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ROTMISTRZ
WITOLD PILECKI

„Najważniejszą rzeczą jest aby cieszyć się swoim życiem
– być szczęśliwym – tylko to się liczy”
Audrey Hepburn
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Drogie Panie,
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Od Burmistrza
Drodzy Czytelnicy
a mapie miasta pojawiła się nowa
ulica. Dawna ul. Gen. Berlinga nosi
nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. To
dobra decyzja, bowiem Rotmistrz Pilecki jest niekwestionowanym bohaterem
i symbolem walki o wolność i prawdę.
W temacie numeru na str 2-3 przybliżamy
Jego sylwetkę. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym placówki oświatowe na Osiedlu
Młodych i w Modlinie Twierdzy organizują wystawy i projekcje filmu o Rotmistrzu
Pileckim dla uczniów i mieszkańców. Na
stronie 3 publikujemy program obchodów
i zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Dodatkowo Wszystkich Państwa prosimy o zapalenie o godz. 20:00 światła pamięci i wystawienie w oknach lampionów.
Wspólnie uczcijmy pamięć o bohaterach.

N

Wewnątrz tego wydania Faktów Nowodworskich znajdziecie Państwo również relacje ze styczniowych i lutowych
wydarzeń w mieście a także zaproszenia
na imprezy.
Nie zapominamy też o Paniach – już
niedługo Ich święto – Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Z tej okazji życzę Paniom
wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, dużo miłości i mnóstwo uśmiechu na
co dzień.
A Państwu jak zawsze życzę
Szczęśliwego Nowego Dworu!

temat numeru

Rotmistrz Witold Pilecki

– „ochotnik do Auschwitz”, „prawdziwy
bohater narodowy, nieugięty człowiek,
najmężniejszy z mężnych”…
TeksT ZSP1 FOTO Wikipedia

n Brytyjski historyk M. Foot uznał go za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie, którzy walczyli
podczas okupacji hitlerowskiej. Dobrowolnie poszedł
do Auschwitz i założył tam organizację konspiracyjną.

P

o ucieczce z obozu napisał Raport Witolda, który stał się pierwszym świadectwem dokumentującym
nazistowskie zbrodnie w Oświęcimiu.
W 2018 roku minie 70 lat od rozstrzelania go z woli komunistycznych władz.
„Więźniowie usłyszeli najpierw charakterystyczny stukot podkutych butów.
Potem trzask otwieranych ciężkich, metalowych drzwi, zza których na korytarz
wyszedł posiniaczony, z trudem trzymający się na nogach, wysoki mężczyzna.
Na ścianie celi, z której go wywleczono,
widniał wydrapany przez niego napis:
<<Starałem się żyć tak, abym
w godzinie śmierci mógł się raczej
cieszyć niż lękać>>
- Nazwisko?
- Pilecki.
- Imię.
- Witold.
- Data i miejsce urodzenia?
- 13 maja 1901 roku w Ołońcu.”
Można powiedzieć, że Witold Pilecki patriotyzm miał w genach. Przez
cały okres nauki związany był – najpierw ze skautingiem, następnie –

z harcerstwem. W latach 1918 – 1919
bronił Wilna przed bolszewikami. Po
opuszczeniu miasta, razem z innymi
jego obrońcami, przedostał się przez
Białystok do Łap, gdzie spotkał zorganizowany oddział Wojska Polskiego
dowodzony przez Władysława i Jerzego Dąmbrowskich. W oddziale ułanów
dowodzonym przez J. Dąmbrowskiego „Łupaszkę” walczył do jesieni 1919
roku. W szeregi wojska polskiego wstąpił ponownie na wieść o wybuchu
wojny polsko-bolszewickiej. Walczył na
przedmieściach Warszawy i w oddziałach gen. L. Żeligowskiego.
Na początku 1921 roku został zwolniony z wojska i wrócił do Wilna. Zdał
maturę, ukończył kursy podoficerskie
ZBK, został komendantem-instruktorem
Oddziału ZBK w Nowem-Święcianach.
W 1922 roku rozpoczął studia, ale zmuszony był zrezygnować z nich i podjąć
pracę zarobkową. W 1926 roku został
właścicielem rodzinnego majątku Sukurcze, później ożenił się z Marią Ostrowską
– nauczycielką miejscowej szkoły. Cały
czas działał na rzecz innych – założył
www.nowydwormaz.pl
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kółko rolnicze, mleczarnię, zajmował się
opieką społeczną, ale także pisał wiersze i malował. Te wszystkie działania nie
przysłoniły mu jednak fascynacji wojskiem – uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26 pułku ułanów i w Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu,
utworzył Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakus”, został dowódcą Lidzkiego I Szwadronu PW.
Został zmobilizowany w sierpniu
1939 roku. Podczas II wojny światowej
prowadził podziemną walkę z okupantem. Razem z żołnierzami mjr. J. Włodarkiewicza utworzył w okupowanej Warszawie Tajną Armię Polską. 19 września
1940 roku podczas łapanki na Żoliborzu
dobrowolnie dał się złapać i pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego dostał się
do Auschwitz – więzień numer 4859.
Poszedł do obozu ochotniczo, żeby
zdobyć wiarygodne dane o nazistowskich zbrodniach. Zorganizował tam
ruch oporu – Związek Organizacji Wojskowej, który liczył ponad 1000 osób.
Do końca wierzył, że uda mu się zorganizować zbrojny atak przeciwko oprawcom – liczył na pomoc z zewnątrz. Przez
cały czas pobytu w obozie przekazywał
dowództwu stolicy meldunki. Powstały
trzy raporty z Auschwitz (napisane po
ucieczce Pileckiego z obozu) – Raport
W, Teren S i Raport Witolda. Po ucieczce z Auschwitz (26 kwietnia 1943 roku)
Witold Pilecki cały czas interesował się
obozem i aż do wybuchu Powstania
Warszawskiego był w kontakcie z jego
podziemiem.
Od 1944 roku działał w organizacji
konspiracyjnej pod kryptonimem „NIE”.
Czynnie włączył się też do walki powstańczej. Po upadku powstania trafił
do Murnau, a stamtąd do II Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech.
Do Warszawy wrócił w grudniu 1945
roku. Razem ze swoimi współpracownikami zdobywał i przekazywał przez
kurierów do II Korpusu informacje
o NKWD i komunistach, narastającym
terrorze, fałszerstwach w polityce,
sytuacji oddziałów leśnych. Mógł się
uratować przed aresztowaniem, opuścić Polskę, ale nie wykonał polecenia
wydanego przez generała Władysława
Andersa. „Wszyscy nie mogą stąd wyjechać, ktoś musi trwać i walczyć” –
powiedział. Został zatrzymany 8 maja
1947 roku (po nieudanej prowokacji)
i osadzony w więzieniu mokotowskim. Był torturowany. Prawie tydzień
po aresztowaniu napisał wierszowany
list do pułkownika Różańskiego, który
nadzorował śledztwo w jego sprawie.
Prosił w nim, by – wydając wyrok –
ukarano tylko jego. List – poemat kończył się słowami:
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„Dlatego więc piszę niniejszą petycję,
By sumą kar wszystkich – mnie tylko karano,
Bo choćby mi przyszło postradać me życie
–
Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę”.
Prośby rotmistrza nie wysłuchano.
Proces Pileckiego i jego siedmiu towarzyszy rozpoczął się 3 marca 1948
roku. Pilecki oskarżany był o posiadanie broni, przygotowywanie zamachów zbrojnych i posługiwanie się
sfałszowanymi dokumentami. Proces ten miał potwierdzić tezę szpiegowskiej działalności grupy „Witolda”
i jej współpracy z Niemcami podczas
okupacji. Dla Pileckiego i jego dwojga współtowarzyszy zażądano kary
śmierci. W uzasadnieniu wyroków
śmierci podano, że „dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu, cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli, przejawiali nienawiść
do Polski Ludowej i reform społecznych,
zaprzedali się obcemu wywiadowi
i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej”. Pilecki nie przyznał
się do absurdalnych zarzutów. Prośby o ułaskawienie Witolda Pileckiego
skierowane do prezydenta Bolesława
Bieruta zostały odrzucone. Z grupy
„Witolda” kara śmierci została wykonana tylko na Pileckim. Został rozstrzelany 25 maja 1948 roku o godzinie 21.30.

Przed śmiercią „zdążył jeszcze krzyknąć: <<Niech żyje wolna Polska>>.
(…) Następnego dnia rankiem ciało
Witolda Pileckiego wrzucono na mały,
drewniany wóz konny i wywieziono
w nieznanym do dziś kierunku.”
Witold Pilecki został uniewinniony
przez Sąd Najwyższy we wrześniu 1990
roku, a w lipcu 2006 roku prezydent
Lech Kaczyński, uznając jego oddanie
sprawom ojczyzny, odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Dla więźniów z Rakowieckiej stał się
legendą już za życia. „Wszyscy (…) uważali go za bohatera.” Syn rotmistrza Pileckiego powiedział o ojcu, że zawsze myślał
o innych, nigdy o sobie, że najważniejsze
było dla niego to, że ktoś potrzebował
pomocy. To było jego życiowe credo.
Nigdy nie zastanawiał się też nad tym,
czy to, co robi, jest niebezpieczne.
Żył krótko i pięknie… Na jednym z pomników, który postawiono Pileckiemu,
umieszczono cytat: „Kochaj wszystkich,
wszystkim służ.” Te słowa najlepiej charakteryzują rotmistrza Witolda Pileckiego; to jego przesłanie…
Bibliografia:
pilecki.ipn.gov.pl
www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/kochajwszystkich-wszystkim-sluz-przeslanierotmistrza-pileckiego,41,960
Najmężniejszy z mężnych,
„Rzeczpospolita”, 24-25.05.2008

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
01 marca 2018 roku.
Organizatorzy:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
i Parafia Świętej Barbary w Modlinie Twierdzy
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 na Osiedlu Młodych
Modlin Twierdza:
Osiedle Młodych
 godz. 11:00 – marsz ulicami Modlina
dla uczniów
Twierdzy
 godz. 8:00 – prezentacje przybliżające
 Wystawa okolicznościowa
sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego.
– parter szkoły, ul. Bema 312
 wystawa okolicznościowa,
 Film o Rotmistrzu Pileckim dla
 projekcja filmu o rotmistrzu Pileckim.
uczniów klas VI – VII SP i PG
dla mieszkańców
 godz. 17:00 – projekcja filmu
(ul. Młodzieżowa 3, stołówka szkolna)
dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku
 godz. 17:00 – montaż słowno-muzycz godz. 20:00 – Światło pamięci
ny „Oszukani, porzuceni, nieugięci”.
– zapalenie lampionów w oknach.
 wystawa okolicznościowa,
 projekcja filmu o rotmistrzu Pileckim.
– godz. 20:00 – Światło pamięci – zapalenie lampionów w oknach.
Serdecznie zapraszamy!
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Trwają prace renowacyjne GKO!
TeksT red. foto Wydział Projektów Infrastrukturalnych, Centrum Technologii Informacyjnych UKSW (GKO przed remontem) Sebastian Sosiński (zdjęcie dachu po remoncie)

n Trwa remont zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin (GKO). Na ten
cel Miasto pozyskało prawie 11 mln.
dotacji. Grudniu ub. r. zakończono
remont dachu. Obecnie trwają prace
konserwatorskie

U

mowę z wykonawcą remontu dachu podpisano 5 lipca 2017 r. Prace zakończyły się pod koniec grudnia ub.r.
Zakres prac obejmował m.in. roboty
rozbiórkowe (istniejącego pokrycia dachowego z osprzętem oraz wylewki – polepy
ze stropu), wzmocnienie elementów konstrukcyjnych (wymiana uszkodzonych elementów na nowe, oczyszczenie i poddane
dezynsekcji pod kątem zwalczenia szkodników żerujących na drewnie (metoda gazowa), zabezpieczenie przeciwpożarowe
i przeciw korozji biologicznej).
Zabytkowy obiekt zyskał nowe pokrycie dachowe (przedstawiamy je na
zdjęciach) z blachy cynkowo-tytanowej
na podkładzie z wodoodpornej płyty
OSB. Wykonane także zostały kominy (naprawa, a także odtworzenie istniejącego
dawniej kominu zgodnie z zaleceniami
konserwatora zabytków). W ramach zadania wykonawca dachu wykonał również
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, osprzęt dachowy (stopnie kominiarskie, wyłazy dachowe, odtworzenie okien
dachowych), gzymsy i murki attykowe
(oczyszczenie, naprawy, obróbki blacharskie), a także zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Obecnie trwają również prace wewnątrz obiektu. W trakcie badań konserwatorskich na ścianach, sztukateriach, gzymsach uwidocznionych zostało wiele warstw
wtórnych wymalowań farbami olejnymi
i emulsyjnymi.
Na elementach sztukaterii i stolarce
drzwiowej znaleziono kilka warstw malarskich imitujących słoje drewna tzw. mazerowanie (fladrowanie), które różnią się charakterem przedstawionego drewna oraz
kunsztem wykonania (najlepiej wyglądają
pierwotne carskie zdobienia).
Mazerowanie było modną metodą
zdobienia w pierwszej połowie XX w., tj.
z okresu z którego pochodzi dawne Kasyno Oficerskie.
Program prac konserwatorskich zakłada przywrócenie wyglądu pomieszczeń jak
najbardziej zbliżony do oryginału.
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odkrywki konserwatorskie

ATTYKI

prace przy kominie

GKO przed remontem
foto Centrum Technologii Informacyjnych KSW

prace przy kominie

dach GKO po remoncie 					

foto Sebastian Sosinski
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A. Struzik: Nie podcinać skrzydeł Modlinowi
Rozmowa z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem
Panie marszałku, zacznijmy od tematu
ważnego nie tylko dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, ale całego północnego Mazowsza. Ostatnio wiele emocji
budzi sytuacja związana z mazowieckimi
lotniskami. Przedstawiciele przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze zapowiadają, że rolę drugiego lotniska dla stolicy
ma przejąć port w Radomiu.
Oczywiście kibicuję portowi lotniczemu
w Radomiu i będę się z pozytywnym zainteresowaniem przyglądał dalszemu rozwojowi
sytuacji. Natomiast szkoda, że polityka wdarła
się nawet tu. Radomskie lotnisko zostało zbudowane przed laty przez prezydenta związanego z PiS. Przez wiele lat nie spełniało swojej
roli i trudno mówić o jego rozwoju. Dziś strona
rządowa chce pomóc radomskiemu portowi
stanąć na nogi. I dobrze, ale nie kosztem Modlina! My jako władze województwa i współudziałowiec lotniska w Modlinie w dalszym
ciągu będziemy inwestować w to lotnisko
środki własne i unijne.
Aby port lotniczy w Modlinie mógł się
rozwijać, niezbędne są inwestycje.
Zgadzam się. Obowiązkiem przedsiębiorstwa Porty Lotnicze – jako wspólnika,
współudziałowca, inicjatora budowy lotniska
w Modlinie jest konsekwentne wspieranie jego
rozwoju. I tego oczekujemy. Nie chcemy ani
pieniędzy, ani wsparcia, ani pomocy, a jedynie
nieprzeszkadzania w rozbudowie. Oczekujemy
jednego, że przedstawiciele PPL-u wyrażą zgodę na emisję obligacji na 60 mln zł. Wszystkie
formalności od dawna są przygotowane, brakuje tylko dobrej woli ze strony rządowego PPL.
Niestety, w tego typu decyzjach udziałowcy
muszą być jednomyślni.
Co zatem z przyszłością Modlina?
Port w Modlinie ma ogromny potencjał
rozwojowy. Zarezerwowaliśmy już 150 mln
zł na łącznik kolejowy między stacją Modlin
a terminalem. Przy tak dużym ruchu pasażerskim rozbudowa terminala to absolutna
konieczność. Zdaję też sobie sprawę, że lotnisko to przecież nie tylko sam terminal, dlatego
władze Mazowsza będą wspierać także rozwój
działalności okołolotniskowej.
Z Modlina lata obecnie blisko 3
mln pasażerów w około 40 kierunkach,
a w 2015 r. został on uznany za najszybciej rozwijający się port w Europie.
Otóż to. Proszę zobaczyć, jak zmienia się
otoczenie Modlina, ile mamy małych i średnich
przedsiębiorstw, które prężnie działają. Mało
tego, inwestujemy w specjalne strefy ekonomiczne w gminach Pomiechówek, Nowy Dwór
Mazowiecki, w przyszłości również w gminie
Zakroczym. Port w Modlinie to silny impuls dla
mieszkańców północnego Mazowsza, który
ożywia tę część regionu. Dzięki niemu sporo
zainwestowaliśmy także w infrastrukturę drogową czy nowoczesne pociągi Kolei Mazowieckich, z których korzystają także mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego.
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W jaki sposób, w Pana ocenie, można
wyjść z tego impasu?
Jeżeli przedsiębiorstwo Porty Lotnicze
nie jest zainteresowane dalszym rozwojem
Modlina to, ponieważ są to pieniądze publiczne, a PPL jest przedsiębiorstwem publicznym,
uważam, że najuczciwiej byłoby, gdyby przekazało swoje udziały samorządowi województwa. My o ten port zadbamy. Jest także inny
wariant. PPL może sprzedać swoje udziały na
otwartym rynku. Jestem przekonany, że jeżeli
zdecydowałoby się na takie rozwiązanie, to
zainteresowanie wśród inwestorów byłoby
bardzo duże.

Przejdźmy do równie gorącego tematu, czyli smogu. Od 11 listopada 2017 r.
sejmik województwa mazowieckiego
przyjął uchwałę antysmogową. Czy ten
dokument rozwiąże problem zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu?
Smog to duże wyzwanie, także dla samorządów. Oczywiście sam dokument nie wystarczy. Uchwałę antysmogową należy traktować jako kierunkowskaz, ponieważ bardzo
dużo zależy od każdego z nas, od tego czym
palimy w piecu czy jakich urządzeń używamy.
Nie warto palić śmieciami czy odpadami, bo
w ten sposób trujemy siebie i sąsiadów. To
kwestia społecznej odpowiedzialności, ale
także edukacji. Właśnie temu służyć ma organizowany przez nas cykl spotkań informacyjnych z samorządowcami. Bez właściwego
przygotowania społeczeństwa nawet najlepsze przepisy prawne, czy to krajowe, czy miejscowe, nie będą miały odpowiedniego przełożenia na poprawę jakości powietrza. Dlatego
ważne jest, aby uchwale towarzyszyła szeroko
pojęta kampania informacyjna, która pogłębi
świadomość mieszkańców Mazowsza.
Dobre nawyki i świadomość zagrożenia to jedno. Potrzebne są działania
o szerszym zasięgu, szczególnie w zakresie dofinansowania wymiany urządzeń
grzewczych.

Smog to nasza wspólna sprawa, dlatego
wspólnymi siłami musimy z nim walczyć. Na
ten rok zaplanowaliśmy dwa unijne konkursy
na kilkanaście milionów złotych np. na wymianę pieców. Potrzebne jest jednak wsparcie
i zaangażowanie rządu, o co po raz kolejny
apeluję. Pozostało jeszcze dużo pracy – trzeba
poprawić jakość paliwa, wymieniać stare piece na nowe, przyłączać kolejne części miast
do ogrzewania miejskiego albo wprowadzać
gazyfikację. Jednak sami samorządowcy nie
dadzą sobie z tym rady. To olbrzymie koszty,
w których musi uczestniczyć państwo.
W pozyskiwaniu funduszy unijnych
Nowy Dwór Mazowiecki jest najaktywniejszym miastem w subregionie warszawskim wschodnim. Komisja Europejska już przygotowuje się do kolejnej
perspektywy. Zbliżają się konsultacje
w sprawie przyszłego kształtu polityki
spójności po 2020 r.
Można powiedzieć, że piłka już jest
w grze. Rozmowy na temat polityki spójności po 2020 r. wchodzą w decydującą fazę.
Obecnie toczy się dyskusja, jak ma wyglądać
unijny budżet i ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na politykę spójności – czyli na
te działania, które mieszkańcy widzą w swoim sąsiedztwie. To ważny moment, dlatego
przygotowujemy się do tych negocjacji.
Od nich zależeć będzie to, jakie wsparcie
otrzymamy. Czeka nas batalia o utrzymanie
środków na dotychczasowym poziomie, bo
potrzeb jest wciąż bardzo dużo. Trudno wyobrazić sobie realizację inwestycji jedynie
z własnych środków. Unijne dofinansowania, które otrzymujemy w ramach polityki
spójności przeznaczamy na modernizację
naszych dróg, szkół, szpitali czy miast. Pomagają one również rozwijać przedsiębiorczość
i wspierają badania tak, aby nasz region był
innowacyjnym liderem nie tylko w Polsce,
ale i w UE. Razem z przedstawicielami pięciu województw wykonaliśmy ważny gest
– w obecności przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza Lambertza, podpisaliśmy deklarację
poparcia inicjatywy na rzecz silnej polityki
spójności UE po 2020 r.
Kto zadecyduje o tym, na co przeznaczone zostaną środki w ramach polityki
spójności?
Tutaj ważna jest opinia wszystkich środowisk, nie tylko samorządowych, ale także organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych czy osób fizycznych. Komisja Europejska apeluje do wszystkich mieszkańców UE
o zabranie głosu w tej sprawie. W tym celu
przygotowano ankietę, która zamieszczona
jest na stronie Komisji Europejskiej. Link do
ankiety można znaleźć także na naszej stronie www.mazovia.pl czy na moim profilu
na facebooku. Zachęcam wszystkich do jej
wypełnienia. Można to zrobić do 8 marca br.
Warto, żeby UE usłyszała głos Mazowsza.
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Ponad 4 mln dotacji na drogę
powiatową
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych

n 7 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Powiatu
Nowodworskiego a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej relacji Pomiechówek – Nasielsk.

W

niosek o dofinansowanie projektu z Budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lo-
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kalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” otrzymał pozytywną ocenę Komisji
Oceny Projektów oraz został najwyżej
oceniony ze wszystkich 36 złożonych
projektów. Kwota dotacji to aż 4 199
087,36 zł co stanowi 40% całkowitej
wartości projektu.
To już kolejna inwestycja dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Droga powiatowa nr 2409W o długości ok. 13,5 km łączy dwie gminy na terenie
powiatu nowodworskiego Pomiechówek
i Nasielsk. Codziennie droga wykorzystywana jest przez 1/3 mieszkańców powiatu
nowodworskiego dojeżdżających do pracy czy szkoły. Dzięki nowej nawierzchni,
chodnikom, oznakowaniu, odpowiedniemu oświetleniu podniesie się komfort jazdy oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

www.nowydwormaz.pl
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155. rocznica Powstania Styczniowego
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

n W niedzielę 28 stycznia po raz trzeci w Modlinie Twierdzy obchodzono
rocznicę Powstania Styczniowego –
tym razem 155.

U

roczystość rozpoczęła się od
Mszy Św. w intencji Ojczyzny
w kościele pw. św. Barbary. Po Mszy
z koncertem pieśni patriotycznych
wystąpił Chór Lira Parafii św.Wojciecha w Nasielsku pod batutą Joanny Ostaszewskiej. Następnie licznie
zgromadzeni mieszkańcy udali się
z pochodem do tzw. kapliczki Powstańców, miejsca kaźni. Delegacje
złożyły kwiaty dla uczczenia bohaterstwa i patriotyzmu Polaków poległych w tym miejscu. Na zakończenie
na wszystkich zebranych czekał wojskowy poczęstunek.
Władze miasta reprezentowali Zastępca Burmistrza Janusz Mikuszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Organizatorami uroczystości byli:
Parafia p.w. św. Barbary w Modlinie
Twierdzy, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotnicza Straż Pożarna –
Ratownictwo Wodne, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin,
Garnizon Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki.

www.nowydwormaz.pl
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Za nami XXVI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy!
TeksT I Foto NOK

n W Nowodworskim Ośrodku Kultury
po raz kolejny znalazł swoje miejsce
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Finał WOŚP odbył się
w dniu 14 stycznia
2018 r., a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków” czyli wsparcie oddziałów neonatologicznych. Za
zebraną kwotę Fundacja planuje zakupy
dla oddziałów podstawowych takie jak
m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania
oddychania, pompy infuzyjne a także
sprzęt diagnostyczny, jak chociażby
specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.
I w tym roku nowodworzanie hojnie wsparli powyższy cel. Przeszło 130
wolontariuszy kwestujących na terenie
naszego miasta uzbierało kwotę ponad
72 800zł!!!
Tradycyjnie w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyła się impreza towarzysząca zbiórce. W sali widowiskowej mogliśmy wysłuchać bardzo energetycznych koncertów w wykonaniu
LUZ BANDu, Gram OFF/ONu i Wojtka
Gęsickiego, artyści porwali publiczność do wspólnego śpiewania. Mieliśmy również przyjemność podziwiać
liczne talenty zaprezentowane przez
dzieci i młodzież (uczestników zajęć artystycznych w NOK)takie jak śpiew, taniec, aktorstwo czyli tzw. „Popisówka”.
Młody iluzjonista Mateusz Misiewicz
zadziwił publiczność swoimi magicznymi sztuczkami. Występy artystyczne
przeplatały licytacje gadżetów WOŚP
i przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Konferansjerem był Marcin
„Marcel” Słabolepszy, który wiedział
jak swoim niskim głosem zachęcić publiczność do licytacji.
Na dziedzińcu NOKu zobaczyliśmy
pokaz umiejętności psów ratowniczych Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP-RW, a także ciągnik siodłowy VOLVO „Polskich Truckersów” Helki
i Snajpera.
W holu Nowodworskiego Ośrodka
Kultury również czekały liczne atrakcje.
Mogliśmy zrobić sobie wesołe fotki dzięki Fotobudce GO4PHOTO Konrada
Bartczaka, Izabela Janik i Marta Duda
z HEBE oferowały porady kosmetyczne
i makijaże – wszystko to oczywiści za

XXVI
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datki do puszki WOŚP ;) Strażacy z OSP
-RW uczyli zasad pierwszej pomocy.
Pośrodku holu znajdował się „sklepik”
z przedmiotami przekazanymi przez
mieszkańców i gadżetami WOŚP. Imprezie towarzyszyła wystawa plakatów
autorstwa Ryszarda Kaji z serii „Polska” wypożyczona przez Galerię Grafiki i Plakatu.
Pełen wrażeń dzień zakończyło, jak
zwykle bardzo atrakcyjne „ŚWIATEŁKO
DO NIEBA”.
Było głośno, kolorowo i radośnie 
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli
nasz sztab i organizację 26. Finału w Nowym Dworze Mazowieckim.
Szczególne podziękowania dla
naszych
wspaniałych
wolontariuszy i koordynatorów szkolnych Ê
a także dziękujemy bardzo:
Ê Członkom PCK w Nowym Dworze
Mazowieckim
Ê Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne
Ê Pracownikom Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Ê Pracownikom Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
Ê Pracownikom Banku Spółdzielczego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Ê Pracownikom Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
Ê Wojtkowi Gęsickiemu
Ê Zespołowi LUZ BAND
Ê Zespołowi GramOff/On
Ê Młodym artystom, którzy wystąpili
w „Popisówce”
Ê Marcinowi ‚Marcelowi’ Słabolepszemu
Ê Cukierni Duet
Ê Kawiarni Szarow
Ê Go4Photo FOTObudka & GIFbudka
Ê Izabeli Janik i Magdzie Dudzie z HEBE
Ê Galerii Grafiki i Plakatu
Ê Helce & Snajperowi
Ê Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim
Ê Strażnikom Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
Ê Pracownikom Stora Enso w Łodzi
Ê Firmom i osobom prywatnym, które
przekazały przedmioty na licytacje, i oczywiście wszystkim, którzy
przekazali datki na Fundację WOŚP
ÊÊÊ
Z góry przepraszamy, jeżeli kogoś
pominęliśmy.
Dziękujemy że byliście z nami 
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM
ZA KAŻDY GROSIK WRZUCONY
DO PUSZEK

www.nowydwormaz.pl
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90-te urodziny dyrektora Tadeusza Regulskiego
TeksT I Foto Krzysztof Grudziński

n 25 stycznia w restauracji Magnolia
w Pomiechówku, przewodnicząca Powiatowej Sekcji Emerytów i Rencistów
ZNP, pani Julia Pigoń, zorganizowała
uroczyste spotkanie z okazji 90-tych
urodzin pana Tadeusza Regulskiego,
byłego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Modlinie Starym.

U

Udział w uroczystości wzięli
członkowie wyżej wymienionej
Sekcji ZNP oraz zaproszeni goście, którzy przez wiele lat współpracowali z dyrektorem Regulskim.
Pani Julia Pigoń w kilku zdaniach
bardzo ciepło przywitała Jubilata oraz
wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

10

Oczywiście przy lampce szampana
i torcie były życzenia dla pana dyrektora
jeszcze wielu lat w zdrowiu i wszystkiego co się szczęściem zwie.
Uroczystość ta była również okazją
do wielu miłych wspomnień.
Poniżej jeszcze krótka historia przebiegu pracy zawodowej dyrektora Tadeusza Regulskiego:
15 sierpnia 1950 roku pan Tadeusz
Regulski rozpoczął pracę
w Łomiankach. Następnie powołany
został przez władze oświatowe na kierownika Oświaty Dorosłych w powiecie
nowodworskim.
Następnie pan Regulski podjął
pracę w Szkole Podstawowej w Mo-

dlinie Starym, gdzie w tym czasie
kierownikiem szkoły była pani Zofia
Dobrowolska.
W 1959 roku pani Dobrowolska powołała Komitet Budowy Szkoły,
do którego został włączony pan Tadeusz Regulski.
Budynek Szkoły Podstawowej oddano do użytku w lutym 1963 roku.
Od września 1963 roku panu Regulskiemu zostało powierzone stanowisko
Kierownika tej szkoły.
W ramach reformy szkolnictwa ogólnokształcącego pan Tadeusz Regulski
został dyrektorem szkoły.
Funkcję tę pełnił do emerytury, czyli
do 31 sierpnia 1985 roku.

www.nowydwormaz.pl
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Święto Kobiet na Osiedlu Młodych
TeksT red. foto wirtualnynowydwor.pl

n W czwartek, 8 lutego mieszkanki
Osiedla Młodych spotkały się by świętować Dzień Kobiet. Co prawda przypada on dopiero 8 marca jednak ze
względu na trwający wówczas Wielki
Post, Panie postanowiły poświętować
jeszcze w karnawale.

S

potkanie dla mieszkanek Osiedla
Młodych zorganizował Zarząd
Osiedla nr 2 tj. przewodnicząca Mirosława Boroń oraz Mirosława Zawartko,
Marianna Mielczarek i Jacek Tobijasz.
Na zaproszenie Pań odpowiedzieli również goście, wśród których nie
zabrakło Burmistrza Jacka Kowalskiego. Burmistrz życzył Paniom z okazji
Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,
uśmiechu na twarzy i jak najmniej trosk,
a także przekazał słodkie upominki.

Na stołach tego wieczoru królowały
słodycze, owoce i napoje, a przy dźwiękach muzyki Panie wspaniale bawiły się
w swoim gronie. Nie zabrakło wspólnych zabaw, co chwila okraszanych
gromkim śmiechem uczestniczek.
W imieniu Zarządu Osiedla – głównego organizatora spotkania serdecznie dziękujemy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji za wsparcie udzielone
przy organizacji spotkania.

„Ferie z biblioteką”
TeksT I Foto MiPBP

n Wszystko co dobre szybko się kończy a w szczególności ferie, czas odpoczynku od obowiązków szkolnych.
O tym, że zimowy wypoczynek spędzony w mieście może być atrakcyjny,
przekonali się nasi młodzi czytelnicy.

W

dniach 15-26 stycznia 2018 r.,
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowała cykl zajęć dla dzieci.
Czas ferii zimowych upłynął pod znakiem doskonałej zabawy i warsztatów
plastyczno – literackich.

www.nowydwormaz.pl

Podczas zajęć plastycznych
dzieci wykonały m.in. tańczące
bałwanki, ubranka dla wróbelków, piękne zimowe pejzaże
oraz igloo. Nie mogło zabraknąć także budowy karmnika,
aby móc dokarmiać ptaszki w ten zimowy
czas. Oprócz zajęć plastycznych dzieci grały w bingo, rozwiązywały krzyżówki, rebusy
i zgadywanki.
Powstało wiele pięknych prac, dzieci
wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością. Każdego dnia przychodziły
na zajęcia z uśmiechem na twarzy, który

dla prowadzących zajęcia był najlepszym
uznaniem. Nie zabrakło również upominków dla dzieci w ramach podziękowania
za wspólnie spędzony czas.
Ferie już się skończyły i czas wracać
do zajęć szkolnych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy sukcesów
w nauce.
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Zimowe ferie z NOKiem – relacja
TeksT I foto NOK

n Na Mazowszu tegoroczne ferie
zimowe rozpoczęły się bardzo wcześnie bo już 15 stycznia, więc ruszyliśmy pełną parą.

P

rogram „Zima z NOK – 2018” zawierał całą gamę atrakcji wyjazdowych i stacjonarnych. W każdym dniu
ferii proponowaliśmy wyjazd poza miasto
oraz imprezę w Nowodworskim Ośrodku
Kultury. W sumie odbyło się 13 wyjazdów.
W kinie obejrzeliśmy najświeższe premiery: „Padington 2”,Tedi i mapa skarbów”,
„Kumple z dżungli”, „Fernando”. Były też
wyjazdy: na kręgle, do sali zabaw, na
laserowy paintball oraz bardzo emocjonujący wyjazd do Papugarni. Spotkanie
i karmienie żywych papug dla wszystkich
dzieci było ogromnym przeżyciem, choć
niektórzy tego wyzwania nie podjęli. Natomiast dla tych, którzy nie chcieli przemęczać się kilku godzinnym wyjazdem,
zaproponowaliśmy różnorodne zajęcia
w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Odbyły się 4 projekcje w „Zimowym Kinie
Dziecięcym”,2 spektakle teatralne, 1
pokaz iluzji,spotkanie z Muszkieterem, odwiedziły nas żywe sowy ze
Stowarzyszenia „Sowia Dziupla”, 2
edycje warsztatów grafiki artystycznej, 3 edycje warsztatów „Twórcze
programowanie na robotach lego”, 2
edycje warsztatów kulinarnych,2 edycje warsztatów ceramicznych i pokaz
popularno naukowy. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz
iluzji tym razem w wykonaniu młodego
iluzjonisty Macieja Pędy. Zabawne triki
i sympatyczny kontakt z widzami to atuty
Macieja Pędy sprawiające, że coraz bardziej
rozrastają się szeregi jego wielbicieli, a pokaz w naszym ośrodku był tego realnym
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przykładem. Równie dużo widzów przyszło
na klasyczną bajkę pt. „Smok Wawelski”
w wykonaniu wspaniałych aktorów: Ewy
Dobrowolskiej i Jarosława Gmitrzuka.
Podobał się też spektakl improwizowany
Teatru ITAKZAGRAMY pt „Bajkotworek”,
w którym młodzi widzowie nie tylko oglądali, ale byli również reżyserami i scenarzystami przedstawienia. Kolejną propozycją na ferie były warsztaty: graficzne,
ceramiczne, kulinarne i robotyczne.
Stawiennictwo uczestników było stu procentowe. Młodzi graficy w specjalnym
tworzywie żłobili rylcami dowolne obrazy,
które pokrywali farbą a na końcu odbijali
na papierze i tak powstały własne „zimografy”. Tematem warsztatów ceramicznych
był „Podwodny świat”, który zaowocował
ceramicznymi: ośmiornicami, rybami,
konikami morskim i innymi żyjątkami,
które nabiorą blasku dopiero po wysuszeniu i wypaleniu. Na warsztatach robotycznych dominowali oczywiście chłopcy, ale
też było trochę dziewcząt. Młodzi miłośnicy klocków-robotów lego stworzyli małe
samoloty, które po zaprogramowaniu kręciły śmigłem, a nie było to łatwe i jak mówili
uczestnicy„było fajnie, ale za krótko”. Kolejne
warsztaty można powiedzieć były bardzo
przyziemne i uczyły zdrowego żywienia.
Tu dzieci pod okiem fachowych instruktorów nauczyły się robienia warzywnych
sajgonek i omletów. Jak w prawdziwej
kuchni: mieszano, ubijano, smażono,
krojono, a własnoręcznie przygotowane
potrawy smakowały najlepiej. Dla młodych
kinomanów funkcjonowało „Zimowe kino
dziecięce”, w którym bezpłatnie można
było obejrzeć ubiegłoroczne hity filmowe.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Sowia Dziupla” organizującym żywe lekcje przyrody
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z udziałem żywych sów i dla wszystkich
dzieci było to niezapomniane przeżycie.
Dla zainteresowanych historią i nie tyko
Adam Gozdalik z grupy Rekonstrukcji Historycznej Ultima Ratio Regnum
przygotował gawędę historyczną pt: „Opowieści muszkietera”, ale oprócz ciekawej
wiedzy można było założyć strój z epoki, zobaczyć z bliska broń, wyposażenie,
a także poćwiczyć fechtunek i poczuć
się jak muszkieter. Klamrą zamykająca tegoroczną „ZIMĘ z NOK” był wyczekiwany
i intrygujący pokaz naukowy pt „Ekstremalna chemia – ogień i lód” przygotowany i przeprowadzony bezpłatnie przez
mieszkańca naszego miasta, wykładowcę
na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Patryka Zalewskiego. Prowadzący pokazał całą gamę eksperymentów
z ogniem, ciekłym azotem, świecącymi i kolorowymi miksturami, było jak
u czarnoksiężnika. Wśród publiczności

słychać było ochy i achy jako potwierdzenie zdziwienia i zachwytu dla fizyczno-chemicznych eksperymentów. Dziękujemy
Panie Patryku i prosimy o jeszcze. Mamy
nadzieję, że tegoroczny program „ZIMY
z NOK-iem” podobał się naszym młodym
nowodworzanom bo frekwencja dopisała,
udział w nim wzięło 1367 osób. Do zobaczenia latem 2018.

Zniżki dla Rodzin 3+
TeksT red.

n W Nowym Dworze Mazowieckim oprócz rządowego
programu Karta Dużej Rodziny, realizowany jest także
program samorządowy – Nowodworska Karta Familijna.
Posiadacze kart otrzymują zniżki w wielu firmach i instytucjach.

S

zczegóły programu Nowodworska Karta Familijna opisane są na stronie www.nowydwormaz.pl/nkf, również tam
można znaleźć wniosek o przyznanie karty, który należy wypełnić
i złożyć w Urzędzie Miejskim. Wszelkie informacje związane z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl, wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny również składamy w Urzędzie Miejskim. Karty są przyznawane
rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim, bez względu na osiągane dochody.
Jeśli prowadzisz firmę w Nowym Dworze Mazowieckim
i chciałbyś zaoferować zniżki dla rodzin wielodzietnych napisz na
karta@nowydwormaz.pl.

Partnerzy Nowodworskiej Karty Familijnej:
- Akademia Zdrowia Lejdis

www.akademiazdrowiandm.pl

- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Nowodworski Ośrodek Kultury
- Nowodworska Linia Miejska

www.nowydwormaz.pl

www.nosir.pl

www.nok.nowydwormaz.pl

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, liniami miejskimi nr 11, 12 i 14 w 2016 roku
- Siłownia AVECON POLSKA

www.avecon.com.pl

- Studio Barwa

www.studiobarwa.pl

- Sklep Siemanko		
- Gabinet Rozwoju Dziecka Joanna Prusik
- Sala zabaw Bajbalandia		
- NDMed Sklep Medyczny
- As&As Dental Clinic

www.sklepsiemanko.pl
tel. 799 11 22 06
www.bajabalandia.pl
ul. Targowa 5
tel. 694 471 470
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Wydajemy Własną Książkę

TeksT I foto ak

n 7 lutego 2018 r. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się finał X edycji powiatowego konkursu Wydajemy Własną Książkę.
a uroczyste podsumowanie konkursu przybyło ponad 300
osób – pisarze, ilustratorzy i wydawcy, nauczyciele, rodziny
młodych twórców oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek
Kowalski, Krzysztof Kapusta – Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Ewa Borkowska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie – Beata Zych.
Zebranych przywitała Agnieszka Sokołowska – Kierownik
Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podziękowała za wieloletnie wsparcie dla konkursu ze strony władz
miasta, Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
W X. edycji konkursu wzięło udział 250. uczestników tworząc
201. niepowtarzalnych prac konkursowych. Do udziału przystąpiło 17. szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu nowodworskiego.
Prace były oceniane przez jury pod przewodnictwem p. Agnieszki
Sokołowskiej. Członkowie jury oceniali książki w trzech kategoriach:
literackiej, plastycznej oraz edytorskiej. Przyznano 9 – I miejsc, 26 – II
miejsc, 38 – III miejsc oraz 86. wyróżnień. 12. książek otrzymało tytuł
Srebrnej Książki, a 1. Złotej Książki. Zaszczytny tytuł Złotej Książki otrzymały Magiczne wpadki autorstwa Olgi Jakubowskiej (SP 5 NDM). Autorami Srebrnych książek zostali: Emilia Kujawska (ZSP nr 3 NDM) za
książkę Zrób to z Emi, Piotr Andrzejczak (SP 5 NDM) za Moje wierszyki,
Patrycja Pyrzyńska (SP 5 NDM) za Skarżącą papugę, Hanna Domańska
i Franciszek Zielski (SP Cząstków Maz.) za Przygody drwala, Zuzanna
Pawłowska, Julia Witkowska i Natalia Ziemińska (SP 2 Nasielsk) za
książkę ZuNaJu, Justyna Cichal (ZSP 4 NDM) za Poezję natury, Ewelina
Borkowska (ZSP 4 NDM) za Opowiadania o przyrodzie, Natalia Trojanowska (ZSP 1 NSM) za W poszukiwaniu wolności oraz Alicja Dudek
(ZSP 1 NDM) za Kolorowe wnętrze.
Uroczystość uświetniły pokazy w wykonaniu Zespołu Tańca
Nowoczesnego NOKAUT z Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Grupa zaprezentowała kilka układów tanecznych (Nokaut, Maskoff oraz Osaczeni).
Wszyscy młodzi twórcy biorący udział w konkursie zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymali piękne nagrody
rzeczowe – książki, gry edukacyjne oraz pluszowe zwierzaki. Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, Miejską i Powiatową Bibliotekę w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN
w Warszawie.

N
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Rok 1917 podsumowanie cd.
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Podobno z perspektywy widać lepiej dlatego w okresie gdy wszyscy
podsumowują miniony rok my spojrzymy na to co się działo w Nowym
Dworze sto lat wcześniej.

P

rzesunięcie działań zbrojnych na
wschód zapewniało względną
stabilizację. Nowodworzanie odbudowywali tutejszy przemysł. Możliwe, że
po raz pierwszy od wybuchu wojny,
we wrześniu 1917 r. „Towarzystwo Akcyjne „Nowy Dwór P.Górski i E.Mórawski”” zwołało zebranie akcjonariuszy.
Planowano przedstawienie bilansów
i sprawozdań od 1913 r. jednak prawdopodobnie priorytetem było wybranie
zarządu. Całkiem możliwe, że decyzję
o zwołaniu zebrania podjęto dzięki
ułatwieniu jakie pojawiło się w komunikacji. Od 1 sierpnia urząd pocztowy
w Twierdzy rozszerzył swoją działalność.
Wcześniej pośredniczył w przekazywaniu korespondencji prywatnej jedynie
do Nowego Dworu, od tego momentu
miał przekazywać ją także do innych,
pobliskich miejscowości.
W 1917 r. władze centralne uznały,
że w naszym mieście należy utworzyć
stragany do sprzedaży detalicznej mięsa. O przydatności towaru i o jego cenach mieli decydować niemiecki weterynarz lub jego pełnomocnik, kontroler
oraz władze gminne. Rozporządzeniem
naczelnika powiatu sprzedawane na
straganach mięso pod karą grzywny
lub więzienia nie mogło być nabywane w ilościach hurtowych. W Nowym
Dworze gdzie funkcjonowało kilkadzie-

1.	Rabin Neufeld był w 1917 r. najsławniejszym
nowodworzaninem.

www.nowydwormaz.pl

Wiosna 1917 r. nowodworska żydowska trupa teatralna.

siąt mniejszych lub większych zakładów
przetwarzających mięso oznaczało to
bezrobocie.
Jak wspomnieliśmy rok 1917 był
w miarę normalny, co nie znaczyło, że
dla każdego udany. Nie wiemy z jakiej
przyczyny komornik zajął ruchomości
należące do Chaskiela Szyi Sygałowicza,
ale 11 grudnia o 10 rano można było
w Nowym Dworze nabyć mączkę cukrową, sól, herbatę, świece parafinowe
i inne podobne towary za około 500
marek. Rodzaj licytowanych towarów
nie powinien dziwić, Chaskiel Sygałowicz prowadził sklep spożywczy. Kilka
miesięcy wcześniej zlicytowano oszacowane na 625 marek meble należące
do Moszka Goldfeniga oraz warte 525
marek meble i garderobę Szlamy Kosowera. W obu wypadkach było to prawdopodobnie rzeczy osobiste.
Na ogół lokalne wydarzenia i problemy budziły zainteresowanie u niewielu
osób. Jednak w 1917 r. dzięki dwóm
sprawom nazwa Nowego Dworu stała
się znana szerszemu gronu. Pierwszą
była walka o uratowanie zabytku. Władze okupacyjne porządkowały powojenne ruiny. Niestety w 1915 r. podczas
ostrzału fortów w Janówku na linii pocisków znalazł się pałac w Górze. Budynek
został uszkodzony i w listopadzie 1917 r.
podjęto decyzję o jego rozbiórce. Na
szczęście interweniowało społeczeństwo. Być może społeczny sprzeciw
zaistniał dzięki niedoinformowaniu.
Gazety alarmowały o rozbiórce pałacu
należącego do księcia Józefa Poniatowskiego bohaterskiego wodza, a nie tak
jak to było w rzeczywistości do jego
mniej popularnego stryjecznego brata Stanisława. Po drugie ogólnopolski

rozgłos w środowiskach żydowskich zyskał w 1917 r. nowodworski rabin Rubin
Neufeld. Był on projektantem i propagatorem szczególnego rodzaju syjonizmu.
W zmienionych warunkach przewidywał masową emigrację polskich Żydów
do Palestyny. Neufeld nie proponował
jednak utworzenia samodzielnego
państwa żydowskiego lecz emigrację
ekonomiczną. Rabin postulował nawet
utworzenie specjalnego banku emigracyjnego. W lipcu 1917 r. w Nowym
Dworze przeprowadzono kwestę na
potrzeby palestyńskich osadników.
W tym samym roku Neufeld apelował
by zarząd nad szkołami żydowskimi
władze państwowe przekazały organizacjom religijnym.
Fakt, że walki I wojny w 1917 r. toczyły się z dala od Nowego Dworu pozwalało na rozwój życia kulturalnego. Miasto
było wówczas w dużej mierze zamieszkałe przez ludność pochodzenia żydowskiego. Podczas I wojny były osoby tegoż pochodzenia służące w Legionach
Polskich, były też takie, które wcielono
do wojsk rosyjskich. Jednak większość
polskich Żydów w obliczu wojny zdecydowała się na neutralność. Dzięki temu
ich placówki kulturalne funkcjonowały
najprężniej. W Nowym Dworze działało
żydowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
wraz z Sekcją Dramatyczną. W 1917 r.
teatr żydowski w naszym mieście wystawił sztukę Zolotarewskiego „Chłopiec z Jesziwy”. W szkole sponsorowanej
przez dentystę Szmula Grabmana jak na
czas wojenny przystało nauczycielem
został podoficer armii niemieckiej pochodzenia żydowskiego.
Fotografie pochodzą z:
„Memorial book of Nowy-Dwor”
15
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Zmiana nazwy ulicy!
Zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia
2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy ulicy
położonej w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki z ul. Gen. Zygmunta Berlinga na ul. Rtm.
Witolda Pileckiego.

www.nowydwormaz.pl
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TeksT I foto s. Ewa Grzegorczyn

„Przy Bożym żłóbku się zebrali
pasterze, którzy cud uznali,
prości ci ludzie o silnej wierze,
przynieśli czyste dusze w ofierze.
Oraz królowie, świata mocarze,
którzy swą mądrość przynieśli w darze,
łaska mądrości była im dana
po to, ażeby poznali Pana.
I tylko żal, że w owej chwili,
inni śpiąc, nic nie zauważyli,
że wokół żłóbka grupa tak mała
Odkupiciela swego witała...”

J

asełka to fantastyczna okazja by w inny niż na co dzień
sposób ogłosić Dobrą Nowinę o miłości Boga do ludzi.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy
uczniowie klas trzecich a i c, dzieci z koła teatralnego z pomocą
s. Ewy Grzegorczyn i p. Elżbiety Ciszyńskiej przygotowały tradycyjną opowieść o Zwiastowaniu i Bożym Narodzeniu. Uczniami klasy pierwszej b, pod kierunkiem
i przy akompaniamencie państwa Grażyny i Roberta Kilian stworzyli do tej opowieści piękną oprawę muzyczną.
Jasełka wystawialiśmy aż 3 razy. Premiera odbyła się już 14 grudnia w czasie Wigilijnego spotkania dla mieszkańców naszego
Osiedla. Następnego dnia mogli ja zobaczyć najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, aż wreszcie zostały
wystawione dla całej społeczności Twierdzy Modlin i gości, którzy przybyli na Orszak Trzech Króli.
Za każdym razem inne emocje towarzyszyły aktorom i widzom. Za każdym razem wiele było wzruszenia i radości, gdy
wspólnie przeżywaliśmy głęboką prawdę o Bożej miłości do nas,
o Synu Bożym, który w takiej prostocie i ubóstwie staje się obecnym pośród nas.
Ta prawda najbardziej wybrzmiała w czasie ostatniego występu i okoliczności mu towarzyszących.
Tego dnia (6 stycznia 2018 r.) parafianie i goście zebrani przy
kościele Św. Barbary w Modlinie Twierdzy wyruszyli w czwartym
już Orszaku Trzech Króli. Orszak zakończył się uroczystą Mszą Św.
na hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Właśnie tam, gdzie na co dzień chłopcy i dziewczyny grają w piłkę, ćwiczą, właśnie tam, w tej zwyczajności i codzienności życia
szkolnego, w czasie sprawowanej Eucharystii przyszedł do nas
żywy Bóg – maleńka Miłość ukryta w okruchu Chleba, Emmanuel – Bóg z nami.
Hala sportowa zamieniła się w przepiękną katedrę, w której
zgromadziła się tak licznie nasza parafialna wspólnota.

18

I właśnie po tej Eucharystii dzieci w Jasełkach jeszcze raz
przypomniały wszystkim jak wielki cud Bóg dla nas uczynił.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, dzieciom,
dyrekcji szkoły, księżom i siostrom, którzy pomogli nam tak głęboko przeżyć tę prawdę o Bożym narodzeniu.
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UKS „Reduta” na nartach w Szczyrku!
TeksT I Foto kierownik obozu B. Siwek

n W dniach 13 – 20 stycznia 2018 r. tj. w pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa
30 dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „Reduta” z Modlina Twierdzy uczestniczyła w obozie profilaktyczno – rekreacyjnym w miejscowości Szczyrk w Ośrodku
Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Beskidek”.

P

odczas obozu zapewniono uczestnikom atrakcyjny program realizowany pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: B. Siwek, A. Biegaj,
E. Napiórkowskiej. Upowszechniano sporty zimowe, narciarstwo i snowboard w grupach początkującej i zaawansowanej na stokach w Wiśle – „Cieńkowie” oraz w Szczyrku, ośrodku poddanym gruntownej modernizacji, gdzie
od tego roku dzięki porozumieniu polsko-słowackiemu
ruszyło wiele nowych tras i wyciągów, a wśród nich kolej gondolowa na Małe Skrzyczne, stanowiąca nie małą
atrakcję dla narciarzy i snowboardzistów. Ponadto część
osób swoje pierwsze ślizgi poczyniła na „Białym Krzyżu”.
Poznaliśmy także trasy ośrodka Beskid Sport Arena oraz
wspomniane już Szczyrk Mountain Resort w skład którego wchodzi m. in. trasa FIS na Skrzyczne, czyli trasa przeznaczona do organizacji międzynarodowych zawodów,
której górny odcinek szczególnie przypadł do gustu naszej grupie, a zwłaszcza szus Skrzyczne – Małe Skrzyczne, kojarzący się z malowniczymi krajobrazami. Ponadto
uczestnicy obozu brali udział w grach i zabawach na
śniegu, nocnej zaprawie terenowej oraz w kuligu z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek w Chacie Grillowej.
Dzięki udziałowi w obozie u uczestników pogłębiono wiedzę profilaktyczną na temat konsekwencji związanych ze spożywaniem używek i dopalaczy, wzmocniono przekonania o możliwości radzenia sobie z naciskami
społecznymi, poprawie uległa akceptacja własnego „Ja”,
umiejętność współdziałania w grupie, oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzono
w formie warsztatów, a także wplatano w szereg podejmowanych działań np. podczas codziennych zajęć.
Pracy zespołowej i profilaktycznej sprzyjał relaks,
którego nie zabrakło w trakcie kąpieli z elementami
rehabilitacji i odnowy biologicznej na basenie w Aqua
Parku „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, gdzie
grupa była dwukrotnie. W Wiśle także podziwiano trofea
Adama Małysza w muzeum poświęconym temu wybitnemu sportowcowi.
W ośrodku natomiast, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach sztuki regionalnej, podczas których
poznawano regionalne stroje i instrumenty w ramach
warsztatów muzycznych, czy w warsztatach sztuki użytecznej wykonując różnego rodzaju przedmioty z gliny.
Dodatkowo czas wypełniały rozgrywki bilarda i tenisa stołowego oraz konkursy plastyczne, logiczne czy
popisy umiejętności tanecznych dla których inspiracją
była karnawałowa dyskoteka.
Każdy uczestnik obozu otrzymał pamiątkowe gadżety a laureaci konkursów zdobyli tematyczne nagrody.
Dziękujemy władzom miasta za dofinansowanie naszego zadania, Panu M. Ziółkowskiemu za merytoryczną
oprawę, prezesowi UKS REDUTA Panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Panu Z. Szmytkowskiemu za
wsparcie, a także rodzicom którzy sprawili swoim pociechom wiele radości.
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Babci i Dziadka w PP4
TeksT K. Kuczkowska Foto B.Rutkowska

n Na nasze smutki i zmartwienia najlepszym lekarstwem i rozwiązaniem
to nasze kochane babcie i dziadkowie.
Dlatego 9 stycznia był szczególnym
dniem w naszym przedszkolu kiedy
obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.

M

ogliśmy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz
wszystko to, co od nich otrzymujemy.
To wyjątkowe święto pozwala uzmysłowić dzieciom jak wielką rolę babcie i dziadkowie odgrywają w naszym
życiu, a przede wszystkim jak wielką
miłością i cierpliwością potrafią nas obdarować. Każda z grup przygotowała
niespodziankę dla swoich najbliższych
w postaci pięknego występu artystycznego oraz drobnego upominku własnoręcznie zrobionego. Każdy przedszkolak
ze wszystkich sił starał się piosenką
i wierszem podziękować seniorom za
troskę, zabawę, dobre słowo i wpajane
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zasady moralne. W pięknie udekorowanej sali przedszkolaki mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne,
recytatorskie i taneczne, które ćwiczyły
już od tygodni. Każdy z nas bowiem
chciał się zaprezentować jak najlepiej,
by wyrazić wdzięczność za trud, oddanie i wszystko co otrzymujemy od babć
i dziadków na co dzień. Dziadkowie ze
wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich
gromkimi brawami. Nie kryli wzruszenia
podziwiając prezentacje swoich „skarbów”. Przedszkolaki zabrały swoich gości w krainę pełną pięknych dźwięków,
kolorów i radości. Bo nie ma nic bardziej
wzruszającego jak widok wnuków okazujących wdzięczność swoim Dziadkom. Nasi podopieczni nie zapomnieli
o drobnych prezentach własnoręcznie
wykonanych, aby podkreślić jeszcze
bardziej swoją wdzięczność i oddanie
ich bezgranicznej miłości. Na tym jednak nie zakończyliśmy naszego spotkania, gdyż wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do wspólnej zabawy przy
wesołej muzyce. I tak wnuki z babciami
i dziadkami zatańczyli m.in. „Kaczuchy”,
„Krasnoludka” czy „Dwóm tańczyć się
zachciało”, a starsze grupy zaprosiły najbliższych do prezentowania się w roli
aktorów w zabawie o Czerwonym Kapturku. Wszelkie muzyczne i kolorowe
atrakcje dla zaproszonych gości przygo-

towała pani Małgosia, podczas których
nie zabrakło śmiechu i świetnej zabawy.
Po części artystycznej i życzeniach złożonych na ręce seniorów pani wicedyrektor Irena Wiśniewska, zaprosiła naszych gości na poczęstunek specjalnie
przygotowany na tę okazję. Ponieważ
jest to święto wyjątkowe, dlatego nie
mogło zabraknąć przepysznego tortu
przygotowanego przez szefową kuchni
– panią kucharkę.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze
babć i dziadków pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
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Dzień babci i dziadka w pp1 Dzień Babci i Dziadka
w grupie „0”a i „0”b w ZSP nr 4
n W dnich 9-12 stycznia 2018 r. w naszym przedszkolu odTeksT I Foto PP1

była się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.

TeksT I Foto Patrycja Kuczera

n Mimo, że za oknem zima, pełna mroźnych dni, są takie
dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, oczywiście
jest to Dzień Babci i Dziadka.

Ś

B

abcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu
każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu
dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 „Wesoła Jedyneczka
w Nowym Dworze Mazowieckim również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przedstawienia. Licznie przybyli goście
zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na
twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a następnie
wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich
ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak
najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci
wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

więto Babci i Dziadka to dzień niezwykły dla Babci
i Dziadków, a także dla dzieci. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez radości.
Tak wspaniała uroczystość odbyła się w naszej szkole 2 lutego 2018 roku przygotowana przez dzieci z grup przedszkolnych dla bardzo licznie przybyłych gości.
Na wstępie Pani wicedyrektor E. Rudnicka przywitała
wszystkich gości ciepłymi słowami. W tle pięknie przygotowanej scenografii, dzieci z grupy „0”a oraz „0”b zaprezentowały program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, złożyły niezwykłe życzenia – „Abecadło życzeń dla
Babci i Dziadka”. Nie zabrakło również wspólnej zabawy taneczno – ruchowej „Babciu, Dziadku czy potrafisz?”, do której
dzieci porwały swoje Babcie i swoich Dziadków. Zaproszeni
goście mogli obejrzeć także taniec „Rom, pom, pom” w wykonaniu swoich wnucząt. Mali artyści zaprezentowali się od
najlepszej strony, a Babcie i Dziadkowie reagowali ze wzruszeniem na życzliwe, ciepłe słowa swoich wnucząt. Występ
dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Po części artystycznej wnuki zaprosiły swoich gości do sal. Dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki:
laurki z życzeniami, szkatułki na szczęście, bukieciki. Popołudnie upłynęło w przyjemnej atmosferze. To był dzień pełen
radości, życzliwości, wzruszeń.

Wycieczka do Opery Kameralnej
TeksT I Foto M. Ners, A. Tkacz

n 31 stycznia br. grupy zerowe wyjechały na kolejną wycieczkę, tym razem do Warszawskiej Opery Kameralnej
oraz Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.

D

zieci miały okazję obejrzeć sztukę „Papageno. Bajka
o zaczarowanym flecie, w której tytułowy instrument
ma chronić bohatera przed czyhającymi nań niebezpieczeństwami. Ostatecznie w finale zło zostaje pokonane,
a wiedza i dobro zwyciężają.
W Muzeum mieliśmy okazję obejrzeć piękne wystawy
domków dla lalek, pokazujących życie ludzi z różnych stron
świata. Mieliśmy także możliwość zrobienia własnoręcznie
pudełeczka na drobiazgi.
Dziękujemy Państwu Getler i Komitetowi Ochrony Praw
Dziecka za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

www.nowydwormaz.pl
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Pomagali przetrwać zimę

TeksT I Foto M. Zakrzewska -Walczak

TeksT I Foto SP5

n Kto powiedział, że przerwy międzylekcyjne muszą zawsze przebiegać tak samo: starsi uczniowie ćwiczą siad
płaski pod ścianą i z nosem w książce powtarzają wiadomości przed kolejną lekcją, a młodsi biegają pod korytarzach niczym wolne elektrony?

n Pod hasłem „Pomóż zwierzakom przetrwać zimę” samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 5 zorganizował
zbiórkę karmy dla schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonego przez Fundację Braci Mniejszych.

W

cale nie musi tak być. Po powrocie z ferii, na uczniów
czekały różne propozycje na ciekawe i kreatywne
spędzanie przerw bez telefonu. Na szkolnych korytarzach
pojawiły się stanowiska do gry w tradycyjne zabawy towarzyskie. Zainteresowani mogą m.in. zagrać w warcaby, czy
chińczyka; pogimnastykować się przy twisterze; poskakać
w klasy; sprawdzić swoje umiejętności strzelając pchełkami.
Zaproszenie do zabawy uczniowie przyjęli z entuzjazmem.
Szkoda tylko, że przerwy są takie krótkie…
Kreatywne spędzanie przerw w szkole zainicjowali: p. Bartosz Ciecierski, p.Agnieszka Ostrowska, p. Małgorzata KrupkaDarmos

O

becnie w schronisku przebywa 350 psów, które czekają na pomoc. W naszej szkolę udała się zebrać 120
kg karmy, 30 ciepłych koców oraz 10 zabawek. W zbiórce brali
udział nauczyciele, uczniowie jak i również rodzice. W dniu
13.02.2018r, klasa IVD integracyjna wraz z przedstawicielami
samorządu uczniowskiego Kacprem Olszewskim 7B, Zuzanną Figarską 7A, Jakubem Kurkiem 6C udali się do schroniska
w celu dostarczenia zebranej karmy oraz koców i zabawek.
Koordynatorem zbiórki była Pani Natalia Chojnacka.

Dzień Babci i Dziadka w SP1
TeksT I Foto P. Mikiel, E. Rączka

n dniu 9 lutego dzieci z grupy 0 „B” zaprosiły swoich dziadków do szkoły na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
zieci przedstawiły przygotowany program artystyczny. Przedstawienie dostarczyło widzom dużo uśmiechów i wzruszeń. Po przedstawieniu na młodych aktorów
czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców.

D
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Karnawałowy czas w PP4
TeksT K.Kuczkowska, foto J.Klusiewicz, A. Dębek

n Karnawał to wyjątkowy czas, w którym królują bale. A jak bale to nie
może zabraknąć muzyki, zabawy
i kolorowych strojów. I w tym roku
sala gimnastyczna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 zamieniła
się w krainę bajek, nie tylko za sprawą kolorowych dekoracji, balonów,
ale przede wszystkim przepięknych
postaci, za które byli przebrani nasi
milusińscy.
śród kolorowych przebierańców można było zobaczyć
księżniczki, wróżki, piratów, superbohaterów, zwierzątka oraz postacie z kreskówek. Nie sposób zliczyć
i wymienić tych wszystkich bohaterów.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno,
ale wystarczyły roześmiane buzie, aby
stwierdzić, że bal karnawałowy to niezwykły, często wyczekiwany dzień.
W naszym przedszkolu taki bal odbył
się 30 stycznia, na którym nie zabrakło
wspaniałej zabawy. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przy
rytmach wesołej muzyki. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.
Przedszkolaki miały okazję zaprezento-

W

wać swoje zdolności taneczne na gazecie, z serpentynami i balonami oraz
umiejętności wokalne podczas prezentacji piosenek. Każda z zabaw niosła ze sobą wrzawę i doping ze strony
widowni, która tym samym motywowała zawodników do efektywniejszych
działań. Wspólna zabawa przysporzyła
wiele radości naszym pociechom, a to
było głównym celem naszego balu. Na
twarzach małych tancerek i tancerzy
malował się uśmiech, który nie znikał,
mimo chwilowego zmęczenia. Było
bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie.
Pod koniec balu Pani wicedyrektor zaczarowała kolorowe balony, które zdobiły salę i wyczarowała z nich deszcz
cukierków. Wśród tanecznych rytmów
i licznych zabaw, nasi milusińscy mieli
okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia, które będzie stanowiło
pamiątkę mile spędzonego czasu karnawałowego w przedszkolu. Kiedy czas
zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem
opuszczały balową salę. Następnym
razem znowu zobaczymy się z postaciami z bajek w kolorowej sali balowej
przy wesołej zabawie. Już nie możemy
się doczekać.

Karnawałowa zabawa w PP2
TeksT I foto M. N.- Sz., M.Ch.

n 2 stycznia br. w naszym przedszkolu odbył się długo oczekiwany
bal karnawałowy. Już odpowiednio
wcześniej wymyśliliśmy sobie stroje,
wprawiliśmy się w atmosferę zabawy,
by ten wspaniały dzień przeżyć jak
najlepiej.

N

asze przebrania sprawiły, że Panie nie mogły Nas poznać. I o to
chodzi w tej zabawie! – to znaczy, że Nasze stroje były trafione w 10!!! Najwięcej
przedszkolaków zamieniło się w postaci
z bajek. Wśród nich byli: super – bohaterowie, żołnierze, policjanci (to chłopcy);
biedronki, królewny, wróżki, księżnicz-
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ki, to najczęściej wybierany strój przez
dziewczynki.
Bal rozpoczął się od ustawienia pociągów z każdej grupy i prezentacji
strojów przy muzyce. Pani Prowadząca
obdarzona imponującym talentem wokalnym zachęcała wszystkich małych
i dużych do zabawy tanecznej. Wśród
tańców była samba, tango i nawet muzyka romantyczna. Każdy znalazł coś dla
siebie. Tańczyliśmy w parach, w kole,
skakaliśmy do góry. Pląsaliśmy przy muzycznych hitach tegorocznego karnawału. Nie zabrakło również uwielbianych
przez wszystkich, popularnych,,kaczuch”.
Dominował jednak styl dowolny. Od-

był się również konkurs na najlepszego
tancerza i tancerkę tegorocznego balu.
Jak już rozbolały nas nogi od pląsów
i wygibasów Pani Prowadząca zaprosiła
Nas do zabawy w zgadywanie. Pytania
dotyczyły bajek, czyli tego co bardzo
lubimy oglądać, tak więc nie było na
Nas mocnych. Na wszystkie udało się
nam odpowiedzieć. Wzięliśmy też udział
w zabawach ruchowych:,,Kot w Butach”,
,,Czarownica”, ,,Kamień i diament”.
Wspólna zabawa dostarczyła nam
wiele pozytywnych emocji a przy tym
sprawiła wiele radości. Dziękujemy Pani
dyrektor za zorganizowanie nam super
balu.
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„W karnawale to są bale!” w Twierdzy też!!!
TeksT I foto Katarzyna Prusinowska

n 30 stycznia 2018 roku odbył się
w naszej szkole bal karnawałowy dla
dzieci z klas 0-III. Bogaty program
zabaw i konkursów sprawił, iż żadne
dziecko się nie nudziło. Zwycięzcy
konkursów otrzymali nagrody.

D

zieci wystąpiły w niezwykle pomysłowych i fantazyjnych strojach.
Na parkiecie pojawiły się księżniczki, piraci,
wróżki, aniołki, rycerze i różne zwierzątka.
Jak przystało na bal karnawałowy, spośród
uczestników zabawy wybrano Króla i Królową balu. Królem został Szymon Karpowicz
z klasy III a a Królową Nikola Ciecierska z klasy

II a. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszą bajkową maskę karnawałową.
Choć wszystkie maski były bardzo pomysłowe to wyróżnione zostały 3 prace: I miejsce
zajęła maska Dawida Bobla z klasy II a, II miejsce Agaty Krzeczkowskiej również z klasy II
a i III Michaliny Grzybowskiej z klasy III c.
Podczas balu uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni przez Pana Dyrektora i wychowawców odznaką Wzorowy Uczeń. Pan Dyrektor pogratulował
uczniom wspaniałych wyników i osiągnięć w nauce a wszystkim wyróżnionym
dzieciom ufundował z diety radnego wycieczkę rekreacyjną.

Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni
tańcami, ale zadowoleni i szczęśliwi. Już
dziś zapraszamy na kolejny bal, który odbędzie się za rok …

Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa w Modlinie Twierdzy
TeksT I foto opiekun SU B. Siwek

n W piątkowy wieczór 9 lutego w naszej szkole odbyła się wyczekiwana
przez wiele osób Dyskoteka Karnawałowo – Walentynkowa dla uczniów
klas 4 - 7 SP oraz II – III PG zorganizowana przez Samorząd Uczniowski,
poprowadzona przez DJ Matiego.

F

rekwencja mimo okresu chorób,
zwłaszcza licznych przeziębień,
ogólnie dopisała, w zabawie uczestniczyło przeszło 130 osób nad których
bezpieczeństwem czuwali dyżurujący
wychowawcy oraz rodzice, którym serdecznie dziękujemy za obecność i poświęcony czas. Dyskotekę urozmaicały
różnego rodzaju konkursy i atrakcje.
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I tak odbyła się walentynkowa loteria z różnorodnymi gadżetami. Przeprowadzono konkursy np. na jak najszybsze
nadmuchanie serduszkowego balonu,
na najciekawszą maskę karnawałową,
„Jaka to melodia”, popisy tanecznych
umiejętności w tym „Shuffle Dance”. Wyłoniono najliczniej przybyłą i bawiącą się
klasę – tym razem zwyciężyła klasa 4a,
która w nagrodę otrzymała miskę ciastek, oczywiście w kształcie serduszek.
Podczas zabawy wielokrotnie zatańczono „Belgijkę” – taniec integracyjny,
który stał się niemalże hitem tejże imprezy. Pary mieszane, uczniowie starsi
i młodsi podrygiwali w rytm skocznej
melodii.

Okazale prezentował się także barek z napojami i różnymi słodkościami:
ciastkami, babeczkami i przede wszystkim witaminkowymi galaretkami, które
zostały wykonane na rzecz SU przez różne chętne osoby.
Brawo Wy.
Dzięki za zaangażowanie.
Trzy godzinna zabawa minęła w atmosferze dobrej muzyki, zabawy i fajnej
rozrywki.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w pracę na rzecz SU.
To dzięki Wam mamy nadzieję, że szkoła będzie kojarzyła się z różnorodnymi
wspomnieniami, nie tylko tymi ze szkolnej ławki czy sprzed tablicy.
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Karnawał na lodzie
TeksT I foto organizatorzy

n W sobotę 11 lutego 2018 roku na lodowisku na Osiedlu Młodych w Nowym
Dworze Mazowieckim odbył się kolejny
„Karnawał na lodzie”.

N

a tafli pojawili się zapaleńcy zabawy na łyżwach – dzieci, młodzież i dorośli, niektórzy w strojach karnawałowych. Na ślizgawce bawili się m.
in.: czarownica, królewny, baletnice, jednorożec, pszczółka, kotek, ninja i wiele
innych postaci. Uczestnicy zabawy mogli potańczyć na łyżwach w rytm muzyki, tworzyć „lodowe figury”, pobawić
się w wężyka z maskotką Zespołu – Orlikiem. Dla uczestników były przygotowane zabawy zwinno-sprawnościowe:
hokej na lodzie, kółko i krzyżyk, stwórz
coś z siebie. Zabawy prowadzone były
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przez animatorów p. Annę Odrzywolską
i p. Adriana Zarembę. Uczestnicy Karnawału na lodzie bawili się wyśmienicie.
Na zmarzniętych łyżwiarzy i gości czekała gorąca herbata, pyszne pączki i słodkie bułeczki. Nie zabrakło też nagród dla
uczestników Karnawału. Wszystkie osoby, które w tym dniu założyły strój karnawałowy dostały ufundowaną przez
sponsorów nagrodę – niespodziankę.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom

i gratulujemy fantastycznej i aktywnej
soboty. Zapraszamy za rok.
Dziękujemy: Burmistrzowi Miasta
Nowego Dworu Mazowieckiego, Cukierni Duet, Firmie Cukierniczej M. W.
Janczewscy, Piekarni-Cukierniczej Biedronka z Warszawy, Mazowieckiemu
Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach
oddział Nowy Dwór Mazowiecki, Firmie
AGMAR z Warszawy, Firmie HAMERAS,
oraz indywidualnym sponsorom.
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Stypendyści projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
TeksT I foto ZS2

n W roku szkolnym 2017/2018 sześcioro uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 2 otrzymało stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół
zawodowych”, przeznaczone dla uczniów szczególnie
uzdolnionych zawodowo.

Uczennica w ramach indywidualnego planu rozwoju będzie zgłębiała zagadnienie automatyzacji w przemyśle
i życiu codziennym na przykładzie wykorzystania robota
firmy LEGO (programowanie oraz budowa robotów.

O

stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali obowiązkowo: średnią ocen z 3 dowolnych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych w poprzednim roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 5,00; średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy na poziomie nie niższym niż 4,00.
Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi nie mniej niż 4500,00 zł. Może być wydatkowana przez stypendystę na cele edukacyjne związane z rozwojem
zawodowym poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju
zawodowego ucznia, między innymi na zakup literatury fachowej, opłacenie zajęć pozaszkolnych (szkolenia, kursy zawodowe,
treningi umiejętności interpersonalnych), kursów językowych,
zakup pomocy dydaktycznych (komputer, oprogramowanie…)

Nasi stypendyści:

Karolina Pierścieniak, Daria Ujazda – uczennice klasy III Technikum, zawód technik handlowiec. Opiekun
stypendystek: Pani Małgorzata Soczeska – nauczyciel
przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Uczennice
w ramach indywidualnego planu rozwoju zajmą się wyzwaniami stojącymi przed handlem i sposobami rozwiązywania problemów w celu zwiększenia sprzedaży.

Marlena Stańczak – uczennica klasy IV Technikum,
zawód technik mechatronik. Opiekun stypendystki: Pan
Zenon Smoliński – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych.
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Witold Skibniewski – uczeń klasy III, zawód technik mechatronik. Opiekun stypendysty: Pan Zenon Smoliński. Uczeń w ramach
indywidualnego planu rozwoju będzie zgłębiał zagadnienia z zakresu techniki sterowania z użyciem sterowników PLC.

Anna Żebrowska – uczennica klasy IV Technikum, zawód technik
ekonomista. Opiekun stypendystki: Pan Łukasz Potoczny – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Uczennica w ramach indywidualnego planu rozwoju będzie poszerzała wiedzę
z zakresu rachunkowości, statystyki i analizy ekonomicznej.

Magdalena Bartecka – uczennica klasy IV Technikum, zawód
technik obsługi turystycznej. Opiekun stypendystki: Pani Renata
Jastrzębska – nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych. Uczennica w swoim indywidualnym planie rozwoju zaplanowała przygotowanie przewodnika turystycznego po Nowym
Dworze Mazowieckim i Twierdzy Modlin.

www.nowydwormaz.pl
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Noworoczny, halowy turniej w Twierdzy
TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n Uczniowski Klub Sportowy „ Reduta” tradycyjnie rok rozpoczyna organizacją piłkarskiego turnieju halowego. Tak więc i rok 2018 rozpoczęto
zawodami piłkarskimi zorganizowanymi w nocy 12 na 13 stycznia.

T

a forma rywalizacji bardzo się
przyjęła, do turnieju zgłosiło się aż
8 drużyn. Zespoły podzielone na dwie
grupy walczyły systemem „każdy z każdym”. Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwał jak zwykle znakomicie
sędzia zawodów Michał Szymański.
W opinii obserwatorów drużyny pokazały bardzo dobry futbol, każdy mecz był
bardzo zacięty a wisienką na tym torcie
był mecz finałowy pomiędzy zespołami
Pólka i Betoniary.
A oto wyniki:
Grupa A
Pólko – Bezlitośni 		
Sparta Twierdza – Młoda Gwardia
Pólko – Sparta Twierdza		
Bezlitośni – Młoda Gwardia		
Pólko – Młoda Gwardia		
Bezlitośni – Sparta Twierdza		

2:1
0:2
3:1
0:2
3:2
1:1

Zwycięski zespół Pólka wystąpił
w składzie: Bartosz Łądka, Marcin Chyliński, Maciej Siwek, Damian Stochowski,
Marcin Pruchniewicz, Jakub Czarkowski,
Karol Łądka, Damian Trojański /GK/, Grzegorz Brzeziński, Andrzej Słodkowski, Marcin Świderski.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Marcin Skorupski z zespołu Betoniary
a królem strzelców turnieju został Andrzej
Słodkowski z zespołu Pólka, zdobywca
5 bramek. Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez UKS
„Reduta”.

Grupa B
Betoniara – Pogromcy Monopolowych 4:0
Ekwador – Delta			
4:1
Betoniara – Ekwador		
4:1
Pogromcy Monopolowych – Delta
1:2
Betoniara – Delta			
3:1
Pogromcy Monopolowych - Ekwador 0:2
Półfinały
Młoda Gwardia - Betoniara		
Pólko – Ekwador			

0:3
2:0

Mecz o III miejsce
Młoda Gwardia - Ekwador		

1:2

Finał
Betoniara – Pólko			

0:2

www.nowydwormaz.pl
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Kacper Żuk wicemistrzem Polski seniorów w tenisie
TeksT I foto na podst. nowydwormaz.pl

n W dniach 12-18.02.2018, nasz reprezentant wziął udział w najważniejszej
krajowej tenisowej imprezie seniorskiej w sezonie zimowym, w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn.
Turniej odbył się na kortach Centrum
Tenisowego w Bydgoszczy.

K

acper nie był tam jednym z najpoważniejszych pretendentów do
zwycięstwa, gdyż na Mistrzostwach, z wyjątkiem J.Janowicza, K.Majchrzaka, H.Hurkacza, stawiła się cała czołówka Polskiego męskiego tenisa. Nasz mieszkaniec,
z uwagi na fakt, że próbuje swoich sił tylko
w rozgrywkach międzynarodowych ATP,

nie zgromadził w polskim rankingu wystarczającej ilości punktów i musiał prosić
Polski Związek Tenisowy o tzw. „Dziką Kartę” do Mistrzostw. Otrzymawszy ją, Kacper
podczas losowania mógł zostać dolosowany do każdego z rozstawionych zawodników. Los w pierwszej rundzie połączył
go z 5tym w Polsce (575 ATP) tenisistą Maciejem Rajskim, który w tym turnieju został rozstawiony z nr 2. Nowodworzanin,
po ciężkim boju pokonał Maćka i później
kolejno wszystkich rywali tracąc w drodze
do finału tylko 1 seta, w półfinale z turniejową „3”. W finale 19 latek spotkał się z o 10
lat starszym kolegą, turniejową 1ka – Andrzejem Kapasiem. Finał nie ułożył się po
myśli Kacpra i musiał uznać w tym dniu
wyższość starszego, bardziej doświadczonego kolegi.
Niemniej tym turniejem Kacper potwierdził, że mimo młodego wieku (Kacper seniorem jest dopiero od stycznia
2018), należy do ścisłej czołówki polskich
tenisistów i nie bez powodu ma zaszczyt
być członkiem męskiej reprezentacji DAVIS CUP. Kacper tym finałem wpisał się
w annały polskiego tenisa, gdyż jest jednym z najmłodszych finalistów Mistrzostw
Polski Seniorów.

W marcu Kacper planuje udać się
jeszcze na 2-3 turnieje rangi Futures aby
spróbować wzbogacić swój dorobek
punktowy ATP. Kwiecień to już tylko treningi i przede wszystkim przygotowanie
do matury 2018. Potem „Żunio” planuje
w pełni wejść w letni cykl turniejów rangi
Futures w Polsce i Europie.
Kacpra w sprzęt wyposaża firma BABOLAT, w odzież firma ADIDAS. Jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki i członkiem zawodowej grupy tenisowej Warsaw Sports Group.
Kacprowi gratulujemy tak dużego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy
sportowe i przede wszystkim pozytywny
wynik tegorocznej matury!

Mistrzostwa w ratownictwie wodnym
TeksT I foto T. Wichowski

n 11 lutego roku, dzieci i młodzież
z sekcji pływacko-ratowniczej pod
skrzydłami trenera Tomasza Wichowskiego, wzięły udział w Mistrzostwach
w Ratownictwie Wodnym, które odbywały się w Gdańsku.

P

odopieczni stowarzyszenia Sport
Plus mieli okazję potrenować
i sprawdzić swoje umiejętności w ratownictwie wodnym. Nasi uczestnicy brali
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udział w następujących konkurencjach:
wyścig z przeszkodami, wyławianie krążków z dna basenu, holowanie manekina, kraul ratowniczy i wyścig australijski.
Nasi młodzi ratownicy zdobyli cenne
doświadczenia i nie tylko. W kategorii
chłopców od 8 do 11 lat I-wsze miejsce
zdobył Jan Michałowski. W kategorii
dziewcząt od lat 12 do 14 II-gie miejsce
zajęła Michalina Grzegorzewska, III-cie
Diana Gumińska, w kategorii chłopców
III-cie miejsce Aleksander Majewski. Natomiast w kategorii chłopców 15-18 lat,
III-cie miejsce zajął Gabriel Gumiński.
Dalej będziemy trenować, aby w przyszłości zostać profesjonalnymi ratownikami. Przed nami kolejne zawody oraz
szkolenie z ratownikami WOPR w Krynicy Morskiej. Sekcja pływacko-ratow-

nicza Sport Plus jest współfinansowana
przez Urząd Miasta w Nowym Dworze
Mazowieckim.
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