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Dokończenie na str. 4

90 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOZIENICACH
W maju br., podczas Tygodnia Biblio-

tek, Biblioteka Publiczna w Kozienicach 
świętowała jubileusz 90. lecia. Korzysta-
jąc z tej uroczystej okazji chcemy przy-
bliżyć czytelnikom biuletynu NASZ PO-
WIAT naszą placówkę.

Jak to się zaczęło? – czyli trochę hi-
storii.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
w środowisku kozienickiej inteligencji po-
wstała inicjatywa zorganizowania bibliote-
ki „dla wszystkich”. Wśród osób prywat-
nych zbierano datki pieniężne i książki, 
które od 1921 roku zaczęto wypożyczać 
czytelnikom. Funkcje bibliotekarek peł-
niły społecznie: pp. Radzikowa, Bezowa, 
Rawiczowa, Studzińska. 

W 1926 roku biblioteka została prze-
kształcona w Bibliotekę Sejmikową 
działającą przy Sejmiku Powiatowym w 
Kozienicach, mieściła się w pałacu S.A. 
Poniatowskiego, który wtedy był siedzi-
bą władz miejskich i powiatowych. Przed 
wybuchem II wojny zbiory liczyły około 
4.500 tomów. Tuż przed spaleniem pałacu 
przez hitlerowców, czytelnicy z naraże-
niem życia  książki wynieśli i ukryli je m.in.  
w domu nauczyciela S. Janeczka. Biblioteka 
„zeszła do podziemia”, książki potajemnie 
wypożyczała p. W. Mittelstadt w kręgu zna-
jomych i zaufanych osób. Po wojnie część 
zbiorów odzyskano i stały się zawiązkiem 
Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Podczas swego istnienia Biblioteka wie-
lokrotnie zmieniała zasięg i nazwę (była 
biblioteką miejską, powiatową, gminną). 
Różne też miała siedziby, od 1989 roku 
zajmuje zabytkową, modernistyczną willę 
w centrum miasta. Od 1997 roku nosi imię 
ks. Franciszka Siarczyńskiego.
Nasz patron – ksiądz F. Siarczyński 
(1758-1829)

Nasz patron wszedł do dziedzictwa naro-
dowej kultury jako wybitny przedstawiciel 
polskiego Oświecenia, myśliciel, historyk, 
geograf, nauczyciel, uczestnik „obiadów 
czwartkowych” króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego oraz pierwszy dyrektor 
Biblioteki Ossolińskich we Lwowie. Bę-
dąc proboszczem w Kozienicach w końcu 
XVIII w., przyczynił się do rozwoju miasta. 

Dziesięcioletni pobyt w naszym mieście za-
inspirował go do napisania pierwszej mono-
grafii Kozienic.
Zasłużeni

Osiągnięcia Biblioteki w minionym 90. 
leciu jej istnienia to efekt zaangażowania 
kadry bibliotecznej, a zwłaszcza jej kie-
rownictwa oraz przychylności lokalnych 
władz. Po 1945 r. stanowiska kierownicze 
w Bibliotece piastowało 4 osoby. 

Prace organizacyjne w bibliotece powia-
towej przeprowadził Podinspektor Oświaty 
Dorosłych – Władysław Sabatowski, pierw-
szą kierowniczką tej biblioteki była Maria 
Lorant – nauczycielka szkoły podstawowej. 
Następnie w latach 1947-1959 placówce 
poświęcił się znowu W. Sabatowski, na-
uczyciel, przedwojenny burmistrz Kozienic. 
Miał on duże osiągnięcia w upowszechnia-
niu książki i rozwoju sieci bibliotecznej, 
gdyż dzięki jego zaangażowaniu w powie-
cie działało 301  bibliotek, filii i punktów. 
Cieszył się sympatią i szacunkiem miejsco-
wej społeczności i współpracowników.

W latach 1960 – 82 Biblioteką kierował 
Marian Grzybowski. Był on bardzo dobrym 
organizatorem i popularyzatorem wiedzy  
o książce, dbał o kształcenie i wysoki po-
ziom kadr bibliotekarskich. Jemu zawdzię-
czamy zainicjowanie kroniki, a przede 
wszystkim starania o wykupienie dla biblio-
teki budynku przy ul. J. Kochanowskiego 
22, w którym mieści się do dzisiaj.

W latach 1982 – 2004 funkcję dyrekto-
ra sprawowała Janina Kuśmierczyk. Zanim 
objęła to stanowisko pełniła kolejno funkcję 
instruktora i kierownika działu instrukcyjno-
metodycznego. Działała aktywnie na rzecz 
bibliotekarstwa publicznego ponad 40 lat. 
Biblioteka kierowana przez nią stała się waż-
nym ośrodkiem kulturalnym, tak pod wzglę-
dem prowadzonej działalności informacyj-
nej, jak i upowszechnienia kultury.
Nasza biblioteka dzisiaj

Obecnie biblioteka ma status instytucji 
kultury, jest biblioteką gminną, prowadzącą 
działalność w 8 placówkach, dla której or-
ganizatorem jest Gmina Kozienice oraz bi-
blioteką powiatową obejmującą nadzorem 
i opieką merytoryczną gminne biblioteki 
publiczne w Garbatce–Letnisku, Głowa-

czowie, Grabowie nad Pilicą, Gniewoszo-
wie, Magnuszewie i Sieciechowie, a także 
ich placówki filialne – łącznie tworzymy  
w powiecie sieć 18 placówek, które nadzo-
ruje Biblioteka Wojewódzka w Warszawie.
• Kadry

Biblioteka zatrudnia 22 osoby. Czytel-
ników obsługuje 16 bibliotekarzy (11,5 eta-
tów), spośród których 11 ma wykształcenie 
wyższe bibliotekarskie. W celu doskonalenia 
kompetencji w latach 2009-11 uczestniczyli-
śmy w pierwszej rundzie Programu Rozwoju 
Bibliotek. Kadra jest więc dobrze wykształ-
cona, rozumiejąca potrzebę ciągłego dosto-
sowywania się do zmieniających się oczeki-
wań i wymagań naszych czytelników. 
• Zbiory i czytelnicy, czyli trochę staty-
styki

Na koniec 2010 r. Biblioteka dysponowa-
ła zbiorem książek liczącym 83.472 wolumi-
nów, zbiorów specjalnych 436 j. inw., 52 egz. 
czasopism. Zbiór jest systematycznie selek-
cjonowany i uzupełniany – 80% zbiorów 
ma mniej niż 10 lat. W 2010 r. do naszych 
placówek zapisało się 6.408 czytelników,  
w ciągu ostatnich 5 lat zanotowaliśmy po-
nad 25% wzrost liczby czytelników, pomi-
mo że ludność miasta i gminy zmniejszyła 
się o 3% (nie licząc emigracji zarobkowej). 
Nasi czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 90.487 
razy i wypożyczyli 107.624 zbiorów (2005 r. 
– 50.105 odwiedzin i 103.204 wypożyczeń). 
Na jednego czytelnika przypadło 16,8 wypo-
życzonych zbiorów. Średnio wszystkie nasze 
placówki odwiedza 358 osób dziennie, naj-
więcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanow-
skiego: średnio 261 osób dziennie (w wypo-
życzalni, czytelni książek i internetowej oraz 
podczas imprez czytelniczych). Na miejscu 
udostępniono 10.713 zbiorów, w tym czaso-
pism 4.768 egz. W br. czytelnie internetowe 
w mieście zarejestrowały 5.774 czytelników 
a na wsi 8.607 czytelników, w sumie średnio 
57 osób dziennie. Udzielono 14.549 informa-
cji o bibliotece, zbiorach własnych i innych 
bibliotek, średnio 58 osobom dziennie. 

Obsługujemy populację liczącą 29,8 tys. 
ludzi, więc zasięg działania Biblioteki wy-
nosi 21,5% (wyższy w mieście 30%, niższy 
na wsi 9%). 
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Zasobność Biblioteki (czyli liczba 
książek przypadająca na głowę miesz-
kańca) wynosi 2,8. Liczba wypożyczeń 
na głowę mieszkańca kształtuje się na 
poziomie około 3,6 wol. W 2010 r. każ-
dy czytelnik wypożyczył przeciętnie 
16,8 wol. W największym stopniu gro-
madzimy literaturę piękną dla dorosłych 
– 48% zbiorów i taka sama jest struktura 
wypożyczeń, następnie literaturę piękną 
dla dzieci 28% (27 % wypożyczeń), oraz 
literaturę popularnonaukową – 23% (28% 
wszystkich wypożyczeń), ułamek procen-
tu stanowią czasopisma, natomiast coraz 
bardziej popularne są książki nagrane na 
płyty CD i MP–3 w interpretacji znanych 
aktorów (zbiory specjalne) 0,5%. 

Nasi czytelnicy to głównie dzieci i mło-
dzież, stanowią oni 50% użytkowników. 
• Jak się unowocześniamy?

Cztery placówki, posiadające 75% 
naszych zbiorów, ewidencjonuje zbiory  
w programie bibliotecznym ALEPH, nastąpi-
ła tam pełna automatyzacja procesów biblio-
tecznych. Wypożyczenia ewidencjonowane 
są przy pomocy kodów kreskowych i czyt-
ników, a na stronie internetowej publikowa-
ne są katalogi zbiorów, umożliwiamy także 
czytelnikom dostęp do ich indywidualnych 
kont, kontrolę terminów zwrotów, czy zdalne 
zamawianie książek. Planujemy, iż do końca 
2012 r. zbiory wszystkich naszych placówek 
będą ewidencjonowane elektronicznie.

Wszystkie placówki udostępniają czy-
telnikom bezpłatnie Internet, w filiach 
miejskich posiadamy czytelnie trzystano-
wiskowe, a w wiejskich dwustanowiskowe. 
Informatyzacja bardzo ułatwia czytelnikom 
zdobywanie wiedzy. Bibliotekarze przy 
zastosowaniu bibliotecznych programów 
tworzą różnorodne bazy danych, ułatwia-
jące poszukiwanie informacji. Właściwie 
opracowana i opisana w systemach elektro-
nicznych wiedza, zawarta w książkach i in-
nych nośnikach danych, przy wykorzysta-
niu odpowiednich wyszukiwarek, w bardzo 
szybkim czasie i już częściowo przetworzo-
na może trafić do czytelnika. 

Od 2004 r. posiadamy swoją stronę in-
ternetową www.biblioteka-kozienice.net.
pl, od 2008r. dostępną również poprzez 
portal bibliotek mazowieckich www.msib.
pl, oprócz informacji typowo bibliotecz-
nych, jak katalogi i bazy danych oraz wia-
domości o życiu biblioteki, strona zawiera 
bardzo dużo informacji o powiecie kozie-
nickim: warunkach przyrodniczych, śro-
dowisku, walorach turystycznych, władzy 
samorządowej, oświacie i kulturze, lokal-
nych twórcach oraz aktualnych wydarze-
niach kulturalnych, sportowych, społecz-

nych, mediach, służbie zdrowia i firmach 
działających na naszym terenie.
Kulturalna biblioteka

Biblioteka w Kozienicach od czasu prze-
niesienia w 1989 r. siedziby na ul. J. Kocha-
nowskiego prowadzi bardzo aktywną działal-
ność kulturalną, przez wielu porównywaną do 
działalności Muzeum i Domu Kultury. Przy 
Bibliotece ma siedzibę Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Kozienickiej i Kozienickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. 
Niewątpliwie wieloletnie sąsiedztwo i współ-
praca z TMZK zaowocowało skupieniem się 
Biblioteki na działaniach na rzecz kreowania  
i utrwalania tożsamości regionalnej. Nasza 
czytelnia wielokrotnie była salą wystawową 
miejscowych i regionalnych twórców. Bi-
blioteka zorganizowała dziesiątki konferencji  
i wykładów historycznych z udziałem pracow-
ników naukowych, podczas których poznawa-
liśmy regionalną historię. Działania te owo-
cowały inicjowaniem badań historycznych  
w ośrodkach uniwersyteckich, a w konse-
kwencji zebraniem materiałów do opubli-
kowania monografii Kozienic oraz dziesiąt-
ków artykułów w ZIEMI KOZIENICKIEJ 
– periodyku, w którym coraz więcej ukazuje 
się artykułów na temat poszczególnych miej-
scowości powiatu kozienickiego. Dzisiaj pra-
cownicy Biblioteki wydają lub opracowują do 
druku większość ważniejszych wydawnictw 
regionalnych. Gdy w 2005 r. biblioteka woje-
wódzka w Warszawie rozpoczęła przyznawa-
nie Nagrody Kierbedziów dla wyróżniających 
się bibliotek - za pielęgnowanie tożsamości 
regionalnej otrzymała ją spośród 330 bibliotek 
mazowieckich – Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice.

Od 2005 r. prowadzimy cykl imprez kultu-
ralnych pod wspólną nazwą „Sztuka naszych 
sąsiadów”. W ramach cyklu prezentowana 
jest twórczość, głównie plastyczna artystów 
amatorów i profesjonalistów z ościennych 
miejscowości. Dotychczas prezentowaliśmy 
środowiska twórcze ze Zwolenia, Garbatki–
Letnisko, Pionek, Jedlni i Warki.

W 2005 r. Biblioteka zainicjowała cykl 
pt „Lekcja historii w Bibliotece”. Celem 
organizowanych spotkań jest kształtowa-
nie świadomości historycznej kozieniczan. 
Podjęliśmy współpracę z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, która zaowocowała se-
rią wystaw i odczytów przygotowanych 
przez Biuro Edukacji Publicznej IPN np.: 
wystawa „Sowieckie Piekło”, „Zwyczajny 
resort ludzie i metody Bezpieki w latach 
1945-1956”, „Stan wojenny – spojrzenie po 
latach” czy „Twarze radomskiej bezpieki”. 
Edukacyjnym wystawom zawsze towarzy-
szą profesjonalne odczyty. Działania te są 
wysoko oceniane przez szkoły, wielu na-

uczycieli przyprowadza swych uczniów na 
te specyficzne „lekcje historii”. Biblioteka 
wspiera więc działania dydaktyczne szkoły. 

Podejmujemy też wysiłki mające na 
celu promocję znanych lub zasłużonych 
dla naszego miasta kozieniczan. W cyklu 
„Synowie tej ziemi” przypomnieliśmy R. 
Zoppiego, pierwszego dyrektora Kozieni-
ckiej Stadniny Koni, ks. infułata S. Pinde-
rę – uznanego fotografika, prof. K. Piase-
ckiego – antropologa, odkrywcę grobu M. 
Kopernika, kompozytorów B. Klimczuka 
i J. Furmanika i innych.

Jesteśmy organizatorami lub współorga-
nizatorami konkursów: „Moja mała Ojczy-
zna w Internecie”, „Znane postacie powiatu 
kozienickiego”, „Ocalić od zapomnienia” 
– adresowanych do starszych uczniów, lub 
dorosłych czytelników, których celem jest 
opracowanie informacji o historii i walo-
rach turystycznych powiatu kozienickiego  
i publikacja opracowań w Internecie lub ze-
szytach ZIEMIA KOZIENICKA.

W latach 2006 – 2007 udało nam się 
zorganizować ogólnopolskie konkursy 
literackie. Do Biblioteki napłynęło łącz-
nie około 300 prac z całej Polski, rekla-
mowaliśmy w ten sposób nasz region, 
wydaliśmy też interesujący tomik pokon-
kursowy, który obok innych wydawnictw 
stanowi gadżet reklamowy Biblioteki. 

Od 2009 r. wspólnie z biblioteką wo-
jewódzką organizujemy polsko-amerykań-
ski konkurs czytelniczy LIBROS LEGE 
(czytaj książki), którego laureaci wyjeż-
dżają na tygodniowy pobyt do Chicago 
w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie 
uczestniczący w konkursie przyjeżdżają 
do Polski. W 2009 i 2011 r. do grona lau-
reatów należeli nasi czytelnicy, a w Kozie-
nicach przez 2 dni gościliśmy zwycięzców 
konkursu w USA.

W celu promocji czytelnictwa orga-
nizujemy spotkania autorskie dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z popularnymi 
autorami. Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat gościli u nas m. in. A. Onichimowska, 
W. Cejrowski, M. Parowski, E. Nowak,  
J. Tyszkiewicz, W. Piasecka, D. Gellner, 
M. Fox, J. Hen, L. Fabisińska, C. Hara-
simowicz, W. Pestka, K. Petek, Z. Ma-
sternak, D. Koman, G. Leszczyński,  
W. Bonowicz, G. Kazdepke, M. Czubaszek,  
J. Horodecka-Wieczorek.
• Biblioteka dzieciom

Od lat kierujemy wiele działań popula-
ryzatorskich do dzieci i młodzieży. Przez 
kilka lat w siedzibie Biblioteki działał 
dziecięcy teatr amatorski „Woluminki”, 
obecnie przy filii nr 6 działa zespół dzie-
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Największa iNwestycja w GmiNie kozieNice
21 czerwca br. w Pensjonacie Ko-

zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
odbyła się konferencja, podczas której 
zaprezentowano zaproszonym gościom 
oraz wszystkim zgromadzonym aktualne 
zaawansowanie realizacji prac inwesty-
cji prowadzonej przez Gminę Kozienice 
pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
Gminy Kozienice”.

Projekt ten swoim zasięgiem obej-
muje modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Kozienicach, 
budowę stacji uzdatniania wody w Ja-
nowie oraz modernizację stacji w miej-
scowościach Łuczynów i Stanisławice, 
a także budowę sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej na Powiślu,  
w miejscowościach: Opatkowice, Maj-
dany, Holendry Piotrkowskie, Holendry 
Kozienickie, Kuźmy, Piotrkowice, Ho-
lendry Kuźmińskie oraz na działkach 
rekreacyjnych w miejscowości Psa-
ry. Należy podkreślić, iż jest to jedna  
z największych inwestycji realizowa-
nych ze środków unijnych na Mazow-
szu, a nawet w skali kraju, która wpisuje 
się w  liczne proekologiczne przedsię-
wzięcia w gminie Kozienice.

Zgromadzonych na konferencji po-
witał zastępca burmistrza Igor Czer-
wiński, który czuwa nad inwestycją  
z ramienia Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: przedstawiciele Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, zastęp-
ca burmistrza Małgorzata Bebelska, 
zaangażowani w realizację Projektu 
pracownicy Urzędu Miejskiego i Ko-
zienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., przedstawiciele Rady Miejskiej, 
przedstawiciele wykonawców, a także 
mieszkańcy gminy Kozienice. Uczest-
nicy spotkania wysłuchali informacji 

o Projekcie, które 
zostały przedsta-
wione przez kon-
sultanta z firmy 
Safege Polska – 
Marka Czernika. 

R e a l i z a c j a 
całego Projek-
tu kosztować ma 
ponad 60 mln zł 
z czego ponad 
33 mln pochodzi 
z unijnego Fun-
duszu Spójności. 
Koordynatorem 
wszystkich dzia-
łań jest Robert Wojcieszek. Do chwili 
obecnej zrealizowano prace za kwotę 
ponad 21 milionów złotych – w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej 
wyniosło 9 630 561 zł, a wsparcie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (w postaci pożyczki) to 
kwota 6 450 000 zł. W ramach Pro-
jektu budowane jest 40 km kanalizacji 
sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągo-
wej. W wyniku realizacji tej inwesty-
cji na terenie gminy podłączonych do 
sieci kanalizacji zbiorczej będzie ok. 
2.300 osób. Aktualnie zakończono pra-
ce na trzech stacjach uzdatniania wody  
w Janowie, Łuczynowie i Stanisławi-
cach, część prac zrealizowano już także 
w kozienickiej oczyszczalni ścieków, 
wciąż trwa budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej.  

Po zakończeniu prezentacji uczest-
nicy konferencji zostali zaproszeni na 
druga część, podczas której mieli oka-
zję przyjrzeć się z bliska inwestycjom 
już zrealizowanym oraz tym, które są 
w trakcie realizacji. Pierwszym od-
wiedzonym miejscem była kozienicka 
oczyszczalnia ścieków. Na miejscu za-

poznano się z zakresem zaplanowanych 
prac. Przedstawiciele wykonawcy reali-
zującego ten kontrakt poinformowali –  
w przygotowanej prezentacji – o tym 
co już udało się zrobić oraz co jeszcze 
pozostało do wykonania. Następnie 
wszyscy udali się na teren oczyszczal-
ni, aby obejrzeć zaawansowanie robót. 
Ukończona jest i już funkcjonuje sło-
neczna suszarnia odpadów. Wykorzy-
stywany jest także zakupiony w ramach 
Projektu specjalistyczny samochód do 
wypompowywania ścieków i do udraż-
niania rur kanalizacyjnych. Kolejnym 
przystankiem uczestników konferencji 
była stacja uzdatniania wody w Jano-
wie – tu burmistrz Igor Czerwiński do-
konał uroczystego odsłonięcia tablicy 
informującej o pozyskaniu środków  
z Funduszu Spójności. Takie same tab-
lice odsłonięte zostały w dwóch po-
zostałych stacjach uzdatniania wody 
w Stanisławicach i w Łuczynowie.  
W Stanisławicach dokonali tego zastęp-
ca burmistrza Małgorzata Bebelska oraz 
koordynator projektu Robert Wojcie-
szek, a w Łuczynowie przedstawiciel-
ki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Mag-
dalena Kopeć i Betina Wysocka – Bere-
da oraz członek zarządu i v-ce dyrektor 
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. Andrzej Skrok. Stacja uzdat-
niania wody w Janowie budowana była 
od podstaw natomiast dwie pozostałe 
przechodziły gruntowną modernizację. 

Zakończenie realizacji Projektu pn.: 
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Gminy Ko-
zienice” planowane jest na koniec bieżą-
cego roku.

Jarosław Traczyk

(Na podstawie mat. Kroniki Kozieni-
ckiej)

Informacje 
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Mistrzostwa Polski w sPorcie PożarniczyM – częstochowa 2011
Reprezentacja woj. mazowieckiego 

nowym rekordzistą Polski w ćwiczeniu 
bojowym!!!

W dniach 21 i 22 czerwca 2011 r. na 
obiektach Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły 
się XXVIII Mistrzostwa Polski w sporcie 
pożarniczym strażaków PSP. 

W Mistrzostwach udział wzięło 19 
drużyn – łącznie 190 zawodników. 

Mistrzostwa rozgrywane były w nastę-
pujących konkurencjach: 
– pożarniczy tor przeszkód – 100 m, 
– wspinanie przy użyciu drabiny hakowej 

na 3 piętro wspinalni, 
– sztafeta pożarnicza 4x100 m z prze-

szkodami, 
– pożarnicze ćwiczenie bojowe. 

W zawodach tych brała również udział 
reprezentacja woj. mazowieckiego, która bro-
niła tytułu drużynowego Mistrza Polski – zdo-
bytego w 2010 r. – również w Częstochowie.

W skład 10. osobowej reprezentacji 
woj. mazowieckiego wchodzili zawodni-
cy z następujących jednostek: 
1. Rafał Zielony – KPPSP Kozienice
2. Karol Przydatek – KPPSP Kozienice
3. Artur Wydra – KPPSP Kozienice
4. Mateusz Daniluk – KPPSP Łosice
5. Krzysztof Wardal – KPPSP Garwolin
6. Krzysztof Sawicki – KPPSP Sokołów 

Podlaski
7. Piotr Garczyński – KPPSP Pruszków
8. Radosław Dąbrowski – KPPSP Płońsk
9. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń
10. Ryszard Kozioł – KMPSP Siedlce

Trenerem reprezentacji jest Komen-
dant Powiatowy PSP w Kozienicach – st. 

bryg. Zbigniew Szczygieł, 
natomiast kierownikiem 
reprezentacji był strażak 
z KPPSP Kozienice – kpt. 
Daniel Jastrzębski.

Mniej liczny udział  
w reprezentacji Mazow-
sza zawodników z KPPSP 
Kozienice (w porównaniu 
do ubiegłych lat) był spo-
wodowany kontuzjami 
jakie odnieśli nasi zawod-
nicy (Daniel Jastrzębski  
i Paweł Kowalski) podczas 
niedawnych Mistrzostw 
woj. Mazowieckiego.

Nasza drużyna zajmowała następujące 
lokaty w poszczególnych konkurencjach:
– wspinanie przy użyciu drabiny hakowej 

– IV miejsce
– pożarniczy tor przeszkód 100 m – IV 

miejsce
– sztafeta pożarnicza 4 x 100 m – XIV 

miejsce
– pożarnicze ćwiczenie bojowe – I miej-

sce – nowy rekord Polski
W klasyfikacji generalnej – repre-

zentacja woj. mazowieckiego została 
sklasyfikowana na V miejscu w Polsce.

Drużynie z Mazowsza nie udało się 
obronić mistrzowskiego tytułu, ale wyniki 
osiągane w poszczególnych konkurencjach 
utrzymują ją w ścisłej krajowej czołówce 
i pozwalają liczyć na osiągnięcie lepszego 
rezultatu w przyszłorocznych zawodach. 
Należy zaznaczyć, że straty naszej drużyny 
do miejsc „medalowych” były minimalne 
– w większości rozegranych konkurencji. 

Na podkreślenie zasługuje fakt zdobycia 
przez naszą drużynę I miejsca w prestiżowej 
konkurencji „ćwiczenie bojowe” oraz usta-
nowienie nowego rekordu Polski, który wy-
nosi obecnie 27,25 s. „Stary” rekord Polski  
w tej konkurencji został poprawiony o ponad 
1 sekundę, co na tym poziomie rywalizacji 
jest wyczynem bardzo rzadko spotykanym. 
Jest to jedna z najtrudniejszych dyscyplin 
sportu pożarniczego, gdyż wymaga perfek-
cyjnego współdziałania całej, siedmioosobo-
wej drużyny. W zgodnej opinii fachowców 
– nowy rekord Polski utrzyma się przez co 
najmniej kilka najbliższych lat. Jako cieka-
wostkę trzeba przytoczyć fakt, że drużyna 
Mazowsza jako jedyna z całej stawki startu-
jących drużyn uzyskała w dwóch regulami-
nowych biegach czasy poniżej 30 s.

Ceremonia zakończenia Mistrzostw 
była połączona z wręczeniem zawodnikom 
i drużynom pucharów, dyplomów i nagród.  
asp. sztab. walDemar krakowiak

rzecznik Prasowy
k-dta Pow. PsP w kozienicach

iX sesja RaDy PowiatU kozieNickieGo
21 czerwca 2011 r. odbyła się IX Sesja 

Rady Powiatu Kozienickiego. Radni zapozna-
li się z informację o funkcjonowaniu Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kozienicach oraz oceną 
stanu dróg powiatowych. Podczas obrad roz-
patrzone zostało sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Kozienickiego za 2010 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Za-
rządu Powiatu Kozienickiego za 2010 r.

Po przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
Zamiejscowy w Radomiu w sprawie przed-
łożonego sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu za 2010 r. i w sprawie wniosku Ko-
misji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Kozienickiego odbyła 
się dyskusja o wykonaniu budżetu powiatu 
za 2010 r. Radni podjęli uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok  

i sprawozdania finansowego oraz w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2010 r.

Podjęte zostały także uchwały w na-
stępujących sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Gniewoszów na realizację zadania „Zakup 
nowego ciężkiego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla OSP Gniewoszów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gniewoszów na realizację zadania „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  
z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, 
Regów Nowy, Sławczyn Stary, Gm. Gnie-
woszów. Zlewnia Stacji SP.1 Etap1”,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2011 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Kozienickiego na lata 2011-2037,

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego SP ZZOZ w Kozienicach 
za 2010 rok,

– udzielenia poręczenia kredytu dla SP 
ZZOZ w Kozienicach,

– przekształcenia poprzez rozszerzenie 
zakresu udzielanych świadczeń zdro-
wotnych SP ZZOZ w Kozienicach,

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości będącej w użytkowaniu 
SP ZZOZ w Kozienicach (dot. II i III p. 
Oddziału Zakaźnego),

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości będącej w użytkowaniu  
SP ZZOZ w Kozienicach (dot. kuchni),

– zmiany do Uchwały Nr V/46/2011  
z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
do realizacji w Powiecie Kozienickim 
na 2011 rok.

Wydarzenia/Informacje
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Puchar Polski w siatkówce Plażowej „kozienice 2011”
Na trzy dni – od 24 do 26 czerwca br. – 

Kozienice stały się stolicą polskiej siatkówki 
plażowej. Na boiskach przy krytej pływalni 
„Delfin” rozgrywane były zawody Pucharu 
Polski – jednego z najlepszych turniejów „pla-
żówki” w kraju. Na starcie stawiła się niemal 
cała krajowa czołówka. Dwadzieścia dzie-
więć par walczyło w eliminacjach o awans 
do turnieju głównego. Wśród ośmiu, którym 
udała się ta sztuka, znaleźli się między inny-
mi Mariusz Dankowski i Robert Żuchowski 
– były zawodnik KKS-u Kozienice. Odpadli 
natomiast Bartosz Janeczek i Fabian Drzyzga, 
na co dzień siatkarze AZS-u Częstochowa.

Zwycięzcy eliminacji dołączyli do ośmiu 
rozstawionych par, wśród których – z dzi-
ką kartą – znaleźli się Sebastian Dryński  
i – jedyny reprezentant Kozienic – Krzysz-
tof Jeziorowski. Już w pierwszym spotkaniu 
trafili oni na Mistrzów Europy (do lat 18  
i 20) i Mistrzów Świata (do lat 19) – Barto-
sza Łosiaka i Piotr Kantora. Mecz zakończył 
się zdecydowanym zwycięstwem fawory-
tów w dwóch setach do 15 i 12. Jednakże 
wobec brazylijskiego systemy rozgrywania 
spotkań, gdzie z  turnieju eliminuje dopiero 
druga porażka, para Dryński z Jeziorowskim 
pozostawała nadal w grze. 

Po zwycięstwie nad parą Robert Kuźdub 
– Krystian Lisowski mieli nawet szansę by 
awansować do ćwierćfinałów, ale kolejne de-
cydujące spotkanie przegrali po tie break’u. 

Do półfinałów, które rozegrano w nie-
dzielę awansowali faworyci imprezy. Prze-
ciwnikiem Łosiaka i Kantora byli Michał 
Makowski i Dominik Witczak. W drugim 
półfinale zmierzyli się liderzy rankingu siat-
karzy plażowych, zwycięzcy trzech ostatnich 
turniejów Grand Prix – Tomasz Wieczorek  
i Dawid Popek oraz rozstawieni z numerem 

drugim Damian Wojtasik i Rafał Szternel. 
Oba spotkania o wejście do finału zakończy-
ły się po dwóch setach. Witczak z Makow-
skim pokonali Łosiaka i Kantora, dwukrotnie 
21:16, a turniejowa jedynka Wieczorek – Po-
pek musiała uznać wyższość pary Wojtasik 
– Szternel, przegrywając do 16 i 17. 

W meczu o trzecie miejsce o zwycięstwie 
decydowały ostatnie akcje. Pierwszego seta 
przy stanie 20:19 efektownym blokiem za-
kończył Piotr Kantor. W drugiej partii mło-
dzieżowi mistrzowie świata prowadzili już 
różnicą 6 punktów, ale dopiero po nerwowej 
i wyrównanej końcówce wygrali do 19. 

W finale spotkały się zdecydowanie 
najlepsze pary kozienickiego turnieju.  
W pierwszym secie popis gry dali Witczak 
i Makowski, wygrywając do 14. W kolejnej 
partii pozbierali się Wojtasik ze Szternelem 
– wygrywając do 18 doprowadzili do tie 
break’a. Ten przy dłuższy czas był wyrów-

nany, ale decydujące piłki padły łupem Wit-
czaka i Makowskiego, którzy wygrywając 
do 12 triumfowali w całym Pucharze Polski  
w Siatkówce Plażowej „Kozienice 2011”. 
Dla Dominika Witczaka był to drugi z rzędu, 
a trzeci w karierze triumf w Pucharze Polski. 
Poprzednio wygrywał w parze z Grzegorzem 
Klimkiem, ale występ z Michałem Makow-
skim również wypadł okazale.

Na zakończenie turnieju uroczystej deko-
racji zwycięzców dokonali zastępcy burmi-
strza Gminy Kozienice: Małgorzata Bebelska 
oraz Igor Czerwiński, poseł Czesław Czechy-
ra oraz dyrektor KCRiS Marcin Zmitrowicz.

Trzeba podkreślić, iż rozegrany – po raz 
pierwszy – w Kozienicach Puchar Polski  
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn dostarczył 
wielu emocji i niezapomnianych wrażeń 
sportowych dla gorąco dopingującej – wspa-
niałej – kozienickiej publiczności. 

rafał koczyk

V eDycja oGÓLNoPoLskieGo koNkURsU
„PoLska wieŚ w oczacH mŁoDycH”

1 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzózie już po 
raz piąty zorganizowana została Ogól-
nopolska Konferencja Młodzieży Gimna-
zjalnej, gdzie dokonano podsumowania 
Ogólnopolskiego Konkursu Polska Wieś  
w oczach Młodych. 

Honorowy patronat nad tegoroczną  
V Edycją Konkursu sprawowali:  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  
Marek Sawicki 
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
– Adam Struzik
Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik
Wójt Gminy Głowaczów – Stanisław Bo-
jarski 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się 

w październiku 2004 roku. Już wówczas 
zyskała olbrzymią popularność wśród 
młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z te-
renów wiejskich. 

Tegoroczny Konkurs obejmował dwie 
kategorie prac. Pierwsza polegała na przygo-
towaniu prezentacji komputerowej na temat: 
Energia słońca i wiatru oraz możliwości wy-
korzystania jej na obszarach wiejskich.

W drugiej kategorii należało przygoto-
wać fotografie pt. Barwy nieba.

Podczas konferencji jej uczestnicy wy-
słuchali wykładu, pt. Energia słońca i moż-
liwości wykorzystania jej na obszarach wiej-
skich przygotowanego przez przedstawiciela 
Firmy SOLTEC z Warszawy. Mogli również 
obejrzeć prezentację komputerową nagro-
dzonej pracy, a także wystawę fotografii. 

Dodatkową atrakcję stanowił występ 
muzyczny w wykonaniu dziewcząt z ZSO 
w Brzózie. Laureaci konkursu jak rów-
nież uczestnicy konferencji upamiętnili 
swój pobyt wspólnym zdjęciem. 

Imprezę zakończono uroczystym poczę-
stunkiem dla wszystkich przybyłych gości.
Nagrodzeni w piątej edycji konkursu 
„Polska wieś w oczach młodych”:
Kategoria I – prezentacja komputerowa
I MIEJSCE – Martyna Nejman – Gimna-
zjum im. Kościeleckich w Skępem, opie-
kun Piotr Wyszyński.
II MIEJSCE – Sylwia Wasiołek – Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Susku.
III MIEJSCE – Katarzyna Kochanek  
i Paulina Marchwiany – Publiczne Gim-

Dokończenie na str. 6

Wydarzenia
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V eDycja oGÓLNoPoLskieGo  
koNkURsU „PoLska wieŚ  

w oczacH mŁoDycH”

Dokończenie ze str. 5

nazjum im. Jana Pawła II w Żabnie.
WYRÓŻNIENIA:
Michał Droński – Zespół Szkół SP i Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Suchej Be-
skickiej; Urszula Skierniewska – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie.
Kategoria II – fotografia 
I MIEJSCE – (za dwie prace) – Przemy-
sław Czapski – Gimnazjum im. Ks. St. 
Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu, 
opiekun: E. Strycharczuk
II MIEJSCE (za dwie prace) – Lidia Leś-
niak – Zespół Szkół SP nr 1 im. Jana Pa-
wła II opiekun: Izabela Woźniak
III MIEJSCE – (za dwie prace) – Justyna 
Posłuszna – Publiczne Gimnazjum nr 2 
im. Króla Zygmunta Starego w Kozieni-
cach, opiekun: Justyna Wójcicka
WYRÓŻNIENIA:
Sonia Koprowska – Publiczne Gimnazjum nr 
1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, opiekun: 
Urszula Szerszeń; Aleksandra Pudzianow-

ska – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Króla 
Zygmunta Starego w Kozienicach, opiekun: 
Justyna Wójcicka; Małgorzata Zduniak – Ze-
spół Szkół w Życzynie, opiekun: Maria Zdu-
niak; Ola Bartłomiejczuk – Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowie-
ckiem, opiekun: Katarzyna Bartłomiejczuk, 
Martyna Kołakowska – Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowie-
ckiem, opiekun: Katarzyna Bartłomiejczuk; 
Łukasz Szczepan – Publiczne Gimnazjum nr 
1 im. Jana Pawła II w Krempachach, opie-
kun: Wiesław Nalewajski; Ada Markowska – 
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach, opiekun: Urszula Szerszeń, 
Anna Kowalska – Publiczne Gimnazjum nr 
1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, opiekun: 
Urszula Szerszeń; Maciej Zieliński – Prywat-
ne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstocho-
wie, opiekun: Anita Zientara  

DonaTa wolska – frączyk
zso w Brzózie

ELEKTROWNIA „KOZIENICE” S.A. PODPISAŁA UMOWĘ Z RAFAKO S.A. 
NA ZABUDOWĘ INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN

We wtorek (tj. 28.06.2011 r.) Elektrownia 
„Kozienice” S.A. i firma RAFAKO S.A. 
podpisały umowę na zabudowę instalacji ka-
talitycznego odazotowania spalin. Instalacja 
ta będzie największą tego typu w Polsce.

Elektrownia „Kozienice” S.A. i firma 
RAFAKO S.A. podpisały umowę na reali-
zację w systemie „pod klucz” kompletnych, 
nowoczesnych instalacji odazotowania spa-
lin metodą katalityczną Selective Catalytic 
Reduction (SCR) dla kotłów OP-650 na 
pięciu blokach dwustumegawatowych nr (4 
– 8), opalanych węglem kamiennym i bio-
masą (przy jej udziale masowym nie wyż-
szym niż 10%), co pozwoli na eksploatację 
tych kotłów zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami ochrony środowiska. 

Metoda (SCR) posiada nadany przez Unię 
Europejską status technologii BAT, czyli jest 
najlepszą dostępną technologią wśród wszyst-
kich technologii redukcji tlenków azotu. 

Zabudowa instalacji (SCR) zapewni 80% 
redukcję tlenków azotu w spalinach z aktual-
nego poziomu 500 mg/m3

u NOx  do poziomu 
≤ 100 mg/m3

u NOx w pełnym zakresie mocy. 
Docelowa ilość oczyszczanych gorących spa-
lin wynosić będzie 3,8 mln mn

3/h, natomiast 
ilość usuwanych tlenków azotu to 1500 kg/h. 
Ciężar zabudowanych katalizatorów wyniesie 
ok. 1400 ton a wraz z konstrukcją wsporczą  
i kanałami spalin ok. 5000 ton.

Inwestycja będzie realizowana  

w pięciu etapach, w latach 2011 – 2016, 
w okresach wynikających z harmono-
gramu postojów remontowych bloków  
w Elektrowni „Kozienice” S.A. Całkowi-
ty koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 
235 mln zł brutto.

Elektrownia „Kozienice” S.A. na mo-
dernizację i remonty przeznacza około  
250 mln zł rocznie, ale przygotowuje się do 
dużo większego projektu – budowy bloku 
energetycznego. Podczas konferencji praso-
wej Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu 
kozienickiej elektrowni i jednocześnie Wice-
prezes ENEA SA – potwierdził, że prace przy-
gotowawcze idą zgodnie z planem, a w ostat-
niej fazie przetargu na głównego wykonawcę 
bloku energetycznego znalazły się trzy oferty. 
– Mamy nadzieję, że kontrakt z generalnym 
wykonawcą zostanie podpisany w III kwarta-
le – powiedział podczas konferencji prasowej 
Maciej Owczarek, Prezes ENEA SA. Przypo-
mniał, że planowany blok ma w 2016 r. zostać 
podłączony do sieci energetycznej. 

Prezes Zborowski podkreślił, iż Zarząd 
Elektrowni „Kozienice” S.A. przyjął na 
ten rok napięty plan inwestycyjny, którego 
celem jest dalsze zwiększanie sprawności, 
spełnienie wymogów ochrony środowiska  
i wzrost dyspozycyjności urządzeń wytwór-
czych Elektrowni. Harmonogram prac, reali-
zowany od początku tego roku jest rozłożony 
na kolejne miesiące, aż do listopada.

Rok szkolny 2010/2011 był rokiem 
szczególnym w Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Garbatce-Letnisku. W tym roku 
bowiem, społeczność szkolna świętowała 
100-lecie Oświaty na terenie gminy. 

W czasie całego, minionego roku 
szkolnego w ZSS w Garbatce odbyło się 
wiele konkursów związanych tematycznie 
ze 100-leciem szkoły, apeli poświęconych 
jej założycielce Zofii Sztobryn, lekcji wy-
chowawczych o historii szkoły, spotkań  
z nauczycielami emerytami, jednak najważ-
niejszym dniem był 18 czerwca 2011 roku, 
kiedy to nastąpiło uroczyste podsumowa-
nie obchodów, w którym oprócz uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły, wzięli 
udział emerytowani nauczyciele i dyrek-
torzy, absolwenci, przedstawiciele władz 
samorządowych i oświatowych, parlamen-
tarzyści oraz wszyscy przyjaciele szkoły.  
Z pośród zaproszonych gości na uroczy-
stość przybyli: Poseł na Sejm RP Marek 
Wikiński, W-ce Wojewoda Mazowiecki 
Dariusz Piątek, Członek Zarządu Woj. 
Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Ma-
zowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, 
Dyr. Delegatury KO w Radomiu Dorota 
Sokołowska, Starostę Powiatu Kozieni-
ckiego reprezentowała Naczelnik Wydzia-
łu Promocji i Kultury  Lucyna Domańska 
-Stankiewicz. Przybyli również Z-ca Pre-
zesa Zarządu Okręgu Radomskiego Świa-
towego Związku Żołnierzy AK Edward 
Małachowski, Prezes Oddz. ZNP Dorota 
Kurzawa, przedstawiciele władz lokal-
nych z Wójtem Robertem Kowalczykiem 
na czele.

Uroczystość, której mottem były słowa 
Czesława Miłosza „Z rąk do rąk podajemy 
skromnej mądrości dar zwyczajny”, rozpo-
częła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, 
celebrowaną przez Księdza Biskupa Stefana 
Siczka oraz księży absolwentów. Następnie 
przybyli na uroczystość goście udali się na 
plac przed budynkiem szkoły, gdzie został 
posadzony „Dąb Pamięci”, odsłonięta została 
również Tablica upamiętniająca obchody 100-
lecia Oświaty w Garbatce-Letnisku. 

Kolejnym punktem uroczystości był 
montaż słowno-muzyczny „Z kart histo-
rii szkoły...” przygotowany przez uczniów  
i nauczycieli. W czasie programu zgroma-
dzeni mogli poznać dzieje placówki oraz 
najważniejsze dokonania minionych poko-
leń. Nie zabrakło słów podziękowań, wspo-
mnień, wzruszających przesłań. Całość 
zobrazowana była prezentacją multimedial-
ną, w której przedstawiono najważniejsze 
momenty ze stuletniej historii. 

anna ŚmieTanka 

100-lecie Oświaty  
w Garbatce-letnisku

Wydarzenia/Informacje
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Opór spOłeczny mieszkańców pOwiatu kOzienickieGO 
wObec systemu kOmunistyczneGO w latach 1945-1948
W jednym z numerów Biuletynu 

„Nasz Powiat” poruszyłem tematykę  
i metody komunistycznej indoktrynacji 
prowadzonej w pierwszych powojennych 
latach w powiecie kozienickim (zob. K. 
Zając, Walka o dusze i umysły – początki 
komunistycznej indoktrynacji w powiecie 
kozienickim, [w:] Biuletyn Informacyjny 
Nasz Powiat, Nr 1/2010 (styczeń). Poniż-
szy tekst ukazuje postawy jakie przyjmo-
wali mieszkańcy powiatu kozienickiego 
wobec nasilającego się nacisku nowych 
władz. Swoje tezy i refleksje oparłem na 
ogólnodostępnych wydawnictwach na-
ukowych historyków PRL jak i na włas-
nych badaniach archiwalnych opartych 
na aktach władz, urzędów i instytucji 
publicznych, aktach partyjnych prze-
chowywanych w Archiwum Akt Nowych, 
Archiwum Państwowym w Radomiu 
oraz w Instytucie Pamięci Narodowej.

Proces „wyzwalania” ziem polskich 
przez sowieckie siły zbrojne nie przyniósł 
społeczeństwu upragnionego i długo oczeki-
wanego pokoju. W niedługim czasie okazało 
się, że generalissimus Stalin nie zamierza 
spoczywać na laurach i pławić się w nie-
wątpliwym sukcesie, jakim było – okupione 
wielomilionowymi stratami – zwycięstwo 
nad niemiecką III Rzeszą. Planowane opano-
wanie wpływami sowieckimi krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej i zainstalowanie  
w nich uległych wobec Moskwy komuni-
stycznych rządów, stało się konsekwentnie 
realizowanym za pomocą faktów dokona-
nych celem sowieckiej polityki. 

Masowe represje, aresztowania i wy-
wózki stały się bezpośrednim powodem 
do przyjęcia specyficznej postawy oby-
watelskiej, jakim było przeciwstawienie 
się, opór, opozycja wobec wszystkiego, co 
przynosił nowy system. 

Wśród historyków zajmujących się po-
wojenną historią Polski panuje spór odnośnie 
właściwego pojmowania postaw społecz-
nych wobec władz Polski Ludowej, a także 
nazewnictwa i klasyfikacji różnych przeja-
wów sprzeciwu wobec nowej rzeczywisto-
ści. Nie wdając się jednak w szczegóły tego 
sporu, który notabene wniósł wiele nowych 
i ciekawych poglądów na sprawę, mając zaś 
na uwadze przede wszystkim próbę rekon-
strukcji najwierniejszego obrazu oporu spo-
łecznego na terenie powiatu kozienickiego, 
przyjmę podział zaproponowany przez Łuka-
sza Kamińskiego. Ten znany historyk oporu 
społecznego w państwie totalitarnym, opiera-
jąc się na przebogatym materiale źródłowym 
dokonał następującego wyróżnienia zjawisk 
mieszczących się w pojęciu opór społeczny: 

plotki i pogłoski polityczne; drobne, rozpro-
szone formy oporu; strajki robotnicze; maso-
we protesty młodzieży; ekonomiczny opór 
wsi; przejawy oporu społecznego w wojsku. 
Natomiast samo pojęcie „opór społeczny” 
rozumie jako wszelkie pozainstytucjonalne  
i żywiołowe działania jednostek lub grup 
społecznych ma polu politycznym, społecz-
nym lub ekonomicznym, mające obiektywnie 
lub subiektywnie charakter sprzeciwu wobec 
władz oraz skalę jednostkową.

Dla potrzeb swej pracy, zaadaptuję czte-
ry z nich – ze względu na występowanie  
w mniejszym lub większym stopniu w po-
wiecie kozienickim. Nie znalazły odwzoro-
wania w lokalnych wydarzeniach tylko straj-
ki robotnicze i masowe protesty młodzieży.

W opinii władz każdy, kto nie przysta-
wał na wprowadzane zmiany nazywany 
był „reakcjonistą” lub „bandytą”. Słowa te 
w nowomowie komunistycznej będące po-
spolitym wyzwiskiem miały doprowadzić 
do napiętnowania i poniżenia oponenta.  
O ile ta druga inwektywa z reguły odnosi-
ła się do członków osobiście związanych  
z niepodległościowymi organizacjami pod-
ziemnymi, o tyle mianem „reakcjonistów” 
zwykle i dość dowolnie określano szerokie 
grupy społeczne. W powiecie kozienickim 
głównym ośrodkiem „reakcji” była: górna 
warstwa wsi [bogatsi chłopi, w późniejszym 
czasie nazywani „kułakami”], inteligencja 
pracująca i wolnych zawodów [nauczyciele, 
urzędnicy], zamożne rzemiosło i kupiectwo 
oraz drobnomieszczaństwo rolnicze i ducho-
wieństwo. „Reakcja” miała jakoby – w prze-
ciwieństwie do „postępowych” komunistów 
– znajdować oparcie we wstecznictwie i za-
cofaniu szerokich nieuświadomionych, a na-
wet często analfabetycznych mas chłopskich 
i robotniczych, jak określano przywiązanie 
do tradycyjnych, mocno zakorzenionych  
w narodzie wartości moralnych i etycznych. 

Jak już wspomniałem, opór społeczny  
w latach budowy państwa totalitarnego  
w Polsce wynikał z niezgody na wprowadze-
nie nowego ustroju. Ustroju, który wymagał 
od obywateli bezwzględnego posłuszeństwa, 
miłości i wiary w ideologię propagowaną 
przez władze. Jedną z form oporu było roz-
powszechnianie pogłosek i plotek. Spoglą-
dając na tę kwestię z pozycji ówczesnych 
władz – plotka to propaganda szeptana, zło-
śliwe podkreślenie każdego niepowodzenia, 
przemilczenie sukcesów i osiągnięć, kol-
portaż złośliwych dowcipów politycznych, 
podkreślenie bardzo dużej liczby ludzi po-
chodzenia żydowskiego na wpływowych 
stanowiskach, jak również eksponowanie 
wszelkich wypadków tarć między Rosją So-

wiecką a komunistycznym rządem, spowo-
dowanych głównie szerzącymi się wówczas 
nadużyciami Armii Czerwonej.

W powiecie kozienickim, tak jak w całej 
Polsce, ludność z racji swojej natury, a także 
niespełnionych nadziei lub oczekiwanych 
wydarzeń rozpowszechniała różnego rodzaju 
rewelacje i wieści nie do końca sprawdzone, 
w mniejszym lub większym stopniu prawdo-
podobne. Jedną z częściej pojawiających się 
rewelacji były doniesienia o mającym nadejść 
konflikcie między byłymi aliantami koalicji 
antyhitlerowskiej. Co ciekawe takie pogłos-
ki doprowadzały do tymczasowej psychozy 
wojennej, przejawiającej się w masowym 
wykupywaniu artykułów spożywczych cu-
kru, soli oraz zapałek. Powyższe wydarzenia 
odnotowane m. in. w lipcu 1948 r., zostały 
wywołane napiętą sytuacją międzynarodo-
wą, której przejawem był „kryzys berliński”. 
O sile tego przekazu świadczyć może fakt, że 
wśród lokalnej społeczności typowano nawet 
dokładną datę wybuchu III wojny światowej 
na 4 sierpnia 1948 r. W tym momencie trze-
ba zaznaczyć, że część historyków traktuje 
masowe wykupywanie cukru i innych arty-
kułów spożywczych jako symbol polskiego 
strachu. Omawiając ten aspekt trzeba jed-
nak ukazać również nadzieje, jakie żywiono  
w perspektywie wybuchu konfliktu, który 
mógłby wypędzić Armię Czerwoną [dalej 
ACz] z terenów polskich. Wiele osób żywiło 
więc nadzieję na powrót Polskich Sił Zbroj-
nych z zachodu, co miało doprowadzić do 
obalenia rządów komunistów. Jeden z miesz-
kańców powiatu w 1946 r. czeka na Ander-
sów, inny się wygrażał czekajcie peperowcy 
przyjdzie Anders i się z wami policzymy. 

Jedną z najbardziej nośnych pogłosek 
były te dotyczące stosunków polsko–so-
wieckich i zachowań ACz na terenie 
Polski. W społeczeństwie panowało po-
wszechne przekonanie, że postępujące 
uzależnienie doprowadzi do włączenia 
Polski do ZSRS (obecnie w Polsce rządzi 
ZSRR), brak żywności i innych towarów 
pierwszego użytku tłumaczono wywoże-
niem ich do Związku Sowieckiego. Prak-
tyki „bratniej” ACz, dla zorientowanego 
obserwatora wydawały się z lekka nie-
pokojące zboże jest wywożone wagonami 
pod osłoną nie wiadomo gdzie, ziemniaki 
są pod opieką władz sowieckich. Te wy-
padki potęgowały negatywne ustosunko-
wanie się do ACz, które określane było 
eufemistycznie jako chłodne i obojętne. 
Przy okazji – ówczesne władze lokalne 
doszukiwały się przyczyn takiego sta-

Dokończenie na str 6
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nu przywołując jako analogię Czechów, 
którzy serdecznie witali i żegnali masze-
rujące oddziały sowieckie. Krótko uza-
sadniono rozbieżne stanowisko obu nacji 
względem ACz: Czesi mają być za co 
wdzięczni, ponieważ nie zaznali ciężaru 
strat wojennych. 

Ludzi z powiatu kozienickiego iryto-
wały dokonujące się zmiany i oparcie się 
na symbolach i ideologii sowieckiej. Jeden  
z członków PPS wyraził się następującymi 
słowami: mamy dosyć pomników sowie-
ckich, bo stoją koło kościoła. O ile niektóre 
wymienione pogłoski nie opierały się na 
obrazie zgodnym z prawdą i nie miały swo-
ich korzeni w konkretnych wydarzeniach,  
o tyle pewne plotki znajdowały zaczepienie 
w rzeczywistości, lecz przybierały rozmiar, 
który niepokoił nawet centralne władze 
państwowo-partyjne. Taki przypadek miał 
związek z pacyfikacją wsi w okolicach 
Zwolenia przeprowadzoną 15 czerwca  
1946 r. Akcję przeprowadziły sowieckie 
oddziały w odwecie na spektakularne ude-
rzenie konspiracyjnego oddziału Franciszka 
Jaskulskiego „Zagończyka”, który rozbił ko-
lumnę sowiecką składającą się z 30 ciężaró-
wek. Wypadki te spowodowały, że w całym 
Kieleckiem szerzyły się pogłoski, jakoby 
żołnierze sowieccy nadziewali na bagnety 
dziewczynki idące do pierwszej komunii. 

Społeczność powiatu żałowała utraco-
nych Kresów. Również część z kadry ofi-
cerskiej Wojska Polskiego stacjonującego 
w Kozienicach mówiła, że muszą wrócić 
do swoich majątków na Ukrainę i z tego 
powodu będą wojować z Rosją.

Wiele pogłosek i ciekawostek dotyczyło 
instalującej się w powiecie władzy. Członko-
wie PPR określani byli jako pachołki Stalina, 
agenci NKWD, UB i MO, byli też nazywani 
za bardzo czerwonymi. Poprzez opór słowny 
i groźby społeczeństwo wyładowywało swo-
je frustracje. Mówiąc o PPR dało się słyszeć, 
że: niedługo się z dziadami skończy, (…) na 
komunistów pluję, (…) dotąd będzie źle do-
puki (sic!) PPRowcy nie będą wisieć, (…) 
niedługo ich się skończy, a także inne kalum-
nie i oszczerstwa. Członkowie PPR oraz ich 
działania byli obiektem drwin, szyderstw,  
a także wyśmiewania – taką formę słow-
nego przeciwstawienia się zagrożeniu – co 
podkreślają materiały partyjne – upodobały 
sobie szczególnie kobiety.

Pewne niezadowolenie występowało 
w związku z polityką w „państwie Go-
mułki” [od listopada 1945 r. do stycznia 
1949 r. istniało Ministerstwo Ziem Od-

zyskanych, któremu szefował Władysław 
Gomułka. Jego zadaniem była szeroko 
pojęta administracja Ziemiami Odzyska-
nymi oraz scalenie ich z resztą kraju. Po-
wołanie odrębnego resortu wyłonionego 
nie na podstawie kryterium nie rzeczo-
wego, a terytorialnego było również za-
biegiem politycznym, mającym na celu 
wyłączenie dużej części terytorium kraju 
spod władania Ministerstwa Administra-
cji Publicznej, na którego czele stał Wła-
dysław Kiernik z PSL – przyp. K.Z.] na 
Ziemiach Odzyskanych – pogłoski takie 
mogły wpływać zapewne na proces prze-
siedlania ludności z powiatu kozienickie-
go na ziemie zachodnie.

Dosyć daleko posunięte wnioski, lecz 
oparte na solidnych podstawach zawie-
rały pogłoski o nadreprezentatywności 
Żydów we władzach państwowych i ich 
roli w aparacie bezpieczeństwa. Ludzie 
oburzali się, że osób tej narodowości nie 
widzi się w pracy fabrycznej lub na roli 
jako prostych robotników tylko obejmują 
stanowiska dochodowe. Po wypadkach 
kieleckich z lipca 1946 r. władze z niepo-
kojem stwierdziły, że zjawiska antysemi-
ckie w powiecie zaczęły przenikać głów-
nie do szeregów PPR, gdzie żadną miarą 
nie powinny się zagnieździć. 

Wśród kupiectwa panowało silne 
przekonanie, że handel prywatny zostanie 
zlikwidowany, wobec czego warstwa ta 
nie przejawiała zainteresowania władzą 
ludową, niechęć kupców do komunistów 
wypływała również z działalności Komi-
sji Społecznej Kontroli Cen, która hamo-
wała podwyższanie marż.

Społeczeństwo powiatu kozienickiego 
stawiało również opór w postaci bojkoto-
wania udziału w organizowanych przez 
władze uroczystościach i nadzwyczaj liczne 
uczestnictwo w tradycyjnych świętach pań-
stwowych. Odpowiedni urzędnik z żalem 
zawiadamiał, że na uroczystości z okazji 
świąt sowieckich przychodzą jedynie osoby 
urzędowe, garstka inteligencji i członkowie 
partyjni Bloku Demokratycznego, imprezy 
te omijała w zasadzie reszta społeczeństwa. 
Zupełnie inaczej sprawa wyglądała podczas 
tradycyjnych świąt państwowych jak 3 maja  
i 11 listopada, kiedy place, sale i kościoły były 
szczelnie wypełniane. Bojkot dotyczył rów-
nież działalności społeczno–propagandowej 
poprzez brak zaangażowania w działalność 
różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji 
zakładanych z inicjatywy komunistów.

Na terenie powiatu kozienickiego zano-

towano wiele przejawów oporu w Wojsku 
Polskim. Przywołany już historyk, Łukasz 
Kamiński w swoim dziele wyróżnia kilka 
charakterystycznych nastawień dotyczą-
cych wojska i występujących w nim oznak 
oporu. Są to: dezercje i uchylanie się od 
poboru, stosunek do funkcjonariuszy UB  
i MO, odnoszenie się do PPR, PPS i ich or-
ganizacji młodzieżowych, postawa w trak-
cie walk z oddziałami podziemia zbrojnego 
i inne. Z wymienionych przejawów oporu 
dobrze udokumentowana jest sprawa uchy-
lania się od poboru do wojska. Problem ten 
występował szczególnie podczas poboru 
rocznika 1924 w 1945 i 1946 r. Korzenie 
tego stanu tkwiły w przeświadczenia ogółu 
o niesuwerenności WP, ciężkiej sytuacji by-
towej w wojsku i propagandzie podziemia. 
Podziemie wydało wiele ulotek i odezw do 
społeczeństwa dotyczących stosunków pa-
nujących w wojsku. Jedna z nich brzmiała 
następująco:

OSTRZEŻENIE
Według otrzymywanych ostatnio wia-

domości powoływani obecnie do służby 
wojskowej nie są wcielani do szeregów, 

lecz kierowani do obozów, z których 
następnie wywożeni są na wschód. 

Stosowane to jest przede wszystkim do 
oficerów i podchorążych rezerwy.

W tym stanie rzeczy obowiązkiem każde-
go powołanego do wojska wobec siebie 
i wobec Polski, której żołnierz będzie 

potrzebny, jest uchylać się od wezwania  
i niezgłaszać się do wojska.

Obawy młodych ludzi podsycane przez 
propagandę podziemia skutkowały nie-
doborami w trakcie poboru. Nie pomogły 
wyprawy po rekrutów, nawet sołtysi po-
szczególnych wsi woleli ponieść karę za 
brak inicjatywy w propagowaniu poboru, 
ostatecznie doszło niemal do uprowadzenia 
rocznika 1924 do lasu. Wiele wskazuje na 
to, że spośród rocznika 1924 do rejestracji 
zgłosiło się tylko około 20% wezwanych.

Na terenie powiatu kozienickiego do-
chodziło również do dezercji całych od-
działów WP i przechodzenia do podziemia. 
Jednym z takich przypadków była dezercja 
pododdziału Tadeusza Terczyńskiego, który 
w konspiracji przyjął pseudonim „Okop”. 
Do dezercji doszło na początku czerwca 
1946 r. Terczyński biorąc udział w pacyfi-
kacji lokalnego podziemia zbrojnego pod-
dał się do dyspozycji komendanta zgrupo-
wania WiN „Zagończyka”. Po ujawnieniu 
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zeznał, że takim czynem chciał uratować 
ludzi, przeciwko którym została zorganizo-
wana pacyfikacja. 

Stosunek wojskowych do władz i par-
tii zblokowanych często był negatywny. 
Nierzadko dochodziło do napadów żoł-
nierzy WP na funkcjonariuszy bezpie-
czeństwa i członków PPR, oficerowie WP 
szukali pepeerowców w celu pobicia ich. 
Zdarzały się także wypadki rozbijania 
przez wojskowych zebrań PPR i demolo-
wania świetlic partyjnych.

Przejawem postaw kontestujących przez 
żołnierzy WP wprowadzany porządek, było 
również unikanie spotkań i starć z oddziała-
mi podziemnymi. Jednak, gdy dochodziło do 
konfrontacji żołnierze zazwyczaj oddawali 
strzały w powietrze, gdyż panowała niepisa-
na umowa o niestrzelaniu do siebie. Między 
innymi z tego powodu nie przyniosła ocze-
kiwanych rezultatów pacyfikacja powiatu 
przeprowadzona w kwietniu 1946 r. Wtedy 
to wojsko, według szefa WUBP Kielce mjr. 
Władysława Sobczyńskiego, nie wykazało 
się odpowiednim zaangażowaniem.

Inne oznaki oporu mieszkańców powia-
tu kozienickiego, głównie ludności wiej-
skiej, zauważyć można przy okazji analizy 
zjawiska ściągania tzw. świadczeń rzeczo-
wych. Zostały one wprowadzone dekretem 
PKWN z 18 sierpnia 1944 (z czasem roz-
szerzano zakres świadczeń na coraz większą 
liczbę produktów). Komuniści początkowo 
zapowiadali, że narzucone przez okupanta 
niemieckiego kontyngenty przymusowe 
zostaną zniesione wraz z wypędzeniem 
hitlerowców z terenów polskich. Jak wi-
dać, sami również wprowadzili obowiązek 
dostaw produktów spożywczych i przemy-
słowych w wielkościach, które często prze-
wyższały wymiar świadczeń pobieranych 
przez Niemców. Stan taki doprowadził 
do powszechnego bojkotu świadczeń rze-
czowych w całej Polsce. Nie inaczej było  
w powiecie kozienickim, który wobec 
skali zniszczeń wojennych i powszechnej 
pauperyzacji wsi nie mógł w żaden spo-
sób wywiązać się z narzuconych odgórnie 
wielkości dostaw. W dokumentach wytwo-
rzonych przez administrację powiatu prob-
lem dostaw rzeczowych jawi się jako jeden  
z większych kłopotów lokalnych władz. 

Do marca 1945 r. świadczenia rzeczowe 
zrealizowano w 10%, wobec czego posta-
nowiono wysłać w teren specjalne brygady 
propagandowe. W ciągu całego 1945 r. po-
ziom ten nie podniósł się znacząco, wobec 
czego władze postanowiły ostrzej potrak-
tować opornych mieszkańców wsi. Wobec 

słabej ściągalności świadczeń rzeczowych 
wysyłano więc w teren tzw. „komisje lotne” 
składające się z przedstawicieli wszystkich 
partii politycznych oraz związków zawodo-
wych. Zadania tych komisji sprowadzały się 
do przyspieszenia akcji dostarczania świad-
czeń. Miały one uświadamiać dostawców 
o nałożonych na nich obowiązkach i zaak-
centować, że w ostateczności będą one ścią-
gane przymusowo. W razie szczególnego 
oporu MO będzie przekazywać opornych 
do dyspozycji sądów, które miały wyciągać 
wobec nich konsekwencje. 

Członkowie komisji zamiast wyko-
rzystać siłę argumentu często używali 
argumentu siły i zwyczajnie prowokowali 
biednych chłopów powiatu kozienickie-
go. Dobrze obrazuje to przypadek, kiedy 
jeden z przedstawicieli PPR zgromadzo-
nym rolnikom oznajmił, że jeśli nie od-
dadzą świadczeń, to wsie będą spalone, 
a gospodarze wywiezieni do obozów. 
Towarzyszący mu przedstawiciel PPS 
z kolei oznajmił, że okupacja sowiecka 
(sic!) będzie trwała dopóty, dopóki chło-
pi nie nauczą się oddawać szybko i cał-
kowicie świadczeń rzeczowych. Oliwy 
do ognia dolał funkcjonariusz UB, który 
stwierdził, że drobni gospodarze nie mu-
szą oddawać świadczeń, ponieważ obo-
wiązkowi podlegają jedynie kułacy. Takie 
pokazy siły często potęgowały nienawiść 
chłopów i wywoływały reakcje odwe-
towe. Na przykład, pod koniec 1945 r. 
mieszkańcy jednej z wsi pobili urzędni-
ka propagującego świadczenia. Kilka dni 
po tym wydarzeniu do wsi przyjechali 
funkcjonariusze PUBP i zastrzelili dwie 
osoby. Od tego momentu poborcy bali 
się wyjeżdżać w teren, słusznie spodzie-
wając się porachunków. Czasem przymus 
świadczeń przybierał złowieszczy obraz, 
jak na przykład wtedy, gdy PUBP zaczęło 
imiennie wzywać najbardziej opornych 
chłopów celem stawienia się w urzę-
dzie z kocami i naczyniami do jedzenia.  
W efekcie pomieszczenia biurowe  
w PUBP zmieniły się na pseudoreferat 
świadczeń rzeczowych. Aresztowanych 
poddawano szykanom fizycznym. Włą-
czenie się UB do procesu pobierania 
świadczeń spowodowało jednak wzrost 
dostaw, który w 1946 r. wyniósł 34%  
w zbożu i 52% w ziemniakach. 

Oczywiście gospodarze stosowali róż-
nego rodzaju wybiegi, aby pomniejszyć 
swoje zobowiązania. Niektórzy plantato-
rzy tytoniu z powiatu kozienickiego po-
robili sobie pieczęcie oddziałów leśnych 

i w ten sposób fałszowali „kwity”, legity-
mując się nimi przed poborcami i tłuma-
cząc się, że tytoń został zarekwirowany. 
W oficjalnych enuncjacjach urzędowych 
postawę chłopów określano (…) Brać 
ile się da – nic nie dawać. Ponadto sami 
chłopi mieli się wyrażać o swoim poło-
żeniu następującymi słowy: przetrzyma-
liśmy sanację, okupację, przetrzymamy  
i demokrację. 

Jeszcze bardziej wroga, niż wobec 
świadczeń rzeczowych była postawa 
chłopów wobec pierwszego etapu kolek-
tywizacji wsi. Już od początku 1945 r.  
w środowiskach wiejskich panowała oba-
wa przed widmem „kołchozu”. Wobec 
zaś zapoczątkowania w połowie 1948 r. 
procesu uspółdzielniania produkcji rol-
nej chłopi zaczęli zarzucać władzom, że 
robi się inaczej jak zostało nakreślone 
w PKWN–ie. Grzegorz Miernik, badacz 
postaw mieszkańców wsi kieleckiej wo-
bec kolektywizacji wyszczególnia kilka 
postaw chłopów w tym okresie. Bylo to: 
zaniechanie prac polowych (zbiory, za-
siew i inne), wyprzedawanie inwentarza 
i wstrzymywanie się z zakupem środków 
produkcji, masowy ubój zwierząt. Wiele 
działań chłopi skierowali w kierunku za-
pewnienia sobie posiadania uprawianej 
ziemi. W powiecie kozienickim „boga-
cze wiejscy” przepisywali część majątku 
swoim bliskim, dzielili ziemie między 
domowników. Takie praktyki odnotowy-
wano również w całym kraju. 

Jest pewne, że w utrzymywaniu opo-
ru wśród chłopów pomagało oparcie, 
jakie znajdowali w oddziałach podzie-
mia. Potwierdza to udokumentowany 
przypadek z grudnia 1945 r. zaistniały 
przy okazji rewizji MO w gospodar-
stwie na wsi koło Pionek. W czasie, gdy 
milicjanci niszczyli należące do gospo-
darza przyrządy ktoś dał znać do lasu, 
po czym nadciągnął zbrojny oddział 
partyzantów. W efekcie: wobec liczno-
osobowej przewagi MO wycofała się  
z honorem.

W powiecie kozienickim dochodzi-
ło do wielu innych przejawów oporu  
w mniejszej skali. Opór społeczny był 
formą walki „szarego” obywatela, wyni-
kającą z niezgody na wprowadzane siłą 
rządy totalitarne. W wielu sytuacjach 
stanowił jedyną możliwą formę działania 
o wolną i niezależną Polskę, przy okazji 
dawał upust narastającym frustracjom  
i problemom dnia codziennego.

krzyszTof zaJąc

Dokończenie ze str. 6
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Półfinał narodowego KonKursu PięKności – Miss PolsKi 2011
Dwudziestego piątego czerwca br.  

w Kozienicach odbył się Półfinał Narodo-
wego Konkursu Piękności – Miss Polski 
2011. Ten prestiżowy konkurs organizo-
wany jest w Polsce od 21 lat, a jego zwy-
ciężczyni reprezentuje nasz kraj na wybo-
rach Miss World.

Podczas Koncertu Galowego – w ma-
lowniczo położonym Amfiteatrze – spe-
cjalnie powołane 9 osobowe jury musiało 
wybrać spośród 45 półfinalistek uczest-
niczki konkursu, które powalczą o koro-
nę Najpiękniejszej Polki. W jury zasiedli 
m.in: burmistrz gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, starosta powiatu kozieni-
ckiego Janusz Stąpór, prezes działającej 
w naszym mieście firmy Lactalis – Piotr 
Walczak oraz prezesi firm prywatnych  
i przedsiębiorstw. Jurorom przewodniczył 
Gerhard Parzutka von Lipiński – dyrektor 
konkursu Miss Polski. 

Która z dziewczyn przejmie koronę od 
Miss Polski 2010 Agaty Szewioły? Do-
wiemy się 28 sierpnia – na zakończenie 
finału konkursu Miss Polski 2011.

Galę Półfinału Miss Polski 2011 
poprzedziło tygodniowe zgrupowa-
nie wszystkich półfinalistek w Kozie-
nicach. Kandydatki swoim wdziękiem  
i słowiańską urodą prezentowały bogatą 
ofertę krajoznawczą, turystyczną, rekre-
acyjno-wypoczynkową i kulturalną, jaką 
oferuje nasz piękny i gościnny zakątek 
południowego Mazowsza oraz zachęcały 
do aktywnego spędzania czasu w Gmi-
nie Kozienice. Ponadto kandydatki miały 
zajęcia z choreografami oraz specjalista-
mi od stylizacji i wizażu. Do dyspozycji 
uczestniczek konkursu piękności byli też 
najlepsi fryzjerzy. A wszystko po to, by na 
koncercie półfinałowym zaskarbić sobie 
przychylność jurorów.

W sobotni wieczór kandydatki do tytu-
łu Miss Polski z niezwykłą gracją zapre-

zentowały się przed wspaniałą kozienicką 
publicznością w sukniach ślubnych, ko-
stiumach kąpielowych, sukniach koktaj-
lowych oraz kreacjach wieczorowych

Prezentacje dziewczyn przeplatane 
były występami gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej. Na scenie wystąpili Magda 
Femme, wokalistka i aktorka musicalowa 
Sabina Golanowska, Marcin Nowak oraz 
gwiazda wieczoru – Michał Wiśniewski. 

Galę w amfiteatrze w Kozienicach 
poprowadzili znany prezenter Krzysztof 
Ibisz oraz Robert Jarek.

Kozienice odnotowały dziś najwięk-
sze stężenie piękna na metr kwadratowy 
– stwierdził Krzysztof Ibisz. Nadszedł 
jednak czas przyznania kandydatkom 
poszczególnych tytułów oraz wyboru 22 
kandydatek. Wszyscy zgodnie twierdzili, 
że każda kandydatka zasłużyła na koro-
nę. Nikt nie zazdrościł jury, które musiało 
podjąć bardzo trudną decyzję i wyelimi-

nować połowę 
kandydatek. 

Tytuł amba-
sadorki marki 
Marco Aldani 
otrzymała Alek-
sandra Witkowska  
(nr 44). Ambasa-
dorką firmy Jovi 
została Eweli-
na Radgowska  
(nr 47). 

B u r m i s t r z 
Gminy Kozienic 
Tomasz Śmie-
tanka ogłosił ze 
sceny, iż Miss 
Kozienic i Po-

wiatu Kozienickiego wybrana została 
Justyna Karłowska (nr 11). Justyna to 
dwudziestoletnia studentka. pochodząca 
z miejscowości Mrowiska.

W końcu nadeszła też chwila, kiedy 
ogłoszone zostały wyniki. Do ścisłego 
finału awansowały tylko 22 uczestniczki. 
Ostatnią finalistkę wskażą w głosowaniu 
internauci.

Oto finalistki Miss Polski 2011: nr 30 
Aurelia Pupacz, nr 27 Natalia Pelak, nr 
22 Daria Martyka, nr 38 Kamila Tolasz, 
nr 47 Ewelina Radgowska, nr 17 Marta 
Kownierowicz, nr 12 Magdalena Kołcz, 
nr 5 Jagoda Drzymalska, nr 11 Justyna 
Karłowska, nr 3 Sandra Biernacka, nr 7 
Dayana Grobarek, nr 2 Małgorzta Bień-
kowska, nr 14 Anita Kosmala, nr 44 
Aleksandra Witkowska, nr 15 Kamila 
Kościuch, nr 46 Joanna Chudzińska, nr 
24 Magdalena Niziołek, nr 42 Kamila 
Wenderlich, nr 26 Angelika Ogryzek, nr 
41 Amanda Warecka, nr 28 Olga Płosaj, 
nr 29 Sylwia Popławska.

Kozienicki Półfinał Miss Polski 2011 
okazał się niezwykle ciekawym widowi-
skiem.

W Kozienicach panuje doskonały kli-
mat do organizowania tego typu imprez  
z udziałem najpiękniejszych kobiet z ca-
łej Polski oraz gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej. Gala – transmitowana była 
„na żywo” przez ogólnopolską telewizję 
TV4 (Grupa POLSAT) i osiągnęła bardzo 
wysokie wyniki frekwencji oraz rekordo-
we wyniki oglądalności. Mam nadzieję, iż 
impreza ta wpisze się w tradycję naszego 
regionu i zagości u nas na dłużej reasu-
muje burmistrz Tomasz Śmietanka.

Jarosław Traczyk

Wydarzenia
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Mistrzyni OrtOgrafii z CzarnieCkiegO
Dla większości licealistów ortografia 

przestała być problemem – o ile w ogóle zdą-
żyła zaistnieć jako wyzwanie na poprzednim 
etapie edukacji polonistycznej, o tyle w szko-
le ponadgimnazjalnej jest sprowadzona do 
3 punktów – otrzymywanych bądź nie – na 
maturze z języka polskiego. Przestała mieć ja-
kiekolwiek znaczenie nauka poprawnego pi-
sania kojarzona z koniecznością zapamiętania 
zasad, do których istnieje za dużo wyjątków, 
dyktandami „hojnie upstrzonymi w – czy-
hające na niedokształconych siedemnasto-
ipółletnich pupilów – zagadki ortograficzne” 
oraz rymowanymi wierszykami będącymi 
zbiorami słów z ż/h/ó niewymiennym. Prze-
ciętnego ucznia mało zajmuje temat popraw-
ności językowej, jeśli nawet pisanie z błędami 
nie utrudnia mu szeroko pojętej komunikacji. 
Odpowiedzią na wymagania szkolne jest dys-
leksja lub niezwykle popularna akceptacja 
tej raz na pół roku wpadającej do dziennika 
niedostatecznej z ortografii – tym bardziej, że 
przytrafiła się ona także zdecydowanej więk-
szości kolegów i koleżanek. Diagnoza stanu 
poprawności ortograficznej licealistów jest 
zatrważająca. Problem ignorancji dotyczy nie 
tylko każdej szkoły, ale – uogólniając w stop-
niu dopuszczalnym – każdej klasy w polskiej 
szkole. Przyzwyczajeni do klikania i autoko-
rekty uczniowie czują się zwolnieni z obo-

wiązku zwracania uwagi 
na ortografię. Pisanie zau-
tomatyzowane nie wyma-
ga wysiłku decydowania  
o wielkości liter, typie 
zmiękczenia, a także pod-
stawowych wyborach:  
ż czy rz. Odpowiedzialność 
zostaje niejako zrzucona 
na kontekst komunikatu, 
z którego jednoznacznie 
wynika, o jakie np. mo-
rze/może nam chodzi. Pa-
rafrazowany powyżej typ 
myślenia przeciętnego li-
cealisty staje się niezwykle 
ważnym i trudnym wyzwaniem dla nauczy-
ciela języka polskiego.

W kontekście powyższych uwag już 
samo zainteresowanie ucznia zagadnie-
niem poprawności ortograficznej powinno 
być odczytywane jako sukces dydaktycz-
no-wychowawczy. Tym większą radość 
sprawiają osiągnięcia w konkursach, które 
mogą być najlepszą motywacją do nauki 
poprawnego pisania. Dzięki podobnej mo-
tywacji tegoroczna maturzystka I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach Małgorzata Ka-
pusta zdobyła tytuł Laureatki III miejsca  

w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficz-
nym „Z poprawną ortografią na co dzień”. 
Trzecia w Polsce Mistrzyni Ortografii wró-
ciła z Warszawy z nagrodami i zaprosze-
niem do pogłębiania zdolności w ramach 
studiów polonistycznych. Celem konkursu 
było propagowanie kultury języka pol-
skiego wśród dzieci i młodzieży, wyra-
bianie w uczniach nawyku dociekliwości 
poznawczej, doskonalenie świadomego  
i celowego posługiwania się poprawną or-
tografią. Uczennica Czarnieckiego osiąg-
nęła wszystkie te umiejętności.

dr małgorzaTa PoTenT

„zasŁUżoNy DLa kULtURy PoLskiej” DLa DyRektoR  
BiBLioteki PUBLiczNej GmiNy kozieNice

6 czerwca w auli Akademii Leona Koź-
mińskiego bibliotekarki i bibliotekarze  
z województwa mazowieckiego obchodzili 
Dzień Kierbedziów – Święto Bibliotekarzy  
i Bibliotek, (rodzina Kierbedziów ufundowa-
ła pierwszą bibliotekę w Warszawie przy ul. 
Koszykowej). Podczas uroczystości Elżbieta 
Stąpór dyrektor Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Kozienice otrzymała odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Elżbieta Stąpór jest dyrektorem 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice od 
2004 r. Dba o rozwój bazy materialnej Bi-
blioteki. W 2005 r. pozyskała finansowanie 
na remont siedziby Biblioteki ze środków 
UE ZPORR. W 2005 r. uruchomiła kolejną 
filię biblioteczną na terenie Gminy Kozienice  
i obecnie zarządza 8 placówkami biblioteki 
gminnej oraz prowadzi nadzór merytoryczny 
nad 11 bibliotekami samorządowymi w po-
wiecie kozienickim. Przekonała władze sa-
morządowe do zmiany lokalizacji 4 placówek 
bibliotecznych i przeznaczenia znacznych 
środków na ich modernizację i nowe wypo-
sażenie. Pozyskuje środki zewnętrzne na roz-
wój i działalność biblioteki m.in. z programów 
operacyjnych MKiDN, PROW, FRSI i od in-
stytucjonalnych grantodawców. 

W latach 2005-2009 była sekretarzem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej. Jest współzałożycielką Kozienickie-
go Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych i współorganizatorką pierwszych 
widowisk historycznych. Opracowała  
i zredagowała 10 numerów regionalnego pe-
riodyku kulturalno-historycznego ZIEMIA 
KOZIENICKA, do którego również pisze 
artykuły historyczne. Przygotowała do dru-
ku wydawnictwa Biblioteki: R. Kucharski 
„Fraszki” (2005), „Ja i mój świat” i „Wam 
Kozienice poświęcam te słowa” (2006) 
– jako pokłosie konkursów literackich orga-
nizowanych przez Bibliotekę, tomik wierszy 
L. Zabiegałowskiej „Zawód Prometeusz” 
(2009), zbiór opowiadań J. Karasia „Ko-
zienickie Opowieści” (2008), zredagowała  
i przygotowała do druku także „Klechdy Ko-
zienickie” i „Jak to kiedyś bywało”. 

Wdrożyła w Bibliotece cykl imprez 
promujących regionalnych twórców pn. 
„Poznaj sztukę swoich sąsiadów” oraz 
cykl konferencji popularno-naukowych 
„Lekcja historii w Bibliotece”, podczas 
których przybliżana jest historia współ-
czesna we współpracy m.in. z IPN (ośrod-
ki w Warszawie, Kielcach, Radomiu  
i Lublinie) i innymi instytucjami nauko-

wymi w kraju oraz historia regionalna –  
w oparciu o badania lokalnych historyków 
i regionalistów. Organizuje wystawy wpły-
wające na pogłębianie wiedzy historycznej 
np.: „Sowieckie Piekło 1939 – 1956”, 
„Zwyczajny” resort. Ludzie i metody 
„bezpieki” 1944 – 1956, „Stan wojenny – 
spojrzenie po latach”, „Twarze radomskiej 
bezpieki”, „Pamiętajmy. Wojna i okupacja 
na ziemi kozienickiej” – w 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.

Dyrektor biblioteki organizuje wiele 
konkursów dla młodzieży m.in. „Moja 
mała Ojczyzna w Internecie”, „Znane po-
stacie powiatu kozienickiego”, „Polscy 
nobliści”, „Libros Lege”.

Organizatorka wielu spotkań z pisa-
rzami promujących literaturę i czytelni-
ctwo w lokalnym środowisku. Inicjatorka 
postępu w Bibliotece i wdrażania nowych 
metod zaspokajania potrzeb czytelni-
czych i oświatowych społeczeństwa m.in. 
poprzez automatyzację procesów biblio-
tecznych, udostępnienie bezpłatnego In-
ternetu we wszystkich placówkach oraz 
promocję Biblioteki i jej usług w lokalnych  
i regionalnych mediach oraz poprzez stro-
nę internetową.

Informacje/Wydarzenia
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Dokończenie ze str. 2

90 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOZIENICACH
cięco-młodzieżowy „Ryczmond”, przy 
filii nr 6 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub 
Filmowy, a przy filii nr 5 dziecięco-mło-
dzieżowy klub „Pałac”. Placówki orga-
nizują dla swoich młodych czytelników 
spotkania z autorami książek dla dzieci, 
konkursy wiedzy i artystyczne, dyskusyj-
ne kluby książki. 

Bibliotekarki odwiedzają przedszkola 
i młodsze klasy szkół podstawowych oraz 
miejscowy dom dziecka, gdzie prezentu-
jąc baśnie i opowiadania dla dzieci – często  
w teatralnych strojach, skutecznie zachęcają 
dzieci do czytania. Rocznie nasze placówki 
odwiedza ponad 40 wycieczek szkolnych.

W br. poszerzyliśmy swoją działalność 
o ofertę zajęć dla małych dzieci. Z taką pro-
pozycją występujemy w placówkach, które 
mają ku temu odpowiednie warunki lokalo-
we i chętną do pracy kadrę. W filii nr 1 w Ko-
zienicach w styczniu otworzyliśmy „Kącik 
Kubusia Puchatka”, wyposażony w koloro-
we mebelki przystosowane do potrzeb dzie-
ci, zabawki i gry edukacyjne oraz specjalnie 
dobrane książeczki. „Kącik” służy dzieciom 
w czasie, gdy ich matki lub opiekunki korzy-
stają z innych usług biblioteki lub załatwiają 
ważne sprawy. „Kącik” realizuje plan zajęć 
dla dzieci oparty na lekturze mądrych, edu-
kacyjnych i wychowawczych książeczek, 
poruszających ważne ludzkie tematy: potrze-
bę dobroci, życzliwości, bezinteresowności, 
godności, miłości, szacunku dla innych. 
Uważamy, że w dzisiejszym zagonionym  
i pogubionym świecie warto wychowywać 
w odniesieniu do wartości. Rodzice często 
zapominają jak ważnym i pomocnym instru-
mentem wychowawczym  może być dobrze 
dobrana literatura. 

Drugi „Kącik” powstał w lutym w Filii 
nr 5 w Nowej Wsi, gdzie po długotrwałym 
remoncie budynku użytkujemy dodatkowe 
pomieszczenia. Urządzenie tego kącika 
wsparła finansowo wspólnota mieszkań-
ców, przeznaczając na ten cel część tzw. 
funduszu sołeckiego. 
Obchody jubileuszu 90. lecia

Z okazji jubileuszu 90. lecia biblioteki 
publicznej w Kozienicach jej pracownicy 
starali się rzetelnie przygotować do świę-
towania, wychodząc z założenia, że świą-
tecznie powinni czuć się przede wszystkim 
czytelnicy. Stąd wszystkie placówki w maju 
realizowały program kulturalny z akcentami 
promocji książki i czytelnictwa oraz szacow-
nego jubileuszu ( na 90. lecie zaplanowaliśmy 
na cały rok 90 imprez kulturalnych, z czego 
30 odbyło się w  maju). Obchody rozpoczę-
liśmy od ogłoszenia konkursu na nowe, cy-
frowe logo Biblioteki. Na konkurs napłynęło  
19 prac, a zwycięzcą został Kacper Kudyniuk 

z Cieszyna, proponu-
jąc znak graficzny op-
arty na bryle budynku 
naszej siedziby. 

W piątkowy wie-
czór 13 maja gościła 
w Bibliotece gwiaz-
da radia i telewizji 
– Maria Czubaszek. 
14 maja spotkaliśmy 
się z naszymi młody-
mi czytelnikami na 
pikniku rodzinnym, 
zorganizowanym dla 
najlepszych czytel-
ników Oddziału dla 
dzieci w bibliotekach 
na ul. J. Kochanowskiego i M. Kopernika.

W niedzielę 15 maja Biblioteka zorganizo-
wała spotkanie autorskie pn. „Imieniny Babci 
Zosi” z Zofią Kucharską – powszechnie zna-
ną i lubianą poetką ludową z Kozienic.

Dlaczego imieniny? – bo spotkanie od-
było się w dniu imienin autorki. Dlaczego 
Babci Zosi? – bo w spotkaniu uczestniczyły 
dzieci z PSP nr 1 w Kozienicach, które trak-
tują p. Zofię Kucharską jak babcię, a ona je 
jak wnuki. Znają się z licznych spotkań or-
ganizowanych w szkole lub bibliotece.

Na dobrych imieninach powinno być 
wiele gości, prezentów i atrakcji, muzyka 
i dobre jedzenie. W przypadku spotkania 
w Bibliotece wszystkie te warunki zosta-
ły spełnione. Gości było tak dużo, że bi-
blioteka z trudem wszystkich pomieściła  
(z uwagi na deszcz nie mogliśmy prze-
nieść się do ogrodu). Solenizantka oprócz 
licznych kwiatów, listów gratulacyjnych  
i powinszowań otrzymała (na wniosek Bi-
blioteki) przyznaną przez Ministra Kultury 
B. Zdrojewskiego honorową odznakę „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, drugim bar-
dzo radującym Z. Kucharską prezentem 
była książeczka wydana przez Bibliotekę 
z jej wierszami dla dzieci i dziecięcymi ry-
sunkami (powstałymi w ramach konkursu 
„Bajki Babci Zosi”). Spotkanie urozmaicał 
występ Zespołu Obrzędowego ze Stryko-
wic Górnych. Babcia Zosia nawet nie sta-
rała się ukryć łez wzruszenia.

Na finał majowych obchodów  
90. lecia Biblioteki obraliśmy niedzielę 
29 maja, starając się przygotować imprezę 
wyjątkową, zapadającą w pamięci miesz-
kańców miasta. Rozpoczęliśmy o godzi-
nie 18.00 mszą świętą w parafialnym koś-
ciele, odprawioną w intencji czytelników  
i bibliotekarzy (także tych zmarłych, któ-
rych nazwiska wymieniono). 

Po mszy odbył się koncert w wyko-
naniu dwóch uzdolnionych braci Adama 

(skrzypce) i Jana (wiolonczela) Roszkow-
skich. Bardzo dobra akustyka, właściwa 
dla kościoła św. Krzyża i charakter mu-
zyki sprawiły, iż wszyscy uczestnicy (peł-
ny kościół) mogli się poczuć świątecznie  
i wyjątkowo. W Kozienicach do tej pory 
nie było koncertu wiolonczelowego, a po-
łączenie brzmienia skrzypiec i wioloncze-
li oraz niezwykle relaksującej muzyki ba-
rokowej  z zabytkową scenerią wywołało 
wrażenia niezapomniane (wielu uczest-
ników koncertu o tym zapewniało). Po 
koncercie goście udali się do Biblioteki, 
gdzie czekał jubileuszowy szampan, tort 
i pierwsze tego roku truskawki oraz wy-
stawa oparta o wpisy do kroniki, plakaty, 
zaproszenia i fotografie z bibliotecznych  
imprez – obrazujące historię działania Bi-
blioteki, poza tym wielu przyjaciół biblio-
tekarzy z Warszawy, Radomia, Zwolenia 
i kozienickich bibliotek, przedstawicie-
le lokalnych władz i poseł na Sejm RP  
Cz. Czechyra oraz wielu czytelników. 
Miały miejsce życzenia, przemówienia  
i podsumowania. Dyrektorka Biblioteki, 
E. Stąpór dziękowała wszystkim współ-
pracownikom, sympatykom i użytkow-
nikom, którzy przyczyniają się i mają 
wpływ na wysoki poziom działania Bi-
blioteki – ważnej instytucji kultury w na-
szym mieście.

Spotkanie zakończyło się w późnych 
godzinach wieczornych zaproszeniem 
wszystkich uczestników na obchody 
100. lecia, do których pozostało już tyl-
ko 10 lat.

Trwałą pamiątką jubileuszu są trzy 
książki opracowane i wydane w maju 
przez Bibliotekę: Wiersze Babci Zosi, 
Klechdy kozienickie i książka Jak to kie-
dyś bywało? o życiu codziennym miesz-
kańców ziemi kozienickiej na początku 
XX wieku. 

Książki są do nabycia w Bibliotece.
elżBieTa sTąPór

Informacje
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DDA – czyli wstyDliwA 
przeszłość

„Byli dziećmi, które w dzieciństwie 
musiały zachowywać się jak dorośli. Do-
rastają nosząc w sobie bolesne, potwor-
ne, wstydliwe dziedzictwo swojej rodzi-
ny. Paniczne lęki, kłujące wspomnienia 
albo puste miejsca tam, gdzie powinny 
być uczucia”. (Ewa Woydyłło, 1991, 
„Wybieram wolność...”).

Przykre doświadczenia wyniesione 
z rodziny alkoholowej przez Dorosłe 
Dzieci Alkoholików (DDA) mają przede 
wszystkim ogromny wpływ na ich bli-
skie relacje z innymi w życiu dorosłym. 
Duża część DDA jest przekonana, że  
w małżeństwie można się tylko nawza-
jem krzywdzić. Nie wiążą się z nikim 
na stałe, ponieważ boją się powtórzenia 
we własnym związku tego, co działo się  
w ich domu rodzinnym. 

Niektórzy mają kłopoty z odnalezie-
niem się w roli rodzica. Wielu DDA nie 
decyduje się na to, żeby mieć dzieci albo 
podejmuje taką decyzję późno. Obawia-
ją się, że skrzywdzą swoje dzieci, wno-
sząc do wychowania doświadczenia  
z własnego domu. W niektórych DDA 
własne dzieci mogą wzbudzać gniew  
i trudno im się powstrzymać przed agre-
sją (krzykiem, groźbami czy uderze-
niem). Jednocześnie mają świadomość, 
że to nie dziecko zawiniło.

Część Dorosłych Dzieci Alkoholi-
ków rezygnuje z życia osobistego, po-
nieważ wierzą, że ich podstawowym 
zadaniem jest opiekowanie się rodzi-
cem/rodzicami, albo czuwanie, by na-
wzajem nie zrobili sobie krzywdy. Nie-
koniecznie z nimi mieszkają. Spotkać 
można takich DDA, którzy mają własne 
rodziny, ale każdy weekend, święta czy 
wakacje spędzają z rodzicami. Zdarzają 
się także rodziny, w których trzydzie-
stoletnie czy czterdziestoletnie „dzieci” 
mieszkają w domu rodzinnym. Zwykle 
więź Dorosłych Dzieci Alkoholików  
z rodzicami jest bardzo silna, choć kon-
takty nie zawsze układają się dobrze lub 
są wręcz konfliktowe.

Centralnym problemem DDA jest 
więc upośledzenie zdolności do wcho-
dzenia w bliskie relacje z ludźmi i ni-
ska samoocena (często maskowana 
osiągnięciami zawodowymi). Aby to 
zrozumieć, warto spojrzeć na takie oso-
by z perspektywy małego, zranionego 
dziecka, które rozwija się w skrajnie 
nieprzyjaznym i nieprzewidywalnym 
środowisku rodzinnym. Już jako kilku-

letnie dzieci są świadkami scen, które 
znacznie przerastają ich możliwości ro-
zumienia czy emocjonalnego poradze-
nia sobie z nimi (ciągłe awantury, bicie, 
wyzwiska).

Jednym ze sposobów na uporanie się 
z nieznośną codziennością jest odcię-
cie się od przykrych emocji (strachu, 
wściekłości, wstydu, bezradności). To 
jednak wymaga dużej samokontro-
li, a ceną jest utrata spontaniczności 
i zepchnięcie nieprzyjemnych uczuć 
do nieświadomości (a tam żyją one 
własnym życiem). Dziecko dorasta, 
rzeczywistość się zmienia, ale emocjo-
nalne nawyki pozostają. To co służyło 
przetrwaniu w rodzinie alkoholowej, 
uniemożliwia teraz normalne funkcjo-
nowanie. Dorosłe Dziecko Alkoholika 
cierpi na chroniczny brak poczucia 
bezpieczeństwa w otaczającym świe-
cie, brak zaufania do ludzi, ma ciągłą 
potrzebę kontrolowania siebie i oto-
czenia. Żyje w nieustannym napięciu, 
w oczekiwaniu na coś nieprzyjemnego 
(tak jak kiedyś, gdy nie wiadomo było 
w jakim stanie rodzic wróci do domu  
i co się stanie potem). 

Efektem tego rodzaju przeżyć jest 
dostosowanie się do nienormalności, 
jeśli nie ma innego sposobu oderwa-
nia się od takiej rzeczywistości. W tym 
procesie adaptacji uczy się trzech rze-
czy na „nie”: nie ufać,  nie mówić, nie  
odczuwać.

Nie ufać. Ponieważ ufności dzie-
cko uczy się od rodziców, brak oparcia  
w dorosłych pozbawia je pewności  
i rozeznania w otaczającym świecie. 
Niespełnione obietnice, niedotrzymane 
umowy, zagubienie i niespójność dzia-
łań dorosłych, niekonsekwencje wy-
chowawcze - wszystko to nie sprzyja 
kształtowaniu się orientacji i ufności.

Nie mówić. Silnym komunikatem 
od dorosłych w sprawach związanych 
z problemem alkoholowym jest niewy-
powiadanie się na temat sytuacji pa-
nującej w domu. Oznacza to zamknię-
cie się na tematy związane z rodziną 
wobec obcych. Nie mówi się o tym, 
że on/ona pije. Można mówić o złym 
samopoczuciu, niedyspozycji czy złej 
kondycji. Dzieci milkną i chronią jak 
największy skarb TĘ tajemnicę rodzin-
ną o alkoholu i incydentach pod jego 
wpływem. Robią to ze wstydu, strachu 
i nadziei, że będzie lepiej i że nie jest 

tak naprawdę najgorzej. Owocuje to 
tragiczną samotnością dziecka w ro-
dzinie alkoholowej.

Nie odczuwać to skutek znieczu-
lenia się dziecka na warunki panujące 
w domu i sytuację rodzinną. Dziecko 
za wszelką cenę chce się oderwać od 
nieprzyjemnych uczuć, łatwiej jest bo-
wiem przekonać siebie samego, że się 
nic nie czuje, niż czuć i cierpieć. Jest to 
bardzo niebezpieczne dla psychiki mło-
dego człowieka, bowiem może spowo-
dować trwałe odcięcie się od własnych 
emocji i potrzeb, a także może nastą-
pić wyłączenie czujnika emocjonal-
nego, który jest niezbędny w dalszym 
życiu do poprawnego funkcjonowania  
w świecie i w społeczeństwie.

Jak więc odczarować przeszłość? 
DDA aby czuć się zdrowe i spełnione 
musi przede wszystkim odkryć swoją 
prawdziwą tożsamość oraz zaaprobo-
wać i pokochać siebie takim jakim jest, 
z całym bagażem w jaki zostało wypo-
sażone. Emocjonalne problemy może 
pomóc rozwiązać świadomość mocy 
kształtowania swojego dorosłego ży-
cia w dowolny, ale pozytywny sposób. 
Świadomość prawa do szczęścia, prawa 
do wyrażania siebie i otaczania takimi 
ludźmi, jakich lubimy i szanujemy, to 
jeden z podstawowych kroków pora-
dzenia sobie z tą „wstydliwą” i przykrą 
przeszłością.

anna zynek

VIII SESJA RADY POWIATU 
KOZIENICKIEGO

24 maja 2011r. odbyła się VIII (Nad-
zwyczajna) Sesja Rady Powiatu Kozieni-
ckiego IV kadencji.

Podjęte zostały uchwały w sprawie:
– powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczni-
ctwa SP ZZOZ w Kozienicach,

– powołania Rady Społecznej przy  
SP ZZOZ w Kozienicach.

– zaopiniowania czasowego zaprzesta-
nia działalności oddziału ginekolo-
giczno-położniczego w SP ZZOZ  
w Kozienicach.

Informacje
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ABC KONSUMENTA – O CZyM NALEży PAMIĘTAć PRZED WyJAZDEM NA WAKACJE
10 WAKACyJNyCh PRZyKAZAń ROZWAżNEgO KONSUMENTA

1. Dokumenty 
Przed rozpatrywaniem ofert wypoczyn-
ku sprawdź czy wszyscy w rodzinie, 
którzy mają wyjechać na letni wypoczy-
nek mają ważne dokumenty na podróż. 
Dziecko też musi mieć własny paszport. 

2. Nie kupuj „kota w worku”
Uważnie przeczytaj umowę zanim ją pod-
piszesz. Zwróć uwagę na punkty umowy i 
inne informacje napisane „drobnym” dru-
kiem. Gdy nie możesz ich przeczytać za-
żądaj ich powiększenia np. na ksero albo 
złóż zastrzeżenie o nieczytelności tej części 
umowy. Umowę należy zawrzeć na piśmie. 
Do umowy należy dołączyć katalog z opi-
sem miejsca pobytu, ale przed podpisaniem 
umowy warto porównać opis w katalogu  
z informacjami i opiniami zamieszczonymi 
przez innych turystów w Internecie. Przed 
podpisaniem umowy zażądaj informacji  
o wymaganych dokumentach uprawnia-
jących do przekraczania granicy (paszport  
i jego termin ważności, wizy, dowód osobi-
sty w Unii) i otrzymaną informację porów-
naj z punktem 1.

3. Nie bój się „last minute” 
Jest to pełnowartościowa oferta. Mamy 
prawo do wszelkich świadczeń i stan-
dardów z oferty pierwotnej. Jeżeli nie 
zostały wypełnione warunki umowy 
możesz reklamować wycieczkę „last 
minute” tak jak każdą inną.

4. Sprawdź dokładnie opcję „All inclusive”
Opcja „All inclusive” nie jest opcją obję-
tą jakimś standardem. W każdym hotelu 
może oznaczać coś innego, np. w jednym 
hotelu otrzymamy całodzienne wyżywie-
nie, alkohole międzynarodowe, przekąski 
pomiędzy posiłkami i napoje bezalkoho-
lowe na plaży, fitness, saunę, ale w innym 
może to oznaczać tylko 3 główne posiłki 
dziennie plus lokalne napoje. 

5. Nie licz na gwiazdki (hotelowe)
3*** w Tunezji nie równają się 3***  
w Hiszpanii. Standard hotelu określany 
jest według przepisów lokalnych, dlatego 
różni się między regionami świata. Ponad-
to niektórzy organizatorzy turystyki nieraz 
mają swoje oznaczenia gwiazdkami hote-
li. Należy dokładnie zapoznać się z opisem 
standardów hoteli zawartym w katalogu.

6. Ubezpieczenie ma znaczenie
Przed podpisaniem umowy zapoznaj się 
z warunkami ubezpieczenia oferowanym 
przez biuro podróży, dowiedz się jaki 
rodzaj opieki ono gwarantuje i jaka jest 
kwota odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela. Najczęściej są to standardowe wa-
runki, nie pokrywające kosztów leczenia  
w szpitalu osoby z przewlekła chorobą 

(np. alergie, choroby serca i inne wcześ-
niej zdiagnozowane i na które leczymy 
się lub leczyliśmy się) oraz leczenia 
skutków wypadków spowodowanych 
uprawianiem sportów ekstremalnych 
np. nurkowanie, surfing itp. Jeżeli mamy 
zdiagnozowane choroby przewlekłe lub 
chcemy uprawiać sporty w trakcie poby-
tu wypoczynkowego musimy zawrzeć 
dodatkowe ubezpieczenie obejmujące 
te przypadki albo u ubezpieczyciela, 
który nas ubezpiecza zgodnie z umo-
wą imprezy turystycznej lub u innego 
ubezpieczyciela. Także w tych przy-
padkach musimy przekalkulować mak-
symalną kwotę na jaką jest oferowane 
ubezpieczenie i czy nie należy ubez-
pieczyć się na wyższą sumę. Pamiętaj, 
że jeżeli koszty leczenia, transportu do 
kraju przekroczą sumę na jaką jesteśmy 
ubezpieczeni różnicę będziemy musieli 
pokryć ze środków własnych. Te zasady 
dotyczą wszystkich członków rodziny 
wyjeżdżających razem w ramach jednej 
umowy.
Przy wyjazdach do krajów należących 
do Unii Europejskiej należy też zabrać 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego.

7. Uwaga na bagaż
Dowiedz się o dopuszczalny limit kilo-
gramów bagażu przypadający na jedną 
osobę. Pamiętaj, że za kilogramy baga-
żu ponad limit należy zapłacić i mogą to 
być nieraz dosyć wysokie sumy. 
Do bagażu podręcznego zbieranego na po-
kład samolotu nie wolno zabierać ostrych 
przedmiotów ani buteleczek o pojemności 
powyżej 100 ml pojemności.
Pamiętaj o oznakowaniu bagażu przy-
wieszką lub naklejką ze swoim nazwi-
skiem i adresem.
W razie zaginięcia bagażu lub jego 
zniszczenie musisz wypełnić na lotni-
sku protokół nieprawidłowości baga-
żowej tzw. PIR (Property Irregulari-
ty Report). Kopię zachowaj dla siebie  
i następnie złóż reklamację do linii lot-
niczej. Pamiętaj bez dokumentu PIR re-
klamacja nie będzie rozpatrzona.

8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania
Nigdy nie gódź się na oddanie przy-
sługi bez względu na argumentację  
i nie przyjmuj do przewozu rzeczy na-
leżących do innych osób. Zdarza się, że  
w ten sposób ktoś chce dokonać prze-
mytu lub przewieźć zakazane rzeczy np. 
lekarstwa, narkotyki, a w razie kontro-
li Ty poniesiesz konsekwencje prawne 
– często bardzo poważne.

9. Bądź świadom swoich praw
W razie opóźnienia czy odwołania lotu 
linie lotnicze zobowiązane są do udzie-
lenia Ci informacji i opieki (bezpłatne 
napoje, posiłki, a nawet zakwaterowanie 
w sytuacji, gdy musisz oczekiwać na lot 
przez noc lub dłużej).
Gdy standard pokoju hotelowego lub 
inne świadczenia były inne niż w ofercie 
złóż reklamację u organizatora imprezy 
turystycznej. Na Tobie ciąży obowią-
zek udowodnienia niewywiązania się 
organizatora z umowy – musisz zebrać 
dokumentację np. zdjęcia, potwierdze-
nie niezgodności u pilota czy rezydenta 
co umożliwi potwierdzenie zasadności 
Twoich roszczeń.

10. Telefony kontaktowe miej pod ręką
Powinieneś mieć dane kontaktowe do 
konsulatu lub ambasady polskiej w da-
nym kraju i numer paszportu. Ponadto 
musisz mieć zanotowane i przechowy-
wane w innym miejscu niż portfel tele-
fony do:

• swojego banku aby móc zastrzec kartę 
kredytową lub debetową (bankomatową) 
w razie jej kradzieży lub zagubienia,

• ubezpieczyciela aby zgłosić incydent 
(wypadek, chorobę lub inne zdarzenie 
objęte ubezpieczeniem),

• osoby w kraju, która powinna być po-
wiadomiona w razie nieszczęśliwego 
wypadku,

SOS w razie problemów
Kiedy wakacje okazały się nie do końca 
idealne … w dochodzeniu roszczeń po-
mogą:
• Europejskie Centrum Konsumenckie  

w razie problemów z zagranicznym biu-
rem podróży, przewoźnikiem lub zagu-
bieniem bagażu,

• Urząd Lotnictwa Cywilnego gdy spra-
wa dotyczy opóźnienia, odwołania lotu, 
niewpuszczenia na pokład samolotu,

• Wojewódzki Urząd Marszałkowski 
– kontrola działalności biur podróży za-
rejestrowanych w Polsce,

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
w razie problemów z biurem podróży 
zarejestrowanym w Polsce.

Uwaga: Przed zwróceniem się do ww. 
instytucji należy najpierw wyczerpać 
tryb reklamacyjny czy to wobec biura 
podróży czy też wobec przewoźnika.

sTanisław gąsior 
Powiatowy rzecznik konsumentów  

w kozienicach

(W artykule wykorzystano materiał Euro-
pejskiego Centrum Konsumenckiego)
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„Wspierajmy bezrobotnych”

20 maja 2011 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach podpisał aneks 
do umowy ramowej dotyczącej projek-
tu „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego jest rea-
lizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 – Poprawa zdolności do za-
trudnienia oraz podnoszenie poziomu ak-
tywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Umowa ramowa została zawarta na okres 
01.01.2008 r. – 31.12.2013 r. Ostatnio za-
warty aneks reguluje realizację projektu 
w roku 2011.

Wartość projektu, w roku bieżącym, 
wyniesie prawie 1 841 000zł – 85% tej 
kwoty to dofinansowanie. W ramach 
tych środków zaplanowano staże dla  
200 osób oraz jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej dla  
30 osób. Powyższe wsparcie skierowane 
jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Kozienicach.

Zaplanowane staże rozpoczęły się od 
maja oraz od czerwca i będą kontynuo-
wane odpowiednio do końca października 
oraz do końca listopada 2011 roku. Nato-
miast środki przyznawane dla osób bez-
robotnych na zakładanie firm, ze względu 
na znaczne zainteresowanie tą formą, zo-
stały wyczerpane już w czerwcu bieżące-
go roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami gru-
pę docelową w 2011 roku stanowią:
• Bezrobotni do 25 roku życia,
• Długotrwale bezrobotni,
• Bezrobotni bez kwalifikacji zawodo-

wych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego,

• Bezrobotni zamieszkali na wsi.
Założeniem projektu jest dążenie do 

coraz szerszego obejmowania wsparciem 
bezrobotnych mężczyzn z powiatu kozie-
nickiego. 

Bliższe informacje dotyczące projektu, 
realizowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach można uzyskać  
w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1,  
26-900 Kozienice pok. nr 10, a także pod 
numerem tel. 48 614 66 81.

mgr arkaDiusz nowakowski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

kOnkUrs na kOMiks HistOryCzny  
„zieMia kOzieniCka W XX WiekU”
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych serdecznie zaprasza do 

wzięcia udziału w konkursie na komiks o Kozienicach w XX wieku.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy komiksowej o tematyce dotyczącej 

wydarzeń opartych na historycznych wydarzeniach z XX w. naszego miasta, regionu.
Chcemy zachęcić wszystkich zainteresowanych do zilustrowania historii Kozienic 

w nowoczesnej formie przekazu jaką jest komiks. Dopuszczamy różne techniki wyko-
nania prac, np.: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa czy fotografia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – rysowników, grafików, scenarzystów 
– tych zaawansowanych, jak i tych początkujących. Mile widziane są komiksy naryso-
wane przez autorów indywidualnych, ale również przez zespoły autorskie, składające 
się, na przykład: z grafika lub rysownika i scenarzysty.

Termin nadsyłania prac mija 10 października 2011 r. Ogłoszenie wyników na-
stąpi podczas tegorocznych obchodów narodowego Święta Niepodległości w Kozie-
nicach. Prace zostaną ocenione przez Jury konkursowe wyłonione spośród partnerów 
projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię” realizowanego przez Kozienickie 
SRH. Najlepsze z prac będą wydane w formie drukowanej.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: 
I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia.

Szczegóły udziału w konkursie zawarto w Regulaminie.
Regulamin, karta zgłoszeniowa i oświadczenie dostępne na stronach www organi-

zatora i partnerów konkursu oraz w siedzibie Stowarzyszenia – Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice ul. Kochanowskiego 22, Kozienice.

Patronat nad konkursem objęli: Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego  
i Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. Partnerami konkursu są: Gmina 
Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klim-
czuka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Konkurs organizowany w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez 
historię”, dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich.
krzyszTof zaJąc

Dzieci z wiLeńszczyzNy w Powiecie 
kozieNickim

Po raz trzeci w powiecie kozienickim 
w dniach 27 czerwca – 1 lipca przebywały 
dzieci z Republiki Litewskiej. 39 dzieci i 6 
opiekunek przyjechało do Kozienic w ramach 
porozumienia o współpracy  podpisanego  
z Gminą Szaterniki Rejonu Wileńskiego  
a Powiatem Kozienickim. W gminie Szater-
niki zamieszkuje około 4 tysięcy osób, z któ-
rych ponad 60 % to Polacy. Wszystkie dzieci 
uczą się w polskich szkołach, w Szkole Pod-
stawowej w Kiwiszkach, Szkole Początkowej  
w Wielucianach i Grygajcach. Zakwatero-
wanie i wyżywienie grupa miała zapewnione  
w internacie Zespołu Szkół nr1 w Kozieni-
cach. W Kozienicach dziećmi w wieku 7-12 
lat opiekowali się pracownicy Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego, któ-
rzy także przygotowali program pobytu. Ucz-
niowie z Wileńszczyzny zwiedzili Kozienice, 
Stadninę Koni, obejrzeli wystawy w Muzeum 
Regionalnym w Kozienicach. W Filii nr 1 Bi-
blioteki Publicznej Gminy Kozienice uczest-
niczyli w spotkaniu z poetką Zofią Kuchar-
ską i otrzymali jej ostatnio wydane „Wiersze 
Babci Zosi”. Dzieci codziennie w godzinach 

dopołudniowych korzystały z atrakcji pływal-
ni „Delfin”. Aktywnie brały udział w grach  
i zabawach w Ognisku Pracy Szkolnej „Ogród 
Jordanowski”. Starsze dzieci korzystały także 
z boiska ”Orlik” przy Zespole Szkół nr1. 

Wszystkie dzieci otrzymały upominki  
w postaci przyborów szkolnych, gier, za-
bawek, słodyczy. Szkołom polskim Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach przekazało  
m.in. 9 komputerów używanych, ale w pełni 
sprawnych, papier i inne materiały biurowe 
oraz środki czystości. Świetlica polska w Gry-
gajcach otrzymała 4 mikrofony bezprzewo-
dowe. Przed wyjazdem z uczniami i ich opie-
kunkami spotkała się Dorota Sokołowska, 
dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowie-
ckiego Kuratorium Oświaty. Tatiana Markowa 
kierownik grupy, dyrektor Szkoły Początkowej  
w Grygajcach podsumowując pobyt w Polsce 
powiedziała – chcę podziękować, że pamięta-
cie o wilniukach, wspieracie nas i pomagacie 
nam. Po prostu jesteśmy szczęśliwi, że mamy 
na zapleczu taką macierz.

DanuTa DelekTa
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz 
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42.

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 48 611-73-44   fax. 48 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach

Dzieci z wiLeńszczyzNy w Powiecie kozieNickim

Wydarzenia


