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Prezydent RP Bronisław Komorowski 
odwiedził Ciechanów

Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, starosta ciechanowski 

Sławomir Morawski poinformował o du-

żym sukcesie, jaki odniósł Powiat Ciecha-

nowski, pozyskując kolejne środki unij-

ne. Powiat otrzymał dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - na realizację złożonego pro-

jektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Cie-

chanowskim”. Samorząd otrzymał dofi nan-

sowanie w kwocie 19.992.281,10 zł., tj. 100% 

Powiat ciechanowski pozyskał 20 mln złotych 
na projekt eIntegracja

kosztów kwalifikowanych. Realizacja pro-

jektu przewidziana jest na lata 2013-2015.
Będzie to zadanie realizowane w ramach 

programu operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

i gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Do 

konkursu wpłynęło 650 wniosków z całego 

kraju. Umowa pomiędzy Powiatem a władzą 

wdrażającą programy unijne, podpisana przez 

władze Powiatu przekazana została drugiej 

stronie do podpisu.            Więcej str. 2

Wizyta związana była z inauguracją 

roku akademickiego w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej. Zaczęła 

się jednak od spotkania na Placu Jana 

Pawła II z młodzieżą, mieszkańcami 

i pracownikami pobliskich urzędów. 

Następnie w Ratuszu prezydent spo-

tkał się z parlamentarzystami i sa-

morządowcami naszego subregionu. 

W spotkaniu tym oraz inauguracji roku 

akademickiego  wziął udział starosta 

Sławomir Morawski.

Po spotkaniu i odwiedzinach w jed-

nym z najprężniej działających zakładów 

- pobliskim Browarze, Bronisław Ko-

morowski pojechał na Wydział Ochro-

ny Zdrowia i Nauk Humanistycznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej, przy ul. Wojska Polskiego, gdzie 

w południe rozpoczęła się Inaugura-

cja Roku Akademickiego 2013/2014. 

Był Hymn Państwowy, Gaude Mater 

Polonia i otwarcie uroczystości przez 

rektora PWSZ w Ciechanowie doc. dr 

Leszka Zygnera, wystąpienie prezy-

denta RP Bronisława Komorowskiego, 

immatrykulacja studentów I roku, wy-

stąpienie przewodniczącego Uczelnia-

nego Samorządu Studentów, wręczenie 

nagród za wyniki w nauce, Gaudeamus 

Igitur i wykład inauguracyjny na te-

mat „Znaczenie kształcenia zawodowe-

go – rola Państwowych  Wyższych Szkół 

Zawodowych”, który wygłosił były rektor 

uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa. 

Sam prezydent Komorowski wręczył in-

deksy wyróżnionym 9 studentom pierw-

szego roku ciechanowskiej PWSZ.

Dodajmy, iż w inauguracji roku 

akademickiego wzięli udział rektorzy 

Państwowych Wyższych Szkół Zawo-

dowych z całej Polski, gdyż właśnie 

w tym roku przypada 15. rocznica po-

wstania PWSZ-etek.

Wcześniej w kościele farnym odpra-

wiona została uroczysta msza św. w in-

tencji studentów i pracowników Uczelni.  

BTW

Prezydent B. Komorowski, rektor PWSZ L. Zygner, w otoczeniu młodzieży
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Powiat ciechanowski pozyskał 20 mln złotych 
na projekt eIntegracja

c.d. ze strony 1

Projekt zakłada działania na rzecz likwi-

dacji wykluczenia cyfrowego w gminach 

wiejskich powiatu, tj. tam, gdzie występują 

największe problemy z dostępem do Inter-

netu. Skierowany jest do benefi cjentów, speł-

niających kryteria:

- gospodarstw domowych, spełniających 

kryteria dochodowe do otrzymania wsparcia 

z pomocy społecznej;

- osób niepełnosprawnych, ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem nie-

pełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym;

- rodzin zastępczych z terenu 

powiatu;

- osób z grupy 50+ spełniają-

cych kryteria dochodowe;

- dzieci i młodzieży uczących 

się z bardzo dobrymi wynikami 

w nauce z rodzin spełniających 

kryteria dochodowe.

Jak widać projekt skierowany 

jest głównie do osób najuboższych.

W wyniku rekrutacji do pro-

jektu zostanie zakwalifi kowanych 

2000 rodzin, które otrzymają 

w użyczenie komputery i bezpłatny 

dostęp do Internetu na okres reali-

zacji projektu oraz jego trwałości 

przez kolejne 5 lat.

Wsparciem w ramach pro-

jektu objęte zostaną również powiato-

we jednostki organizacyjne, tj. domy 

pomocy społecznej, Placówka Opie-

kuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna 

w Gołotczyźnie, Powiatowe Centrum Kul-

tury i Sztuki oraz Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Ciechanowie.

W każdej z tych jednostek zostanie urzą-

dzona, w ramach projektu, ogólnodostępna 

pracownia komputerowa z dostępem do In-

ternetu na 10 stanowisk, a w Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej na 20 stanowisk.

W Domu Pomocy Społecznej „Komba-

tant” z 10 stanowisk - 5 będzie wyposażonych 

w dodatkowy sprzęt umożliwiający korzysta-

nie z Internetu osobom niepełnosprawnym, 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

ruchowej i intelektualnej, z zespołem Downa, 

autyzmem. Stanowiska będą posiadały ekran 

dotykowy, mówiący edytor tekstu do pracy 

z symbolami, program wspierający czytanie, 

pisanie oraz komunikację, specjalne klawia-

tury, urządzenia reagujące na ruch głowy 

i inne.

Ponadto w każdej gminie wyposażona 

zostaną 2 sale szkoleniowe (okablowanie, 

dostęp do Internetu, 10 stanowisk kompute-

rowych i projektor) dla uczestników projek-

tu, a po jego zakończeniu sale będą służyły 

mieszkańcom gmin do bezpłatnego korzy-

stania z Internetu.

W ramach projektu zostanie zakupio-

ne dla najuboższych mieszkańców powiatu, 

i wymienionych jednostek organizacyjnych 

i gmin wiejskich powiatu łącznie:

- 2215 zestawów sprzętu komputerowego 

stacjonarnego, zintegrowanego z monito-

rem, z oprogramowaniem i pakietem anty-

wirusowym dla osób fi zycznych i jednostek 

powiatowych:

- 192 zestawy sprzętu komputerowego 

dla wyposażenia sal szkoleniowych;

- 10 sztuk oprzyrządowania komputerów 

dla osób niepełnosprawnych;

- 16 sal szkoleniowych w gminach zosta-

nie w pełni wyposażonych w sprzęt kompu-

terowy i okablowanie.

Projekt zakłada oczywiście szkolenia 

dla benefi cjentów i pracowników w DPS, 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej So-

cjalizacyjnej w Gołotczyźnie, Powiatowej 

Bibliotece Publicznej i Powiatowym Cen-

trum Kultury i Sztuki oraz otrzymanie Inter-

netu.

Projekt współgra z realizowanym przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

projektem „Internet dla Mazowsza”, obej-

mującym powiat ciechanowski, w wyniku 

którego zostanie zbudowana światłowodo-

wa sieć szerokopasmowego dostępu do In-

ternetu w województwie.

Należy też podkreślić, iż jest to największy 

projekt realizowany w historii powiatu ciecha-

nowskiego.

Red.
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Dwudziesta szósta sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji (pierwsza po letniej przerwie) odbyła się 

30 września  2013  roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7

 w Ciechanowie. Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami, rozpatrzyli informację Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o realizacji zadań oświatowych powiatu 

ciechanowskiego w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach matur oraz informacji o organizacji szkół 

i placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014.

Obradowali radni Obradowali radni 
powiatu ciechanowskiegopowiatu ciechanowskiego

Radni podczas sesji rozpatrzyli projekty 

i podjęli siedem uchwały w sprawach:

a) zmiany wieloletniej prognozy fi nansowej 

powiatu ciechanowskiego,  

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu cie-

chanowskiego na 2013 rok,

c) zmiany uchwały nr IV/23/161/2013 Rady 

Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 13 maja 

2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredy-

tu na fi nansowanie planowanego defi cytu 

budżetu powiatu ciechanowskiego w roku 

budżetowym 2013, 

d) zmiany uchwały Nr IV/20/148/2013 Rady 

Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycz-

nia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz zakre-

su i trybu kontroli wykorzystania dotacji 

udzielonej szkołom i placówkom niepu-

blicznym,

e) ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z miejsc noclegowych w roku szkolnym 

2013/2014 w szkolnym Schronisku Mło-

dzieżowym, wchodzącym w skład Zespo-

łu Placówek Oświatowych w Ciechano-

wie,

f) ustalenia wysokości opłat za zakwate-

rowanie w Bursie Szkolnej, wchodzącej 

w skład Zespołu Pla-

cówek Oświatowych 

w Ciechanowie oraz 

określenia terminu 

i sposobu ich wnosze-

nia w roku szkolnym 

2013/2014,

g) ustalenia na 2014 

rok opłat za usuwanie 

z drogi pojazdów 

w przypadkach określo-

nych w art. 130 a ustawy 

Prawo o ruchu drogowym oraz kosztów 

usuwania i przechowywania pojazdów na 

obszarze powiatu ciechanowskiego.

We wszystkich głosowaniach nad pro-

jektami uchwał radni byli zgodni i przyjęli je 

Wrześniowe obrady rajców powiatowych

Uczniowie, uczestniczący w projekcie nt. demokracji 

lokalnej, bacznie obserwowali obrady samorządowców

Interpelacje i zapytania:

Dwie interpelacje zgłosił radny Stanisław Kęsik. Dotyczyły one utrudnień w korzy-

staniu z windy dla osób niepełnosprawnych, działającej przy budynku Starostwa Powia-

towego w Ciechanowie oraz podjęcia działań przez władze powiatowe w kwestii budowy 

ścieżki rowerowej w ul. Płońskiej.  

Odpowiadając na interpelacje, starosta 

S. Morawski stwierdził, że dotychczas nie 

było sygnałów o utrudnieniach w korzy-

staniu z windy przy Starostwie. Mechanizm 

ma już 20 lat i nie jest najnowocześniejszy, 

ale na bieżąco konserwowany i sprawny. 

Zarząd Powiatu wystąpił do PFRON o środ-

ki na jego wymianę. Czekamy na decyzję 

o dofi nansowaniu - poinformował starosta. 

Wymiana windy planowana jest w pierwszym półroczu 2014 r. Starosta dodał też, że dwa 

lata temu wymieniono windy wewnątrz budynku. Obecnie odbywa się przebudowa wejścia 

do budynku głównego Starostwa, które wymagało pilnego remontu.

W sprawie budowy ścieżki rowerowej w ulicy Płońskiej, samorząd powiatowy będzie 

występował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż ul. Płońska jest dro-

gą krajową. GDDKiA już poinformowała, że w planach do 2015 r. nie ma budowy ścieżki 

rowerowej.

Interpelacje przedstawił radny S. Kęsik

jednomyślnie (20 głosów – za; w sesji brało 

udział 20 radnych).



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Kolejnym miłym 

akcentem było też 

wręczenie nagród 

w etapie powiatowym 

IV Mazowieckiego 

Konkursu Wiedzy 

z Zakresu BHP i Eko-

logii dla rolników 

i sołtysów. Został on 

zorganizowany przez 

KRUS i Starostwo 

Powiatowe w Ciecha-

nowie. Do tego etapu 

przystąpiło 17 osób. 

Pierwsze miejsce 

i awans do etapu 

wojewódzkiego wy-

walczył Marcin 

Pamiątkowa fotografi a najlepszych maturzystów oraz rodziców 

i dyrektorów szkół, którzy odebrali gratulacje od władz powiatowych

 Wartościowe nagrody otrzymali rolnicy z powiatu ciechanowskiego

Sesja rozpoczęła się miłym akcen-

tem, wręczeniem nagród najlepszym ma-

turzystom ze szkół prowadzonych przez 

powiat ciechanowski oraz laureatom 

olimpiad. 

Dyplomy, gratulacje oraz upominki 

o wartości 500 zł. (nagrody wybrali sobie 

sami maturzyści) otrzymali tegoroczni 

absolwenci szkół: 

Magda Julia Tatarynowicz - I Liceum 

Ogólnokształcące, 

Maja Surażyńska - IV LO / Zespół Szkół nr 1, 

Michał Nowaliński - II LO / Zespół Szkół 

nr 2, 

Paulina Cieślińska - III LO / Zespół Szkół 

nr 3, 

Mariusz Wierzbicki - T Nr 4 / Zespół 

Szkół Technicznych, 

Anna Maria Ulatowska - T Nr 2 / Powia-

towy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Gołotczyźnie, 

Kamil Potyrała - Liceum Profi lowane dla 

Dorosłych / Centrum Kształcenia Usta-

wicznego.

Uczniów, którzy już wyjechali na 

uczelnie reprezentowali ich rodzice i dy-

rektorzy szkół

Wyróżnienia trafi ły też do laureatów 

olimpiad: Jakuba Szelugi - z I Liceum 

Ogólnokształcącego i Mariusza Wierz-

bickiego z Zespołu Szkół Technicznych. Nagrodzeni uczniowie, którzy zdobyli dobre miejsca 

w olimpiadach przedmiotowych - M. Wierzbicki i J. Szeluga

W sesji uczestniczyli: radni po-

wiatowi, władze powiatu, kierownicy 

i dyrektorzy jednostek organiza-

cyjnych powiatu, kierownicy wy-

działów Starostwa Powiatowego, 

media oraz bardzo liczna grupa 

młodzieży ze szkół w Glinojecku, 

Regiminie i Ciechanowie, biorąca 

udział w projekcie obywatelskim, 

organizowanym przez Mazowiecką 

Agencję Rozwoju.

Barbara Tokarska-Wójciak

Sadkowski z Nieborzyna, drugie miejsce 

zajęła Hanna Brzozowska z Mierzanowa, 

trzecie miejsce zajął Piotr Wojciechow-

ski z Łysakowa a wyróżnienie zdobył 

Kazimierz Bałabon z Leśniewa Dolnego. 

Celem konkursów jest upowszechnia-

nie wśród rolników i sołtysów wiedzy 

z zakresu ekologii, ochrony środowiska 

i życia w gospodarstwie rolnym, zapobie-

ganie wypadkom oraz zmniejszenie skut-

ków degradacji środowiska naturalnego, 

spowodowanych działalnością rolniczą. 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

oraz Oddział KRUS, który reprezentował 

dyrektor Mirosław Szymańczyk. 
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Zbliża się nowy okres programowania w Unii Euro-

pejskiej na lata 2014-2020. Samorząd Województwa 

Mazowieckiego sporządza obecnie najważniejsze 

dokumenty strategiczne i programowe wyznacza-

jące kierunki rozwoju regionu. Dotyczy to przede 

wszystkim aktualizacji Strategii rozwoju woje-

wództwa mazowieckiego do roku 2030 oraz Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego. Prace nad aktualizacją Strategii 

dobiegają końca a Zarząd Województwa Mazowiec-

kiego przyjął ostatnio projekt aktualizacji Planu 

i skierował go do konsultacji społecznych.

Marszałek Województwa zaprosił do Ciecha-

nowa na subregionalną konferencję konsultacyj-

ną przedstawicieli lokalnych władz samorządo-

wych, instytucji i podmiotów gospodarczych. 

Konferencja odbyła się w dniu 16 października  

br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej. Jej uczestnicy zapoznani zostali z przy-

szłymi priorytetami rozwoju województwa, 

projektem Planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa mazowieckiego oraz innymi 

nowymi projektami, w tym z koncepcją Regional-

nych Instrumentów Terytorialnych (RIT) a także 

z pracami nad Kontraktem Terytorialnym, to jest 

umową zawieraną pomiędzy Samorządem Wo-

jewództwa Mazowieckiego a Rządem RP, doty-

czącą inwestycji i przedsięwzięć priorytetowych, 

które będą realizowane na Mazowszu w ramach 

programów krajowych.   

Należy podkreślić, że – podobnie jak 

w przypadku konsultacji Strategii Województwa 

– wszystkie samorządy terytorialne z obszaru 

powiatu ciechanowskiego zgłosiły do Planu za-

gospodarowania przestrzennego województwa 

wspólne, uzgodnione propozycje, obejmujące 

między innymi takie przedsięwzięcia inwesty-

cyjne jak: najkrótsze połączenie drogowe Cie-

chanowa z Warszawą przez Nasielsk; budowę 

obejścia drogowego Ciechanowa w ciągu drogi 

krajowej nr 60; utworzenie w Ciechanowie sub-

regionalnego centrum logistycznego i drogowo-

-kolejowego węzła przesiadkowego; utworzenie 

w Ciechanowie regionalnego centrum kształ-

cenia praktycznego dla wybranych grup zawo-

dów. Zgłoszono również potrzebę budowy wie-

lofunkcyjnego zbiornika retencyjnego na rzece 

Łydyni na północ od Ciechanowa. W propozy-

cjach samorządowych zaakcentowano potrzebę 

istotnego wzmocnienia funkcji subregionalnych 

Ciechanowa, jako ważnego w północnej części 

Mazowsza ośrodka wzrostu.

W czasie dyskusji na konferencji szczególne 

zainteresowanie wzbudziła koncepcja realizacji 

Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) 

w miastach regionalnych, w tym w Ciechanowie. 

Przedstawiono zarys mechanizmu działania RIT, 

role partnerstwa oraz miast liderów, fi nansowanie 

instrumentu  także inwestycji wiodących i towa-

rzyszących realizowanych w ramach RIT.

Zbigniew Ptasiewicz

Nowy okres programowania UE na MazowszuNowy okres programowania UE na Mazowszu

Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego o realizacji zadań oświato-

wych powiatu ciechanowskiego w roku szkol-

nym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzia-

nu maturalnego i egzaminów zawodowych 

oraz informacja o organizacji szkół i placówek 

oświatowych na rok szkolny 2013/2014 było 

jednym z punktów wrześniowej sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. 

Według informacji podanej przez Okręgo-

wą Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, do 

wszystkich pięciu obowiązkowych egzaminów 

maturalnych w 2013 roku w szkołach ponadgim-

nazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez 

powiat ciechanowski przystąpiło 843 uczniów 

(tegorocznych absolwentów szkół), z tego: 596 

uczniów w liceach ogólnokształcących, 175

uczniów w technikach, 72 uczniów w liceach pro-

fi lowanych. 

Spośród tych uczniów egzamin maturalny 

w szkołach - w maju br. zdało 719 uczniów (85,29%). 

Najwięcej niepowodzeń egzaminacyjnych miało 

miejsce z następujących przedmiotów nauczania: 

matematyka – 135, język polski – 37, język angielski 

– 26, język niemiecki – 9, język rosyjski – 11.

Ilość niezdanych egzaminów maturalnych w 2013 

roku jest niższa niż w ubiegłym roku (większy 

wskaźnik zdawalności w roku bieżącym). Także w tym roku najwięcej niezdanych egzaminów było 

z matematyki. Jest to wyraźny sygnał, że nauczanie i wyniki tego przedmiotu powinny stać się podstawą 

analizy i refl eksji poszczególnych szkół.

Po uwzględnieniu wyników maturalnych egzaminów poprawkowych, które zostały przeprowadzone 

w sierpniu 2013 roku, uczniowie (tegoroczni absolwenci) szkół dla młodzieży powiatu ciechanowskiego 

osiągnęli następujące wskaźniki zdawalności:

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie –    100%

Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie                        –    85,10%

Zespół Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie                              –    92,76%

Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie                            –    93,88%

Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego w Ciechanowie        –    57,90%

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie   –    89,48%

Ogółem  szkoły dla młodzieży                                                           –    92,89%. 

Więcej str.7

O maturach na sesjiO maturach na sesji

Informację dotycząca wyników egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu cie-

chanowskiego w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiła  J. Obidzińska – kierownik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego
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Nasz powiat, podobnie jak osiem innych powiatów 
w Polsce, został zaproszony do ćwiczenia, podczas którego 
testowane są rozwiązania i działania służb związane z moż-
liwością wystąpienia na terytorium Polski afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). Ćwiczenie LIBERO 2013 rozpoczęło 
się 30 września i trwało do 4 października 2013 roku. Jego 
organizatorami były: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Główny Lekarz Weterynarii oraz Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Głównym celem LIBERO 2013 było przetesto-
wanie procedur i rozwiązań zawartych w Krajowym Planie 
Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zagrożenia epizootią, 
a także przetestowanie procedur służb inspekcji weterynaryj-
nej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dzięki niemu zostały sprawdzone rozwiązania organiza-
cyjne zawarte w planach zarządzania kryzysowego instytucji 
ćwiczących, przetestowane procedury współpracy służb i insty-
tucji w reagowaniu na zagrożenie epizootią oraz plany gotowo-
ści zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W ramach ćwiczenia 
sprawdzona została także wymiana informacji pomiędzy pol-
skimi a niemieckimi służbami weterynaryjnymi. Było to ćwi-
czenie o charakterze aplikacyjnym tzn. w jego przebieg nie były 
zaangażowane realne siły i środki.

A dotyczyło bardzo ważnego zagadnienia, choroby niezwy-
kle groźnej dla świń i dzików – ASF.

W ćwiczeniu, na terenie powiatu ciechanowskiego, którym 
kierował szef samorządu powiatowego – starosta  Sławomir 
Morawski, wzięli udział m.in.: Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komen-
dant Powiatowy Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Ciechanowie, przedstawiciele gmin powiatu ciecha-
nowskiego, gł. specj. ds. zarządzania kryzysowego Wydziału 
Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych Starostwa 
i rzecznik prasowy Starosty Ciechanowskiego, jako osobą prze-
kazująca informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Organizator ćwiczenia – Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa – przygotowało wiele sytuacji, które mogą się wydarzyć 
w przypadku  zawleczenia ASF do Polski, a zadaniem ćwiczą-
cych było właściwe reagowanie na te sytuacje i właściwe działa-
nia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Finałem ćwiczenia będzie jego omówienie i wyciągnięcie 
wniosków, podczas spotkania w Warszawie.

- Czym jest ASF?
Afrykański pomór świń nie jest chorobą nową, po raz 

pierwszy został opisany przeszło 100 lat temu. Od tego czasu 
choroba pojawiła się w wielu krajach, w tym także w Europie. Na 
półwyspie iberyjskim została zwalczona dopiero w 1999 r. Po-
nadto corocznie przypadki ASF występują na Sardynii. Obecnie 
występuje ona w Rosji, Gruzji, na Ukrainie i na Białorusi, czyli 
u najbliższych sąsiadów Polski.

Chorobie tej poświęca się mnóstwo uwagi, badania nad 
nią prowadzone są w najlepszych weterynaryjnych ośrodkach 
naukowych na świecie. Podsumowując, sugestie, jakoby wirus 
mutował w kierunku formy niebezpiecznej dla ludzi i innych 
gatunków zwierząt są nieuzasadnione, a dopatrywanie się takiej 
możliwości ze strony mediów wynika z braku wiedzy, zatem 
należy to potraktować jako nieuzasadnioną naukowo sensację.

- Co wywołuje afrykański pomór świń?
Chorobę nazywaną afrykańskim pomorem świń (ASF – 

z angielskiego African swine fever) wywołuje wirus afrykań-
skiego pomoru świń (ASFV). Na zakażenie wirusem afrykań-
skiego pomoru świń wrażliwe są wyłącznie świnie, dziki oraz 
świoniodziki.

 - Czy afrykański pomór świń zagraża ludziom?
NIE. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.
- Czy afrykański pomór świń zagraża innym niż świnie, dziki 

i świniodziki zwierzętom?
NIE. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na 

zakażenie wirusem ASF.
- Jaka jest pewność, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie 

zmutuje tak jak wirus grypy ptaków lub wirus „świńskiej” grypy?
Wirus afrykańskiego pomoru świń należy do zupełnie 

innego rodzaju niż np. wirusy grypy. Cechuje się także całkowi-
cie odmienną budową na poziomie molekularnym i genetycz-
nym. Wszystkie dotychczas dostępne narzędzia diagnostyczne 

(badania molekularne, sekwencjonowanie genomu) oraz wie-
dza na temat budowy wirusa i jego powinowactwa do gospo-
darzy (przy czym należy zauważyć, iż wirus znany jest nauce od 
ponad 100 lat) wskazują, iż nieprawdopodobne jest zmutowa-
nie ASFV do postaci umożliwiającej zakażenie innych gatun-
ków zwierząt niż świnie, dziki i świniodziki.

- Jakie działania zostaną podjęte w związku z wystąpieniem 
ASF na terytorium Polski?

Przede wszystkim, w gospodarstwie, w którym wyznaczo-
no ognisko ASF są niezwłocznie wdrożone działania określone 
w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, jak również rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń. Działania te mają na celu najszybsze wyelimino-
wanie choroby oraz zapobieżenie jej ewentualnemu rozprze-
strzenianiu.

Zgodnie z aktami prawnymi, w przypadku stwierdze-
nia w stadzie ASF właściwy miejscowo powiatowy lekarz 

weterynarii jest zobligowany m.in. do przeprowadzenia akcji 
zabicia wszystkich zwierząt w stadzie. Powiatowy lekarz we-
terynarii dokona uśmiercenia zwierząt w sposób wskazany 
w odpowiednich przepisach, przy czym ich zwłoki – jako ma-
teriał potencjalnie zakaźny i stwarzający zagrożenie dla innych 
świń – muszą zostać poddane utylizacji lub unieszkodliwieniu.

Jednocześnie prowadzone są działania mające na celu zi-
dentyfi kowanie gospodarstw kontaktowych i w związku z tym 
podejrzanych o wystąpienie ASF, w których zostaną wdrożone 
wszelkie niezbędne działania.

Ponadto wszystkie właściwe służby nieustannie prowadzą 
działania, które prowadzono do ustalenia dnia wystąpienia ASF.

- Jakie działania były podejmowane celem niedopuszczenia 
do przeniesienia ASF na terytorium Polski?

Jako, że nie istnieje metoda całkowicie uniemożliwiająca 
przeniesienie wirusa, na terytorium Polski przeprowadzono 
analizę ryzyka i zidentyfi kowano cztery główne drogi możli-
wego przeniesienia. Dla każdej z tych dróg w ciągu ostatnich 
lat i miesięcy wzmocniono stosowne działania kontrolne lub 
zabezpieczenia.

Główne drogi potencjalnego przeniesienia wirusa ASF na 
terytorium RP oraz wdrożone środki zapobiegawcze:

1. Przemieszczenia zwierząt dzikich (dzików).
Wprowadzono monitoring w kierunku ASF na terenie 

województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od lutego 2011 r. do 
dnia 20 września 2013 r. przebadano w ramach monitoringu 
11 999 próbek pobranych z terenów objętych programem za-
równo od świń, jak i dzików.

a. Przewożenie przez osoby opuszczające czasowo teryto-
rium UE (turyści) żywności – a następnie niedozwolone skar-
mianie świń resztkami tej żywności.

2. Przemyt żywności.
Wzmożono (Służba Celna) kontrole bagażu podręczne-

go pasażerów wjeżdżających na terytorium Polski pod kątem 
wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego – dokonywana 
jest konfi skata i zniszczenie takich produktów oraz działania 
nakierowane na wykrycie ewentualnych prób przemytu żyw-
ności. 

a. Przemieszczenia środków transportu do Federacji 
Rosyjskiej/Białorusi i z powrotem, przede wszystkim przewo-
żących do FR i/lub Białorusi świnie. Wprowadzono więc obo-
wiązek kontroli na granicy Polski stopień dezynfekcji pojazdów 
wjeżdżających na teren UE, a przewożących na terytorium 

Federacji Rosyjskiej i/lub Białorusi świnie. Ponadto, podjęto 
działania związane z zabezpieczeniem przejść granicznych 
w maty dezynfekcyjne – na bieżąco sprawdzany jest stan mat 
dezynfekcyjnych oraz ich uzupełnianie środkami dezynfekcyj-
nymi.

- Czy prawdą jest, że hodowcy, w gospodarstwach których 
wystąpi ASF stracą wszystko?

NIE. Wszyscy hodowcy postępujący z zachowaniem wy-
mogów weterynaryjnych otrzymają należną im rekompensatę 
za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Wete-
rynaryjnej – odszkodowania dla rolników, którym z nakazu 
Inspekcji Weterynaryjnej zostaną zabite świnie oraz zniszczone 
pasze lub sprzęt, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt 
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt są przyznawane w peł-
nej wysokości wartości rynkowej zwierząt, a pasz i sprzętu wg 
faktur zakupu. Szacowanie kwot odbywa się z udziałem nieza-
leżnych rzeczoznawców z udziałem właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii.

-  Co można zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?
Zlikwidowanie ogniska ASF jest zadaniem przede wszyst-

kim właściwych służb.
Jednakże, każdy z obywateli (w tym zwłaszcza hodowców 

świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania 
groźnych chorób zakaźnych, w tym afrykańskiego pomoru 
świń poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów 
oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń 
wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są 
świnie powinny być wdrożone wszystkie wymogi bioasekuracji. 
Ponadto świń nie wolno skarmiać paszą niewiadomego pocho-
dzenia ani produktami pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących 
objawów chorobowych, każdy hodowca powinien przekazać tę 
informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio 
albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się 
gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu 
terytorialnego (wójta, burmistrza).

Objawy afrykańskiego pomoru świń (ASF) w krajowej po-
pulacji świń wyglądać mogą następująco:
- obserwuje się liczne upadki w stadzie (niekiedy jest to jedyny 
objaw trwającej choroby);
- ponadto, u świń może być widoczna sinica skóry uszu, brzu-
cha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- duszność, pienisty wypływ z nosa;
- wypływ z worka spojówkowego;
- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- niedowład zadu;
- objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni 
i skurczów kloniczno-tonicznych;
- ronienia.

Osoby, które miały kontakt z padłymi zwierzętami po-
winny – w celu uniknięcia przeniesienia w sposób mecha-
niczny czynników zakaźnych wywołujących wiele chorób, 
nie tylko afrykański pomór świń na inne zwierzęta – prze-
strzegać podstawowe zasady ostrożności i higieny, w tym 
szczególnie:
- nie dotykać padłych zwierząt,
- nie pozwolić domowym zwierzętom na kontakt ze zwierzę-
tami padłymi,
- w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak 
najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie 
alkoholu,
- osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwie-
rzęciem) nie powinny odwiedzać gospodarstw, w których 
utrzymywane są zwierzęta – należy stosować się ściśle do 
zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii 
Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich) po-
winny zapoznać się z materiałami informacyjnymi dostęp-
nymi na stronie internetowej GIW w zakresie zagrożeń, jakie 
niesie nielegalny przywóz żywności pochodzenia zwierzęce-
go na terytorium Polski. 

Przygotowała Barbara Tokarska-Wójciak
 uczestnik ćwiczenia Libero 2013

Na terenie powiatu ciechanowskiego przeprowadzone zostało ćwiczenie 
pod hasłem - Libero 2013
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POWIAT CIECHANOWSKI
Dyrektor,
Rada Pedagogiczna,
Pracownicy 

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej słyszycie Państwo wiele serdecznych słów, życzeń 
i podziękowań, ale taka atmosfera nie jest codziennością polskiej szkoły.

Edukacja należy do najważniejszych obszarów życia społecznego. Choć rzeczywistość 
nie zawsze potwierdza tę tezę, to jednak taka jest obiektywna prawda. Konsekwencją 
takiej oceny jest pozycja pracowników oświaty. Nie w pełni odpowiada ona jeszcze ani 
aspiracjom nauczycieli, ani pozycji edukacji, ani europejskim  standardom, a jednak 
sytuuje nauczycieli w elicie intelektualnej narodu, w czołówce zawodów cieszących się  
największym autorytetem i społecznym uznaniem.

Najważniejszym ogniwem polskiego systemu edukacji jest nauczyciel. Nauczyciel 
mądry, wykształcony, twórczy, rozumiejący świat i pragnący znaleźć w nim  godne miejsce dla 
swoich  uczniów i wychowanków. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudno w otaczającej 
nas rzeczywistości zyskać uznanie i autorytet młodych ludzi.

 Pokazujecie Państwo swoim wychowankom, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. 
Wpajacie postawy, które dają szanse na mądre kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości, 
bo to Państwa uczniowie będą kreować obraz przyszłości Polski i świata.

Wierzymy, że nigdy nie stracicie Państwo wiary w człowieka, szczególnie tego, który staje 
u progu swego dorosłego życia, bądźcie dla nich nie tylko Nauczycielami ale i prawdziwymi 
Mistrzami.

Drodzy Państwo, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za Waszą pracę, trud 
i poświęcenie. Niech nie opuszcza Państwa zdrowie, optymizm i wiara w sens pracy, której 
poświęciliście swoje talenty, wiedzę i umiejętności.

                                                                                      Z wyrazami należnego szacunku

Andrzej Pawłowski                  Zbigniew Gutowski                    Sławomir Morawski

     Wicestarosta                       Przewodniczący  Rady               Starosta Ciechanowski
                                            Powiatu Ciechanowskiego

Ciechanów , dnia 14 października 2013 roku 

List władz samorządowych List władz samorządowych 
powiatu ciechanowskiegopowiatu ciechanowskiego

skierowany do nauczycieli, skierowany do nauczycieli, 
dyrektorów szkół i pracowników oświatydyrektorów szkół i pracowników oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowejz okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, 14 paździer-

nika br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odby-

ło się spotkanie władz samorządowych powiatu 

z dyrektorami szkół. Podczas rozmowy przy 

kawie i herbacie, wręczone zostały nagrody 

pieniężne wszystkim dyrektorom szkół ponad-

gimnazjalnych i placówek oświatowych, pro-

wadzonych przez powiat oraz dwóm nauczy-

cielom – opiekunom uczniów olimpijczyków 

w roku szkolnym 2012-2013 – Ewie Krajzie 

z ZST i Violetcie Annie Kamińskiej z I LO.

Red.

O maturach 
na sesji

c.d. ze strony 5

Uwzględniając wyniki maturalnych 

egzaminów poprawkowych w szkołach 

zaocznych dla dorosłych tj. w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie 

(Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

oraz Liceum Profi lowane), gdzie słuchacze 

osiągnęli wskaźnik 26,47% zdawalności, 

w szkołach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski (dla młodzieży i dorosłych) 

odnotowano wskaźnik zdawalności 90,6%, 

przy 88% zdawalności w Polsce, 88,1% 

w województwie mazowieckim oraz 87,5%   

w powiecie ciechanowskim.                 

Odsetek zdawalności tegorocznego eg-

zaminu maturalnego uwzględniający egza-

miny poprawkowe w sierpniu 2013 roku, 

przedstawia się następująco:

Obszar

Odsetek 
uczniów, 

którzy 
zdali egzamin

Odsetek 
uczniów, 

którzy 
nie zdali 

egzaminu

Polska 88 % 12 %

Województwo 
mazowieckie * 88,1 % 11,9 %

Powiat 
ciechanowski * 87,5 % 12,5 %

Szkoły 
prowadzone 
przez powiat 
ciechanowski 
**

90,6 % 9,4 %

* dane przedstawione na stronie inter-

netowej OKE w Warszawie obejmują uczniów 

szkół dla młodzieży i dorosłych, publicznych 

i niepublicznych na danym terenie 

** dane ze szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat ciechanowski (dla 

młodzieży i dorosłych)

Red.
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Praktyki w Niemczech były głównym 

punktem projektu „Droga do sukcesu”, 

na który ZST otrzymał dofi nansowanie 

w ramach :

działania 3.4.2 POKL na zasadach
Programu Uczenie się przez całe życie

- LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY 
MOBILNOŚCI 

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształ-

cących się i szkolących zawodowo” 

Konkurs 2012
 Maksymalna kwota dofi nansowania 

43 797 Euro

Młodzież z Ciechanowa i Biłozerska Młodzież z Ciechanowa i Biłozerska 
poznawała historię i kulturę swoich miastpoznawała historię i kulturę swoich miast

Grupa młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Ogól-

nokształcącej Nr 18 w Biłozersku na Ukrainie 

(Obwód Doniecki) przebywała od 23 do 29 

września br. w Ciechanowie. Delegacja przy-

jechała na zaproszenie Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki, które we współpracy z Ze-

społem Szkół Nr 2 w Ciechanowie realizowało 

projekt „Wokół Grodu Ciecha...- polsko-ukra-

ińskie spacery ścieżkami kultury i historii”.

Projekt był współfi nansowany ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ra-

mach programu polsko-ukraińskiej wymiany mło-

dzieży. Założeniem projektu było poznanie języka 

sąsiada. Podsumowanie działań w ramach projek-

tu odbyło się w kawiarni „Artystyczna”, gdzie mło-

dzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny 

w polsko-ukraińskiej wersji językowej. W progra-

mie znalazły się: taniec, piosenka, muzyka, poezja, 

inscenizacja. Publiczność zachwycił ukraiński 

taniec narodowy otwierający spotkanie, duże wra-

żenie zrobiły również polsko-ukraińskie pary pre-

zentujące polski taniec ludowy „krakowiak”.

Nie zabrakło również utworów muzycznych 

w ukraińskiej wersji językowej, wykonanych przez 

polskich uczestników projektu. Nowoczesna in-

scenizacja klasycznej bajki „Rzepka”, w języku 

polskim i ukraińskim była zwieńczeniem całoty-

godniowych warsztatów teatralno-językowych. 

Podczas spotkania prezentowana była również 

kuchnia polsko-ukraińska, która spotkała się 

z uznaniem zaproszonych gości.

Agnieszka Mysiewicz 

nauczyciel jęz. rosyjskiego w ZS nr 2

Spotkanie miało ogromne znaczenie dla młodzieży z obu krajów, przybliżyło kulturę państw oraz zbliżyło młodzież

Sam pomysł powstał w lutym 2012 roku, a reali-

zacja projektu „Droga do sukcesu” rozpoczęła się 

w lutym 2013 roku. Zespół nauczycieli zajmujący 

się praktykami zagranicznymi, którego koordyna-

torem jest Piotr Uliczny, przeprowadził rekrutację 

uczestników według ustalonych kryteriów (zacho-

wanie, wyniki w nauce). Pod koniec marca podpisa-

no umowy z wyłonioną grupą. Uczniowie w ramach 

projektu, przed wyjazdem na staż, uczestniczyli 

w zajęciach zawodowego języka niemieckiego, za-

jęciach z przygotowania międzykulturowego oraz 

zajęciach z psychologiem i pedagogiem. 

Praktyki obywały się w Zakładzie Promowa-

nia Kształcenia Zawodowego Berlina i  Branden-

burgii w Niemczech, od 1 do 21 września 2013 

roku. Uczestniczyło w nich 21 uczniów - 18 osób 

z Technikum Budownictwa oraz 3 z Technikum 

Drogownictwa wraz z 2 opiekunami.

W ciągu 15 dni roboczych (117 godzin stażo-

wych) uczniowie, pod okiem instruktorów nie-

mieckich wykonywali przydzielone im zadania. 

Uczniowie Technikum Budowlanego uczyli się 

technologii suchej zabudowy, prac murarskich, 

natomiast uczniowie Technikum Drogownictwa 

wykonywania prac drogowo-brukarskich. Praca 

na stanowiskach odbywała się w godzinach 7- 16. 

Należy podkreślić, że organizacja stanowisk jak 

i czasu pracy była na wysokim poziomie. Nie-

mieccy nauczyciele ocenili naszych praktykan-

tów na 1 i 2, co odpowiada naszym 6 i 5. W dni 

wolne od pracy wszyscy uczestniczyli w wyciecz-

kach organizowanych przez polskich opiekunów 

przy współpracy Niemców (Berlin, Poczdam, 

Brandenburg) oraz w zajęciach integracyjnych 

(zajęcia sportowe, grill). 

Na zakończenie praktyk wszyscy otrzymali 

certyfi katy oraz liczne pochwały. Nasi uczniowie 

ujęli niemieckich instruktorów przede wszystkim 

wzajemną współpracą, pomocą w trakcie wyko-

nywania zadań oraz zdyscyplinowaniem i dobrą  

pracą.

Red.

Praktyki młodzieży ZST w NiemczechPraktyki młodzieży ZST w Niemczech

Młodzież z ZST na praktykach 

w Niemczech

foto: PCKiSz
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Jest to jedna z najstarszych imprez kulturalnych na 

Mazowszu, natomiast towarzyszący jej Ogólnopolski 

Konkurs Poetycki „O Laur Opina” obchodził w tym 

roku swój srebrny jubileusz (25 wydanie). Jak zawsze, 

pierwszego dnia, po ofi cjalnym otwarciu CJP w Ka-

wiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury 

i Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, odbyły 

się spotkania autorskie pisarzy w kilkunastu ciecha-

nowskich szkołach i uczelniach oraz warsztaty poetyc-

kich (prowadziła je Magdalena Węgrzynowicz-Plichta 

z Krakowa). Zaraz po nich  prawie 50-osobowa grupa 

literatów, zaproszonych i pochodzących z naszego re-

gionu, objechała autokarem miejsca upamiętniające 

literatów-powstańców styczniowych z płn. Mazowsza. 

Pisarze zapalili ognie pamięci i złożyli kwiaty przy po-

mniku Tomasza Kolbego przed kościołem św. 

Tekli w Ciechanowie, na polu bitwy w Rydze-

wie, gdzie 5 stycznia 1863 r. poległ bohaterski 

powstaniec, poeta z Dąbrówki gm. Chorzele. 

Pod Rydzewem, w oddziale Kolbego walczył 

też inny literat – Leopold Dobrski. Tomasz 

Kolbe poległ na polu bitwy i został pochowany 

w Unierzyżu, gm. Strzegowo, gdzie literacki 

autokar także dotarł, a literaci oddali mu hołd.

Dalszą część trasy poświęcono tego dnia 

Józefowi Narzymskiemu (1839-72) – po-

ecie, dramatopisarzowi, prozaikowi, dawne-

mu właścicielowi majątku Bogate w gminie 

Przasnysz, a zarazem powstańcowi stycz-

niowemu, członkowi Rządu Narodowego 

„tajemnego państwa polskiego” w 1863 roku. 

W kościele pw. św. Anny w Bogatem odbyła 

się msza św. w intencji powstańców stycznio-

wych, a potem uroczystość nadania Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Bogatem imienia Jó-

zefa Narzymskiego i odsłonięcie jego pomnika. Poza 

przyjezdnymi literatami uczestniczyły w niej licznie 

lokalne władze, z panią wójt Grażyną Wróblewską, 

radni (wojewódzcy, powiatowi, gminni), mieszkań-

cy, a także przedstawiciele rodziny Narzymskich. 

W bibliotece odbyła się też promocja jubileuszowego, 

15. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” 

Powstanie Styczniowe w literaturze oraz prezentacja no-

wej publikacji dr Teresy Kaczorowskiej pt. Karmazyn 

wykołysany na aksamicie. Józef Narzymski (1839-1872). 

Zebranych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. J. Na-

rzymskiego oczarował także koncert miejscowej Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej OSP.  

Już późnym wieczorem, w gospodarstwie agrotu-

rystycznym w Fijałkowie rozbrzmiewały strofy poezji, 

a to za sprawą Nocy poetów. Do tego odbył się koncert 

Jacka Telusa „Tuwim”. 

Tradycyjnie, drugi dzień Jesieni to Opinogóra. 

Rankiem poeci złożyli kwiaty przy  grobie Zygmun-

ta Krasińskiego w opinogórskim kościele i zwiedzali 

jedyne w Polsce Muzeum Romantyzmu. Z kolei lite-

racką ucztą było XV Spotkanie z Literaturą w Opino-

górze – organizowane przez Muzeum Romantyzmu 

od pięciu lat, a prowadzone przez dr Teresę Kaczorow-

ską – którego gościem był znany prozaik z Warszawy 

Eustachy Rylski. Choć nieco spóźniony (narzekał na 

złe oznakowanie w Ciechanowie…) zachwycił się 

„wyrobieniem literackim” opinogórskiej publiczności, 

pięknem tego miejsca i celnymi pytaniami... A doty-

czyły one różnych zagadnień: powodów pisania, tema-

tyki Jego książek, akcentów w twórczości związanych 

z historią rodziny na Wołyniu, a nawet tego – czy lubi 

pisać? Eustachy Rylski z wrodzoną pewnością siebie 

oraz rozbrajającą szczerością odpowiedział, że nie lubi 

pisać, męczy go to i nudzi. Jego zdaniem – pisanie z wie-

lu przyjemności życia i tak jest najbardziej fascynujące 

i ekscytujące. Ale już napisana książka sprawia radość 

i przyjemność. Dodał też, że pisze z egoizmu i pychy. 

A zaczął późno, bo już po trzydziestce. Wcześniej imał 

się różnych zawodów, był nawet budowlańcem. Kiedy 

przeniósł się z Dolnego Śląska do Warszawy zaczął pi-

sać i już nie przestał. Podczas spotkania w Opinogórze 

zaznaczył wyraźnie, że nie czuje się pisarzem, ale do-

brym autorem książek. Jego zdaniem pisarz, to bardziej 

skomplikowany proces, na który składa się wielkość 

autora i jego dzieło, jako całość. – A mnie, jako autora 

jest mało kto ciekawy – dodał. E. Rylski wyznał, że wie-

rzy w pamięć genetyczną, której przejawów doświadczył 

np. podczas szukania śladów swojej rodziny na Wscho-

dzie. Ma na swoim koncie 8 książek, 6 scenariuszy do 

spektakli telewizyjnych i 3 scenariusze fi lmowe (również 

dla angielskich fi lmowców). To niezwykły człowiek i pi-

sarz (choć sam siebie za takiego nie uważa), a spotkanie 

z nim zapadanie w pamięci na całe życie. 

Kulminacyjnym punktem tego dnia było jednak 

rozstrzygnięcie jubileuszowego, bo już XXV Ogólno-

polskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”. Na 

konkurs ten wpłynęła w tym roku rekordowa liczba 

poetyckich zestawów wierszy (143) z całej Polski. Ju-

rorzy: Wojciech Wencel z Gdańska (przewodniczący), 

Rafał Czachorowski z Warszawy oraz Stanisław Kęsik 

z Ciechanowa podkreślali, że także poziom konkur-

su był wysoki, choć byli niezwykle zgodni jeśli chodzi 

o przyznanie laurów. Trzy pierwsze nagrody przyznali 

niemal jednomyślnie: Zdzisławowi Drzewieckiemu (Bia-

ły Bór), Eli Galoch (Turek) i Bogdanowi Nowickiemu 

(Świętochłowice). Trzy równorzędne wyróżnienia otrzy-

mali: Jerzy Fryckowski (Dębnica Kaszubska), Czesław 

Markiewicz (Zielona Góra) i Ewa Włodarska (Kraków). 

Dwie nagrody specjalne trafi ły do Małgorzaty Januszew-

skiej z Częstochowy (za wiersz o Opinogórze) i Janusza 

Dylewskiego z Mławy (za tematykę ciechanowską). 

Nagrody, dyplomy, róże i suweniry promujące 

powiat ciechanowski wręczali fundatorzy: wicesta-

rosta Andrzej Pawłowski, wiceprezydent Ciechano-

wa Ewa Gładysz, dyrektor Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze Roman Kochanowicz, dyrektor Powia-

towego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej 

w Ciechanowie, a jednocześnie prezes Związku Lite-

ratów na Mazowszu - dr Teresa Kaczorowska. Dzień 

ten, a zarazem pełną wrażeń jubileuszową Jesień Poezji 

zakończył wspaniały koncert fortepianowy muzyki 

polsko-litewskiej „Sadźmy róże, przyjacielu..” - w wy-

konaniu dr Ireny Podobas, rodem z Wilna. 

Ta XVIII Ciechanowska Jesień Poezji była też 

z pewnością historyczna. Uczestniczyło w niej wielu 

znanych literatów, m.in.: Andrej Khadanovich (Bia-

łoruś), autorki dwóch książek o tematyce powstań-

czej: Barbara Petrozolin-Skowrońska (Warszawa) 

i Marianna Zawadzka (Puszcza Kampinoska), wielce 

utytułowany Eustachy Rylski (Warszawa), Janina 

Osewska (Augustów), Aleksander Bukowiecki 

(Warszawa), dwoje pisarzy z Krakowa: Robert 

Ostaszewski i Magdalena Węgrzynowicz-Plich-

ta, wspominani już jurorzy (Wojciech Wencel, 

Rafał Czachorowski, Stanisław Kęsik) i artyści 

(Irena Podobas, Jacek Telus). Organizatorzy 

zaskoczyli gości podtrzymywaniem pamięci 

o powstańcach styczniowych (objazd ich śla-

dami, msza św., temat główny „Ciechanow-

skich Zeszytów Literackich” nr 15, odsłonięcie 

pomnika i nadanie bibliotece imienia Józefa 

Narzymskiego), dobrą organizacją, gościnno-

ścią (dzięki wsparciu kilku samorządów), ko-

lorową jesienną pogodą, urodą płn. Mazow-

sza. Gościom towarzyszyli cały czas pisarze 

z regionu: z Ciechanowa, Mławy, Przasnysza 

i okolic, w tym po raz pierwszy nowy dyrektor 

Katolickiego Radia Ciechanów ks. Krzysztof Joń-

czyk oraz dwóch ciechanowskich autorów książek 

dla dzieci: Waldemar Maziński i Rafał Kado. 

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 15 Po-

wstanie Styczniowe w literaturze – ten ukazujący się 

od 15 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący 

temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu litera-

towi, który ma związki z regionem (do tej pory m.in. 

rocznik był poświęcony Zygmuntowi Krasińskiemu, 

Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Że-

romskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi 

K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej i innym). 

W 2013 roku, z okazji 150. rocznicy Powstania 

Styczniowego, CZL nr 15 nosi tytuł  Powstanie Stycznio-

we w literaturze – dużo miejsca w nim poświęcono pisa-

rzom powstańcom z płn. Mazowsza: Józefowi Narzym-

skiemu, Tomaszowi Kolbe, Leopoldowi Dobrskiemu.

Nagrody ufundowali i organizację imprezy wsparli: 

- Starostwo Powiatowe w  Ciechanowie

- Urząd Miasta Ciechanów

- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

   Konopnickiej w Ciechanowie

- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

- Związek Literatów na Mazowszu

- Zakład Poligrafi czny ARJADNA Print w Ciechanowie.

Barbara Tokarska-Wójciak

Jubileuszowa, patriotyczna i nostalgiczna Jesień Poezji
Osiemnasta już z kolei Ciechanowska Jesień Poezji zapisze się niewątpliwie jako jedno z najważ-

niejszych wydarzeń kulturalnych tego roku na ziemi ciechanowskiej i przasnyskiej. A to za sprawą 

pięknych strof poezji, które przez dwa dni rozbrzmiewały na północnym Mazowszu, spotkania 

z wybitnym pisarzem Eustachym Rylskim i podniosłej atmosfery, z jesiennymi klimatami.   

Spotkanie z Eustachym Rylskim przejdzie do historii, jako jedno 

z najciekawszych spotkań literackich w historii naszego regionu



www.ciechanow.powiat.pl
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