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POWIAT KOZIENICKI STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2012

12 kwietnia 2012 roku to data, która 
na stałe wpisze się do historii powiatu 
kozienickiego. Tego oto dnia zostaną 
przekazane Staroście Powiatu Kozie-
nickiego symboliczne klucze do „Sto-
licy Kultury Mazowsza 2012” przez 
Starostę Powiatu Żyrardowskiego. 
Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” 
organizowany jest przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego już od  
11 lat. W 2001 roku ten zaszczytny 
tytuł otrzymał Pułtusk, w 2002 Wę-

grów, w 2004 Sokołów, w 2005 Szyd-
łowiec, a w 2006 Płońsk. W latach 
następnych tytułem tym mogły się 
pochwalić powiaty: w 2007 sierpecki,  
w 2008 makowski, w 2009 piase-
czyński, w 2010 sochaczewski, zaś  
w 2011 żyrardowski. 

Komisja Konkursowa tegorocz-
nej edycji konkursu wysoko oceniła 
przedstawioną przez Wydział Promocji  
i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach ofertę kulturalną. Na 
decyzję Komisji miały wpływ również 
dotychczasowe dokonania Starostwa 
w zakresie upowszechniania kultury  
i działania na rzecz promocji kulturo-
wego bogactwa Mazowsza.

W ramach realizowanego projektu 
odbędzie się wiele imprez kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych i tu-
rystycznych. W kalendarzu znajdziemy 
m.in. festiwale i imprezy plenerowe ta-
kie jak: Festiwal Piękna Półfinał Miss 
Polski 2012, Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka, Plener Fotograficzno-Ma-
larski, Dni Puszczy Kozienickiej, Dni 

Gminy: Garbatka-Letnisko, Magnu-
szew, Głowaczów, Sieciechów, Dożyn-
ki Powiatowo-Gminne w Kozienicach, 
widowiska i rekonstrukcje historyczne. 
Nie zabraknie również wydarzeń dla 
koneserów muzyki i sztuki. Będą to 
m.in. Koncerty w Kościołach w Roz-
niszewie i Opactwie z cyklu Mazow-
sze w Koronie Staropolskie Wieczory  
w Zabytkach Architektury Mazowie-
ckiej, wystawy, wernisaże, jak rów-
nież spotkania z artystami, pisarzami, 
poetami, satyrykami organizowane  
w Galerii „Na piętrze” w Rozniszewie, 
Muzeum Regionalnym w Kozienicach, 
Bibliotece Publicznej Gminy Kozieni-
ce, Kozienickim Domu Kultury.

W tym numerze biuletynu przedsta-
wiamy informację o imprezach, które 
odbędą się w kwietniu i maju. O ko-
lejnych będziemy informować w na-
stępnych numerach biuletynu. Ponadto 
informacje o wydarzeniach kultural-
nych znajdziecie Państwo na stronie  
www.kozienicepowiat.pl.
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POWIAT KOZIENICKI STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2012
Inauguracja Projektu „Powiat 

Kozienicki Stolica Kultury  
Mazowsza 2012”

Podczas uroczystości inaugurują-
cej projekt Powiat Kozienicki Stolica 
Kultury Mazowsza 2012 odbędzie się 
uroczyste przekazanie symbolicznych 
kluczy do „Stolicy Kultury Mazowsza” 
od Starosty Powiatu Żyrardowskiego, 
który ten tytuł piastował w 2011 r. Gala 
wręczenia Kluczy uświetniona będzie 
pokazem wyrobów i produktów regio-
nalnych, w tym nagrodzonych Laurem 
Marszałka Województwa Mazowie-
ckiego. Bogactwo kulturowe Ziemi 
Kozienickiej zaprezentują na stoiskach 
twórcy i artyści działający na terenie 
powiatu kozienickiego. Część oficjal-
na przeplatana będzie występami sce-
nicznymi rodzimych wykonawców  
i zespołów. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół IncarNations, który współtwo-

rzył i w którym gra rodowity kozieni-
czanin Wojtek Krzak. Relację z Inaugu-
racji Projektu można będzie oglądać na 
żywo w TVP Warszawa.

Uroczystości upamiętniające 
zrzut cichociemnych w ramach 

operacji Weller 7 z dnia 7-8 kwietnia 
1944 r. – 29 kwietnia  Grabów nad 
Pilicą, Paprotnia

Po raz pierwszy uroczystość zor-
ganizowano w 2009 r., w 65 rocznicę 
udanego zrzutu cichociemnych, spado-
chroniarzy Armii Krajowej w Paprotni, 
gmina Grabów nad Pilicą. Od począt-
ku imprezę wspierał i patronował jej 

jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 
cichociemnych gen. bryg. w st. spocz. 
Stefan „Starba” Bałuk. W organizację  
i przebieg uroczystości i widowiska 
historycznego zaangażowana jest rów-
nież jednostka specjalna GROM, która 
kontynuuje tradycje cichociemnych. 
Organizatorzy – Gmina Grabów nad 
Pilicą, Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach, Nadleśnictwo Dobieszyn, 
Stowarzyszenie „Grabo” oraz Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych i współpracujące grupy 
rekonstrukcyjne rokrocznie przygoto-
wują widowisko historyczne dokładnie 
w miejscu historycznego zrzutu. Przed 
widowiskiem odbywają się uroczystości 
pod pomnikiem w Grabowie nad Pilicą 
upamiętniającym zrzut, natomiast w Pa-
protni proboszcz parafii pw. Św. Trójcy  
w Grabowie nad Pilicą ks. Stanisław 
Drąg odprawia mszę św. polową. Impre-
za z roku na rok przybiera coraz to nową 
i lepszą formułę, a na uwagę zasługuje 
fakt, że podczas pierwszego widowiska 
widzowie oglądali skoki spadochrono-
we, wykonane po raz pierwszy podczas 
rekonstrukcji historycznej w Polsce. 

Rekonstrukcja historyczna Przed-
moście Maciejowickie 2012 –  

6 maja Ryczywół błonia nad Radomką

Tegoroczna rekonstrukcja histo-
ryczna w Ryczywole gm. Kozienice na 
błoniach nad Radomką przedstawiać 
będzie walki na tzw. Przedmościu Ma-
ciejowickim, czyli zmagania Wojska 
Polskiego z Wehrmachtem w dniach  
8-9 września 1939 r. o strategiczny 
most wojskowy rozciągnięty na Wiśle 
między Świerżami Górnymi a okoli-
cami Maciejowic. Będzie to już piąte 
widowisko historyczne nawiązujące 
do wydarzeń z września 1939 r. w Ry-
czywole. Śmiałym zamierzeniem or-

ganizatorów tegorocznej rekonstrukcji 
– Kozienickiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych, Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, Gminy 
Kozienice – jest zaprezentowanie dy-
namicznego widowiska jakiego jesz-
cze widzowie nie mieli okazji oglądać. 
Oprócz ponad 150 rekonstruktorów  
i aktorów w historycznym umunduro-
waniu na polu walki zobaczyć będzie 
można bogatą scenografię, spekta-
kularną pirotechnikę, liczne pojazdy 
historyczne i ich repliki. Smaczkiem 
rekonstrukcji będzie udział jedynej na 
świecie repliki polskiego czołgu 7TP, 
który w składzie 1 Batalionu Czoł-
gów Lekkich walczył w regionie m.in.  
o Głowaczów, w okolicach Ryczywo-
łu i przeprawy mostowej w Świerżach. 
Dodatkowo przewidziano również wy-
jątkową niespodziankę, nie pokazywa-
ną dotąd na rekonstrukcjach w Polsce 
– efektowną potyczkę na niebie. 

Powiatowy Rajd Rowerowy „Ślada-
mi Historii” – 19 maja, północna 

część powiatu kozienickiego

Będzie to już II Powiatowy Rajd 
Rowerowy. Pierwszy, zorganizowany 
w 2011 r. przez Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach Powiatowy Rajd Ro-
werowy „Śladami Historii” cieszył się 
dużym zainteresowaniem uczestników. 
Prowadzący przez najpiękniejsze za-
kątki Puszczy Kozienickiej i rezerwaty 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 
szlak rajdu kierował rowerzystów do 
miejsc związanych z dziejowymi wy-
darzeniami historii Polski – bitwami  
I wojny światowej w tym „bitwą trzech 
Marszałków” pod Laskami-Anieli-
nem, gdzie Józef Piłsudski osobiście 
dowodził I Brygadą Legionów Pol-
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skich. Trasę 60 kilometrowego rajdu 
wyznaczyli i opracowali pracownicy 
Wydziału Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach. II 
Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami 
historii’ prowadzić będzie po północ-
nych terenach powiatu kozienickiego, 
obfitujących w miejsca upamiętniające 
wydarzenia z Powstania Styczniowego 
oraz II wojny światowej. Podczas rajdu 
każdy uczestnik otrzymuje specjalnie 
opracowany folderek z opisem i mapką 
rajdu. Wspólny poczęstunek na koniec 
dodatkowo integruje wszystkich pasjo-
natów dwóch kółek, aktywnego wypo-
czynku, historii i pięknych okoliczno-
ści przyrody powiatu kozienickiego. 

Koncert z cyklu Mazowsze w Ko-
ronie. Muzyczne Wieczory w Za-

bytkach Architektury Mazowieckiej  
– 20 maja kościół w Rozniszewie

W 2012 roku Koncerty z cyklu Ma-
zowsze w Koronie w powiecie kozieni-
ckim odbędą się dwukrotnie. 20 maja  
w kościele pw. NMP w Rozniszewie 
odbędzie się koncert Andrzeja Kon-
stantego Kulki i Kwartetu Smyczko-
wego PRIMA VISTA. W programie 
utwory Antonio Vivaldiego Stabat 
Mater i Cztery Pory Roku. 

W listopadzie w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Opactwie  
w gminie Sieciechów odbędzie się kon-
cert chóru SGH. Staropolskie Wieczory 
w Zabytkach Architektury Mazowie-
ckiej z cyklu Mazowsze w Koronie 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu kozienickiego. 
Jest to jedna z kilku cyklicznych im-
prez organizowanych przez Starostwo 
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P o w i a t o w e  
w Kozienicach. 
I koncert z tego 
cyklu odbył 
się  w listopa-
dzie 2006 roku  
w Kościele 
pw. św. Krzyża  
w Kozienicach. 
W y s t ą p i ł a 
wówczas Or-
kiestra Kame-
ralna Filharmo-
nii Narodowej  
w Warszawie 
pod kierow-
nictwem arty-
stycznym Jana 
Lewaka. 

MAGNIFICAT, ANIMA MEA 
DOMINUM – KONCERT MUZYKI 
JOHANNA SEBASTIANA BACHA 
pod takim tytułem także w kościele 
pw. św. Krzyża w Kozienicach można 
było w październiku 2007 roku wy-
słuchać II koncertu z cyklu Mazowsze  
w Koronie. 

III koncert JOSEPH HAYDN – 
WIELKIE DZIEŁA odbył się w  maju 
2008 roku w kościele pw. św. Krzyża 
w Kozienicach. W 2009 roku IV kon-
cert Mazowsze w Koronie Staropolskie 
Wieczory w Zabytkach Architektury 
Mazowieckiej pt. „Polskość – tradycje  
i inspiracje” odbył się w maju w Sank-
tuarium NMP Królowej Różańca Świę-
tego w Wysokim Kole. Zespół kościelno 
–klasztorny w Opactwie gościł w maju 
2011 roku wykonawców V Koncertu  
z cyklu Mazowsze w Koronie Muzycz-

POWIAT KOZIENICKI STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2012
ne Wieczory w Zabytkach Architektury 
Mazowieckiej 

Na koncercie pt. „Muzykowanie 
wobec aniołów”, zorganizowanym po 
raz pierwszy w zabytkowym koście-
le  pw. Wniebowzięcia NMP pocho-
dzącym z XVIII wieku, muzycy z ze-
społu instrumentów dętych blaszanych 
VARSOVIA BRASS QUINTET zaprezen-
towali znane utwory – muzyki religijnej  
i świeckiej. Każdy z koncertów po-
przedzany jest komentarzem muzycz-
nym, który wprowadza słuchaczy  
w tajniki teorii muzycznej i historii muzy-
ki europejskiej oraz ułatwia słuchanie pro-
gramu. W projekcie Mazowsze w Koronie 
wykorzystywane są walory akustyczne  
i estetyczne zabytków historycznych. Me-
cenasem cyklu jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, autorem 
cyklu koncertów jest Małgorzata Kali-
cińska z Impresariatu Muzycznego Ma-
zowieckiego Centrum Kultury i Sztuki  
w Warszawie, zaś współorganizatorem 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
a koordynatorem Wydział Promocji  
i Kultury.

Patronat medialny nad całością pro-
jektu sprawują: TVP WARSZAWA, TV 
„Nasz Powiat”, Kronika Kozienicka, 
Gazeta Wyborcza Radom, Echo Dnia, 
Ziemia Radomska, Tygodnik „OKO”, 
Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”.

Przygotowaniem, koordynacją  
i realizacją projektu „Powiat Ko-
zienicki Stolica Kultury Mazowsza 
2012” zajmuje się Wydział Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach.

Wydział Promocji i Kultury

Informacje 
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DOTYCHCZASOWE WYDAWNICTWA
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

OPRACOWANE PRZEZ WYDZIAŁ PROMOCJI I KULTURY

POWIAT KOZIENICKI
Rok wydania – 2005

Folder przedstawia heraldykę, rys historyczny, walory
przyrodnicze, zabytki i informacje dotyczące jednostek
organizacyjnych.

TWÓRCY POWIATU
KOZIENICKIEGO
Rok wydania – 2008

Album zawiera dorobek twórczy 50-ciu artystów
związanych z ziemią kozienicką.

MAPA TURYSTYCZNO-ADMINISTRACYJNA
POWIAT KOZIENICKI
Rok wydania – 2009

Zawiera oprócz sieci dróg, rys historyczny powiatu i gmin,
wykaz miejscowosci powiatu, parafie, miejsca noclegowe,
wykaz placówek kultury, szlaki turystyczne rowerowe i piesze,
szlak kajakowy Radomką, wykaz jednostek organizacyjnych.

Publikacje
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POWIAT KOZIENICKI
Rok wydania – 2009

Album bogaty jest w ilustracje związane z historią,
wydarzeniami kulturalnymi powiatu, prezentuje 
stowarzyszenia i firmy.

PRZEWODNIK SUBIEKTYWNY POWIAT KOZIENICKI
z cyklu Tradycja Mazowsza
Rok wydania – 2010

Wydawnictwo przedstawia punkt widzenia autorów na historię, 
warunki przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe regionu, położenie
geograficzne oraz ofertę turystyczną i kulturalną.

POWIAT KOZIENICKI
MIEJSCE PEŁNE ATRAKCJI
Rok wydania – 2011

Album prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne 
odbywające się w powiecie kozienickim. Wiekszość z nich 
wpisała się na stałe do kalendarza imprez.

Piękno Powiatu Kozienickiego w Fotografii
Rok wydania – 2011

Album pokazuje piękno powiatu kozienickiego utrwalone
 na fotografiach, a opisy zdjęć naprowadzają odbiorcę 
w konkretne miejsce pokazane z niecodziennej perspektywy.
Znajdują się w nim również informacje o gminach 
i powiecie kozienickim.

Publikacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * �

TRAdYCjE I ZWYCZAjE WIELKANOCNE
Święta wielkanocne to jedne z naj-

starszych i najważniejszych świąt  
w wierze chrześcijańskiej upamiętnia-
jące śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Początkowo Wielkanoc ob-
chodzono w różnym czasie. Ostatecznie 
na soborze nicejskim w 325 roku usta-
lono wspólny dla wszystkich kościołów 
termin, czyli w pierwszą niedzielę po 
wiosennej pełni księżyca. Początkowo 
święta trwały tydzień, później po sobo-
rze w 1094 roku – trzy dni, zaś Pius VI 
w 1775 roku ostatecznie skrócił je do 
dwóch dni.

Wielkanoc poprzedza Wielki Ty-
dzień, czas porządkowania nie tyl-
ko domów, ale i własnego wnętrza 
poprzez liczne posty i umartwienia,  
a także czas rozpamiętywania wyda-
rzeń z ostatnich dni życia Chrystusa. 
Rozpoczyna się on w Niedzielę Pal-
mową, zwaną też Kwietną lub Wierz-
bną. W tym dniu wierni uczestniczą 
we mszy świętej, podczas której ksiądz 
święci palmy – symbol odradzającego 
się życia. Za czasów Jezusa były to 
gałązki prawdziwej palmy lub oliwki. 
Dzisiaj w miastach palmy – najczęściej 
wierzbowe gałązki ozdobione baziami 
i bukszpanem lub palemki „wileń-
skie” misternie uplecione z suszonych 
kwiatów, mchów i traw, kupowane są 
u ulicznych sprzedawców. Na wsiach 
palmy wielkanocne przygotowuje się 
własnoręcznie. Ten tradycyjny symbol 
Niedzieli Palmowej miał chronić ludzi, 
zwierzęta, domy i pola przed czarami, 
ogniem i wszelkim złem.

Najważniejszym okresem Wiel-
kiego Tygodnia jest Triduum Paschal-
ne rozpoczynające się od wieczornej 
Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek, która tak naprawdę stanowi 
ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami 
– wspomnienie Paschy Izraelitów przed 
wyjściem z Egiptu, a zarazem wielki 
moment ustanowienia sakramentu ka-
płaństwa. Kościelne dzwony zaczynają 
milknąć, a klekotanie kołatek zastę-
puje ich głos. Do dzisiaj w niektórych 
regionach Polski dokonuje się w nocy  
z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 
obrzędowego obmywania albo kąpieli 
w rzekach i potokach, bowiem woda 
zbiera wszelkie choroby, a zanurzenie  
w niej symbolizuje unicestwienie stare-
go człowieka i narodziny nowego, któ-
remu woda zapewni zdrowie i moc ży-
ciową. Z obrzędem tym należy zdążyć 
do wschodu słońca i wrócić nie ogląda-
jąc się za siebie. 

Podczas Wielkiego Piątku w du-
żych miastach do dziś kultywowany 
jest zwyczaj „chodzenia na groby” 
wspólnie, całymi rodzinami obchodząc 
nieraz kilka kościołów. Jest to jedyny 
dzień w roku, kiedy nie odprawia się 
mszy św., gdyż tego dnia to właśnie 
sam Chrystus ofiarował się za grzechy 
świata. Jest to dzień powagi, skupie-
nia i postu, w którym szczególnie czci 
się drzewo krzyża. Wierni biorą udział  
w Drodze Krzyżowej i uroczystych na-
bożeństwach adoracji krzyża. Dawniej 
w Wielki Piątek nie wolno było praco-
wać w polu, ale w gospodarstwie na-
leżało wykonać wiele czynności, które 
miały zapewnić urodzaj. Kobiety siały 
w ogródkach warzywa i kwiaty, sadziły 
rozsadę kapusty, natomiast gospodarze 
obwiązywali pnie drzew słomianymi 
powrósłami, trzęśli nimi albo smagali 
je zielonymi gałązkami. 

Wielka Sobota to czas wielkiej ci-
szy, skupienia i czuwania przy Grobie 
Pańskim, a także czas święcenia po-
traw. Początkowo odbywało się ono  
w domu, ponieważ ksiądz święcił 
wszystko, co zostało przygotowane 
przez gospodynię: chleb, jaja, kolo-
rowe pisanki, wędliny, mięso, baby 
wielkanocne, placki, baranek z ciasta, 
masła albo cukru, chrzan, sól i pieprz. 
Później wierni zaczęli przychodzić ze 
„święconką” do kościoła i tak pozo-
stało do dnia dzisiejszego. Koszyk ze 
święconką stawia się na stole wielka-
nocnym. Wszystkie pokarmy święcone 
w tym dniu coś symbolizują i stano-
wią istotę chrześcijaństwa. Chleb we 
wszystkich kulturach ludzkości był  
i jest pokarmem podstawowym, nie-
zbędnym do życia, gwaran-
tującym dobrobyt i pomyśl-
ność. Wśród chrześcijan 
zawsze był symbolem nad 
symbolami – przedstawia bo-
wiem Ciało Chrystusa. Sól to 
minerał życiodajny, oczysz-
czenie, samo sedno istnienia  
i prawdy, dawniej posia-
dający moc odstraszania 
wszelkiego zła. Wędlina za-
pewnia zdrowie i płodność, 
a także dostatek. Ser jest 
symbolem zawartej przy-
jaźni między człowiekiem, a siłami 
przyrody i przede wszystkim stanowi 
gwarancję rozwoju stada zwierząt do-
mowych. Chrzan zawsze był starym 
ludowym znamieniem wszelkiej siły  
i fizycznej krzepy. Ciasto symbolizuje 

umiejętności i doskonałości, natomiast 
baranek dawniej formowany z masła lub 
ciasta, teraz cukrowy lub czekoladowy 
symbolizuje umęczonego Chrystusa. 
Najważniejszym elementem świę-
conki są jaja – symbol nowego życia.  
W ludowych wierzeniach jajo było le-
karstwem na chorobę, urok, chroniło 
przed pożarem, pomagało zdobyć upa-
trzoną dziewczynę albo chłopaka oraz 
zapewniało urodzaj, szczęście i po-
myślność. Ich malowanie uważane było 
za jeden z warunków istnienia, a zdo-
bieniem we wzory geometryczne lub 
roślinne zajmowały się dawniej tylko 
kobiety, które wypędzały z izby każde-
go przybysza płci męskiej i odczynia-
ły urok, który mógł rzucić na pisanki  
i jeszcze nie ozdobione jajka. Obecnie 
w tradycji wielkanocnej jaja zdobione 
są przy użyciu różnych technik. Pisan-
ki tworzone są przez rysowanie na sko-
rupce wzorów gorącym roztopionym 
woskiem, a następnie zanurzanie jajka  
w barwniku. Kraszanki powsta-
ją poprzez gotowanie jaj w wywa-
rze barwnym, np. dzięki gotowaniu  
w łupinach cebuli uzyskujemy kolor 
brązowy, zastosowanie kory dębu, ol-
chy lub łupin orzecha włoskiego po-
zwala na uzyskanie koloru czarnego. 
Kolor zielony uzyskamy po użyciu 
jako barwnika młodego żyta, nato-
miast różowa kraszanka powstaje po 
ugotowaniu w soku z buraka. Okle-
janki to jajka zdobione metodą nakle-
jania kolorowego papieru, materiału, 
płatków kwiatów, barwnych wstążek 
itd. Ta technika pozwala na uzyskanie 
niezwykle kolorowych jaj wielkanoc-
nych. Malowanki to jajka jednobar-

wne malowane na różne kolory. Każ-
dy kolor pisanki ma inne znaczenie.  
I tak pisanka koloru czerwonego ozna-
cza krew Chrystusa przelaną na krzy-
żu za nasze grzechy, kolor fioletowy  

Dokończenie na str. 7
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i niebieski oznacza żałobę i Wielki 
Post. Pisanka zielona, brązowa i żółta 
oznacza radość ze zmartwychwstania. 
Bardzo popularną metodą jest również 
zdobienie jaj za pomocą farb najlepiej 
akrylowych, ale można również malo-
wać farbami plakatowymi lub barwić 
za pomocą sztucznych barwników. 

Triduum Paschalne kończy się  
w Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego, która rozpoczyna się od mszy 
rezurekcyjnej i uroczystej procesji.  
W kościele biją wszystkie dzwony na 
znak, że Chrystus prawdziwie zmar-
twychwstał i jako żywy Bóg pozostaje 
wśród nas. Po rezurekcji wszyscy uda-
ją się na wielkanocne śniadanie, które 
rozpoczyna zwyczaj dzielenia się po-
święconym jajkiem, podobny w sym-
bolice do bożonarodzeniowego łamania 
się opłatkiem. Wyrazem wielkanocnej 
radości rodziny może być także po za-
kończeniu śniadania, wspólna zabawa 
– zwana szukaniem zajączka, czyli ma-
łej niespodzianki dla każdego.

W drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych obchodzony jest śmigus-dyngus, 
lany poniedziałek lub jak go niegdyś 
po staropolsku zwano „dzień św. Lej-
ka”. W polskiej tradycji tego dnia po-
lewa się dla żartów wodą inne osoby, 
nawet nieznajome. Pierwotnie dyngus 
i dungusowanie były wymuszaniem 
datków, przede wszystkim jajek, pod 
groźbą przymusowej kąpieli, Śmigus 
oznaczał uderzanie, smaganie rózgą, 
gałązką albo palmą. Z czasem te dwa 
odrębne zwyczaje połączono w jeden 
śmigus-dyngus. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na zamąż-
pójście, natomiast punktem honoru dla 
kawalera było zmoczenie jak najwięk-
szej liczby dziewcząt. Jeśli nie zmoczył 
żadnej to był przez kolegów tak długo 
moczony, aż złożył przysięgę, że żadnej 
dziewczynie od tej pory na śmigusie nie 
przepuści. Nazywano go także babskim 
królem. Panny mogły się od oblewania 
wykupić najpiękniejszą kraszanką. 

Święta Wielkanocne przejmując tak 
wiele z dawnych wierzeń i zwyczajów 
nie bez podstaw nazywane są świętami 
wiosennymi, które od zawsze kojarzyły 
się z nowym życiem, wyrażały radość 
życia doczesnego, jego żywiołowość  
i biologiczny wymiar. 

ALEKSANDRA PAJDA

TRAdYCjE I ZWYCZAjE 
WIELKANOCNE

Dokończenie ze str. 6
I PIŁKARSKI TURNIEJ HALOWY

O PUCHAR STAROSTY KOZIENICKIEGO
24 lutego w Hali Sportowej Kozieni-

ckiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył 
się I Piłkarski Turniej Halowy o Puchar 
Starosty Kozienickiego. Do rywalizacji 
przystąpiły drużyny Gminy Kozienice, 
Komendy Powiatowej Policji i Komen-
dy Powiatowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach  oraz Powiatu Kozienickiego. 
Rozgrywki były prowadzone systemem 
każdy z każdym, a następnie play-off.

Po pierwszym etapie rozgrywek dru-
żyna Powiatu plasowała się na czwartym 
miejscu za drużyną Policji, na trzecim 
miejscu drużyna Straży Pożarnej, a na 
prowadzeniu z kompletem punktów dru-
żyna Gminy Kozienice.

W fazie play-off drużyna Powiatu 
uległa Gminie 4:6, a Policja przegrała 
ze Strażą 1:2, przegrani obu meczów 
walczyli o trzecie miejsce, tu Policja 
okazała się lepsza od zmęczonej i zre-
zygnowanej drużyny Powiatu pokonu-
jąc ją gładko 6:1.

W finale zmierzyły się drużyny Gminy 
i Straży Pożarnej, po zaciętej rywalizacji 
w regulaminowym czasie gry był remis 
2:2. O zwycięstwie decydowały rzuty 
karne, tu bezbłędna okazała się drużyna 
Gminy pokonując przeciwnika 3:2, tym 
samym triumfując w I Piłkarskim Turnie-

ju Halowym o Puchar Starosty Kozieni-
ckiego. Impreza przebiegała w atmosfe-
rze fair play, w ciągu całych rozgrywek 
obejrzeliśmy tylko jedną żółtą kartkę.

Na zakończenie każda z drużyn 
otrzymała puchary, które wręczali Sta-
rosta Janusz Stąpór, zastępca Burmistrza 
Igor Czerwiński oraz Komendant Powia-
towy Straży Pożarnej Zbigniew Szczy-
gieł. Wszyscy zawodnicy biorący udział  

w turnieju otrzymali nagrody, upominki  
i pamiątkowe dyplomy. Statuetkę dla naj-
lepszego zawodnika turnieju otrzymał Ar-
tur Strąg  z drużyny Gminy, a najlepszym 
bramkarzem został Wiesław Krześniak  
z Komendy Powiatowej PSP.

Po turnieju zawodnicy spotkali się na 
wspólnym posiłku, podczas którego oma-
wiano sprawy organizacyjne i możliwość 
realizacji turnieju w przyszłości.

Pomysłodawcą i inicjatorem turnieju 
był Hubert Czubaj z Komendy Powia-
towej PSP. Fundatorem nagród było 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
organizacją i koordynacją imprezy zaj-
mowali się pracownicy Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa.

RADoSłAW MAJEWSKi

W górnym rzędzie w środku Starosta Powiatu Janusz Stąpór i Wicestarosta Józef 
Grzegorz Małaśnicki z drużyną Powiatu Kozienickiego
od lewej w dolnym rzędzie: Krzysztof Wolski, Emil Madejski, Sławomir Ceglarz, 
Mirosław Mołodkiewicz, Krzysztof Zając
od lewej stoją: Dariusz Rudzki, Marcin Styś, Piotr Jańczyk, Radosław Przerwa

Informacje/Wydarzenia
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PROJEKT EDUKACYJNY  
„KAbECJANIE DAJą RADę – JAK bYć bEZPIECZNYM NA CO DZIEń”  

W PUbLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KOZIENICACH
W środę, 29.02.2012 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w ramach realizacji 
profilaktycznego projektu edukacyjne-
go „Kabecjanie Dają Radę – jak być 
bezpiecznym na co dzień?” odbyło się 
spotkanie uczniów klas I – III z przed-
stawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach. Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego poprowadzi-
li pogadankę z dziećmi, opowiedzieli  
o swojej służbie i zadaniach Policji, po-
kazali uczniom umundurowanie charak-
terystyczne dla swojego wydziału. Poli-
cjanci wyjaśnili, w jaki sposób dzieci 
powinny zachowywać się w miejscach 
uznawanych za niebezpieczne; omówi-
li znaczenie znaków drogowych, któ-
re wskazują bezpieczne przejścia dla 
pieszych (zebra, sygnalizator świetlny, 
przejście dla pieszych, Agatka), a tak-
że znaków ostrzegawczych; wyjaśnili 
również reguły dotyczące poruszania 
się poboczem na drogach nie posiadają-
cych chodników. 

Przedstawiciele Policji: mł. asp. Pa-
trycja Zaborowska, sierż. Ilona Janeczek 
oraz sierż. sztab. Dariusz Dróżdż i szierż. 
Mariusz Warmijak.
Cele spotkania z Policjantami:

– Oswojenie uczniów z obecnością poli-
cjantów i zapoznanie z ich umunduro-
waniem.

– Zapoznanie uczniów z zasadami bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym oraz znakami drogowymi, 
które wskazują miejsca bezpieczne dla  
pieszych.

– Kształtowanie wyobraźni dzieci w kie-
runku uświadomienia im, z jakimi kon-
sekwencjami wiążą się niebezpieczne  
i nierozważne zachowania na drodze.

– Uświadomienie uczniów, dlaczego 

noszenie znaków odblaskowych chro-
ni ich przed niebezpieczeństwem na  
drodze.

– Rozpoznawanie niebezpiecznych dla 
dzieci sytuacji w ruchu drogowym 
oraz uświadamianie, jakie mogą być  
ich skutki.
Po zakończonym spotkaniu wszyscy 

uczniowie klas I – III otrzymali specjalne 
certyfikaty /SPECJALISTA DO SPRAW 
RUCHU DROGOWEGO/ oraz materiały 
/naklejki/ odblaskowe.

MARioLA KWiAtKoWSKA

SPOTKANIE ZE STRAżAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ  
PAńSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ W KOZIENICACH

W dniach 16.03.2012 r. oraz 
20.03.2012 r. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi, w ramach realizacji profilaktycz-
nego projektu edukacyjnego „Kabecjanie 
Dają Radę” odbyły się spotkania ucz-
niów klas I – III z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach. Strażacy zapre-
zentowali uczniom swoje umundurowa-

nie, opowiedzieli uczniom, jak wygląda 
ich praca oraz w jakich sytuacjach inter-
weniuje straż pożarna. Goście podjęli te-
mat zabaw niebezpiecznych (wspinanie 
się na drzewa i słupy elektryczne, zaba-
wa w chowanego w stacji trafo, zjeżdża-
nie po poręczy schodów, ślizganie się 
na zamarzniętych stawach czy rzekach, 
pływanie w miejscach niedozwolonych 
itp.). Wyjaśnili, jak się zachować w przy-

padku, gdy wystąpi 
któreś z zagrożeń 
(np. osuniecie się 
ziemi, pożar, po-
wódź, załamanie się 
lodu, znalezienie  
niewypału).

W spotkaniu 
uczestniczyli: Do-
wódca Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej 
w Kozienicach: st. 
kpt. mgr inż. Paweł 
Potucha, Kierownik 
Sekcji ds. organiza-
cyjno kadrowych: 

asp. sztab. Waldemar Krakowiak, Kpt. 
Paweł Kowalski.
Cele spotkania:
– Zapoznanie i oswojenie uczniów  

z umundurowaniem straży pożarnej.
– Zapoznanie uczniów z zadaniami straży 

pożarnej.
– Kształcenie wyobraźni dzieci dotyczą-

cej zagrożeń związanych z interwencją 
straży pożarnej.

Cele szczegółowe:
– Uczniowie znają zakres działań straży 

pożarnej.
– Wiedzą, jak zachować się w razie po-

żaru.
– Wiedzą, jak zachować się wobec innych 

zagrożeń objętych działaniami ratowni-
czymi straży pożarnej (powódź, chemi-
kalia, niewypały, zagrożenie upadkiem 
z wysokości, załamanie się lodu).

– Potrafią odróżnić bezpieczne miejsca 
zabaw od niebezpiecznych.
Po spotkaniu uczniowie otrzymali 

specjalne certyfikaty „Młodszego Oficera 
Kabecjańskiej Straży Pożarnej”

MARioLA KWiAtKoWSKA
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Podziemie niePodległościowe  
w Powiecie kozienickim w latach 1944-1948

Ustanowione na mocy ustawy z dnia  
3 lutego 2011 roku polskie święto pań-
stwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” obchodzimy corocz-
nie 1 marca. Święto poświęcone jest 
pamięci żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia lat po-
wojennych. Założeniem niniejszego ar-
tykułu jest ukazanie – choć w podstawo-
wej formie – idei, celów i form działania 
„Żołnierzy Wyklętych” na terenie powo-
jennego powiatu kozienickiego. 

Działalność podziemnych organizacji 
polityczno-wojskowych w powiecie kozie-
nickim, w pierwszych powojennych latach 
stanowi chlubną kartę w dziejach omawiane-
go terenu. Stan badań nad tym zagadnieniem  
w obecnym momencie wydaje się być zado-
walający i pozwala na dosyć precyzyjne roz-
poznanie tej - bądź co bądź – tragicznej karty 
w dziejach najnowszych Ziemi Kozienickiej. 

Teren powiatu kozienickiego wyjątko-
wo dobrze nadawał się do celów operacyj-
nych grup konspiracyjnych. Duże komplek-
sy leśne Puszczy Kozienickiej zajmowały 
w sumie prawie 30% obszaru i stanowiły 
dobre miejsce dla działań partyzanckich. 
Dodatkowo duży odsetek osiedli wiejskich 
rozrzuconych pośród lasów oraz mała ilość 
dróg, głównie o słabej jakości, predestyno-
wały niektóre obszary powiatu do działań 
związanych ze zbrojnym oporem i konspi-
racją. Naturalne warunki powodowały, że 
od wieków podczas konfliktów zbrojnych 
w lasach Puszczy Kozienickiej działały gru-
py powstańcze i konspiracyjne. 

„Żołnierze Wyklęci” i całe powojenne 
podziemie niepodległościowe swój rodowód 
wywodzą oczywiście z czasów II Rzeczypo-
spolitej, doświadczeń wojny obronnej 1939 r., 
wojennej okupacji, Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, konspiracyjnej Armii Krajowej  
i Batalionów Chłopskich. Ich opór i niezgo-
da na wprowadzany w Polsce przez Związek 
Radziecki system władzy znajdował początek 
już podczas akcji „Burza” przeprowadzonej 
pod koniec II wojny światowej. 

Główne zadania podczas planu „Bu-
rza” w okręgu kozienickim Armii Krajowej 
[dalej AK] polegały na niedopuszczeniu 
do zniszczenia mostów na Wiśle przez co-
fające się wojska niemieckie, niedopusz-
czeniu do zniszczenia linii kolejowej Ra-
dom-Dęblin, przeszkodzeniu w dewastacji 
Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, 
nękaniu przeciwnika przez organizowanie za-
sadzek, a także na ochronie ludności cywilnej.  
W przypadku spotkania spodziewanych od-
działów sowieckich żołnierze AK mieli roz-
kaz ułożenia z nimi przyjaznych stosunków 

oraz ujawniania swoich sztabów. Wykonanie 
tych rozkazów w znacznej mierze uzależnione 
było jednak od stosunku wojsk sowieckich do 
AK, gdyż powszechnie znanym faktem było 
traktowanie oddziałów AK na Wileńszczyź-
nie przez dowództwo Armii Czerwonej, tj. 
liczne aresztowania, represje i egzekucje. 

W związku z akcją „Burza” na przełomie 
lipca i sierpnia 1944 r. doszło do mobilizacji 
Okręgu Radomsko–Kieleckiego ZWZ – AK 
(kryptonim „Jodła”). Zmobilizowane oddzia-
ły miały dotrzeć na pomoc Warszawie. Wobec 
braku możliwości zrealizowania tego zadania 
komendant „Jodły” płk Jan Zientarski „Ein”, 
„Mieczysław” zdecydował się w listopadzie 
1944 r. na odwołanie akcji. U schyłku okupa-
cji niemieckiej na omawianym terenie więk-
szość jednostek bojowych zdemobilizowano 
zachowując jednak mocno zakonspirowany 
„szkielet”. Ten „szkielet” zapewne stanowić 
miał zaczątek formacji NIE na terenie powia-
tu. Organizacja ta – głęboko zakonspirowana, 
nieliczna, o strukturze wojskowej z nadbudo-
wą polityczną – za główny cel postawiła sobie 
wywalczenie niepodległości, którą pogwał-
cił Związek Radziecki. Cel ten zamierzano 
osiągnąć poprzez propagandę, samoobronę, 
działania wywiadowcze i współpracę z je-
dynie uznawanymi władzami polskimi na 
uchodźstwie. 

Warunki, jakie nastąpiły po podpisaniu 
przez PKWN i władze radzieckie porozu-
mienia 26 lipca 1944 r., na podstawie którego 
władza zwierzchnia w strefie działań wojen-
nych należała do Wodza Naczelnego wojsk 
radzieckich, w praktyce umożliwiły woj-
skom i służbom radzieckim przeprowadze-
nie wielotysięcznych aresztowań członków 
AK i ludzi związanych z polskim państwem 
podziemnym. Nacierające oddziały ACz, 
mając kilkumiesięczny postój na przyczółku 
magnuszewskim mogły skutecznie – m. in. 
z pomocą nielicznych komunistów znajdują-
cych się na tym terenie – dokonać wstępnego 
rozpoznania struktur AK w powiecie. Pod 
koniec 1944 r. komendant okręgu radomskie-
go AK w meldunku do centrali raportował  
o ożywionej działalności patroli sowieckich 
w rejonie Kozienic i Chotczy, czyli tam gdzie 
występowały aktywne grupki komunistów.

Moment wyzwolenia powiatu 15 stycz-
nia 1945 r. wydawać by się mógł szczęśliwy, 
gdyby nie postawa żołnierzy sowieckich, 
którzy bez skrępowania mówili wprost, że: 
(…) wszyscy członkowie AK pójdą na Sy-
bir albo na szubienicę. Słowa te nie były 
pozbawione podstaw, równocześnie z przy-
byciem sowieci rozpoczęli poszukiwania  
i aresztowania członków polskich organiza-
cji podziemnych, które oprócz Armii Ludo-

wej zostały uznane za nielegalne i szkodliwe 
dla nowej władzy. Chcąc chronić swoich 
żołnierzy 19 stycznia 1945 r. gen. Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał AK. Jed-
nocześnie, specjalnym rozkazem, nakazał 
zachować szkieletową siatkę konspiracyjną. 

Luty i marzec 1945 r. to okres względne-
go spokoju w szeregach byłej AK w powiecie 
kozienickim, czas ten połączony był jednak 
z aresztowaniami wśród żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych (NSZ), którzy w pierw-
szej kolejności trafili pod klucz miejscowego 
UB i wojennego komendanta miasta. Los taki 
spotkał w lutym m.in. 6 osób z placówki NSZ 
Kozienice: komendanta Tadeusza Zagoź-
dzińskiego, braci Henryka i Edwarda Starzy-
ków, Zenona Kubickiego, Tadeusza Piechotę  
i Edwarda Kunę. Bracia Starzykowie zostali 
aresztowani podczas lekcji w szkole średniej, 
wskazani przez swoich kolegów. Po wstęp-
nych rozmowach całą szóstkę przewieziono 
do Radomia skąd trafili do obozu NKWD  
w Rembertowie. W marcu wywieziono ich na 
Syberię. Zagoździński nie wytrzymał trudów 
podróży i w maju zmarł, Kuna we wrześniu 
został zwolniony, pozostali powrócili do Pol-
ski dopiero w listopadzie 1947 r.

W związku z narastającym zagrożeniem 
część byłych akowców z powiatu kozieni-
ckiego przygotowywała się do głębszego za-
konspirowania tworząc struktury organizacji 
„Niepodległość” na swoim terenie. Czynno-
ści te koordynowali Władysław Komorek 
„Lucjan”, Stanisław Grafowski „Bonifacy”  
i Kazimierz Styś „Szary”. W ramach NIE 
mieli oni koordynować działania zwiadowcze 
w celu rozpoznania sił i zamiarów instalują-
cych się władz i ich aparatu bezpieczeństwa. 

Strategia zastraszenia społeczeństwa 
na szeroka skalę rozpoczęła się właściwie  
w kwietniu 1945 r. Rodzimy i sowiecki apa-
rat bezpieczeństwa stosował terror i represje 
jako metodę walki z przeciwnikami systemu. 
W całej Polsce powodowało to masowy ruch 
młodych mężczyzn „do lasu”, którzy stali się 
podstawą oporu zbrojnego w latach 1945-
1947. Trudno powiedzieć czy takich konse-
kwencji spodziewali się komuniści, którzy 
przez te lata stali się głównym uosobieniem 
wroga dla istniejących niepodległościowych 
struktur zbrojnych. Metody działania bezpie-
ki wskazywałyby jednak, że żywiołowy ruch 
do lasu był zaplanowaną prowokacją, która 
zamienić się miała w konfrontację. W trak-
cie tej operacji wielu byłych konspiratorów 
nakłaniano do współpracy z bezpieką celem 
„sypania” swoich znajomych.

Taki stan rzeczy wywoływał opór.  
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W pierwszej połowie 1945 r. na terenie po-
wiatu kozienickiego działało kilka większych 
oddziałów zbrojnych, prawdopodobnie w ra-
mach Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Ich 
aktywność polegała głównie na samoobro-
nie, propagandzie i wsparciu lokalnej spo-
łeczności. W tym czasie wyróżniały się zgru-
powania Władysława Molendy „Graba”, 
Jerzego Dąbkowskiego „Longina”, Jerzego 
Radzika „Sochy”. Jak sugeruje dr R. Śmie-
tanka-Kruszelnicki, grupy Stanisława Gazdy 
„Gałązki” i Stefana Osińskiego „Stałego” 
podporządkowane były „Grabowi”. Według 
dostępnych materiałów, do wymienionych 
można dodać oddziały: Jana Piwońskiego 
„Jaksy”, Adama Gomuły „Beja” i Alfonsa 
Sidorowicza „Jawy”. 

Z czasem grupy te podjęły działalność 
na wielu płaszczyznach. Można powiedzieć, 
że hardość doświadczonych konspiratorów 
znalazła ujście w eskapadach na komunistów. 
Znanych jest co najmniej kilka spektakular-
nych, i godnych przytoczenia, koronkowych 
wręcz rozgrywek zgrupowania „Graba” i jego 
podkomendnych z aparatem bezpieczeństwa. 
Wymagało to wielkiego kunsztu i sprytu, jed-
nocześnie obnażało słabość i toporność ope-
racyjną lokalnych struktur bezpieczeństwa. 
„Stałemu” udało się bowiem spenetrować 
struktury PUBP. Doszło do tego, że „Stały” 
został kierownikiem kozienickiego UB i miał 
dokładny ogląd działalności tej złowiesz-
czej instytucji. Co więcej, będąc oficjalnie 
członkiem PPR mógł też rozpoznać najbar-
dziej aktywnych jej członków. Do 27 marca  
1945 r. Osińskiemu udawało się pozostać 
nieprzejrzanym w swych działaniach. Musiał 
jednak zbiec nie przekazując nikomu urzędu  
i dołączył do zgrupowania „Graba”. Infiltra-
cja sił bezpieczeństwa przez podziemie była  
w tym czasie zjawiskiem dość szerokim. 

Akcją, która niewątpliwie przyniosła 
rozgłos „Grabowi” w skali kraju, była próba 
odbicia aresztowanych i nieludzko trakto-
wanych przez UB żołnierzy AK w areszcie 
kozienickiego PUBP, mieszczącego się przy 
ulicy Kochanowskiego. Akcję, przeprowa-
dzoną w nocy 5/6 maja 1945 r. poprzedziło 
opanowanie Garbatki, gdzie rozbrojono po-
sterunek MO, zajęto urząd gminy i przejęto 
magazyn broni, którą załadowano na 8 fur-
manek. Wspomnianej nocy 5/6 maja około 
200 osobowa grupa pod dowództwem „Gra-
ba” zablokowała wyloty ulic z Kozienic i za-
atakowała PUBP, KP MO i KM MO. Zbrojni 
rozbili komendy MO lecz nie udało im się 
w pełni wykonać planu, gdyż funkcjonariu-
sze UB bronili się zaciekle. Około godziny 

2 w nocy oddziały „Graba” wycofały się  
z miasta, wcześniej rozrzucając ulotkę „Do 
obywateli miasta”, w której była mowa o ze-
mście za akty terroru na członkach AK.

Tak śmiałe uderzenia miały miejsce jesz-
cze kilkakrotnie w połowie 1945 r. Wymienić 
w tym miejscu można choćby atak na Pion-
ki w nocy z 15 na 16 maja 1945 r. (oddziały 
„Graba” rozbiły posterunek MO i straż prze-
mysłową PWP, zarekwirowały pokaźną ilość 
broni i artykułów spożywczych), rozbicie kil-
ku grup uderzeniowych UB i NKWD, akcje 
odbierania bydła pędzonego na wschód przez 
sowietów („Grab” przejmował niektóre stada 
i rozpędzał bydło po polach, skąd wyłapywali 
je rolnicy) i innych zdobyczy wojennych prze-
wożonych koleją. Żołnierzom z jednostki WP 
stacjonującej w Kozienicach zarekwirowa-
no: 150 kompletów umundurowania, 20 par 
butów, 2 beczki masła, 22 konie i 4 furman-
ki. Być może, że ta ostatnia akcja odbyła się  
w ścisłym porozumieniu i przy udziale ofice-
rów kozienickiej jednostki WP – znane wszak 
były przypadki ich niechętnej postawy wzglę-
dem PPR i wprowadzanego ustroju. Docho-
dziło również do dezercji z WP i przechodze-
nia do oddziałów leśnych. Na terenie powiatu 
kozienickiego operował jeden oddział złożo-
ny wyłącznie z dezerterów, pod dowódcą mjr 
Rocha Iwańskiego „Ponury”. 

Do ujawnienia się zgrupowania „Graba” 
doszło na początku czerwca 1945 r., czyli 
jeszcze przed pierwszą amnestią. Znaczny 
wpływ na ten fakt miała odezwa Delegata 
Rządu na Kraj S. Korbońskiego z 27 maja 
1945 r. i akcja propagandowa MBP mająca 
formalnie za zadanie wyprowadzenie jak 
największej ilość ludzi z lasu. Na przeło-
mie maja i czerwca trwały rozmowy przed-
stawicieli partii politycznych i podziemia.  
W wyniku porozumień ustalono, że nastąpi 
ujawnienie i całkowite rozbrojenie, do cze-
go doszło w dniach 4–8 czerwca. Złożono  
47 karabinów maszynowych, 2 stockery (ka-
rabiny snajperskie), kilkadziesiąt karabinów 
ręcznych i wiele innego uzbrojenia (granaty, 
amunicja). W sumie ujawniło się około 200 
osób. Ciekawostką jest nagłośnienie fak-
tu (być może w celach propagandowych),  
o tym, że po ujawnieniu członkowie zgrupo-
wania i funkcjonariusze UB 5 czerwca 1945 
r. udali się na wspólną zabawę taneczną, 
podczas której nastąpiło całkowite zbratanie 
się dotychczasowych przeciwników. 

Dalsze próby „rozładowania lasów” nie 
przynosiły jednak zamierzonych efektów. 
Na oficjalne wyjście z podziemia decydowa-
li się tylko ludzie zdekonspirowani i dezerte-

rzy z WP. Ogólnie jednak, pomimo wydania 
dekretu o amnestii z 2 sierpnia, wchodzącego 
w życie w dniu ogłoszenia 21 sierpnia 1945 r. 
i akcji „Radosława” ilość ujawniających się 
nie była dla władz zadowalająca. Powodem 
tego były ciągłe represje aparatu bezpieczeń-
stwa dotykające żołnierzy byłej AK i innych 
organizacji podziemnych, nie dotrzymywa-
nie umowy uwolnienia z aresztów, tych któ-
rzy powinni być amnestionowani itp.

Działalność podziemia niepodległościo-
wego na obszarze powiatu ciągle zatem trwa-
ła. W drugiej połowie 1945 r. dochodziło do 
penetracji terenu powiatu przez oddziałały 
stale przebywające po drugiej stronie Wisły 
w powiecie puławskim, pod dowództwem 
por. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Prze-
prawiając się przez Wisłę dokonywały one 
– wraz z innymi oddziałami bez formalnego 
zwierzchnictwa, ani powiązań ze strukturami 
poakowskimi – wielu udanych akcji na trans-
porty kolejowe przewożące żołnierzy sowie-
ckich i różne towary. Prowadziły one również 
akcje ochrony mieszkańców okolicznych wsi, 
wszystkie ich działania wymierzone były 
przeciwko represjom, jakie szeroko stosowa-
li „utrwalacze władzy ludowej”. Najbardziej 
udana akcja „Orlika” w powiecie kozienickim 
miała miejsce 26 lipca 1945 r. Tego dnia jego 
oddziałowi udało się odbić pod Bąkowcem 
135 więźniów-żołnierzy AK z transportu ko-
lejowego jadącego z więzienia na Pradze do 
więzienia we Wronkach. Wśród uwolnionych 
znaleźli się m. in. ppłk Antoni Żurowski „An-
drzej” i ppłk Henryk Krajewski „Trzaska”. 
Konwojujący oddział KBW nie stawiał „Or-
likowi” żadnego oporu. 

Działalność grup podziemnych wywiera-
ła duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
w powiecie. Ludność wiejska, szczególnie 
narażona na wszelkiego typu szykany zwią-
zane m. in. z przymusowymi świadczeniami 
rzeczowymi, dzięki obecności w okolicy 
oddziałów zbrojnych mogła się czuć trochę 
bezpieczniej. Występowała swoista symbio-
za między wsią, a „leśnymi chłopcami”. Ak-
tywność grup podziemnych doprowadziła 
pod koniec 1945 r. do zaniku instancji partyj-
nej PPR w terenie, wobec czego wytworzy-
ły się swoiste enklawy wolności (…) dzięki 
temu bandy [tak komuniści nazywali oddzia-
ły partyzantów] mogą wałęsać się bezkarnie. 
Komendy MO nieliczne, starają się jak naj-
mniej narazić (…) przy spotkaniach [funk-
cjonariusze MO] salutują nawet władzom 
oddziałów leśnych (…). Nie jest bezpiecznie 
na wsi, skoro PPR obecnie zaczyna działać 
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już tylko w konspiracji (…). Gminy Tczów, 
Brzeźnica, Policzna, Garbatka, Suskowola 
stanowią ogniska biernego oporu, a jedno-
cześnie są bazami wszelkich wędrujących 
band. Jednocześnie w momencie „wizyty” 
bezpieczeństwa w jakiejś wsi w celu doko-
nania aresztowań, bądź rekwizycji przedmio-
tów ktoś ze wsi dał znać do lasu, [po czym] 
nadciągała liczniejsza uzbrojona banda. 

W tym czasie zorganizowane placówki 
partyzanckie występowały w okolicach Pio-
nek, Garbatki, Suskowoli i Jedlni-Letnisko. 
Gromadziły one broń, werbowały nowych 
członków, prowadziły zwiad. Luźne grupy, 
pod wspólną nazwą Ruch Obrony Armii 
Krajowej (ROAK), które działały na tych 
terenach stopniowo zaczęły podporządko-
wywać się „Orlikowi”.

Początek 1946 r. to przejście około 100-
osobowego oddziału pod dowództwem 
Franciszka Jaskólskiego „Zagończyka” 
(notabene podkomendnego „Orlika”) z po-
wiatu puławskiego na zachodnią stronę Wi-
sły. Jego zadanie polegało na scaleniu dzia-
łających jeszcze luźnych grup i utworzeniu 
struktur WIN na tym terenie.

Zrzeszenie WIN było organizacją kadro-
wą spełniającą, w gruncie rzeczy, cele poli-
tyczne i wojskowe. Miało ono funkcjonować 
do czasu wyborów, w których wyłonione 
powinny zostać wolne i niezależne (takie 
było przekonanie ogółu społeczeństwa, jak 
i dowódców WIN) władze państwowe. Do 
czasu wyborów członkowie zrzeszenia pro-
wadzić mieli jak najszerszą akcję polityczną, 
której celem było udzielenie poparcia linii 
politycznej, przede wszystkim PSL Mikołaj-
czyka, w wygraniu wyborów do Sejmu.

Zarządowi Głównemu WIN podlegały 
komendy obszarów: centralnego, południo-
wego i zachodniego, które dzieliły się na 
okręgi. W skład okręgu wchodziły inspek-
toraty i obwody. Kielecki okręg należał do 
obszaru centralnego, na jego czele stał Stefan 
Figurski „Roman”. Okręg kielecki podzielo-
ny był na 2 inspektoraty: Związek Zbrojnej 
Konspiracji (ZZK) i Służba Wolnej Polski. 
Powiat kozienicki wraz z powiatami Kielce, 
Końskie, Radom, Starachowice należał do 
ZZK, który istniał do jesieni 1946 r. i składał 
się z czterech obwodów. Obwód kozieni-
cki o kryptonimie Kozienicki Ruchu Oporu 
(KRO), był najlepiej zorganizowanym ob-
wodem, dowodził nim Zygmunt Ogonek 
„Orkan”. KRO podzielony był na 10 rejo-
nów, których komendantami byli: 
Rejon I – Hilary Drążyk „ Roman”
Rejon II – Antoni Śmietanka „Nerwowy”

Rejon III – Antoni Dziuba „Ryś I”
Rejon IV – Jan Rysicki „Strumyk”
Rejon V – Ryszard Palanta „Ryś II”
Rejon VI – Władysław Pyrka „ Piorun”
Rejon VII – Jan Stepanoff „Orbis” 
Rejon VIII – Bolesław Paszowski „Poziomka”
Rejon IX – Stanisław Pietrzyk „Gryf”
Rejon X – NN „Jodła”.

Organizacja obwodu trwała kilkanaście 
tygodni. Do połowy 1946 r. „Zagończyk” 
skupił wokół siebie m. in. oddziały: „Beliny” 
(Tadeusza Życkiego), „Drągala” (Aleksandra 
Młyńskiego), „Igły” (Tadeusza Zielińskie-
go), „Jastrzębia” (Zenona Ochala), „Kruka” 
(Aleksandra Zdybickiego, który „wsypał” 
„Zagończyka”), „Oriona” (Włodzimierza 
Kozłowskiego vel Wesołowskiego), „Orła” 
(Tadeusza Bednarskiego), „Szczerbola” 
(Stanisława Piwnickiego), „Zawoi” (Wacła-
wa Biernackiego). W okresie największego 
rozwoju ZZK liczył 1000–1200 członków. 
Komenda ZZK mieściła się w Jedlni. Już  
w styczniu 1946 r., część z tych oddziałów 
wykonało kilka eskapad na Pionki, Tczów  
i Zwoleń, podczas których rozbrojono poste-
runki MO (w Pionkach rozbrojono również 
straż fabryczną) i uwolniono aresztowanych 
więźniów politycznych. Akcje te miały znie-
chęcić reżimowych funkcjonariuszy do podej-
mowania działań represyjnych wymierzonych 
w byłych członków AK i lokalną społeczność, 
były okazją do pokazania siły i wpływów.  
W czasie tzw. eksów, na początku 1946 r. gru-
py lotne „Zagończyka” rekwirowały z urzę-
dów państwowych potrzebne sprzęty, przy 
okazji wykazując się pewną dozą sarkazmu. 
Taki przypadek zanotowano m. in. 8 stycznia  
1946 r., kiedy 40–osobowa grupa dokonała za-
boru 2 koni z Nadleśnictwa Państwowego Jed-
lnia, we wsi Sarnów – (…) na konie dali pokwi-
towanie: Komendant PPR – Bierut. Tego typu 
przypadki powtarzały się wielokrotnie. Znane 
także są tzw. akcje pociągowe, czyli napady 
na transporty kolejowe, podczas których m. in. 
uwalniano więźniów. Jak ocenia dr R. Śmie-
tanka-Kruszelnicki, historyk zajmujący się 
podziemiem niepodległościowym na Kielec-
czyźnie, do połowy lipca 1946 r. (kiedy nastą-
piło aresztowanie „Zagończyka”), w powiecie 
kozienickim winowskie grupy podporządko-
wane Jaskólskiemu opanowały posterunki  
w 15 miejscowościach, kilka z nich kilkukrot-
nie (po 3 razy w: Pionkach, Zwoleniu, Tczo-
wie, Grabowie n/Pilicą, Oblasach, dwukrotnie 
w Brzózie, Magnuszewie, Jedlni, Zajezierzu, 
Gniewoszowie). Posterunki te opanowywano 
zazwyczaj bez walki, funkcjonariuszy MO 
nie spotykały akty agresji (poza pracownika-

mi UB). Rekwirowano broń i mundury, nisz-
czono dokumenty i ostrzegano milicjantów 
przed zbytnią gorliwością w wykonywaniu 
obowiązków względem członków byłej AK. 
W tym czasie zbrojne grupy prowadziły bez-
względną walkę z funkcjonariuszami UB, 
członkami PPR i ich sympatykami (krypto-
komunistami z innych partii i tajnymi współ-
pracownikami). Wielokroć, że użyję termino-
logii łowieckiej – to myśliwi, czyli „bezpieka” 
stawała się zwierzyną łowną, dochodziło do 
zasadzek, jak również do demonstracyjnych 
poszukiwań funkcjonariuszy bezpieczeństwa. 
Trudną z perspektywy „utrwalaczy władzy 
ludowej” sytuację w tym czasie w powiecie 
kozienickim, przedstawiali nawet tzw. „histo-
rycy resortowi”. 

Szerokie oddziaływanie podziemia na 
życie społeczno-polityczne lokalnej społecz-
ności było już wielokrotnie przedstawiane  
w tym temacie. Działania WiN wnosiły po-
czucie siły, solidarności i zjednoczenia miesz-
kańców powiatu w obliczu zagrożenia, jakie 
niósł ustrój komunistyczny. W okresie letnim  
1946 r. doszło właściwie do opanowania 
powiatu przez ZZK. 15 czerwca przeprowa-
dzono największą akcję zbrojną podziemia 
na terenie powiatu kozienickiego. Głównym 
celem było rozbicie aresztu PUBP i MO  
w Kozienicach. Sprawnie zaplanowana ak-
cja „Zagończyka” – mającego do dyspozycji 
oddziały „Orła”, „Beliny”, „Igły”, „Zapory”, 
„Oriona”, – wykazała dużą siłę uderzeniową 
tych formacji. Zgrupowany oddział rozbił 
liczącą 30 samochodów kolumnę wojsk so-
wieckich na trasie Radom-Zwoleń. 9 ciężaró-
wek zarekwirowano do transportu własnego,  
w 5 ciężarówkach część partyzantów uda-
ło się do Zwolenia, który został opanowany. 
Dalsze 4 ciężarówki z „chłopcami z lasu” 
pojechały w stronę Kozienic. Cała akcja za-
powiadała się pomyślnie. Drogi dookoła 
Kozienic na trasach wylotowych patrolowali 
łącznicy. Doszło jednak do nieoczekiwanego 
zwrotu, gdyż żołnierze sowieccy w okolicach 
Zwolenia przygotowali zasadzkę. Na szczęś-
cie bardzo nieudolnie, w efekcie sami ponieśli 
kilkunastoosobowe straty. Walka trwała kilka 
godzin, poczym wystraszeni „bojcy” wyco-
fali się. Zgrupowanie „Zagończyka” również 
wycofało się do lasu i rozproszyło się. Dalsze 
prowadzenie akcji nie miało sensu, ponieważ 
stracono element zaskoczenia. Pokonani so-
wieci wkrótce przeprowadzili masowe repre-
sje na okolicznej ludności, palili zabudowania, 
dokonywali gwałtów. Skala tych zbrodni była 
tak znaczna, że w całym województwie krą-
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żyły pogłoski, jakoby żołnierzy rosyjscy na-
dziewali na bagnety dziewczynki udające się 
do pierwszej komunii.

Oczywiście władze nie mogły pozwolić 
sobie na istnienie tego typu „republiki par-
tyzanckiej”. Na terenie powiatu przeprowa-
dzane były dwie większe operacje pacyfika-
cyjne, jedna w kwietniu, druga na przełomie 
maja i czerwca 1946 r. obie nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. Spowodowane to 
było po części postawą żołnierzy WP, którzy 
w momencie konfrontacji zazwyczaj strzela-
li na ślepo lub w powietrze. 

Dużą rolę polityczną inspektorat ZZK 
odegrał przed referendum ludowym w czerw-
cu 1946 r. dawkując odpowiednią propagandę 
i zwalczając indoktrynację komunistyczną. 
Jednym z wykładników określających kie-
runki działalności zrzeszenia był stosunek do 
partii politycznych dopuszczonych do legal-
nej aktywności. W ocenie przywódców WIN 
należało je podzielić według kryterium: pol-
skie (PSL), półpolskie (PPS, SP) i sowieckie 
(PPR, SL, SD). Podział ten trafnie odwzoro-
wywał nastroje społeczne i niejako wyznaczał 
pole aktywności zrzeszenia. PSL, traktowane 
jako jedyna, polska i legalnie działająca partia 
mogła liczyć na pomoc i pełne poparcie WIN, 
PPS i SP popierano tam, gdzie ich członkowie 
wykazywali się działaniami „antyjednolito-
frontowymi”. Pozostałe partie zwalczane były 
jeko ekspozytura Rosji sowieckiej, jako partie 
antypolskie. To właśnie wtedy rozwiązywano 
skrót PPR jako Płatne Pachołki Rosji. 

Wydaje się, że ukoronowaniem wysiłków 
WIN w powiecie kozienickim były wyniki 
referendum 30 czerwca 1946 r., kształtujące 
się na najniższym poziomie poparcia dla par-
tii lewicowych w skali całego kraju. W czasie 
kampanii referendalnej zrzeszenie wzywało 
do wzięcia udziału i głosowania 3xNIE. Na 
terenie powiatu wydawano konspiracyjne pis-
mo „Polska Walcząca” i kolportowało ulotkę 
„NIE … NIE … NIE”. Po tzw. zajściach kie-
leckich (pogrom Żydów) ZZK wydał ulotkę 
„Bandyta Radkiewicz – przygotował prowo-
kacje kielecką”. Ostatnia ulotka, którą można 
nazwać testamentem politycznym ZZK, uka-
zała się w połowie lipca 1946 r. pt. „Apel do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych”. W jej 
tekście znaleźć możemy m.in. przesłanie do 
aliantów zachodnich o osądzenie tyrana Pol-
ski Stalina za zbrodnie dokonywane na naro-
dzie polskim podczas II wojny światowej i po 
jej zakończeniu.

Dobre kontakty lokalnej społeczności  
z partyzantami prowadziły w praktyce do 
realizacji statutowych zadań WIN w terenie. 
Ludność swobodnie mogła wyrazić swoją 

wolę poprzez głosowanie, jednak na publika-
cję prawdziwych wyników referendum nikt, 
poza komunistami nie miał wpływu. Niestety, 
prowadzona ogromnymi nakładami finanso-
wymi, ludzkimi i materiałowymi akcja walki 
z podziemiem antykomunistycznym dopro-
wadziła również do rozbicia ZZK. Przełomem 
w tym nieuchronnym ciągu wydarzeń było 
aresztowanie 26 lipca 1946 r. „Zagończyka”. 
Pętla wokół „Zagończyka” stopniowo była 
zaciskana przez UB, w efekcie został on wsy-
pany przez swojego podwładnego Aleksandra 
Zdybickiego „Kruka”, postać również tragicz-
ną (w zamian za uwolnienie brata zmuszony 
został do ujawnienia siatki organizacyjnej 
ZZK, UB nie dotrzymało jednak podjętego 
zobowiązania). Będący jeszcze na wolności 
działacze ZZK próbowali podjąć próbę odbi-
cia komendanta, ale dalsze celne aresztowania 
uniemożliwiły realizację tego zamiaru. 

We wrześniu 1946 r., po rozmowach 
„Zagończyka” z władzami bezpieczeństwa 
doszło do ujawnienia się Inspektoratu ZZK. 
Wiele warunków, na które początkowo 
przystały władze, na przykład uwolnienie 
„Zagończyka”, gwarancje bezpieczeństwa 
dla ujawniających się nie zostały dotrzy-
mane. Sam Franciszek Jaskólski wyrokiem 
WSR w Kielcach z 17 stycznia 1947 r. zo-
stał skazany na najwyższy wymiar kary. 
Oprawcy śpieszyli się z jego wykonaniem. 
Egzekucja nastąpiła prawdopodobnie  
19 stycznia 1947 r., czyli na 3 dni przed 
ogłoszeniem amnestii zamieniającej karę 
śmierci na dożywocie. 

We wrześniu i październiku 1946 r. trwała 
dekonspiracja struktur WiN w powiecie, wi-
nowska epopeja dobiegła końca. W terenie 
operowało jeszcze kilka luźnych grup zbroj-
nych, jak „Igła”, „Zawoja”, „Orion”, „Drągal” 
i „Ponury”. Trudna decyzja pozostania w pod-
ziemiu wynikała przede wszystkim z całkowi-
tego braku gwarancji bezpieczeństwa po wyj-
ściu z konspiracji. Ci, którzy nie skorzystali  
z możliwości jaką dawała amnestia ze stycznia 
1947 r. zdawali sobie sprawę, że toczą walkę 
na śmierć i życie. Jakimi motywami kierowali 
się członkowie oddziałów zbrojnych pozosta-
jący w podziemiu po amnestii styczniowej? 
Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowie-
dzieć, częściowo pomocne w tym zakresie 
mogą być ustalenia wynikające z podziału 
tych grup, jakie przedstawił dr R. Śmietanka-
Kruszelnicki. Otóż obok tzw. pozorowanych 
grup partyzanckich (które tworzone były  
w wyniku kombinacji operacyjnych apara-
tu bezpieczeństwa) do autentycznego nurtu  
w partyzantce zalicza on:
• kadrowe grupy i oddziały powstałe po 

lokalnej akcji ujawniania winowskie-
go Inspektoratu ZZK z września i paź-
dziernika 1946, po amnestii mające am-
bicje oddziaływania politycznego przez 
działalność propagandową,

• grupy przetrwania,
• samoistna partyzantka („dzikie grupy” – 

powstałe w wyniku działań oddolnych, 
nie mające kontaktu z organizacjami  
o szerszym zasięgu),

• pojedyncze osoby działające „na własną 
rękę”.
Do najważniejszych z tego grona zali-

czyć można grupy kadrowe. Na terenie po-
wiatu kozienickiego okresowo pojawiała się 
taka grupka, złożona z weteranów konspira-
cji antykomunistycznej chodzi o grupę Tade-
usza Zielińskiego „Igły”. „Igła” wielokrotnie 
uderzał na sklepy spółdzielcze i urzędy, ni-
gdy nie celował jednak w ludność cywilną, 
której sympatia do „leśnych chłopców” nie 
gasła. Oparcie, jakie dawała ludność wiejska 
„Igle” umożliwiła istnienie tego oddziału do 
czerwca 1948 r. i stanowiła nie lada problem 
dla władz partyjno-państwowych nie tylko 
na terenie powiatu kozienickiego. Jednak  
w realiach stworzonych przez komunistów 
po 1945 r. nie było miejsca dla ludzi stawia-
jących tak zawzięty opór. W walkach zginęli 
kolejno: Adam Łęcki „Ewa”, Władysław 
Jachymowicz „Maciek”, Józef Budzyński 
„Żandarm”, Feliks Dębiec „Wilk”, Walenty 
Woźniak „Wolny”. Zatrzymani zostali m. in. 
Ryszard Paliński „Żbik”, Zygmunt Pawłow-
ski „Śmigły”. 24 czerwca 1948 r. ppor „Igła” 
został zdradzony i postrzelony przez towa-
rzyszącego mu partyzanta o ps. „Listek”. 
Sam „Igła” rozerwał się granatem, żeby nie 
dostać się w ręce bezpieki.

Do końca 1948 r. na terenie powiatu 
działało prawdopodobnie jeszcze kilka 
mniejszych grup, a także tworzyły się nowe. 
Z perspektywy czasu trudno jest przecenić 
rolę jaką spełniały antykomunistyczne od-
działy zbrojne, zrodzone na gruncie walki  
z totalitaryzmem hitlerowskim. Ich dzia-
łalność wzmacniała postawę oporu zwy-
kłych ludzi, zmęczonych wojną, w wielu 
wypadkach konformistycznie godzących 
się na zaprowadzane przez komunistów 
zmiany. Jednak doświadczenie trwania 
przy niezależnej postawie, głębokim pa-
triotyźmie i narodowym duchu jakie pre-
zentowali uczestnicy konspiracji lat czter-
dziestych doprowadziło do przechowania 
wartości, które umożliwiły po pół wieku 
zrzucenie jarzma komunizmu w Polsce  
i Europie.

KRZySZtof ZAJąC

Dokończenie ze str. 11
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mistrzostwa Powiatu kozienickiego w tenisie stołowym
25 marca w Ognisku Pracy Pozaszkol-

nej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kozieni-
ckiego w Tenisie Stołowym. W zawodach 
wzięło udział 31 zawodników i zawodni-
czek z Kozienic, Augustowa, Miejskiej 
Dąbrowy, Grabowa nad Pilicą, Głowa-
czowa, Brzózy i Bobrowników. Uczestni-
cy przystąpili do rywalizacji w czterech 
kategoriach: gra pojedyncza i podwójna 
mężczyzn i kobiet. Regulamin turnieju 
nie przewidywał ograniczeń wiekowych, 
zgłosili się zawodnicy w różnym wieku. 
Od początku do końca zawody przebiega-
ły w atmosferze fair-play.

Na szczególną uwagę zasługiwał 
mecz finałowy mężczyzn, gdzie po dłu-
gim i zaciętym pojedynku Piotr Górka  

z Głowaczowa pokonał 
Mariusza Kuryłka z Kozie-
nic. W deblu triumfowali 
zdobywcy kolejno dru-
giego i trzeciego miejsca  
w grze indywidualnej Nor-
bert Zielony i Mariusz Ku-
ryłek pokonując Jakuba 
Cabana i Piotra Górkę. 

Rozgrywki  kobiet zdo-
minowały zawodniczki z PG 
w Głowaczowie, zajmując 
wszystkie stopnie podium, 
zwyciężyła Anita Padewska, 
drugie miejsce zajęła Magdalena Badowicz 
natomiast trzecie miejsce przypadło w udzia-
le Darii Baran.

Zwycięzcy gry pojedynczej otrzymali 
puchary Starosty, dodat-
kowo miejsca na podium 
zostały nagrodzone me-
dalami i nagrodami rze-
czowymi, a do szóstego 
miejsca pamiątkowymi 
dyplomami. Nagrody 
wręczaly Marianna Fu-
siek przewodnicząca Ko-
misji Zdrowia, Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki 
i Spraw Społecznych, Ur-
szula Strzelczyk dyrektor 
OPP „Ogród Jordanow-

CHÓR STOCKHOLM CHAMBER SINGERS W KOZIENICACH
W lutym br. Gmina Kozienice przygoto-

wała niespodziankę dla naszej kozienickiej 
społeczności. Wszystko to za sprawą kon-
certu w wykonaniu jednego z najbardziej 
znanych i utytułowanych akademickich 
szwedzkich chórów Stokholm Chamber 
Singers. Do naszego miasta zawitał on dzię-
ki Gminie Kozienice oraz fundacji na rzecz  

promowania zdrowia, sportu i talentów Sa-
lus et Facultas. W piątkowe przedpołudnie 
chór spotkał się w Urzędzie Miejskim z bur-
mistrzem Tomaszem Śmietanką. Burmistrz 
przybliżył gościom historię naszego miasta 
oraz opowiedział o czasach współczesnych. 
Nie zabrakło także wspólnej fotografii oraz 
próbki niezwykłych możliwości chóru. 

W Kozienicach Stockholm Chamber 
Singers wystąpił w kościele pw. Św. Rodzi-
ny. Gości powitał dziekan dekanatu kozie-
nickiego Władysław Sarwa. Chór uświetnił 
oprawę liturgiczną mszy świętej, po czym 
zgromadzeni zostali zaproszeni na kon-
cert muzyki klasycznej w jego wykonaniu. 
Muzycy zaprezentowali dzieła klasyków 
tj. Brahmsa, Mendehlsona, Bacha, Mozar-
ta, Rachmaninowa, Poulenca oraz kilku 
współczesnych kompozytorów takich jak 
Whitacre, Sandstróm, Nystedt, Lindberg  
i Part. Występ został bardzo ciepło przyjęty 
i nagrodzony gromkimi brawami.

Chór Stockholm Chamber Singers działa 
od 1998 roku. Skupia muzyków w większo-
ści wywodzących się z Królewskiej Akade-
mii Muzycznej w Sztokholmie. Na swym 
koncie mają tournee na kilku kontynentach, 
mogą pochwalić się wieloma nagrodami 
oraz wyróżnieniami. Muzycy mogą poszczy-
cić się występami z najlepszymi orkiestrami 
świata, współpracowali ze sławami muzyki 
sakralnej i klasycznej. Chórem kieruje od 
kilku lat znakomity dyrygent australijskiego 
pochodzenia Ian Plaude.  

JARoSłAW tRACZyK

ski” oraz Lucyna Domańska-Stankiewicz 
naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach. 

Były to piąte zawody z tego cyklu. 
Pierwsze dwie edycje odbyły się w 2006  
i 2007 roku w formie Ligi Powiatowej. 
Poprzednie Mistrzostwa Powiatu ro-
zegrano w 2008 i  2010 roku również  
w Ogrodzie Jordanowskim.

Organizatorzy tegorocznych mi-
strzostw to: Starostwo Powiatowe oraz 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród 
Jordanowski” w Kozienicach. Puchary, 
medale oraz nagrody ufundowało Staro-
stwo. Za koordynację imprezy odpowia-
dała Ewa Cichecka z Wydziału Promocji 
i Kultury Starostwa, zawody sędziowali 
Anna Rzeszotek i Wojciech Stankiewicz.

RADoSłAW MAJEWSKi

Informacje/Wydarzenia
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ŚWIATOWY DZIEń ZDROWIA 2012
Według szacunków WHO, na prze-

strzeni 2000-2050 roku populacja ludzi  
w wieku 60 lat i więcej potroi się (z 600 
milionów do 2 miliardów). Problem starze-
jących się społeczeństw dotyka wszystkie 
kraje, ale najbardziej jest widoczny w pań-
stwach słabo rozwiniętych – tam liczba ludzi 
starszych wzrośnie z 400 milionów w 2000 
roku do 1,7 miliarda w 2050 roku. Ta zmia-
na demograficzna będzie miała znaczący 
wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie 
dobrego zdrowia w przypadku starszych 
ludzi jest niezwykle ważne, jeśli mają oni 
pozostać niezależni i być aktywnymi człon-
kami swoich rodzin i społeczności. 

Cel operacyjny nr 9 Narodowego Pro-
gramu Zdrowia zakłada „tworzenie wa-
runków do zdrowia i aktywnego życia 
osób starszych”, a jednym z priorytetów do 
osiągnięcia przed 2015 rokiem jest „zmniej-
szenie występowania niepełnosprawności, 
chorób przewlekłych i przedwczesnych 
zgonów w populacji osób powyżej 60 roku 
życia i zwiększenie liczby lat wolnych od 
niepełnosprawności”. Efektywna realizacja 
powyższego celu jest zgodna z koncepcją 
„Starzejącego się społeczeństwa” i może 
być realizowana jedynie poprzez stały i sy-
stematyczny postęp w zakresie profilaktyki, 
diagnozowania, leczenia chorób oraz pro-

obchodzony będzie 7 kwietnia pod hasłem „Starzenie się i zdrowie”
mocji zdrowego stylu życia. Starzenie się 
jest procesem trwającym przez całe życie. 
Zachodzące w organizmie zmiany zależą  
w największym stopniu od sposobu (czyli 
stylu) życia. Wiek kalendarzowy może róż-
nić się znacznie od wieku biologicznego. 

Ludzie aktywni fizycznie i umysło-
wo pozostają długo młodzi.

Po zaprzestaniu pracy zawodowej znaj-
dują nowe możliwości do działania i cią-
głego rozwoju. Odwrotnie, gdy starszy 
człowiek czuje się odrzucony, niepotrzebny, 
samotny w rodzinie i w społeczeństwie lub 
sam wycofuje się z aktywnego życia starze-
je się szybciej. Brak kontaktów społecznych  
i zajęć dających zadowolenie sprawia, że 
wiele osób traci zainteresowania, izoluje się 
od otoczenia, odczuwa przygnębienie. 
JAK ZARADZIĆ PRZEDWCZESNEJ 
STAROŚCI?
Czynniki zagrażające zdrowiu osób star-
szych można podzielić na dwie grupy:
Czynniki biologiczne tj.:
– zmniejszenie aktywności ruchowej. Nie-

dobór ruchu powoduje duże zmiany  
w organizmie, przyspiesza proces starze-
nia oraz sprzyja rozwojowi chorób,

NIC NIE ZASTĄPI AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ
DLA LUDZI STARSZYCH MA ONA 

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE,
– niewłaściwe odżywianie, np. niedosta-

teczna ilość białka, witamin, soli mine-
ralnych, spożywanie pokarmów z nad-
mierną ilością tłuszczu pochodzenia 
zwierzęcego i nadmiar słodyczy,

– stosowanie używek, szczególnie picie al-
koholu i palenie tytoniu, przyjmowanie 
dużej ilości leków bez wskazań lekarza. 

Czynniki społeczne tj.:
– nieoczekiwana zmiana warunków życia 

i otoczenia( zmiana miejsca zamiesz-
kania, przejście na emeryturę bez od-
powiedniego przygotowania),

– osamotnienie, często związane ze stra-
tą bliskich osób, brakiem możliwości 
opuszczenia domu, np. z powodu cho-
roby narządu ruchu,

– izolacja społeczna,
– pogorszenie sytuacji materialnej zwłasz-

cza, gdy nie pozwala ona na zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb życiowych,

– nadmiar wolnego czasu, którego nie 
umie się wykorzystać,

– monotonia życia, nuda, pustka,
– niewłaściwe nastawienie do starości sa-

mych osób starszych lub ich otoczenia. 
Sekcja oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna Kozienice

INTENCYjNE POROZUMIENIA PARTNERSKIE
19 marca br. zostały podpisane dwa 

intencyjne porozumienia partnerskie 
pomiędzy Starostwem Powiatowym  
w Kozienicach reprezentowanym przez 
Janusza Stąpora – Starostę Powiatu Ko-
zienickiego, w imieniu którego porozu-
mienie podpisał Józef Grzegorz Małaśni-
cki – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 
oraz Mazowiecką Komendą Wojewódzką 

Policji w Radomiu reprezentowaną przez 
Rafała Batkowskiego Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
i Okręgowym Inspektoratem Służby Wię-
ziennej w Warszawie reprezentowanym 
przez Annę Osowską – Rembecką Dyrek-
tora Okręgowego.

Porozumienia mają na celu rozszerze-
nie oferty edukacyjnej dla przyszłych ucz-

niów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce-Letnisku o klasy mundurowe, 
które umożliwią zdobycie wykształcenia 
i umiejętności przygotowujących mło-
dzież do zawodu funkcjonariusz służby 
więziennej oraz zawodów związanych  
z bezpieczeństwem publicznym.

W spotkaniu uczestniczyli: Anna 
Osowska – Rembecka Dyrektor Okrę-
gowej Służby Więziennej w Warszawie, 
Rafał Batkowski Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Policji w Radomiu, Stanisław 
Kondeja Komendant Powiatowy Policji  
w Kozienicach, Michał Lenard Dyrektor 
Zakładu Karnego w Żytkowicach, Igor 
Czerwiński Wiceburmistrza Gminy Kozie-
nice, Robert Kowalczyk Wójt Gminy Gar-
batka Letnisko, Mirosław Dziedzicki Dy-
rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce-Letnisku oraz gospodarze 
spotkania: Włodzimierz Stysiak Przewod-
niczącego Rady Powiatu, Józef Grzegorz 
Małaśnicki – Wicestarosta Powiatu Ko-
zienickiego, Janusz Patkowski Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sporu Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach.

AGNiESZKA GAJDA

Informacje
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PATRONI ROKU 2012
16 września 2011 r. na ostatnim po-

siedzeniu Sejm VI kadencji ustanowił 
rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra 
Skargi.

W sierpniu tego roku przypada  
70 rocznica śmierci w obozie zagłady  
w Treblince Janusza Korczaka. Wiel-
kiego obrońcy praw dzieci, wybitnego 
pedagoga, działacza społecznego i przede 
wszystkim działacza na rzecz praw dzie-
cka. A także lekarza, publicysty i autora 
książek dla dzieci. Był także współtwórcą 
i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci ży-
dowskich w Warszawie. W tym roku mija 
setna rocznica założenia tego sierociń-
ca, który istniał do 1942 roku i pozwolił 
uratować wiele istnień. Janusz Korczak, 

którego właściwe nazwisko brzmi Hen-
ryk Goldszmit, był prekursorem nie tylko 
działań na rzecz praw dzieci i ich całko-
witego równouprawnienia. 

W 1926 roku zainicjował pierwsze 
dziecięce pismo „Mały Przegląd” reda-
gowane w większości przez dzieci. Był 
pionierem w dziedzinie resocjalizacji nie-
letnich, diagnozowania wychowawczego 
i opieki nad dzieckiem trudnym.

Sejm przyjął uchwałę o ustanowienie 
Józefa Ignacego Kraszewskiego patro-
nem roku 2012. W tym roku przypada 
200. rocznica urodzin autora 232 powie-
ści, wśród których 88 to powieści histo-
ryczne. W uzasadnieniu uchwały został 
podkreślony fakt, ze: „Jego imponujący 
dorobek literacki wywarł trwały wpływ 
na kulturę i literaturę polską oraz twór-
czość współczesnych mu i późniejszych 
pokoleń Polaków.”

Józef Ignacy Kraszewski to nie tylko 
historyk i pisarz, lecz także wydawca, pub-
licysta, redaktor „Gazety Codziennej” Le-
opolda Kronenberga, działacz społeczny  
i polityczny, autor opartej na samodzielnie 
prowadzonych historycznych badaniach 

źródłowych historii Wilna. Popularyzo-
wał źródła historyczne, był inicjatorem 
wydawania pamiętników i diariuszów. 
Dostrzegał problemy społeczne, wystę-
pował przeciwko systemowi pańszczyź-
nianemu, propagował uprzemysłowienie, 
rozwój kolei oraz tworzenie zrzeszeń 
handlowo – finansowych. Angażował się 
również w polityczną działalność emi-
gracji. W swoich utworach zawarł obraz 
współczesnego mu społeczeństwa i naro-
dowej przeszłości.

Patronem roku 2012 Sejm ustanowił 
także ks. Piotra Skargę. Według wnio-
skodawców zapisał się on w historii „jako 
czołowy polski przedstawiciel kontrrefor-
macji, filantrop oraz ten, który w trosce  
o ojczyznę miał odwagę nazwać po imie-
niu największe polskie przywary”.

Ksiądz Piotr Skarga to kaznodzieja 
króla Zygmunta III Wazy, rektor Kole-
gium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rek-
tor Uniwersytetu Wileńskiego. Autor 
Żywotów Świętych” oraz „Kazań Sej-
mowych”, jezuita, teolog opowiadał się 
za wzmocnieniem władzy królewskiej  
i ograniczeniem władzy Sejmu, tępił to-
lerancję religijną, który zauważał złą sy-
tuację i złe traktowanie niższych stanów  
w Rzeczypospolitej. W 2012 roku przy-
pada 400. rocznica śmierci teologa – pub-
licysty, który potrafił przemawiać wpla-
tając polskie wydarzenia w prozę, którą 
stylizował na biblijne księgi prorockie.  
W swojej twórczości Skarga zaprezento-
wał bogaty, ornamentacyjny styl oratorski 
o kunsztownej konstrukcji. 

Poza obchodami związanymi z pa-
tronami roku 2012 ustanowionymi przez 
Sejm RP, na Mazowszu będziemy obcho-
dzić również rocznice związane z trzema 
poetami: 200 – lecie urodzin Zygmunta 
Krasińskiego, 110 rocznicę urodzin Wła-
dysława Sebyły oraz 50 rocznicę śmierci 
Władysława Broniewskiego. Te trzy rocz-

nice stały się podstawą do ustanowienia 
na mocy trzech uchwał z dnia 19 grud-
nia 2011 roku przez Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2012 roku „Rokiem 
Zygmunta Krasińskiego, Władysława 
Sebyły i Władysława Broniewskiego na  
Mazowszu”.

Zygmunt Krasiński to, obok Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, je-
den z trzech wieszczów, który utożsamiał 
się z losami zniewolonego narodu, a jego 
utwory stały się światowymi arcydzieła-
mi romantycznej literatury. Był wyrazi-
cielem idei zwycięstwa narodu polskiego, 
wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku 
Rzeczypospolitej i wierzył w jej odro-
dzenie. W jego twórczości odnajdujemy 
odwołania do wartości uniwersalnych ta-
kich jak miłość, pokój i wiara, którą poe-
ta łączy z religią, w której upatruje ideał 
nieskalanej Polski.

Urodzony w Paryżu, okres młodości 
spędził w Królestwie Polskim i chociaż  
w chwili osiągnięcia pełnoletniości rozpo-
czął trwającą przez całe życie wędrówkę 
po Europie, z wielką miłością i nostalgią 
wspominał Mazowsze i swoją rodzinną 
Opinogórę.

Na zaszczytne miano Wielkiego Ma-
zowszanina zasługuje również Włady-
sław Sebyła i dlatego zasadne jest ogło-
szenie roku 2012 „Rokiem Władysława 
Sebyły na Mazowszu”.

Poeta okresu międzywojennego, 
malarz oraz muzyk, żołnierz kampanii 
wrześniowej z 1939 r. zamordowany 
przez NKWD w 1940 r. w Charkowie 
związany był z Sosnowcem. Jego poezja 
miała charakter filozoficzno – mistycz-
ny, nawiązywała do liryki romantyzmu 
oraz do symbolizmu. Znajdujemy w niej 
jednak nie tylko refleksje metafizyczne, 
lecz także przejawy buntu społeczne-
go i ogrom współczucia dla ludzkiego 
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PROJEKT „ODŚWIEżAMY NASZE MIASTA. 
TOb3CIT (TObACCO FREE CITIES)”

Państwowa Inspekcja Sanitarna roz-
poczęła realizację ogólnopolskiej edycji 
projektu „Odświeżamy nasze miasta. 
TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

Pomysł tego projektu powstał w Głów-
nym Inspektoracie Sanitarnym w związku 
z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną 
dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Dzięki 
staraniom Głównego Inspektora sanitarne-
go udało się pozyskać środki finansowe ze 
Światowej Fundacji ds. Walki z Choroba-
mi Płuc i Fundacji Bloomberga, które od 
lat wspierają politykę państw w zakresie 
ograniczenia używania tytoniu. 

Celem projektu jest ochrona zdrowia 
mieszkańców Polski przed szkodliwym 
działaniem dymu tytoniowego. Grupę do-
celową, objętą działaniami projektu, sta-
nowią wyłącznie osoby dorosłe. 

W trakcie pierwszej edycji w latach 
2009 – 2011, trzy miasta: Szczecin, Łódź 
i Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref 
wolnych od dymu tytoniowego realizu-
jąc założenia projektu. Strefy bezdymne 
powstały w miejscach publicznych m. in.  
w urzędach, szkołach, zakładach pracy, 
parkach i na placach zabaw. Partnerzy pro-
jektu zawiązali w swoich miastach koalicje 
lokalne zrzeszające liderów wspierających 
tworzenie miejsc wolnych od dymu tyto-
niowego (przedstawicieli Urzędów Woje-
wódzkich i Urzędów Miejskich, Policję, 
Straż Miejską, lokalne media, ekspertów 
zdrowia publicznego, przedstawicieli Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej). Wspólnie 
prowadzili kampanią społeczną wspierają-
cą działania związane z tworzeniem prze-
pisów prawnych regulujących używanie 
tytoniu w miejscach publicznych. 

W październiku 2011 roku rozpo-
częto realizację drugiej edycji projektu 
„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT 
(Tobacco Free Cities)”, która ma cha-
rakter ogólnopolski. Głównym zadaniem 
tej edycji jest poprawa egzekwowania  
i wzrost przestrzegania postanowień usta-
wy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używa-
nia  tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

14 marca br. w Powiatowej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej w Kozieni-
cach odbyło się pierwsze spotkanie koa-
licyjne dotyczące drugiej edycji projektu. 
W spotkaniu wzięły udział: Dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej Maria Pawlak – lekarz specja-
lista chorób zakaźnych II stopnia oraz 
pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia PSSE, Lucyna Do-
mańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Starostwa Powiato-

wego w Kozienicach, Urszula Strzelczyk 
Dyrektor OPP „Ogród Jordanowski”, 
Patrycja Zaborowska Rzecznik Prasowy 
Komendy Powiatowej Policji.

Na spotkaniu został ustalony za-
kres działań dotyczących realizacji dru-
giej edycji projektu na terenie powiatu  
kozienickiego.

Według informacji Głównego Inspek-
tora Sanitarnego w ramach projektu, któ-
rego realizacja potrwa do 30 września 
2013 roku, zorganizowane zostaną szko-
lenia dla funkcjonariuszy Policji i Straży 
Miejskiej, odpowiedzialnych za egzeku-
cję zapisów ustawy w zakresie przestrze-
gania zakazu palenia i oznakowania stref 
bezdymnych. Przygotowany zostanie 
podręcznik dla pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, sprawujących bie-
żący nadzór nad realizacją obowiązków 
wynikających z ustawy. Zaplanowane zo-
stało również przeprowadzenie kampanii 
społecznej, której głównym celem będzie 
rozpowszechnianie informacji o regula-
cjach prawnych, dotyczących miejsc wol-
nych od dymu tytoniowego oraz edukacja 
w zakresie skutków zdrowotnych używa-
nia tytoniu, w tym tzw. biernego palenia.

Zgodnie z najnowszym, ogólnopol-
skim badaniem Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego z 2011 roku do codzienne-
go palenia przyznaje się 31 % Polaków 
w wieku 15 lat i więcej, a odsetek osób 
przyznających się do nałogowego pa-
lenia nie zmienił się w sposób istotny  
w porównaniu z rokiem 2009 i wynosi  
29 %. Na bierne palenie Polacy najbardziej 
narażeni są na przystankach komunikacji 
miejskiej. Kontakt z dymem tytoniowym 
mają również w barach i pubach, dysko-
tekach, klubach muzycznych, zakładach 
pracy, kawiarniach, restauracjach. Rzad-
ko, ale jednak, na bierne palenie narażeni 
są Polacy w szpitalach i innych placów-
kach służby zdrowia, urzędach, obiektach 
kulturalnych takich jak kino czy teatr, 
obiektach rekreacyjno – wypoczynko-
wych, centrach handlowych, miejscach 
zabaw dla dzieci, środkach publicznego 
transportu, szkołach i innych placów-
kach edukacyjnych oraz w obiektach  
sportowych.

Zakaz palenia w miejscach publicz-
nych popierany jest przez większość 
Polaków. Według danych Głównego In-
spektoratu Sanitarnego 68% palących  
i 84% niepalących Polaków popiera wpro-
wadzenie zakazu palenia we wszystkich 
miejscach, w których przebywają osoby 
niepalące.

AGNiESZKA GAJDA

cierpienia. Sebyła próbował za pomocą 
liryki odnajdywać sens świata i własnej 
egzystencji. Członek warszawskiej grupy 
literackiej „Kwadryga” stał się jednym  
z ważniejszych poetów XX – lecia mię-
dzywojennego i czasów wojny.

Poetą – żołnierzem był również Włady-
sław Broniewski, którego twórczość od-

wołuje się przede wszystkim do emocji czy-
telnika. Poeta nie ukrywał swoje fascynacji 
poezją romantyczną, a swoją twórczość sil-
nie związał z doświadczonymi przeżyciami. 
Ten urodzony w Płocku poeta wywodził się 
z rodziny inteligenckiej o korzeniach szla-
checkich i żywej tradycji patriotycznej.

Tłumacz, a przede wszystkim autor 
liryków również rewolucyjnych i poema-
tów, cenił sobie niezależność uważając 
się za socjalistę. Były żołnierz Legionów 
Piłsudskiego jest jednym z najczęściej 
tłumaczonych na inne języki poetów. 
Jego utwory są nadzwyczaj komunika-
tywne i perswazyjne. Potrafi doskona-
le wykorzystać w nich mowę potoczną,  
a umieszczone w poezji własne przeżycia 
poety przybliżają jego postać odbiorcy.

Związki poety z Mazowszem są ścisłe. 
Wiele jego wierszy odzwierciedla piękno 
naszego regionu, zaś jego imieniem na-
zwano wiele szkół i ulic.

Poezja Broniewskiego jest silnie zwią-
zana z jego biografią a także doświadcze-
niami całego narodu. Są w niej liczne ak-
centy rewolucyjne i patriotyczne, a obok 
egzaltacji i wzniosłości słyszymy mowę 
zwykłego człowieka.

Ustanowienie roku 2012 rokiem trzech 
poetów na Mazowszu jest nie tylko szcze-
gólnym uhonorowaniem tych twórców, jest 
również upowszechnieniem dorobku tych 
wybitnych postaci, który promuje również 
walory naszego regionu i wpisuje się w myśl 
przewodnią pracy na rzecz dobra powszech-
nego propagowaną przez trzech patronów 
2012 roku ustanowionych przez Sejm RP.

AGNiESZKA GAJDA
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Młodzi gniewni czyli  
o buncie MłodzieńczyM 

Będąc małymi dziećmi przyjmujemy 
punkt widzenia dorosłych – innego nie 
znamy. Dorastając, mamy do dyspozycji 
coraz szersze spojrzenie. Z czasem ró-
wieśnicy pełnią ważniejszą rolę niż rodzi-
ce, dlatego że żyją w tym samym rytmie 
i w tym samym świecie. Nastolatki, kon-
frontując to, co wynieśli z domu z posta-
wami, które prezentują rówieśnicy, zadają 
sobie pytania, czy wybór drogi życiowej 
moich rodziców jest jedynym słusznym? 
Nabierają wątpliwości – niektóre warto-
ści podważają, a inne wręcz odrzucają. 
Czasami w grupie rówieśniczej rodzą się 
silniejsze więzy niż w rodzinie. To, co 
mówią rówieśnicy, staje się ważniejsze 
– i co wtedy? 

W takich sytuacjach często pojawiają 
się: agresja, wulgaryzmy, wandalizm, al-
koholizm, palenie papierosów, narkotyki. 
Typowe są również negatywne zachowa-
nia takie jak konfliktowość, brak praw-
domówności, opanowania, osiąganie 
słabszych wyników w nauce. Jak nazwać 
to zjawisko i te zachowania? Jest to tzw. 
bunt nastolatka.

Poziomy buntu nastolatka
I poziom – we wczesnym okresie dojrze-
wania młody człowiek zaczyna postrze-
gać siebie jak osobę dorosłą (znamionami 
dorosłości są dla niego zmiany zewnętrz-
ne – zarost, zmiany w fizjologii, mutacja 
u chłopców). Nastolatek uważa się wtedy 
za równego z dorosłymi członkami rodzi-
ny i otoczenia, domaga się tych samych 
praw – wolności, równości, decydowania 
o sobie pomimo, że wciąż jest zależny 

ekonomicznie i prawnie od swoich rodzi-
ców. Sprzeciw rodziców i stawianie przez 
nich granic wywołuje u niego poczucie 
niezrozumienia i ograniczenia. 
II poziom wiąże się już z procesami toż-
samościowymi. Jest reakcją na zagrożo-
ne poczucie własnej tożsamości. Często 
związane z naciskami ze strony rodziców, 
szkoły, grup i podgrup społecznych. Na-
kazy i zakazy są ze sobą sprzeczne- inne 
od rodziców, a inne np. od grupy rówieś-
nicze. Młody człowiek z trudem sobie  
z tym radzi, ponieważ sam jeszcze nie 
sprecyzował własnego światopoglądu. 
III poziom wiąże się z odroczeniem od-
powiedzialności za podejmowane w życiu 
decyzje. Jest to czas na eksperymentowa-
nie z różnymi postawami i poglądami, 
szukaniem własnej ścieżki. To postawa 
egocentryczna zasadza się na dwóch 
zjawiskach – pragnieniu odróżniania się 
oraz przypisywaniu swoim marzeniom 
nieograniczonych możliwości. 
IV poziom dotyczy tylko tych osób, któ-
re przyjęły tożsamość negatywną, często 
utożsamiając się z grupami czy środowi-
skami destrukcyjnymi. Jeśli zabrakło au-
tentycznych uznanych przez młodzież au-
torytetów, zabrakło akceptacji i wsparcia, 
dorastający człowiek może przyjąć posta-
wę odwetową lub uznać swoją niższość  
i podległość. 

Należy pamiętać o jednym-nie ma 
złych dzieci! Trudno jest kochać dziecko, 
które rani, jest agresywne, używa wulgar-
nych słów. Jednak za tym całym złem, 
które tkwi w dziecku, kryje się osobista 

tragedia, bez-
radność i strach, 
do którego dziecko nie chce się przyznać 
i którego się wstydzi. Takiemu dziecku 
trzeba pomóc i należy zacząć do szukania 
przyczyn nieprawidłowego zachowania. 
Zanim cokolwiek powiesz do trudnego, 
zbuntowanego nastolatka, dobrze się za-
stanów, dlaczego tak postąpił. Dziecko 
musi czuć, że nie akceptujemy jego za-
chowania, a nie jego jako osoby. 

Wychowanie dziecka jest zadaniem 
niezwykle delikatnym, ponieważ wymaga 
równocześnie miłości i dystansu, łagodno-
ści i stanowczości, cierpliwości i zdecydo-
wania. Te cechy wymagają od rodzica nie 
tylko serca, lecz przede wszystkim zdro-
wego rozsądku, trzeźwości i równowagi. 
Bunt nastolatka jest sprawdzianem dla ca-
łej rodziny. Przez niego, albo dzięki niemu 
poznajemy swoją rodzinę do początku…
uczymy się jej od nowa i to od rodziców 
w dużej mierze zależy jak zakończy się ta 
burzliwa przygoda młodego człowieka.

 Bunt młodzieńczy to komunikat 
– „Halo! Jestem tu! Wy mnie wychowa-
liście, ale jestem odrębną, samodzielnie 
myśląca jednostką. Mówcie mi, co mam 
robić i co jest dla mnie dobre, jednak 
weźcie pod uwagę fakt, że nie zawsze po-
dzielam wasze zdanie!! Pozwólcie mi się 
uczyć na własnych błędach, jednocześnie 
bądźcie  w pobliżu, bo ze wszystkim sam 
sobie nie poradzę. Potrzebuję Was za-
wsze-nawet, jeśli nie zawsze potrafię to 
okazać… ”.  

ALEKSANDRA StRąG

W dniu 8 marca 2012 roku w Bibliotece 
Publicznej w Brzózie odbył się Dzień Kobiet 
połączony z wystawą obrazów malowanych 
na szkle, wykonanych przez Magdalenę 
Bernacik. Malowanie na szkle nie należy 
do najłatwiejszych ani najtańszych technik, 
co powoduje, że nie jest zbyt rozpowszech-
nione w naszym kraju. Szkło jest unikalnym 
materiałem, daje niemożliwe do osiągnięcia 
innymi technikami sposoby operowania bar-
wami, a szczególnie światłem – padającym  
i odbitym. Dzięki temu można osiągnąć 
wspaniałe efekty. Obraz malowany na szkle 
jest namiastką witrażu.

Wernisaż uświetniła swoim występem 
klasa IA Gimnazjum z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Wojciecha Barto-

sza Głowackiego w Brzózie, która przygo-
towała na tę okazję krótkie przedstawienie. 
Na koniec chłopcy wręczyli wszystkim ko-
bietom tulipany. Była to świetna okazja do 
spotkania się miejscowych kobiet, poroz-
mawiania, oderwania się od codzienności 
i zwykłych obowiązków. Okazało się, że 
wiele kobiet posiada różne hobby, którymi 
chętnie podzieliłoby się z mieszkankami 
Brzózy. Być może takie spotkania staną 
się tradycją biblioteki.

Zapraszamy na stronę internetową:  
www.obrazymagdy.republika.pl

MAłGoRZAtA SKiERNiEWSKA
Biblioteka Publiczna w Brzózie

WYSTAWA I DZIEń KObIET W bIbLIOTECE PUbLICZNEJ 
W BRZóZIE
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„uPowszechnianie integracji sPołecznej w Powiecie kozienickim” 
Projekt systemowy realizowany Przez  

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w kozienicach
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach od 1 lipca 2008 r. realizuje projekt systemowy „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”. 

W 2011 r. celem wsparcia zorganizowanego dla uczestników projektu było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 
osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych, poprzez aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie ostatecznie wzięło 41 osób w tym: 6 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 35 osób niepełnosprawnych 
z różnymi schorzeniami (w tym z 5 ze znacznym, 24 z umiarkowanym i 6 z lekkim stopniem niepełnosprawności).

Osoby te miały możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie instrumentów aktywnej integracji, które zorganizowano w for-
mie wyjazdowej przez wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego:

Grupa 6 wychowanków rodzin zastępczych – Hotel SPA Afrodyta w Radziejowicach w terminie od 11 do 24 lipca 2011 r. – 
3 rodzaje instrumentów dla każdej osoby, grupa 20 osobowa osób niepełnosprawnych – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
Astur w Okunince nad Jeziorem Białym w terminie 16.08-29.08.2011 r. – 3 rodzaje instrumentów dla każdej osoby oraz 12 osobo-
wa grupa osób niepełnosprawnych – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Astur w Okunince nad Jeziorem Białym w terminie 
28.07-06.08.2011 r. – 2 rodzaje instrumentów dla każdej osoby. Podczas turnusów wszyscy uczestnicy projektu mieli zapewnione 
wyżywienie, nocleg oraz transport na miejsce zajęć aktywizacyjnych i z powrotem, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków. A oprócz fachowej opieki specjalistów pomocą osobom niepełnosprawnym służyło łącznie 6 opiekunów. 

Natomiast wsparcie zorganizowane na terenie Radomia to kurs prawa jazdy kat.B – 5 osób niepełnosprawnych, a w Kozienicach to 
obsługa programu Excel – 15 osób,obsługa komputera z modułem magazynowym – 6 osób oraz terapia psychologiczna – 3 osoby.
Tabela 5. Instrumenty aktywnej integracji
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Instrumenty aktywizacji społecznej

	 Treningi kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie rozwoju osobistego
	 Warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami wsparcia w zakresie umiejętności 

poruszania się po rynku pracy
	 poradnictwo  i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 

społeczno-zawodowych
	 poradnictwo i udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności 

życiowej

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej 

	 szkolenie pn. Przedsiębiorczość krok po kroku
	 szkolenia komputerowe:
                – Tworzenie stron internetowych
                – Obsługa komputera z elementami telemarketingu
                – Obsługa programu Excel
                – Obsługa komputera z modułem magazynowym
                – Kurs prawa jazdy kat.B

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
	 Zajęcia rehabilitacyjne
	 Terapia psychologiczna

Instrumenty aktywizacji zawodowej 	 Doradztwo zawodowe

W wyniku postępowania powstały oszczędności, które wykorzystano celem wzmocnienia wsparcia skierowanego do uczestników, 
organizując wyjazd integracyjno-poznawczy, umożliwiający poznanie zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz określenie in-
dywidualnego planu działania zawodowego uczestników projektu. Ponadto w zakresie działań o charakterze środowiskowym w lipcu 
zorganizowano spotkanie inaugurujące projekt, a we wrześniu piknik integracyjny z udziałem uczestników projektu systemowego oraz 
rodzin zastępczych, a także osób z ich otoczenia, przedstawicieli: lokalnych władz, instytucji pomocy społecznej i lokalnych mediów. 

Dodatkowo od września do grudnia uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia miały możliwość skorzystania z punktu konsultacyj-
no-informacyjnego, w ramach którego realizowane były usługi w zakresie porad psychologicznych i prawnych. Specjalistyczne poradnictwo 
cieszyło się dużym zainteresowaniem i dlatego jego realizację zaplanowano również w złożonym wniosku o dofinansowanie na kolejne lata.

Projekt systemowy „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim” realizowany będzie do 2014 roku. W ko-
lejnych latach planujemy objąć wsparciem rodziny zastępcze i ich wychowanków, a także osoby niepełnosprawne z różnymi scho-
rzeniami ze szczególnym uwzględnieniem m.in. (2012 r.) osoby z problemami słuchu, (2013 r.) kobiety po mastektomii, a (2014) 
diabetycy. Zgodnie z informacją o konkursie grupę docelową projektu mogą stanowić osoby spełniające łącznie trzy warunki: korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a także ze świadczeń PCPR na podsta-
wie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; znajdujące się w wieku ak-
tywności zawodowej; niezatrudnione lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu  
z pośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20, tel. 48/611-02-26 Informacja o projekcie jak również ankieta rekrutacyjna dostęp-

na jest na stronie www.pcprkozienice.pl
URSZULA KoWALiK

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Wykłady  
akademickie  

W i Liceum  
OgóLnOkształcącym

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach mają możliwość uczestniczenia  
w wykładach prowadzonych przez pra-
cowników naukowych wyższych uczelni. 

„Starając się stworzyć licealistom okazję 
do pogłębiania zainteresowań, rozwijania 
pasji współpracujemy z ośrodkami edukacyj-
nymi, organizujemy spotkania tematyczne, 
w których biorą udział uczniowie zaintereso-
wani daną tematyką. Warsztaty prowadzone 
przez wykładowców uniwersyteckich są od-
bierane przez naszych licealistów jako forma 
nagrody. Liceum im. Stefana Czarnieckiego 
jest pod tym względem jedyne i wyjątkowe” 
– mówi Dyrektor Ewa Malec.

Pierwsze zajęcia odbyły się 29 lutego. 
Poprowadziła je dr Magdalena Budzyńska 
współpracująca z Uniwersytetem Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą 
Szkołą Humanistyczną im. Bolesława Prusa 

w Warszawie. Zakres tematyczny przedmio-
tów będących w kręgu zainteresowań dr M. 
Budzyńskiej obejmuje przede wszystkim an-
tropologię literatury, widowisk i antropologię 
słowa, a także literaturę współczesną, powi-
nowactwa literatury i sztuki. 

Wykład przygotowany dla licealistów 
składał się z dwóch części. Pierwsza – Iko-
na, symbol, wskaźnik, czyli o polisemantyce 
obrazu, miała na celu rozwinąć umiejętność 
analizy i interpretacji dzieła malarskiego; 
druga: Ekfraza a przekład intersemiotyczny 
poświęcona była omawianiu koresponden-
cji literatury i sztuki w utworach poetyckich.  
W oparciu o triadę Charlesa Pirce’a i podział 
znaków na ikony, symbole, indeksy ucznio-
wie odczytywali dzieła sztuki. Aktywność 
zgromadzonych, która przeszła oczekiwa-
nia Prowadzącej wykład dowodzi, że oferta, 
jaką przedstawia uczniom I Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach jest przemyślana i atrakcyjna. 

Kolejny wykład (bloku humanistycz-
nego) poświęcony będzie twórczości 
Williama Shakespeare’a. Celem zajęć bę-
dzie konfrontacja tekstów dramatycznych  
z ich filmowymi adaptacjami. 
dr MAłGoRZAtA PotENt-AMBRoZiEWiCZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w 2012 roku będzie kontynuować reali-

zację projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest wdrażany w ramach Poddzia-
łania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten jest konty-
nuowany od 1 stycznia 2008 r. W dniu 27 lutego 2012 r. PUP w Kozienicach złożył,  
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (Instytucja Wdrażająca), wniosek  
o dofinansowanie projektu na 2012 rok. 

W roku bieżącym w ramach projektu przewidziano realizację wsparcia dla 233 osób 
(170 kobiet i 63 mężczyzn), z czego 203 osoby zostanie objęte stażami, a 30 osobom zostaną 
przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość tej pomocy to  
2 018 050 zł (85% tej kwoty to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). 
Oprócz, wymienionych powyżej, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicy 
projektu mogą korzystać z usług świadczonych przez PUP w ramach jego statutowej działal-
ności: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, tworzenie Indy-
widualnych Planów Działania, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Istotnym aspektem 
działań projektowych jest jak najbardziej adekwatne dopasowanie realizowanego wsparcia do 
potrzeb osób bezrobotnych. Szczególnie ważne w realizacji projektu jest zapewnienie prak-
tycznego wdrażania zasady równości szans a w szczególności równości płci.

Realizacja półrocznych staży przewidziana została w trzech turach. Dwie tury (po 
60 osób) rozpoczną się odpowiednio od 7 oraz od 15 maja. Trzecia tura (83 osoby) 
rozpocznie się od 1 czerwca. Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej zaplanowano na okres maj – lipiec 2012 roku.

Ze wsparcia w ramach projektu, od początku jego realizacji, korzystać mogą bezrobot-
ne kobiety i mężczyźni zamieszkujący powiat kozienicki (zarejestrowani jako bezrobotni  
w PUP). W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

Rekrutacja uczestników projektu „Wspierajmy bezrobotnych” w 2012 roku.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także biorąc pod 

uwagę wszelkie wymogi dotyczące sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów sy-
stemowych na rok 2012, wyodrębniono „priorytetowe” grupy docelowe projektu (osoby, któ-
re będą korzystały ze staży i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  
w ramach projektu w 2012 r.). „Priorytetowe” grupy docelowe w 2012 roku to:
• osoby bezrobotne do 25 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub 

bez wykształcenia średniego
• bezrobotni mieszkańcy obszarów wiejskich (w przypadku staży osoby z terenów 

wiejskich muszę także przynależeć do przynajmniej jednej z trzech wymienionych 
powyżej kategorii osób bezrobotnych).
Założenia projektu z lutego 2012r. mówią, że wśród uczestników staży będą prze-

ważać kobiety natomiast wśród osób, które będą korzystały z jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej będą przeważać mężczyźni.

Wszelkie wymienione powyżej założenia będą brane pod uwagę w czasie rekrutacji uczest-
niczek i uczestników projektu. Jednocześnie ze względu na fakt, że złożony wniosek o dofi-
nansowanie projektu nie został jeszcze zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą, Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przytoczonych po-
wyżej kryteriach rekrutacji. Wprowadzenie zmian może być podyktowane dodatkowymi usta-
leniami z Instytucją Wdrażającą bądź też zmianą sytuacji na lokalnym rynku pracy. O wszelkich 
tego typu sytuacjach PUP w Kozienicach będzie informował na bieżąco.

W przypadku staży preferowane będą wnioski o zorganizowanie stażu zawierające dekla-
rację zatrudnienia, gdyż aktualnie we wszelkich działaniach instytucji związanych z rynkiem 
pracy coraz większy nacisk jest położony na efektywność realizowanych działań.

Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych” można uzyskać w sie-
dzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozieni-
ce.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81. 

mgr ARKADiUSZ NoWAKoWSKi
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
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