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Dokończenie na str. 2

Adwent

Boże Narodzenie dla Chrześcijan to 
jedno z najważniejszych świąt w roku, 
długo wyczekiwany moment – narodzi-
ny Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Długo 
wyczekiwany, bowiem przygotowa-
nia do niego zaczynają się już miesiąc 
wcześniej i nazywamy je adwentem. 
Słowo adwent pochodzi od łacińskiego 
„adventus”, a znaczy tyle co „przyjście, 
przybycie, nadejście”. W Starożytnym 
Rzymie określenia „adventus” uży-
wano, by powiedzieć, że jakiś ważny, 
nowo wybrany dygnitarz państwowy 
ma przybyć z wizytą do miasta. W głęb-
szym znaczeniu tego słowa, w sensie 
religijnym, „adventus”, oznaczał co-
roczne przybycie bóstwa do świątyni. 
Dla współczesnych Chrześcijan to na 
pewno czas oczekiwania i związanej 
z nim niepewności, a także refl eksji 
i nadziei. Adwent rozpoczyna się na 
przełomie listopada i grudnia, równo 
z czwartą niedzielą poprzedzającą Wi-

Jak co roku wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niepowtarzalny, świąteczny nastrój ponownie 
zawita w naszych domach. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa strojenie choinki, niecierpliwe oczekiwanie na wymarzone 
prezenty oraz zniewalający zapach barszczu i pozostałych potraw dobiegający z kuchni.

gilię. W kościołach zaczyna dominować 
kolor fi oletowy, symbolizujący pokutę. 
W tym czasie odstępuje się od zdobie-
nia ołtarzy kwiatami, pali się tzw. świe-
ca „roratka”, symbolizująca obecność 
Najświętszej Maryi Panny. Z adwentem 
wiązał się post pokarmowy oraz prak-
tyki ascetyczne, zaś jego symbolem są 
wieniec i świeca adwentowa. W tradycji 
chrześcijańskiej, „światło” symbolizuje 
drogę, wiedzę, pewność i bezpieczeń-
stwo. Zielone gałązki, z których sple-
ciony jest wieniec okalający świecę ad-
wentową, symbolizują nadzieję.

Święty Mikołaj

Kolejnym zwyczajem świątecznym, 
który na dobre zadomowił się w na-
szej kulturze jest wizyta Św. Mikołaja. 
Pomimo, że Św. Mikołaj jest postacią 
historyczną i fakt ten jest udokumento-
wany, to we współczesnej świadomo-
ści, utrwalił się nam, za sprawą szero-
ko pojętej kultury masowej, wizerunek 

Św. Mikołaja, prosto z baśni, którego 
uosabia pochodzący ze Skandynawii, 
starszy, wesołkowaty mężczyzna, ze 
śnieżno białą brodą, w czerwonym 
stroju, przemieszczający się na swoim 
magicznym zaprzęgu ciągniętym przez 
renifery. Lecz pierwowzorem tej posta-
ci jest Św. Mikołaj z Miry zwany także 
Cudotwórcą. Żył na przełomie III i IV 
wieku. Był biskupem Miry położonej 
w Turcji. Jest patronem dzieci, apteka-
rzy, żeglarzy oraz więźniów. Znane są 
liczne podania o tym, jak ręczył za nie-
sprawiedliwie skazanych urzędników, 
wielu z nich uratował od kary śmierci, 
a nawet o tym, jak dzięki modlitwie 
skierowanej do Niego wielu żeglarzy 
uszło z życiem i szczęśliwie powróciło 
do swoich domów uciekając przed mor-
skim sztormem. Obdarował także po-
sagiem kilka młodych ubogich dziew-
czyn, otwierając im tym samym drogę 
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do zamążpójścia. Pochodził z zamożnej 
rodziny. Odziedziczył spory majątek, 
którym chętnie dzielił się z najbardziej 
potrzebującymi, stąd prawdopodobnie 
wziął się zwyczaj rozdawania prezen-
tów na święta. Zgodnie z tradycją, rano, 
6 grudnia, dzieci otrzymują różnorakie 
upominki. Aby dostać miły upominek, 
należy wyróżniać się wzorowym zacho-
waniem i pielęgnować w sobie dobre 
cechy charakteru oraz szlifować talenty, 
nie tylko jednego dnia, ale przez cały 
rok. Niegrzeczne dzieci mogą spodzie-
wać się rózgi, która jest wyznacznikiem 
kary.

Łamanie się opłatkiem, sianko i dodat-
kowe nakrycie na stole

Tradycja dzielenia się opłatkiem 
pochodzi z czasów wczesnochrześci-
jańskich. Początkowo była kojarzona 
bardziej z Eucharystią, bowiem dla 
Chrześcijanina pod postacią konse-
krowanego opłatka, kryje się Ciało 
Jezusa. Słowo opłatek wywodzi się 
z łacińskiego „oplatum” i znaczy „dar 
ofi arny”. Opłatek jest cienkim płatem 
chlebowym, wypiekanym z białej mąki 
oraz wody, bez dodatku soli i drożdży. 
Zwyczaj łamania się nim, symbolizuje 
pojednanie, pokój i przebaczenie. Do 
Polski przywędrował pod koniec XVIII 
wieku. Szczególnego znaczenia nabrał, 
kiedy Polska znajdowała się pod zabo-
rami. Dzięki temu na dobre utrwalił się 
w naszej tradycji. Zwyczaj ten jest kul-
tywowany także u naszych sąsiadów na 
Litwie, Białorusi, Ukrainie i Słowacji.

Według starosłowiańskich wierzeń 
dodatkowe nakrycie miało być prze-
znaczone dla zbłąkanych w zaświatach 
duchów przodków. Słowianie zawsze 
słynęli ze swej gościnności, dlatego 
wyjątkowym staropolskim zwyczajem 
jest dodatkowe nakrycie na stole wi-
gilijnym przeznaczone dla zbłąkanego 
wędrowca lub niespodziewanego gościa. 

Wyścielanie sianka pod obrusem, na-
wiązujące do żłóbka, w którym urodził 
się Jezus, w czasach pogańskich pod-
czas świętowania Szczodrych Godów 
miało na celu zjednanie sobie przychyl-
ności bóstw: Simargła i Rgieła. Pierw-
sze z nich było bóstwem opiekuńczym, 
drugie sprawowało pieczę nad polami 
i zbożem.

Kolędowanie

Trudno wyobrazić sobie Boże Naro-
dzenie bez kolędowania. Nazwa pocho-
dzi od łacińskiego słowa „calendae”, co 
przetłumaczyć należy jako „początek 
każdego miesiąca”. Rozpropagowane 
w Rzymie kolędy obchodzono hucznie, 
wręczając sobie prezenty i składając 
życzenia, chodząc od domu do domu, 
śpiewając i tańcząc. Po upadku Impe-
rium Rzymskiego papież zniósł ten po-
gański charakter obchodzenia kolędy 
i ograniczył go jedynie do wyśpiewy-
wania tradycyjnych, bożonarodzenio-
wych pieśni religijnych. Kolędowanie 
kojarzono także z dawnym słowiańskim 
„Świętem Godowym”, które przypadało 
25 grudnia. Do Polski kolędy przywę-
drowały wraz z przybyciem Braci Fran-
ciszkanów, w XIII wieku, a ich rozkwit 
nastąpił na przełomie XVII/XVIII wie-
ku. Właśnie z tego okresu pochodzą naj-
bardziej popularne dziś pieśni: „Wśród 
nocnej ciszy”, „Lulaj że Jezuniu”, „Bóg 
się rodzi” etc. Świecką odmianą kolędy 
jest pastorałka.

Choinka

Odpowiednikiem dzisiejszej choinki 
jest niegdysiejsza „podłaźniczka” lub 
innymi słowy jutka, sad rajski, boże 
drzewko, czy wiecha. Był to ścięty czu-
bek jakiegoś drzewa iglastego: jodły, 
świerku lub sosny, przystrojony suszo-
nymi owocami, przeważnie jabłkami, 
orzechami, gwiazdkami wykonanymi 

ze słomy, kolorowymi opłatkami, a tak-
że wstążkami z materiału lub bibułki, 
który po przystrojeniu zawieszano pod 
sufi tem w izbie. Używano do tego celu 
również ściętą jemiołę. Wierzono, że 
przyniesie urodzaj i sprowadzi na do-
mowników dobry los. 

W wielu tradycjach drzewo jest sym-
bolem życia, odradzania się, płodności 
i trwania. Zanim choinka zaczęła być 
istotnym elementem świąt, łączono ją 
z biblijnym „drzewem poznania dobra 
i zła”. Do Polski zwyczaj strojenia cho-
inki przywędrował z protestanckich 
Niemiec w okresie zaborów.

Potrawy Wigilijne

Do podstawowego menu świątecz-
nego należą: karp, barszcz, pierogi 
z kapustą i grzybami, kapusta z gro-
chem, bigos wigilijny, kompot z suszu, 
kutia oraz piernik. Tradycja nakazuje, 
aby na stole wigilijnym znalazło się 
dwanaście potraw. Najlepiej, gdy da-
nia będą sporządzone ze wszystkich 
płodów ziemi, a zatem: ziaren maku 
i zbóż, miodu, grzybów oraz ryb. Licz-
ba dwanaście symbolizuje zarówno 
obecność przy stole wigilijnym dwuna-
stu apostołów, jak i dwanaście miesięcy 
w roku. Rybom przypisywane jest zna-
czenie religijne. Są symbolem Chrześ-
cijaństwa, a precyzyjniej chrztu i odra-
dzania się życia. Utarło się przekonanie 
o tym, że zjedzenie ryby podczas ko-
lacji wigilijnej jest gwarancją zdrowia 
i dostatku. Ważnym także ze względu 
na symbolikę składnikiem kolacji wigi-
lijnej jest mak i bakalie. Ziarna wiążą 
się bezpośrednio z początkiem życia.

Dbanie o polskie tradycje świątecz-
ne jest tak ważne, ponieważ grozi im 
stopniowe wypieranie przez kulturę 
masową.

GRZEGORZ WIĘCEK

Dokończenie ze str. 1
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Kutia to tradycyjna potrawa kuchni ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, litewskiej i dawniej polskiej kuchni 
kresowej. Obecnie jest przyrządzana na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie, a także przez Kresowian i ich potom-
ków w różnych częściach Polski.

Podstawą przyrządzania kutii jest ziarno pszenicy, ewentualnie pęczaku lub ryżu. Słodka od miodu, pełna aro-
matycznych bakalii (migdały, orzechy, fi gi, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa) zawiera również dużo 
maku. Kutia wigilijna należy zatem nie tylko do słodkich i smacznych, choć kalorycznych, ale także i zdrowych 
dań. Już sam mak zawiera bowiem witaminy A, C, D, E, błonnik, wapń, magnez, żelazo i potas, pomaga w proce-
sie trawiennym i przeciwdziała miażdżycy. Poza tym zarówno mak, jak i pszenica symbolizują bogactwo. Dlatego 
raz do roku podczas magicznej nocy poprzedzającej Święta Bożego Narodzenia, z czystym sumieniem możemy 
zajadać się tą potrawą, tym bardziej że kutia to jedna z 12 tradycyjnych potraw, które chrześcijanie jedzą podczas 
tej uroczystej kolacji. 

Składniki:

• 1 szklanka pszenicy (bez łusek)
• 1 szklanka maku niebieskiego
• ½ szklanki płynnego miodu (najlepiej 

spadziowego)
• 10 dag orzechów włoskich (można do-

dać także orzechy laskowe)
• 5 dag rodzynek
• sparzone i obrane migdały
• 4 daktyle
• 4 fi gi
• inne bakalie według własnego uzna-

nia, np. morele
• 1 laska wanilii
• 1 – 2 łyżki słodkiej śmietanki do po-

lania

Wykonanie:

1. Pszenicę wypłucz, namocz w zimnej wodzie na noc lub na co najmniej 6 godzin, aby zmiękła.
2. Następnego dnia zalej ją wrzątkiem – minimum 2 litry i gotuj przez około 1 godzinę pod przykryciem na małym 

ogniu. Ziarna powinny być miękkie, ale nie rozgotowane.
3. Ugotowaną pszenicę odcedź i wystudź.
4. Równocześnie możesz zajmować się makiem i bakaliami, bo wymagają także moczenia.
5. Mak wypłucz i zalej wrzącą wodą, raz zagotuj. Odstaw na kilka godzin.
6. Odcedzony i odsączony mak należy zemleć 2 – 3 razy w maszynce do  mięsa z użyciem sitka o drobnych oczkach.
7. Rodzynki wypłucz i zalej ciepłą wodą. Odstaw na 20 minut. Potem dokładnie odsącz. 
8. Orzechy lekko podpraż w piekarniku, następnie posiekaj.
9. Migdały sparz wrzątkiem i obierz ze skórki. Posiekaj.
10. Jeżeli dodajesz daktyle, fi gi i morele, po namoczeniu pokrój je w paseczki.
11. Laskę wanilii rozetnij wzdłuż i czubkiem noża wybierz ziarenka. 
12. Wszystkie składniki połącz ze sobą i dokładnie wymieszaj. Po ułożeniu masy w naczyniu, polej ją śmietanką i ude-

koruj bakaliami.
AGNIESZKA GAJDA

Informacje 
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Zimowe utrzymanie dróg to prace 
mające na celu zmniejszenie lub ogra-
niczenie zakłóceń ruchu drogowego, 
wywołanych takimi czynnikami atmo-
sferycznymi, jak śliskość zimowa oraz 
opady śniegu.

Za zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych w powiecie kozienickim 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach, którego siedziba znaj-
duje się w Aleksandrówce przy ulicy 
Serdecznej 3. Pod nadzorem tej jed-
nostki znajduje się 293 kilometry dróg 
powiatowych. 

Do zimowej akcji Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach zabezpieczył 
1108 ton mieszanki piaskowo-solnej, 
516 ton piasku i 25 ton soli oraz sprzęt 
ciężki: trzy piaskarki na nośnikach włas-
nych razem z pługami średnimi, dwa 
pługi ciężkie bez nośników, dwa pługi 
średnie na nośnikach własnych, jeden 
pług wirnikowy na ciągniku, koparko-
ładowarkę oraz samochody MAZ, a tak-
że Mercedes i Jelcz.

W razie konieczności przewiduje 
się wynajęcie sprzętu ciężkiego typu: 
spycharki, ładowarki, równiarki – do 
odśnieżania dróg w szczególnie cięż-
kich warunkach, przy grubej pokrywie 
śniegu.

Drogi powiatowe podlegają pod 
VI standard zimowego utrzymania, co 
oznacza, że na tych drogach odśnieżanie 
będzie prowadzone w sposób interwen-
cyjny w zależności od potrzeb, a zwal-

czanie śliskości zimowej prowadzone 
będzie w miejscach wyznaczonych 
przez Zarząd Dróg Powiatowych. Poza 
standardem pozostałe drogi powiatowe 
o nawierzchni twardej będą odśnieżane 
po zwolnieniu sprzętu z pracy na stan-
dardzie szóstym.

Ze względu na dużą ilość dróg po-
wiatowych do zimowego utrzymania, 
jest zachowana pewna kolejność ich 
odśnieżania. Łączone są one w wyzna-
czone trasy.

Warto przy tym nadmienić, iż stan-
dard zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych odbiega znacznie od stan-
dardów utrzymania dróg krajowych. 

Na drogach krajowych obowiązuje 
standard II i III, a więc jezdnia odśnie-
żana jest na całej szerokości, a śliskość 
zimowa zlikwidowana jest na całej 
szerokości jezdni łącznie z pobocza-
mi utwardzonymi na skrzyżowaniach 
z drogami twardymi, skrzyżowaniach 
z liniami kolejowymi, odcinkach 
o pochyleniu ponad 4 %, przystankach 
autobusowych, innych miejscach usta-
lonych przez zarząd drogi.

Wykaz numerów telefonów służbo-
wych do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach:

Stacjonarne: 
– 48 614 27 30 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
–  48 61430 03 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00

Komórkowe:
– 604 472 053
– 604 285 090
– 604 271 455

W Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Kozienicach nie są prowadzone cią-
głe dyżury całodobowe. W okresie zi-
mowym, gdy zachodzi taka potrzeba 
(opady śniegu, oblodzenie jezdni), uru-
chamiane są na ten okres dyżury, ale 
również nie całodobowe, a tylko na czas 
trwania akcji odśnieżania.

Materiał opracowany na podstawie in-
formacji przesłanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kozienicach.

Informacje
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Budynek kaplicy-skarbczyka z koń-
ca XVIII w. zlokalizowany jest przy 
ul. Radomskiej w Brzózie w gminie 
Głowaczów. Wpisany został do rejestru 
zabytków Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków decyzją 
nr 488/2012 z dnia 21 maja 2012 r. .

Zgodnie z inskrypcją zamieszczoną na 
pamiątkowej tablicy, ufundowanej po od-
restaurowaniu kapliczki w 2011 r., kaplica 
Królowej Różańca Świętego upamiętnia 
wiernych zmarłych w latach 1529-1872, 
dla których ten cmentarz przykościelny 
jest miejscem wiecznego spoczynku.

Budowla wzniesiona została między 
1778 a 1794 r. z fundacji ówczesnego 
właściciela Brzózy – Piotra Alkantary 
Ożarowskiego – jako murowany skar-
bczyk, w którym przechowywano bogate 
wyposażenie liturgiczne dawnego, nieist-
niejącego już drewnianego kościoła para-
fi alnego pw. św. Bartłomieja. W wielkim 
pożarze, jaki nawiedził Brzózę w 1845 r., 
oprócz większej części wsi spłonęły rów-

nież obiekty sakralne: drewniany kościół, 
dzwonnica i plebania. Ognisty żywioł 
przetrwał jedynie murowany skarbczyk, 
do którego dobudowano szopę, w której 
przez ponad 10 lat – aż do wybudowania 
nowego kościoła – odprawiano nabożeń-
stwa. Nowy, murowany kościół ukończo-
no w 1856 r. w zachodniej części rynku, 
kilkaset metrów na północ od lokalizacji 
dawnej świątyni. Wtedy również i cmen-
tarz parafi alny znalazł lokalizację w miej-
scu, w którym znajduje się do dziś – jest 
on zwany „nowym cmentarzem”, dla roz-
różnienia od „starego cmentarza”, czyli 
cmentarza przykościelnego, na miejscu 
którego stoi zabytkowa kapliczka.

Kaplicę-skarbczyk wybudowano 
w stylu klasycystycznym, nawiązującym 
w formie do stylów starożytnej Grecji 
i Rzymu. Po ostatnim remoncie 
w 2011 r. obiekt odzyskał dawną świet-
ność, którą wyróżnia się na tle współ-
czesnych zabudowań. Dzięki działaniom 
proboszcza parafi i ks. Krzysztofa Katany 

oraz mieszkańców wsi, jak również wpi-
saniu do rejestru zabytków Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków stanowi ona jedyny, materialny ślad 
dawnego zespołu kościelnego w Brzózie, 
istniejącego do połowy XIX w.

KRZYSZTOF ZAJĄC

Piękna jest radość w święta,
Ciepłe są myśli o bliskich.
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich – to sło-
wa, którymi w sobotę 6 grudnia Teresa 
Żuchowska rozpoczęła organizowane 
już po raz piętnasty spotkanie opłatkowe 
Polskiego Związku Niewidomych Koło 
Kozienice.

Święta Bożego Narodzenia to niezwy-
kły czas spędzony w gronie najbliższych, 
rodziny i przyjaciół. Tego dnia gromadzi-
my się przy wigilijnym stole, aby wspólnie, 
w duchu jedności i szacunku,  przeżywać 
historię narodzenia, dlatego do wigilijnego 
stołu po przełamaniu się opłatkiem zasied-
li przybyli wraz z rodzinami i opiekunami 
członkowie Polskiego Związku Niewido-
mych Koło Kozienice z terenu powiatu 
kozienickiego. Obecni byli również Lucyna 
Malec Dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
Anna Puzio  reprezentująca Oddział Rejo-
nowy PCK w Kozienicach, Bożena Krupa 
z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Oddziału Powiatowego w Kozienicach, 
Jerzy Figiel Prezes PZN Koło Śródmieście 
Warszawa oraz Anna Miętus z Fundacji 
„Vis Maior”. Tego dnia wypowiedzianych 
zostało wiele ciepłych, pełnych sympatii 
i wzajemnej życzliwości słów. Goście zło-
żyli życzenia spokoju, zdrowia i pomyślno-

ści w życiu osobistym wszystkim należą-
cym do PZN Koło Kozienice, a związkowi 
pogratulowali tak sprawnej działalności. 
Nie zabrakło także wierszy oraz kolęd.

Nie wyobrażam sobie roku bez takiego 
spotkania wigilijnego – powiedział Jan 
Żuchowski Prezes PZN Koło Kozienice 
– bo to jest naprawdę dla nas wzrusza-
jące. Na takie spotkania najwięcej ludzi 

przychodzi, bo to jest święto nasze i nasze 
chrześcijańskie. 

Spotkanie było również okazją do pod-
sumowań, ocen, rozmów na temat spraw 
dotyczących osób należących do Polskie-
go Związku Niewidomych, a całości to-
warzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna 
atmosfera.

AGNIESZKA GAJDA

Informacje/Wydarzenia
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Wiera Gran była artystką światowego 
formatu. Niezwykle utalentowana, obda-
rzona głębokim głosem, w najsłynniej-
szych salach koncertowych świata wy-
stępowała m. in. z Edith Piaf, Charles’em 
Aznavourem, Jacques’em Brelem. Była 
również niezwykłą kobietą – piękną, peł-
ną pasji i życia. 

Jednak jej biografi a to również dru-
ga, nieopowiedziana jeszcze, historia 
Władysława Szpilmana, którego postać 
przybliżył Roman Polański w fi lmie 
„Pianista”. Szpilman grał na fortepianie 
w tej samej kawiarni na Lesznie, będą-
cym centrum żydowskiego Broadway’u, 
gdzie Wiera śpiewała swoje piosenki. 
Ona była gwiazdą, on akompaniatorem. 
Ona miała wszystko, czego potrzeba 
było w tamtych czasach gwieździe – 
egzotyczną urodę, piękny niski kontralt 
i muzykę we krwi. Do lata 1939 r. na-
grała kilkadziesiąt piosenek o miłości, 
a wśród najbardziej znanych są szlagie-
ry takie jak „Piosenka o zagubionym 
sercu”, „Tango Notturno”, „Trzy listy”, 
„Już wiem”, „Wir tańca nas porwał”. 
Wiele utworów sama wylansowała cha-
rakterystycznym głosem i interpretacją. 
Powodzenie estradowe nie opuściło 
Wiery Gran także w czasie wojny, kiedy 
skutkiem własnej decyzji znalazła się 
w getcie warszawskim i tam występowa-
ła przede wszystkim w kawiarni Sztu-
ka, okazjonalnie w kawiarni na Siennej 
i w kino – teatrze Femina prowadzonym 
przez Jerzego Jurandota. 

W dzielnicy zamkniętej była od 
wiosny 1941 do lata 1942, ale całe 
jej dalsze życie było już tylko kon-

sekwencją tych kilkunastu miesięcy. 
O Szpilmanie powstał oklaskiwany 
przez cały świat film, sławiący nie-
zwykłą siłę oraz męstwo w znoszeniu 
cierpienia i poniżenia. O Wierze Gran 
zapomniano zaraz po tym, jak oskarżo-
no ją o współpracę z nazistami, okrzyk-
nięto kolaborantką i unicestwiono z ży-
cia. Polskę opuściła w 1950 roku, gdy 
została uniewinniona w warszawskim 
procesie Centralnego Komitetu Ży-
dów Polskich. Występowała w Paryżu, 
Sztokholmie i Londynie, miała tournee 
po Ameryce Północnej. Pomimo tego 
u nas dopiero w latach 90. przypomnia-
ło o niej Polskie Radio dzięki ulotnym 
wywiadom. 

To zrozumiałe, że niczyja popu-
larność nie trwa wiecznie. Jednak 
w przypadku Wiery Grynberg (Gran to 
pseudonim artystyczny, który stał się 
nazwiskiem) odejście w zapomnienie 
było wynikiem niechęci graniczącej 
wręcz z nienawiścią do jej osoby, cho-
ciaż od tego odium próbowała się uwol-
nić aż do śmierci w 2007 roku. Obecnie 
temat Wiery powrócił za sprawą książki 
autorstwa Agaty Tuszyńskiej „Oskar-
żona: Wiera Gran” i skandalu, który ta 
książka wywołała. Nie pisałam biogra-
fi i. Chciałam opowiedzieć jej historię 
w sposób, w jaki może jej doświadczyć 
ktoś, kto – jak ja – nie przeżył wojny, 
a jednocześnie z racji rodzinnych uwi-
kłań przez lata ‘nie wychodzi z getta’. 
To nie jest monografi a artystycznych 
dokonań Wiery Gran, to moje z nią 
spotkanie, osobiste rachunki z czasów 
zagłady, której nie dane mi było do-
znać, a która jest niezmiennie obecna 
w każdym z moich życiowych wyborów 
– pisze Tuszyńska w podziękowaniach 
zastępujących posłowie do książki. 

Życiorys Wiery Gran nabierał war-
tości jako temat i kilka osób próbowało 
tę postać opisać – Jerzy Płaczkiewicz, 
Anna Retmaniak, Aron Halberstam, Jo-
anna Szczęsna, Remigiusz Grzela, ale to 
Agata Tuszyńska opublikowała najob-
szerniejszy jak dotąd materiał o jej ży-
ciu, pomimo iż owocem rozmów Remi-
giusza Grzeli z Wierą Gran jest wydana 
w 2007 roku powieść „Bądź moim Bo-
giem”. Jednak i ta publikacja nie wyczer-
puje tematu artystki uwielbianej przed 
wojną, na którą padł cień i która przez 
większość swojego życia zaszczuwana, 
walczyła z oskarżeniami o kolaborację 
z Gestapo. Dla Tuszyńskiej jest ona zna-
cząca właśnie w kontekście tego prob-

lemu, interesują ją jedynie koleje życia 
i kluczowy problem.  Niemniej książka 
jest ważna, również pod względem gra-
fi cznym i ciekawie skomponowana. Jest 
relacją ze spotkań tych dwóch kobiet 
oraz opisem towarzyszących im wrażeń 
i emocji wzbudzanych przez zagraco-
ne, zaniedbane mieszkanie. To na pod-
stawie relacji bohaterki autorka tworzy 
warstwę biografi czną. Korzysta także 
z książki napisanej przez samą Wierę Gran 
i wydanej przez nią własnym sumptem. 
Tuszyńska cytuje tę książkę, przytacza 
w licznych fragmentach, spisuje. Ponad-
to Tuszyńska prowadzi swoiste dzienni-
karskie śledztwo dotyczące kwestii, czy 
Szpilman istotnie oskarża Wierę o kola-
borację. Zamieszcza z tego powodu frag-
menty korespondencji z 1976 roku Jo-
nasa Turkowa z Kazimierzem Netzlem, 
którego Turkow prosi, by zwrócił się do 
Ireny Sendlerowej o potwierdzenie, że 
w „Biuletynie Informacyjnym” AK była 
informacja jakoby wskazująca na winę 
Wiery Gran oraz następstwa tego listu. 
Sukcesem autorki w badaniu przeszło-
ści jest dotarcie do informacji o part-
nerze Wiery, który wyratował ją z getta 
i chronił po stronie aryjskiej. Trudno nie 
docenić pracy, jaką Tuszyńska włożyła 
w przygotowanie tej książki. Nie wy-
jaśniła wszystkiego do końca, ale nie 
wszystko da się jeszcze wyjaśnić. Publi-
kacja jest połączeniem prozy, dokumen-
tu, kolaży fotografi cznych. Pomija część 
dokumentów, do części nie dotarła, ale 
osobliwa i błyskotliwa forma to wszyst-
ko tuszuje i zachęca do lektury, bowiem 
jak mówi Agata Tuszyńska o swojej 
książce w wywiadzie do Nesweeka: To 
ważne świadectwo. Jedyne. Bez Wiery 
Gran nie wiedzielibyśmy, co to znaczy 
być śpiewaczką w getcie. Na ulicach 
umierały dzieci, a tuż obok, w kawiarni, 
młoda kobieta w pięknej czarnej sukni 
śpiewała o miłości. Publiczność, wino, 
oklaski. Czy to było moralnie dwuznacz-
ne? Przychodzili słuchać tej muzyki, bo 
dawała zapomnienie, przenosiła w świat 
sprzed wojny, gdzie – jak inni – mieli 
prawo do szczęścia. Nie od razu wie-
dzieli, co ich czeka. Usiłowali żyć. Do-
konywali pewnych wyborów, układali się 
z losem. Niektórym udało się przeżyć. Ale 
to ciągle nie był koniec wojny. Nadal żyli 
w jej cieniu. Przyszły rozliczenia. Oca-
leni nie są święci, niosą wiedzę tajemną 
o cenie przeżycia. Ich przeszłość i praw-
da tworzy naszą tożsamość.

AGNIESZKA GAJDA

Informacje
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego

Przed nami nowa, V kadencja Rady Powiatu Kozienickiego, nowe wyzwania oraz kontynuacja rozwojowych 
i spokojnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Poprzednie kadencje to lata, w których realizowanych było wie-
le inwestycji w powiecie  m.in.  w dziedzinie infrastruktury drogowej i oświaty. To także owocne działania na rzecz 
stabilizacji sytuacji i poszerzenia oferty usług medycznych szpitala powiatowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w powiecie. To również czas poprawy usług świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach i jednostki podległe w zakresie promocji zatrudnienia, spraw budowlanych, opieki spo-
łecznej, komunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska. Dlatego też serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyli 
mnie Państwo podczas wyborów samorządowych 16 listopada br. Dziękuję wszystkim tym, którzy swoim codzien-
nym i osobistym zaangażowaniem wspierali moją kandydaturę. Zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli przełożyło 
się na bardzo dobry wynik wyborczy i wejście do Rady Powiatu Kozienickiego kadencji 2014-2018. Jest to dla mnie 
tym ważniejsze, ponieważ potwierdza pozytywny odbiór całokształtu mojej dotychczasowej, ośmioletniej pracy jako 
Starosty Powiatu Kozienickiego na rzecz społeczności naszego powiatu. 

Jednocześnie gratuluję wszystkim nowowybranym Radnym Rady Powiatu Kozienickiego. Na Państwu spoczywa 
zaszczyt reprezentowania mieszkańców powiatu, jak również odpowiedzialność i sztuka dobrych wyborów. Powie-
rzenie mi stanowiska Starosty Kozienickiego było jednym z pierwszych takich wyborów – za co serdecznie dziękuję. 
Jestem przekonany, że tak rozpoczęta praca w kozienickim samorządzie powiatowym, będzie pozytywnie układała 
się przez następne lata obecnej kadencji – z korzyścią dla naszej Małej Ojczyzny. 

Składam również gratulacje i wyrazy uznania Burmistrzowi Gminy Kozienice oraz Wójtom Gmin Powiatu Ko-
zienickiego, którzy przez najbliższe 4 lata będą stali na czele i zarządzali podstawowymi jednostkami lokalnego 
samorządu terytorialnego. Gratuluję także wszystkim nowowybranym radnym rady miejskiej i rad gmin powiatu 
kozienickiego. Zazwyczaj są Państwo najbliżej mieszkańców, znają problemy i potrzeby, naprzeciw którym trzeba 
wyjść i wspólnym działaniem je zaspokoić. Mandat zaufania, jakim obdarzyli Państwa wyborcy jest szczególnym 
wyróżnieniem, a także zobowiązaniem do działania na rzecz lokalnego środowiska. Ze swej strony deklaruję chęć 
współdziałania i zapraszam  do szeroko rozumianej współpracy w realizacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców każ-
dej z gmin, jak i całego powiatu. 

Na początku nowej kadencji, chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, jednostkom organizacyjnym powiatu, organizacjom pozarządowym dzia-
łającym na terenie powiatu kozienickiego oraz wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali mnie w codziennej 
pracy. Jestem przekonany, że przez najblizsze lata bedę coraz lepiej służyć wszystkim mieszkańcom Powiatu 
Kozienickiego.

Janusz Stąpór

Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje
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1 grudnia 2014 roku odbyła się 
I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji. Radni otrzymali od Beaty 
Krawczyk Przewodniczącej Powia-

towej Komisji Wyborczej zaświad-
czenia o uzyskaniu mandatu radnego, 
a następnie osiemnastu z nich złożyło 
ślubowanie. Józef Grzegorz Małaśni-
cki nie składał ślubowania, ponieważ 
30 listopada wybrany został Wójtem 
Gminy Głowaczów. 

Zgodnie z porządkiem obrad odby-
ło się głosowanie, w którym radni wy-
brali Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kozienickiego. Zgłoszone zostały dwie 
kandydatury: Włodzimierz Stysiak 
– Samorządowe Forum Ziemi Kozie-
nickiej oraz Krzysztof Wolski – Prawo 

i Sprawiedliwość. Wymagana więk-
szość głosów (10) zadecydowała, że 
funkcję Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Kozienickiego V kadencji pełnił 
będzie Włodzimierz Stysiak. Krzysz-
tof Wolski uzyskał 8 głosów.

Po podjęciu uchwały stwierdzają-
cej wybór Przewodniczącego porzą-
dek obrad został rozszerzony o wybór 
Starosty Powiatu Kozienickiego. Zgło-
szonych zostało dwóch kandydatów: 
Janusz Stąpór z Samorządowego Fo-
rum Ziemi Kozienickiej oraz Roman 
Wysocki ze Stowarzyszenia Nasz Re-
gion Kozienicki. W tajnym głosowaniu 
Radni zadecydowali, że funkcję Sta-
rosty Powiatu Kozienickiego pełnił 
będzie Janusz Stąpór, który uzyskał 
11 głosów poparcia. Na Romana Wy-
sockiego zagłosowało 6 Radnych, od-
dano 1 nieważny głos.

W Radzie Powiatu Kozienickiego 
V kadencji zasiądzie dziewięciu Radnych 
z IV kadencji oraz aż dziesięciu nowych 
radnych, z których kilku pełniło już tę 
funkcję w latach poprzednich.

15 grudnia 2014 roku odbyła się 
II Sesja Rady Powiatu Kozienickie-
go V kadencji. Ślubowanie złożył 
Radny Jacek Nazorek wstępujący 
w miejsce Radnego Józefa Grzegorza 
Małaśnickiego, którego mandat wy-
gasł. Przewodniczący odczytał także 
oświadczenie Dariusza Piwońskiego, 
który zrezygnował z mandatu Rad-
nego Rady Powiatu Kozienickiego. 
Następnie Radni wysłuchali sprawo-
zdania Starosty z prac Zarządu. Na-
stępnym punktem obrad był wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu. Przewodniczący Włodzimierz Sty-
siak zgłosił na wiceprzewodniczącego 
kandydaturę Mirosława Górki. Podjęto 
uchwały w sprawach: ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Powia-
tu Kozienickiego, powołania Komisji 
Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach Wiceprzewod-
niczących Rady Powiatu Kozienickie-
go. Wiceprzewodniczącym wybrany 
został Radny Mirosław Górka, który 
otrzymał 13 głosów poparcia.  

Po podjęciu uchwały w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego nastą-
pił kolejny punkt obrad, którym był 
wybór Wicestarosty. Starosta Kozie-
nicki Janusz Stąpór zgłosił na swoje-
go zastępcę kandydaturę Krzysztofa 
Stalmacha. Podjęto uchwały w spra-
wach: powołania Komisji Skrutacyjnej 
oraz ustalenia regulaminu głosowania 
w wyborach Wicestarosty Powiatu 
Kozienickiego. Po głosowaniu, w wy-
niku którego funkcję Wicestarosty po-
wierzono Krzysztofowi Stalmachowi 
(otrzymał 15 głosów poparcia) podjęto 
uchwałę stwierdzającą wybór. 

Dokończenie na str. 9
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W kolejnym punkcie obrad Radni 
wybrali Członków Zarządu Powia-
tu Kozienickiego. Podjęto uchwały 
w sprawach: powołania Komisji Skru-
tacyjnej, ustalenia regulaminu głoso-
wania w wyborach trzech członków 
Zarządu Powiatu Kozienickiego. Po 
głosowaniu, w wyniku którego człon-
kami Zarządu wybrani zostali: Tade-
usz Kowalczyk (13 głosów poparcia), 
Marek Kucharski (12 głosów popar-
cia) i Grzegorz Sotowski (13 głosów 
poparcia), podjęto uchwałę stwierdza-
jącą wybór.

Zgodnie z porządkiem obrad powoła-
no Komisję Rewizyjną, której Przewod-
niczącą została Radna Janina Golik. Na-
stępnie powołano 5 stałych komisji oraz 
ich przewodniczących:
– Komisja Budżetu, Finansów, Mienia 

Powiatu i Rozwoju Gospodarczego – 
Przewodniczący Robert Wojcieszek

– Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Geodezji – Przewodni-
czący Stanisław Orzechowski

– Komisja Zdrowia i Spraw Społecz-
nych – Przewodniczący Waldemar 
Witkowski

– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji – Przewodnicząca 
Anna Kurp

– Komisja Transportu, Budownictwa, 
Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego – Przewodniczący Jacek 
Nazorek;

Członkowie Zarządu Powiatu Ko-
zienickiego:
• Janusz Stąpór
• Krzysztof Stalmach
• Marek Kucharski
• Tadeusz Kowalczyk
• Grzegorz Sotowski

Skład Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji:
1. Golik Janina 
2. Górka Mirosław
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Kucharski Marek
5. Kurp Anna
6. Nazorek Jacek
7. Orzechowski Stanisław
8. Piwoński Dariusz – rezygnacja z man-

datu
9. Sotowski Grzegorz
10. Stąpór Janusz
11. Stysiak Włodzimierz – Przewodniczą-

cy Rady
12. Szcześniak Krystyna
13. Witkowski Waldemar
14. Wojcieszek Robert
15. Wolski Krzysztof 
16. Woszczyk Barbara 
17. Wysocki Roman
18. Zawodnik Dariusz
19. Ziółek Grażyna 

SESJE RAD GMIN

9 grudnia w czterech gminach powiatu 
kozienickiego, w których wójta wybie-
rano w drugiej turze wyborów, zwołano 
sesje, podczas których odbyło się zaprzy-
siężenie nowych Wójtów.

W Gminie Głowaczów w drugiej 
turze głosowania zmierzyli się Stani-
sław Bojarski oraz Józef Grzegorz 
Małaśnicki. Pierwszy z nich uzyskał 
1861 głosów, drugi 2236 i to on będzie 
pełnił funkcję Wójta Gminy Głowaczów 
przez kolejne cztery lata.

W Gminie Gniewoszów rywalizo-
wali Stefan Marek Banaś oraz Wiesław 
Andrzej Pawlonka. Mieszkańcy zdecy-
dowali, że funkcję wójta pełnił będzie 
Wiesław Andrzej Pawlonka, który 
zdobył 1063 głosy. Stefan Marek Ba-
naś uzyskał 868 głosów. Warto przypo-
mnieć, że nowy wójt pełnił już tę funk-
cję w latach 2002 – 2006.

W Gminie Magnuszew w drugiej 
turze rywalizowali Henryk Plak oraz 
Marek Drapała. Wójtem wybrany zo-
stał Marek Drapała, na którego zagło-
sowało 2146 wyborców. Henryk Plak 
uzyskał 1681 głosów. 

W Gminie Sieciechów na miejsce 
ustępującego wójta Kazimierza Po-
chylskiego wybrany został Marian 
Czerski, który w drugiej turze wybo-
rów uzyskał 772 głosy, a jego kontr-
kandydat Jacek Bogucki 720 głosów.

Przypominamy, że w I turze wy-
brano Burmistrza Gminy Kozienice, 

Dokończenie ze str. 8

Radni Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji

Dokończenie na str. 10
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którym został Tomasz Śmietanka, 
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Ro-
berta Kowalczyka oraz Wójta Gmi-
ny Grabów nad Pilicą Euzebiusza 
Strzelczyka.

Poniżej przedstawiamy pełny skład 
rad poszczególnych gmin powiatu kozie-
nickiego:

Radni Rady Gminy Garbatka-Let-
nisko:
1. Bernacik Marianna
2. Cieloch Tadeusz
3. Guza Cecylia
4. Kęska Grażyna
5. Kibil Paweł
6. Koćmierowska Leokadia
7. Kwaśnik Barbara
8. Mazur Włodzimierz – Przewodniczący
9. Napiórkowska Elżbieta
10. Piechocińska Irena 
11. Sekuła Henryk
12. Stachurski Janusz
13. Szczechula Piotr
14. Wdowiak Zbigniew
15. Ziemka Stanisław

Radni Rady Gminy Głowaczów:
1. Baran Zofi a
2. Czubaj Hubert – Przewodniczący
3. Górka Agnieszka
4. Jędrzejczyk Tadeusz
5. Jończyk Beata
6. Kapusta Józef
7. Kłos Marcin
8. Kołodziej Paweł
9. Krzysztoszek Ryszard
10. Marczak Janina
11. Padewski Leszek
12. Skiba Grażyna
13. Tarczyńska Barbara
14. Węgrzycki Wojciech
15. Wysocki Bogdan

Radni Rady Gminy Gniewoszów: 
1. Dela Piotr – Przewodniczący 

2. Gawron Stanisław
3. Gugała Andrzej
4. Janiszewski Dariusz
5. Kępka Krzysztof
6. Kołdej Krzysztof
7. Koziara Zbigniew
8. Seredyn Andrzej
9. Seredyn Teresa
10. Skowronek Emil
11. Strzelecki Czesław
12. Szczepaniak Mariusz
13. Telka Piotr 
14. Tyburcy Jan
15. Wnuk Zbigniew
Radni Rady Gminy Grabów nad Pili-
cą:
1. Brynda Marcin
2. Chrabąszcz Andrzej – Przewodniczący
3. Cichowlas Sławomir
4. Durajczyk Justyna
5. Giza Waldemar
6. Jaworski Kazimierz
7. Kowalczyk Bożena
8. Michalski Zbigniew
9. Podymniak Elżbieta
10. Potrzebowski Stanisław
11. Sobień Tadeusz
12. Szczygieł Kazimierz
13. Trafi sz Zdzisław
14. Urawski Wiesław
15. Woźniak Wiktor

Radni Rady Miejskiej w Kozienicach:
1. Abramczyk Anna
2. Bożek Martin
3. Cytryniak Józef
4. Gogacz Andrzej
5. Kobus Artur
6. Kordula Alicja
7. Kowalczyk Krzysztof
8. Kowalski Andrzej  
9. Kowalski Włodzimierz
10. Kurek Grzegorz
11. Kuźnar Stanisław
12. Lenarczyk Daniel

Dokończenie ze str. 9

13. Maciejewski Piotr
14. Malec Ewa
15. Pawlik Krzysztof
16. Prawda Mariusz – Przewodniczący
17. Pułkowski Edward 
18. Wołos Andrzej
19. Wrona Grzegorz
20. Zając Krzysztof
21. Zając Ryszard
Radni Rady Gminy Magnuszew:
1. Bogucki Robert
2. Cwyl Marzanna
3. Działkowski Arkadiusz
4. Kowalczyk Krzysztof
5. Kozłowski Marek
6. Krześniak Janina
7. Lewandowski Jan
8. Makuch Kazimierz
9. Markwat Andrzej
10. Oziębło-Knyt Anna
11. Rybarczyk Zbigniew – Przewodniczący
12. Staszewski Andrzej
13. Wachnik Jerzy
14. Witkowski Jan
15. Wróbel Aldona
Radni Rady Gminy Sieciechów
1. Balcerek Jarosław
2. Chołuj Marek
3. Ciesielska Agnieszka
4. Drążyk Marek
5. Komorek Sylwia
6. Kosicka Bożena
7. Kowalczyk Anna
8. Mastalerz Kazimierz – Przewodniczący 
9. Pachocka Mirosława
10. Potyra Stanisław
11. Pułka Mirosław
12. Suwała Witold
13. Szewc Mirosław
14. Witosław Paweł
15. Wójcik Zofi a

MONIKA WIRASZKA

I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji

Informacje
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Skansen Bojowy I Armii Woj-
ska Polskiego w Mniszewie, oddany 
do użytku w 1977 roku, w celu upa-
miętnienia ciężkich walk stoczonych 
w 1944 roku w obronie przyczółka wa-
recko-magnuszewskiego jest atrakcją 
turystyczną gminy Magnuszew. Jest 
to zatem także miejsce o bardzo waż-
nym znaczeniu historycznym dla na-
szej gminy. W trosce o przywrócenie 
świetności Skansenu, na przestrzeni 
ostatnich lat podjęto szereg inicjatyw, 
zmierzających do przywrócenia temu 
miejscu właściwego charakteru oraz 
przygotowania jego infrastruktury do 
potrzeb korzystających z niego tury-
stów. W 2012 roku, w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi”, zrealizo-
wany został projekt pt. ”Rewitalizacja 
skansenu Wojska Polskiego w Mnisze-
wie”. Ze środków pozyskanych z pro-
jektu oraz funduszy własnych gminy 
odnowiono frontową część obiektu 
oraz wykonano prace budowlane na 
pozostałym terenie, łącznie z wybudo-
waniem altany i miejsca na ognisko. 
W 2013 roku z funduszy PROW na lata 
2007-2013 w ramach działania 413 
z zakresu małych projektów, teren 
skansenu obsadzono krzewami ozdob-
nymi, została wykonana altana dla 
turystów, opracowane i zamontowane 
tablice informacyjne opisujące ekspo-
naty, jak również dwie tablice informa-
cyjne prezentujące zabytki historyczne 

na terenie gminy Magnuszew oraz opi-
sujące i obrazujące walki o zachowanie 
przyczółka. Zakupiono też ławki i sto-
jaki na rowery.

W 2014 roku, gmina Magnuszew 
otrzymała wsparcie UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013. Dzięki pozyskanym środ-
kom został wybudowany nowoczesny 
pawilon wystawienniczy – „Centrum 
Kultury i Tradycji Historycznej w ra-
mach terenu Skansenu Militarnego 

I Armii Wojska Polskiego w Mnisze-
wie”. Dzięki realizacji tej inwestycji, 
będziemy mogli wzbogacić ofertę tu-
rystyczną Skansenu. 

Budynek swoją oryginalną i surową 
architekturą przypomina wkomponowa-
ny w skarpę betonowy schron. Swoistą 
atrakcją jest usytuowany na jego da-
chu taras widokowy. Wnętrze budynku 
podobnie jak jego elewacja jest szare 
i surowe. Od drogi odgradzają go obsa-
dzone zielenią nasypy ziemne. 

Symboliczne otwarcie obiektu nastą-
piło 9 listopada 2014 roku, jednak swoją 
działalność rozpocznie w kwietniu wraz 
z otwarciem sezonu turystycznego. 
„Centrum...” będzie miejscem organi-
zacji wystaw zbiorów z okresu II Wojny 
światowej, historycznych prezentacji 
multimedialnych, uroczystości roczni-
cowych i okolicznościowych, prelekcji, 
konferencji i spotkań o charakterze edu-
kacyjnym. Będzie tu również funkcjo-
nował punkt obsługi turystów. 

Pozyskaliśmy już pierwsze eks-
ponaty do nowo otwartego muzeum 
i liczymy, że zbiory będą się powięk-
szać. Zapraszamy wszystkie osoby, 
które chciałyby wzbogacić to oryginal-
ne na naszym terenie miejsce o nowe 
eksponaty, aby było ono wizytówką 
gminy Magnuszew i całego powiatu 
kozienickiego. 

ELŻBIETA WACHNIK

Informacje
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5 grudnia w Zespole Szkół nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach od-
był się Dzień Kariery. Głównym celem, 
który przyświecał temu wydarzeniu 
było udostępnienie uczniom narzędzi, 
które pomogą w planowaniu dalszej 
kariery zawodowej. Młodzi ludzie 
mogli zapoznać się z ofertami dwóch 
uczelni wyższych; Wyższej Szkoły Bi-
znesu im. bp. Jana Chrapka w Rado-
miu oraz Radomskiej Szkoły Wyższej, 
a także z propozycjami takich instytu-
cji jak: PKO Bank Polski S.A., a także 
Bank BGŻ. Dobrą radą w planowaniu 
dalszej drogi zawodowej służyli: Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej z Radomia, Powiatowy 
Urząd Pracy z Kozienic oraz Porad-
nia Psychologiczno – Pedagogiczna 
z Kozienic.

Organizatorem tego przedsięwzię-
cia był Zespół do spraw Doradztwa Za-
wodowego, działający w szkole, a jego 
koordynatorką Ewa Beczek. Jednak 
pomysł ze zorganizowaniem Dnia Ka-
riery w Zespole Szkół wyszedł przede 
wszystkim od samych uczniów, którzy 
wyrażali wielkie zainteresowanie tego 
typu instytucjami.

Zanim jednak uczniowie zapoznali 
się ze wszystkimi stoiskami Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 Ryszard Zając po-
witał przybyłych gości oraz podzię-
kował im, za to że zgodzili się odpo-
wiedzieć na zaproszenie. Dyrektor 
podkreślił również, że obowiązkiem 
szkoły jest uświadomienie uczniom, 
jakie mają predyspozycje i jaką dalszą 
drogą zawodową mogą pójść. 

Oprócz zapoznania się z ofertami 
instytucji uczniowie ostatnich klas 
technikum oraz liceum mogli uczestni-
czyć w warsztatach, które zostały zor-
ganizowane przez Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej 
z Radomia oraz Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kozienicach. Warsztaty obejmo-
wały trzy tematy – planowanie kariery, 
eures – praktyki zagraniczne oraz naj-
nowsze trendy na rynku pracy.

Warto wspomnieć również, że Dzień 
Kariery to nie jedyny projekt, jaki zo-
stał zrealizowany pod kątem planowa-
nia przez uczniów swojej dalszej drogi 
zawodowej. Innym projektem był m.in. 
wyjazd uczniów do firmy Microsoft 
Polska w Warszawie. Dodatkowo Ze-
spół Szkół nr 1 w Kozienicach jako 
jedna z 15 placówek w województwie 

mazowieckim, po złożeniu wniosku do 
programu „Link do przyszłości. Mło-
dzi, Internet, Kariera”, zakwalifikowa-
ny został do organizacji spotkań z mło-
dymi profesjonalistami. Program ten 
ma na celu wspieranie młodych ludzi 
z małych miejscowości w planowaniu 
ich przyszłości zawodowej w sposób 
szeroki i nieszablonowy, uwzględnia-
jąc rozwój społeczeństwa informacyj-
nego i gospodarki opartej na wiedzy. 
W najbliższym czasie uczniowie Ze-
społu Szkół spotkają się z menadżerem 
firmy Onet.pl, Jak mówi koordynator-
ka Dnia Kariery Ewa Beczek będzie to 
spotkanie, które ma również na celu 
pokazanie uczniom, że praca w tych 
największych firmach w Polsce jest 
osiągalna również dla nich. Zespół do 
spraw Doradztwa Zawodowego prze-
widuje także kilka innych projektów 
mając nadzieję, że dzięki temu ucz-
niowie będą planować swoją karierę, 
doskonalić się, szkolić, a w rezultacie 
osiągać sukcesy.

Dzień Kariery w Zespole Szkół 
nr 1 cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów. Na twarzach 
licznie przybyłych młodych ludzi wi-
dać było zaciekawienie. Uczniowie 
chętnie korzystali z ulotek i pism in-
formacyjnych, które mają na celu po-
szerzenie wiedzy na temat danej in-
stytucji. Nam pozostaje tylko życzyć, 
aby wiedza i informacje zdobyte pod-
czas Dnia Kariery ułatwiły uczniom 
planowanie swojej przyszłości 
zawodowej.

PIOTR BRODOWSKI

Wydarzenia
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Microsoft to słowo znane wszystkim. 
Pojawia się na monitorze komputera 
w trakcie uruchamiania systemu Win-
dows i podczas korzystania z takich 
programów jak Offi ce czy Skype.

Microsoft to jedna z największych 
na świecie firm IT, produkująca nie 
tylko oprogramowanie, ale również 
sprzęt np. konsolę Xbox. Wiemy jak 
wyglądają końcowe produkty, ale jak 
powstają nowe pomysły, kto je wdra-
ża, jaka jest droga nowego produktu na 
rynek i przede wszystkim, jak stać się 
częścią zespołu Microsoft? Czy praca 
w Microsoft jest osiągalna dla osoby 
z Kozienic, czy może trzeba w tym 
celu ukończyć uczelnię MIT w Stanach 
Zjednoczonych?

W piątek, 21 listopada uczniowie 
Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach mieli niepowta-
rzalną okazję poznać odpowiedzi na 
te i wiele innych pytań, biorąc udział 
w spotkaniu przygotowanym przez 
firmę Microsoft w Warszawie. Dowie-
dzieli się jak wygląda praca na różnych 
stanowiskach w firmie Microsoft, po-
znali dział rekrutacji, dział Odpowie-
dzialności Społecznej i dział DX oraz 
spotkali wielu specjalistów, którzy 
mówili „Świetnie, że tu jesteście. Cze-
kamy właśnie na Was! Powiemy Wam 
co zrobić, żeby do nas dołączyć.”

W spotkaniu wzięli udział nie tyl-
ko pracownicy Microsoft, ale również 
Włodzimierz Marciński (Lider Cyfry-
zacji w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji), przedstawiciele Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, pracownicy Social Wolves (orga-
nizujący olimpiadę Zwolnienie z Teo-
rii). Prelegenci opowiadali o sukcesach 
polskiej młodzieży na świecie w dzie-
dzinach IT i sugerowali pójście ścież-
ką technologii informacyjnych, poda-
jąc dane o tysiącach wolnych miejsc 
pracy w sektorze IT. Jednocześnie 
podkreślali, jak ważna jest otwartość, 
elastyczność i nauka przez całe życie. 
Według przytaczanych na spotkaniu 
danych za ok 10 lat, 60% młodych lu-
dzi będzie pracować w zawodach, któ-
re jeszcze nie istnieją. Ku zaskoczeniu 
wielu osób, specjaliści podkreślali, że 

humaniści również mogą znaleźć swo-
je miejsce w IT, a dodatkowo w cią-
gu najbliższych lat 90% zawodów bę-
dzie wymagało coraz większej wiedzy 
z tej dziedziny.

Młodzi profesjonaliści z Microsoft 
podkreślali, że kluczowymi kompeten-
cjami, które pozwolą uzyskać wyma-
rzoną pracę, są: bystrość, decyzyjność, 
komunikatywność i otwartość, adapta-
cja i dążenie do rezultatów. Zachęcali do 
podejmowania działań już na początku 
studiów poprzez praktyki, staże i wo-
lontariat. Okazało się również, że jed-
ną z kluczowych umiejętności jest zna-
jomość języka angielskiego. „Globalna 
wioska mówi po angielsku” – podkre-
ślali. W trakcie spotkania uczniowie 
dowiedzieli się, że „specjaliści pracują 
w team’ach”, „zdają update’y”, „robią 
warm up’y”, „wszystko streaming’ują” 
i „wierzą w siłę networkingu”.

Uczniowie ZS nr 1 dostali wiele cen-
nych wskazówek, w jaki sposób inwe-
stować w siebie, specjaliści wskazali im 
konkretne narzędzia, z których warto 
korzystać i zapewniali, że Microsoft na 
nich czeka. To było wyjątkowo inspiru-
jące spotkanie.

EWA BECZEK
Zespół Szkół nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach

Przerwa i czas na oglądanie siedziby Microsoft

Cała grupa uczniów z ZS1 z nauczycielami i przedstawicielką fi rmy Microsoft

Wydarzenia
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Dzięki zaangażowaniu i pracy zarów-
no nauczycieli, jak i dyrekcji Zespołu 
Szkół w Ursynowie, po raz kolejny udało 
się pozyskać naszej placówce dodatkowe 
fundusze na przeprowadzenie bezpłat-
nych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 
Projekt Województwa Mazowieckiego 
pn. Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia roz-
wijające kompetencje kluczowe – „Moja 
przyszłość” jest współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.  Zajęcia  odbywają się w okre-
sie wrzesień-grudzień 2014r. oraz będą 
kontynuowane od stycznia do czerwca 
2015 r. w trzech blokach tematycznych:
a. zajęcia z nauki języka obcego;
b. zajęcia z przedmiotów matematyczno 

– przyrodniczych;
c. zajęcia związane z poradnictwem i do-

radztwem edukacyjno – zawodowym;
Również w ramach tego projektu od-

bywają się wyjazdy naukowe, pozwala-
jące poszerzyć horyzonty dzieci i mło-
dzieży.  Za nami pierwszy z nich, który 

bez wątpienia można nazwać „Koperni-
kowskim zawrotem głowy”! Uczniowie 
bowiem wraz z opiekunkami udali się do 
Centrum Nauki Kopernik, gdzie nie dało 
się przejść obojętnie i bez ciekawości 
obok każdego z prezentowanych tam eks-
ponatów. Szczególnie, że ogromnym plu-
sem jest możliwość samodzielnego doko-
nywania eksperymentów przez samych 
zwiedzających. Zabawy zatem nie było 
końca i z wielkim żalem, po kilku godzi-
nach „intensywnych działań naukowych”, 
pożegnaliśmy to niezwykłe miejsce z pla-
nami  powtórnych jego odwiedzin, a dzie-
ciaki już nie mogą się doczekać kolejnej 
wycieczki w nieznane.

Zajęcia i wyjazdy związane z projek-
tem to kolejny duży sukces ursynowskiej 
placówki, która jest szkołą prowadzoną 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Eko-
rozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, stworzone 
przez rodziców oraz nauczycieli związa-
nych ze szkołą. To już 15 rok szkolny tej 
placówki! A za Nami szereg przeprowa-
dzonych i wygranych projektów. Spraw-

dzają się zatem słowa, że jeżeli się tylko 
chce można osiągnąć sukces!

Zespół Szkół w Ursynowie

13 – 14 grudnia  grudnia odbył się 
finał akcji pn. „SZLACHETNA PACZ-
KA”. Akcja, organizowana w Polsce już 
po raz czternasty, do Kozienic i okolic 
zawitała po raz pierwszy. Głównym 
jej organizatorem jest Stowarzyszenie 
WIOSNA, które gromadzi w swoich 
szeregach tysiące wolontariuszy. Hasło 
przewodnie tegorocznej edycji to Jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego. 

Dziewięciu wolontariuszy z rejonu 
Kozienice na czele z Liderem Malwi-
ną Zieloną wytypowało 24 rodziny po-
trzebujące pomocy. Dla każdej z nich 
przygotowane zostały paczki, zgodnie 
z listą ich potrzeb. Wolontariusze, po-
święcając swój czas, z wielkim zaanga-
żowaniem dbali o to, by każda z rodzin 
otrzymała wszystko, czego najbardziej 
potrzebują. Najczęstsze potrzeby wy-
mieniane przez rodziny to: ubrania, 
produkty żywnościowe, chemiczne, 
materiały szkolne, obuwie oraz sprzęt 
AGD. Paczki dla rodzin przygotowy-
wane m.in. przez pracowników urzę-
dów, służb, przedsiębiorstw, a także 
osoby prywatne miały swój magazyn 
w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej przy ul. Lubelskiej w Kozienicach. 
Stąd podczas finału 14 grudnia wolon-

tariusze wraz z darczyńcami rozwieź-
li paczki do potrzebujących rodzin. 
Łącznie 352 osoby zaangażowało się 
w przygotowanie paczek, których 
łaczna szacowana wartość wyniosła 
62.500,00 zł.

Mimo że Szlachetna Paczka to jed-
norazowa pomoc, to daje ona impuls 
do zmian, umacnia w członkach ro-
dzin wiarę, że są ludzie, którzy mogą 

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać.
          Epikur

i chcą im pomóc, dlatego WARTO 
POMAGAĆ! Mamy nadzieję, że przy-
gotowane dla rodzin paczki nie tylko 
odpowiadały na konkretne potrzeby, ale 
były dla nich także prawdziwym pre-
zentem i spełnieniem marzeń.

Patronem honorowym akcji był Staro-
sta Kozienicki Janusz Stąpór.

Jedna z wielu przygotowanych paczek

Wydarzenia
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Lęk jest naturalną reakcją każdego 
człowieka na różne niebezpieczne sy-
tuacje. Spełnia bardzo ważną funkcję 
w życiu, ponieważ uruchamia mecha-
nizmy pozwalające radzić sobie z trud-
nymi sytuacjami. Długotrwały lęk ne-
gatywnie wpływa na funkcjonowanie 
człowieka. Kiedy dziecko nadmiernie 
przeżywa różne konkretne sytuacje lub 
tworzy nierzeczywiste, irracjonalne 
wyobrażenia, wówczas lęk może stać 
się zaburzeniem.

Lęk może dotyczyć różnych sy-
tuacji wynikających z własnych do-
świadczeń, bądź etapu rozwojowego. 
U najmłodszych dzieci najczęściej spo-
tykamy lęk separacyjny pojawiający się 
w sytuacjach rozstania z rodzicem lub 
opiekunem. W wieku przedszkolnym 
ma formę symboliczną (dzieci boją 
się potworów, duchów, itp.). W wie-
ku szkolnym mogą pojawiać się lęki 
społeczne np. lęk przed odrzuceniem 
i ośmieszeniem. W okresie dorastania 
często wiąże się z depresją oraz zacho-
waniami autodestrukcyjnymi (takimi 
jak okaleczenia, próby samobójcze). 

Jak sobie radzić z lękiem u dzieci? Co 
mogą zrobić rodzice? 

Ważne jest oswajanie dziecka z lę-
kiem poprzez pokazywanie adaptacyj-
nej (przystosowawczej) jego funkcji.
1. Możemy rozmawiać z dzieckiem 

o tym, że lęk jest powszechnie prze-

żywany przez każdego człowieka. 
Dzięki niemu pomagamy ocenić sytu-
acje i podjąć odpowiednie działania. 

2. W rozmowach z dziećmi korzystne 
jest odwoływanie do własnych do-
świadczeń i posługiwanie się kon-
kretnymi przykładami, pokazujący-
mi sposoby radzenia sobie w danej 
sytuacji.

3. Istotne znaczenie ma również pomoc 
dziecku w zauważeniu, jakie znie-
kształcenia poznawcze stosuje ono 
samo podczas oceny różnych wyda-
rzeń, które interpretuje lękowo. Przy-
kładem może być katastrofi zowanie 
(„na pewno stanie się coś straszne-
go”) lub nadmierne uogólnianie („za-
wsze mam pecha, więc nic dobrego 
zdarzyć się nie może”).

4. Warto uczyć dzieci dostrzegania 
wskazówek mówiących o bezpieczeń-
stwie w konkretnych sytuacjach (np. 
przechodzenie przez ulicę w miejscu, 
gdzie są pasy, na zielonym świetle 
i po uprzednim sprawdzeniu czy sa-
mochody zatrzymały się). 

5. Możemy systematycznie konfron-
tować dziecko z sytuacjami, których  
dotąd unikało z powodu lęku (zaczy-
namy zawsze od tych łatwiejszych, 
a na trudniejszych kończymy). Tego 
typu konfrontacje nigdy nie mogą 
dotyczyć sytuacji niebezpiecznych, 
a jedynie takich, które realnie są bez-

pieczne, a lęk im 
towarzyszący wy-
nika tylko z nie-
prawidłowej ich interpretacji przez 
dziecko.

6. Należy pamiętać, aby właściwie 
różnicować lęki i obawy charaktery-
styczne dla prawidłowego rozwoju 
dziecka, od tych, które są nadmiernie 
nasilone. 
Ważna jest także rola środowiska 

szkolnego, a szczególnie nauczycieli 
i opiekunów. Szkoła jest miejscem o ści-
śle określonych zasadach, wymaganiach 
i oczekiwaniach. W momencie rozpo-
częcia przez dziecko nauki, szkoła może 
wzbudzać wiele obaw i lęków. Należy 
wówczas  pomóc dziecku sprostać wy-
maganiom edukacyjnym i rówieśniczym, 
a tym samym ułatwić jego funkcjono-
wanie i zapobiec rozwinięciu się u niego 
w przyszłości zaburzeń lękowych.

Zaburzenia lękowe są jednym z częst-
szych powodów zgłaszania dzieci do le-
czenia specjalistycznego. Bardzo ważne 
jest wczesne rozpoznawanie problemów 
i szybkie na nie reagowanie (na przykład 
zgłaszanie się po pomoc do psycholo-
ga). Wcześnie podejmowane interwen-
cje, będą miały znaczenie profi laktyczne 
i oszczędzą wielu dzieciom i dorosłym 
niepotrzebnych cierpień.

DOROTA MARUT
Psycholog

25-26 listopada w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie odbyła się konfe-
rencja „Gotowość do zmiany w funk-
cjonowaniu mazowieckiej pomocy 
społecznej i aktywnej integracji”, pod-
sumowująca  projekt systemowy „Ra-
zem dla Mazowsza-Edukacja w dzia-
łaniu” w latach 2013-2014. Podczas 
w/w konferencji Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie otrzymało wyróżnie-
nie „Zawsze Pomocni”, przyznane za 
wdrażanie nowego modelu działań op-
artych na aktywnej integracji. Wyróż-
nienie odebrała Urszula Kowalik Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach.

Organizatorem konferencji było Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej.

MONIKA WIRASZKA

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz 
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 

i Kultury Starostwa Powiatowego
w KozienicachNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 16 grudzień 2014Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 16 grudzień 2014


