21 kalendarzy od 20
wydawc6w wptyntfo na
konkurs na najciekawszy
kalendarz '2012
wydany na p61nocnym
Mazowszu. Zglosily Je
sam0rzlldy, flrmy, szkoly,
stowarzyszenla
I fundacje, a talde osoby .
prywatne.
C~ kalendarzy rna tradycyjny cha
rakter - tr6jdzielne, z jednym zdjt;eiem
istotnym dla wydawcy i informujllcym
o charaktene jego dziaIaInoSci. Thkie ka
lendarze wydali rn.in. ciechanowski
PUK, Powiat Ciechanowski, Mazowiec
ki ZwillUk Pitki Noinej czy Stowarzy
szenie Spolecznej Samopornocy Lokal
na Grupa Dzialania w Ciechanowie.
Mamy tei kalendarze plakatowe do
zawieszania na Scianie: jednostronne lub
dwustronne. Wydaty je szkoty, stowarzy
szenia, fundacje. Przedstawiajll one na
zdjt;eiach naj~ej dorobek wydawcy
i petnill funkcj~ prornocyjD/l. Do najcie
kawszych kalendarzy tego typu, jakie
wplyn~ na konkurs, nale~: wydany
przez puttusq orkies~ d~ Festiwal
lhlskawki '2012 i gmin~ Zatuski, Ze
sp6t Szk61 w Gollldkowie, czy Mazo
wieckll Jednostk~ Wdraiania Progra
m6w Unijnych.
Sli tei duie i bardzo kolorowe kalen
darze scienne z przewracanymi kartka
mi miesi~, niezwykle ~ato ilustrowa
ne. Takie wydali m. in. Paitstwowa WyZ
sza Szkota Zawodowa w Ciechanowie
i Mtawie, Wojew6dzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Miasto Nowy Dwor (0
tyro ostatnim kalendarzu za chwil~).
Podobne kalendarze do zawieszania
na scianie, tylko mniejsze, wydane zo
staly w Glisocinie, Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Karniewie, gminach
Regimin i Zakroczym.
Mamy tei kalendarze prywatne.
WSr6d nich najciekawszy wydany jest
przez Roberta Korzeniowskiego z Cie
chanowa, zawierajllCY zdjt;eia przyrody
autorstwa wydawcy.
Najwi"kszll wadll prze~llldanych
przez nas kalendarzy byta ~ informa
cyjna. Pami"tamy przeciei, ie stuill one
caly rok, niegdyS zwykle opr6cz ~rafik
zawieraly mnostwo przydatnych mfor
macji, niekoniecznie zwi/lZ8Dych z cza
sem. SzukaliSrny w nich przepis6w kuli
narnych DB stOt Swillteczny i codzienny,
c!at imienin i Swillt, przypomnienia wy-
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i przypomina 0 dniu tygodnia. Ale nie si¢ dyliians
musi tak bye, szczeg61nie w lcaIenda
pocztowy
rzach lokalnych.
lub ie w ko
Sposr6d wszystkich wydawnictw Sciele 00. Ka
zgloszonych do konkursu wybraliSmy 5, pucyn6w
w 1831 r. ze
kt6re od razu zwr6city n8SZ/l uwag~.
"Gmina Regimin W obrazach Kazi· brat si~ sejm
mierza DobrzynleckieRo" prezentuje za
i senat i ie tu
bytki znajdujllce si~ na terenie gminy: w czasie po
·dwory, koScioly, drewniane dzwonnice, wstania Iistopa
figurki przydroine. Jednak poza podpi
dowego ustano
sem pod kaidym obrazem nie rna wi~j wiono odznacze
informacji 0 widocznych na nich obiek
nie
Gwiazda
tach. Nie rna tei iadnej informacji (po
Zakroczymska?
za imieniem i nazwiskiem) 0 ich auto
Kalendarz scien
rze. Naszym zdaniern jak na kalendarz ny z przewracanymi
to bardzo powainy brak, bo przy okazji kartkami .,GlISOcin"
moma bylo zapromowae autora.
przedstawia waine
Kalendarz groin)' Zakroczym unika . dla mieszkaitc6w tej
miejscowoSci obiekty:
te~o bl"du. Nad kalendarium kaidego
mlesillca zamieszczone zostato zdjt;eie dziatajllce tam plac6w
zabytk6w znajduiacvch sie w 2D1inie ale .ki-oSwlatowe Bank Sn6tdzielCZl/.

kaidej kartki. ZRwiera
ona wiele informacji
o tym obiekcie, jego hi
storii, przydatnosci
dla lolcalne) spolecz
naSci. 814 tu tel inne
zdjt;eia obiektu takIe te bardzo ~tare
czarno-biate wy
szukane w starych
zbiorach, przed
stawiajllce jego
wyRllld dawniej.
Szkoda jednak
ie te wtasni~
zdj~cia nie sll
podpisane.
Kalendarz
opracowata w ramach projektu
edukacyjnego "Moja miejscowose
w obiektywie - historia i wspotcze
o.~::Jda'llLUlf'-Gimna7iunuu£Q'Ol!i

nich to na pewno bfOdzie waina pamillt
ka.
KaIencIan szkolny ZeIpoIu S~
-Przedszkolnego w Kamiewie przedsta
wia zbiorowe zdj~a uczni6w poszcze
g6lnych kIas. Rozpoczyna VIb (styczeit),
koitczy k1asa I (na grudniowym zdjt;eiu
ze sw. Mikotajem i choinq). R6wniei
Swietna ~tka, szczeg61nie IX! Iatach.
Wadll kalendarza jest brak podpis6w 
nazwisk poszczeg61nych uczni6w. Wie
my, jakie napotykamy trudnotci, kiedy
Wlele lat po ukoitczeniu szkoty wpatru
jemy si~ wstare zdjt;eia i pr6bujemy przy
pomniee sobie nazwiska i imiona koleZa
nek i koleg6w, dopasowujllC je do twarzy
na zdj~ciu. 1m wi~j czasu dzieli nas od
zrobienia zdjt;eia, tym bardziej nasza pa
mi~e zawodzi. Podpisy pod zdj~iami
w ka1endarzu bardzo by wtedy pomog1y.
Najciekawszym graficznie kalenaa
rzem ~oszonym do tegorocznego kon
kursu Jest wydawnictwo Urqdu Miej
skiego w Nowym Dworze Mazowiec
kim. Na kaidej stronie znajdujll si~ dwa
zdj"cia: wainego dla rniasta obiektu
oraz wydarzenia, kt6re wdanym miesill
cu przycill8n~lo uwag~ nowodworzan.
Wszystkie zdj~cia interesujllCO skadro
wane, prezentowane obiekty architekto
niczne tak sfotografowane i zakompono
wane na stronie, ie ukazujll ich "iM/l
twarz". Styczeit - spichlerz zboiowy
w zimowej szacie i Puchar Polski wSiat
k6wce M~iczyzn ENEA CUP '2011.
Marzec - Wieia Biata i najwainiejsze
wydarzenia kulturalne miesillca: Kon
cert Mistrz6w - Penderecki, Maksy
miuk i Musicale Swiata.
Na kaidej stronie architektura i lu
d~ie. ~de zdj~.cie jest bardzo doktad
me 0plsane. SWletny pomyst na kalen
darz i pro.mocj~ miasta, jego logo i hasta:
"Szcz~shwego Nowego Dworu". Tak,
ten kalendarz na pewno autor niniejsze
go orn6wienia ch~tnie widziatby na ca!y
rok w swoim biurze.
Kapituta konkursu "Czas lIB kalenda·
rze '2012" postanowiIa wyr6iDif kalen
dane wydane przez Urzlld Miejski
w Nowym Dworze Maz. oraz Zesp61
Szkolno-Przedszkoln)' w Kamlewie.
NatomiMLteonmeDUl~-"""
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dawc6w wplyntfo na
konkurs na naJciekawszy
lendarz '2012
~dany na p6fnocnym
!azowszu. Zg'osily Je
mo~dy, firmy, szkofy,
:owarzyszenla
fundacje, a takZe osoby
prywatne.
~e kalendarzy rna tradycyjny cha
'akter - tr6jdzielne, z jednym zdj~iem
istotnym dla wydawcy i informujllcym
ocharaktene jego dziaJalnoSci. Thkie Im
lendarze wydali m.in. ciechanowski
PUK, Powiat Ciechanowski, Mazowiec
ki Zwiqmk Pitki Nomej czy Stowarzy
szenie Spolecznej Samopomocy Lokal
na Grupa Dzialania w Ciechanowie.
Mamy tei kalendarze plalmtowe do
zawieszania na Scianie: jednostronne lub
dwustronne. Wydaly je szkoly, stowarzy
szenia, fundacje. Przedstawiajll one na
zdj~iach naj~sciej dorobek wydawcy
i pelnill funkcj~ promocyj~. Do najcie
kawszych kalendarzy tego typu, jakie
wplyn~ly na konkurs, naleitl: wydany
przez puttuskll orki~ d~, Festiwal
1hlskawki '2012 i gmin~ Zaluski, Ze
sp61 Szk61 w Gollldkowie, czy Mazo
wieckll Jednost~ Wdraiania Progra
mOw Unijnych.
Sli lei duie i bardzo kolorowe kalen
darze Scienne z przewracanyrni kartka
mi miesi~, niezwykle bogato ilustrowa
ne. Thkie wydali m. in. Pailstwowa Wyi
sza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
i Mlawie, Wojew6dzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Miasto Nowy Dwor (0
tym ostatnim kalendarzu za chwil~).
Podobne kalendarze do zawieszania
na Scianie, tylko mniejsze, wydane zo
staly w G/lSocinie, Zespole Szkolno
-Przeds~lnym w Kamiewie, gminach
Regimin i zakroczym.
Mamy tei kalendarze prywatne.
WSr6d nich najciekawszy wydany jest
przez Roberta Korzeniowskiego z Cie
chanowa, zawierajllcy zdj~cia przyrody
autorstwa wydawcy.
Najwi~kszll wadll przeallldanych
przez nas kalendarzy byla ~fC informa
cyjna. Pami~tamy przeciei, ie sluill one
caly rok, niegdyS zwykle opr6cz grafik
zawieraly mn6stwo przydatnych infor
macji, niekoniecznie zwi/llanYch z cza
sem. Szukalismy wnich przepis6w kuH
narnych na st61 Swillteczny i codzienny,
dat imienin i swillt, przypomnienia wy
darzen historycznych i mn6stwa cieka
wostek. 8ez kalendarzy wrc;cz nie wy
obraiamy sobie iycia.
1_
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i przypomina 0 dniu tygodnia. Ale nie
musi 18k bye, szczeg6lnie w kalenda
rzach lokalnych.
Sposr6d wszystkich wydawnictw
zgloszonych do konkursu wybraliSmy 5,
kt6re od razu zwr6cily nllSZCl uwag~.
"Gmina Itegimin W obrazach Kazi
mierza DoIJrzpieckielo" prezentuje za
bytki znajdujqce si~ na terenie gminy:
'dwory, koScioly, drewniane dzwonnice,
figurki przydroine. Jednak poza podpi
sem pod kaidym obrazem nie rna wi~j
informacji 0 widocznych na nich obiek
tach. Nie rna tei iadnej informacji (po
za imieniem i nazwiskiem) 0 ich auto
rze. Naszym zdaniem jak na kalendarz
to bardzo powamy brak, bo przy okazji
maina byto zapromowae autora.
Kalendarz groin)' zakroczym unika
tego blC;du. Nad kalendarium kaidego
miesillca zamieszczone zostalo zdj~ie
zabytk6w znajdujqcych siC; wgminie, ale
tei opis zwilllanych z nimi wydarzen hi
storYcznych. Z podpis6w moina si~ do
wiedziee
wielu ciekawych' - -riecz¥.
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si~

dyliians

pocztowy

lub ie w koSciele 00. Ka
pucyn6w

r. ze

w 1831

bral siC; sejm
i senat i ie tu
w czasie po
wstania listopa
dowego ustano
wiono odznacze
nie
Gwiazda
Zakroczymska?
Kalendarz scien
ny z przewracanyrni
kartkami .,GllSOcin"
przedstawia waine
dla mieszkancow tej
miejscowoSci obiekty:
dzialajqce tam plac6w
ki oswiatowe, Bank Spoldzielczy,
OchotniCZ/l Strai Po~, koSci61 para
fialny, sp6ldzielni~ mleczarskq, piekar
ni~, stacj~ PKP, oczyszczalni~ sciek6w,
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kaidej kartki. Zawiera
ona wiele informacji
0 tym obiekcie, jego hi
storii, Prlfdatnosci
dla lokalneJ spolecz
noSci. Sq tu lei inne
zdNda obiektu, tak
ie te bardzo stare
czarno-biale, wy
szukane w starych
zbiorach, przed
stawiajllce jego
wyallld dawniej,
Szkoda jednak,
ie te wlasnie
zdj~cia nie sll
podpisane.
Kalendarz
opracowala wramach projektu
edukacyjnego "Moja miejscowosc
w obiektywie - historia i wsp6lcze
snosc" klasa III c Gimnazjum w G/lSOCi
nie. Powstalo ciekawe i wame wydaw
nictwo nie tylko dla samych autorow, ale
takie dla:~~.
mieszkanc6w
miejscowosci.
,JI...uL...:
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nich to na pewno bc;dzie wama pamillt
ka.
Kalendarz szkoIny l.espolu SzIroIno..
-Przedszkolnego w Karniewie przedsta
wia zbiorowe zdj~ia uczni6w poszcze
g6lnych klas. Rozpoczyna VIb (styczeiJ),
konczy klasa I (na grudniowym zdj~iu
ze Sw. Mikolajem i choinkq). ROwniei
Swietna pamiqtka, szczeg61nie ~ latach.
Wadll kalendarza jest brak podpis6w 
nazwisk poszczeg6lnych uczni6w. Wie
my, jakie napotytauny trudnoSci, kiedy
wiele lat po ukoflczeniu szkoly wpatru
jemy si~ wstare zdjc;cia i pr6bujemy przy
pomniee sobie nazwiska i imiona koleia
nek i koleg6w, dopasowujqc je do twarzy
na zdj~iu. 1m wi~ czasu dzie1i nas od
zrobienia zdjc;cia, tym bardziej nasza pa
mi~e zawodzi. Podpisy pod zdj~iami
w kalendarzu bardzo by wtedy pomogly.
Najciekawszym graficznie kalenda
rzem z~oszonym do tegorocznego kon
kursu Jest wydawnictwo U"'u Miej
skiego w Nowym Dworze Mazowiee:
kim. Na kaidej stronie znajdujll si~ dwa
zdj~ia: wainego dla mias18 obiektu
oraz wydarzenia, kt6re wdanym miesill
cu przyciqgn~lo uwagc; nowodworzan.
Wszystkie zdj~ia interesujltCO skadro
wane, prezentowane obiekty architekto
niczne tak sfotografowane izakompono
wane na stronie, ie ukazujll ich "i~
twarz". Styczen - spichlerz zboiowy
wzimowej szacie i Puchar Polski wSiat
k6wce Mc;iczyzn ENEA CUP '2011.
Marzec - Wieia Biala i najwainiejsze
wydarzenia kulturalne miesillca: Kon
cert Mistrz6w - Penderecki, Maksy
miuk i Musicale Swia18.
Na kaidej stronie architektura i lu
dzie. Kaide zdjc;cie jest bardzo doklad
nie opisane. Swietny pomysl na kalen
darz i promocj~ miasta, jego logo i hasla:
"Szcz~sHwego Nowego Dworu". Tak,
ten Imlendarz na pewno autor niniejsze
go om6wienia chc;tnie widzialby na caly
rok w swoim biurze.
Kapitula konkursu "Czas na kalenda
rze '2012" postanowlJa wyr6init lmIen
dane wydane przez Urqd Miejski
w Nowym Dworze Maz. oraz Zesp61
Szkolno-Przedszkolny w Karniewie.
Natomiast tegoroczna nqroda ella nal'
ciekawsr.eao kaIendarza 2012 r. zostanie
wrpona kIasie m c GimnIztum w Get
socinie za kaIendan "Glpocin".
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