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z karty historii

GRAŻYNA CZERWIŃSKA

Główny Specjalista Wydziału Promocji Powiatu 
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie. 

Według obserwacji współpracowników 
pierwowzór Kobiety Pracującej, która zawsze 
służy pomocą. Od pierwszego wydania Gazety 
Urzędowej przybliża Państwu historię naszej 

małej Ojczyzny.

ojciec Tomasz Mlodzianowski

Postacią znaną tylko bardzo wąskie-
mu kręgowi niektórych orientalistów 
jest nasz krajan Tomasz Młodzianow-
ski. Urodził się 21 grudnia 1622 roku 
w drobnoszlacheckiej rodzinie herbu 
Dąbrowa w Pałukach Ziemi Ciechanow-
skiej, chociaż spędził tu jedynie dzie-
ciństwo i wczesną młodość. Od dziecka 
przejawiał zainteresowanie nauką, wie-
dzą oraz powołanie do stanu kapłań-
skiego. Tak o nim pisano: Od dzieciństwa 
wielką okazywał skłonność ku rzeczom 
Bożym. Mając 15 lat opuścił Pałuki, aby 
rozpocząć nowicjat w pułtuskim zakonie 
jezuitów. Towarzystwu Jezusowemu po-
został wierny do końca życia. Ten mę-
ski zakon przywiązywał dużą wagę do 
edukacji, w wielu państwach stworzył od 
podstaw system szkolnictwa średniego,  
a liczni członkowie zgromadzenia łączyli 
posługę religijną z pracą naukową.

Podobnie było z Młodzianowskim. 
Studiował nauki filozoficzne w kolegium 
jezuickim w Kaliszu, a następnie teolo-
gię w Krakowie. W 1648 roku odebrał 
święcenia kapłańskie. Był ciekawy ludzi  
i świata. W latach 1651-1653 wykładał 
retorykę w kolegium jezuickim w Kali-
szu, a potem wyjechał w wielką podróż.  
Jezuici aktywnie ewangelizowali różne 
zakątki świata, rywalizując w tym zakre-
sie z innymi zakonami. W kręgu ich zain-
teresowań był zwłaszcza Bliski Wschód.  
W stolicy Persji, Isfahanie (dzisiaj stolica 
regionu w Iranie, ok. 350 km na połu-
dnie od Teheranu) działali już wcześniej 
inni misjonarze, m.in. dwóch polskich 
augustianów.  Jak ojciec Młodzianowski 
pisał: sam wyprosił sobie misję perską, sfi-
nansowaną z fundacji królowej Ludwiki 
Marii. Persja była w centrum zaintereso-
wania całego ówczesnego świata chrze-
ścijańskiego. Z racji swojego położenia 
była naturalnym wrogiem Turcji, więc 
europejskie kraje chrześcijańskie chciały

jego ciało pozo-
stało bez zmian, 
nieskażone przez 
22 lata i dopiero  
w 1708 roku roz-
sypało się w proch. 
Tomasz Młodzia-
nowski był wybit-
nym kaznodzieją, 
teologiem i publi-
cystą religijnym. 
Zaliczany jest do 
najwybitniejszych 
kaznodziei okresu 
późnej kontrre-
formacji. Mówił i pisał jasno i dobitnie, 
językiem barwnym, wolnym od po-
wszechnych w tamtych czasach makaro-
nizmów. Teksty urozmaicał anegdotkami 
i przysłowiami, opowiadania biblijne na-
sycał współczesnymi realiami zwłaszcza 
przybliżając obce lub abstrakcyjne po-
jęcia, jak chociażby porównując posłów  
i senatorów do apostołów. 

Pozostawił bogatą spuściznę piśmien-
niczą, o czym potomni pisali: O. Tomasz 
Młodzianowski misjonarz w Turcji i Persji 
ponad wszystkich góruje gruntownością tre-
ści, piękną pełną dykcją, czystością języka i 
politycznym poglądem na sprawy Kościoła 
i Polski, którego spuścizna bogata, bo 174 
kazań niedzielnych, świątecznych, żałob-
nych i 73 homilii w 4 foliantowych tomach 
dla użytku kaznodziei młodszych. Wydane 
zostały również jego wykłady z teologii 
oraz książki ascetyczne, dzisiaj znane je-
dynie nielicznym.

wciągnąć szacha perskiego w swoje plany 
wojenne. Tym m.in. celom miały służyć  
finansowane przez władców misje, za-
kładane domy misyjne i osadzani re-
zydenci. Szczególnie aktywną politykę 
w Persji prowadzili królowie Włady-
sław IV, Jan III Sobieski i August II.

Ojciec Młodzianowski na Wschodzie 
przebywał przez 5 lat, z czego prawie 
trzy lata prowadził misje w samym Is-
fahanie. Należy wspomnieć, że polscy 
misjonarze nie byli wyjątkami, nawet  
w latach 40. XVII wieku cały kościół ka-
tolicki w ówczesnej stolicy Persji oddano 
pod opiekę polskiego króla Władysła-
wa IV, a od początku XVII do połowy 
XVIII wieku Polska uważana była za kraj 
koordynujący wszystkie misje katolic-
kie w Persji. Młodzianowski był zafa-
scynowany kulturą Bliskiego Wschodu, 
zgłębił tajniki języka perskiego (był to 
jeden z sześciu języków obcych, którymi 
biegle władał) i zasłynął jako pierwszy 
tłumacz polskich hymnów religijnych 
na język perski. Poza Isfahanem zwie-
dzał inne miasta Persji, poznał też Syrię  
i Asyrię. Był w Palestynie, gdzie podążał 
śladami Jezusa – w Betlejem, Jerozolimie, 
Betanii, na Górze Tabor, nad Morzem 
Martwym i nad Jordanem.  Wracając 
do kraju, przepłynął Morze Śródziemne 
i zwiedzał Włochy oraz Francję, tak że 
podróż powrotna trwała ponad pół roku.

Po powrocie ojciec Młodzianowski zy-
skał sławę wielkiego kaznodziei. Podob-
no cechował się tak wrażliwą pobożnością, 
że każde napisane przez siebie kazanie przed 
wygłoszeniem omywał nieustającymi łzami.  
W latach 1667-1669 powierzono mu 
stanowisko prefekta studiów w kole-
gium jezuickim w Lublinie. Zajmował 
się bezpośrednim zarządzaniem szkołą, 
odpowiadał za przebieg studiów, nad-
zorując działalność profesorów i ma-
gistrów zajmujących się nauczaniem. 
Następnie przeszedł do kolegium po-
znańskiego, gdzie przez osiem lat kie-
rował katedrą filozofii i teologii. Po 
elekcji Jana Sobieskiego na króla Pol-
ski wygłosił porywające kazanie, które 
przyniosło mu wielka sławę. W latach 
1680-1683 został wybrany rektorem 
poznańskiego kolegium jezuickiego,  
a następnie powierzono mu stanowisko 
wice-prowincjała zakonów jezuickich  
w Polsce. Po zakończonej kadencji za-
prosił go na swój dwór biskup krakowski 
Jan Małachowski. Ojciec Młodzianowski 
zmarł 3 lub 9 października 1686 roku 
w podkrakowskim Wolbromiu. Król Jan 
III Sobieski na wieść o jego śmierci po-
wiedział: Wielką stratę zakon societatis ma  
w tym człowieku. Jego zwłoki spro-
wadzono do Krakowa, gdzie spoczął  
w kościele św. Piotra i Pawła. Podobno
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Starosta Powiatu Ciechanowskiego

Joanna Potocka-Rak

Sukces naszej inwestycji - Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie pokazuje jak ważne jest 
tworzenie miejsc wspólnego, rodzinnego wypoczynku. Zaledwie kilka miesięcy funkcjonowania Parku i ogromna 
frekwencja odwiedzających Gołotczyznę jasno pokazują, że było to zadanie społecznie potrzebne. Stworzyliśmy 
miejsce aktywnego wypoczynku z myślą o różnych grupach wiekowych. Ponad 5 ha Parku zostało podzielone na 
różne strefy tematyczne – sportową, rekreacyjną, edukacyjną, duże place zabaw, które poprzez dobór urządzeń 
zabawowych łączą zabawę z edukacją i oczywiście niezbędne zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Duża otwarta 
przestrzeń jest też doskonałym miejscem dla imprez i wydarzeń plenerowych. Realizacja inwestycji została po-
dzielona na dwa etapy, pierwszym była budowa ścieżki rowerowej łączącej Ciechanów z Gołotczyzną, a drugim 
budowa Parku. Inwestycja nie byłaby tak często i chętnie odwiedzana, gdyby nie powstanie bezpiecznej trasy 
rowerowej. Powstanie Parku to również wykorzystanie potencjału historycznego i turystycznego miejsca, niero-
zerwalnie związanego z okresem pozytywizmu. Cieszę się że po Muzeum Romantyzmu, teraz miejsce związane  
z pozytywizmem ma ciekawą oprawę i zachęca do odwiedzenia Gołotczyzny.

FOT. ARCHIWUM SPC

Rodzinny ParkRodzinny ParkRodzinny Park
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ATRAKCJA TURYSTYCZNA  
POWIATU CIECHANOWSKIEGO

NOWA
TEKST: PCKISZ

2 lipca od godziny 15.00 na mieszkańców powiatu 
czekały liczne atrakcje. Dla dzieci zorganizowaliśmy strefę 
animacji: malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, zaba-
wy z Asterixem i Obeliksem. Po części oficjalnej, podczas 
której podziękowano wszystkim, którzy byli zaangażowa-
ni w prace związane z budową parku, na scenie wystąpi-
li lokalni artyści. Muzycznymi gwiazdami wieczoru byli 
Liber&InoRos oraz Beata i Bajm. Imprezę poprowadzili 
Małgorzata Milewska i Aleksander Sikora.

To było prawdziwe rodzinne otwarcie Rodzinnego Parku, 
powiedziała Joanna Potocka-Rak, Starosta Powiatu Cie-
chanowskiego. Gołotczyzna od dziś ma świetne miejsce, 
które będzie zachęcać do odwiedzin, a Powiat Ciechanow-
ski nową atrakcję turystyczną stworzoną z myślą o lokal-
nym rodzinnym wypoczynku, dodała.

FOT. ROMAN NADAJ (6)

#Rodzinnie Jest  Fajnie



Całkowita wartość 
projektu pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej 
z Ciechanowa 

do Gołotczyzny wraz 
z parkiem rekreacyjno-
poznawczym” wynosi 
9 147 303,97 zł, 
w tym dofinansowanie 

z budżetu województwa 
mazowieckiego wynosi 
4 000 000,00 zł.

KOSZT I ETAPU
inwestycji: (budowa 

ścieżki rowerowej 
Ciechanów-

Gołotczyzna ) wyniósł 
3 343566, 34 zł, z czego 
kwotę 2.204.045,00 zł 

stanowi dofinansowanie 
z budżetu województwa 

mazowieckiego.

KOSZT II ETAPU 
inwestycji: (budowa

Rodzinnego Parku 
Edukacji i Rozrywki

w Gołotczyźnie) wyniósł 
5.803.737,63 zł, z czego 
kwotę 1.795.955,00 zł 

stanowi dofinansowanie 
z budżetu województwa 

mazowieckiego.

FOT. ARKADIUSZ KUŹNIEWSKI

Park w Gołotczyźnie to miejsce wy-
jątkowe nie tylko ze względów krajo-
znawczych, lecz również rekreacyjnych, 
edukacyjnych i zdrowotnych, dedyko-
wane wszystkim – od najmłodszych do 
najstarszych. W części rekreacyjnej dla 
dzieci dominującą rolę odgrywa woda 
z wykorzystaniem wielu form łączących 
zabawę z nauką. Na placu zabaw znajdu-
je się ścianka wspinaczkowa oraz dwie 
„tyrolki” o długości 25 metrów każda. 
Plac zabaw jest w części przystosowany 
dla osób z niepełnosprawnościami. Na 
terenie parku znajdziemy też 38 bulo-
dromów, na których już we wrześniu 
odbędą się mistrzostwa Polski w Pe-
tanque, a także ławeczki, służące nie tyl-
ko do odpoczynku, ale także do edukacji 
regionalnej (każda z nich ma swojego 
patrona, związanego z naszym powia-
tem). Walory zdrowotne zapewniają tęż-
nie solankowe, usytuowane w otoczeniu 
zieleni, a całości dopełniają dwa zbiorni-
ki wodne wraz z nasadzeniami zieleni, 
która w pełni uwidoczni się w kolejnych 
latach.

Więcej zdjęć na:            www.ciechanow.powiat.pl             /ciechanow.powiat 7



FOT. ROMAN NADAJ (12)

Realizacja ważnej i oczekiwanej 
przez mieszańców Powiatu Cie-
chanowskiego inwestycji, jaką była 
budowa Rodzinnego Parku Edu-
kacji i Rozrywki w Gołotczyźnie, 
nie odbyłaby się gdyby nie wysiłek,  
a także osobisty nadzór nad prze-
biegiem prac na każdym etapie. 
Dzięki wykonawcom, Panu Pawło-
wi Goc i Panu Danielowi Goc to 
poważne zadanie infrastrukturalne 
zostało zrealizowane efektywnie  
i sprawnie, a także zgodnie z przy-
jętymi założeniami i harmonogra-
mem.



#Ekologicznie  Jest  Fajnie

27 sierpnia Rodzinny Park Edukacji i Roz-
rywki w Gołotczyźnie tętnił życiem za spra-
wą Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, któ-
ry był inicjatywą Starosty Joanny Potockiej 
– Rak, realizowaną przez Wydział Rolnictwa  
i Środowiska Starostwa Powiatowego. 
Nasz piknik był świetną okazją do podniesienia świa-
domości ekologicznej poprzez zabawę wśród miesz-
kańców naszego powiatu i nie tylko mieszkańców. Każ-
dy mógł się przekonać, że #EkologicznieJestFajnie. Dla 
uczestników pikniku zaplanowanych było wiele atrakcji  
i niespodzianek, m.in.: Ekologiczne Koło Fortuny z na-
grodami, fotobudka ekologiczna, gry, warsztaty, ekspery-
menty i konkursy edukacyjne, zajęcia z leśnikami, ani-
macje dla dzieci. Rodzinny Piknik Ekologiczny odwiedziła 
Śmieciarka Miecia, która nie jest typową śmieciarką. W 
jej wnętrzu zamiast odpadów znajduje się  interaktywna 
wystawa pokazująca, że mogą one być wartościowymi su-
rowcami. Poza interaktywną wystawą we wnętrzu, Mie-
cia oferowała: taras widokowy, zjeżdżalnię, grę, puzzle do 
układania i monidło do robienia zdjęć.
Powiatowy Ośrodek Felinoterapi przeprowadził warsztaty 
plastyczne (lepienie z gliny i masy solnej).
Wydział Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Za-
wodowej im. I. Mościckiego Ciechanowie, z którą powiat 
współpracuje na wielu płaszczyznach, przeprowadził po-
kaz produkcji ekologicznych mydełek, pokazy doświad-
czeń rolniczych oraz zaprezentował proces produkcji 
mąki ekologicznej. Przeprowadził również doświadcze-
nia z wykorzystaniem paneli solarnych. Wydział Nauki 
o Zdrowiu udzielił porad w zakresie zdrowego żywienia.
Zespół Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza zaprezentował ba-
dania stanu wody mikroskopem elektronicznym, a także 
przygotował pyszne koktajle warzywne.
Nie zabrakło również lokalnych producentów zdrowej 
żywności ze swoimi wyrobami.              
Organizacja Pikniku była elementem szerzej zakrojonych 
działań z zakresu ekologii, które Starostwo Powiatowe

TEKST: ANNA BARTOŁD

w Ciechanowie podejmuje systematycznie od ponad dwóch lat.   
W tym czasie zostały wdrożone działania, minimalizujące negatywny 
wpływ na środowisko, m. in. polityka środowiskowa, zrównoważone 
zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna 
pracowników oraz mieszkańców powiatu ciechanowskiego, zwłasz-
cza dzieci i młodzieży szkolnej.
Nie jest to ostatnia inicjatywa Powiatu w zakresie edukacji ekolo-
gicznej. Kolejne inicjatywy już niebawem, Wszystkich niezależnie od 
wieku będziemy zachęcać do włączenia się do wspólnych działań na 
rzecz ochrony środowiska
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Tego samego dnia na bulodromach w Rodzin-
nym Parku Edukacji i Rozrywki został prze-
prowadzony już IV Turniej Petanque o Puchar 
Starosty Powiatu Ciechanowskiego.
W Turnieju uczestniczyło 25 drużyn, które rywalizowały ze 
sobą pod czujnym okiem trenerów. Turniej został przeprowa-
dzony przy współpracy z Klubem Petanque Ciechan. Mimo 
żaru lejącego się z nieba zawodnicy z wielkim zaangażowa-
niem sportowym i emocjonalnym dążyli do tego aby wypaść 
jak najlepiej. Boiska do gry w bule były poddane niebywałym 
testom ze strony uczestników naszego Turnieju. Po zaciętej 
rywalizacji został wyłoniony zwycięzca, Drużyna Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Po 
raz trzeci przekazaliśmy nagrodę za najlepsze przebranie, 
w tym roku trafiła ona do rąk Drużyny Metaltech. Miłym 
gestem było wręczenie podziękowań na ręce Pana Mariusza 
Stawickiego, który jest rokrocznie „dobrym duchem” naszych 
sportowych zmagań. Liczymy, że za rok przybędzie jeszcze 
więcej chętnych do udziału w Turnieju Petanque, bądź co bądź  
ta dyscyplina staje się pomału naszym dobrem powiatowym.
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17 i 18 września minęły pod 
znakiem rywalizacji najlepszych graczy z ca-

łej Polski w Mistrzostwach Polski w Petanque, któ-
re się odbyły w Rodzinnym Parku w Gołotczyźnie. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, oczywi-
ście szczególne słowa uznania i gratulacje kierujemy do Najlepszych  
z Najlepszych, którzy stanęli na podium Mistrzostw. 
To był weekend pełen sportowych emocji, ale też sprawdzian naszej 
inwestycji i najważniejszej oceny – oceny graczy dla których bulodro-
my nie tylko te w kraju, ale i Europie nie mają tajemnic. To ogromna 
przyjemność usłyszeć, że nasze były wymieniane wśród najlepszych  
w Polsce.
Jeszcze raz Wszystkim serdecznie gratulujemy i składamy ogromne 
podziękowania Polskiej Federacji Petanque i Klubowi Petanki Cie-
chan Ciechanów za organizację zawodów rangi mistrzowskiej w Go-
łotczyźnie. Gołotczyzna staje się stolicą gry w bule, nie tylko lokalnie.

MISTRZOSTWA

POLSKI
W PETANQUE
pod patronatem Starosty Powiatu Ciechanowskiego

Poz. Nazwa drużyny [numer] Duże punkty Bucholtz Bilans punktów

1. PSP w Ciechanowie [12] 5 14 38

2. Terytorialsi (5 MBOT) [7] 4 15 16

3. MIG [8] 4 14 20

4. KGW Biedroneczki (Bieńki-Śmietanki) [20] 4 14 15

5. Longinus [25] 4 12 2

6. PUK Ciechanów [18] 3 17 17

7. Skoda [17] 3 17 8

8. WCR w Ciechanowie 3 14 4

9. Sprytne Bulinki [14] 3 14 -4

10. KGW Ciemniewo [5] 3 12 9

11. Powiatowy Hogwart [22] 3 12 5

12. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie [23] 3 12 5

13. Potwory i Spółka Metaltech [9] 3 9 11

14. Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku [21] 2 15 1

15. LZA Ciechanów [1] 2 14 -5

16. Niebiescy [11] 2 13 -3

17. Radni Powiatu Ciechanowskiego [3] 2 13 -7

18. Obiedzino Razem [4] 2 12 -16

19. Ananasy z Uczelnianej Klasy [19] 2 11 0

20. KGW Czarownice [10] 2 9,5 -6

21. Leśna Drużyna  [15] 2 9 -9

22. KGW Regimin [24] 1 15,5 -23

23. KGW W Łysakowie [13] 1 13 -25

24. KGW Zygmuntowo  [16] 1 12,5 -32

25. KGW Humięcino [2] 1 12 -21

TABELA WYNIKÓW:
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Rodzinny ParkRodzinny ParkRodzinny Park
E D U K A C J I  I  R O Z R Y W K I
W  G O Ł O T C Z Y Ź N I E

TĘTNIĄCY 
ŻYCIEM

Były gry i zabawy, ale także nauka tańca wraz z instruktorkami: Małgorzatą Milewską, Pauliną Borden  oraz 
Edytą Kolak z PCKiSz. Była to również świetna okazja do zapisania się do Ludowego Ogniska Tanecznego 
„Iskierka”, oraz do grup Baletowych „Balerinki” i „Łabędzie”.

Odbyło się także wakacyjne spotkanie z Ciechanowskim Klubem Sportów Walki Szwejkowski & Reduch. 
Dzieci miały okazję sprawdzić się w sztukach walki u trenerów, przez których ręce, zrodziło się parę 
gwiazd. Kto wie, może podczas tego spotkania, ktoś odkrył w sobie nowy talent.
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Rozgrywki szachowe, to niezwykła okazja do gry, ale także do nauki, którą poprowadził Pan Ma-
rian Rutkowski. Dzieci i młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach.

Zajęcia plastyczne, z których chętnie skorzystali najmłodsi. W pracach dzieci widać było już je-
sienną aurę. Warsztaty poprowadziła Monika Chmielewska.

Jesteście wypoczęci...?Jesteście wypoczęci...?
Czeka na Was Wyzwanie...Czeka na Was Wyzwanie...

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzinyPoszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowejzastępczej zawodowej

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie
- specjalistyczne wsparcie
- profesjonalne szkolenia

tel. 23 672 52 16
e-mail: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl

Czekamy właśnie na Was!!!Czekamy właśnie na Was!!!
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A gdyby tak na jeden dzień przenieść się do słonecznej Italii? Otóż udało 
się to po raz kolejny i to bez opuszczania Powiatu Ciechanowskiego.

Nie od dziś wiadomo, że my Polacy kochamy włoskie klimaty – znakomitą kuchnię, taneczną muzykę, wyjątkową architekturę 
i prażące słońce. Tego wszystkiego mogliśmy doświadczyć 13 sierpnia podczas drugiej edycji Festiwalu „San Remo nad Łydynią” 

inspirowanego kulturą włoską, którego organizatorem był Powiat Ciechanowski przy wsparciu finansowym Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Na miejscu każdy mógł znaleźć coś dla siebie - przestrzeń wokół 
budynku PCKiSz w tym dniu zamieniła się w prawdziwe Wło-
chy. Uczestnicy mogli podziwiać makiety rzymskiego Koloseum, 
Krzywą Wieżę w Pizie, a także zrobić sobie zdjęcie w weneckiej 
gondoli. Można było spotkać również włoskie gwiazdy takie jak 
Luciano Pavarotti czy Monica Bellucci. Dla najmłodszych przygo-
towano oczywiście aktywne i kreatywne formy - warsztaty, gry  
i zabawy oraz dmuchane atrakcje.
Miłośnicy włoskiej kuchni mieli szeroki wybór dań, napojów  
i lodów serwowanych przez lokalne restauracje oraz Kawiarnię 
Artystyczną. Pizza, makaron, kawa i włoskie drinki znikały z pręd-
kością światła, dzięki czemu wszyscy mieli dobry humor, bo jak 
wiadomo głodny Polak to zły Polak. 

„San Remo nad Łydynią” to również coroczny Konkurs Piosen-
ki Włoskiej, w tej edycji mogliśmy usłyszeć kilkanaście bardziej 
i mniej znanych włoskich utworów. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a wokalne potyczki młodych lokalnych artystów ocenia-
ło zacne Jury. Jego przewodniczącą była aktorka ze znakomitym 
głosem –  Hanna Śleszyńska, Starosta Ciechanowski - Joanna Po-
tocka – Rak, Dyrektor PCKiSz - Anna Smolińska, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego - Paweł Obermeyer  oraz instruk-
torki:  Grażyna Maszorek – Finatti i Edyta Bojkowska – Kolak. 
Grand Prix wyśpiewała sobie Anna Wysocka, a I miejsce – Maja 
Fijałkowska. Jury podkreśliło również wysoki poziom języka wło-
skiego prezentowanego przez uczestników.

TEKST: PCKISZ
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Konkurs był jednak dopiero początkiem wra-
żeń tego wieczoru. Zaraz po nim rozpoczął się 
koncert zespołu „Tercet, czyli Kwartet” w wy-
konaniu Hanny Śleszyńskiej, Roberta Rozmusa 
i Piotra Gąsowskiego, którzy swoim aktorsko-
-kabaretowym programem i znakomitymi gło-
sami dostarczyli publiczności mnóstwo energii 
i uśmiechu. Usłyszeliśmy utwory włoskie i nie 
tylko - aktorzy przygotowali wesoły, taneczny 
repertuar pełen dobrego humoru.
Zaraz po nich wystąpiła prawdziwie wło-
ska gwiazda - Francesco Napoli, który swo-
imi hitami porwał wszystkich uczestni-
ków do tańca. Pomimo bariery językowej, 
publiczność doskonale rozumiała artystę  
i żywo reagowała na jego zaproszenia do 
wspólnej zabawy. 
Zabawa jednak nie skończyła się na koncercie, 
do późnego wieczora publiczność bawiła się 
na włoskiej dyskotece.

Więcej zdjęć na:            www.ciechanow.powiat.pl             /ciechanow.powiat

15

FO
T. 

RO
MA

N 
NA

DA
J



Mocna kawa espresso? Ciasto na drugie śniadanie? Upalne 
dni? To musi kojarzyć się z Italią, a ów ciastem, które je się do 
kawy w gorące poranki, jest tiramisu. Na pewno wszyscy Polacy 
znają i kochają jego pyszny, kremowy smak. Czy wiedzieliście, że przepis 
na to ciasto, powstał dopiero w 1969 roku, a zaserwowano go trzy lata później 
w północno-wschodnich Włoszech? Deser od tego czasu pokochali Włosi i nie tylko. 
Świadczy o tym między innymi to, że receptura na ten włoski deser otrzymała certyfikat Włoskiej 
Akademii Kulinarnej. 

PRZYGOTOWANIE: 
1. Rozpoczynamy od zaparzenia kawy, do której dodajemy amaretto i zostawiamy do ostygnięcia. 
2. Białka i żółtka bardzo dokładnie oddzielamy. W żółtkach nie powinno być śladu białka i odwrotnie. Do białek dodajemy szczyptę 
soli, ubijamy na sztywną pianę (do momentu, aż nie będą wypływać z miski odwróconej do góry nogami).
3. Teraz należy działać szybko, bo jeśli białka będą stały zbyt długo puszczą wodę. W rondelku podgrzewamy wodę, aż zacznie paro-
wać, na rondelek kładziemy dużą miskę z żółtkami, redukujemy na najmniejszy ogień, żeby nie zrobić jajecznicy i zaczynamy ubijać 
żółtka z cukrem. Cukier należy dodawać po łyżce sposobem: łyżka cukru pół minuty ubijania, kolejna łyżka cukru i kolejne pół minuty 
ubijania mikserem. Wszystko ma na celu dokładne rozpuszczenie cukru, dzięki czemu masa będzie puszysta, jedwabista jednolitej 
konsystencji. Gdy już dodamy cały cukier, zdejmujemy naszą masę z rondelka, cały czas mieszając. 
4. Teraz pora na mascarpone. Ponownie dodajemy do naszych żółtek po łyżce i miksujemy na średnich obrotach miksera, aż znikną 
wszelkie grudki. 
5. Gdy ten krok jest za nami, pora na dodanie do naszej masy wcześniej ubitych białek. Ponownie dodajemy po łyżce i mieszamy 
płaską łyżką drewnianą, pod żadnym pozorem mikserem. Chodzi o to, żeby powietrze, które jest w ubitych białkach, pozostało w 
naszej masie, dlatego mieszamy bardzo delikatnie, zawijając łyżką ruchem okrężnym od brzegów miski do środka, jak najdelikatniej do 
momentu, aż dodamy całe białka i masa będzie miała jednolitą konsystencję bez żadnych widocznych grudek.
6. Pora na nasze biszkopty. Kawę najlepiej przelać do głębokiego szerokiego talerza. Biszkopty jeden po drugim maczamy w kawie. 
Tutaj ważne jest wyczuć biszkopty. Najlepiej, jeśli w samym środku pozostaną delikatnie suche, co ustabilizuje całe ciasto, nie mogą 
być zbyt nasączone, bo inaczej się rozpadną lub oddadzą nadmiar kawy do naszej masy i ciasto nam nie stężeje. Jeśli robicie tiramisu 
po raz pierwszy najlepiej zamoczyć sobie na próbę kilka biszkoptów i je ugryźć, żeby sprawdzić, czy mają odpowiednią konsystencję.
7. Namoczone biszkopty układamy jeden po drugim jak najciaśniej na dnie naszej tortownicy lub kwadratowej brytfanki. Ewentualne 
dziury w uzupełnieniu uzupełniamy samą górną częścią naszych biszkoptów. Na tak ułożone biszkopty wlewamy pierwszą warstwę 
naszej masy, tyle aż biszkopty nie będą przez nią przebijać. Wyrównujemy powierzchnie masy i układamy kolejną warstwę biszkop-
tów. Minimum powinniśmy uzyskać dwie warstwy masy. Drugą warstwę możemy ułożyć delikatnie cieńszą, bo pora na dekoracje 
ciasta!
8. Polecamy resztę masy przełożyć do szprycy cukierniczej i odłożyć na godzinę do lodówki (aby masa stała się już stabilniejsza). Po 
tym czasie wyjmujemy nasze ciasto i masę w szprycy i na górze robimy dość duże „kropki” z masy przywierające do siebie. Na pewno 
jest to sposób dekoracji dla nieco bardziej zaawansowanych, ale efekt robi wrażenie.  Oczywiście, można rozłożyć całą masę na płasko. 
9. Po nałożeniu ostatniej warstwy ciasto wkładamy do lodówki na minimum 10 godzin (najlepiej 24h), aż masa nam zwiąże i ciasto 
będzie stabilne. Tutaj dużo zależy od wielu czynników - temperatury lodówki, mascarpone czy nawet jaj. Za każdym razem ten czas 
może być trochę inny, dlatego zalecamy dla pewności minimum 10h w lodowce, a najlepiej całą dobę. 
10. Gdy ciasto już nam stężało, posypujemy je na górze kakao. Polecam dodanie do tego odrobiny sezonowych owoców, np. malin, 
porzeczek lub agrestu, których kwaśny smak świetnie skomponuje się z naszym lekko słodkim, a zarazem gorzkim tiramisu. 
       Oczywiście najlepiej serwować razem z filiżanką espresso  Smacznego!
       (Przepis na tortownicę 22cm)

Jak samemu zrobić 
iście włoskie tiramisu 
w domu?

POTRZEBUJESZ:

6 jaj (lub 7 jeśli są 
bardzo małe)
oczywiście najlepiej 
zerówki lub jedynki

500g (3 opakowa-
nia) biszkoptów
Savoiardi tzw. kocie 
języczki

500g mascarpone 120g cukru 300ml espresso lub mocnej 
kawy(najlepiej sypanej), dosło-
dzić dwoma łyżeczkami cukru

Gorzkie kakao 
do dekoracji

50ml amaretto(można zastąpić innym 
likierem orzechowym lub w ostateczności 
zastąpić ekstraktem z rumu ale trzeba  
z nim postępować bardzo ostrożnie
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Na ciechanowskich „Kanałach” odbyły się Wędkarskie Zawody o Puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego.
Rywalizacja została zasłużenie nagrodzona, a nagrody w imieniu Starosty wręczyła kierownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Wszystkim  
uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej  
Unikowo – Modła – Sulerzyż na odcinku miej-
scowości Rydzewo. To jedna z największych 
inwestycji, jakie realizuje Powiat Ciechanow-
ski. Jej wartości to blisko 5 mln zł.
Rozmowy z mieszkańcami i Generalnym Wykonawcą 
napawają optymizmem. Mówią oni, że praca prze-
biega sprawnie, a jej zakończenie może mieć miejsce 
nawet rok przed terminem zakładanym w umowie. 
W całej inwestycji wspiera nas Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, który dofinansował inwestycję  
w wysokości 3 mln zł. Pozostałe pieniądze na inwe-
stycję zapewnił Powiat Ciechanowski.

PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ

Rydzewo

WĘDKARSKIE ZAWODY
o Puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego

WYDARZYŁO SIĘ w Powiecie Ciechanowskim

Rada Programowa Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  podsu-
mowała działalność całego Uniwersytetu. 
Inicjatorką spotkania była Koordynator Uniwersytetu – Pani Ewa Gładysz. Rada 
omówiła wszystkie uwagi, ale także głosy mówiące o tym, co w PUTW działa dobrze  
i zaczęła pracę nad kolejnymi wydarzeniami. Spotkanie pozwoli na doskonalenie dzia-
łań, które są podejmowane dzięki doświadczeniu zyskanemu w poprzednich latach.
„Mimo że Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmuje wiele inicjatyw, nie za-
wsze wychodzi idealnie. Zadaniem Rady Programowej jest dostrzegać te mankamenty  
i udoskonalać przyszłe działania. Wiem, że już niedługo Słuchacze mogą spodziewać się 
kolejnych wydarzeń, które będą promować kulturę, zdrowie oraz aktywny styl życia.” - 
powiedziała Katarzyna Pomianowska FO
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We wtorek 14 czerwca słuchacze PUTW mogli obejrzeć wy-
stęp swoich koleżanek i kolegów z sekcji artystycznych (te-
atralnej, tanecznej i artystycznej), którzy przygotowali zabaw-
ny spektakl „Sanatorium miłości”. Tak solidna porcja humoru, 
tańca, śpiewu z pewnością każdemu poprawiła nastrój. 

Spektakl powstał w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracy 
poszczególnych sekcji pod okiem instruktorów, którzy ode-
grali szczególną rolę ćwicząc systematycznie ze słuchaczami. 
Pani instruktor Edyta Bojkowska-Kolak (sekcja teatralna), 
Katarzyna Pomianowska (sekcja wokalna), Paulina Border 
(sekcja taneczna) i pan Wojciech Bogdan (akompaniament 
i oprawa muzyczna) – na pewno mieli satysfakcję widząc 
efekty swojej pracy. 

Obecna na spektaklu Pani Starosta Joanna Potocka-Rak 
z dużym uznaniem odniosła się do przedstawienia naszych 
słuchaczy uznając, że jest ono warte pokazania szerszej publiczności.

Pani Ewa Gładysz - koordynator PUTW gratulując twórcom i wykonawcom spektaklu Podkreśliła wolę PCKiSz w jego realizacji 
oraz życzliwą pomoc okazywana przez Panią Dyrektor Annę Smolińską i jej współpracowników w bieżącej działalności uniwersytetu.

Słuchacze zachęceni miłym przyjęciem i uznaniem dla swojej artystycznej pracy już szukają pomysłów na kolejne projekty, które 
chcieliby zrealizować.

SANATORIUM MIŁOŚCI
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Lady D. 
im. Krystyny Bochenek

KONKURS
Dyplomy uznania dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego 
w dwóch kategoriach: „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawno-
ściami” oraz „Sport”.

8 czerwca 2022r. w ogrodach pałacu PAN w Jabłonnie odbyła 
się po raz trzeci edycja konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”  
i po raz pierwszy „Mazowiecki Gentleman D.”. Oba konkursy zor-
ganizował MCPS w Warszawie pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego - Adama Struzika.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak nomi-
nowała dwie osoby, które otrzymały dyplom uznania. Pani Agniesz-
ka Sobiesiak – założyciel i prezes Stowarzyszenia Autentyczni  
w kategorii „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” oraz pan 
Andrzej Śniegocki w kategorii „Sport”. Pan Andrzej pomimo nie-
pełnosprawności  pełni społecznie funkcje Sekretarza Zarządu 
MUKS „Czarni Regimin”, promuje sport dzieci i młodzieży z tere-
nów wiejskich. Korzystając z okazji gratulujemy drużynie dziewcząt 
w piłce ręcznej, która w czerwcu zdobyła 4 miejsce w Polsce w pu-
charze ZPRP Młodziczek w sezonie 2021/2022.

Do konkursu przystąpiło 43 osoby z województwa mazowiec-
kiego, których działalność, a przede wszystkim postawa zasługuje 
na wyróżnienie. Bardzo dumna jestem z dyplomów uznania naszych 
nominowanych z Powiatu Ciechanowskiego. Biorący udział w kon-
kursie swoim życiem udowodnili, że można żyć pozytywnie, pro-
mować przekraczanie barier, nadać sens życia w obliczu trudności, 
pomagać innym powiedziała Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do 
spraw Wspierania Osób z Niepełnosprawnych. FO
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Zarząd Powiatu Ciechanowskiego powierzył  
stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo –  
Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie 
Pani Anecie Szczepaniak. 
Dlaczego Pani Aneta? Posiada ona wykształcenie wyższe peda-
gogiczne i politologiczne. Dodatkowo ukończyła studia pody-
plomowe na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie 
Początkowe oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ze Spe-
cjalnością Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. 
Przedstawiła ona swój pomysł na rozwój Placówki. 10 lat do-
świadczenia, spełnienie wszystkich wymogów merytorycznych 
i formalnych przesądziło o  tym, że Pani Aneta jest teraz Dyrek-
torem.

W Starostwie odbyło się podpisanie umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej ze środków Powiatu Ciechanow-
skiego w ramach Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2022” dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego.
Środki trafiły do: Gminy Miejskiej Ciechanów dla OSP Ciechanów, Miasta i Gminy Glinojeck dla OSP Glinojeck, Gminy  

Gołymin-Ośrodek dla OSP Gołymin-Ośrodek, Gminy Grudusk dla OSP w Żarnowie, Gminy Opinogóra Górna 
dla OSP w Sosnowie, Gminy Regimin dla OSP w Zeńboku. Przekazana pomoc finansowa wpłynie na zwięk-

szenie poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego.

POMOC FINANSOWA DLA STRAŻAKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
nad wodą

Wspólnie z: Komendą Powiatową Policji, Komendą  
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 5 MBOT, 
WOPR, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
i MOSiR, Powiat Ciechanowski edukował z podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypomnie-
liśmy jak ważny jest zdrowy rozsądek przy wypo-
czynku. Brawura i brak wyobraźni może niestety 
skończyć się tragicznie…
W całą akcję włączyli się wypoczywający na kąpielisku 
Krubin oraz dzieci z półkolonii organizowanych przez 
PCK. Mieli oni okazję obejrzeć inscenizację akcji ratun-
kowej w wodzie, a później na przygotowanych stoiskach 
przypomnieć sobie zasady reanimacji, czy dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy o pracy służb dbających o nasze bez-
pieczeństwo.
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Kolejny raz w Dniu Wojska Polskiego, wspomina-
liśmy bohaterską walkę żołnierzy podczas Bitwy  
Warszawskiej, która odmieniła losy Rzeczpospolitej, 
a także całej Europy.
Wspominaliśmy również wydarzenia z czasów II Rzecz-
pospolitej z terenów obecnego Powiatu Ciechanowskie-
go. Powiatowa Biblioteka Publiczna pod patronatem 
honorowym Starosty – Joanny Potockiej-Rak, zorgani-
zowała „Polskie kwiaty”, czyli wspólne śpiewanie piose-
nek patriotycznych. Tegorocznym hasłem przewodnim 
koncertu było „Cała Warszawska śpiewa żołnierzom pol-
skim”. Każdy z uczestników otrzymał także pamiątkowy  
śpiewnik.

GODZINA
„W”

Środek lata, godzina siedemnasta – w całej sto-
licy wyją syreny, rozlegają się strzały. Pierw-
szego sierpnia w godzinę „W” rozpoczęło się 
Powstanie Warszawskie, uznawane za jedno  
z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii 
Polski. Całą stolicę opanował huk strzałów, dym 
i kurz, a przez ulicę popłynęła krew, którą oddali  
za wolną ojczyznę patrioci.
Tego dnia co roku wracamy pamięcią do poświęcenia i tragedii, 
które miały miejsce w Warszawie. W całym Powiecie Ciecha-
nowskim wspominamy także Powstańców związanych z naszą 
okolicą takich jak Szczepan Malczewski ps. „Habdank”, czy-
li pochodzący z Ciechanowa dowódca kompanii walczący na 
Śródmieściu. Przed wojną ukończył Gimnazjum im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie oraz studia medyczne. Za jego 
wybitne zasługi militarne został odznaczony medalem Virtuti 
Militari. 
W uznaniu zasług jego oraz wszystkich walczących w Powsta-
niu Warszawskim Starosta Joanna Potocka-Rak i Wicestarosta 
Marek Marcinkowski złożyli kwiaty pod pomnikiem mieszczą-
cym się przy ul. Powstańców Warszawskich.

Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” odbywa swoją trasę po Polsce.
Mogliście go także spotkać w Ciechanowie. Na parkingu pod CH Mrówka przez trzy 
dni odbywały się niesamowite spotkania z ojcami niepodległości polski i nie tyl-
ko. Muzeum wykorzystuje najnowsze technologie, dzięki czemu pojawiają się  
w nim hologramy, interaktywne eksponaty i możliwość oglądania specjalnie 
przygotowanych filmów w okularach VR.
Muzeum przedstawia pierwsze lata II Rzeczypospolitej w formie ciekawo-
stek historycznych. Był to czas niezwykle ciekawy i dynamiczny przez wła-
śnie zakończoną I wojnę światową i trwający proces formowania granic 
oraz wprowadzenia dużych zmian w szkolnictwie, przemyśle, życiu 
społecznym i kulturalnym.
Ogromnym walorem Mobilnego Teatru Historii jest jego dostoso-
wanie dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo przewi-
dziano także strefę dla dzieci, a wejście było bezpłatne.

FOT. NIEPODLEGLA.GOV.PL (3)
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Energiczna, charyzmatyczna, silna, kontrowersyj-
na, z pięknym głosem – chyba już wszyscy wiemy, 
że chodzi o Dorotę Rabczewską znaną szerzej jako 
Doda.
Starosta Joanna Potocka-Rak spotkała się z Naszą 
Gwiazdą, by porozmawiać o wspólnych planach. Zaowo-
cowało to pomysłami na kilka ważnych projektów, z któ-
rymi Doda będzie związana. Pani Dorota, tak jak i Sta-
rosta wiedzą, że głos kobiet jest ważny, potrzebny i musi 
być słyszany. Już niedługo dowiecie się Państwo więcej  
o pomysłach, które powstały podczas tego spotkania.

Niektórzy mówią, że emerytura to jesień życia.  
Powiat Ciechanowski stanowczo przeciwstawia się 
tej tezie! Poza prężnie działającym Powiatowym 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku wspieramy dzia-
łalność Klubów Seniora.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, żeby przekazać w użyczenie budynki 
po Bibliotece Powiatowej przy ulicy Okrzei na siedzibę Klubu Se-
niora Osiedla Bloki. 
Klub Seniora pełnią ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Walczą  
z samotnością oraz biernością wśród osób starszych, a wręcz inte-
grują ich z różnymi środowiskami, pozwalają aktywnie spędzać czas, 
uczyć się nowych rzeczy i brać sprawy w swoje ręce! 
Przedstawiciele Powiatu Ciechanowskiego mieli przyjemność 
uczestniczyć w otwarciu siedziby Klubu Seniora Osiedla Bloki 
mieszczącej się przy ulicy Okrzei. Teraz pozostało niecierpliwie cze-
kać na ich niesamowite inicjatywy.

KLUB
SENIORA

Studenci Powiatowego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku nie mają 
wakacji…
Wspólny niedzielny wieczór w Te-
atrze Polskim w Warszawie na 31 
Festiwalu Mozartowskim, to świetnie 
spędzony czas.
Oczywiście zawsze zapewniamy bez-
pieczny przejazd, a Pani Koordynator 
Ewa Gładysz i Pani Katarzyna Pomia-
nowska oraz Pani Edyta Kolak opiekę 
i organizację wyjazdu. 

Studenci w TEATRZE
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DOŻYNKI
w Gminie Ciechanów

Wszyscy wiemy, jak ogromne znacznie dla Polski ma chleb.
Co za tym idzie, musimy doceniać codzienną, trudną pracę rolników. By uczcić koniec najintensywniejszego okresu w roku – jakim 
są żniwa, przedstawiciele Powiatu wzięli udział w dożynkach. Tradycja tego święta jest nierozerwalna z polską wsią i folklorem. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Rolnikom za ich codzienny trud, który zapewnia nam wszystkim jedzenie na stołach.

Wartość inwestycji 
to ponad 800 tys. zł

Rozpoczynamy budowę kolejnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, tym razem zadanie zostanie zre-
alizowane przy Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza. To już trzecia tego rodzaju inwestycja jaką 
realizujemy przy naszych szkołach dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Dziś podpisaliśmy umowę dotacyjną z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Pa-
nem Adamem Struzikiem. Konsekwentnie realizujemy program budowy nowoczesnej  
i bezpiecznej infrastruktury sportowej przy szkołach, dla których Powiat Ciecha-
nowski jest Organem Prowadzącym. Dotychczas zrealizowaliśmy już po-
dobne inwestycje w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie i Zespole Szkół 
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

NOWE BOISKO
w i e l o f u n k c y j n e
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WOLNY DZIENWOLNY DZIENWOLNY DZIEN
...

Niedziela, dzień wolny, oczywiście odpoczywamy, ale dopełnieniem może być energetyczna piosenka w tle, tym bardziej gdy 
naturalną scenografię do niej stanowią nasze powiatowe krajobrazy… 
„Wolny Dzień” to nowy singiel Liber & InoRos. Do nakręcenia klipu inspiracją stała się przestrzeń naszego Rodzinnego Parku Edu-
kacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. Świetny koncert na otwarcie parku, doskonały klimat miejsca, a przede wszystkim publiczność, 
której energię artyści jeszcze długo wspominali, to recepta na powstanie klipu w Gołotczyźnie, w którym pojawił się również nasz 
mistrz Adam Małysz.

103.  Rocznica powołania
Policji Państwowej

Święto Policji było okazją do wręczenia awansów i wyróżnień, ale 
przede wszystkim złożenia podziękowań i słów uznania za co-
dzienną służbę i ogromne zaangażowanie na rzecz bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego Powiatu. 
Panu Komendantowi Insp. Zbigniew Andres, Zastępcy Komendan-
ta Podinsp. Radosławowi Romanowskiemu, Wszystkim Funkcjona-
riuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym składam 
ogromne słowa uznania i podziękowania za doskonałą współpracę, 
która nie ogranicza się jedynie do podstawowych zadań Formacji. 
Prowadzimy wspólnie szereg inicjatyw edukacyjnych, profilaktycz-
nych i aktywizujących naszych mieszkańców, nie zapominamy też  
o tych, którzy byli i są ważną częścią historii Policji na terenie Powia-
tu Ciechanowskiego, a którzy służąc w trudnych wojennych czasach 
oddali życie za Ojczyznę.

FOT. ARCHIWUM SPC (2)
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„Nazywamy się Patrycja, Kinga i Karolina. Chciałybyśmy wam opo-
wiedzieć o naszym pobycie w Rimini. W praktykach biorą udział 24 osoby  
w zawodach technik budownictwa i technik reklamy.

Podczas pierwszego dnia pobytu w Rimini odwiedziła nas Pani Ka-
sia Gawronek, nasza koordynatorka projektu, i zabrała nas na city 
tour. Pokazała nam najciekawsze zakątki miasta. Zwiedziliśmy m.in. 
Świątynie Malatesty, most Tyberiusza oraz Plac Trzech Męczenników. 
Oprócz historii miasta poznaliśmy także praktyczną stronę funkcjono-
wania w turystycznym mieście. Dowiedzieliśmy się jak np.: poruszać 
się komunikacją miejską, aby dotrzeć na praktyki o wyznaczonych 
godzinach.

Poznaliśmy też naszych pracodawców, z którymi mimo bariery ję-
zykowej wszyscy świetnie się  komunikują i współpracują. Praktykanci 
z reklamy poznali nowy program do grafiki wektorowej Illustrator i na 
nim tworzą nowe projekty. Budowlańcy zaczęli praktyki od zapoznania 
się z miejscem pracy, zasadami tam panującymi oraz z zadaniami, 
które będą mieli do wykonania przez najbliższe 2 tygodnie.

Mamy nadzieję, że w ciągu tego czasu zdobędziemy nowe umiejętności  
i kwalifikacje, które wpłyną znacząco na nasz dalszy rozwój zawodowy.

Poznaliśmy też mentalność i sposób bycia Włochów. To ludzie mili, 
sympatyczni, otwarci i serdeczni w stosunku do nas i do siebie samych. 
Jednak, największym zaskoczeniem dla nas było poruszanie się po uli-
cach i wielkości posiłków, małe śniadania i duże kolacje.

Włochy to cudowny kraj z bogatą kulturą, ciekawą architekturą i 
wspaniałymi ludźmi, a zagraniczne praktyki to właściwy wybór dla 
każdego młodego człowieka”.

Uczniowie ZST CKU w Ciechanowie
odbyli praktyki we Włoszech
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ciechanowie byli uczestnikami projektu 
praktyk zagranicznych na zasadach programu Erasmus + 
„Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły”.

Patrycja Kinga Karolina

E D U K A C J A
Bezpłatne korepetycje, wsparcie psychologicz-
ne, organizacja wydarzeń międzyszkolnych czy 
rozwijanie i możliwość prezentacji swoich zain-
teresowań, to tylko niektóre z funkcjonalności 
aplikacji mobilnej, którą przygotowujemy dla 
uczniów naszych szkół średnich. 
Rozpoczęliśmy cykl konsultacji z młodzieżą, bo zależy nam na 
stworzeniu produktu, który będzie odpowiedzią na potrzeby  
i oczekiwania młodzieży szkolnej.
Mamy sporo pomysłów na stworzenie narzędzia, które uspraw-
ni proces komunikacji i edukacji na poziome szkolnym i mię-
dzyszkolnym.

Za nami I Powiatowy Kongres Samorządów Uczniowskich, któ-
ry zgromadził kilkuset reprezentantów Szkół Ponadpodstawo-
wych z terenu całego Powiatu Ciechanowskiego. 
Głównym tematem było powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, przedstawienie zadań stawianych przed Radą,  
oraz kalendarza wyborczego i zasad związanych z organizowa-
nymi wyborami w poszczególnych szkołach. Zwracaliśmy uwa-
gę jak ważne jest zaangażowanie młodzieży w różne obszary 
życia samorządowego i głos młodego pokolenia w podejmowa-
niu decyzji dotyczących dalszego rozwoju Powiatu. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom Kongresu za tak liczny udział i 
zainteresowanie naszą inicjatywą. 
Dziękujemy Zespołowi zaangażowanemu w przygotowanie wy-
darzenia – Pani Dyrektor PCUW Anecie Głuszniewskiej, Pani 
Kierownik Annie Staniszewskiej, Pani Kierownik Annie Bartołd, 
serdeczne podziękowania kierujujemy do naszych prelegentów  
i zarazem Opiekunów MRPC Pani Kai Szymańskiej i Pana Da-
wida Łukaszewskiego. Współorganizatorem kongresu było Po-
wiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie .
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W dniu 03.08.2022 r. zmarł Jerzy Szpojankowski. Oddając cześć 
jego pamięci, przypomnijmy sobie jego historię i osiągnięcia. 
Muzyka grała w jego sercu od urodzenia. Jego jeden stryj grał na 
harmonii czterorzędowej, mimo że nie znał nut, a drugi grał w 
orkiestrze dętej na barytonie. Dziadek śpiewał country oraz wy-
stępował w teatrze. Podobnie zresztą jak matka - Kazimiera. Jerzy 
wspominał ją jako duszę artysty. Dobrze wspominał czasy świet-
ności ciechanowskiej kultury i sztuki, kiedy lokalni aktorzy wy-
stępowali na scenach największych polskich miast. Młody Jerzy 
swoje pierwsze lekcje gry pobierał w szkole muzycznej na Zielonej 
Ścieżce. Uczył się wtedy gry na akordeonie, a w wieku dwunastu 
lat matka kupiła mu pianino.
Szpojankowski, jak sam przyznał na łamach Gazety Urzędowej 
„[...] kiedy komponuję czy piszę teksty, szukam w utworach duszy. 
Wtedy jest szansa, że w muzyce nie ma fałszu. Słyszę coś więcej 
oprócz tego, co słyszę.”. Możliwe, że to właśnie wychowanie go 
w duchu miłości do sztuki, miało na to wpływ. Jego działalność 
miała na celu przekazywanie tego daru, który sam otrzymał już 
za młodu. W związku z tym swoją pasję i doświadczenie, czy to 
z dzieciństwa, czy z wojska przekazywał mieszkańcom Powiatu 
Ciechanowskiego w ramach orkiestry dętej. Sam Szpojankowski 
potrafił grać na każdym z instrumentów, które biorą udział w kon-
certach orkiestry. 
Jego działalność nie ograniczała się tylko do orkiestry, od począt-
ków istnienia PCKiSz był z nim związany. Grał nawet podczas 
wkopywania kamienia węgielnego pod obecną siedzibę Centrum. 
Później związał się także z Ludowym Zespołem Artystycznym 
działającym przy PCKiSz, gdzie odpowiada za stronę muzyczną. 
Najważniejsza dla lokalnego muzyka była jednak publiczność, co 
zawsze podkreślał. W jego bogatej koncertowej historii nie wstydził 
występów na wielkiej sali na której grał dla garstki osób, jednak 
nie bał się także stanąć przed papieżem Janem Pawłem II i wśród 

WSPOMNIENIE...

wiernych zaintonować góralską muzykę oraz oczywiście „Barkę”. Nigdy nie chciał zawieść swojej publiczności. Można wręcz powie-
dzieć, że prosto z łóżka operacyjnego poszedł na scenę z szacunku dla publiczności i wszystkich, którzy byli włączeni w organizację 
koncertu. Jako drugi z najważniejszych występów w swojej karierze (zaraz po występie przed papieżem) uważał występ z zespołem 
ludowym z Płońska w filharmonii w Tel Awiwie.
Miał także ogromne zasługi dla kultury regionalnej Ciechanowa. Jednym z jego największych osiągnięć było utrwalenie pamięci  
o lokalnym tańcu Kontro. Opisywał go jako taniec piękny, a zarazem wymagający. Można go tańczyć cały wieczór, więc potrzeba do 
niego nie lada kondycji i zdolnych tancerzy. Poza tańcem regionalnym, podczas pamiętnego występu w Izraelu rozsławił piosenkę 
ludową pochodzącą z okolic Gruduska - tęsknicę, którą wykonała wtedy Sylwia Lewandowska.
Za swoją działalność na rzecz kultury i wychowywania nowych pokoleń muzyków został uhonorowany Odznaką Honorową „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podczas swojego ostatniego 
koncertu otrzymał specjalne podziękowania od Starosty Joanny Potockiej-Rak i Dyrektora PCKiSz Anny Smolińskiej. 

o Jerzym Szpojankowskim
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Kulturalnie przez powiat
przegląd wydarzeń kulturalnych

Relacje od nowa 
3-4 października

Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie 
www.pckisz.pl

Wizyta studyjna Mazowieckiego Insty-
tutu Kultury w ramach projektu „Rela-
cje od nowa” - w programie warsztaty 
i spotkania sieciujące dla animatorów 
kultury z całego Mazowsza.

Koncert Kuby Jeskie 
8 października

Powiatowe Centrum Kultury
i Sztuki w Ciechanowie 
www.pckisz.pl 

Niezwykle utalentowany, młody artysta, 
Kuba, który związany jest z PCKiSz od 
najmłodszych lat. Aktualnie jest akto-
rem Teatru „Klaps”. Od dawna śpiewa  
i akompaniuje sam sobie. 

Wystawa FUZJA WYOBRAŹNI  
9 października - 16 grudnia

Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze 
www.muzeumromantyzmu.pl 

Emanacja nowego, wciąż rozwijającego 
się, aliansu twórców niezależnych, ze 
swoim autorskim cyklem wystaw malar-
stwa fantastycznego, pod nazwą
FUZJA WYOBRAŹNI.

Teatr „Małe Mi” 
23 października g. 11.00

Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie 
www.pckisz.pl

Spektakl dla dzieci pt. „Sokrates w 
piaskownicy” - Radosne, rozśpiewa-
ne widowisko w wykonaniu zapra-
szające do zabawy i rozmowy na 
każdy temat. Lalkowi bohaterowie 
Sophia i Philo siedzą w piaskownicy, 
rozmawiając o Miłości, Złości, Od-
wadze i Strachu, Zabawie i Nudzie, 

Dyskoteka w stylu PRL 
29 października

Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie 
www.pckisz.pl

Noc bibliotek 
1 października

Powiatowa Buiblioteka Publiczna
w Ciechanowie 
www.pbpciechanow.pl

Cykl imprez organizowanych w ramach 
„Nocy Bibliotek”. Między innymi w jego 
ramach p. Barbara Bielasta oprowadzi 
chętnych „Spacerkiem po Ciechano-
wie” (g.16.00).

Koncert „A mnie jest szkoda 
lata…” 
7 października
Powiatowa Buiblioteka Publiczna
w Ciechanowie 
www.pbpciechanow.pl

Głównym gościem będzie znany 
ciechanowski bard i pieśniarz, laureat 
Nagrody kulturalnej Zarządu Powiatu – 
Wojtek Gęsicki. Towarzyszyć mu będą 
Marta Sosnowska i Maja Fijałkowska.

Weekend Seniora z kulturą 
1-2 października

Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze 
www.muzeumromantyzmu.pl

W ramach akcji zainicjowanej przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Weekend Seniora z kulturą” będa 
dostępne bilety za 1 zł dla osób powyżej 
60 roku życia na wszystkie ekspozycje.

Karaoke Party Night 
14 października

Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie 
www.pckisz.pl 

Karaoke Party Night w Kawiarni 
Artystycznej - Impreza zapewnia nie 
tylko wspaniałą atmosferę, ale również 
formę zabawy tanecznej. To połączenie 
jest gwarancją na dobrą zabawę.

26



kultury 2022

27

Kultura to budowanie wrażliwości, wyobraź-
ni, otwieranie na inne środki wyrazu, ale też 
zwracanie uwagi oraz podejmowanie trudnych 
tematów poprzez różne formy artystyczne. Siła 
przekazu artystów potrafi naprawdę wiele...

26 września mieliśmy ogromną przyjemność 
podziękować i pogratulować wyjątkowym Lu-
dziom, którzy przez lata budowali ofertę kul-
turalną, tworzyli, dzielili się swoim talentem, 
wrażliwością, organizowali wydarzenia, które 
były marką znaną nie tylko lokalnie. 
Ludzie Kultury 2022 – to Ludzie z Pasją:
- Stanisław Antośkiewicz
- Wojciech Garliński
- Wojciech Gęsicki
- Jolanta Granica-Kownacka
- Łukasz Juszkiewicz
- Andrzej Liszewski
- Maciej Ostromecki
- Aldona i Artur Wiśniewscy z Dziećmi Zespół 
Muzyki Chrześcijańskiej „Moja Rodzina”
 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
za to co Państwo robicie dla całej społeczności 
Powiatu Ciechanowskiego.

Wydarzenie było współfinansowane przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego.

Kim i jacy bylibyśmy gdyby nie szeroko rozumiana kultura…
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UWIELBIAM PATRZEĆ
NA ROZEŚMIANE BUZIE DZIECIAKÓW

Rozmowa z Agnieszką Sobiesiak – ciechanowianką, animatorką kultury w Agnes-Art, prezesem  
Stowarzyszenia Autentyczni, absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia  

Animatorów Kultury i Bibliotekarzy oraz kulturoznawstwa PWSZ w Ciechanowie.
ROZMAWIAŁA: MAŁGORZATA ŻDANOWSKA



Małgorzata Żdanowska Ukończyła Pani ciechanow-
ską „KaOwnię – jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
szkół pomaturalnych na Mazowszu, kształcącą przy-
szłą kadrę kultury. Co skłoniło Panią do takiego wyboru?
Agnieszka Sobiesiak Od kiedy sięgam pamięcią zawsze organi-
zowałam zajęcia młodszemu rodzeństwu oraz koleżankom i ko-
legom na podwórku. Wymyślałam i reżyserowałam różne scenki, 
skecze kabaretowe, które później ćwiczyliśmy i prezentowaliśmy 
przed sąsiadami. Niestety, rodzice nie posyłali mnie na żadne 
płatne zajęcia, dlatego korzystałam z tych darmowych, których 
oferta była nieco uboższa.  Pierwszy raz wystąpiłam publicznie 
jeszcze jako przedszkolak, śpiewając w scholce działającej przy 
Parafii  św. Tekli w Ciechanowie, a oprócz tego udzielałam się, 
gdzie tylko było to możliwe. Będąc w szkole średniej należałam 
do kółka strzeleckiego, sekcji sportowej, Big-Bandu Janusza Sko-
czylasa, zespołu kościelnego oraz byłam wokalistką weselną. Jak 
to zwykle bywa, dodatkowe zajęcia często kolidowały z nauką i 
lekcjami w szkole. Kiedyś chcąc usprawiedliwić swoją nieobec-
ność, powiedziałam nauczycielce, że miałam występ. Pamiętam, 
jak wtedy skarciła mnie, że próbuję łapać wszystkie sroki za ogon 
zamiast się przykładnie uczyć. Niewiele to dało, bo ja już wtedy 
wiedziałam, że nabieram doświadczenia, praktyki i umiejętności. 
Przeczuwałam, że robienie tego, co lubię i co mnie zajmuje, da 
mi w  przyszłości pracę, satysfakcję i pieniądze. Ciechanowskie 
K-O było swojego czasu bardzo znanym i prężnie działającym w 
zakresie kształcenia animatorów studium, choć zawód animatora 
w tamtych czasach był praktycznie nieznany i słabo płatny. Dlate-
go pojawiali się tam ludzie z prawdziwą pasją i powołaniem. Tak 
też było ze mną. Wiedziałam, że nauczę się tam robienia tego, co 
kocham, w czym czuję się dobrze, a im bardziej będę roztańczona, 
rozśpiewana i rozbawiona, tym większe wsparcie otrzymam od 
nauczycieli. Ta szkoła po prostu była dla mnie!
Animacja kultury to nie najłatwiejszy kawałek chleba. Ciągła praca 
z ludźmi i dla ludzi, bycie na tzw. „świeczniku” i życie w ciągłym 
pośpiechu. Co w takich działaniach jest dla Pani najbardziej warto-
ściowe, ekscytujące?
Przede wszystkim, aby móc pracować jako animator trzeba lubić 
ludzi, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i mieć ogromny 
dystans do siebie. O kondycji fizycznej już nawet nie wspomnę 
(śmiech). Bardzo ważna jest też umiejętność improwizacji i od-
nalezienia się w każdej sytuacji, nawet tej najbardziej nieprzewi-
dywalnej. Ponadto animator musi mieć w sobie coś z dziecka i nie 
wstydzić się tego okazywać. Najważniejszy jest kontakt z drugą 
osobą, ponieważ każda impreza jest inna, na każdej coś innego 
się dzieje. Można przeprowadzić setki takich samych konkurencji 
i zabaw w różnych miejscach, a każda będzie się czymś różniła  
i będzie wyjątkowa. I to jest najbardziej ekscytujące.
Jest Pani kobietą szalenie zajętą i zabieganą. Skąd czerpie Pani siły 
na swoją wypełnioną po brzegi codzienność?  Czy znajduje Pani 
czas na relaks i odpoczynek? Jak wyglądają u Pani takie chwile?
Bycie osobą z wieloma pasjami to swojego rodzaju uzależnienie. 
Im więcej zajęć i aktywności, które się lubi, tym ma się większą 
ochotę na kolejne. Dodatkowo, gdy widzę,  że to co robię spotyka 
się z uznaniem oraz sprawia przyjemność odbiorcom, tym ambit-
niej podchodzę do kolejnego działania, podnosząc jego poziom. To 
działa trochę jak koło napędowe i nakręca mnie dalej. Im więcej 
pozytywnej energii przekazuję ludziom, tym więcej jej od nich do-
staję. W wolnych chwilach uwielbiam relaksować się w ogródku 
lub pielęgnować rośliny doniczkowe. Uprawa warzywniaka i two-
rzenie z jego skarbów przetworów na zimę to mój największy re-
laks. Uwielbiam kontakt z przyrodą i przebywanie na łonie natury.
Zajmuje się Pani przede wszystkim pracą z dziećmi. Co w pracy 
z najmłodszymi nieustannie Panią zaskakuje?
Dzieci to moi najważniejsi, a jednocześnie najbardziej wymagają-
cy odbiorcy. Dziecko zawsze jest szczere w swoich ocenach, po-
wie prawdę, czy impreza mu się podobała. Dlatego jeśli dzieci są 
zadowolone z zabawy to i rodzice też będą zadowoleni. Uważam, 
że nie ma niedobrych dzieci. One są takie, jakimi pozwalają im 
być rodzice. Z dziećmi pracuje mi się świetnie, potrafią mile i po-
zytywnie zaskoczyć. A oto przykład: jakiś czas temu prowadziłam 
animacje na Dniu Ziemniaka. Warunek organizatora był jeden -

wszelkie konkurencje musiały być powiązane właśnie z tym wa-
rzywem. Zrobiłam wtedy m.in. konkurs z podziałem na dwie 
drużyny, gdzie dzieci musiały przewozić na taczkach po jed-
nym ziemniaku z punktu A do punktu B. Dorośli oszukiwali, 
podrzucali warzywa do taczek swoich dzieci, a przez to psuli 
całą zabawę. Po chwili przyszła kolej na dziewczynkę,  której 
trafiły się dwa zrośnięte ze sobą ziemniaki. Co zrobiła, gdy to 
zobaczyła? Przed zapakowaniem ich na taczkę rozdzieliła je, 
bo przecież pani powiedziała, że przewozimy po jednym, a nie 
po dwa. To wydarzenie po raz kolejny, dobitnie uświadomi-
ło mi różnicę między dziećmi a dorosłymi. A poza tym uwiel-
biam patrzeć na roześmiane buzie rozbawionych dzieciaków. 
Animacja to część kultury, a ona jako pojęcie wieloznaczne bezustannie 
ewaluuje. Jej definicje mnożą się i ciągle dopełniają. Czym dla Pani jest kul-
tura? Jak ją Pani postrzega? Co w niej jest najcenniejsze? A co niepokoi?
Kultura jest dla mnie zespołem cech określających naszą tożsa-
mość jako Polaków, Europejczyków, ogólnie jako ludzi. Dzięki 
tym cechom jesteśmy w stanie określić swoje miejsce na ziemi, 
w społeczności, w otaczającej nas przestrzeni. Dla mnie kultura 
to nie tylko sztuka – malarstwo, muzyka, architektura... To także 
nasz stosunek do innych ludzi, do innych kultur, do otaczają-
cej nas przyrody. Myślę, że w kulturze najcenniejsza jest otwar-
tość na to, co nas otacza. A co mnie niepokoi? Chyba właśnie 
zamykanie się przed światem w skorupie własnych poglądów.
Poza pracą zawodową jest Pani prezesem Stowarzyszenia Auten-
tyczni. To zupełnie inna działalność…
Prywatnie jestem mamą dwóch synów: 17-letniego Kacpra oraz 
13-letniego Szymona. Młodszy Szymon jest dzieckiem z niepeł-
nosprawnością sprzężoną, 
w tym z autyzmem. Jako 
osoba na co dzień bo- 
rykająca się z utrudnie-
niami związanymi z nie-
pełnosprawnością syna  
i znająca tę problematykę od 
podszewki postano-
wiłam skierować 
uwagę społeczeństwa 
na autyzm. Stowarzy-
szenie zostało założone 
z mojej inicjatywy w 
2016 roku po przykrej 
sytuacji, jaka spotkała nas 
w jednym z marketów na 
terenie Ciechanowa. Staliśmy 
w długiej kolejce do kasy,  
a Szymona, który nienawidził 
czekać, opanował atak złości. 
Nie wynikał on z braku 
wychowania, lecz z niezro-
zumienia całej sytuacji. Mój 
syn wrzeszczał  

FOT. AGNIESZKA SOBIESIAK (6)



i rzucał się na podłogę, więc kasjerka przywołała koleżankę, aby 
otworzyła drugą kasę i nas obsłużyła. Gdy tylko kasa została uru-
chomiona wszyscy rzucili się do niej o mało nie rozjeżdżając mo-
jego syna wózka  mi z zakupami. Nikt nawet nie pomyślał, by nas 
przepuścić, czy chociaż przeprosić. Wróciłam do domu zapłakana 
i na gorąco napisałam na Facebooku post opisujący całą sytuację. 
Zapytałam w nim znajomych – co oni na to, abyśmy wzięli sprawy 
w swoje ręce i zaczęli uświadamiać ludziom, że autyzm istnieje, 
że jest obecny w wielu rodzinach, że w każdej chwili zetknąć się 
można z osobą ze spektrum i warto byłoby wiedzieć, jak się wtedy 
zachować.  I tak powstało Stowarzyszenie. Nasza działalność polega 
głównie na propagowaniu tematyki autyzmu, pomocy rodzicom  
w zdobyciu diagnozy oraz terapii dzieci, wzajemnemu wspieraniu 
się, organizowaniu obchodów Dni Autyzmu, itp.
W wakacje Stowarzyszenie zaplanowało wyjątkowe warsztaty. 
Czy mogłaby Pani uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o pro-
jekcie?
Stowarzyszeniu Autentyczni udało się pozyskać środki ze Staro-
stwa Powiatowego dla organizacji pozarządowych. Na nasz pro-
jekt „Wesoła Alpaka to uśmiech dzieciaka” otrzymaliśmy 5 tyś zł. 
Za te pieniądze zorganizujemy autokarowy wyjazd integracyjny 
połączony z warsztatami terapeutycznymi z alpakami. W projek-
cie wezmą udział nie tylko dzieci ze spektrum, ale również ich 
opiekunowie. Warto zaznaczyć, że w terapii autyzmu alpaki są 
coraz popularniejsze, a ich pomoc jest nieoceniona. Mamy na-
dzieję, że warsztaty zachęcą uczestników do regularnych spotkań 
z tymi wyjątkowymi zwierzętami. Oczywiście przy okazji będzie 
mnóstwo dodatkowych atrakcji - grill, kiełbaski, animacje i ogól-
na integracja międzypokoleniowa.  Rodzice dzieci wymagających 
całodobowej opieki często nie mają zbyt wiele czasu na chwilę dla 
siebie. Dlatego mam nadzieję, że tym razem uda nam się połączyć 
przyjemne z pożytecznym.
Poza Stowarzyszeniem i pracą zawodową działa Pani również w 
nużewskim Kole Gospodyń Wiejskich „Cuda-Wianki”. Czym się 
tam Panie zajmujecie? 
Od ponad 7 lat jestem mieszkanką Nużewa. Powstanie KGW 
to świetna okazja do zapoznania się z sąsiadami, integracji  
i wspólnego działania na rzecz naszej małej, lokalnej społeczności.  
W kole gospodyń ujawniamy głównie nasze talenty kulinarne, bo 
należą do nas bardzo dobre kucharki (śmiech). Organizujemy 
różnego rodzaju imprezy i spotkania, a stoiska z przygotowa-
nymi przez nas specjałami wystawiamy na uroczystościach oraz 
charytatywnych zbiórkach.  Świetnie się składa, że mamy wspa-
niałą sołtys – panią Małgorzatę Czarnecką, która jest otwarta 
na wszelkiego rodzaju propozycje. Mało tego – ona sama wiele  
z nich inicjuje. Dzięki takim działaniom od kilku lat w okresie 
Wielkanocy spotykamy się w pobliskim gołockim lesie na szuka-
niu ukrytych przez zajączka jajeczek, a w okresie Bożego Naro-

dzenia dzieci odwiedza św. Mikołaj. Corocznie świętujemy także 
otwarcie placu zabaw oraz Święto Ziemniaka. Zaś w Sylwestra 
koło północy wszyscy mieszkańcy spotykają się w umówionym 
miejscu, by złożyć sobie noworoczne życzenia. Tradycją są rów-
nież obchody Halloween. Niestety, nie mamy jeszcze własnej 
świetlicy, co uniemożliwia nam zorganizowanie, np. balu andrzej-
kowego, czy zabawy choinkowej dla dzieci, ale mamy nadzieję, 
że w przyszłości takie miejsce powstanie. Podsumowując - nasze 
koło działa prężnie, choć istniejemy dopiero od roku. 
Cały czas, właściwie od chwili wybuchu wojny angażuje się Pani 
w pomoc dla naszych ukraińskich sąsiadów.
To prawda. Wybuch wojny mną wstrząsnął i czułam, że nie mogę 
przejść obojętnie wobec nieszczęść, których doświadczają miesz-
kańcy Ukrainy. W momencie, gdy na FB zaczęły pojawiać się 
wpisy internautów oraz nakładki profilowe z barwami Ukrainy 
stwierdziłam, że owszem dobrze,  że ludzie wstawiają flagi, ale  
w praktyce nic z tego nie wynika. Chciałam pomóc bardziej kon-
kretnie. Stwierdziłam, że skoro mam wolny pokój to mogę dać 
komuś schronienie i namiastkę prawdziwego domu. Tak też się 
stało. Oczekiwałam na rodzinę 3-osobową, a finalnie pod dom 
w środku nocy zajechał bus z 8-osobową rodziną, w tym piątką 
dzieci, która mnie błagała, aby ich nie rozdzielać. Bez wahania 
wszystkim przyjęłam. Mieszkali u mnie ponad dwa miesiące. 
W międzyczasie starałam się pomagać i koordynować przyjazd 
osób do domów moich znajomych, którzy zadeklarowali goto-
wość przyjęcia uchodźców. Wraz z dwiema koleżankami: Ewą 
Furgał oraz Ewą Jasińską administrowałam grupą na FB „Pomoc 
dla Ukrainy – Ciechanów i okolice”, a także zajmowałam się gru-
pą zrzeszającą osoby z naszego powiatu, które przyjęły pod swój 
dach gości z Ukrainy. Udało nam się nawet dwukrotnie spotkać 
na imprezie polsko-ukraińsko-włoskiej w pobliskim Sokołówku, 
gdzie Ukraińcy wzajemnie mogły się poznać oraz wesprzeć.
Jakie są Pani najbliższe plany zawodowe, a jakie bliskie i nieco 
dalsze marzenia do spełnienia?
Plany zawodowe to stawianie na swój ciągły rozwój osobisty,  
a także podnoszenie kwalifikacji i kompetencji animatorów zwią-
zanych Agnes-art. A poza tym – ciągłe   podnoszenie poprzeczki 
i jak najdłuższe dawanie radości naszym odbiorcom. Wiem, że 
życie na co dzień bywa stresujące, a każdy ma jakieś problemy, 
dlatego największą radością dla mnie jest dawanie radości innym. 
Wtedy jestem naprawdę szczęśliwa. Jeśli chodzi o marzenia to  
w zasadzie mam tylko jedno. Chciałabym, aby mój syn był zdro-
wy, by w przyszłości mógł samodzielnie żyć, założyć rodzinę, bym 
doczekała jego ślubu, a potem wnuków. By, gdy mnie z mężem 
zabraknie, nie był zdany na żaden ośrodek zamknięty, w którym 
będzie przebywał do końca swoich dni. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że jest to nierealne. Twardo stąpam po ziemi i znam rzeczy-
wistość, ale pomarzyć można. W końcu pytała Pani o marzenia…

MAŁGORZATA ŻDANOWSKA
Bibliotekarka, pedagożka i andragożka, absolwentka Wydziału

Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała
z Tygodnikiem Ciechanowskim, prowadziła bloga oraz redagowała

gazetę samorządową. Pasjonatka sztuki, od dzieciństwa niezmiennie
zakochana w teatrze. Zapalona podróżniczka.

Cyfrowy tubylec i kulturowy Nomad.
Zawodowo od zawsze w służbie kultury.
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Ciekawą i ogólnie szanowaną postacią w Ciechanowie był w okre-
sie międzywojennym znakomity ponoć specjalista-położnik i lekarz cho-
rób wewnętrznych dr Jakub Łabędź. Urodził się w 1887 roku w Warszawie  
w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Dyplom uzyskał na wydziale lekarskim Cesar-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 roku, w ostatniej chwili przed przenie-

sieniem uczelni do Rostowa nad Donem. Lata I wojny dr Łabędź spędził w Warszawie, 
pracując i doskonaląc swoje umiejętności w tamtejszych szpitalach. Już w pierwszych dniach po odzyskaniu 

niepodległości przeniósł się do Ciechanowa. Początkowo otworzył prywatną praktykę w gabinecie urządzonym 
w swoim mieszkaniu, wynajmowanym najpierw przy ul. Śląskiej 8, a później przy ul. Warszawskiej w kamienicy Piankiego. Od 1929 
roku, kiedy otwarty został Miejski Ośrodek Zdrowia przy ul. Zakroczymskiej, dr Łabędź został szefem stacji opieki nad macierzyń-
stwem i niemowlęctwem. Od tej chwili prawie zawsze można go było tam spotkać.

Dr Jakub Łabędź był prawdziwym lekarzem z powołania – nigdy nie odmawiał pomocy, przyjmował każdego potrzebującego, a od 
biedoty nie brał żadnego wynagrodzenia. Cieszył się popularnością wśród pacjentów, ponieważ z uwagą ich wysłuchiwał, był skuteczny 
w leczeniu, a w dodatku stawki miał niższe od innych lekarzy. Pomimo, że był lekarzem żydowskim, leczyło się u niego wielu Polaków. 
Ceniono go za kompetencje i ujmujący stosunek do wszystkich ludzi, nie tylko do pacjentów. 

Poza pracą zawodową, dr Łabędź dużo czasu i energii poświęcał na działalność społeczną. Działał w Warszawsko-Białostockiej Izbie
Lekarskiej, a przez wiele lat był skarbnikiem i sekretarzem ciechanowsko-płońskiego Związku Lekarzy. W latach trzydziestych był 
członkiem zarządu ciechanowskiego oddziału PCK. Zawsze był wrażliwy na biedę i nieszczęścia ludzkie, zwłaszcza jeżeli dotykały one 
dzieci. W pierwszych dniach po wybuchu wojny wraz z innymi ciechanowianami wyruszył na wschód, wkrótce zginął gdzieś na tułacz-
ce. Dokładna data i miejsce jego śmierci są nieznane, ale w pamięci wielu ciechanowian długo zachowała się pamięć o dobrym doktorze.

CIEKAWOSTKA
z Ciechanowa o dobrym doktorze

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM

FOT. ARCHIWUM SPC

OGŁOSZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2022 r. zezwolił Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 
2513,39 zł ( dwa tysiące pięćset trzynaście złotych trzydzieści dziewięć groszy ), przysługującej Janowi Szawłowskiemu  
s. Jana Alfreda i Heleny z d. Rzeszotarskiej,  zmarłemu dnia 27 kwietnia 2021 r. w Chotumiu, która to kwota zostanie wydana 
osobie bądź osobom uznanym za spadkobierców Jana Szawłowskiego, pod warunkiem przedstawienia aktu poświadczenia 
dziedziczenia lub odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Janie Szawłowskim;

Jednocześnie Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny wzywa osobę bądź osoby uznane za spadkobierców Jana 
Szawłowskiego do odbioru wyżej opisanego depozytu, po przedstawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpisu prawo-
mocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Janie Szawłowskim - w terminie trzech lat od ukazania 
się niniejszego zawiadomienia; w przypadku nieodebrania depozytu, po upływie wskazanego terminu nastąpi jego likwidacja 
z mocy prawa.
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