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Tak za pew ni ła nas Alek san dra Ka ta rzy na Ma lu dy, na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go, au tor ka książ ki „Rok. 1863.
Opo wieść o mi ło ści, woj nie i go to wa niu”, in for mu jąc, że ak -
cja po wie ści to czy się pod czas po wsta nia stycz nio we go
na te re nie pół noc ne go Ma zow sza, a przede wszyst kim
w oko li cach Ra cią ża, gdzie w dwo rach w Droz do wie i Kon -
draj cu miesz ka ją głów ni bo ha te ro wie książ ki. 

Wię cej na str. 10

Rad ni jed no gło śnie za twier dzi li spra -
woz da nie fi nan so we wraz ze spra woz da -
niem z wy ko na nia bu dże tu gmi ny Ra ciąż
za 2014 r. Rów nież jed no gło śnie udzie li li
wój to wi gmi ny Ry szar do wi Gisz cza ko wi
ab so lu to rium za ubie gły rok.

Czy taj na str. 3

Dzień Pola 
w Wępiłach

str. 2



31 ma ja od by ły się wy -
bo ry do izb rol ni czych.
Gmi na Ra ciąż jest okrę -
giem, w któ rym wy bra -
nych zo sta ło dwóch
człon ków Ra dy Po wia to -
wej w Płoń sku Ma zo wiec -
kiej Izby Rol ni czej War -
sza wie. O ten man dat
ubie ga ło się trzech kan dy -
da tów:

Mi ro sław Boń kow ski
z Nie dro ża Sta re go, wy -
kształ ce nie śred nie, lat 47,
któ ry otrzy mał 26 gło sów. 

To masz Gro blew ski z Ży cho wa, wy kształ ce nie wyż sze, rol -
nik eko no mi sta, lat 34, na któ re go gło so wa ło 23 upraw nio nych.

Ja nusz Mar cin kow ski ze wsi Do brska Ko lo nia, lat 59, wy -
kształ ce nie za wo do we, któ re go po par ło 21 osób. 

Z gmi ny Ra ciąż człon ka mi Ra dy Po wia to wej w Płoń sku
Ma zo wiec kiej Izby Rol ni czej War sza wie zo sta li Mi ro sław Boń -
kow ski i To masz Gro blew ski.

Upraw nio ne do gło so wa nia by ły 2964 osoby. Wy da no 47
kart.

r -r

W ośrod ku do radz twa 
w Po święt nem

Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go, Od dział Po -
święt ne w Płoń sku, był or ga ni za to rem, w dniach 13 – 14 czerw -
ca, XVI Ma zo wiec kich Dni Rol nic twa i VII Ma zo wiec kiej Wy -
sta wy Zwie rząt Ho dow la nych. Naj więk sze na Ma zow szu tar gi
rol ne or ga ni zo wa ne pod pa tro na tem mi ni stra rol nic twa i roz -
wo ju wsi, wo je wo dy ma zo wiec kie go, mar szał ka wo je wódz twa
ma zo wiec kie go cie szy ły się, jak za wsze, ogrom nym za in te re so -
wa niem za rów no wy staw ców jak i zwie dza ją cych, wśród któ -
rych nie za bra kło miesz kań ców gmi ny Ra ciąż.

W pro gra mie im pre zy
zna la zły się m. in. pre zen -
ta cja no wych od mian ro -
ślin upraw nych, no wo cze -
snych tech no lo gii upraw,
dzia ła nia środ ków ochro ny
ro ślin i na wo zów; wy sta wa
cią gni ków, ma szyn, urzą -
dzeń i środ ków do pro duk -
cji rol nej; pre zen ta cja no -
wych środ ków do pro duk -
cji zwie rzę cej; kier masz
wy daw nictw MODR; in dy -
wi du al ne do radz two fa cho -
we; kier masz kwia tów, ro -
ślin ozdob nych, drze wek
i krze wów owo co wych; pre -
zen ta cja dzie dzic twa ku li nar ne go i kul tu ro we go wsi ma zo wiec -
kiej; wy sta wa zwie rząt ho dow la nych (kla cze, by dło mlecz ne,
trzo da chlew na); kon kurs na „Naj cie kaw sze sto isko”, kon kurs
na „HIT Tar go wy”, XX Ama tor skie Za wo dy w Po wo że niu Za -
przę ga mi Kon ny mi, V Eko lo gicz ny Tur niej Ro dzin ny.

R -r
Fot. MODR

INFORMACJE
„G∏os Racià˝a” nr 6/20152

Dzień Pola w Wępiłach
9 czerw ca fir ma Pfe ifer & Lan gen Gli no jeck S.A. zor ga ni -

zo wa ła w Wę pi łach w go spo dar stwie Ma ria na Szcze cho wi cza
Dzień Po la. Przed ro kiem po dob na im pre za od by ła się w Szap -
sku.

Pod czas Dnia Po la na po lu de mon stra cyj nym zo sta ła
przed sta wio na mię dzy in ny mi ofer ta w za kre sie sys te mów upra -
wy gle by, od mian bu ra ka cu kro we go, róż nych wa rian tów zwal -
cza nia chwa stów, tech ni ki rol ni czej.

Na miej scu moż na
by ło za się gnąć po ra dy
eks per tów z za kre su
uprosz czo nych tech no -
lo gii upra wy gle by, ży -
wie nia zwie rząt wy słod -
ka mi, na wo że nia
i ochro ny bu ra ków cu -
kro wych. Nie za bra kło
rów nież kon kur sów
z atrak cyj ny mi na gro -
da mi. Jak za wsze du -
żym za in te re so wa niem
cie szy ły się no wo cze sne
sys te my upra wy po zwa -
la ją ce na ob ni że nie jej
kosz tów.

Park ma szyn za -
wsze przy cią ga ją cy
uwa gę rol ni ków, rów -
nież w tym ro ku bu dził
du że za in te re so wa nie.

r -r
Fot. Łu kasz Grod kie wicz

Im pre za cie szy ła się du żym za in te re so wa niem

Na wy sta wie ma szyn rol ni czych 
by ło co oglą dać i po dzi wiać 

Obrazek z prezentacji zwierząt
hodowlanych

Ma rian Szcze cho wicz 
z żo ną i sy nem
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Rok 2014 rozliczony
Pod czas siód mej se sji, któ ra od by ła

się 10 czerw ca, Ra da Gmi ny Ra ciąż przy -
ję ła kil ka uchwał, spo śród któ rych naj -
waż niej sze do ty czą roz li cze nia ubie głe go
ro ku, pro gra mu osło no we go dla ro dzin
wie lo dziet nych i sta wek opłat za wo dę
i ście ki.

Rad ni jed no gło -
śnie za twier dzi li
spra woz da nie fi nan -
so we wraz ze spra -
woz da niem z wy ko -
na nia bu dże tu gmi -
ny Ra ciąż za 2014 r.
Rów nież jed no gło -
śnie udzie li li wój to -
wi gmi ny ab so lu to -
rium za ubie gły rok.

Przy ję ty przez
Ra dę Gmi ny Ra ciąż
pro gram osło no wy
dla ro dzin wie lo -
dziet nych ma na ce -
lu ogra ni cze nie zja -
wi ska nie do ży wie nia
dzie ci i mło dzie ży

oraz zwol nie nie
z opłat za go spo da -
ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi od -
pa dów wy two rzo -
nych przez trze ci
i na stęp ne dziec ko.
Wspar cie ro dzin
wie lo dziet nych po -
le gać będzie na
zwro cie 100 pro -
cent kosz tów opła -
ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi na
trze cie i na stęp ne
dziec ko za miesz ka -
łe w ro dzi nie wie lo -
dziet nej oraz
na po kry ciu 100
pro cent kosz tów
opła ty za do ży wia -
nie dzie ci nie kwa -
li fi ku ją cych się
do ko rzy sta nia

z wie lo let nie go pro gra mu wspie ra nia fi -
nan so we go gmin w za kre sie do ży wia nia.
Re ali za to rem pro gra mu osło no we go jest
Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej.

Rad ni uchwa li li ta ry fy opłat za wo dę
i ście ki, któ re bę dą obo wią zy wać na te re -
nie ca łej gmi ny Ra ciąż od 18 sierp -
nia 2015 r. do 17 sierp nia 2016 r. Za 1
metr sze ścien ny wo dy opła ta wy nie -
sie 2,30 zł brut to. Za 1 metr sze ścien ny
ście ków do pły wa ją cych – 4,86 zł, a do wo -
żo nych – 6,48 zł brut to.

Opła ta abo na men to wa dla od bio rców
roz li cza nych we dług ry czał tów zu ży cia
wo dy wynie sie 1,62 zł brut to, a mie sięcz -
na opła ta sta ła dla przy łą cza za koń czo ne -
go wo do mie rzem głów nym, w za leż no ści
od wo do mie rza wy nie sie od 1,62 zł brut -
to do 46,44 zł brut to.

r -r

Wiceprzewodniczący rady Eugeniusz Ptasik 
w rozmowie z wójtem Ryszardem Giszczakiem

Przed podjęciem uchwały warto raz jeszcze rzucić okiem 
na jej treść, od lewej radni Jerzy Cichowski, 

Eugeniusz Lewandowski, Janusz Marcinkowski.

Ostatnia wymiana zdań przed rozpoczęciem obrad, 
od lewej radni Jacek Gadomski (wiceprzewodniczący rady), 
Teresa Muchyńska, Grażyna Rogowska i Wojciech Krajewski

W sesji jak zwykle uczestniczyli sołtysi

Narada w kierownictwie, od prawej prze-
wodniczący rady Jarosław Jaworski, sekretarz

gminy Gabriela Kowalska, wójt Ryszard Giszczak



To już XV edy cja kon kur su wie dzy „Wiem wszyst ko
o gmi nie Ra ciąż” i rów no le głe go kon kur su pla stycz ne go
o te ma ty ce an ty al ko ho lo wej, któ re go te go rocz ne ha sło
brzmia ło: „Ko cha my ży cie – od rzu ca my pi cie!”

Nie za wio dła żad na ze szkół. Łącz nie do ZS w Uniec ku
przy je cha ło 50 uczest ni ków – uczniów szkół z te re nu gmi ny
Ra ciąż.

For mu ła kon kur su wie dzo we go za kła da ła udział 3-oso -
bo wych dru żyn z każ dej pla ców ki oświa to wej, a pla stycz ne -
go po 2 re pre zen tan tów.

Otwar cia im pre zy do ko na ła dy rek tor szko ły, An na
Ossow ska i ser decz nie przy wi ta ła ze bra nych. Przy po mnia ła
też naj waż niej sze punk ty re gu la mi nu.

Na stęp nie głos za brał kie row nik Biu ra Ob słu gi Szkół
Sa mo rzą do wych Wła dy sław Kwiat kow ski, au tor wszyst kich
py tań. Wrę czył ze sta wy kon kur so we prze wod ni czą cym ko -
mi sji i ży czył owoc nej pra cy.

Na sa li gim na stycz nej po zo sta li ucznio wie, któ rzy mu -
sie li wy ka zać się in wen cją twór czą i po my sło wo ścią. Do nich
bo wiem na le ża ło wy ko na nie pla ka tu pro pa gu ją ce go ży cie
bez al ko ho lu.

Kie dy ju ry za koń czy ło swo je ob ra dy, wszy scy z nie cier -
pli wo ścią cze ka li na ogło sze nie wy ni ków. Zgod nie z za pi sem
w pro to ko łach lau re ata mi in dy wi du al ny mi zo sta li:

Ka te go ria – szko ły pod sta wo we
We ro ni ka Ku char ska – SP w Sta rym Gra le wie
Ma te usz Gra le wicz – SP w Uniec ku
Wik to ria Pod lec ka – SP w Kraj ko wie

Ka te go ria – gim na zja
Agniesz ka Wiel go la ska – PG w Uniec ku
Syl wia Ma jew ska – PG w Sta rym Gra le wie
Bar tosz Der bin – PG w Sta rym Gra le wie

Lau re aci ze spo ło wi
I miej sce – SP w Sta rym Gra le wie
II miej sce – SP w Uniec ku
III miej sce – SP w Kraj ko wie
I miej sce – PG w Sta rym Gra le wie

II miej sce – PG w Uniec ku
III miej sce – PG w Kraj ko wie
Ko mi sja wy ło ni ła tak że zwy cięz ców kon kur su pla stycz ne go

Ka te go ria – szko ły pod sta wo we
I miej sce – Agniesz ka Na lbor ska i Ma ja No wic ka
II miej sce – Zu zan na Jac kow ska i Ka ro li na Że brow ska
III miej sce – Kin ga Ja gac ka i Na ta lia Do brzyń ska

Ka te go ria – gim na zja
I miej sce – We ro ni ka Ciar kow ska i Oli wia Mar lę ga
II miej sce – Ewe li na Li be radz ka i Na ta lia Ku kliń ska
III miej sce – Do mi ni ka Ostrow ska i Ana sta siya Ba kh ma to -
vich

Zwy cięz cy wy je cha li z Uniec ka z pu cha ra mi, na gro da -
mi książ ko wy mi i drob ny mi upo min ka mi.

ZSU
Fot. ar chi wum szko ły w Uniec ku

EDUKACJA
„G∏os Racià˝a” nr 6/20154

„Wiem wszyst ko o gmi nie Ra ciąż” 
po raz pięt na sty

Lau re aci kon kur su wie dzo we go i pla stycz ne go

Na gro dy wrę cza li dy rek tor ka szko ły An na Ossow ska i kie row nik
BOSS Wła dy sław Kwiat kow ski
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PIAP
(pu blicz ny punkt do stę pu do In ter ne tu)

w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż 
W ra mach pro jek tu in for ma ty za cji Szpi ta la Płoń -

skie go za ku pio no 16 PIAP -ów, je den z nich sta nął
w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż. Pa cjen ci któ rzy nie ma ją
do stę pu do in ter ne tu, bę dą mo gli bez płat nie sko rzy -
stać ze wszyst kich e -usług ofe ro wa nych przez szpi -
tal.  Sys tem usług  przez in ter net bę dzie ofe ro wał: re -
je stra cje na wi zy tę, od bie ra nie wy ni ków ba dań, a na -
wet bę dzie moż na otrzy mać dro gą elek tro nicz ną me -
dycz ną po ra dę.

IN FOR MA CJA
Pocz ta Pol ska S.A. zli kwi do wa ła Agen -

cje Pocz to we w Droz do wie, Sta rym Gra le -
wie i Uniec ku. Pla ców ki te po śred ni czy ły
w re ali za cji usług pocz to wych i fi nan so -
wych na rzecz Pocz ty Pol skiej. Ich dzia łal -
ność przy no si ła Po czcie stra ty tj. przy cho -
dy osią ga ne przez agen cję pocz to wą by ły
niż sze niż po no szo ne kosz ty. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że kod pocz to -
wy 09-166 dla miej sco wo ści Sta re Gra le -
wo, No we Gra le wo, Wę pi ły, Do brska -
-Ko lo nia, Do brska -Wło ścia ny, Kra śnie -
wo, Zło to po le, Szapsk, No we Mło do cho -
wo, Sta re Mło do cho wo, Kieł bo wo, Bo gu -
cin, Chy cze wo, Stro żę cin, Ko zo lin, Ka -
czo ro wy jest na dal ak tu al ny.

Wójt Gmi ny Ra ciąż
Ry szard Gisz czak

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RACIĄŻU
"AKADEMIA MYSZKI MIKI"

Raciąż ul. Jana Pawła II 7 lokal A
Rozpoczynamy nabór do przedszkola na rok 2015/2016

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc
Przyjmujemy dzieci od 2 lat

Przedszkole czynne otwarte od 6:30 do 17:30

W ofercie:  Bezpłatne zajęcia dodatkowe
Atrakcyjna zajęcia dydaktyczne                           Rytmika,zajęcia sportowe
Angielski w ramach podstawy programowej             Religia
Zajęcia kulinarne                                              Logopedia
Zabawy badawcze                                            Gimnastyka korekcyjna
Zabawy tropiące, przyrodnicze
Zajęcia teatralne

Kontakt:
tel. 514 611 976 lub 514 611 981

www.akademiamyszkimiki.pl
e-mail:akademiamyszkimiki@op.pl
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Uroczystą sumę zakończyła procesja wokół kościoła

Nie mogło zabraknąć strażackiej orkiestry dętej

Dużym powodzeniem cieszyły się ciasta wypieczone przez krajkowskie gospodynie

Na straganach kusiły obwarzanki 
i kolorowe wiatraczki

Honory gospodarza pełnił ks. Zbigniew Kluba

Można było sfotografować się z Krajkowiakami

W ostatnią niedzielę maja parafia w Krajkowie przeżywała doroczny
odpust św. Trójcy. Po uroczystej sumie na placu przed kościołem odbył się
festyn, na który złożyły się: krótki wykład o uzależnieniach, zabawy dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka, loteria fantowa (dochód na zespół "Krajkowicy"),
promocja książki "Duszpasterze parafii Krajkowo". Muzyczną stronę imprezy
poprowadził klerycki zespół z Płocka – Fratres.

Odpust i festyn



DZIEŃ PATRONA
„G∏os Racià˝a” nr 6/2015 7

W szkole z Reymontem

By ły śpie wy i przy śpiew ki... ... tań ce (za raz roz brzmi po lka)...

... stół bie siad ny na kry ty ha fto wa nym ob ru sem... ... i lu do wa at mos fe ra...

... któ ra udzie li ła się tak że go ściom (wójt Ry szard Gisz czak i rad ny Ja cek Szczy pa)
A nad wszyst kim czu wa ła dy rek to rka szko ły 

Mał go rza ta Środ kow ska i... Rey mont

Szko ła Pod sta wo wa im. Wł. St. Rey mon ta w Ko zie -
bro dach dzia ła na te re nie, na któ rym dzie dzic two kul tu -
ro we ma głę bo kie ko rze nie. Czuć tu at mos fe rę, któ rą pa -
tron pla ców ki stwo rzył w swo im naj więk szym dzie le
„Chło pi”.

Dwa dni wpi sa ły się szcze gól nie w hi sto rię szko ły – 1 czerw -
ca 2001 r., kie dy do łą czy ła ona do gro na szkół no szą cych imię
Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta oraz 1 czerw ca 2006 r., gdy
szko le nada no sztan dar. Co ro ku na po cząt ku czerw ca SP
w Ko zie bro dach ob cho dzi Dzień Pa tro na. Nie ina czej by ło
i tym ra zem.



KODŁUTOWO
„G∏os Racià˝a” nr 6/20158

Dzień ro dzi ny w szko le
Ro dzi ce i na uczy cie le szko ły w Ko dłu to wie przy go to wa li

dla dzie ci z oka zji ich świę ta przed sta wie nie – spor to wą wer sję
Kop ciusz ka. Z ko lei dzie ci roz ba wia ły ro dzi ców, dziad ków
i wy cho waw ców szkol nych swo imi wy stę pa mi. By ło barw nie,
ra do śnie, za baw nie.

Po tem dzia twa wy le gła na plac przy szkol ny, aby po ha sać
na po wie trzu. Tam cze ka ły na naj młod szych dmu cha na zjeż -
dżal nia, ba tut, a tak że cu kro wa wa ta i kieł ba ski pro sto znad
ogni ska. Dzie ci mo gły też zmie nić swój wy gląd, pod da jąc swe
bu zie ma lo wa niu. Po go da do pi sa ła.

Do ro śli za dba li o to, aby Dzień Dziec ka był atrak cyj ny.
Przy czy ni ły się do te go ra da pe da go gicz na, ra da ro dzi ców,
a tak że KGW ze Szczep ko wa.

Wy ciecz ka 
do War sza wy

Ucznio wie klas I -VI Fi lii Szko -
ły Pod sta wo wej w Ko dłu to wie po je -
cha li na wy ciecz kę do War sza wy.
W pro gra mie by ło zwie dza nie Sta -
dio nu Na ro do we go oraz Cen trum
Na uki Ko per nik.

M. Z.

Kopciuszek w wykonaniu dorosłych

Występy dzieci Kiełbaski prosto znad ogniska
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Ko dłu to wo

Dzień Pa tro na
W Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now skie go w Ko -

dłu to wie 9 czerw ca od by ła się uro czy sta aka de mia z oka zji Dnia
Pa tro na. Adam Bo ja now ski, któ ry jest jej pa tro nem od 15 lat. 

Pod czas wzru -
sza ją cej aka de mii
ucznio wie kla sy IV
i V przy po mnie li
bio gra fię pa tro na.
Mó wi li o je go pra cy
ja ko na uczy cie la,
a póź niej kie row ni -
ka, o ogrom nym za -
an ga żo wa niu w bu -
do wę szko ły, a na -
stęp nie o II woj nie
świa to wej, je go
aresz to wa niu i śmier -
ci w obo zie w Płoc -
ku. Bio gra fię ucznio -
wie prze pla ta li pa -

trio tycz ny mi wier sza -
mi. Nie za bra kło

pocz tu sztan da ro we go, któ ry uro czy ście za pre zen to wał sztan -
dar szko ły z wi ze run kiem pa tro na. Na ko niec ucznio wie za pa li -
li znicz i zło ży li kwia ty pod ta bli cą pa miąt ko wą. 

Kry sty na Gó rec ka

Pamiątkowa fotografia przy tablicy patrona 
ze sztandarem szkoły

Podczas pobytu w Sarnowej Górze

Dzię ki przy chyl no ści i za an ga żo wa niu
pa na Ro ber ta Szwej kow skie go, kie row ni -
ka zmia no we go w za kła dzie PO LM LEK
w Ra cią żu, ab sol wen ta Ze spo łu Szkół
w Kraj ko wie, a obec nie ta ty Oskar ka
z punk tu przed szkol ne go w Kraj ko wie,
naj młod sze dzie ci mia ły moż li wość zwie -
dze nia jed ne go z naj więk szych za kła dów
w Ra cią żu: PO LM LEK Ra ciąż. Dzie ci
po zna ły hi sto rię za kła du, zwie dzi ły dzia -
ły pro duk cyj ne: prosz kow nię mle ka, twa -
ro gow nię, pacz kar nię. Na za koń cze nie
na dzie ci cze ka ła nie spo dzian ka: zdro wa

Gralewo

W krainie westernu
25 ma ja dzie ci z Punk tu Przed szkol ne go w Sta rym Gra le -

wie, od dzia łów przed szkol nych oraz klas IV -VI wy je cha ły
na wy ciecz kę do kra iny we ster nu w Sar no wej Gó rze.

Dzie ci ja dąc ciuch cią, za wi ta ły do wio ski in diań skiej, gdzie
zwie dza ły na mio ty ti pi, ma lo wa ły twa rze, uczest ni czy ły w in -
diań skich za ba wach zręcz no ścio wych, strze la ły z łu ku i wia -
trów ki, płu ka ły zło to w ko pal ni. Był też czas na plac za baw,
ka ru ze lę i dmu cha ną zjeż dżal nię. Na ko niec dzie ci zwie dzi ły
mi ni zoo.

Mar le na Jan kow ska

Koziebrody

Rodzice - dzieciom
1 czerw ca ro dzi ce uczniów kla sy I Szko ły Pod sta wo wej im.

Wł. St. Rey mon ta w Ko zie bro dach wy sta wi li baj kę dla dzie ci
pt. „Ko zu cha kłam czu cha”. Licz nie zgro ma dzo na pu blicz -
ność z nie do wie rza niem i po dzi wem ob ser wo wa ła grę, jak że

nie co dzien nych i nie spo ty ka nych ak to rów. Dzie ci by ły bar dzo
za do wo lo ne i szczę śli we z pre zen tu, ja ki przy go to wa li im ro -
dzi ce. Je stem pod wra że niem po my sło wo ści i otwar to ści
na wcie le nie się w kre owa nych bo ha te rów. Dzię ku ję wszyst -
kim ro dzi com, któ rzy za an ga żo wa li się w wy sta wie nie baj ki
dla przed szko la ków i uczniów klas I – III. Mam na dzie ję, że
udział w te atrzy ku jest i bę dzie mi łym i nie za po mnia nym
wspo mnie niem szkol nej przy go dy dla was i wa szych dzie ci.

Mał go rza ta Gał czyń ska

Krajkowo

Dzieci w mleczarni 
i piekarni

żyw ność (se ry, jo gur ty, twa ro gi) pro du ko wa ne w PO LM LEK
Ra ciąż, któ ry mi każ de dziec ko zo sta ło ob da ro wa ne. 

Po zwie dze niu PO LM LEK Ra ciąż młod sza gru pa uda ła
się na spo tka nie in te gra cyj ne do przed szko la gmin ne go w Ra -
cią żu, zaś gru pa star sza ków od wie dzi ła pie kar nię chle ba u pa -

ni Wan dy Wi chow skiej. Pa ni
Wan da za po zna ła gru pę z eta pa -
mi wy pie ku chle ba, po cząw szy
od ma ga zy nu gdzie le ża ku je mą -
ka, po przez ogrom ne ka dzie
z cia stem chle bo wym, pie ce aż
do kra jal ni cy. Dzie ci oprócz
wspa nia łe go za pa chu świe że go
cia sta po zna ły smak cie płe go
chle ba. Na ko niec otrzy ma li śmy
pu dło pysz nych cia ste czek wła -
sne go wy pie ku.

Jo lan ta Misz czyń ska

Pamiątkowa fotografia

Wizyta w zakładzie POLMLEK
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*O czym jest pa ni książ ka?
-Ak cja po wie ści to czy się pod czas po -

wsta nia stycz nio we go na te re nie pół noc ne -
go Ma zow sza, a przede wszyst kim w oko -
li cach Ra cią ża, gdzie w dwo rach w Droz -
do wie i Kon draj cu miesz ka ją głów ni bo ha -
te ro wie książ ki. W tych miej scach czę sto
prze by wał też Zyg munt Pa dlew ski do wo -
dzą cy ma zo wiec ki mi woj ska mi po wstań -
czy mi. Tak ma ło mó wi się o tym, że na sze
te re ny by ły wi dow nią waż nych wy da rzeń
na po cząt ku po wsta nia. Płock w ma rze -
niach po wstań ców miał być pierw szym
wy zwo lo nym mia stem i sto li cą przy szłej
nie pod le głej Pol ski. To u nas to czy ły się
za cię te wal ki, a „rajd Pa dlew skie go”, ma ją -
cy roz nie cić po wsta nie, był zda rze niem
wy jąt ko wym. Opis walk koń czy śmierć
głów nych hi sto rycz nych bo ha te -
rów – Zyg mun ta Pa dlew skie go i To ma -
sza Kol be go. Sta ra łam się przed sta wić
róż ne po glą dy na po wsta nie i róż ne
wo bec nie go po sta wy.

*Ty tuł wska zu je, że po wsta nie jest
jed nym z wąt ków po wie ści. In ne to mi -
łość i... go to wa nie. To dość ory gi nal na
kom pi la cja.

-Głów ną bo ha ter ką jest mło dziut -
ka dziew czy na, Anie la Za gór ska, któ ra
po cząt ko wo pre zen tu je bar dzo na iw -
ny, mło dzień czy pa trio tyzm (tak że
cha rak te ry stycz ny dla tych cza sów),
by pod wpły wem wo jen nych prze żyć
doj rzeć. Wi dać to tak że w jej ży ciu
oso bi stym. Aniel ka naj pierw pod ko chu je
się w pięk nym i bo ga tym chłop cu, jed nak
w mia rę doj rze wa nia do ce nia czło wie ka
mo że nie tak efek tow ne go, ale bar dziej
war to ścio we go.

Chcia łam po ka zać po wsta nie stycz -
nio we wi dzia ne ocza mi ko biet. Zwró cić
uwa gę na wiel ką ro lę, ja ką ode gra ły, peł -
niąc funk cję łącz ni czek, pie lę gnia rek, ży -
wiąc par ty zanc kie od dzia ły i da jąc im
schro nie nie. Przy tej oka zji przed sta wi łam
ży cie ma zo wiec kie go dwo ru, je go pro ble -
my i kuch nię. W przy pi sach po da łam
prze pi sy wy grze ba ne z dzie więt na sto -
wiecz nych ksią żek ku char skich.

*Co za in spi ro wa ło pa nią do na pi sa nia
tej po wie ści?

-Głów ną in spi ra cją by ła książ ka Ry -
szar da Jusz kie wi cza za ty tu ło wa na „Po -
wsta nie stycz nio we na pół noc nym Ma -
zow szu”. Z niej czer pa łam wia do mo ści
do ty czą ce prze bie gu walk w na szych oko -
li cach, a tak że te ma ty roz mów pro wa dzo -
nych przez mo ich bo ha te rów. Nie któ rzy
z nich zo sta li ze sła ni na Sy be rię, a in for -

ma cje po trzeb ne do opi su te go, co tam się
dzia ło, wzię łam przede wszyst kim z bo ga -
to ilu stro wa nej frag men ta mi pa mięt ni ków
bio gra fii Be ne dyk ta Dy bow skie go pió ra
An drze ja Trep ki. 

Chcia łam na pi sać książ kę lek ką w od -
bio rze, ta ką, po któ rą mo gli by się gnąć
tak że ci, któ rzy nie bar dzo in te re su ją się
hi sto rią. Książ kę, któ rą moż na so bie po -
czy tać w chwi li re lak su. Ale chcia łam też,
by czas spę dzo ny na jej lek tu rze nie był
zmar no wa ny.

*I nie jest. Świad czą o tym cho ciaż by
wpi sy czy tel ni ków na por ta lu lu bi my czy tać.
pl. Przy tocz my nie któ re opi nie. „Przy -
znam, że wzru szy łam się, czy ta jąc

o dzie jach po szcze gól nych bo ha te rów.
Książ ka na pi sa na jest pięk nym ję zy -
kiem, któ ry prze no si czy tel ni ka do cza -
sów XIX wie ku, a do da tek w po sta ci
prze pi sów ku li nar nych Jó ze fo wej jest
świet nym po my słem au tor ki. Aż trud no
uwie rzyć, że to de biut, bo książ ka jest
na pra wę bar dzo do bra”. In na: „Au tor ka
spra wi ła mi bar dzo mi łą nie spo dzian kę
i „Rok 1863” po pro stu »po łknę -
łam«”. I jesz cze jed na: „Książ ka jest na -
pi sa na lek kim, pro stym, a za ra zem od -
da ją cym du cha epo ki ję zy kiem, a opo -
wia da ne hi sto rie są bar dzo wzru sza ją ce,
ale nie w tych rze czach upa tru ję jej
głów nej za le ty. Naj waż niej sze wy da je mi
się to, że Au tor ce uda je się nie co od brą -
zo wić pew ne mi ty funk cjo nu ją ce we
współ cze snej pol skiej pa mię ci hi sto rycz -
nej”.

-Nie ukry wam, że jest mi bar dzo mi ło
czy tać ta kie opi nie o mo jej książ ce.

*Jest pa ni po lo nist ką, od lat zwią za ną
ze Spo łecz nym Li ceum Ogól no kształ cą -
cym w Ra cią żu. Skąd za tem wzię ła się, by -

ło nie by ło, po wieść hi sto rycz na?
-Je stem ab sol went ką fi lo lo gii pol -

skiej na Uni wer sy te cie War szaw skim,
ale też hi sto rii w Wyż szej Szko le Hu -
ma ni stycz nej w Puł tu sku. Te dru gie
stu dia to wy nik mo ich pa sji. Od kąd
w dzie ciń stwie, prze czy taw szy ja kąś
książ kę o wszech świe cie, czar nych
dziu rach i tu ne lach cza so wo -prze -
strzen nych, stra ci łam na dzie ję, że kie -
dyś wy na le zio ny zo sta nie we hi kuł cza -
su, zro zu mia łam, że je śli chcę prze no -
sić się w cza sie, to mo gę li czyć tyl ko
na książ ki i swo ją wy obraź nię. I to ro -
bię.

*A jak tra fi ła pa ni do Ra cią ża?
-Ja kiś czas te mu ku pi li śmy z mę -

żem po nad stu let ni dom pod Ra cią -
żem z my ślą, że trak to wać go bę dzie -
my week en do wo – urlo po wo. Ale spo -

koj ny urok pół noc ne go Ma zow sza za dzia -
łał i od pra wie dzie się ciu lat miesz kam
w oko li cach, w któ rych to czy się ak cja
mo jej książ ki.

Uwa żam, że czło wiek po wi nien się
od wdzię czyć miej scu, któ re da je mu prze -
strzeń do ży cia. Od ja kie goś czas tym mo -
im miej scem są oko li ce Ra cią ża. Dla te go
sta ra łam się pro pa go wać je go hi sto rię. Or -
ga ni zo wa łam przy współ pra cy z mo ją
szko łą i przy wspar ciu ra cią skie go MCK
im pre zy do ty czą ce ży dow skich miesz kań -
ców Ra cią ża – wy kład wy gło si ła dr Ma ria
Cie śla z PAN, wy stą pi li moi ucznio wie
i ak to rzy Te atru Ży dow skie go w War sza -
wie, czy też po wo jen nych dzie jów Ra cią ża
i oko lic – wy kład wy gło sił prof. Ma cie j
Woj tyń ski z In sty tu tu Hi sto rii UW. A te -
raz po ku si łam się o in ną – książ ko wą for -
mę po pu la ry za cji hi sto rii zie mi ra cią skiej.

*Dzię ku je my za roz mo wę i cze ka my
na na stęp ną pa ni po wieść.

R -r
Fot. Ry szard Ma lu dy

Chcia łam na pi sać książ kę lek ką w od bio rze
Roz mo wa z Alek san drą Ka ta rzy ną Ma lu dy, na uczy ciel ką ję zy -
ka pol skie go, au tor ką książ ki „Rok. 1863. Opo wieść o mi ło ści,
woj nie i go to wa niu”

Alek san dra Ka ta rzy na Ma lu dy
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Na prze ło mie ma ja i czerw ca w wie lu śro do wi -
skach w gmi nie Ra ciąż od by wa ły się fe sty ny, im -
pre zy dla dzie ci, dla ro dzi ny, uro czy sto ści szkol -
ne. Ich uczest ni ka mi by li tak że naj młod si, czę sto
głów ni bo ha te ro wie owych wy da rzeń, któ rzy
1 czerw ca mie li swo je świę to. By li śmy na świę to -
wa niu w Kraj ko wie, Ko zie bro dach, Ko dłu to wie
i tam fo to gra fo wa li śmy dzie ci tu pre zen to wa ne.
A ten fo to re por taż to nasz skrom ny ak cent
na oko licz ność Dnia Dziec ka.


