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Na przełomie lutego i marca, w związku z obchodami  
Roku Zygmunta Krasińskiego i 200. rocznicą urodzin jednego 
z wieszczów narodowych, ukazało się wydawnictwo poświę-
cone dziełom Zygmunta Krasińskiego. Dotyczy ono zbiorów 
znajdujących się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Cie-
chanowie. 

Publikacja nosi tytuł „Krasiniana w zbiorach Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie – 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasiń-
skiego”. Przygotowaniem tekstów i fotografii zajęła się Barbara Bielasta, 
kierownik Biblioteki Regionalnej w Ciechanowie. W opracowaniu i wyda-
niu publikacji wzięli też udział pracownicy Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego, a całość została sfinan-
sowana ze środków Powiatu Ciechanowskiego

Więcej str. 2

O obchodach 200. rocznicy urodzin Z. Krasińskiego 
piszemy także na str. 3-4 i 10 

Powiat  Ciechanowski 
wydał  publikację  poświęconą 
Zygmuntowi  Krasińskiemu
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Powiat Ciechanowski wydał publikację poświęconą 
ZYGMUNTOWI  KRASIŃSKIEMU

2

ciąg dalszy ze str. 1

Zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta  
Krasińskiego w Ciechanowie, gromadzone od lat 50. XX w., wyodrębnione 
w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym PBP (znanym czytelnikom jako  
biblioteka regionalna), mają dwojaki charakter. Obejmują dokumenty tema-
tycznie związane z Mazowszem oraz te, które odnoszą się do osób tu żyjących 
lub działających. Wśród tych ostatnich główne miejsce zajmuje Zygmunt Kra-
siński – nasz wieszcz narodowy i Patron Biblioteki.

Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom zbiorów wydawnictw 
poświęconych poecie. W omówieniu zwracano uwagę na cechy formalno-
-wydawnicze publikacji: zaznaczenie pierwodruków, wydań anonimowych, 
określenie miejsca i roku wydania, ewentualnie wydawcy, a w opracowa-
niach przede wszystkim nazwiska autorów i tytuły. Uzupełnieniem są krótkie 
wzmianki o treści prezentowanych dzieł. 

„Krasiniana”, obecne w zbiorach biblioteki, można podzielić na kilka 
grup. Pierwszą stanowią utwory Z. Krasińskiego, spisane tu w kolejności ich 
powstawania: od pierwszych młodzieńczych prób literackich do „Niedokoń-
czonego poematu”. Oddzielnie przedstawione zostały liryki, listy, pisma filo-
zoficzne i polityczne pisane na przestrzeni wielu lat oraz zbiorowe wydania 
dzieł.

Drugą niewielką grupę dokumentów stanowią inspiracje twórczością 
Krasińskiego, a wśród nich utwory muzyczne i słuchowisko radiowe, utrwalo-
ne w postaci wydawnictw nutowych i kaset magnetofonowych.

Kolejną grupą publikacji są opracowania o Zygmuncie Krasińskim: jego 
biografie, w tym powieści biograficzne, ogólne opracowania krytyczno-lite-
rackie jego twórczości oraz szczegółowe omówienia poszczególnych utwo-
rów. Te wydawnictwa zostały przedstawione w każdej z grup, w kolejności ich 
wydawania. Na koniec zasygnalizowano obecność innych typów dokumentów 
oraz bibliografii.

Tekst główny został uzupełniony cytatami z utworów i listów Zygmunta 
Krasińskiego, opisującymi Opinogórę i okolicę oraz ilustracjami wybranych 
stron tytułowych i okładek omawianych książek, portretami Krasińskiego  
i jego bliskich oraz współczesnymi fotografiami, głównie obiektów w Opi-
nogórze.

Mamy nadzieję, że bogata oferta wydawnicza, obecna w zbiorach ciecha-
nowskiej biblioteki, zachęci jej czytelników do ich wykorzystania i bliższego 
poznania życia i twórczości wielkiego Poety, którego 200. rocznicę urodzin 
obchodzimy w tym roku.

Wydawnictwo trafi do szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski 
oraz do powiatowych placówek kultury. 

BTW

Wieczór  poświęcony  śp.  ALFREDOWI  BORKOWSKIEMU

Wyjątkowe spotkanie, poświecone ciechanowskiemu poecie, 
regionaliście, społecznikowi i lekarzowi odbyło się 24 lutego  
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej  
w Ciechanowie. Tym spotkaniem PCKISz chciało oddać hołd czło-
wiekowi, który jeszcze do niedawna często bywał we wnętrzach 
tak bliskiej mu od kilkudziesięciu lat instytucji. 

W Kawiarni Artystycznej odbył się pokaz filmu Arkadiusza Gołębiew-
skiego o Alfredzie Borkowskim, nakręconego z okazji 70 urodzin lekarza  
i społecznika. Później odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, a twórczość niedawno zmarłego po-
ety zaprezentowali uczniowie ze szkoły podstawowej z rodzinnego Mchowa 
(do której A. Borkowski także uczęszczał) oraz Zespołu Szkół nr 1 w Ciecha-
nowie z klasy polonistki Ewy Krysiewicz. Alfreda Borkowskiego tego wie-
czoru wspominali przyjaciele i znajomi. 

BTW

Śp. Alfreda Borkowskiego godnie uczciła młodzież, 
pisarze oraz znajomi i przyjaciele

W
YD

A
RZ

YŁ
O

 S
IĘ

Porządek sesji obejmował przede wszystkim uchwałę o pozbawieniu 
kategorii dróg powiatowych, położonych na terenie Ciechanowa, czyli od-
cinków ulic krzyżujących się z planowaną i już budowaną pętlą miejską: 
Są to następujące odcinki:

– ul. Śmiecińska (na odcinku od Sienkiewicza do Wesołej), 
– ul. Leśna (od skrzyżowania ze Starowiejską do skrzyżowania z pro-

jektowaną pętlą miejską), 
– ul. Widna (na odcinku od Starowiejskiej do Granicznej), 
– ul. Graniczna (na odcinku od ulicy Widnej do ulicy Płockiej), 
– ul. Niechodzka (na odcinku od Płockiej do skrzyżowania z pętlą wraz 

z obrębem skrzyżowania).  
– ul. Kargoszyńska (na odcinku od skrzyżowania z projektowaną pętlą 

miejską do ul. Gostkowskiej),
– ul. Mazowiecka (na odcinku od ul. Płockiej do Mleczarskiej). 

Wymienione odcinki dróg staną się miejskim z dniem 1 stycznia 2013 
roku.

O przekazanie tych fragmentów dróg wnioskował prezydent miasta 
Ciechanów Waldemar Wardziński. 

Starosta Sławomir Morawski w wypowiedzi dla CiechTivi powiedział, 
że wszystkie odcinki wchodzące w skład pętli, łącznie ze skrzyżowaniami 
będą teraz  drogami miejskim, natomiast te odcinki, które znajdą się poza 
pętlą będą nadal drogami powiatowymi. 

W pozostałej części sesja nadzwyczajna poświęcona była dostosowa-
niu struktury organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciecha-
nowskiego do nowych regulacji prawnych, które wejdą w życie 1 września 
2012 roku.

BTW

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego
27  lutego br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyła się XII, a I nadzwyczajna w tej 
kadencji sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego.  Zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Ciecha-
nowskiego. Wzięli w niej udział: radni powiatu, władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, 
kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, media i zaproszeni goście.



 

Młodzież i nauczyciele Liceum wraz z pocztem sztandarowym, 
rozpoczęli obchody podwójnej rocznicy już w sobotę 18 lutego, uczest-
nicząc we mszy świętej w Kościele św. Krzyża w Warszawie. To wła-
śnie w świątyni na Krakowskim Przedmieściu znajduje się epitafium 
poświęcone Zygmuntowi Krasińskiemu, tutaj też dzięki staraniom Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze zorganizowano wystawę planszową 
„Śladami poety”. Uświetniając niedzielną uroczystość w barokowych 
murach Zgromadzenia Księży Misjonarzy, grupa uczniów z Krasi-
niaka zaprezentowała spektakl na podstawie dramatu „Rok Pański”, 
napisanego przez ucznia Liceum z klasy II hpb – Piotra Górskiego. 
Sztuka, której inscenizację przygotował polonista Marek Rutkowski, 
została zainspirowana m.in. „Nie-Boską komedią” Zygmunta Krasiń-
skiego. Problematykę romantycznego dramatu, związaną z konfliktem 
racji cząstkowych i brakiem miłości w ludzkim świecie, przeniesiono 
w metaforyczne realia XXI wieku. Występ młodzieży – aktorów, a tak-
że tworzących zespół „Krach Band” muzyków i wokalistek – zyskał 
uznanie publiczności, o czym świadczyły liczne podziękowania i gra-
tulacje. 

Jedna z symbolicznych scen inscenizacji „Roku Pańskiego”

Kolejnego dnia, w niedzielę – 19 lutego nauczyciele i ucznio-
wie Krasiniaka wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych 
w Opinogórze przez Muzeum Romantyzmu. Delegacja szkoły wraz 
z pocztem sztandarowym uczestniczyła w mszy świętej w Koście-
le Parafialnym. Po mszy złożono kwiaty w krypcie, gdzie spoczy-
wają prochy poety. Następnie w  Dworze Krasińskich, przy licznie 
zebranej publiczności, młodzież I Liceum zaprezentowała frag-
menty spektaklu „Rok Pański”, który dzień wcześniej wystawiono  
w Warszawie. Inscenizacja, podobnie jak poprzednio, zebrała po-
chlebne opinie, a artyści zostali zaproszeni na występ w Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie z okazji Światowego Dnia  
Poezji, a także na prezentację dramatu w ramach majowych Nocy  
Muzealnych w Opinogórze. Także 19 lutego o godzinie 18. 00, dele-
gacja młodzieży i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym uczest-
niczyła w mszy świętej w Kościele farnym w Ciechanowie, w czasie 
której odsłonięto i poświęcono ufundowaną przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Ciechanowskiej, tablicę upamiętniającą dwusetną rocz-
nicę urodzin poety.

W poniedziałek 20 lutego rozpoczęły się oficjalne obchody  
Tygodnia Patrona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmun-
ta Krasińskiego. Tego dnia otwarto w szkole wystawę „Śladami  
Poety”, przygotowaną przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.  
O godzinie 17. 00 rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona lite-
raturze i sztuce romantyzmu, a także twórczości Z. Krasińskiego. 
Uczniowie liceum zaprezentowali własne eseje, w których „podą-
żali” szlakami twórców epoki. Znalazły się tu ciekawe i inspirujące 
do dalszych poszukiwań prace: Agnieszki Milewskiej z klasy III hp, 
Anny Pilzak z II bm, Natalii Dzierlińskiej i Marii Długołęckiej  
z II hd, Roberta Rutkowskiego z I sg. Podczas sesji naukowej referat 
wygłosił dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman  
Kochanowicz. Jego zagajenie dotyczyło życia Zygmunta Krasińskie-
go, a także związków poety z Mazowszem. 

We wtorek 21 lutego I Liceum gościło uczniów szkół gimnazjal-
nych na Powiatowym Konkursie Recytatorskim „W romantycznym 
duchu”. Konkurs od strony organizacyjnej przygotowały polonist-
ki: Magdalena Kołakowska i Irena Rzeczkowska. Trzydziestu ośmiu 
uczestników z 14 gimnazjów rywalizowało w kategoriach: poezja śpie-
wana i recytacja. Jury, pracujące w dwóch zespołach, zgodnie przyzna-
ło, iż uczniowie wyróżniali się wrażliwością na słowo i prezentowali 
wysoki poziom artystyczny. W kategorii poezja śpiewana pierwsze 
miejsce zajęła Joanna Sabalska; w kategorii recytacja – pierwsze miej-
sce uzyskały: Lidia Długołęcka i Milena Mączewska, drugie miejsce 
zdobyli: Bartosz Olszewski i Paweł Puczborski, zaś trzecie – Julia  
Piotrowska.

Gimnazjaliści nagrodzeni w konkursie wraz z członkami jury

Kolejny dzień obchodów Tygodnia Patrona – środa 22 lutego 
– przyniósł rozstrzygnięcie ogłoszonego  wcześniej i przygotowa-
nego przez nauczycieli bibliotekarzy konkursu dla klas pierwszych  
Liceum. Tradycja rywalizacji pierwszoklasistów z okazji święta 

 

ciąg dalszy na str. 4

Podwójny  jubileusz  Krasiniaka

W życiu każdej, mniejszej czy większej społeczności zdarzają się okresy wyjątkowe, świętowa-
ne ze szczególnym zaangażowaniem. Takim właśnie czasem dla „krasiniakowej braci” były  
obchody Tygodnia Patrona, odbywające się w dniach od 20 do 24 lutego 2012 r. Zorganizo-

wano je w wyjątkowym roku, w którym przypadają dwie okrągłe rocznice: dwusetna urodzin Patrona 
Liceum – Zygmunta Krasińskiego, oraz stulecie istnienia szkoły. Warto przypomnieć, iż trzeci wieszcz 
urodził się w Paryżu 19 lutego 1812 roku, zaś wiek później w 1912 roku Włodzimierz Topoliński 
założył w Ciechanowie sześcioklasowe progimnazjum męskie, mieszczące się w budynku przy ulicy War-
szawskiej. To z tej szkoły narodził się Kras in iak .

www.ciechanow.powiat.pl
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szkoły liczy wiele lat, w tym roku jednak uczniowie mieli zadania 
nietypowe. Jury oceniało bowiem najbardziej interesujący i pomy-
słowy alternatywny życiorys Zygmunta Krasińskiego, a także komiks 
prezentujący przełomowe wydarzenia z biografii trzeciego wieszcza. 
W kategorii „alternatywny życiorys”  pierwsze miejsce zajęły: Anna 
Olbryś z klasy Ibm, a także Marta Rutynowska i Katarzyna Wawrzy-
niak z klasy Imib. Wyróżnienie otrzymała Maria Lachowska z Ibb. 
Z kolei za błyskotliwość, oryginalność i wysoki poziom estetyczny 
uhonorowano autorów komiksów: Adriannę Ojrzanowską, Agatę 
Chylińską z klasy Imib, oraz Natalię Zbyszyńską (Img) i Tomasza 
Michalskiego (Ibm). 

W czwartek 23 lutego otwarto, przygotowaną przez bibliotekę 
szkolną, wystawę poświęconą słynnym absolwentom Krasiniaka . Wy-
stawę można było podziwiać na holu przed małą salą gimnastyczną 
również następnego dnia. W czwartek wydano  specjalny, okoliczno-
ściowy numer gazetki szkolnej „Szarak”. Znalazły się tam m.in. wy-
wiady z władzami powiatu i miasta. Nie zabrakło wspomnień absol-
wentów Krasiniaka, m.in. nadbrygadiera Bogdana Kołakowskiego.  
W „Szaraku” można było również przeczytać eseje popularnonaukowe 
i alternatywne życiorysy Zygmunta Krasińskiego przygotowane przez 
uczniów szkoły. Zamieszczono tu wybrane komiksy prezentujące sce-
ny z życia poety.

Ukoronowaniem obchodów Tygodnia Patrona stała się uroczy-
sta akademia, na której 24 lutego licznie pojawili się m.in.: starosta 
powiatu ciechanowskiego Sławomir Morawski, wicestarosta – An-
drzej Pawłowski, prezydent Ciechanowa  Waldemar Wardziński, ks. 
kanonik Eugeniusz Graczyk, byli i obecni posłowie na Sejm RP: 
Aleksander Sopliński i Mirosław Koźlakiewicz. Obecny był, jak 
każdego roku, potomek rodu Krasińskich Piotr Krasiński z małżon-
ką. Nie zabrakło dyrektorów szkół średnich i gimnazjów, emeryto-
wanych nauczycieli, a także starszych i młodszych absolwentów  
i przyjaciół szkoły. Wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Krasiniaka, po 
czym można było wysłuchać wielu okolicznościowych przemówień, 
życzeń i wspomnień. Uroczystość zakończył spektakl „Rok Pański”, 
mający swoją premierę tydzień wcześniej w Kościele św. Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu. 

Uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Krasiniaka 

Należy dodać, że właśnie w piątek przekazano wszystkim pra-
cownikom, uczniom liceum, a także zaproszonym gościom, przy-
gotowaną dzięki współpracy z Pocztą Polską kartę okolicznościową  
z wizerunkiem szkoły i jej patrona. Na tę szczególną okazję wydano 
także znaczek personalizowany, który można było zakupić za nie-
wielką opłatą.

Piotr Krasiński, jak zwykle ze zwadą, snuje opowieść 
o perypetiach członków swej rodziny

Mimo że Tydzień Patrona dobiegł końca, planowane są kolejne 
przedsięwzięcia związane z podwójną rocznicą. W Liceum odbędzie 
się  konkurs literacki i plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych – „W romantycznym duchu” . Organizowany jest 
rajd rowerowy szlakiem Krasińskich. Młodzież pracuje nad muzycz-
nymi adaptacjami poezji Zygmunta Krasińskiego i wydaniem płyty. 
W czerwcu odbędzie się XIII Zjazd Koleżeński Absolwentów Krasi-
niaka, ukaże się również broszura okolicznościowa z okazji stulecia 
szkoły pt.: „Krasiniak XXI wieku”. Na grudzień planowane jest wy-
danie kalendarza na 2013 rok poświęconego jubileuszowi. Oficjalnym 
zakończeniem obchodów stanie się  wmurowanie tablicy pamiątkowej 
upamiętniającej stulecie szkoły.

Poczet sztandarowy I LO podczas uroczystości 
w Kościele Farnym w Ciechanowie

Tekst i foto: 
Redakcja gazetki szkolnej „Szarak”

I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Podwójny  jubileusz  Krasiniaka



Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Powiatowy Urząd Pracy 
w Ciechanowie 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Ciechanowie 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Ciechanowie

zapraszają
na

IV SUBREGIONALNE TARGI 
EDUKACJI I PRACY

CIECHANÓW 2012

pod patronatem 

Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz 

Starosty Ciechanowskiego 

Targi odbędą się w dniu 13 kwietnia br.  
w Ciechanowie w Hali Sportowej MOSiR przy  
ul. 17 Stycznia 60 C – początek imprezy godz. 1000. 

Głównym celem Targów jest wsparcie młodzieży w 
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Odbiorcami 
będzie młodzież z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
studenci szkół wyższych, rodzice i opiekunowie, nauczy-
ciele.

Impreza będzie doskonałą okazją do prezentacji ofert 
kształceniai możliwości zatrudnienia w subregionie. Na 
Targach zaprezentowane zostaną oferty  kształcenia szkół  
ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz możliwości 
skorzystania z usług placówek zajmujących się poradnic-
twem zawodowym. Instytucje pośrednictwa pracy przed-
stawią również aktualne oferty pracy w subregionie.

W trakcie Targów zorganizowane zostaną warsztaty  
w zakresie autoprezentacji dla młodzieży szkolnej. Waż-
nym elementem programu tegorocznej imprezy będzie 
zorganizowana w przeddzień Targów, tj. 12 kwietnia 
br., konferencja nt. „Kształcenie zawodowe wobec 
potrzeb lokalnych rynków pracy w subregionie cie-
chanowskim”, która odbędzie się w gmachu Akademii  
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie przy  
ul. Kraszewskiego 8 A.

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

Patronat medialny
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P R O G R A M

12 kwietnia 2012 rok        (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Ciechanowie)

K o n f e r e n c j a
„Kształcenie zawodowe wobec potrzeb lokalnych rynków pracy w subregionie ciechanowskim”

godz. 1000  –  otwarcie konferencji oraz prezentacja jej założeń i programu 
 (dr Z. Ptasiewicz – Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)
godz. 1015  –  referat „Problemy absolwentów szkół zawodowych na lokalnych rynkach pracy subregionu” 
 (M. Kołomańska – Wojewódzki Urząd Pracy)
godz. 1035  –  referat „Kształcenie i doskonalenie zawodowe w świetle zmian w systemie oświaty” 
 (P. Bartosiak, A. Bąkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej);
godz. 1055  –  referat „Efektywność kształcenia zawodowego w opinii pracodawców na Mazowszu” 
 (D. Drzewiecka – Mazowiecka Izba Gospodarcza);
godz. 1115  –  referat „Możliwości finansowego wspierania kształcenia zawodowego w ramach POKL na Mazowszu” 
 (E. Szymanik – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
godz. 1135  –  panel dyskusyjny (moderator – dr A. Kaliszewski – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli):
 poradnictwo zawodowe wobec problemów kształcenia zawodowego; 
 rola gimnazjów w systemie orientacji zawodowej; 
 innowacyjność w działalności szkół zawodowych na przykładzie powiatu ciechanowskiego; 
 wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji zadań szkół zawodowych)
godz. 1400  –  podsumowanie dyskusji i zakończenie konferencji

13 kwietnia 2012 rok        (Targi w Hali Sportowej MOSiR w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia) 

godz. 1000  –  powitanie uczestników Targów oraz prezentacja celów i programu imprezy
godz. 1015  –  oficjalne wystąpienia gości 
godz. 1030  –  uroczyste otwarcie Targów i zaproszenie do odwiedzania stoisk
godz. 1050  –  inauguracja zajęć (warsztatów) dla młodzieży w zakresie autoprezentacji
            (zajęcia w grupach do godz. 1230)
godz. 1400  –  zakończenie Targów  
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Początek nowego roku w I Liceum Ogólnokształcącym przyniósł 
remont sali gimnastycznej. Sala ćwiczeń w największej szkole ponad-
gimnazjalnej w Ciechanowie nie była w najlepszym stanie. Wykona-
nie kapitalnego remontu zajęło miesiąc. Koszt wykonanych prac to 
99.861,82 zł. 

W ramach remontu wykonano m.in.: położenie nowego, specjalnego parkietu 
sportowego (stary został zdjęty z podłogi), malowanie ścian emulsją i farbą olej-
ną, odświeżenie tablic do gry w koszykówkę, wymianę siatek osłaniających okna, 
oczyszczenie i odświeżenie drabinek gimnastycznych oraz wymianę drzwi.

Pracę wykonała firma Łukasz Wasilewski, Piotr Gregorczyk z Warszawy.
Warto dodać, że uroczyste obchody Dnia Patrona 24 lutego, odbywały się już  

w wyremontowanej sali gimnastycznej.
BTW

Z wyremontowanej sali gimnastycznej już korzysta młodzież szkoły 

Ponad 300 tys. zł. środków zewnętrznych udało się pozyskać  
Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  
w Ciechanowie na modernizacje i działalność edukacyjną.

Powiatowa jednostka kultury przygotowała i złożyła na przełomie 2011/2012 aż 
osiem samodzielnych wniosków:
–  trzy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
–  cztery do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie,
–  jeden do Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Kilka ze złożonych wniosków już zostało rozpatrzonych i to pozytywnie. W roku 
2012 Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 
otrzymało następujące dotacje celowe:
–  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu Opera-

cyjnego „Infrastruktura domów kultury” – 126.000 zł. na zakup sprzętu nagłaśnia-
jącego, oświetleniowego i multimedialnego do celów edukacyjnych (plus wkład 
własny 24.000 zł.). Razem na to zadanie będzie przeznaczone 150.000 zł.,

–  z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w ramach Programu Operacyjnego  
„Filmowe inicjatywy lokalne” – 5.000 zł. na działalność Dyskusyjnego Klubu  
Filmowego Powiatowe Centrum Kultury (wkład własny 2.000 zł).,

–  także z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego 
„Modernizacja kin” – 20.000 zł. na przystosowanie kina dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i zainstalowanie klimatyzacji w kabinie projekcyjnej (wymóg przy 
cyfryzacji), wymagany wkład własny 21.000 zł.,

– i trzecia dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Ope-
racyjnego „Cyfryzacja kin” – 175.000 zł. na cyfryzację kina i zakup niezbędnych 
urządzeń do projekcji filmowych w technice 3D  (trójwymiarowej). Uzupełnienie 
zadania wymaga ok. 220.000 zł. 

Ponadto do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono dwie oferty 
na organizację imprez cyklicznych, w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja 
kulturalna” . Wnioski czekają na ponowne rozpatrzenie, po złożeniu odwołania.  
Decyzja zapadnie do połowy kwietnia. Oferty otrzymały pozytywną opinię eksper-
tów; obie otrzymały ponad 60 pkt. Do otrzymania dotacji zabrakło od 7 do 9 pkt., co 
jest podstawą do złożenia odwołania i ponownego rozpatrzenia.

BTW

W pracowniach plastycznych PCKiSz prowadzone są zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, które cieszą się dużym powodzeniem 

Trwa remont pomieszczeń w Bursie 
Szkolnej przy ul. 17 Stycznia w Ciechano-
wie, gdzie zamieszkają sportowcy uprawia-
jący dyscyplinę – podnoszenie ciężarów. Po-
mieszczenia na I piętrze budynku A – Bursy, 
zostaną zaadaptowane na pokoje mieszkal-
ne dla sportowców. 

W wyniku porozumienia władz powiatu ciecha-
nowskiego i klubu CLKS Mazovia, do dyspozycji 
sportowców przekazanych zostało 10 pomieszczeń 
z przeznaczeniem na pokoje i łazienkę o łącznej po-
wierzchni 233 m kw. Sportowcy do dyspozycji będą 
mieli też korytarz i klatkę schodową. Zakończenie re-
montu planowane jest z końcem marca.

Dodajmy, iż po wyprowadzeniu się z budynku  
Kuratorium Oświaty, które przez 13 lat zajmowało 
556 m kw. powierzchni, biura nie będą stały puste. 

Z początkiem stycznia, cztery pokoje na parterze 
skrzydła zajęła Mazowiecka Wojewódzka Komenda 
OHP w Warszawie – Centrum Edukacji i Pracy Mło-

dzieży w Ciechanowie. Hufiec wynajmuje 96 m kw. 
powierzchni. 

Także na parterze, od blisko 20 lat, swoją sie- 
dzibę ma Biblioteka Pedagogiczna, która zajmuje 
331 m kw.

Na uwagę zasługuje informacja, iż Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe niebawem przeniesie swo-
ją siedzibę także do Zespołu Burs Szkolnych przy  
ul. 17 Stycznia. Na potrzeby Schroniska wygospoda-
rowano 12 pokoi w części C budynku.

Tym samym dla młodzieży, mieszkającej w bursie 
zostały 104 miejsca, co w pełni zabezpiecza potrzeby 
mieszkańców – tłumaczy Zofia Piątkowska – dyrek-
tor Zespołu Burs Szkolnych. W bursie na co dzień 
mieszkają: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych i słuchacze ciechanowskich kolegiów. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Skrzydło A budynku Zespołu Burs Szkolnych 
zostało już prawie w całości zagospodarowane



W Ciechanowie pamiętano o Żołnierzach Wyklętych
Już po raz drugi w historii Polski niepodległej odbyły się uroczyste obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowione na dzień 1 marca święto, będące świętem 
państwowym, poświęcone jest bohaterom pierwszych lat powojennych, którzy po II wojnie 
światowej stawiali opór przeciwko próbie sowietyzacji Polski realizowanej przez Armię 
Czerwoną, NKWD, UB i KBW, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie 
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego.

W Ciechanowie uroczyste obchody pod tablicą pamiątko-
wą, umieszczoną na budynku byłej siedziby Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 11 Pułku Uła-
nów Legionowych rozpoczęły się 29 lutego br., w przeddzień 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich orga-
nizatorem było Ciechanowie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. 
Hetmana Lwa Sapiechy. 

Apelem poległych upamiętniono żołnierzy, bohaterów 
podziemia niepodległościowego, którzy zginęli w walce o 
wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę. Uroczystości 
prowadził prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Het-
mana Lwa Sapiehy – Marcin Dominiak. Wartę honorową 
zaciągnęli członkowie Stowarzyszenia, strzelcy, harcerze 
i członkowie militarnej grupy Air Soft Gun. Kpt. Marcin 
Dominiak, szef SRH, odczytał nazwiska partyzantów pole-
głych i pomordowanych. Pod tablicą złożono kwiaty i za-
palono znicze.  

Pod tablicą pamiątkową na budynku byłej siedziby Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wieńce 
złożyli przedstawiciele władzy lokalnej, w tym władze po-

wiatu ciechanowskiego oraz stowarzyszenia, parlamenta-
rzyści, harcerze i mieszkańcy. 

Natomiast 1 marca uroczystości odbywały się w sali  
widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. 

Uczestnicy wysłuchali prelekcji dr. Krzysztofa Kacprza-
ka pt.”Żołnierze Wyklęci Ziemi Ciechanowskiej”. Zapre-
zentowano także filmy: „Elegia na śmierć Roja”, w reżyserii 
Jerzego Zalewskiego, oraz „Sny stracone, sny odzyskane”, 
w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego. Na zakończenie 
wszyscy wysłuchali retransmisji koncertu zespołu De 
Press „Myśmy Rebelianci” z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, z tekstami piosenek i wierszy Żołnierzy Wyklętych, 
w wydaniu rockowym oraz świadectwami świadków tam-
tych lat. W trakcie uroczystości pokazane też zostały krót-
kie filmiki ciechanowskich uczniów: „Pamięć”, „Bo byli Po-
lakami”, „Cukiernia”.

Tego dnia w miejscach pamięci związanych z „Żołnierza-
mi Wyklętymi” na terenie powiatu zostały zapalone zni-
cze i zaciągnięte warty honorowe przez Związek Strzelecki 
„Strzelec” JS 1022 w Ciechanowie.

BTW

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
przedstawiająca portrety Zygmunta 
Krasińskiego z różnych okresów jego 
życia, wizerunki jego rodziny i przyja-
ciół. Uzupełniały ją fotografie miejsc
bliskich Poecie oraz cytaty z jego listów 
i utworów. Czytelnicy mogli też obej-
rzeć różne wydania „Irydiona”, zgro-
madzone w zbiorach biblioteki, w tym 
pierwodruk z 1836 r., pierwsze wyda-
nie krajowe z 1851 r. i przekład włoski 
oraz kilka opracowań krytyczno-lite-
rackich omawiających dzieło.

Zaprezentowana też została nowa 
publikacja PBP, autorstwa Barbary 
Bielastej „Krasiniana w zbiorach Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Ciechano-
wie”, wydana przez Powiat Ciechanow-
ski oraz okolicznościowy kalendarz ilu-
strujący miejsca Ziemi Ciechanowskiej, 
związane z poetą, przygotowany przez 
Starostwo Powiatowe we współpracy  
z Biblioteką.

Red.

Pod tablicą na budynku byłej siedziby Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa  Publicznego złożono wiązanki kwiatów

Spotkanie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki poświęcone 
było Żołnierzom Wyklętym

Prof. dr hab. Piotr Roguski wygłosił prelekcję  
zatytułowaną „Irydion” Zygmunta Krasińskiego

W Bibliotece Regionalnej w Ciechanowie, 29 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Z Bibliotecznej 
Półki..”. Zainaugurowało ono obchody 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego w Powiatowej Bibliotece Publicznej, od 
50 lat, tj. od 1962 r. noszącej imię Trzeciego Wieszcza. Prelekcję zatytułowaną „Irydion” Zygmunta Krasińskiego” wygłosił 
prof. dr hab. Piotr Roguski – krytyk literacki, poeta, wykładowca Akademii 
Humanistycznej w Pułtusku. Przedstawił dramat Krasińskiego jako utwór 
symboliczny, oparty na wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej. Odniósł się 
też do jego odbioru przez współczesnego, szczególnie młodego czytelnika. 

O „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego



Konkurs, który odbył się 22 marca w PCKiS wyłonił uczniów, 
dla których wiedza o regionie nie jest tajemną wiedzą, ale wiedzą 
o ciekawych miejscach i ludziach związanych z Ziemią Ciechanow-
ską. Na uwagę zasługuje fakt, że w konkursie od wielu lat wyróż-
niają się uczniowie z tzw. szkół wiejskich. To oznacza, że zajęcia  
z regionalizmu są tam prowadzone na tyle interesująco, że ucznio-
wie chcą zdobywać wiedzę i z powodzeniem biorą udział w tym 
konkursie. 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury postanowiło przyznać na-
stępujące nagrody i wyróżnienia: 

w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Mateusz Brzeziński 
 – Szkoła Podstawowa w Młocku
II miejsce – Kinga Kutrowska 
 – Szkoła Podstawowa w Glinojecku
III miejsce – Magdalena Zalewska 
 – Szkoła Podstawowa w Glinojecku

wyróżnienie – Maciej Podlecki 
 – Szkoła Podstawowa w Młocku 
wyróżnienie – Adam Antoszkiewicz 
 – Szkoła Podstawowa w Młocku 
wyróżnienie – Magdalena Brozdowska 
 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Ciechanowie

                           w kategorii gimnazjum 
I  miejsce Radosław Kwieciński – Gimnazjum w Glinojecku 
II  miejsce Aleksandra Mańkowska – Gimnazjum w Glinojecku 
III  miejsce Narcyza Rychlińska – Gimnazjum w Glinojecku
wyróżnienie – Adrian Kruszewski – Gimnazjum w Gumowie 
wyróżnienie – Joanna Sabalska – Gimnazjum w Młocku 
wyróżnienie – Anita Wrońska – Gimnazjum w Młocku 

Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie: Barbara Tokarska-Wójciak – rzecz-
nik prasowy starosty ciechanowskiego, redaktor naczelna Samorządowca Powiatu Cie-
chanowskiego; Ewa Stangrodzka – dziennikarka, regionalistka, poetka, przewodnik 
PTTK i Andrzej Liszewski – instruktor PCKiSz w Ciechanowie.

BTW

Przyznano  stypendia  z  Funduszu  „Sztuka  Młodych” 
Komisja Funduszu „Sztuka Młodych” przyznała stypendia, które 

wesprą utalentowaną artystycznie młodzież, dzięki czemu będzie mogła 
dalej doskonalić talent i swoje umiejętności artystyczne. Komisja, w skład 
której weszli: dr Teresa Kaczorowska, Tadeusz Olszak i Andrzej Liszew-
ski, po zapoznaniu się z 7 złożonymi wnioskami przyznała jednorazowe 
stypendia dla:

1. Teatru Ognia „Widmo” działającego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Glinojecku – 500 zł. na warsztaty artystyczne;

2. Anny Border z Ciechanowa – 1.000 zł. na warsztaty wokalne w 
Akademii Musicalowej w Warszawie;

3. „Rewii dziecięcej” działającej przy PCKiSz w Ciechanowie – 1.000 
zł. na zakup kostiumów do widowiska „Czerwony Kapturek”;

4. Marty Federowicz z Ciechanowa – 1.200 zł. na warsztaty wokalne;

5. Koła Plastycznego „Paleta” działającego przy PCKiSz – w wysoko-
ści 1.400 zł. na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni plastycznej;

6. Stowarzyszenia Akademia Kultury w Ciechanowie – 4.000 zł. na 
zakup materiałów potrzebnych do realizacji widowiska „Młodzi, gniewni, 
pozytywni”. Łącznie przyznano stypendia na kwotę 9.100 zł. 

Przypomnijmy, że środki na Fundusz „Sztuka Młodych” zbierane są m.in.
podczas Koncertu Noworocznego „Gala”, który jest nie tylko przeglądem do-
robku kulturalnego powiatu ciechanowskiego, ale również koncertem chary-
tatywnym na rzecz uzdolnionej młodzieży. W tym roku ciechanowscy dzien-
nikarze zebrali rekordową kwotę 5  117, 67 gr. i 2 euro. Cała ta kwota została 
przeznaczona na ciechanowski Fundusz. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Premiera widowiska „Młodzi, gniewni, pozytywni”
Spektakl został wystawiony na deskach Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki 26 marca o godz. 19.00. Prapiemiera widowiska 
miała miejsce już 21 marca w pierwszym dniu wiosny. Młodzi, 
gniewni, pozytywni to widowisko o młodych zbuntowanych lu-
dziach, którym towarzyszy miłość do tańca i muzyki. Czasem to-
warzyszą im bardzo trudne chwile. Jednak znajdują sposób na to 
aby wspólnie i bezpiecznie przejść przez życie…

„Młodzi, gniewni, pozytywni” to zaskakująca opowieść o młodych lu-
dziach, ich problemach i radościach. Widowisko opowiada o sprawach ważnych 
dla każdego nastolatka. Porywająca muzyka / m.in. Marek Grechuta, Perfect, 
Metallica, Dżem, T. Love, Kasia Nosowska , Pink Floyd, Rubik, Snoop- Dogg, 

Missy Elliott /, ciekawa choreografia, efekty audiowizualne oraz autentyczna 
pozytywna energia ciechanowskiej młodzieży to atuty tego spektaklu. 

Młodzież pokazała, że taniec może być pasją, że jest językiem uniwersal-
nym. Mistrzowskie przygotowanie warsztatowe wzmocniło cały pozytywny 
przekaz widowiska. 

Reżyseria, scenariusz i choreografia: Jolanta Szlagowska, Rafał Sawko, 
Cezary Skrzypczyński. Wykonawcami są tancerze Zespołu Tanecznego FUN-
NY, wokaliści zespołu CHAJIM oraz członkowie Stowarzyszenia PSYCHO-
ART.

Gratulacje należą się wszystkim występującym na scenie, ale także cho-
reografom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia 
kulturalnego.

BTW

 Fragment spektaklu „Młodzi, gniewni, pozytywni” 

Wszyscy uczestnicy konkursu Wiedzy o Regionie „Ciechanów i okolice” 
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Foto: M. Penda, archiwum I LO w Ciechanowie


