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Dożynki Województwa Mazowieckiego
Kozienice 2012
W historii obecnego województwa
mazowieckiego do Kozienic już po raz
drugi przyjechały najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Po 10 latach przerwy
26 sierpnia odbyły się w powiecie
kozienickim ponownie dożynki wojewódzkie. Kozienice były jedynym
poza Sierpcem miastem na terenie
województwa, które dostąpiło tego zaszczytu kolejny raz.
Reprezentanci rolników ze wszystkich powiatów województwa mazowieckiego spotkali się w Stolicy Kultury
Mazowsza 2012.
Część liturgiczna Mazowieckiego
Święta Plonów odbyła się w kościele pw.
Świętej Rodziny. Uroczystą mszę świętą
koncelebrował Ksiądz Biskup Diecezji
Radomskiej Henryk Tomasik. Oprawę
muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra OSP z Kozienic pod batutą Zygmunta
Juśkiewicza, Magdalena Węsek – organy,
Martyna Siemiątkowska – skrzypce, Dariusz Korus – tenor.
W procesji z darami uczestniczyli: Aneta Szewc i Romuald Pierzchała – Starostowie Dożynek, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz
z przedstawicielami artystów kozienickich
Marleną Zielińską i Heleną Szamańską,

Janusz Stąpór – Starosta
Kozienicki wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach Izabelą Zaborowską
i Cezarym Czerwińskim,
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
wraz z dziećmi z warsztatu teatralnego działającego przy OPP „Ogród
Jordanowski” w Kozienicach, Witold Adamski
– Prezes Koła Pszczelarzy w Kozienicach, Mariola Grzęda właścicielka
masarni w Grabowie nad
Pilicą „Wiejskie Smaki”,
Grzegorz Tyniecki i Arkadiusz Guba przedstawiciele Mazowieckiej Izby
Rolniczej oddział w Radomiu, Józef Małaśnicki
– Koordynator Dożynek,
Marzena
Rogozińska,
Lucyna Domańska-Stankiewicz przedstawiciele samorządów wojewódzkiego
i powiatowego.
Po uroczystej mszy korowód do-

żynkowy przeszedł na stadion miejski.
Każda delegacja przygotowała swój
wieniec dożynkowy wykonany z tegorocznych plonów oraz dożynkowy
chleb upieczony przez lokalne piekarnie. Najbardziej okazałym wieńcem był
wieniec Województwa Mazowieckiego,
który został wykonany przez rolników
powiatu kozienickiego pod kierunkiem
Anety Szewc z Samwodzia Starościny Dożynek Wojewódzkich Kozienice
2012, Edyty Marczak z Garbatka-Letnisko magistra sztuki oraz Grzegorza
Gordata z Borku ludowego artysty – wikliniarza. Zgodnie z tradycją wieniec
został wykonany z tegorocznych zbiorów. Do jego wykonania użyte zostały kłosy i ziarna zbóż między innymi
żyta, owsa, jęczmienia i pszenicy, zioła,
a także kwiaty z pól i łąk oraz owoce
i warzywa pochodzące z pól i sadów kozienickiej ziemi.
Dokończenie na str. 2
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Dożynki Województwa Mazowieckiego
Kozienice 2012
Wszystkie materiały użyte do wicia
wieńca są pochodzenia naturalnego.
Wewnątrz wieńca w wiklinowym koszu, umieszczono chleb upieczony na
naturalnych składnikach z tegorocznej
mąki w piekarni w Grabowie nad Pilicą.
Nieco niżej wewnątrz wieńca w drugim
koszu znalazły się owoce i warzywa.
Wieniec wieńczy krzyż stylizowany
na krzyż górujący na kolumnie, która
upamiętnia narodziny króla Zygmunta
I Starego w roku 1467 w Kozienicach.
Jest to najstarszy świecki pomnik na
ziemiach polskich. Krzyż symbolizuje
przywiązanie do tradycyjnych wartości,
a także odrodzenie i nieśmiertelność ludzi i przyrody. Wieniec dożynkowy jest
symbolem plonów i całorocznej pracy
rolnika.
Wieniec ten reprezentował gminę, powiat kozienicki i województwo
mazowieckie na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniu 16 września
2012 r. Obecnie znajduje się w Katedrze
w Łowiczu, a następnie zostanie przekazany do Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu.
Na stadionie gości przywitali i rozpoczęli ceremonię wręczenia chleba Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego i Tomasz Śmietanka – Burmistrz
Gminy Kozienice. Gospodarze zaprosili Anetę Szewc i Romualda Pierzchałę
starostów dożynek, Adama Struzika
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Henryka Tomasika Biskupa Radomskiego i Dariusza Piątka Wicewojewodę
Mazowieckiego, po czym nastąpiła ceremonia dzielenia się chlebem z uczestnikami dożynek.

Podczas ceremonii pieśni
dożynkowe wykonywał Chór
Relaks pod kierunkiem Mirosławy Wójcickiej.
Następnie
dziękując rolnikom głos zabrali
Adam
Struzik
–
Marszałek
Wo j e w ó d z t w a
Mazowieckiego,
Tomasz Borecki
– Doradca Prezydenta RP, Dariusz
Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki
i Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej
Rady Izby Rolniczych.
Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa. Odznaczeni z powiatu kozienickiego zostali: Adamski Witold, Boryczka Barbara,
Fałek Jan, Grądziel Jacek, Grotek Agata, Guba Arkadiusz Paweł, Kłos Renata, Kopka Karol, Kutyła Stanisław, Maj
Andrzej, Orłowski Mariusz, Padewska
Małgorzata, Piekarz Janina, Pierzchała
Romuald, Prasek Teresa, Puzia Wiesław, Sadownik Łukasz, Starzyńska Teresa, Stefański Bernard Tadeusz, Szewc
Aneta, Śmietanka Monika, Śmietanka
Tomasz, Tkaczyk Bożena, Witek Adam
Józef, Wójcicki Tomasz.
Uwzględniając fakt, iż powiat kozienicki został w tym roku Stolicą Kultury

Mazowsza, a Kozienice miejscem Dożynek Wojewódzkich Mazowieckie Towarzystwo Kultury, które działa na rzecz
upowszechniania kultury oraz wzbogacania i ochrony dziedzictwa narodowego
przyznało Januszowi Stąporowi, Tomaszowi Śmietance i Józefowi Grzegorzowi
Małaśnickiemu Medal „Za zasługi dla
Mazowsza”. Medal wręczył Janusz Ostrowski Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury.
Dożynkom towarzyszyły wystawy
produktów tradycyjnych i regionalnych
wyróżnionych w konkursach „O Laur
Marszałka Województwa Mazowieckiego”, „Agroliga”, „Polski Producent Żywności” oraz „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”. Można było degustować
rozmaite chleby, wędliny, miody, nalewki, owoce i konfitury. Podczas dożynek
swoje prace zaprezentowali twórcy ludowi nie tylko z powiatu kozienickiego,
ale również z różnych stron województwa mazowieckiego.
Swoje stoiska mieli między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Samorząd Województwa Mazowieckiego, organizacje około rolnicze,
ośrodki doradztwa rolniczego, samorząd rolniczy, KSOW, KRUS, grupy
producenckie, mazowieckie muzea regionalne, lokalne grupy działania, wystawcy Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze oraz Starostwo Powiatowe
i Urząd Miejski w Kozienicach.
Mazowiecką wyjątkowość Święta
Plonów uświetniły: Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
Zespół RELAKS z Kozienic, Młodzieżowa Estrada Piosenki z Kozienickiego
Dokończenie na str. 3
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Dożynki Województwa Mazowieckiego
Kozienice 2012

Domu Kultury im. B. Klimczuka, Zespół SOS (repertuar Zespołu ABBA),
Kabaret „LIMO”, Zespół „Sumptuastic”. Nie zabrakło również programu
artystycznego przygotowanego przez
OPP „Ogród Jordanowski” dla dzieci, który odbywał się na drugiej scenie
obok krytej pływalni „Delfin”.
Organizatorami Dożynek Wojewódz-

twa Mazowieckiego Kozienice 2012
była Diecezja Radomska, Województwo Mazowieckie, Powiat Kozienicki
i Gmina Kozienice. Patronat medialny
sprawowali: TVP Warszawa, Telewizja
Interaktywna AgroNews.com.pl, Gazeta Sołecka, Echo Dnia, 7 dni, Tygodnik
OKO, Radio Plus, Radio Rekord Radom, cozadzien.pl, radom24.pl, 24ra-

dom.pl, Kronika Kozienicka, TV „Nasz
Powiat”, Biuletyn „Nasz Powiat”, Ziemia Radomska
Partnerami byli: ENEA Wytwarzanie
SA Świerże Górne, LACTALIS – JOVI,
BANK PKO BP, GE Capital Bank BPH
Kozienice, GETIN NOBLE BANK
SA Kozienice, Bank BGŻ SA, PHUP
„Autopax” Sp. z o.o. Mariusz Pająk,
Nadleśnictwo Zwoleń, Nadleśnictwo
Kozienice w Pionkach, ZPHU „MULTI-SMAK” Mieczysław Miśkiewicz,
FHU „Wir” S.j. Kozienice Waldemar
Ozimek, Ryszard Ozimek, Rajmund
Szewczyk Bogucin, Zakład Piekarsko
– Ciastkarski „Kowalczyk” Grabów nad
Pilicą, Firma Rolno-Nasienna „ROLSIEW” SJ Kozienice, Grzegorz Gordat,
Karol Lewicki z Borku – zboże na wieniec, Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Kozienicach.
Koordynatorem dożynek był Józef
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.
Lucyna Domańska-Stankiewicz

Uznanie dla Kozienic
Uroczystości dożynkowe uświęcają
plon rolniczego trudu oraz symbolizują
zmagania o polską suwerenność i polską
tożsamość. Stefan Kardynał Wyszyński
nauczał: Polska mimo rozbiorów uratowała się tylko dlatego, że wieś, rolnicy
bronili zębami każdego kawałka ziemi,
by jej nie oddać obcym. Jan Paweł II
mówił: Jestem synem Narodu, który
przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał
przy życiu i pozostał sobą. Zachował
własną tożsamość i zachował pośród
rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród – nie w oparciu o ja-
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kiekolwiek inne środki fizycznej potęgi
ale tylko w oparciu o własną kulturę,
która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. A fundamentem kultury narodowej jest kultura
ludowa. Przejawem tej właśnie kultury
były Dożynki Województwa Mazowieckiego Kozienice 2012 – Msza Święta
w Kościele p.w. Świętej Rodziny, korowód z pięknymi wieńcami, prawdziwymi dziełami sztuki, występy artystyczne
i wspólnotowe spotkanie na kozienickim Stadionie Sportowym.
Zmagania o polską suwerenność
i polską tożsamość konieczne są również teraz, w czasach globalizacji,

komercjalizacji życia społecznego
i merkantylizacji pojmowania ojczyzny.
Wszyscy, którzy te zmagania podejmują, którzy żywią i bronią swoją wspólnotę regionalną oraz narodową zasługują
na szczególny szacunek. Symbolicznym wyrazem uznania ze strony Mazowieckiego Towarzystwa Kultury są medale Za Zasługi dla Mazowsza. Zostali
nimi uhonorowani przedstawiciele organizatorów obchodów dożynkowych:
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz
Stąpór, Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki
i Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka. Tutejsza aktywność społeczna może świadczyć o przekonaniu,
które Maria Konopnicka wyraziła następującymi słowami: Ojczyzna moja – to
ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce
i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec,
bracia i gdzie matka miła w polskiej
mnie mowie pacierza uczyła. Ksiądz
Piotr Skarga nauczał. Kto ojczyźnie
swej służy, sam sobie służy. Takie przekonania trzeba umacniać i upowszechniać wszelkimi siłami.
Janusz Ostrowski
			
Prezes
Mazowieckiego Towarzystwa Kultury
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POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE „KOZIENICE 2012”
Miniony tydzień dobiegał końca w sennej atmosferze początku roku szkolnego.
Mieszkańcy Garbatki Letnisko pochłonięci
codziennymi obowiązkami nie podejrzewali,
że czwartkowe przedpołudnie (13 września
2012 r.) okaże się tak brzemienne w skutkach. Do lokalnej przychodni zaczęli zgłaszać się kolejni pacjenci z objawami silnego
zatrucia pokarmowego. Ustalono, że przyczyną zachorowań jest woda z ujęcia głębinowego, w którą zaopatrywane są wszystkie
gospodarstwa domowe na terenie gminy.
W wyniku zamachu terrorystycznego doszło
do skażenia ujęcia wody. Wiadomość o zaistniałej sytuacji kryzysowej została przekazana do dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach, który ogłosił alarm w jednostce
i wprowadził do realizacji specjalne procedury. Nie są to fragmenty sensacyjnego artykułu z pierwszej strony kolorowych czasopism,
lecz fragment scenariusza do Powiatowych

Ćwiczeń Obronnych pod kryptonimem
„Kozienice 2012”, w których uczestniczyły wszystkie gminy z terenu powiatu oraz
funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji,
Straży Pożarnej i pracownicy Pogotowia
Ratunkowego. W Starostwie Powiatowym
w Kozienicach utworzono sztab kryzysowy,
który koordynował działania we wszystkich
gminach oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego i Powiatowym Inspektoracie
Weterynaryjnym. Drugi dzień ćwiczeń zgromadził wszystkich uczestników na terenie
Zakładu Karnego w Żytkowicach, którego
okolice stały się tłem do praktycznego przećwiczenia dwóch epizodów praktycznych,
obejmujących wypadek drogowy oraz atak
na konwój i odbicie przewożonych więźniów. Trudno się dziwić przypadkowym widzom, mieszkańcom okolicznych wiosek, że
poważnie potraktowali płonący w przydroż-

nym rowie samochód i leżących w namiocie ratowniczym zakrwawionych rannych.
Wszystko wyglądało bardzo realistycznie,
ponieważ zarówno pozoranci jak i osoby
ćwiczące bardzo poważnie potraktowali
swoje obowiązki. Użyte w czasie zamachu
na konwój środki pirotechniczne i amunicja
potęgowały skalę doznań.
W całych ćwiczeniach wzięło udział
blisko 150 osób i ponad 70 obserwatorów,
wśród nich Starosta Powiatu Kozienickiego
Janusz Stąpór, Dyrektor Okręgowy Służby
Więziennej w Warszawie ppłk Anna Osowska-Rembecka i Dyrektor Zakładu Karnego
w Żytkowicach mjr Michał Lenard. Były
to największe od wielu lat ćwiczenia realizowane w powiecie. W ich ramach zrealizowane zostały Okręgowe Ćwiczenia Specjalistyczne Służby Więziennej z udziałem
funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Żytkowicach i Grupy Interwencyjnej Służby
Więziennej z Warszawy.
Każdy doskonale rozumie, że życie
pisze coraz to nowe scenariusze, które
wymagają nieustannego doskonalenia
się służb powołanych ustawowo do realizacji zadań na rzecz społeczeństwa. Poziom wyszkolenia i koordynacja działań
widoczne podczas ćwiczeń „Kozienice
2012” nie budzą wątpliwości, że o nasze
bezpieczeństwo dbają odważni i doskonale przygotowani ludzie gotowi do poświęceń i podejmowania ryzyka w imię
ratowania innych.
michał lenard

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
Wakacje nieuchronnie dobiegły końca. 3 września uczniowie rozpoczęli
nowy rok szkolny 2012/2013, o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek
we wszystkich szkołach i placówkach
oświatowych.
W tym roku szkolnym w trzech
szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kozienicach naukę
rozpoczęło 1759 uczniów. W I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach jest ogółem
376 uczniów, w tym 128 rozpoczęło
naukę w 4 klasach pierwszych, w których według nowego rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej odbywa
się kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich ma pod swoją opieką
1256 uczniów, w tym 390 uczęszcza
do 12 klas pierwszych: LO – 128 uczniów, Technika – 132 i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa – 130. W ZS Nr 1
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jest Technikum Elektryczne, Mechaniczne, Ekonomiczne oraz Żywienia
i Organizacji Usług Gastronomicznych, natomiast pierwsze klasy zasadnicze mają profile: elektryk, ślusarz,
sprzedawca i wielozawodowy. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Hanki Lewandowicz w Garbatce-Letnisku naukę rozpoczęło 127 uczniów,
w tym 26 w łączonej klasie pierwszej
Technikum Leśnego i Drzewnego. Niestety nie doszło do skutku powstanie
klas mundurowych.
Tradycyjnie inauguracja nowego roku
szkolnego rozpoczęła się we wszystkich
szkołach wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu narodowego.
Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów życząc wielu sukcesów,
spełnienia planów i owocnej współpracy. Ponadto uczniom życzyli udanego
roku szkolnego 2012/2013, wytrwałości
w dążeniach do celu oraz zapału do pogłębiania wiedzy.

W trakcie uroczystości starostowie powiatu kozienickiego wręczyli
najlepszym maturzystom listy gratulacyjne i nagrody, ufundowane przez
Zarząd Powiatu Kozienickiego. Wśród
nich znaleźli się: Małgorzata Purchała,
Aneta Krześniak i Eliza Ruba z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego, Judyta Myszler, Bartłomiej Siarniewicz i Angelika Zielona
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich oraz Piotr Zaręba z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Hanki Lewandowicz w Garbatce-Letnisku. Podczas
inauguracji zostały również wręczone
akty powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły na kolejnych 5 lat dyrektor I LO
Ewie Malec oraz dyrektorowi ZS Nr 1
dr Ryszardowi Zającowi, a także Ewie
Jarosz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.
ALEKSANDRA PAJDA
www.kozienicepowiat.pl
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Europejskie Dni Dziedzictwa na terenie
powiatu kozienickiego
W 1991 roku Rada Europy ustanowiła
Europejskie Dni Dziedzictwa.
Ich celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, a także
promowanie dziedzictwa regionalnego
oraz podkreślanie wspólnych dla kultury europejskiej korzeni. Europejskie
Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny.
Każdego roku we wrześniu organizatorzy udostępniają szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury. Organizują również wykłady, odczyty naukowe,
spotkania z twórcami. Wśród imprez
towarzyszących obchodom są koncerty, festyny historyczne, inscenizacje,
turnieje rycerskie, jarmarki, kiermasze
wyrobów artystycznych i rzemieślniczych, prezentacje ginących zawodów,
wystawy, konkursy.
Imprezy organizowane w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa z każdym rokiem cieszą się coraz większą
popularnością. W obchodach EDD
uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan
i Gruzja. Polska do tej akcji przyłączyła
się w roku 1993 i jest obecnie jednym
z 50 krajów biorących w niej udział. Instytucją koordynującą w naszym kraju
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
jest Narodowy Instytut Dziedzictwa,
który podejmuje szereg działań oraz
angażuje się we współpracę z lokalnymi instytucjami kultury i samorządami,
aby ideę EDD przybliżyć jak najliczniejszemu audytorium.
W tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa swoje
tradycje mógł po raz pierwszy zaprezentować również powiat kozienicki. Dzięki współpracy Starostwa

Powiatowego w Kozienicach, Gminy Głowaczów, Biblioteki Publicznej
Gminy Głowaczów Filia w Brzózie 16
września wystawiono widowisko folklorystyczne „Nasze kozienickie wesele”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzózie. Wykonawcą był chór Seniora „Złota Jesień” pod kierunkiem Genowefy Puszczeckiej z towarzyszącymi
muzykami: R. Krześniak, T. Nowakowski – harmonia; P. Tarczyński – skrzypce; T. Koral – bęben, śpiew; J. Purchała
– śpiew, choreografia.
Przedstawienie zostało osnute na
fragmentach książki pt. „Jak to kiedyś
bywało” autorstwa Janusza Karasia
– jednego z twórców ludowych powiatu kozienickiego. Premiera widowiska,
które zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego odbyła się 27 maja 2012
roku w ogrodzie biblioteki. Obrzędy
weselne takie jak zmówiny, zrękowiny,

rozpleciny i oczepiny jeszcze przed II
wojną światową były najbardziej rozbudowanymi obrzędami rodzinnymi,
jakie towarzyszyły uroczystościom weselnym obchodzonym na terenach pradawnej Puszczy Kozienickiej. Widowisko przypomina, że dawniej decyzję
o zawarciu związku małżeńskiego podejmowali, kierując się głównie względami majątkowymi, rodzice młodych.
W pertraktacjach ważną rolę pośredników pełnili swatowie. To oni udawali
się w towarzystwie młodego do domu
młodej i przedstawiali jej rodzicom
propozycję małżeństwa. Na potwierdzenie zawieranej umowy małżeńskiej
przepijano wódką przyniesioną przez
swatów. Następujące po tym zrękowiny
były omówieniem spraw majątkowych
oraz kwestii dotyczących organizacji
wesela. Cały czas towarzyszyła mu
kapela, która gości jedzących posiłki
obowiązkowo zabawiała przyśpiewkami. Widowisko przypomniało również,
że dawniej młody musiał się wkupić
wraz ze swoim orszakiem, aby nabyć
prawa wstępu do domu młodej. Przypomniało także wagę ceremonii błogosławieństwa i powitania przez rodziców młodej chlebem i solą małżonków
wracających z uroczystości w kościele.
Zakończeniem obrzędów związanych
z zaślubinami były kultywowane do
dzisiaj oczepiny panny młodej. Tradycyjne wesele trwało od soboty do piątku
następnego tygodnia.
Widowisko „Nasze kozienickie wesele” idealnie wpisało się w „Tajemnice
codzienności” wspólny dla całej Polski temat obchodów Europejskich Dni
Dokończenie na str. 7

www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

Wizyta minister Ireny Wóycickiej w Zespole Szkół
w Ursynowie
W ostatnim tygodniu wakacji, tj. 27–
31.08.2012 r. w Zespole Szkół w Ursynowie nasi uczniowie spotykali się z trzema
wolontariuszkami podczas trwania programu „Nowoczesny Patriotyzm” – „Razem o patriotyzmie” realizowanego przez
Fundację Rozwoju Wolontariatu pod
honorowym patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Przez cały
tydzień uczniowie chętnie przychodzili
na prowadzone przez studentki zajęcia,
których celem było m.in. upowszechnianie wiedzy o patriotyzmie, kształtowanie
postaw dzieci i młodzieży oraz poznawanie lokalnych tradycji patriotycznych.
Ostatni dzień projektu, piątek upłynął
jego uczestnikom, nauczycielom pracującym w ZS w Ursynowie oraz zgromadzonym gościom bardzo uroczyście, gdyż już
od godz. 11.30 gościliśmy w murach naszej
szkoły Irenę Wóycicką Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta. gości W spotkaniu uczestniczyli także wicewójt Gminy
Głowaczów Piotr Kozłowski oraz Prezes
Fundacji Rozwoju Wolontariatu Zdzisława
Hoffman i Koordynator projektu NOWOCZESNY PATRIOTYZM Aleksandra Owczarczyk.
Spotkanie na sali gimnastycznej, uroczyście rozpoczęła dyrektor Marzena Rusinek
witając przybyłych gości. Minister Irena
Wóycicka po krótkim przywitaniu oddała
głos wolontariuszkom – Ewie, Klaudii i Sylwii oraz uczestnikom projektu. Prezentację
całotygodniowej wspólnej pracy i zabawy
rozpoczęło odtańczenie poloneza. Wolontariuszki przy pomocy dzieci przedstawiły
krótkie podsumowania całotygodniowych
zajęć: prezentację mapy pożywienia charakterystycznego dla różnych regionów Polski,
opracowanej przez dzieci oraz gazetek na
tablicach na korytarzu szkolnym z wystawą
rysunków i karteczek z zapisanymi wymarzonymi zawodami uczestników zajęć.
Następnym punktem programu było
przemówienie minister Ireny Wóycickiej,
która tłumaczyła i wyjaśniała sens akcji
„Nowoczesny patriotyzm”, że celem jej
jest budowanie poczucia pamięci i dumy
z polskich osiągnięć, szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu oraz zainteresowania
i chęci pomocy innym.
Minister Wóycicka została zaproszona
przez dzieci i wolontariuszki do wspólnego odtańczenia poloneza w pierwszej
honorowej parze z Tomaszem Zającem
uczniem klasy VI, w drugiej parze zatańczył Prezes Hoffman z uczennicą kl. VI
– Aleksandrą Węsek.
Po głośnych brawach – odbył się turniej
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wiedzy Familiada dotyczący dawnych i obecnych dziejów Polski, z zaakcentowaniem
symboli narodowych, w którym brały udział
dwie drużyny – jedna z: minister Wóycicką,
dyrektor Rusinek, Martą Adamczyk – nauczycielką języka polskiego w naszej szkole,
prezesem Hoffmanem i wicewójtem Kozłowskim, a druga z dziećmi – uczestnikami projektu. Za każdą poprawną odpowiedź można
było zdobyć 1 punkt, który w postaci cukierka
wręczał Mikołaj Wojdak z kl. I PSP, i choć rywalizacja była zacięta, to wygrała jednak drużyna „dorosłych”, zwyciężając po dogrywce.
Nagrodami w tym konkursie były właśnie
zdobyte wcześniej cukierki.
Potem nastąpiło odczytanie haseł – umieszczonych w biało-czerwonych owocach (balonach, przekłuwanych przez beneficjentów
projektu) w koronach dwóch drzewek – elementów dekoracji – wspólnie wypracowanych
przez dzieci, podczas zajęć które kojarzyły się
z nowoczesnym patriotyzmem, takich, jak:
miłość, nauka, odwaga, bezpieczeństwo, praca i pomoc, tak ważnych we współczesnym
świecie, jak zauważyła Minister. Dzieci dały
najważniejszym gościom na pamiątkę duże
zdjęcia zrobione z nimi i wolontariuszkami,
a dyrektor szkoły wręczyła w ramach podziękowania trzy dyplomy wolontariuszkom za
trud i pracę przy projekcie wakacyjnym „Nowoczesny patriotyzm”.
Na zakończenie wizyty w naszej szkole
zaproszeni goście wraz z dyrektor szkoły
wręczyli dzieciom w ramach podziękowania za udział w zajęciach wakacyjnych pamiątkowe dyplomy, puzzle oraz biało-czerwone cukierki „krówki” z rysunkiem Pałacu
Prezydenckiego. Natomiast dyrektor szkoły
otrzymała piękny obrazek ze zdjęciem Pałacu Prezydenckiego i podpisem prezydenta
RP – Bronisława Komorowskiego.

Później wszyscy zgromadzeni goście
zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia i wpisów do kroniki szkolnej.
Ok. godz. 13.00 po pogadance z wolontariuszkami, odpowiedzialnymi za
projekt oraz udzieleniu wywiadów dla telewizji minister opuściła naszą małą społeczność uczniowską i wróciła do swoich
obowiązków zawodowych.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
uczniom Zespołu Szkół, którzy bardzo chętnie przychodzili w ostatnie dni wakacyjne na
projekt oraz angażowali się w przygotowania
do wizyty Ireny Wóycickiej, za wkład w wykonywanie powierzonych im zadań związanych z przybliżeniem im współczesnego patriotyzmu. Jesteśmy im wdzięczni również,
za to, że potrafili poświęcić swój wolny czas
na aktywne i efektywne spędzenie końcówki
wakacji, dając tym samym świetny przykład
na to, że Polska jest dla nich bardzo ważna.
Warto w tym miejscu podziękować
minister Irenie Wóycickiej za niezwykłą
i pouczającą wizytę w naszej szkole, za
uzmysłowienie nam wszystkim jak ważny
jest patriotyzm, a dyrektor Zespołu Szkół
w Ursynowie Marzenie Rusinek za wszelkie starania w zorganizowaniu letniego
wypoczynku oraz wolontariuszom za przeprowadzenie pouczających zajęć, które na
pewno na długo zapadną nam w pamięć.
Mamy nadzieję, że podobne akcje,
połączone z wizytą ważnych osobistości
z naszego kraju, będą kontynuowane na
terenie naszej placówki podczas kolejnych
wakacji, gdyż cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno naszych uczniów, ich
rodziców, jak i młodych letników przebywających na terenie Ursynowa i okolic.
Aleksandra Kielich
nauczyciel języka polskiego
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

„Wakacje z wolontariatem”
w Zespole Szkół w Ursynowie

Dokończenie ze str. 5

Europejskie Dni
Dziedzictwa na
terenie powiatu
kozienickiego

W naszej szkole jak zwykle wiele się
działo! Po raz kolejny realizowaliśmy
projekt wakacyjny, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, a zwłaszcza nasi uczniowie. Jako jedyna szkoła na terenie gminy
Głowaczów, prowadziliśmy półkolonie
dla dzieci szkoły podstawowej w ramach
programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Projekt edukacyjny trwał
3 tygodnie, od 09.07 do 27.07. 2012 r.
i obejmował zajęcia z wielu dziedzin,
m.in. sport, nauki ścisłe, język angielski.
Każdy tydzień to nowe propozycje zabaw dla dzieci połączone z nauką oraz

z chustą animacyjną, malowanie twarzy
i przygotowanie kostiumów oraz występy na arenie. Nie zabrakło też konkursów
karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Uwieńczeniem pobytu na półkoloniach
był wyjazd na pływalnię „Delfin” do Kozienic połączony z konsumpcją pysznej
pizzy. Uczniowie bardzo chętnie pracowali w grupach, poprzez dramę i różne
techniki plastyczne, rozwijali wyobraźnię twórczą i pomysłowość, kształtowali
umiejętności współdziałania w grupie.
Codziennie też dla uczestników projektu
przygotowywany był słodki poczęstunek,
a na koniec każdego tygodnia uczniowie

pokazanie alternatywnych sposobów na
spędzanie czasu wolnego. Pierwszy tydzień – Magia nauk ścisłych to zajęcia
artystyczne, poznawanie świata robotów,
obsługa mikroskopu, iluzje optyczne
i wiele bogatych doświadczeń i pokazów
chemicznych (np. wulkan sodowy, znikający atrament, słoniowa pasta do zębów),
którymi dzieciaki były zachwycone. Kolejny tydzień to Język angielski na wesoło,
podczas którego uczniowie zapoznawali
się z kulturą i obyczajami Anglii, rozwijali słownictwo poprzez gry i zabawy
w języku angielskim, np. zabawa w „Wisielca”, kalambury, podchody oraz wykonali
w grupach kolorowe plakaty na temat Anglii. Karuzela zabaw to tytuł ostatnich naszych spotkań z wolontariuszami, podczas
których odbywały się zawody sportowe
połączone z wcześniejszym wykonaniem
strojów sportowych, nauka tańca, festiwal
piosenki. Dzieciom bardzo podobała się
zabawa w krainie cyrku – parada cyrkowa

otrzymywali pamiątkowe upominki od
wolontariuszy. Mamy nadzieję, że podobne akcje będą kontynuowane na terenie
naszej placówki podczas ferii czy wakacji,
gdyż cieszą się dużym zainteresowaniem,
zarówno naszych uczniów, jak i młodych
letników przebywających na terenie Ursynowa i okolic. Warto w tym miejscu
podziękować dyrektor Zespołu Szkół
w Ursynowie Marzenie Rusinek za wszelkie starania w zorganizowaniu letniego wypoczynku, która niezawodnie dba
o dobro i rozwój każdego ucznia, nawet
podczas wakacji. Serdecznie też dziękujemy wolontariuszom, przybyłym z Radomia, Gdańska i Białegostoku za dzielenie
się swoimi talentami i czasem oraz trud
i zaangażowanie w „Wakacje z wolontariatem” w naszej społeczności szkolnej.
Do zobaczenia za rok!

Dziedzictwa 2012. Temat ten ma ocalić
od zapomnienia urok i piękno codziennych zdarzeń, czyli zwykłego życia domowego, obyczajów, obrzędów, pracy,
spotkań rodzinnych i sąsiedzkich, potocznego języka, muzyki, zabaw, zwyczajów związanych z przyjmowaniem
gości, przyrządzaniem posiłków, urządzaniem przyjęć, a także wytwarzania
i rękodzieła.
Europejskie Dni Dziedzictwa, poza
ogromnym znaczeniem społecznym
i edukacyjnym, są doskonałą okazją do
promocji regionów i upowszechniania
wiedzy o nich. Dają także każdej miejscowości możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i zaangażowania
w zakresie ochrony zabytków i tradycji.
Powiat Kozienicki wraz z gminami: Kozienice, Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą,
Magnuszew, Sieciechów, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, rok rocznie
organizuje wiele ciekawych, cennych
i atrakcyjnych programowo imprez.
Fakt ten, oprócz walorów kulturowych
powiatu kozienickiego i dziedzictwa
historycznego tego obszaru, przekonał
komisję konkursową do wybrania Powiatu Kozienickiego Stolicą Kultury
Mazowsza w 2012 roku.
Patronat honorowy nad widowiskiem folklorystycznym „Nasze kozienickie wesele” zorganizowanym
w ramach EDD 2012 „Tajemnice codzienności” objął Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem ogólnopolskim był Narodowy Instytut Dziedzictwa, natomiast patronami
regionalnymi Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Starosta Powiatu Kozienickiego, Wójt Gminy Głowaczów.
Widowisko folklorystyczne było
współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego
w ramach projektu „Powiat Kozienicki
Stolica Kultury Mazowsza 2012”.
Szczegółowe informacje o Europejskich Dniach Dziedzictwa w Polsce znajdują się na stronie www.edd2012.pl

Aleksandra Kielich

Agnieszka Gajda

www.kozienicepowiat.pl

Aneta Podsiadła
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Informacje

INWESTYCJA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOZIENICACH
Powiat Kozienicki w dniu 10 sierpnia
2012 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu „BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH W KOZIENICACH”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.3

w którym znajdą się m.in.: pokoje dwuosobowe z łazienkami przystosowanymi dla
osób niepełnosprawnych, kuchnia z zapleczem kuchennym i jadalnia, pomieszczenia
do terapii i rehabilitacji, świetlica, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyny
i inne. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty budowlane, roboty drogowe, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne oraz węzeł cieplny. Realizacja projektu została
przewidziana na trzy etapy. Pierwszy etap

„Infrastruktura służąca pomocy społecznej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach. W nowym budynku
będzie mogło zamieszkać 36 osób. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,

to wybudowanie budynku, pokrycie dachu
oraz zamontowanie okien i drzwi. Drugi etap – roboty instalacyjne elektryczne,
c.o. i sanitarne oraz prace wykończeniowe
wewnątrz budynku. Trzeci etap – elewacja i ocieplenie budynku, montaż osprzętu
elektrycznego, instalacji elektrycznej, c.o.
i sanitarnej oraz budowa ciągów pieszych
i dróg dojazdowych. Na dzień dzisiejszy za-

kończono dwa pierwsze etapy robót.
Dzięki realizacji projektu nie tylko
zwiększy się liczba miejsc dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, ale
również Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach zostanie dostosowany do obowiązujących standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
w sprawie domów pomocy społecznej
i zapisami Ustawy o pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Kozienickiego
funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej, który poprzez usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Od
01.01.2009 r. Dom Pomocy Społecznej
w Kozienicach jest placówką przeznaczoną
dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Na terenie powiatu kozienickiego działa
jeszcze jedna podobna jednostka, jest to
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przy
SPZZOZ w Kozienicach. Jednak pobyt
w tej placówce jest krótkotrwały.
Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności Domu
Pomocy Społecznej w Kozienicach. Budowa nowoczesnego budynku mieszkalnego dzięki upowszechnieniu dostępu do
świadczeń pomocy społecznej oraz ulepszeniu ich jakości, ma wyjść naprzeciwko
potrzebom społeczeństwa powiatu kozienickiego.
Całkowita wartość Projektu wynosi
2 054 817,69 zł, wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 662 300,81 zł
Zakończenie inwestycji planowane
jest jeszcze w tym roku.

Oddział Neurologiczny w Szpitalu Powiatowym
w Kozienicach

Od 1 sierpnia 2012 roku rozpoczął
przyjmowanie chorych oddział neurologiczny, który znajduje się na trzecim piętrze głównego budynku szpitala. Oddział
liczy 28 łóżek – 12 łóżek neurologicznych
i 16 łóżek udarowych, w tym znajdują się
4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego, udarowego i 1 łóżko intensywnego
nadzoru neurologicznego. Ordynator oddziału neurolog Ireneusz Frysiak: Mamy
tutaj w oddziale USG tętnic domózgo-
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wych oraz w sali intensywnego nadzoru znajdują się kardiomonitory, wszelki
sprzęt który jest potrzebny do ratowania
życia. Oddział przyjmuje przede wszystkim pacjentów po udarach mózgowych.
Muszę tutaj zaznaczyć, że na razie mamy
podpisany kontrakt na samą neurologię,
czyli na 12 łóżek, gdyż po skompletowaniu kadry lekarskiej kontrakt będzie
podpisany również na tzw. świeże udary.
I w tej chwili przyjmujemy pacjentów po

pogorszeniu już wcześniej rozpoznanych
udarów, wszelkiego rodzaju zespoły bólowe, korzeniowe z deficytami neurologicznymi, niewydolności tętnic domózgowych,
stwardnienie rozsiane. To są te główne
jednostki chorobowe, które w tej chwili
trafiają tutaj do nas na oddział. Aktualnie
w oddziale zatrudnionych jest 2 specjalistów neurologów, 12 pielęgniarek, 2 sanitariuszy, logopeda, psycholog”.
www.kozienicepowiat.pl

Historia

WOJNA I OKUPACJA 1939 R. W KOZIENICACH
OCZAMI SIOSTRY FRANCISZKANKI OD CIERPIĄCYCH
Poniższy tekst jest zapisem wspomnień, spisanych przez jedną z sióstr Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Autorką wspomnień jest Siostra Wiktoria Bursiak, która w latach 1937-1946 była mistrzynią nowicjatu w Kozienicach,
a następnie w latach 1946-1958 – Przełożoną Generalną Zgromadzenia. W tekście zachowano oryginalna pisownię, dokonując niewielkich korekt oraz nieznacznie skracając tekst co zaznaczono nawiasem okrągłym. W nawiasach kwadratowych
umieszczono przypisy redaktorskie. Niniejsze wspomnienia są bardzo dobrym i bogatym tekstem źródłowym do poznania
historii Kozienic w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Jak przystało na tego typu relacje – oprócz konkretnych
faktów – zawiera ona osobiste spostrzeżenia i trafne komentarze, przeplatane opisem emocjonalnych przeżyć autorki.
Zachęcając do lektury wspomnień dziękuję Przełożonej Generalnej Zgromadzenia za pomoc w poszukiwaniach i udostępnienie materiałów archiwalnych Zgromadzenia dotyczących szczególnie wkładu sióstr franciszkanek w rozwój kozienickiej służby zdrowia.
Krzysztof Zając
Upłynęło parę dni od ogłoszenia mobilizacji bez większych wrażeń. W dniu
28 sierpnia 39 r. komisja z urzędu miejskiego obejrzała dom nowicjacki i zaopiniowali, że należy go ewakuować
– ponieważ widać go na parę kilometrów
poza Kozienicami i jest nad wyraz marnie
zbudowany, więc w razie bombardowania runie. Bardzo przykra perspektywa
– ewakuować – gdzie? tyle osób! Nie
zastosowałyśmy się do danego rozporządzenia licząc na Bożą Opatrzność.
Nie wierzono w możliwość wojny; oto
rozmowa prowadzona dnia 31 sierpnia tr.
Jeden z Ks. Bernardynów z Radomia, zapewniał, że w Radomiu nikt się do wojny
nie szykuje, że na pewno nie dojdzie do
zbrojnego starcia. Odpowiedziałam, że jeżeli wojna wybuchnie, to najdalej, od dnia
wypowiedzenia takowej, za dwa tygodnie
będziemy mieć Niemców w Kozienicach.
Wyśmiano mnie…
Piątek 1 wrzesień 39 r. Czyż można dać
wiarę – po tych zapewnieniach – WOJNA
– Lecz jakoś ludzie nie upadają na duchu.
Taka jest ogólna wiara w dzielność naszego wojska i obrony lotniczej, w dobre
Dowództwo [podkr w oryg.], że pewni są
zwycięstwa…
Mnie bardzo niepokoi ta beztroska pewność. Znam działania niemieckie z wojny
europejskiej w 1914 roku; motoryzacja
u nich sprawna, a u nas drogi są lepsze
niż 1914 roku. Mam wrażenie, że o ile
inne państwa się w to wdadzą, to Niemcy
w końcu wojnę przegrają, a może nawet
dojdzie do ich rozbioru, lecz zanim to nastąpi, wojska ich strasznie Polskę zniszczą.
Obym nie była smutnym prorokiem!!
W nocy z l na 2 września 39 r. słychać
było warkot bombowców niemieckich,
a w ciąga dnia – echa dalekich bombardowań. Mieszkanki nowicjatu zostały bardzo
zaniepokojone o dom, taki wysoki i zewsząd
widoczny! Jedyna nadzieja w Bogu...
Mistrzyni nowicjatu wzięła mały obrazek Serca Jezusowego i polecając Dom
Jego pieczy – kazała umieścić takowy na
szczycie domu w okienku strychowym
www.kozienicepowiat.pl

jako jedyną obronę. Zaczęły Siostry naklejać okna papierami jako ochronę przed
wypadaniem szyb, lecz to przy bliskim
bombardowaniu nie wiele chroni. Śmiano
się z tej roboty jako bezcelowej…
Dnia 6 września Kozienice otrzymały pierwszy chrzest bomb. Do południa
bombardowano okolice Kozienic były
silne wstrząsy. O godz. 15-tej rzucono
bombę przed szkołą żeńską w niewielkiej odległości od domu nowicjackiego. Mistrzyni miała lekcję w tym czasie
z siostrami na drugim piętrze. W tym silny huk, wstrząs, słup piasku i kamieni
wzbił się wyżej drugiego piętra, zdawało się że to w nasz dom uderzono. Za tą
w pobliżu odezwało się znów kilka silnych wybuchów. Siostry przerażone zeszły na niższe kondygnacje i od tego dnia
ewakuowano drugie piętro (przeważnie
sypialnie) na pierwsze piętro i parter.
W tym dniu padło w Kozienicach 19
bomb, lecz nie wszystkie wybuchły, wypadku śmierci nie było, tylko front szkoły żeńskiej zgruchotany. Zaczęto trochę poważniej myśleć o wojnie i jej następstwach.
Czwartek 7 września. Okropne wieści
ze wszech stron, panika straszna w całym
mieście; ludzie rzucają swe domy i mienie
na pastwę losu. Jakiś szał ogarnął mieszkańców Kozienic i okolic miasta, szał i głupota. Biegną ludzie wprost pod bomby. Nawet duchowieństwo uległo ogólnej panice,
nie można ich powstrzymać od ucieczki.
Gdy tłumaczono ks. kapelanowi bezcelowość tej ucieczki odpowiedział: Może macie i rację, lecz ja muszę wyjechać. Smutna
perspektywa tego wyjazdu z deszczu pod
rynnę… Ks. prałat Klimkiewicz przyszedł
spowiadać do kaplicy świętego Józefa i nie
miał odwagi wrócić na plebanię, został na
noc w domu nowicjackim.
W nocy z czwartku na piątek miano
wysadzać Pionki, więc całą noc czuwano,
bo wstrząs groził zawaleniem domu. Koło
23 godziny przyjechało dużo wojska polskiego i zatrzymali się u nas na noc, lecz
nie dawali poznać po sobie, że to ucieczka
przed Niemcami. Nastrój bardzo przygnę-

biający, chwila brzemienna w wypadki,
smutek zalewał nam dusze.
W piątek 8 września dzień narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Miałyśmy
tylko Komunię świętą o 6 rano, udzielił
nam takową ks. kapelan wojskowy, który
razem z wojskiem zatrzymał się na noc
w naszym domu.
Miało nie być Mszy Św., bo ks. prałat
chciał obsłużyć kościół parafialny, a był tylko sam. Ochrzcił jakieś dziecko i wybierał
się do kościoła, gdy w tym syrena ogłosiła
nalot samolotowy, został więc i wyszedł ze
Mszą Św. mając zamiar binować [binacja
– sprawowanie przez kapłana drugiej Mszy
św. w tym samym dniu – przyp. K.Z.]
w kościele gdyby tego była potrzeba. Msza
św. wyszła przed godz. 8-mą. Siostry młode
śpiewały na chórze w czasie tej Mszy św.
bardzo rzewnie. W czasie Agnus Dei [Baranku Boży] zaczęło się bombardowanie
naszego bloku. Pierwsza bomba uderzyła
w słup od elektryczności stojący na ulicy
w pobliżu naszej kaplicy. Światło zgasło,
odnosiło się wrażenie, że bomba uderzyła w gmach kaplicy. Za pierwszą bombą
– posypały się inne ze świstem i warkotem
piekielnym. Od wybuchów ziemi zrobiło
się w kaplicy ciemno, wyleciało parę szyb.
Młodzież starała się trzask i huk zagłuszyć
śpiewem, lecz po chwili szalonych zmagań
ks. prałat dał znak od ołtarza, żeby przestały
śpiewać. Zamilkła muzyka i śpiew, siostry
z chóru zeszły na kaplicę i zaczęła się panika między modlącymi. Widząc tumult
Siostra Mistrzyni zaczęła ludzi uspokajać
i gromadzić ich pod mocniejsze arkady
sklepienia. Ludzie popadali krzyżem modląc się, Siostry modliły ślę z wyciągniętymi
rękoma, Mistrzyni odpowiadała ministranturę do kończącej się Mszy św., a bomby
z piekielnym chichotem pękały co chwila.
Skończył ks. prałat Mszę św., jeszcze udzielił po Mszy Komunii św. kilku
osobom i wszystkim udzielił absolucjj na
godzinę śmierci. Tak zwarci i gotowi na
Boży zew – czekaliśmy ostatniej chwili u
Dokończenie na str. 10
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stóp ołtarza i Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie.
Przeszła groza, huk bomb zaczął się oddalać, wykorzystano tę chwile by strwożoną ludność przeprowadzić do schronu. Najwięcej przestronny schron był pod domem
nowicjackim, tam się schroniła młodzież
nasza i część ludności z miasta. Korzystając ze względnego spokoju poszły Siostry
na śniadanie, tymczasem przysłano z miasta, że dużo jest rannych po onym nalocie.
Wewnętrzne ostrzeżenie nie pozwoliło Mistrzyni puszczać Sióstr na miasto bez śniadania, więc stanowczo kazała się zatrzymać
i spożyć śniadanie. W trakcie tego posiłku
rozpoczął się drugi nalot. Młodzież przeszła do schronu, a Mistrzyni silnie zdenerwowana została w refektarzu. W oknach
były jeszcze siatki letnie i stąd wpadający
podmuch, od bomb był tak silny, że nie mogła się utrzymać na nogach, rzucało nią jak
piłką od ściany do ściany, lecz jakoś Bóg
ochronił dom. Natomiast bomby zburzyły
dom organisty stojący w pobliżu naszego
domu, a drugi – spaliły. Po chwili zaczęto
bombardować przedmieście „Piaski” więc
groza się oddaliła. Z tych dwóch nalotów
Kozienice dostały dwadzieścia parę bomb.
Gdyby Siostry wyszły na miasto tak. jak
chciały przed śniadaniem ratować rannych,
prawdopodobnie byłyby to przypłaciły życiem, Bóg strzegł (…).
Zaczęły się znów tortury z uciekinierami. Całe gromady ludzi w wielkim bezładzie ciągnęły z różnych stron i gdzie? Ano
wszyscy uciekali za Wisłę jakby tam było
ocalenie… Co jedna gromada, to straszniejsze wieści… Już nam formalnie siły
ustają od tych moralnych cierpień. Czemu
ci ludzie opuszczają swe domy, czemu
nie ufają Bogu i ucieczką swą powiększają klęskę ogólną. Gdyby każdy pilnował
domu swego, to co zrujnowałyby bomby
– trudno, lecz wielu obroniłoby swe mienie od grabieży i zdrowie, które stargają
bezcelową ucieczką, lecz nie można tego
ludziom wytłumaczyć.
Znów wieczorem odbywały się u nas
chrzty dzieci uciekinierów. Obraz nędzy
z tą ucieczką, rzeczy mrożące krew w żyłach – trudno je opisać.
Mistrzyni z zupełnie wyczerpanymi nerwami udała się na spoczynek nie do schronu, lecz do swego łóżka mówiąc: „Dziej się
wola Boża…. Jeżeli dziś nasz dom nowicjacki się nie rozleciał, to widocznie Bóg ma
inne zamiary względem nas. Mało, że się
nie rozleciał, ale nawet żadna szyba nie wyleciała z okien, to naprawdę wyraźny cud.
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Adoracja odbywa się na zmianę – może mi
się uda choć trochę odpocząć. Z tego, co
zaobserwowałam, najdalej jutro powinni
wkroczyć Niemcy do Kozienic: ha trudno
– wola Boża – idę spać”.
Dziewiąty wrzesień 39 r. W nocy między 2, a 3 Przełożona domu Siostra Stefania Żabicka przyszła do Mistrzyni z propozycją żeby młodzież nowicjacką rozpuścić,
by w ucieczce szukały ocalenia… Każdej
da trochę pieniędzy i niech na swoją rękę
próbują przedostać się do Warszawy, do
Głównego Domu, boć przecie niepodobna, żeby Warszawy nie obroniono tam na
pewno będą bezpieczne, a tu – narazi się je
na wielkie niebezpieczeństwo utraty życia,
albo co gorsza – zniewagę.
Straszny lęk wstrząsnął sercem Mistrzyni…Co robić? Zgodzić się na tę propozycję?
– 35 osób młodzieży gdzież to w nocy ekwipować? Daleko ujdą pieszo? Rano mogą
je wybić bomby… Po strasznej walce wewnętrznej i szalonym cierpieniu, Mistrzyni
przytoczyła Przełożonej słowa założycielki,
która w podobnej sytuacji w 1914 roku, nie
pozwalała opuszczać placówek w czasie
pożogi wojennej. Wzmocniona powagą Jej
polecenia – odpowiedziała, że się na propozycję opuszczenia domu przez młodzież nie
zgadza, że lepiej ponieść śmierć na miejscu,
niż w drodze. Przełożona zbolała i zdeterminowana wyszła z nowicjatu, Mistrzyni
też już nie spała do rana obmyślając środki
ratowania zagrożonej młodzieży. Co chwila
nad dachem domu przelatywały obładowane bombami samoloty. Po wysłuchaniu rano
o 6 godzinie Mszy św., którą ze względnym
spokojem odprawił Ks. prałat Klimkiewicz,
udały się Siostry na ranny posiłek i ponieważ nie bombardowano – zajęły się przenoszeniem rzeczy ks. Wysockiego, jakoś
udało się w możliwy sposób uratować je od
grabieży.
O godz. 9 doszły wieści ze Niemcy są
blisko Kozienic. Nie zdając sobie sprawy
jaki obrót weźmie to wejście – Mistrzyni
zebrała młodzież i kazała zdjąć mundury
pielęgniarskie i tak się ubrać, żeby cały
ten zespół wyglądał na osoby przybyłe do
schronu z miasta. Mimo tragicznej chwili
– śmiech wywoływały zeszpecone postacie pstrokacizną ubiorów, lecz zacierało
to charakter stowarzyszenia, a wytworzyło prawdziwe Przytulisko wystraszonych
starych panien. Ufne w moc Bożą – czekały Siostry dalszych wypadków.
Koło 11 godz. przychodzi z miasta jedna
z naszych S. pomocnic i oznajmia, że wojsko francuskie wkroczyło – a więc radość

z ocalenia… Po chwili – zjawia się dwóch
żołnierzy przy furcie w pełnym uzbrojeniu,
z rewolwerami gotowymi do strzału, wychodzi do nich Przełożona, która dobrze
znała język niemiecki, owi przybysze przykładają jej lufy do skroni i pytają uprzejmie
(tylko nie po francusku) lecz niestety po
niemiecku – co to za zakład? Gdy ich odpowiednio poinformowała – kazali przygotować pokoje dla rannych. Jednocześnie
z tym wejściem zaczęła się strzelanina po
mieście z karabinów maszynowych, a w oddali słychać było huk armat.
Widząc bezładną ucieczkę naszych
wojsk, ład i sprawną motoryzację wojsk
niemieckich, serce się krajało z bólu.
Musiałyśmy zmienić sposób ochrony od
bomb, już nie chowałyśmy się do schronu,
lecz założyłyśmy okna od dróg pościelą
i zimowym ubraniem, żeby się ochronić
od kul karabinowych. Siostry zajęły się
szykowaniem miejsc dla rannych. Kilka
Sióstr ubrało się w białe fartuchy i czepki
pielęgniarskie i oczekiwano rannych.
Szykując się tak do swej zawodowej pracy nie zauważyły Siostry, że pali się dom sąsiadujący z nowicjatem. Zauważono ogień,
gdy już było wnętrze domu spalone i płomienie wydobywały się przez okna. Co tu robić?
niebezpieczeństwo duże, a tu ani mężczyzn,
ani przyrządów do gaszenia, tylko woda
w studni, a na domiar złego niema koni do
kieratu, trzeba ręcznie kręcić i kubełkami zalewać. Widząc, że palącego domu już się żadną miarą nie uratuje postanowiono ratować
sąsiednie budynki drewniane przez zlewanie
ich wodą i zasypywanie ognia piaskiem.
Mistrzyni zorganizowała akcję ratowniczą (…). Po paru godzinach takiej akcji ratunkowej zauważyłyśmy; że nasze wysiłki
pójdą na marne jeżeli nie dostaniemy się do
sąsiedniej jednopiętrowej kamienicy, z której
przez otwarte okna firanki i rolety poruszane
wiatrem mogły za chwilę zająć się płomieniem i przenieść pożar wewnątrz tego domu.
Dostępu do wnętrza nie było, bo lokatorzy
uciekając pozamykali drzwi na klucze, trzeba było drzwi wybić, a jakże to zrobić bez sił
i narzędzi? Proszono Przełożoną, żeby znając język niemiecki poprosiła żołnierzy
o pomoc w gaszeniu, ale była bardzo zdenerwowana i uważała, że bezcelowa była prośba. Mistrzyni odważyła się sama poprosić
pokazując na migi o co chodzi; na razie żołnierz odmówił pomocy, lecz po chwili posłał
kilku kolegów i powyważali drzwi w onej
kamienicy, Siostry dostały się do wnętrza
i zabezpieczyły od pożaru usuwając firanki
Dokończenie na str. 11
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z okien i lejąc wodę z piętra na płonący dom.
Pod wieczór pożar zlikwidowano (…).
Notatka z 10 września 1939 r. Msza
św. odprawiona jeszcze w schronie.
Rannych nie mamy, choć każdej chwili są spodziewani. Od wrażeń zamiera serce. Siostry na zmianę adorują
Najśw. Sakrament. Kościół parafialny zajęty przez jeńców (sprofanowany
nieczystościami bo im nie wolno wychodzić). Najśw. Sakrament umieszczony
w zakrystii, nie można się tam dostać
żeby zabrać Pana Jezusa. Ks. prałat chory
na karbunkuł [czyrak gromadny występujący zazwyczaj w okolicach szyi, ramion]
ledwo chodzi z podniesioną temperaturą.
Ciągle nam przygrywają strzały armatnie i karabinowe. Niemcy na razie
zachowują się spokojnie. Elektryczności
brak, to powiększa wieczorami smutny
nastrój. Radia nie funkcjonują niema żadnych wiadomości co się z naszą Ojczyzną
dzieje. Przeżyło się jakoś dzień, może
Bóg da przeżyć tę straszną wojnę i doczekać czasów normalnych.
11 września dostawiono nam rannych,
sami polscy żołnierze. Boże, Boże! jakże
niektórzy z nich zmasakrowani! Niemcy
z rannymi obchodzą się dobrze, a nawet
otaczają ich możliwie na te czasy troskliwą opieką.
Połowa młodzieży nowicjackiej
pracuje w szpitalu kozienickim, reszta
u nas przy rannych. Księdza prałata wezwano do komendy – oskarżył go eks
ksiądz Salomon hodurowiec [wyznawca polskokatolicyzmu. Z dalszego opisu wynika, że chodzi prawdopodobnie
o okupacyjnego burmistrza Kozienic,
Mariana Truga], że się u nas ukrywa,
lecz Siostry dowiodły że to nieprawda,
bo przebywa jako chory, wezwano zaraz
wojskowego lekarza, ten zmierzył temperaturę, ponieważ termometr wykazał
39 st. C., a przy oględzinach zobaczył
formujący się wrzód na ramieniu, więc
przeproszono ks. prałata i odesłano
z powrotem do nas, żeby spokojnie się
wychorował. Tymczasem wojsko zajęło
plebanię i zaczęło po swojemu w niej
gospodarować.
Siostry zapracowane przy rannych
w nocy nie mają odpoczynku, bo armaty
nie przestają działać, z łóżek schodzą pod
łóżka, by mijać otwory okienne, jakoś
Bóg strzeże.
Ponieważ ustało bombardowanie
z samolotów, a refektarz został zajęty
przez rannych i ze spożywaniem pokar-
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mów musiano się przenieść do schronów
w piwnicach, więc Pana Jezusa przeniesiono do kaplicy, a prowizoryczną kaplicę
w schronie zamieniono na refektarz.
Ks. prałat na dobre się rozchorował
i ułożył do łóżka, więc zostałyśmy bez
Mszy św, lecz trzeba ufać może Bóg i nadal nie zostawi nas bez pomocy religijnej.
12 wrzesień. W ciągu dnia Niemcy
przysłali nam dwóch księży uciekinierów,
którzy zmuszeni byli czekać w Kozienicach na przepustki do swych miejscowości. Kazano im spełniać u nas rozmaite
posługi (…). Ciężka praca przy chorych,
w sercu ból z ogólnej klęski, lecz nie trzeba rąk opuszczać.
Siostra Barbara Czerwińska ma silny
atak ślepej kiszki, a tu ani mowy o jakiejś
pomocy. Dr Grygier uciekł ze szpitala,
lecz trzeba ufać może Bóg kogoś ześle.
Nie trzeba było długo czekać na pomoc
Bożą, z wojskiem niemieckim przybył
chirurg Czech, bardzo – chętnie podjął
się operacji, którą wykonał w bardzo prymitywnym urządzeniu na sypialni i nie
przyjął żadnego honorarium, chora wyzdrowiała w niedługim czasie i zajęła się
pracą przy rannych.
(…) Wieści o Warszawie i okolicach krążą potworne. Wieczorem tego
dnia wybuchł pożar w pałacu, gdzie jest
umieszczone gimnazjum. Nie pozwalają nasi okupanci gasić, trzeba się modlić
żeby nie spłonęło całe miasto bo pożar
jest bardzo groźny. Płonie w nim gimnazjum z nowoczesnym urządzeniem,
w tym roku sprowadzono tam za kilkanaście tysięcy zł. rozmaite przyrządy do nauki, zmontowano kilka sal wykładowych
i wszystko pójdzie z dymem. Ból przeszywa serce, gdy się patrzy na tę okropną
łunę… Przyczyny pożaru są niewiadome,
prawdopodobnie jest to osobista prywatna zemsta niszcząca celowo gimnazjum.
Każdej nocy łuny oznajmiają o okolicznych pożarach.
21 wrzesień. Pożar pałacu dogasa. Praca
przy rannych trwa w dalszym ciągu. (…)
30 wrzesień. Doszła nas pierwsza
wieść o Warszawie, że wzięta i 75 % spalona i zburzona. Hiobowe to wieści. U
nas w Kozienicach bez wielkich zmian.
W tych dniach zabrano nam rannych.
Miałyśmy bardzo nieprzyjemną rewizję
w piwnicach starego domu, poszukiwano wina. Burmistrzem miasta został eks
ksiądz, obecnie hodurowiec Salomon
[Marian Trug – zob przyp. wyżej] i on
tak naprowadza na nasz dom różne re-

kwizycje i rewizje. Zdołano uratować
trochę wina mszalnego. O jakże przykre
są te sprawy. W tych dniach powrócili
księża Smoliński i Podgórski, lecz o ks.
Wysockim niema żadnej wieści. Pustka
w domu i przygnębienie, nastrój przykry. Nocami okropna jazda samochodów
i warkot samolotów budzi ze snu. Jesteśmy zbolałe, strwożone, lecz jednocześnie
ufające Bogu.
9 październik. Musiałyśmy się usunąć
z dolnej sali i refektarza. Kazano nam te
sale szykować dla uciekinierów kobiet
i dzieci, tymczasem zamiast uciekinierów,
zwalono nam 70 żołnierzy niemieckich
na 10 dni. Bóg tylko jeden wie ile lęku
przeżywałyśmy o Siostry młode i o to,
że mogą nas w nocy spalić, bo całe sale
założone słomą, a oni wciąż palili papierosy; lecz Bóg czuwał nad nami żołnierze
zachowują się poprawnie, nie czynią nam
żadnych wstrętów.
Komendant – bardzo pobożny katolik co dzień przystępuje do Komunii św.
i kilku oficerów katolików też często widać przystępujących do Komunii Św., jest
to dla nas wielką pociechą w tym ogólnym przygnębieniu (…).
Na uroczystość Chrystusa Króla, która
wypada w ostatnią niedzielę października
– oddano kościół parafialny, więc Siostry
zabrały się do gruntownego sprzątania. Już
na-początku października oddali kościół,
ale znów po paru dniach zajęli. Nabożeństwo różańcowe, o ile kościół był wolny,
odbywało się w kościele, nawet z wystawieniem Najśw. Sakramentu, ale za każdym razem po nabożeństwie Pana Jezusa
wynoszono potajemnie do naszego domu.
Jednym słowem – nawet i Pan Jezus mieszkał na komornym u św. Józefa. (…)
Żołnierze wyprowadzili się z nowicjatu, to na ich miejsce wprowadziła się
żandarmeria, lecz zajęli stary dom jako
wygodniejszy do ich działań .
8 listopad. Znów upłynęło kilka dni
smutnych. W tym okresie spalono bożnicę i kilka domów żydowskich. W ogóle
Niemcy obchodzą się z Żydami bezwzględnie; pędzą ich do robót, ustawiają
w szeregi, każą im maszerować i śpiewać
– „Jeszcze Polska nie zginęła skoro Żydki
żyją, choć ich Niemcy nachajkami bardzo
mocno biją...”. Albo różne żydowskie
majufesy [pieśni żydowskie]. Raz ustawiono ich w rząd i żołnierze poobcinali
im zarosty, zawołano fryzjera i kazano
Dokończenie na str. 12
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WOJNA I OKUPACJA 1939 R. W KOZIENICACH
OCZAMI SIOSTRY FRANCISZKANKI OD CIERPIĄCYCH
ich wszystkich ogolić. Był wrzask na całe
Kozienice, ale nic nie pomogło – Żydy
bez zarostów – a żeby się nie mieszali z
katolikami kazano im nosić opaski na rękach z napisem „Żyd”.
Niemcy zwizytowali dom nowicjacki
i chcieli nas zupełnie z tego domu usunąć zamieniając go na lazaret. W końcu
w drodze łaski pozwolono nam zostać na
drugim piętrze, lecz nic nie wiadomo jak
długo będą nas tolerować w tym domu
(…)
9 listopad. Zaczynają się Niemcy
wprowadzać do nowicjackiego domu.
Spotkała nas duża przykrość, bo formalnie wyrzucono mieszkającego u nas ks.
prałata Klimkiewicza. Znalazł się biedny
bez dachu nad głową, bo plebania zajęta
przez wojsko i meble zupełnie zniszczone, a od nas nie pozwolili mu nic wziąć
(…). Kompletna heca się dzieje i na to
niema rady.
Przełożoną S. Stefanię Żabicką usunęli z pokoju przez nią zajmowanego i kazali jej wynająć sobie mieszkanie u Siczka
właściciela restauracji po drugiej stronie
szosy naprzeciw naszej posesji; dopiero
po długim sporze i prośbach – pozwolono personelowi z domu starego zająć
pierwsze piętro z tym, by Siostry wchodziły po drabinie przez taras, a na parterze urządzono kasyno oficerskie i pokoje
dla doktorów wojskowych. Szczęście, że
z pierwszego piętra można było zejść do
kaplicy przez chór i to wejście jakiś czas
służyło nam do dostania się do mieszkań.
10 listopad. Uwięziono ks. Podgórskiego i kilku nauczycieli. Spadło to na
nas jak grom, bo ks. Podgórski żaden
polityk, za co więzienie? Mieszkał u nas
i zastępował ks. Wysockiego – trudno nam
się pogodzić z tym smutnym faktem.
Niemcy w dalszym ciągu się sprowadzają do naszego domu. Całe samochody
ciężarowe łóżek firmy „Jarnuszkiewicz”
z Warszawy, stosy materaców i koców,
różnorodne meble, a do tego – kilka psów.
Zgiełk i hałas nie do opisania, formalne
piekło na ziemi (…).
20 listopad. Już 10 dni tłuką się Niemcy po naszym domu. Żandarmerię usunęli, cały plac wewnątrz posesji zastawiony
samochodami, pokoje założone betami,
a chorych ani śladu, natomiast na każdej
sali w domu nowicjackim po 50 żołnierzy, hałas nie do pojęcia. Mimo, że drugie piętro zostawiono do naszego użytku,
16 listopada wpakowało nam się do pracowni kilkudziesięciu żołnierzy na pół-
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godzinny
wykład,
uważając
to za rzecz
zupełnie
normalną,
musiałam
Siostry
usunąć na
ten czas na
strych.
24 listopad. Lazaret się wyprowadza
do Puław,
mają
się Zespół budynków Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiąsprowadzić cych w Kozienicach
z innym laPiątek, 8 grudzień. (…) Ks. prałat nie
zaretem. Lęk bierze jakie niespodzianki
aresztowany, tylko mu skonfiskowano
będą z tym nowym lazaretem. Podobno
wszystko to, co miał ukryte w ogrodzie
mają nam oddać na pierwszym piętrze
i na plebanii, tak, że został kompletparę pokoi, ale jak będzie wyglądało to
nie w tym, co miał na sobie, bez dachu
wspólne mieszkanie na jednym piętrze
nad głową.
nowicjuszek w wojskiem niemieckim?
Dowiedziałyśmy się smutnej rzeczy, że
Brak nam spokojnej chwili, bo dzień i noc
Niemcy tak sobie upodobali naszą kaplicę
trzeba czuwać, żeby się nie stało jakie niei w niej mają zamiar dwa razy na tydzień
szczęście. Bóg daje siły, lecz i człowiek
odprawiać swe luterańskie nabożeństwa.
musi czuwać (…).
Mimo opozycji z naszej strony prawdoNiedziela, 26 listopad. Po wysłuchaniu
podobnie nic, się na to nie poradzi.
Mszy św., cały dzień nowicjuszki przeOficerowie niemieccy skarżyli się
prowadzały się na pierwsze piętro, zajS. Przełożonej, że Siostry na ich pozdromując trzy małe pokoje, jedną sypialnię
wienia – odpowiadają niechętnie, jakby to
i pracownię; drugą sypialnię zabrali Niemoni byli jakimiś wrogami i nie mieszkali
cy – rezerwując ją dla ciężko chorych
pod jednym dachem z nami. Dziwna to
oficerów. Refektarz pozostał w dalszym
zaiste psychologia i dziwni przyjaciele...
ciągu w piwnicy. Cały dom trzeba było
Poniedziałek, 11 grudnia. Pod opieką
doprowadzić do możliwego porządku,
S. Tekli wyszły trzy młode profeski do
bo już wieczorem zaczął się sprowadzać
Warszawy, 4-ta została w szpitalu powiaświeży lazaret, przełożonej oddano pokój
towym w Kozienicach. Przesłałam trochę
na parterze i dwa małe pokoiki przyległe
wiadomości do Matki Magdaleny i teraz
do kaplicy w starym domu. Bogu tylko
oczekujemy wieści jak doszły i co się
wiadomo jak długo posiedzimy na pierwdzieje w Przytulisku.
szym piętrze, a nawet i w całym domu?
Położono nam na pierwszym piętrze
Lecz trzeba ufać Opatrzności Bożej i rociężko chorego oficera niemieckiego.
bić co nakazuje Wola Najwyższego…
Jakoś stosunki z tym świeżym lazaretem
Piątek, 1 grudzień. Świeży lazaret się
ułożyły się możliwie.
sprowadził, są możliwi w pożyciu. PrzyNiemcy na dobre zaopatrują się na
szły także z Warszawy Siostry postulantki
zimę, zwożą drzewo, węgiel, budują szodo Nowicjatu, bez poważnych przygód,
pę na benzynę pod oknami domu nowipodcierały sobie trochę nogi, lecz nic to
cjackiego, słowem możemy mieć nadziewobec zapału i humoru młodych, jutro
ję, że nie prędko nas opuszczą.
zaczynają ośmiodniowe rekolekcje.
Sobota 23 grudnia. Obchodzimy
Jest obawa, że mogą nam zaaresztować
w tym dniu Wigilię do Bożego Narodzeks. prałata Klimkiewicza, to nas przejmunia, które w tym roku wypada w ponieje wielkim lękiem, lecz trzeba ufać w moc
działek. Smutno się odbyła ta Wigilia
Bożą, Bóg wie, że Ks. prałat jest nam barw piwnicy (…).
dzo potrzebny, więc na pewno przyjdzie
nam z pomocą.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje

KOZIENICE W FOTOGRAFII OKRESU WOJNY I OKUPACJI 1939-1945
Na zdjęciach zadowolone twarze niemieckich żołnierzy. Jedni świadomie pozują, inni uchwyceni w przypadkowych
sytuacjach. Na innych fotografiach twarze poważne, pełne obawy i niepokoju
o nadchodzące jutro. To Polacy, mieszkańcy Kozienic, starsi, dzieci. Gdzieś indziej
płonie pałac, sterczą kikuty zbombardowanych domów, leżą trupy żołnierzy i koni
(z materiałów promujących wystawę).
Dokładnie w 73. rocznicę wybuchu II
wojny światowej, 1 września w Muzeum
Regionalnym w Kozienicach otworzono wystawę unikatowych i dotąd niepublikowanych
zdjęć pt. „Kozienice w fotografii okresu wojny i okupacji 1939-1945”. Organizatorzy wydarzenia Muzeum Regionalne w Kozienicach
oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych wyszli na spotkanie licznie
zgromadzonym gościom niecodziennymi
warunkami, nadającymi wystawie klimat
przeszłych lat. Każdy odwiedzający, zanim
przestąpił progi muzeum, musiał przejść obok
niemieckiego punktu wartowniczego, po
czym – po otwarciu szlabanu – mógł wejść do
placówki. Rekonstruktorzy z Kozienickiego
SRH przywdziali historyczne umundurowanie i wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego
walczącego w 1939 r. Wrażenia dopełniały rekwizyty uzupełniające i nadające barw chwilom uchwyconym na czarno-białych fotografiach – stare rowery, narzędzia i przedmioty
użytkowe, wiklinowe kosze, płody rolne,
noszone przed laty stroje i ubrania codzienne, a także zachowane oryginalne, ozdobne
elementy elewacji kozienickiego pałacu spalonego przez Niemców w połowie września

1939 r. Ciekawym
elementem wystawy jest również
16-minutowa prezentacja multimedialna, w której
oprócz okupacyjnych wspomnień
jednego z kozienickich nauczycieli
Stefana Janeczka,
wykorzystano archiwalne zdjęcia
i komunikaty radiowe.
Sama wystawa
składa się z prawie
90 fotografii pochodzących ze zbiorów młodego kolekcjonera, członka Kozienickiego
SRH – Michała Woźnego. Od przeszło 6
lat gromadzi on zdjęcia i pamiątki związane z naszym miastem i powiatem, cała jego
kolekcja liczy kilkaset zdjęć i cały czas się
powiększa. Jak sam przyznaje dotarcie do
materiałów ułatwia mu Internet oraz nawiązane kontakty z antykwariuszami i kolekcjonerami na kilku kontynentach – zdjęcia
skupował m.in. z Polski, Niemiec, Austrii,
Stanów Zjednoczonych, Australii, czyli
stamtąd gdzie docierali niemieccy żołnierze
po II wojnie światowej.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i przybliżeniu tematyki wystawy przez
dyrektora muzeum Krzysztofa Reczka, Prezesa Kozienickiego SRH Krzysztofa Zająca,
właściciela kolekcji Michała Woźnego i kurator wystawy Ewę Jaźwińską liczni goście

przystąpili do zwiedzania przygotowanej
ekspozycji. Jak powiedział Krzysztof Reczek prezentowane fotografie: „Nie mówią
całej prawdy o wojnie, nie ukazują okrutnych
scen egzekucji, pacyfikacji. Wykonywane, jak
można mniemać, przez niemieckich żołnierzy poddane są cenzurze wewnętrznej, jak
i urzędowej. Fotografie te stanowią cenną
dokumentację przynajmniej części okupacyjnej codzienności Kozienic – obraz miasta,
jego mieszkańców, domów, ulic, zatrzymanych w kadrze tamtych lat”. I właśnie ten
obraz sprzed 70-lat najbardziej fascynuje
każdego odwiedzającego wystawę.
Wystawa czynna będzie do 16 grudnia 2012 r. Można ją oglądać codziennie,
oprócz poniedziałków w Muzeum Regionalnym w godzinach od 9.00 do 16.00, ul.
Parkowa 5b. We wtorki zwiedzanie wystawy odbywa się bezpłatnie.
Krzysztof Zając

XXI SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
5 września 2012 r. odbyła się XXI Sesja rady Powiatu Kozienickiego. Radni
zapoznali się z informacją Powiatowego
Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XIX/154/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012 r., w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kozienice na realizację zadania „PT,
budowa, rozbudowa, przebudowa
obiektów Centrum” w tym termomodernizacja budynku krytej pływalni
DELFIN oraz montaż pomp ciepła;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania
”Docieplenie stropu i dachu budynku
Urzędu Miejskiego”;
www.kozienicepowiat.pl

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizacje zadania
”Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Magnuszewie”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Głowaczów na realizacje zadania”
Przebudowa kotłowni w Ośrodku
Zdrowia w Studziankach Pancernych
– zmiana urządzenia z paliwa stałego
na paliwo olejowe”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów nad Pilicą na realizację zadania „Sieć wodociągowa w Tomczynie”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Gniewoszów na realizacje zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,
Regów Stary, Oleksów Gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.Etap 1.”;
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2012 rok;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2012 -2037;
– zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27
czerwca 2012 r., w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego;
– uchwalenia Statutu Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach;
– poparcia Stanowiska Nr 8/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia
12 lipca 2012 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 177/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia
12 lipca 2012 r. dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń
opieki zdrowotnej w województwie
mazowieckim w roku 2013.
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Nazwy topograficzne południowo-wschodniej części
Puszczy Kozienickiej na podstawie XIX wiecznych
źródeł kartograficznych
część III
Drimonimy
Poruszanie się po rozległych terenach leśnych było możliwe, poza
omówionymi już toponimami, dzięki
nazewnictwu poszczególnych, charakterystycznych części lasów, które
w specjalistycznej literaturze określane
są nazwą drimonimów. Na omawianym
przez nas obszarze ich nazewnictwo
najczęściej związane było z drzewostanem, specyficzną florą, działalnością
gospodarczą człowieka i przynależnością z tytułu własności.
Do nazw odnoszących się do drzewostanu należą nazwy trzech części
puszczy: Las zwany Dąbrowka, Krzywy Bór i Las Biele. Dwoma pierwszymi
określano lasy znajdujące się pomiędzy
rzekami Brzeźniczą i Krępcem a granicą pól należących do włościan Molend.
Trzecia odnosiła się do części puszczy
leżącej na wschodzie w okolicach Słowik i Sieciechowa.
Od zboczy Bzemieńskie i Mozelskiej Góry, aż do źródeł Krępca i traktu zwoleńsko-kozienickiego obszar
leśny nosił nazwę „Las zwany Dąbrowka”. Ze względu na pospolitość
i częstotliwość występowania nazwa
ta nie wymaga specjalnego wyjaśniania. Wystarczy jedynie przypomnieć,
że „dąbrowa” to określenie typu lasu
liściastego z przewagą drzewostanu
dębowego z domieszką sosnowego,
który występuje na glebach piaszczysto-gliniastych, a więc takich jakie występują na zboczach górzystych wydm
polodowcowych. Użycie w nazwie
zdrobnienia wskazuje, bądź na młody
drzewostan bądź niewielki obszar jaki
zajmowała.
Za Oborami, w dolnym biegu rzeki
Brzeźniczki, aż do pól wsi Molendy
las nosił nazwę „Krzywy Bór”. Sama
nazwa bór nie jest niczym nadzwyczajnym wszak używano jej często
w odniesieniu do lasów z przewagą
drzewostanu iglastego: sosny, świerku
lub jodły. Znając dokładnie z przekazów
źródłowych skład drzewostanu puszczy,
można z zupełną pewnością stwierdzić,
że dotyczyło to boru sosnowego, gdyż
pozostałe gatunki drzew występowały
w niewielkich ilościach. Zastanawiająca jest natomiast pierwsza część nazwy „Krzywy”. Odpowiedz widoczna
jest „gołym okiem”, kiedy znajdziemy
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się w jego obrębie. Już po wstępnych
oględzinach drzewostanu zauważalne
są liczne sosny, których główne pnie
kilka metrów nad ziemią rozdwajają
w kształt litery U. Taka krzywizna sosny z dwoma wyrośniętymi konarami
spowodowana jest, według opinii leśników, zbyt żyzną i specyficzną glebą, na
której rosną drzewa.
Las Biele-nazwą tą określano ols,
czyli las olchowy występujący na granicy rozległych i podmokłych łąk rozciągających się pomiędzy Słowikami a Sieciechowem. Tą samą nazwą określano
sąsiadujące z nim łąki. Tak, więc trudno
jednoznacznie rozstrzygnąć czy nazwa
„Biele” pierwotnie odnosiła się do lasu
czy też łąk, tym bardziej że określano
nią tereny podmokłych lasów i łąk, nad
którymi unosiły się często białe pasma
mgieł.
Pozostałością po działalności gospodarczej człowieka wykorzystującego tereny i zasoby leśne były nazwy
wskazujące na jej charakter. Dudzin Kąt
to nazwa używana na określenie lasu
w okolicach obecnego ośrodka wypoczynkowego w Garbatce-Letnisko.
„Kąty” to w nomenklaturze bartniczej
miejsca stawiania barci, co jednoznacznie wskazuje na wykorzystywanie tego
terenu w hodowli pszczół i pozyskiwania cennego wówczas miodu i wosku.
Na północ od Wilczej i Chrustowej
Góry znajdował się Cerekiewny Ług
i Myckowa Łąka. Obydwie nazwy
wskazują na śródleśne łąki z tą różnicą, że ługiem określano łąki podmokłe,
bagniste, które ze względu na trudniejszy dostęp miały mniejsze znaczenie gospodarcze. Drugi wyraz nazwy
wskazuje na przynależność własnościową. Myckowa Łąka należała lub była
użytkowana przez Mycka. Z tym imieniem lub nazwiskiem spotykamy się
w źródłach historycznych z początków
XVI w., które informują o wykupieniu
od klasztoru sieciechowskiego młyna
w Garbatce przez włościanina Mycka.
Nazwa „cerekiewny” nie pozostawia wątpliwości, że ług należał do benedyktynów z pobliskiego klasztoru.
Należy jednak zwrócić uwagę na użycie
w nazwie przymiotnika „cerekiewny”.
Wskazuje on bowiem na pochodzenie
tej nazwy z okresu późnego średniowiecza, gdyż do tego czasu „cerkwią”

określano każdy kościół, a w wymowie
staropolskiej wyraz przyjmował formę
„cerekiew”.
Znacznie późniejszą była nazwa,
używana jeszcze sporadycznie obecnie
przez starsze osoby, na oznaczenie części lasu pomiędzy Garbatką a Słowikami nazywanego „Budy”. Jest to pozostałość po osadnictwie puszczańskim.
W rejestrze pomiarowym folwarku
Słowiki z 1823 r. należącego do opata
klasztoru sieciechowskiego wspomniane jest, że na południe od Słowik znajdowała się osada leśna – Leśna Rzeka
i Budy. Budy leśne były zakładami wytwarzającymi przez budników z surowców leśnych: smołę, dziegieć, węgiel
drzewny i potaż. Surowce te były niezbędne dla funkcjonowania gospodarki
dóbr klasztornych.
Pomiędzy Słowikami a Molendami
śródleśne łąki nosiły nazwę Chmielnik.
Z nazwą tą spotykamy się przy okazji
analizy wykazu poręb lasu z lat 1822/23.
Umieszczono ją także na mapie sztabowej w okresie międzywojennym, co
wskazuje na jej używanie jeszcze w tym
okresie. Jej etymologia odnosząca się
do miejsca uprawy chmielu nie powinna
sprawiać trudności, zważywszy że jego
uprawa była w dobrach klasztornych
bardzo rozpowszechniona, a chmiel był
ważnym składnikiem produkcji piwa
w tutejszych browarach.
Ostatnia grupę drimonimów stanowią nazwy urobione od występującej
na danym obszarze charakterystycznej
flory. Typowym nazewnictwie z tej grupy są Suche Trawy. Jaki gatunek traw
występował na tej powierzchni trudno
ustalić, tym bardziej że nie jest pewne czy nazwa ta odnosiła się do polany czy obejmowała również poszycie
drzewostanu.
Łatwiej jest natomiast wskazać na szatę
roślinną lasu zwanego dość dziwnie Łękejce, którego położenia nie można ustalić na
podstawie źródeł kartograficznych. Kluczem do prawdopodobnej lokalizacji jest
wspomniany już wykazu poręb lasu z lat
1822/23. Dowiadujemy się z niego, że dokonane tu poręby zawierały tylko drzewa
olszowe, których naturalnym jest środowisko podmokłe. Z tego możemy wywnioskować, że nazwa „łękejce” to gwarowa,
Dokończenie na str. 15
www.kozienicepowiat.pl

Historia/Wydarzenia
Dokończenie ze str. 14
Nazwy topograficzne
południowo-wschodniej części Puszczy
Kozienickiej na podstawie XIX wiecznych
źródeł kartograficznych. Część III
lokalna nazwa „łęków”, obszarów zalewowych z roślinnością bagienną, moczarową. Takie obszary mogły występować
w okolicach leśnych cieków wodnych
gdzie ukształtowanie terenu umożliwiało
tworzenie się zalewisk i zastoin wody, jednak dokładnego jego położenia nie jesteśmy w stanie określić.
Ciekawą nazwę nosiła część lasu
w sąsiedztwie Myckowej Łąki i Suchych
Traw. Były to Gołoborza. Dla wielu z nas
pierwszym skojarzeniem są kamienne gołoborza w Górach Świętokrzyskich, ale skąd
w Puszczy Kozienickiej? Przemierzając
dzisiaj leśne knieje nie odnajdziemy pośród
nich żadnych skupisk kamieni, które przypominałyby nasze wyobrażenie o górskich
gołoborzach. Wyjaśnienie tej nazwy nie
jest takie trudne jakby można było sądzić,
jeżeli zaczerpniemy wiedzę z terminologii
ludowej. Według niej miejscowa ludność
nadawała nazwę gołoborzy obszarom bezleśnym, „gołym od boru”. Tak, więc określenie to dotyczyło rozległej polany leśnej,
być może usłanej także kamieniami niewielkich rozmiarów, co charakteryzuje moreny polodowcowe, na których rozciągał się
bezmiar Puszczy Kozienickiej.
Przedstawione nazwy topograficzne
nie wyczerpują całego katalogu zgromadzonego przez autora nazewnictwa
tych terenów. Mając nadzieję, że prezentacja, chociażby części tych nazw,
przybliży ich historyczną pamięć, która niegdyś przez lata funkcjonowała
w przestrzeni lokalnej społeczności
i stanie się zachętą dla wszystkich miłośników leśnych wędrówek do pogłębiania wiedzy topograficznej i przekazywania jej młodszym pokoleniom.
Konkurs Historyczny pt. „Ocalic od zapomnienia” dr Krzysztofa
Stalnacha. Konkurs trwa od 1 sierpnia
2012 r. do 1 grudnia 2012 r. Prace należy składać w zaklejonych kopertach
pocztą lub osobiście na adres : Krzysztof Stalmach ul. Kochanowskiego
270 b, 26-930 Garbatka-Letnisko lub
pocztą elektroniczną, drk.stalmach@
op.pl z zaznaczeniem na kopercie KONKURS w nieprzekraczalnym terminie
do 1 grudnia 2012 r.
Krzysztof Stalmach
www.kozienicepowiat.pl

ŚWIĘTO 28 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ
W ZAJEZIERZU
16 września 2012 roku odbyły się
obchody święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu gmina Sieciechów.
Pierwsza część uroczystości miała
miejsce przy Pomniku – Krzyżu. Tu
13 sierpnia 1920 roku Marszałek Polski Józef Piłsudski wraz z liczną grupą
oficerów przebywał na krótkim postoju przed „Cudem nad Wisłą”, bitwą, którą historycy ocenili jako jedną
z dwudziestu bitew, które odmieniły losy Europy i świata. Na pamiątkę
tamtych historycznych wydarzeń lokalna społeczność ufundowała Pomnik
– Krzyż, który odsłonięto 1990 roku
w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na
plac uroczystej zbiórki przybyła kom-

ulicą 28 PAL na plac kościelny, gdzie
przy pomniku żołnierzy 28 PAL-u odbyła się manifestacja patriotyczna.
Oddając hołd żołnierzom 28 Pułku
Artylerii Lekkiej odczytano apel poległych, a następnie kompania honorowa
oddała salwę honorową. Przedstawiciele organizacji wojskowych, kombatanckich, władz samorządowych, jak
również młodzież ze szkół oraz rodziny żołnierzy 28 PAL-u złożyli kwiaty
i wiązanki przy pomniku upamiętniającym chwałę polskiego żołnierza. Po
zakończeniu uroczystości na placu
kościelnym, w kościele parafialnym
odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem kompanii honorowej i orkiestry

pania honorowa z pocztem sztandarowym z 1 Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina oraz dowódca jednostki
ppłk Adam Bednarczyk. Udział brała
również orkiestra garnizonowa Sił Powietrznych z Radomia, delegacje władz
samorządowych, organizacji kombatanckich, miejscowej szkoły, rodziny
żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej,
a także mieszkańcy Zajezierza. Udział
w uroczystościach brała również Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze września 1939 r Garnizonu Dęblin” przy Stowarzyszeniu Regionalnym
„Małe Mazowsze” w Rykach oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
Po przypomnieniu przez konferansjera wydarzeń rozgrywających się
w szczytowej fazie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. oraz złożeniu przez
przybyłe delegacje kwiatów przy pomniku, uczestnicy uroczystości przeszli

wojskowej. Mszę celebrował i homilię głosił ks. prałat płk Tadeusz Bieniek. Bezpośrednio po mszy specjalny
koncert pieśni żołnierskich dał zespół
i chór działający przy GRH „Żołnierze września 1939 Garnizonu Dęblin”
z Ryk. W trakcie i po uroczystościach
wszyscy chętni mogli zwiedzać dioramę – prezentację historycznych militariów przygotowaną przez Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
Organizatorami i partnerami uroczystości byli: Proboszcz Parafii Zajezierze, Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Starosta Powiatu
Kozienickiego i Wójt Gminy Sieciechów. Tegoroczne uroczystości zostały
współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego
w ramach projektu „Powiat Kozienicki
Stolica Kultury Mazowsza 2012”.
elżbieta kalbarczyk
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Imprezy

Plan imprez kulturalnych w powiecie kozienickim
wrzesień / październik / listopad / grudzień 2012
30 września – VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej. Głównym
organizatorem imprezy jest Klub Seniora „Relaks” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach,
współorganizatorami zaś Starostwo
Powiatowe w Kozienicach oraz Gmina
Kozienice. Pierwszy przegląd odbył się
w 2006 roku. Od roku 2009 impreza ma
zasięg ogólnopolski, biorą w niej udział
chóry, zespoły wokalne, ludowe zespoły śpiewacze, soliści oraz gawędziarze.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
6-7 października – III Marsz Rekonstrukcyjny Szlakiem Bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie
Kozienickim.

Będzie to już trzecia odsłona imprezy,
zorganizowanej przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Wymarsz uczestników rozpocznie
się w okolicy Dobieszyna i prowadzić
będzie trasą: Dobieszyn-MatyldzinCecylówka Głowaczowska-Ignacówka
Grabnowolska-Dąbrówki-Studzianki
Pancerne-Chodków-Wola
Chodkowska-Łaszówka-Adamów-Maciejowice-Marianów-Augustów. Cała trasa liczy około 40 km i prowadzi przez trzy
gminy powiatu: Grabów nad Pilicą,
Głowaczów, Kozienice. W marszu
udział bierze ponad 30 rekonstruktorów
w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, a także dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych
z gminy Kozienice i z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” przy
Kozienickim Domu Kultury.
12 października – Wernisaż wystawy
Zdzisława Witwickiego w Galerii „Na
piętrze” w Rozniszewie. Zdzisław Witwicki jest autorem ilustracji do ponad 70
książek dla dzieci, laureatem wielu na-
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gród i wyróżnień. Koordynacją ekspozycji zajmuje się Agnieszka Suska Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie. Wystawę będzie można oglądać
w rozniszewskiej galerii przez miesiąc.
Galeria „Na piętrze”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
14
października
–
I Wystawa Poplenerowa
w Gminnej Bibliotece Publicznej Centrum
Kultury w Magnuszewie. Ekspozycja zawierała będzie prace autorstwa
uczestników V Powiatowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Mniszew 2012,
który odbył się w dniach od 30 lipca do
8 sierpnia. Podczas wystawy będzie
można dodatkowo zobaczyć występy
Zespołu Seniora „Melodia” oraz Kabaretu „Na chwilę”. Wystawę tę będzie
można oglądać również od 9 listopada
w „Łaźni” – Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii w Radomiu.
Gminna Biblioteka Publiczna Centrum
Kultury w Magnuszewie, ul. Saperów 24
11 listopada – Obchody Narodowego

Święta
Niepodległości.
Jest to najważniejsza impreza o charakterze patriotyczno-kulturalnym
odbywająca się w Powiecie Kozienickim. Obchody
rozpocznie msza święta
w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Krzyża. Po
uroczystym przemarszu,
na cmentarzu parafialnym,
przy mogiłach Legionistów
i żołnierzy odczytany zostanie apel pamięci, złożone
zostaną wieńce i wiązanki
kwiatów. W tym dniu zorganizowane zostaną również historyczne
gry miejskie, a w Muzeum Regionalnym
wernisaż wystawy malarzy zwiazanych
z Kozienicami oraz koncert w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach. Organizatorem obchodów
jest Starostwo Powiatowe w Kozienicach
oraz Gmina Kozienice.
18 listopada – 101. Koncert z cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne
Wieczory w Zabytkach Architektury
Mazowieckiej. Koncert odbędzie się
w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Opactwie. W zabytkowym zespole
poklasztornym zaprezentują się: Chór
Akademicki Szkoły Głównej Handlowej oraz Teatr Ruchu „Balonik”. Będzie
to już drugi koncert z cyklu Mazowsze
w Koronie odbywający się w kościele
w Opactwie.
Grudzień – IV Wigilijne Spotkanie
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
Podczas tej uroczystości licznie zgromadzeni mieszkańcy spotykają się, by
wspólnie poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Z mieszkańcami spotykają się przedstawiciele kozienickich
parafii, lokalnego samorządu, instytucji,
stowarzyszeń oraz twórcy kultury. Wyjątkową
atmosferę
podkreśla
wspólne kolędowanie
oraz żywa szopka bożonarodzeniowa.
Powyższe imprezy zorganizowane zostaną w ramach projektu „Powiat
Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA
ROK SZKOLNY 2012/2013
Diagnoza
W zakresie diagnozy (psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich
indywidualne potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe:
• Prowadzimy badania diagnostyczne
uczniów z problemami rozwojowymi
(trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).
• Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego .
• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły.
• Prowadzimy badania logopedyczne
(ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
• Prowadzimy na terenie przedszkoli
i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem
„Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
• Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem
przygotowania do wyboru zawodu
i planowania kariery zawodowej.
• Prowadzimy badania psychometryczne
orientacji szkolnej i zawodowej .
Konsultacje
Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom
na temat:
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
• Wspomagania wychowania dzieci
i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi,
problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko
dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
• Rozwoju i zaburzeń mowy.
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym
rozwojem mowy.
• Orientacji edukacyjno – zawodowej
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji
kryzysowych.
Ponadto w każdy wtorek w godzinach 14.00 – 18.00 czynny jest Punkt
Konsultacyjny, w którym otrzymają
Państwo fachową pomoc.
www.kozienicepowiat.pl

Terapia
Na terenie Poradni prowadzona jest:
• Indywidualna terapia psychologiczna
dla dzieci i młodzieży.
• Terapia rodzin.
• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami
w nauce.
• Indywidualna terapia pedagogiczna dla
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
• Terapia logopedyczna.
• Terapia EEG BIOFEEDBACK.
Warsztaty
Propozycje dla uczniów szkół podstawowych
• „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym
z zastosowaniem technik myślenia
twórczego”.
• „Klub dobrej książki” zajęcia mające
na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz funkcji umysłowych
ważnych dla uczenia się skierowane
do uczniów klas IV i V.
• „Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak
uczyć się skutecznie”?
• „Pułapki dorastania”.
• „Agresja – jak nie stać się ofiarą”?
• „Warsztaty dla uczniów klas IV-VI
”Wpływ i manipulacja w grupie rówieśniczej”.
• „Jesteśmy inni a jednak tacy sami – czyli uczenie tolerancji”.
• „Poznaję zawody” klasy I-III.
• „Moje zainteresowania”, „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe” klasy
IV-VI,
i inne w zależności od zapotrzebowania.
Propozycje dla uczniów gimnazjów
• „Uwierz w siebie poznaję swoje mocne
strony”.
• „Od odchudzania do destrukcji”.
• „Predyspozycje i zainteresowania, a wybór zawodu”,
i inne w zależności od zapotrzebowania.
Propozycje dla rodziców
• „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6-letniego”.
• „Zjawisko agresji u dzieci przedszkolnych – przyczyny i sposoby przeciwdziałania”.
• „Trudności adaptacyjne dzieci rozpoczynających edukację”.

• „Jak karać i nagradzać”?
•„Wychowanie dziecka i trudności z tym
związane; wpływ błędów wychowawczych na osobowość i zachowanie
dziecka”.
• „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po dopalacze i narkotyki”.
• „Dysleksja rozwojowa” – co warto wiedzieć?
• „Dziecko nadpobudliwe w szkole
i w domu”.
• „Jak pomóc w odrabianiu pracy
domowej”?
• „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać
zawód i szkołę”.
• „Zdolności i zainteresowania dziecka
w młodszym wieku szkolnym”.
• „Problemy adolescencyjne”.
• „Profilaktyka wad wymowy”,
i inne w zależności od zapotrzebowania.
Propozycje dla nauczycieli
• Szkolenia Rad Pedagogicznych i inne
w zależności od zapotrzebowania.
• W ramach projektu Pracowni Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych
w Gdańsku „Terenowy Trener” oferujemy szkolenia na terenie Poradni dla
szkolnych specjalistów nt. rozpoznawania
możliwości psychofizycznych uczniów,
ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz ryzyka specyficznych trudności.
Warsztaty na terenie Poradni
• „Trening pewności siebie” – zajęcia
przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
• „Akademia twórczości” – zajęcia dla uczniów zdolnych z II etapu edukacyjnego.
• „Trening pamięci i koncentracji uwagi”
– zajęcia dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego.
• Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów
z I etapu edukacyjnego,
i inne w zależności od zapotrzebowania.
W ramach oddziaływań profilaktycznych proponujemy
• „Przemoc wobec dzieci – nie dotykaj
mnie, gdy nie mam na to ochoty” zajęcia dla uczniów klas I-III.
• Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne dla klas I – III oraz IV – VI według
programu „Spójrz Inaczej” (bloki tematyczne: „Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć”, „Uczestnictwo
w grupie”, „Rozwiązywanie probleDokonczenie na str. 19
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od 1 stycznia 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
realizuje projekt „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się w ramach
Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W roku 2012 w ramach projektu przewidziano realizację
wsparcia dla 247 osób (175 kobiet i 72 mężczyzn), z czego zaplanowano aktywizację 215 osób w ramach staży i 32 osób w ramach
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W połowie września 2012 r. wsparcie to zostało zagospodarowane
niemal w 100%. Ostatnie staże zakończą się 30 listopada 2012 r.
Niezwykle istotnym elementem wdrażania projektu jest dążenie do
jak najlepszej realizacji zasady równości szans w tym równości płci.
Wszelkie materiały informujące o projekcie informowały, że jest on
skierowany zarówno do bezrobotnych kobiet jak i mężczyzn. Oprócz,
wymienionych powyżej, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicy projektu korzystają z usług świadczonych przez PUP
w ramach jego statutowej działalności: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, tworzenie Indywidualnych
Planów Działania, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Liczba
uczestników projektu wzrosła w stosunku do założeń pierwotnych.
Wynika to z faktu, że w trakcie roku pojawiły się możliwości zwiększenia wartości projektu z których PUP w Kozienicach skorzystał. Dodatkowo w realizacji projektu zawsze powstają oszczędności, które są
zagospodarowywane poprzez angażowanie kolejnych osób. Ostatecznie wartość projektu w 2012 r. to 2 074 729,71 zł (85% tej kwoty to
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Ze wsparcia w ramach projektu, od początku jego realizacji, korzystać mogą bezrobotne kobiety i mężczyźni (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 instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Na podstawie analizy lokalnego rynku pracy, w 2012 roku wyłoniono „priorytetowe” grupy docelowe projektu (przede wszystkim obejmowane wsparciem w ramach projektu w 2012 r.). Wyodrębnione w ten sposób kategorie osób bezrobotnych 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 muszą także przynależeć do
przynajmniej jednej z trzech wymienionych powyżej kategorii
osób bezrobotnych).
Aby osiągnąć założenia projektu pracownicy PUP szczególnie
mocno zachęcali mężczyzn do udziału w stażach, a kobiety do korzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że mężczyźni z zasady mniej chętnie
korzystają ze staży, a kobiety bardziej asekuracyjnie podchodzą do
kwestii związanych z prowadzeniem własnej firmy.
Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych”
można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl a także pod
numerem tel. 48 614 66 81.

Od 1 stycznia 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Skuteczny Urząd Pracy”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie. Projekt będzie realizowany do 31.12.2013 r.
Obowiązujące przepisy regulują liczbę tzw. pracowników kluczowych,
jakich muszą zatrudniać Powiatowe Urzędy Pracy. Do pracowników kluczowych, którzy świadczą bezpośrednio pracę na rzecz osób bezrobotnych zalicza
się: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy.
Z początkiem roku 2012 PUP w Kozienicach stanął przed wielkim wyzwaniem. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd zmuszony
był do zwiększenia liczby wyżej wymienionych pracowników kluczowych
a jednocześnie znacznie zmniejszyła się kwota środków Funduszu Pracy jakie PUP może przeznaczyć na zatrudnienie pracowników. Gdyby więc PUP
nie rozpoczął realizacji projektu to nie tylko nie mógłby zwiększyć liczby
pracowników na określonych stanowiskach, ale byłby wręcz zmuszony do
zmniejszenia ich liczby.
Celem realizowanego przez PUP projektu jest zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w powiecie kozienickim a także podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez 11 pracowników kluczowych PUP
w Kozienicach. Cel ten jest realizowany poprzez finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy (kobieta i mężczyzna) i 2 doradców zawodowych
(2 kobiety). 2 z tych osób (2K) to pracownice, zagrożone zwolnieniem,
1 osoba (M) została przesunięta z innego stanowiska, a 1 osoba (1K) została zatrudniona w ramach otwartego naboru przeprowadzonego zgodnie
z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zgodnie z Kodeksem Pracy i zasadą równości szans w tym równości płci.
Projekt „Skuteczny Urząd Pracy” jest rozwiązaniem problemów kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, a także odpowiedzią
na wyzwania jakie niesie sytuacja na lokalnym rynku pracy. Trwający od
kilku lat ogólnoświatowy kryzys gospodarczy odciska swe piętno także na
rynku pracy w naszym powiecie. Od 2009 r. mamy do czynienia z systematycznym wzrostem bezrobocia w powiecie kozienickim. Aby więc skutecznie pomagać osobom bezrobotnym niezbędna jest odpowiednio liczna
i wykwalifikowana kadra PUP. Dlatego też projekt „Skuteczny Urząd Pracy” pozwala także na sfinansowanie odpowiednich szkoleń dla 11 pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy świadczących usługi na
rzecz osób bezrobotnych. Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków pracowników PUP. Dzięki temu pracownicy ci będą systematycznie
rozwijać swoją wiedzę, aby jak najlepiej pomagać osobom bezrobotnym
oraz by robić to w jak najbardziej nowoczesny sposób.
W 2012 roku każdy pracownik PUP korzystający z projektowego
wsparcia brał udział w szkoleniach: „Wsparcie osób bez wykształcenia
średniego będących klientami Powiatowego Urzędu Pracy”, „Polityka
równych szans w tym równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” a także w indywidualnym szkoleniu dopasowanym do danego stanowiska pracy. W 2013 r. pracownicy PUP biorący udział w projekcie
będą korzystać z potrzebnych im profesjonalnych szkoleń.
Aby dostępność (odpowiedni poziom zatrudnienia pracowników kluczowych) usług świadczonych przez Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych nie obniżała się w przyszłości, PUP w 2012 r. złożył na odpowiedni
konkurs kolejny projekt pod nazwą „Skuteczny Urząd Pracy II”. Będzie
on realizowany od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i pozwoli na
dalsze zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy.
Informacje dotyczące projektu „Skuteczny Urząd Pracy” można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na
stronie www.pupkozienice.pl a także pod numerem tel. 48 614 66 81.

mgr Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
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PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od
17 sierpnia 2012 w siedzibie jednostki
przy ul. Świerczewskiego 20, pok. Nr 1
funkcjonuje PUNKT PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO. Został utworzony w ramach bieżącej działalności
PCPR i finansowany ze środków własnych Powiatu Kozienickiego oraz projektu systemowego „Upowszechnianie
integracji społecznej w Powiecie kozienickim” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zorganizowanego poradnictwa jest:
• pomoc psychologiczno-prawna w rozwiązywaniu problemów,
• wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,
• pomoc w zakresie konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,
• pomoc w zaburzeniach emocjonalnych,
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych,
• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej,
udzielanie stosownego wsparcia osobom
doznającym przemocy domowej,
• udzielanie informacji i porad z zakresu
prawa: rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, spraw majątkowych itp.,
• udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień oraz możliwości
uzyskania pomocy,
Świadczona w ramach poradnictwa
specjalistycznego pomoc obejmuje poradnictwo socjalne, psychologiczne i prawne.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z pomocy mogą korzystać mieszkańcy
powiatu kozienickiego, a w szczególności:
• członkowie rodzin zastępczych i osoby
z ich otoczenia,
• osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
• osoby i rodziny dotknięte przemocą,
w tym sprawcy przemocy,
• osoby i rodziny z problemem niepełnosprawności,
• osoby mające problemy opiekuńczowychowawcze,
• osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
• rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
• młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia
pochodząca ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Poradnictwo socjalne realizowane jest
www.kozienicepowiat.pl

codziennie w godzinach pracy Centrum natomiast harmonogram spotkań z psychologiem i prawnikiem dostępny jest na tablicy
ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie ul. Świerczewskiego 20 i Starostwie Powiatowym ul. J. Kochanowskiego
28w Kozienicach oraz stronie internetowej
pcpr@kozienicepowiat.pl
Osoby zainteresowane zapraszamy
do skorzystania z bezpłatnych porad.
W celu sprawnej realizacji usług prosimy
o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste
zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu (nr tel. 48/611-02-26 lub 25).
Urszula Kowalik
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Wystawa
„Ziemia kozienicka”
Miłośnicy sztuki ludowej mogą odwiedzać pokonkursową wystawę prac
twórców ludowych zatytułowaną „Ziemia Kozienicka”.
Wystawa znajduje się w Centrum
Promocji Sztuki „Galeria”, a jej komisarzem jest prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Stanisław Grudzień.
Na wystawie zostały zaprezentowane wszystkie prace nagrodzone w konkursie, który obejmował trzy dziedziny
sztuki: haft, rzeźbę oraz malarstwo.

Dokonczenie ze str. 17

OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ
W KOZIENICACH
NA ROK SZKOLNY
2012/2013
mów”, „Dbanie o zdrowie”).
• „Akademia bezpiecznego zachowania”
zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI.
• Warsztaty na terenie Poradni dla uczniów z I lub II etapu edukacyjnego
dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu – „Cyberprzemoc”.
• Zajęcia dla uczniów gimnazjum nt. „Pułapka uzależnień”.
• Spotkania edukacyjne dla rodziców na
terenie Poradni:
„Zamiast klapsa” – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.
„Mały terrorysta” czyli o dziecięcych
atakach złości.
„Nastolatek woła o pomoc”.
• Spotkania z nauczycielami:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
„Przemoc w rodzinie”,
i inne w zależności od zapotrzebowania.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Przypominamy, że wszelkie formy
pomocy są realizowane bezpłatnie.
Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice
Tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
www.kozienicepowiat.pl

Podczas oceny komisja konkursowa
brała pod uwagę nie tylko fachowość
i rzetelność twórców, dobór kolorów,
zachowanie proporcji, oceniała także
uwzględnienie walorów przyrodniczych
i architektonicznych powiatu.
Wystawa będzie czynna do końca października w Centrum Promocji Sztuki „Galeria” ul. Parkowa 5b
w godzinach 9.00 – 15.00, codziennie
oprócz poniedziałków.
Agnieszka Gajda
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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