kacje spędzone w Bułgarii opisując 
przy tym kraj, z którego pochodzi 
jej matka, aby ocalić od zapomnie-
nia swoje wspomnienia i zostawić ich 
część swoim dzieciom. 

W rozmowie z prowadzącą spo-
tkanie Małgorzatą Grzelak, bibliote-
karką z MBP, opowiedziała również 
jak powstawały kolejne powieści i w 
jaki sposób udaje się pogodzić pracę 
twórczą z obowiązkami domowymi, 
jako mamy trójki dzieci i zawodo-
wymi. Pani Ałbena wyjawiła, że ma-
rzyła kiedyś o karierze aktorskiej, ale 
wybrała medycynę (z wykształcenia 
jest doktorem nauk medycznych ze 
specjalizacją w neurologii i epilepto-
logii, studia medyczne skończyła na 
warszawskiej Akademii Medycznej.). 

Swoje marzenie spełniła po napisaniu 
sagi „Stulecie Winnych”, gdzie zagra-
ła niewielkie role w serialu.

Spotkanie było okazją do pro-
mocji Jej najnowszego dzieła, książki 
„Doktor Bogumił” będącej pierwszą 
częścią sagi o XIX wiecznych leka-
rzach.

Po oficjalnym spotkaniu nie za-
brakło osobistych rozmów z autorką, 
wspólnych zdjęć i wpisów do książek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Cie-
chanowie zaprasza:

* wszystkie spotkania odbywać się 
będą w Krzywej Hali, Plac Piłsudskiego 
1, obowiązują zapisy telefoniczne 23 672 
28 88. 

13 października 2020 r.
godz. 17.30 (wtorek)

Prelekcja „Ptaki i nietoperze w 
budynkach – chronione i zagrożo-
ne” - Dorota Zielińska, przyrodniczka 
zajmującą się szeroko pojętą tematyką 
ochrony przyrody w mieście i zwierzę-
tami chronionymi związanymi z ziele-
nią oraz budynkami, prezes Stołeczne-
go Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Spotkanie zorganizowane w ramach 
projektu „Nad Łydynią – o przyrodzie i 
klimacie” we współpracy z Fundacją Ły-
dynia dofinansowanego ze środków UM 
w Ciechanowie.

14 października 2020 r.
godz. 17.00 (środa)

Spotkanie z Olgą Wiechnik, autorką 
debiutanckiej książka: „Posełki. Osiem 
pierwszych kobiet”.

100 lat temu Polki wywalczy-
ły sobie prawa wyborcze. Do Sejmu 
Ustawodawczego, który miał na nowo 
określić sposób funkcjonowania pań-
stwa polskiego po odzyskaniu nie-
podległości, weszło 442 mężczyzn i 8 
kobiet. Nazywano je posełkami albo 
posełkiniami, czasem poślicami. Wy-
wodziły się z różnych środowisk, ale – 
często wbrew swoim partiom – działały 
wspólnie w sprawach, które uważały za 
ważne: sprawach kobiet. Nie mają swo-
ich ulic, nie mają pomników, nie uczy 
się o nich w szkołach. Kim były posełki, 
o co walczyły i jaki poniosły koszt tej 

walki? Na te pytania odpowie autorka 
podczas spotkania w Bibliotece.

27 października 2020 r.
godz. 17.00 (wtorek) 

W ramach cyklu „Regionalny 
wtorek” odbędzie się spotkanie z Ry-
szardem Małowieckim, który wygłosi 
prelekcję „Nieznane fakty z przeszłości 
ciechanowskiej Fary”. 

Spotkania dla najmłodszych:

17 października 2020 r.
godz. 10.00 – 11.00 (sobota)

Poranek w Bibliotece
„Nauka czytania” - zajęcia dla dzieci 

w wieku 5 – 8 lat. Obowiązują zapisy tele-
foniczne 23 672 28 88

24 października 2020 r.
godz. 10.00 – 11.00 (sobota)

Poranek w Bibliotece
„Godzina kodowania” - kodowanie z 

kundelkami - zajęcia dla dzieci w wieku 
6 – 9 lat. Obowiązują zapisy telefoniczne 
23 672 28 88

Spotkania w Bibliotece odbywają 
się z zachowaniem standardów bezpie-
czeństwa przyjętych na czas epidemii 
COVID-19.

AW

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Spotkanie z Ałbeną Grabowską
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O tym, że Andrzej Bayer ma „dobre oko” do 
robienia zdjęć wiedziało wiele osób. Teraz 
przekonać się o tym mogą wszyscy ciecha-
nowianie odwiedzając galerię „Na Pięterku” 
im. Z. Szczepankowskiego w Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 
We wrześniu otwarto tam wystawę zdjęć 
autorstwa tego ciechanowskiego przed-
siębiorcy, radnego Rady Miasta Ciechanów 
oraz wieloletniego prezesa Mazowieckiej 
Izby Gospodarczej, a obecnie szefa Komisji 
Rewizyjnej tej organizacji.

Wystawa pod tytułem „Fotografia” 
to zbiór zdjęć reportażowych wykona-
nych podczas wydarzeń organizowanych 
w PCKiSz. Można podziwiać zdjęcia z 
Gali Noworocznej, koncertów i spotkań z 
ciekawymi osobowościami świata kultu-
ry. Andrzej Bayer uchwycił ważne chwile 
dla lokalnego życia kulturalnego. Każde 

zdjęcie to oddzielna hi-
storia, konkretni ludzie, 
którzy żyją i tworzą tuż 
obok nas... 

Wernisaż wystawy 
okazał się niezwykle 
ważnym wydarzeniem, 
o czym świadczy bardzo 
wysoka frekwencja. By 
razem z autorem cele-
brować tę ważną chwi-
lę przybyli członkowie 
jego rodziny, przyjaciele, 
ale także przedstawiciele 

samorządu powiatowego i 
miejskiego oraz wiele innych osób. 

Wystawę otworzył autor w to-
warzystwie Joanny Potockiej-Rak – 
starosty ciechanowskiego oraz Anny 

Smolińskiej p.o. dyrektora PCKiSz. 
Akcentem muzycznym spotkania był 
występ młodego utalentowanego akor-
deonisty Gabriela Staszewskiego.

Andrzejowi Bayerowi podczas wer-
nisażu towarzyszyli członkowie najbliż-
szej rodziny. Towarzyszyli mu w tym 
ważnym momencie. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorela-
cji z wernisażu na naszym portalu: 

www.pulsciechanowa.pl
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Ada Karwowska została nowym moderatorem 
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.

Zastąpiła Jolantę Nagiel, która przez 
ostatnie siedem lat prowadziła DKK. Pani 
Jola, po 36-ciu latach pracy w Bibliotece 
Pedagogicznej przeszła na emeryturę. Teraz 
uczestniczy w spotkaniach Klubu jako jego 
członek.

Pierwsze spotkanie miłośników książki 
z nowym moderatorem odbyło się w ostat-
ni piątek września. Atmosfera była bardzo 
miła, co dobrze wróży na przyszłość.

Ada Karwowska przeszła do pracy w 
Bibliotece Pedagogicznej z Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej w Ciechanowie, gdzie 
od 2005 roku pracowała w Wypożyczalni 
Głównej. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Warszawskiego - Wydział Historyczny na 
kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo. W Bibliotece Pedagogicznej pra-
cuje w Wydziale Udostępniania Zbiorów. Tu 
rozpoczęła awans zawodowy i pełni funkcję 
moderatora Dyskusyjnego Klubu Książki.

Pani Adzie życzymy satysfakcji z nowej 
pracy, a wszystkim członkom Klubu wie-
lu interesujących lektur oraz miłego czasu 
spędzonego na dyskusji o książkach i nie 
tylko…

TM

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Dyskusyjny Klub Książki 
z nowym moderatorem

Fo
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Wrześniowe spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki działającym przy Bibliotece Peda-
gogicznej w Ciechanowie. Nowa moderator Ada Karwowska  – trzecia od lewej w pierw-
szym rzędzie.

Wystawa fotograficzna NA PIĘTERKU 

Okiem Andrzeja Bayera...

Andrzej Bayer w towarzystwie m.in. Joanny Potockiej Rak – starosty powiatu ciechanowskie-
go (druga z prawej) oraz Anny Smolińskiej – p.o. dyrektora PCKiSz (pierwsza z lewej).

W galerii „Na pięterku” w PCKiSz można 
podziwiać zdjęcia Andrzeja Bayera.

Autor wraz z najbliższą rodziną. 
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W sobotę, 3 października przed Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konop-
nickiej w Ciechanowie odbył się „Jubileusz 
115–lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie”. Obchody współfi-
nansowane były ze środków Powiatu Ciecha-
nowskiego. 

Patronat nad obchodami objęli: Ma-
ciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Joanna Potocka – Rak – Starosta 
Powiatu Ciechanowskiego. 

Głównym punktem spotkania były 
występy muzyków z ciechanowskiej Or-
kiestry OSP, ale również z Orkiestry Dętej 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w 
Glinojecku pod batutą Witolda Nowa-
kowskiego oraz Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grajewie pod 
batutą Ryszarda Jasionowskiego. 

Młodzi muzycy ciechanowskiej or-
kiestry, którzy swoją przygodę z OSP 
rozpoczęli na początku roku, mieli pierw-
szą okazję uczestnictwa w tak dużym 
koncercie. Na co dzień szkoleni są przez 
instruktora Leopolda Sułkowskiego–Kor-
naus. Mogą się uczyć gry na instrumen-
tach dzięki współfinansowaniu z budżetu 
Urzędu Miasta Ciechanów. 

- Podczas uroczystości można było 
zobaczyć i usłyszeć nowe instrumenty, 
czyli trzy bas tuby oraz saksofon tenorowy, 
zakupione w ramach dofinansowania ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz darowizny otrzymanej 
dzięki Krzysztofowi Kosińskiemu - Pre-
zydentowi Miasta Ciechanów od Kuby 
„Quebonafide” Grabowskiego – podkre-
śla Anna Wodzyńska - sekretarz Zarządu 
OSP w Ciechanowie. 

Jubileuszowa uroczystość była okazją 
do wręczenia odznaczeń i nagród. 

Odznaczenie „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej”  nadawane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na wniosek KG PSP - ks. prałat 
Jan Dzieniszewski - długoletni Kapelan 
Powiatowy Strażaków. Odznaka nadana 
została w szczególności za długoletnią 
ofiarną służbę oraz działalność społeczną 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Wręczono również złote, srebrne i 
brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”, odznaki i nagrody. Swoje wyróżnie-
nia przyznała także Joanna Potocka - Rak 
- Starosta Powiatu Ciechanowskiego. 

Wyróżniła: mł. bryg. Radosława 
Osieckiego – z-cę Komendanta Powiato-
wego PSP w Ciechanowie, st. ogn. Piotra 
Godlewskiego – KP PSP w Ciechanowie, 
dh Alberta Prymusiewicz – Prezesa OSP 
w Lekowie, dh Czesława Kanię – Prezesa 
OSP w Nasierowie Dolnym, dh Tadeusza 
Kaźmierczaka – Prezesa OSP w Ościsło-
wie, dh Andrzeja Stryjewskiego – Prezesa 

OSP w Łysakowie, dh Roberta Marcysia-
ka – Naczelnika OSP w Młocku, dh Lesz-
ka Dębskiego – Naczelnika OSP w Sar-
nowej Górze, dh Adama Gołębiewskiego 
– członka OSP w Modle, dh Zbigniewa 
Borowskiego – członka OSP w Opinogó-
rze, dh Wojciecha Copija – Kapelmistrza 
Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie, dh 

Włodzimierza Adamskiego – wieloletni 
kapelmistrz, muzyk Orkiestry Dętej OSP 
w Ciechanowie, dh Stanisława Jędrzejew-
skiego – muzyk Orkiestry Dętej OSP w 
Ciechanowie, dh Pawła Doleckiego – mu-
zyk Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie, 
dh Annę Wodzyńską – sekretarza Zarzą-
du OSP w Ciechanowie, dh Andrzeja 

Chmielewskiego – Honorowego Krwio-
dawcę oraz członka Oddziału Reg. PCK 
w Ciechanowie, dh Jana Prusińskiego – 
Honorowego Krwiodawcę oraz członka 
Oddziału Reg. PCK w Ciechanowie.

Straż Pożarna w Ciechanowie za 
okazaną pomoc i wsparcie wyróżniła pła-
skorzeźbą św. Floriana: Piotra Glińskiego 
– Wiceprezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w 
MSWiA, Jana Marię Jackowskiego – Se-
natora RP, Annę Ewę Cicholską – Posła 
na Sejm RP, nadbryg. Andrzeja Bartko-
wiaka – KG PSP, st. bryg. Jarosława No-
wosielskiego – Mazowieckiego KW PSP, 
Joannę Potocką – Rak – Starostę Powiatu 
Ciechanowskiego, Stanisława Kęsika – 
Wicestarostę Powiatu Ciechanowskiego, 
Bożenę Podleńską - Dyrektor Biura Rejo-
nowego PCK w Ciechanowie, Mirosława 
Szymańczyka – Prezesa Zarządu PUK 
Sp. z o.o., Bernarda Grzankowskiego, 
Annę Smolińską – p.o. Dyrektora PC-
KiSz w Ciechanowie, dh Ryszarda Jasio-
nowskiego wraz z Orkiestrą Dętą OSP w 
Grajewie, Witolda Nowakowskiego wraz 
z Orkiestrą Dętą Miejsko–Gminnego 
Ośrodka Kultury w Glinojecku.

Uroczystość ubarwiły swoją obecno-
ścią Koła Gospodyń Wiejskich: „Pro Ql-
tura” z Rydzewa gm. Ciechanów, KGW 
z Łysakowa gm. Grudusk, KGW z Re-
gimina, KGW z Kołaczkowa gm. Opino-
góra Górna oraz KGW z Ciemniewa gm. 
Sońsk. 

Spotkanie poprowadzili: pwd. Szy-
mon Ostromecki - komendant Hufca 
ZHP w Ciechanowie oraz dh Anna Wo-
dzyńska – sekretarz Zarządu OSP w Cie-
chanowie. 

PP

115–lecie powstania Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... 
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sport

zaproszenie

3 października, w wieku 87 lat, zmarł 
Wojciech Janusz Kowalski – znany 
ciechanowski sportowiec – piłkarz, 
któremu kibice nadali pseudonim 
„Kiwaj”. Później jeden z założycieli i 
pierwszy prezes Klubu Biegacza przy 
TKKF „Promyk”.

Jako uczeń Liceum Ogólno-
kształcącego im. Z. Krasińskiego 
piłkarskie umiejętności do samej 
matury doskonalił pod okiem le-
gendarnego nauczyciela i wycho-
wawcy młodzieży sportowej Sta-
nisława Hikierta. W roku 1952 
zaczął grać w Klubie Sportowym 
„Budowlani” pod prezesurą Władysława Żmijewskiego, w którym uczestniczył 
w rozgrywkach kl. „C”, następnie awansując do kl. „B”. W roku 1957 gdy po-
wstał Klub Sportowy „Jurand”, Wojciech Kowalski stał się jego czołowym pił-
karzem, grając w nim do 1965 roku. W przeciągu swej aktywności piłkarskiej w 
latach 40-, 50-, i 60-tych ubiegłego wieku, stał się jednym z naszych najbardziej 
znanych i cenionych sportowców, a pamięć o Jego osiągnięciach trwa wśród 
kibiców do dzisiaj. Druga dyscyplina sportowa stanowiąca życiową pasję Woj-
ciecha Kowalskiego to bieganie. Był jednym z założycieli powstałego w 1984 
roku Klubu Biegacza przy TKKF „Promyk” w Ciechanowie i jego pierwszym 
prezesem. W trakcie kariery biegacza ukończył 22 maratony – najlepszy wynik 
uzyskując w Maratonie Pokoju w Warszawie. Jego ostatnim startem w tej for-
mule był maraton w Paryżu.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.
TM/KP

FOT. GRZEGORZ HOFFMAN / ARCHIWUM PORTALU WWW.CIECHANOWINACZEJ.PL

Wspomnienie o śp. Wojciechu Kowalskim (1933 – 2020)

Zmarł „Kiwaj”

śp. Wojciech Kowalski

W dniach 3-4 paździer-
nika w Zalesiu koło Bia-
łej Podlaskiej odbyły się 
Mistrzostwa Polski GPC, 
WUAP w Powerlifting, 
Bench Press, Deadlift, 
Squat, Monster. Barwy 
naszego miasta z suk-
cesami reprezentowali 
zawodnicy z Klubu 
Sportów Siłowych HE-
ROS CIECHANÓW.

Naszym zawod-
nikom udało się 
poprawić kilka re-
kordów Polski Fede-
racji GPC, WUAP. 
Stawali na podium 
łącznie 11 razy zdobywając sześć zło-
tych i pięć srebrnych medali.

Oto wyniki reprezentantów KSS 
HEROS CIECHANÓW w poszcze-
gólnych konkurencjach:

DAMIAN MATUSIAK Bench 
Press (Wyciskanie Sztangi Leżąc) – I 
miejsce w kat. wagowej do 67,5 kg 
Senior z wynikiem 130 kg (Rekord 
Życiowy)

ŁUKASZ KOZŁOWSKI Bench 
Press (Wyciskanie Sztangi Leżąc) - I 
miejsce w kat. wagowej do 75 kg Se-
nior z wynikiem 165 kg (Rekord Ży-
ciowy), Deadlift (Martwy Ciąg) - IV 
miejsce z wynikiem 180 kg

ŁUKASZ BRZEZIŃSKI Bench 
Press (Wyciskanie Sztangi Leżąc) – 
IV miejsce w kat. wagowej do 90 kg 
Senior z wynikiem 170 kg (Rekord 
Życiowy)

KRZYSZTOF GRZEMIŃSKI 
Bench Press (Wyciskanie Sztangi Le-

żąc) – V miejsce w kat. 110 kg Senior 
z wynikiem 192,5 kg, Deadlift (Mar-
twy Ciąg) - IV miejsce z wynikiem 
270 kg

MARIUSZ BARTOŁOWICZ 
Bench Press (Wyciskanie Sztangi Le-
żąc) - I miejsce w kat. wagowej 110 
kg Masters z wynikiem 185 kg, De-
adlift (Martwy Ciąg ) - I miejsce z 
wynikiem 295 kg (Rekord Polski), I 
miejsce Open Masters do 50 lat, II 
miejsce w kat 110 kg Senior

ROBERT DROZDOWSKI 
Bench Press (Wyciskanie Sztangi 
Leżąc) - II miejsce w kat. wagowej 
125 kg Masters z wynikiem 225 kg, 
II miejsce Open Masters do 50 lat, 
Deadlift (Martwy Ciąg) - I miejsce z 
wynikiem 280 kg (Rekord Polski), II 
miejsce Open Masters do 50 lat, II 
miejsce w kat. 125 kg Senior.

Gratulujemy!
TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Wrócili z medalami

Zawodnicy Klubu Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW.
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W tym roku drużyna Starostwa Powiatowego 
wywalczyła najwyższe miejsce na podium spo-
śród 21, które zgłosiły się do Powiatowego Tur-
nieju Petanque. Po raz kolejny okazało się, że 
gra w tzw. bule jest fantastycznym sposobem 
na aktywny wypoczynek, rekreację i integrację. 

Tegoroczny, wrześniowy turniej był 
już drugim z kolei. Chętnych nie brako-
wało, a wręcz było ich dwa razy więcej niż 

rok temu. Do zmagań sportowych stanę-
ło 21 kilkuosobowych drużyn. Miejsca 
na podium zajęły kolejno drużyny: Sta-
rostwa Powiatowego w Ciechanowie, 
Komendy Powiatowej Policji oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich Regimin. W rywa-
lizacji uczestniczyli także radni powiato-
wi, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszego powiatu, członkowie 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, pracownicy Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze, tancerze z LZA Cie-
chanów, Terytorialsi oraz przedstawiciele 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej.

Turniej, tak jak rok temu, odbył się w 
parku w Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze w otoczeniu przyrody i zabytko-
wych obiektów.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwali zawodnicy Klubu Petanki Ciechan Cie-
chanów z Mariuszem Stawickim na czele. 

Większość zawodników grało w 
„bule” po raz pierwszy w związku z 
tym każda drużyna otrzymała trene-
ra, który najpierw wyjaśnił reguły gry, 
a następnie wspierał drużynę podczas 
rozgrywek. 

Po rozgrywkach przyszedł czas na 
wspólne biesiadowanie oraz uroczyste 
ogłoszenie wyników. Dyplomy, puchary 
i nagrody wręczyła Joanna Potocka-Rak - 
starosta ciechanowski.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

II Powiatowy Turniej Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego

Grali w bule... 

Joanna Potocka-Rak – Starosta Powiatu 
Ciechanowskiego oraz Mariusz Stawicki - 
Klub Petanque Ciechan Ciechanów

Zwycięska drużyna Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
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reklama

Za nami uroczyste zakończenie kształcenia na 
kierunku Technik Turystyki Wiejskiej. Kwalifika-
cje uzyskane w raciąskim STO są m.in. szansą na 
duże dofinansowanie ze środków unijnych dla 
młodych rolników. W zasięgu ich rąk jest nawet 
150 tys. złotych.

Na początku października w sali ban-
kietowej w Siemiątkowie odbyło się uro-
czyste wręczenie absolwentom Publicznej 
Szkoły Policealnej STO w Raciążu oraz 
uczestnikom kwalifikacyjnego kursu za-
wodowego Technik Turystyki Wiejskiej, 
dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń, 
potwierdzających ukończenie szkoły oraz 
zdanie egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w zawodzie. Łącznie naukę ukoń-
czyły 144 ambitne, pracowite i wspaniałe 
osoby, którym przyszło kształcić się w cza-
sie pandemii koronawirusa. Wśród absol-
wentów raciąskiej szkoły są osoby nie tylko 
z powiatu płońskiego, ale także z okolic - w 
tym również z powiatu ciechanowskiego. 

- Po raz pierwszy w historii szkoły do 
państwowego egzaminu przystąpiło łącz-
nie 125 osób (65 ze szkoły i 60 z kursu). 
Bardzo cieszy nas sukces, jakim okazała się 
100% zdawalność egzaminu. Kontynuacja 
nauki pomimo pandemii była możliwa 
dzięki wprowadzeniu zdalnej formy kształ-
cenia za pośrednictwem strony interneto-
wej szkoły, grup Facebook Messenger oraz 
organizowaniu zajęć praktycznych przygo-
towujących do egzaminu państwowego – 
podkreśla dyrekcja szkoły. 

Swoją obecnością na uroczystości za-
kończenia roku zaszczyciła zgromadzonych 
Bożena Szerszeniewska - radna Rady Po-
wiatu Płońskiego. W uroczystości uczest-
niczyli także: Łukasz Palmowski - dyrek-
tor Publicznej Szkoły Policealnej STO w 

Raciążu, Krzysztof Kuskowski - kierownik 
kształcenia praktycznego oraz nauczyciele: 
Agnieszka Kujawa, Małgorzata Żmijewska, 
Daniel Kolczyński, a także inni pracownicy 
szkoły: Marek Mikołajewski, Cezary Jur-
kiewicz, Damian Wierzchowski, Marianna 
Maszerowska i Marcin Ciarkowski.

Uroczystość przebiegła w miłej atmos-
ferze. Padło wiele ciepłych słów skierowa-
nych do absolwentów. Dyrektor Łukasz 
Palmowski oraz radna Bożena Szerszeniew-
ska pogratulowali zebranym edukacyjnego 
sukcesu, zdobycia cennych kwalifikacji, 
niezbędnych do przejmowania i prowadze-
nia gospodarstw rolnych. 

Radna podkreśliła, że Publiczna Szko-
ła Policealna STO w Raciążu już od prawie 

30 lat pełni bardzo ważną rolę dla podno-
szenia kwalifikacji zawodowych lokalnego 
społeczeństwa, nieustannie rozwijając się i 
dostosowując do potrzeb rynku pracy. 

Dyrektor wspomniał o kilku oso-
bach, które z różnych względów nie mo-
gły wziąć udziału w rozdaniu świadectw 
i w ich imieniu także pogratulował ab-
solwentom. Wymienił wśród nich: Jaro-
sława Pietrzaka - prezesa Samodzielnego 
Koła Terenowego nr 223 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, 
Andrzeja Nizielskiego - dyrektora Ze-
społu Szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Raciążu, a także dwie 
nauczycielki, które od wielu lat bardzo 
angażują się w kształcenie i przygotowy-

wanie do egzaminów kolejnych pokoleń 
słuchaczy: Martę Samoraj i Hannę Szał-
kowską. 

Podczas przemówienia nie zabrakło 
nawiązań do wydarzeń, w które obfi-
tował okres kształcenia na kierunku 
TTW. W ramach realizacji podstawy 
programowej i praktyk zawodowych 
słuchacze uczestniczyli w Jesiennym 
Jarmarku ,,Od pola do stołu’’ w Po-
świętnem oraz wyjeździe szkoleniowo-
-edukacyjnym do Karlskrony i Kakmar 
w Szwecji. Przemawiający nawiązywali 
także do możliwości rozwoju, jakie 
otwiera zdobycie nowej kwalifikacji. 
Jedną z najważniejszych jest to, że po 
zdobyciu dwóch kwalifikacji w zawodzie 
Technik Turystyki Wiejskiej absolwen-
ci uzyskują ważne w Polsce i na terenie 
całej Unii Europejskiej uprawnienia do 
przejmowania i prowadzenia gospo-
darstw rolnych, pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych, w tym premii dla 
młodych rolników, a także prowadzenia 
działalności turystycznej na obszarach 
wiejskich.

Dyrektor Publicznej Szkoły Policeal-
nej STO w Raciążu przypomniał także o 
nowym kierunku kształcenia (florysta), 
który udało się z sukcesem uruchomić od 
września. Podkreślił, że powstała kolejna, 
bardzo liczna grupa słuchaczy uczęszczają-
cych na kierunek Bezpieczeństwo i Higie-
na Pracy oraz zaznaczył, że trwa rekrutacja 
na kierunki: Opiekun Medyczny i Masa-
żysta, a zajęcia rozpoczną się od nowego 
semestru. 

Za najlepsze wyniki na egzaminach 
państwowych potwierdzających kwalifika-
cje w zawodzie nagrody otrzymali: 

Absolwenci kwalifikacyjnego Kursu 
Zawodowego Technik Turystyki Wiejskiej: 
Lewandowski Artur – 93,75%, Piotrowski 
Marcin – 92,75%, Piotrowska Katarzyna 
– 92,25% i Żochowski Bartłomiej – 92%

Absolwenci szkoły – kierunek: Tech-
nik Turystyki Wiejskiej: Grabowska 
Karolina – 98,25%, Grabowski Piotr – 
97,25%, Jurkiewicz Monika – 95,5%, 
Myszkowski Paweł – 95,5% i Matczak 
Paulina – 94,25%

Absolwenci, pełni uznania dla pracy 
dyrekcji, nauczycieli i innych pracowni-
ków szkoły w podziękowaniu ofiarowali 
im kwiaty. Po części oficjalnej dla zapro-
szonych gości, kadry pedagogicznej oraz 
absolwentów przygotowany był smaczny 
poczęstunek. Nie obyło się również bez 
pamiątkowych zdjęć. 

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu

Gratulacje dla absolwentów!
Publiczna Szkoła Policealna STO w 
Raciążu prowadzi nabór na kwalifi-
kacyjny kurs zawodowy Technik Tu-
rystyki Wiejskiej. Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć: grudzień 2020 r.

Zapisz się już dziś!
Zdobądź uprawnienia do przejmo-
wania gospodarstw rolnych i po-
zyskiwania środków z funduszów 
unijnych, w tym także premii dla 
młodych rolników. Wymagane wy-
kształcenie: minimum podstawowe 
i ukończone 18 lat. 
Wykorzystaj swoją szansę. 

KWALIFIKACJE WAŻNE NA TERENIE 
CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ!
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historia

Urząd Gminy Ojrzeń wydał ciekawą publi-
kację autorstwa Leszka Zugaja pt. „Gmina 
Ojrzeń w wojnie 1920 roku”.

Zawiera ona krótki rys historyczny 
gminy, opis początków konfliktu pol-

sko-bolszewickiego, kalendarium 
obrony rejonu Ojrzenia, jego oku-
pacji i wyzwolenia, a także „krajo-
brazu po bitwie”. 

Broszura została bardzo staran-
nie wydana na kredowym papierze. 

Ma format A-4 i liczy 
16 stron. Na uwagę za-
sługuje atrakcyjna szata 
graficzna, archiwalne 
fotografie, mapy, grafiki 
oraz aneks zawierający 
listę poległych żołnie-
rzy, w których aktach 
jako miejsce śmierci 
wpisano Ojrzeń.

TM

Z regionalnej półki

Rocznicowa publikacja

11 września zmarła Alicja Kamińska ps. 
„Ala” – pochodząca z naszego miasta sani-
tariuszka z Powstania Warszawskiego. W 
ceremonii pogrzebowej, która odbyła się 
na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie 
wzięła udział Kompania Honorowa oraz Po-
czet Sztandarowy 5. Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej.

Alicja Kamińska, sanitariuszka o 
pseudonimie  „Ala” (nr ewidencyjny 
w Narodowej Organizacji Wojskowej 
– 946), urodziła się 28 kwietnia 1926 
r. w Ciechanowie. Była córką Józefa i 
Apolonii (z d. Jezierska). Po wysiedle-
niu przez Niemców, zamieszkała z ro-
dzicami w Warszawie. W czasie okupa-
cji uczęszczała na tajne komplety szkoły 
średniej. W 1942 r. została wprowa-
dzona do konspiracji w NOW, gdzie 
w dniu 18.03.1942 r. złożyła przysięgę. 
Przeszła kolejno szkolenia wojskowe, 
organizacyjne i sanitarne. Otrzymała 
funkcję piątkowej i przydział do Bata-
lionu Armii Krajowej „Gustaw”. 

W czasie Powstania Warszawskiego 
pracowała w szpitalu przy ul. Kopernika 
43, a następnie w szpitalu polowym przy 
ul. Hożej 8 w charakterze sanitariuszki. Po 
upadku Powstania została wywieziona wraz 
z matką do obozu w Lipsku. Tam w wy-
niku działań wojennych zginęła jej matka.

Po wyzwoleniu została zweryfi-
kowana i przeniesiona do obozu w 
Weinheim, gdzie ukończyła szkołę i 
zdała maturę. W 1946 r. powróciła 
do Polski i podjęła studia na Wydzia-
le Filologii Romańskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracowała w handlu 
zagranicznym („Ciech” i „Metro-
nex”). 

W 1987 roku przeszła na emerytu-
rę. Mieszkała w Warszawie. Była człon-
kiem Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej - Środowiska Batalio-
nów AK „Gustaw – Harnaś”. 

Alicja Kamińska zmarła 11 wrze-
śnia 2020 roku w stolicy. Zgodnie z jej 
wolą spoczęła w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Komunalnym w Ciechano-
wie. Mszy świętej i ceremonii pogrze-
bowej, która odbyła się 19 września, 
przewodniczył ks. prał. dr Ireneusz 
Wrzesiński.

Cześć Jej Pamięci!
AL/TM

Wspomnienie o śp. Alicji Kamińskiej ps. „Ala” (1926 – 2020)

Odeszła sanitariuszka z Powstania Warszawskiego 
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Grób śp. Alicji Kamińskiej ps. „Ala”.

Salwę honorową oddała Kompania Honorowa 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
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Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł
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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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Wojny i poprzedzające ją często błysko-
tliwe, ale też brutalne gry wywiadów i kon-
trwywiadów są wpisane w historię świata i 
ludzkości od kiedy to Bóg dokonał dzieła 
stworzenia.

Nie wiem czy od tegoż czasu był choć 
jeden dzień bez okrutnych konfliktów 
zbrojnych. Kiedy byłem dzieckiem to chcia-
łem żyć wiecznie choć było biednie. Jako 
nastolatek chciałem mieć zawsze 18-19 lat. 
Później marzenia powoli ewoluowały. Czte-
ry dekady PRL wymęczyły solidnie. Walka 
w ramach „Solidarności” o wolną Polskę 
też dała popalić. Przymusowe wyrzucenie 
na życiowy aut w wieku 55 lat dopełniło 
czary goryczy. Teraz, w wieku 73 lat, jestem 
schorowany i wypalony do cna. Uważam, 
że żyję już zbyt długo. Z pięknego ponoć 
życia pozostały tylko bezsilność i samotność. 
Kiedyś, dawno temu, uważałem że człowiek 
jest najważniejszą istotą na ziemi. Teraz 
zaś myślę, że jest on najgorszym z boskich 
stworzeń. Nie przeżyłem wszakże osobiście 
żadnej wojny, ale na tyle znam historię by 
stwierdzić, że najwięcej zła wyrządził czło-
wiekowi inny człowiek. Wojny, wywiady i 
kontrwywiady znakomicie się w to wpisują.

I o tych ostatnich jest książka Marka 
Świerczka pt. „Największa klęska polskie-
go wywiadu”. Trafiła na rynek księgarski za 
sprawą Wydawnictwa FRONDA. Liczy 548 
stron. Oprawa miękka, skrzydełkowa. Jej 
cena to 59,90 zł. Ciekawa okładka, na której 
to widnieje mały koń trojański z ogonem w 
kształcie… sierpa i młota. Przyciąga uwagę. 
W środku 48 czarno-białych zdjęć. Na nich z 
reguły przedstawiciele wywiadów. Zwłaszcza 
sowieckiego. To książka dla pasjonatów naj-
nowszej historii, a w szczególności dla osób 
interesujących się szpiegostwem. Polecam 
jednakowoż wszystkim lubiącym czytać.

„Krwawy” Feliks mózgiem operacji

Jak zapewnić nowopowstałemu bol-
szewickiemu państwu okres oddechu dla 
ustabilizowania sytuacji wewnętrznej? Jak 
uniknąć interwencji zbrojnej państw za-
chodnich, oszukując „białą” emigrację i obce 
wywiady? Wystarczy rozgłaszać, że Związek 
Sowiecki upadnie z hukiem, bo na jego tere-
nie działa rozbudowana i silna konspiracja, 
która wnet obali władzę czerwonych! Jak 
przy okazji zwabić liderów „białej” rosyj-
skiej opozycji do Rosji i jak przewerbować 
oficerów służb zachodnich penetrujących 
Bolszewię? Pomysł tejże – nie da się ukryć 
– błyskotliwej operacji wyszedł z gabinetu 

Feliksa Dzierżyńskiego. To dobrze urodzony 
polski renegat i zaprzaniec, który był okrut-
nym szefem GPU.

„TRUST” to precyzyjnie przygoto-
wana i brawurowo przeprowadzona akcja 
dezinformacyjna – matka wszystkich póź-
niejszych operacji sowieckich służb wywia-
du. Czerwona bezpieka stworzyła fikcyjną 
organizację podziemną „przygotowującą 
przewrót” w Sowieckiej Rosji i restaurację 
dawnej władzy carów. Smutną rolę w tej pa-
neuropejskiej zagrywce odegrał polski wy-
wiad wywiedziony umiejętnie w pole przez 
fachowców z bolszewickiej razwiedki.

Po upadku ZSRR, rosyjskie służby 
przejęły aktywa wywiadowcze swoich so-
wieckich poprzedniczek i udoskonaliły 

akcje dezinformacyjne montowane jednak 
według schematu kombinacji „TRUST”. 
Postsowieckie służby wciąż wmawiają nam, 
że właściwie nie istnieją, że są słabe i bezsilne, 
że nie są w stanie wpływać na wydarzenia w 
naszym kraju. A nasza podejrzliwość to tyl-
ko kompleksy i rusofobia. Przyszło nam za-
tem żyć w rozkwicie akcji „Trust 2.0”, choć 
nie chcemy tego przyjąć do wiadomości. 
Nie znamy rozmachu działań skierowanych 
przeciwko Polsce, ale możemy podejrzewać, 
że następcom Dzierżyńskiego z FSB nie 
brakuje fantazji i znajomości charakteru 
Polaków. Sprawdźmy, jak wyglądał mecha-
nizm działania pierwowzoru tych operacji, 
na czym polegała skuteczność matki wszyst-
kich późniejszych „montaży” dezinforma-
cyjnych.

Super akcja MOCR – TRUST 

Operacja przeprowadzona przez sowiec-
ki kontrwywiad, znana jako afera MOCR 
– TRUST, była wielokrotnie opisywana, ale 
do tej pory nie doczekała się starannej analizy 
wykraczającej poza mniej lub bardziej do-
kładne odtworzenie wydarzeń historycznych. 
Jednym z powodów tego jest fakt, że do dnia 
dzisiejszego nie zostały odtajnione pełne 

materiały operacyjne. Dlatego opisywanie 
tej afery jest w gruncie rzeczy powtarzaniem 
tez podsuniętych przez GPU w 1927 roku 
poprzez rzekomego uciekiniera z MOCR, 
Eduarda Opperputa lub propagandowych 
enuncjacji KGB rozprzestrzenianych za po-
mocą książki Lwa Nikulina z 1965 roku, 
bądź wreszcie akceptacją ocen zawartych w 
dokumentach Oddziału II Sztabu General-
nego Wojska Polskiego (…). Niedostatek 
materiałów archiwalnych wymusza interdy-
scyplinarny charakter takiej analizy. Bez uży-
cia aparatu pojęciowego teorii kontrwywia-
dowczej, socjologii organizacji i psychologii 
poznawczej, zrozumienie fenomenu TRU-
STU wydaje się niemożliwe. Trzeba pamię-
tać, że ta akcja nie jest wyłącznie zjawiskiem 
historycznym. Metodyka pracy kontrwywia-
dowczej stworzona podczas tej operacji stała 
się później podstawą funkcjonowania służb 
sowieckich i rosyjskich, które od 90 lat po-
wtarzają z niewielkimi zmianami scenariusze 
wprowadzania w błąd obcych służb. Do wy-
buchu II wojny światowej służby sowieckie 
przeprowadziły 25 – 40 operacji opartych na 
tej metodyce. W różnych środowiskach kul-
turowych i rożnych celach operacyjnych. W 
trakcie samej wojny Sowieci zrealizowali nie 
mniej niż 185 gier operacyjnych zarówno z 
wykorzystaniem podwójnych agentów, jak i 
kanału radiowego (radiogier).

Bolszewicy oszukali wszystkich

Podczas sowieckiej operacji dezinforma-
cyjnej „TRUST” 1921 – 1927 bolszewicy 
oszukali prawie wszystkich. Wyselekcjono-
wani agenci tejże operacji ruszyli dużą grupą 
na Zachód szukając sprzymierzeńców. Prze-
konywali rządy, służby państw zachodnich i 
media o słabości sowieckich sił, o nieuchron-
ności upadku Związku Sowieckiego, a przy 
okazji przejęli wszystkie fundusze przeznaczo-
ne na wspomożenie „opozycji” w Sowietach. 
Państwa zachodnie w znacznym stopniu 
sfinansowały więc akcję przeciwko sobie sa-
mym. Do wybuchu II hekatomby światowej 
przeprowadzili kilkadziesiąt operacji według 
tej metodyki. Po kapitulacji III Rzeszy, ko-
lejne klony „TRUSTU” zwane dwojnikami 
zostały zrealizowane na Ukrainie, w ramach 
zwalczania Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(„Arsenał 1”) i w Polsce, gdzie ubecja stwo-
rzyła całą fikcyjną V Komendę Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość („Cezary”).

Klęska polskiego wywiadu

Jak wynika z treści zawartych w książ-
ce, rzeczywistym problemem II RP nie 
była jednak – wciąż tylko hipotetyczna, 
choć oparta na poważnych poszlakach – 
infiltracja polskiego aparatu wywiadow-
czego przez Sowietów, ale to, że w tymże 
brak było jakichkolwiek mechanizmów 
zabezpieczających przed taką sytuacją i mo-
gących skutecznie zneutralizować skutki 

ewentualnej zdrady oraz mechanizmów au-
tonaprawczych, mogących utrudnić spraw-
nemu przeciwnikowi ewentualne działania 
ofensywno-dezinformujące. Błędne roz-
wiązania organizacyjno-kadrowe, brak me-
chanizmów kontroli wewnętrznej, polityka 
personalna oparta na relacjach prywatnych 
i osobistych, a nie na zobiektywizowanych 
procedurach, upolitycznienie wywiadu i se-
lekcja negatywna naboru doń nałożyły się 
na sytuację państwa, które po przeszło 120 
latach zaborów, już w pierwszych latach 
niepodległości, zetknęło się z niezwykle po-
ważnym kryzysem gospodarczo-politycz-
nym, który w istocie był poważnym zagro-
żeniem dla młodej państwowości polskiej. 
To sprzyjało Sowietom w przeprowadzaniu 
skutecznych akcji wywiadowczych i dezin-
formacyjnych.

O autorze

Marek Świerczek (ur. 1970) – polski 
historyk, publicysta i pisarz. Współpra-

cuje z miesięcznikiem „Stosunki Mię-
dzynarodowe” oraz „Przeglądem Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego”. Zamieszczał 
również swoje teksty w miesięczniku 
sensacyjnym „Alfred Hitchcock poleca”. 
Na rynku literackim objawił się w 2006 
roku przy okazji konkursu na opowiada-
nie grozy rozpisanym przez miesięcznik 
„Nowa Fantastyka”, w którym zajął III 
miejsce. Kilka miesięcy później opubli-
kował powieść „Bestia” łączącą opowieść 
gotycką z … tradycją narodową i histo-
rią Powstania Styczniowego. W 2013 
roku wydał powieść „Dybuk”, w której 
wykorzystał historyczne klisze pogromu 
z 1946 roku. Dwa lata później pojawiła 
się jego kolejna książka „Skowyt”, stano-
wiąca zgrabne połączenie powieści szka-
tułkowej, kryminału i horroru. Niniejsza 
pozycja jest owocem jego zainteresowań 
zawodowych.

Zatem bądźmy czujni. Uważajmy 
mocno i wnikliwe na wielkiego „brata” 
ze Wschodu.

Marek Świerczek: „Największa klęska polskiego wywiadu”

Jak bolszewicy ograli cały Zachód

WALDEMAR NICMAN

„Chrystus Król. Podążając za Zbawicielem”

Jan Łopuszański
W roku 2016 

Polska dokonała 
Jub i l euszowego 
Aktu przyjęcia Je-
zusa Chrystusa za 
Króla i Pana. Po 
raz pierwszy Akt 
ten odczytany zo-
stał 15 październi-
ka na Jasnej Górze 
w czasie Wielkiej Pokuty Narodowej a 
już 19 listopada w Łagiewnikach, uro-
czyście przyjęty w obecności Episko-
patu Polski, Prezydenta RP i dwustu-
tysięcznej rzeszy Polaków. Następnego 
dnia, w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, został powtórzony w 
diecezjach i parafiach w całej Polsce.

Kto jest przeciwnikiem introni-
zacji? Kto jest wrogiem Chrystusa 
Króla? Na ogół – niewierzący. Skoro 
według nich Bóg jest ludzkim wy-
mysłem, nie można mu oddawać 
władzy nad narodem. Jego kompe-
tencje nie zostały zweryfikowane w 
wyborach powszechnych. Czy od-
ważymy się stanąć pod sztandarem 
Chrystusa Króla? Jubileuszowy Akt 
nie stanowił zwieńczenia, lecz do-
piero początek dzieła intronizacji 
Jezusa Chrystusa w Polsce i w naro-
dzie polskim. Co my, którzy uzna-
jemy w Chrystusie naszego Króla i 
Pana powinniśmy zrobić, żeby na-
prawdę podążać za Zbawicielem?

Liczba stron: 248, Cena: 34,90 zł

„Życie po śmierci. Teologiczne śledztwo”

ks. Wiktor Szponar
Według ankiet 

przeprowadzonych 
w ciągu ostatnich 
40 lat, do Do-
świadczenia Śmier-
ci Klinicznej, near 
death expierience 
(NDE), przyznaje 
się od 4,2 do 5% 
społeczeństwa. Czy to możliwe, aby 
kilka tysięcy przebadanych ludzi, w 
różnym wieku, na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat, z pięciu kontynentów, 
o różnych wierzeniach i światopoglą-
dach, miało tę samą halucynację albo 
byli ze sobą w spisku?

Badania dra Pima van Lom-
mela przeprowadzone w latach 
1988-1992 opublikowane w pre-
stiżowym piśmie medycznym „The 
Lancet”, objęły 344 pacjentów z 
grupy 509, które przeżyły reanima-
cję po zawale serca. Na świecie ist-
niały jeszcze trzy programy badaw-
cze nad Doświadczeniem Śmierci 
Klinicznej: jeden w USA i dwa w 
Wielkiej Brytanii, objęły one 562 
pacjentów. Wszystkie dały podob-
ne wyniki, ale żaden nadal nauko-
wo nie wytłumaczył zadziwiającego 
zjawiska.

Liczba stron: 296, Cena: 34,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
23
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Całun Turyński. Tajemnicze płótno: dla 
jednych największa relikwia chrześcijań-
stwa, dla innych – średniowieczny falsyfikat. 
Mimo upartych prób racjonalistów, nie uda-
ło się odtworzyć sposobu, w jaki utrwalił się 
na płótnie wizerunek tajemniczego Mężczy-
zny z Całunu. Najnowsze wyniki badań pre-
zentuje czytelnikom Jan Stefan Jaworski  – 
emerytowany profesor chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego w książce pt. „Prawdziwe 
oblicze Boga”.

Ślady na płótnie

Całun Turyński to nieregularnie utkane 
płótno lniane o długości 4,4 metra i szero-
kości 1,1 metra, na którym znajduje się wi-
zerunek ciała mężczyzny, widziany z frontu 
i z tyłu, ze śladami tortur odpowiadającymi 
ewangelicznym opisom Męki Jezusa Chry-
stusa. Całun przechowywany jest od 1578 
roku w katedrze św. Jana Chrzciciela w Tu-
rynie. 

W publikacji przedstawiono wyniki 
badań naukowych, które miały miejsce już 
po 2010 roku. Obejmują one analizę struk-
tury mikroskopowej próbek, ich budowę 
krystalograficzną i molekularną oraz skład 
atomowy. Zadziwiające, że zastosowanie 
najnowocześniejszych i subtelnych technik 
fizykochemicznych ujawnia wciąż nowe za-
skakujące ślady na płótnie Całunu. A one, 
wbrew oponentom, doskonale pasują do 
twierdzenia, że owinięto tym płótnem ciało 
Jezusa zdjętego po męce z Krzyża, zgodnie 
z opisem Ewangelii. Badacze słynnej grupy 
STURP (Projekt Badawczy Całunu Turyń-
skiego - 1978 rok) nie odkryli w badanych 
fragmentach tkaniny żadnych farb ani pig-
mentów. Sensację wzbudziły prace profesora 
Giulio Fantiego z Uniwersytetu w Padwie, 
opublikowane w 2017 roku. Fanti wyka-
zał, że jest absolutnie niemożliwe, by ktoś 
dysponujący zasobami wiedzy i techniki 
średniowiecznej, był w stanie dokonać tak 
genialnego fałszerstwa.

Płótno jest tak tajemnicze i niesamowite, 
że stworzono dziedzinę nauki zajmującą się 
badaniem Całunu Turyńskiego, która zwie 
się Syndologia. Jest to słowo utworzone od 
włoskiego określenia „Santa Sindone”, które 
tłumaczy się jako „Święty Całun”. A wszyst-
ko zaczęło się 25 maja 1898 roku, gdy wło-
ski fotograf Secondo Pia zrobił a następnie 
wywołał zdjęcie, na którym wyraźnie widać 
twarz mężczyzny. 

Wizerunek ciała

Badania nad Całunem przynoszą wiele 
coraz to nowszych informacji. Natomiast 
naukowcy wciąż stawiają pytanie o sposób 
utrwalenia wizerunku ciała mężczyzny. Wy-
korzystano do eksperymentów najnowsze 
techniki pomiarowe stosowane we współ-

czesnej analizie materiałowej. Udowodnio-
no, że plamy krwi to autentyczna ludzka 
krew, a specjaliści medycyny sądowej usta-
lili, że pochodzi od człowieka poddanego 
licznym torturom. Wizerunek na płótnie 
to zabarwienia, które mogły powstać `pod 
wpływem wyładowań elektrostatycznych 
lub pod wpływem naświetlania nadfiole-
tem. Największą zagadką jest jednak źródło 
promieniowania o olbrzymiej energii ko-
niecznej do zajścia takich procesów. Można 
dziś uzyskać taką barwę za pomocą specjali-
stycznej aparatury w najnowocześniejszych 

laboratoriach, ale nie jest możliwe takie 
działanie w starożytności czy średniowie-
czu. Wiele nieodkrytych informacji jest 

motywacją do podejmowania kolejnych 
badań.

Oparte na faktach

Profesor Jan S. Jaworski bezstronnie 
przedstawia fakty naukowe, nie unika kon-
trowersji oraz krytycznego podejścia. Zależy 
mu, aby czytelnik mógł sam wyrobić sobie 
pogląd na podstawie dowodów. Nauki przy-
rodnicze wiernie są wykorzystywane przy 
dokładnym badaniu próbek pobranych z 
Całunu. Coraz subtelniejsza aparatura po-
zwala zobaczyć więcej szczegółów niedo-
strzegalnych gołym okiem.

Autor to nieprzypadkowa osoba. Od 
1982 roku śledzi badania naukowe Całunu 
Turyńskiego i popularyzuje je w licznych ar-
tykułach i podczas wykładów. Brał udział w 
międzynarodowych konferencjach nauko-
wych poświęconych Całunowi. Jest człon-
kiem Polskiego Centrum Syndologicznego. 
Jako naukowiec jest przekonany, że czeka 
nas jeszcze wiele niespodzianek związanych 
z tajemniczym płótnem, które traktuje 
przede wszystkim jako Święte Płótno, reli-
kwię, która powstała podczas Zmartwych-
wstania (ogromne prawdopodobieństwo).

Wielka relikwia, świadek Męki i Zmar-
twychwstania ujawnia wciąż coraz więcej 
tajemnic. To nauka pozwala nam z bliska 
spojrzeć w Twarz Boga.

Książka została wydana nakładem Wy-
dawnictwa FRONDA. Liczy 328 stron 
czarno-białych i 16 kolorowych. Jej cena to 
44,90 zł.

Jan Stefan Jaworski: „Prawdziwe oblicze Boga”

Tajemnica Całunu Turyńskiego

DOROTA SMOSARSKA

„Strzelby, zarazki i stal. Krót-
ka historia ludzkości”
Jared Diamond

W tej przełomowej książce autor 
odkrywa, co tak naprawdę nadało bieg 
historii i przyczyniło się do najwięk-
szych przemian, które ukształtowały 
świat, jaki znamy. Błyskotliwie wyko-
rzystując wiele dyscyplin naukowych, 
udowadnia, że to właśnie trzy tytułowe 
czynniki - strzelby, zarazki i stal - ukształtowały ludzkość. 

Społeczeństwa, które najwcześniej zajęły się produkcją 
żywności i udoskonaliły metody jej wytwarzania, najszybciej 
też porzuciły etap łowiecko-zbieracki, a następnie rozwinęły 
kulturę pisaną i technologię, równocześnie wyłaniając struktury 
organizacji państwowej i religijnej. Ale także pośrednio wytwo-
rzyły wyniszczające zarazki i udoskonaliły broń, z której pomocą 
podążyły w świat drogą morską i lądową, aby podbić kultury 
mniej rozwinięte.

Liczba stron: 700, Cena: 59,90 zł

„Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola loso-
wości w życiu i w rynkowej grze”
Nassim Nicholas Taleb

Błyskotliwa książka, w której au-
tor bestsellera Czarny Łabędź zastana-
wia się nad rolą przypadku w naszym 
w życiu.

„Zwiedzeni przez losowość” to 
książka, której przeczytanie zmienia 
sposób myślenia o biznesie i świecie. 
Na podstawie swego wieloletniego 
doświadczenia zawodowego na rynku 
finansowym, a także w oparciu o setki przeczytanych książek, 
Taleb snuje fascynującą opowieść o tym, jak funkcjonować w 
świecie, w którym kluczową rolę odgrywa losowość i dlaczego 
ludzie tak usilnie starają się usystematyzować przypadek.

Liczba stron: 416, Cena: 49,90 zł

„Misja Greyhound”
C.S. Forester

Na północnym Atlantyku toczy 
się zażarta bitwa, podczas której życie 
trzech tysięcy marynarzy zależy od de-
cyzji jednego człowieka.

Komandor porucznik marynarki 
wojennej USA George Krause dowo-
dzi czterookrętową eskortą, która ma 
zabezpieczyć przed nieprzyjacielskimi 
atakami konwój, złożony z trzydziestu siedmiu statków, płynący 
z Ameryki do Anglii przez mroźny Atlantyk. Na konwój polują 
wilcze stada niemieckich okrętów podwodnych i, aby uchro-
nić ważny ładunek, Krause musi rozegrać z U-Bootami grę na 
śmierć i życie, zmagając się przy tym ze zmęczeniem, głodem, 
pragnieniem i osobistymi demonami.

Liczba stron: 320, Cena: 45,00 zł

„Benjamin Franklin”
Walter Isaacson

Wciągająca biografia jednego z 
najwybitniejszych polityków i najbar-
dziej wszechstronnych myślicieli w 
historii.

Benjamin Franklin był nie tylko 
jednym z ojców założycieli Stanów 
Zjednoczonych, lecz również praw-
dziwym człowiekiem renesansu, który 
pod wieloma względami wyprzedził swój czas. Był genialnym 
naukowcem, wynalazcą, przedsiębiorcą, dyplomatą, pisarzem, 
strategiem i jednym z najwybitniejszych myślicieli politycznych 
w historii.

Osobowość tego skutecznego polityka i ciekawego świata 
twórcy inspiruje dzisiaj tak samo, jak dwa wieki temu. Jego hi-
storia uczy, jak prowadzić życie praktyczne, a jednocześnie udu-
chowione, jak osiągnąć osobisty sukces i służyć społeczeństwu.

Liczba stron: 650, Cena: 49,90 zł

„Galapagos”
Kurt Vonnegut 

Powieść, w której Vonnegut krytykuje cywilizację i ironicz-
nie traktuje teorię ewolucji.

Po co ludzkości takie wielkie mózgi? – zastanawia się duch 

Leona Trouta, który zginął w wyniku 
dekapitacji i spędził na Ziemi milion 
lat, najpierw na statku „Bahia de Dar-
win”, później na jednej z wysp archi-
pelagu Galapagos. To właśnie z jego 
relacji dowiadujemy się, jaka przyszłość 
czeka ludzki gatunek.

A wszystko zaczęło się w 1986 
roku: świat ogarnia chaos, wybucha 
światowy kryzys ekonomiczny, tajem-
niczy wirus bezpłodności rozprzestrzenia się na całą Ziemię 
poza kilkoma wyspami archipelagu Galapagos. Ludzkość prze-
trwa dzięki całkowicie przypadkowym uczestnikom „Przyrodni-
czej Wyprawy Stulecia”. To oni dają przyszłość całemu rodzajo-
wi ludzkiemu, który przez milion lat wyewoluuje na wyspie w 
kierunku gatunku przypominającego fokę – wyposażonego w 
płetwy i znacznie mniejsze mózgi.

Liczba stron: 400, Cena: 45,00 zł

„Stephen Hawking. Opowieść 
o przyjaźni i fizyce”
Leonard Mlodinow

Ujmujące osobiste wspomnienie 
o Stephenie Hawkingu jako człowie-
ku, przyjacielu i fizyku, który pozosta-
wił trwały ślad w naszej kulturze, od-
działywując na życie milionów ludzi. 
Jego książki zainspirowały niezliczoną 
rzeszę przyszłych naukowców, a teoria 
czarnych dziur i dociekania dotyczące 
początków Wszechświata wytyczyły nowe kierunki badawcze.

W obejmujących prawie dwie dekady wspomnieniach 
amerykański fizyk Leonard Mlodinow, przyjaciel i współpra-
cownik Stephena Hawkinga, skupia uwagę nie tylko na sferze 
naukowej, ale też na bogatej osobowości słynnego badacza. 
Poznajemy Hawkinga jako przyjaciela, nawiązującego tak do-
skonały kontakt z bliskimi mu ludźmi, że potrafił efektywnie 
komunikować się z nimi poprzez podniesienie brwi. Jesteśmy 
też świadkami rozwoju naukowego Hawkinga, który na prze-
kór wszystkiemu znacznie przyspiesza po zdiagnozowaniu u 
niego stwardnienia zanikowego bocznego, gdy angażuje swój 
genialny umysł w odsłanianie tajemnic Wszechświata.

 Liczba stron: 298, Cena: 45,00 zł

„Co, jeśli...”
Kate Hope Day

Co się dzieje, gdy granice między 
alternatywnymi światami się zacierają?

Spokój sennego miasteczka, 
leżącego u stóp uśpionego wulkanu, 
zostaje zakłócony, kiedy kilkoro jego 
mieszkańców zaczynają prześladować 
niepokojące wizje siebie samych w 
równoległych rzeczywistościach. Le-
karka Ginny zastanawia się nad trwałością swojego małżeństwa, 
jej mąż ma katastroficzne wizje, które doprowadzają go do pa-
ranoi, Samara widzi swoją zmarłą matkę znów żywą i odkrywa 
coraz więcej rodzinnych tajemnic, a młoda naukowczyni Cass 
ponownie przeżywa ciążę, będąc krok od rozpoczęcia projektu, 
który może na zawsze odmienić jej karierę naukową.

Początkowo łagodne i ulotne, wizje zaczynają być coraz 
bardziej przerażające. Kiedy nad miastem zawisa widmo kata-
strofy, staje się jasne, że życie jego mieszkańców już nigdy nie 
będzie takie, jak do tej pory.

Liczba stron: 344, Cena: 39,90 zł

„Uściski”
Aurelia Blancard

Lidia jest tłumaczką i mieszka we 
Francji. Pewnego dnia dostaje zlecenie z 
policji – ma przetłumaczyć list znaleziony 
u młodej samobójczyni. Treść listu wzbu-
dza w niej podejrzenia. Czy pisząca chcia-
ła odebrać sobie życie? A może to szyfr? 

Kiedy przyjeżdża siostra zmarłej, 
Adriana, Lidia towarzyszy jej jako tłu-
maczka podczas przesłuchania na policji i oferuje dalszą pomoc. 
Mimowolnie wplątuje się w ciąg dziwnych zdarzeń i odkrywa 
coraz bardziej niepokojące sekrety z życia zmarłej dziewczyny. 
Jednocześnie w mieście zaczynają ginąć kobiety: samotne, nie-
znające języka, mieszkające z dala od rodziny - emigrantki.

Liczba stron: 288, Cena: 37,90 zł
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