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Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu serdecz-
nie dziękuję za pomoc i zaangażowanie przy realizacji projektu dyrektorowi Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu Panu Arturowi Adamskiemu, burmistrzowi miasta 
Raciąża Panu Mariuszowi Godlewskiemu, wójtowi gminy Raciąż Panu Zbigniewowi Sadow-
skiemu oraz wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczyły w projekcie.

Nie byłoby tego projektu i tej publikacji, gdyby nie zaangażowanie Pani Dyrektor Danuty Ku-
cińskiej i jej zastępczyni Pani Agnieszki Matoblewskiej z Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne 
Mazowsze w Płońsku. Im należą się szczególne podziękowanie za pomoc przy realizacji tego 
projektu.

Zarząd 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu
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O bazarku słów kilka...

Projekt „Bazarek umiejętności - Miasto i Gmina Raciąż - uczymy się od siebie", został sfinan-
sowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 i jest realizowany 
przez LGD - Przyjazne Mazowsze w Płońsku.

Projekt realizuje Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
Raciążu na zasadzie partnerstwa z MCKSiR, Miastem Raciąż, Gminą Raciąż, Kołami Gospo-
dyń Wiejskich, Stowarzyszeniami i lokalnymi związkami Emerytów i Rencistów.

Celem projektu jest, poprzez realizację naszych działań, integracja pokoleń, integracja po-
między miastem a wsią, oraz integracja pomiędzy poszczególnymi KGW, Stowarzyszeniami i 
lokalnymi związkami emerytów i rencistów. Naszym priorytetem jest stworzyć lokalną trady-
cję, kulturę i nasze małe, lokalne dziedzictwo. W realizację projektu zaangażowało się 7 KGW. 
Odbyły się spotkania ze wszystkimi Kołami w ich siedzibach, także członkowie Kół uczestni-
czyli w spotkaniach w siedzibie Stowarzyszenia.

W czasie spotkań dzielono się umiejętnościami w dziedzinie haftu, szydełkowania, przędze-
nia wełny na kołowrotku, tkania na krośnie, kulinariów (gotowania, pieczenia ciast, robienie 
nalewek) oraz innych prac rękodzielniczych oraz opowieściami z dawnych lat.

Wszystkie KGW, RSTKiDN oraz Koła Emerytów i Rencistów zaprezentowały swoje stoiska 
z regionalnym rękodziełem, potrawami, nalewkami, ciastami, pracami malarskimi, rzeźbiar-
skimi, wyrabianymi domowym sposobem mydełkami zapachowymi i innymi pracami na VII 
Jarmarku Raciąskim, który odbył się w dniach 19-20 września 2020r.

W czasie Jarmarku wszyscy, którzy odwiedzili plac przy MCKSiR w Raciążu mogli zdobyć 
wiedzę z przędzenia wełny na kołowrotku, tkania na krośnie oraz haftu łowickiego płaskie-
go, wycinanki łowickiej. Warsztaty prowadziły panie: Lucyna Kędzierska ze Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie, oddział w Białymstoku, i Panie Anna Staniszewska i Wiesława 
Wojda ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, oddział w Łowiczu.

Natomiast z cyklem „Opowieści mojej babci” można zapoznać się czytając niniejszą publika-
cję, do czego gorąco zachęcamy.

Członkowie RSTKiDN
w Raciążu
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Działalność Stowarzyszenia 2017 - 2020

Wszystko zaczęło się wiosną 2017 roku w Bibliotece Publicznej w Raciążu, w trakcie wy-
stawy wielkanocnej. Zorganizowało ją osiem twórczych kobiet, które chciały dzielić się swoją 
pasją, a przede wszystkim przekazywać młodszemu pokoleniu tajniki sztuki szydełkowania, 
haftu, robótek na drutach i innych, ulegających zapomnieniu. Panie postanowiły założyć klub 
twórczych i aktywnych kobiet, który nazwały „Baby Robią” – nazwę wymyśliła Anna Mika z 
MCKSiR i ona stworzyła myśl przewodnią Klubu: „Robimy to, co kochamy, kochamy to co 
robimy”. 

Po raz pierwszy Klub zaprezentował się w czerwcu 2017 roku na Jarmarku Raciąskim, gdzie 
wystawiono prace wykonane przez panie oraz przeprowadzono warsztaty. We wrześniu Klub 
„BabyRobią” wziął udział w Jarmarku Jesiennym „Od pola do stołu” w Poświętnem.

W listopadzie 2017 roku - z inicjatywy Artura Adamskiego dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu - na zebraniu założyciel-
skim powstało Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ra-
ciążu. Do Stowarzyszenia oprócz klubu „BabyRobią” dołączyli inni twórcy: malarze, pisarze, 
poeci, przedstawiciele sztuki kulinarnej. Na chwilę obecną Stowarzyszenie zrzesza 25 osób.

W grudniu 2017 roku członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali swoje prace na Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

W marcu 2018 Stowarzyszenie zostało członkiem Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Ma-
zowsze” w Płońsku, oraz zorganizowało wystawę Wielkanocną w Bibliotece Publicznej w Ra-
ciążu.

W maju, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie, panie z klubu „Baby Robią” prowa-
dziły warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”, uczyły dzieci jak robić laurki i hiacynty z krepiny.

16 lipca Stowarzyszenie gościło grupę LGD z Katalonii, z Hiszpanii. Goście podziwiali lokal-
ne rękodzieło pań z klubu „Baby Robią”.

W październiku członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w I Przeglądzie Artystycznym 
Twórczości Osób Starszych w Sterdyni, gdzie oprócz wystawy prac rękodzielniczych były pro-
wadzone warsztaty. Również w październiku, na zaproszenie Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej członkinie Stowarzyszenia prezentują swoje prace w skansenie w Sierpcu, na Prze-
glądzie Zespołów Osób Starszych.

Mimo krótkiego okresu prowadzonej działalności Stowarzyszeniu udało się pozyskać środki 
zewnętrzne na realizację kilku projektów.

W 2018 roku RSTKiDN realizowało zadanie publiczne „Produkty Tradycyjne i Regionalne 
Mazowsza w Raciążu”. Założeniem tego zadania było upowszechnienie na terenie miasta i gmi-
ny Raciąż informacji o produktach trakcyjnych i regionalnych Mazowsza.
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Prezentację produktów połączono z wykładem i degustacją owych produktów. Wydarzenie to 
przyczyniło się do pozyskania wiedzy mieszkańców Raciąża i okolic na temat produktów wy-
twarzanych tradycyjnymi metodami, według starych receptur, które są uważane za produkty 
najzdrowsze i najsmaczniejsze, stanowiące nieodłączną część dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego regionu.

W tym samym roku Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na zadanie dotyczące dwóch 
publikacji. Jednej związanej z organizowanymi przez Stowarzyszenie spotkaniami „Pytaj, jeśli 
jeszcze możesz i masz kogo”, propagującymi podtrzymywanie historii oraz tradycji regionu. 
Cykle spotkań z mieszkańcami gminy i miasta Raciąża, dotyczące czasów wojennych i powo-
jennych, przyczyniły się do powstania drugiej publikacji „Księga Pamięci – wspomnienia i wy-
wiady mieszkańców Raciąża”, w której zawarte są zapisy rozmów i wspomnienia o powyższej 
tematyce. „Księga Pamięci” została wydana w listopadzie 2019 r.

W lutym 2019 r, w konkursie na produkt lokalny „Co wieś to inna pieśń” organizowanym 
przez LGD - Przyjazne Mazowsze w Płońsku udział wzięły panie ze Stowarzyszenia i zdobyły 
cenne nagrody. I miejsce za bieżnik z lnu i bluzkę haftowaną ściegiem wyściełanym zdobyła 
pani Danuta Kantorowska. Nagrodą był 5-dniowy wyjazd do Hiszpanii w kwietniu 2019 r.

II nagrodę w tym konkursie zdobyła pani Monika Wasiak, za koszyk z papierowej wikliny.
8 marca 2019 r. Stowarzyszenie wzięło udział w szkoleniu „Kobieta Przedsiębiorcza w Unii 

Europejskiej”, na konferencji MODR o/Poświętne.
Temat szkolenia „Wsparcie dla Wiejskich Kół Gospodyń, kreatywność i ekonomia”. Szkolenie 

połączono z kiermaszem Wielkanocnym. 

W czerwcu Stowarzyszenie było obecne na XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświęt-
nem i prezentowało prace rękodzielnicze Klubu „BabyRobią” oraz prowadziło warsztaty.

W czerwcu Stowarzyszenie podpisało umowę partnerską z Fundacją „Zaczyn” i Panią Mi-
rosławą Zgódką-Wiśniewską, i uczestniczyło w Pikniku Seniora w Drobinie (6 lipca 2019 r.). 
Stowarzyszenie „Nasz Drobin” odwiedziło nas na Jarmarku Raciąskim w sierpniu. 

Podczas Jarmarku Raciąskiego, Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne „Produkt tra-
dycyjny i regionalny Mazowsza na Jarmarku Raciąskim”. Przeprowadziło akcję promocyjną po-
legającą na wystawieniu produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych i regionalnych 
Mazowsza, podczas dużego wydarzenia plenerowego mającego na celu podkreślić istotę tra-
dycji i zwyczajów regionu. Celem prezentacji było upowszechnienie produktów tradycyjnych 
i regionalnych Mazowsza wśród mieszkańców miasta i gminy Raciąż, a także mieszkańców 
innych gmin i powiatów, którzy corocznie biorą udział w wydarzeniu.

Podczas Jarmarku Stowarzyszenie wystawiło również stoisko z rękodziełem i prowadziło 
warsztaty. Za te działania otrzymało nagrodę - I miejsce w konkursie „Najlepsze stoisko wysta-
wiennicze z produktami tradycyjnymi i regionalnymi”.

24 sierpnia RSTKiDN w Raciążu ze Stowarzyszeniem „Nasz Drobin” uczestniczyło w VI Ogól-
nopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie, na terenie Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.

7 września Stowarzyszenie z Raciąża w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Nasz Dro-
bin” zorganizowało spotkanie Seniorów pod nazwą „Kosz piknikowy Seniora”. W spotkaniu 
wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia, przedstawiciele Stowarzyszenia z Drobina 
oraz przedstawiciele Kół Seniorów z Raciąża.

Ponadto w 2019 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne „Zaginione imię”. Środki na 
realizację pozyskano w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki i ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania polegała na stworzeniu interaktyw-
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nego spektaklu teatralnego dla dzieci z miasta i gminy Raciąż oraz powiatu płońskiego z okazji 
Dnia Dziecka. Zadanie wpłynęło na przekazanie tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

W grudniu 2019 r. na Miejsko-Gminnej Wigilii Stowarzyszenie wystawiło stoisko z ozdo-
bami Bożonarodzeniowymi. Oprócz wystawy prowadzone były również warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, w trakcie których dzieci mogły nauczyć się jak zrobić łańcuch na choinkę, kartkę 
świąteczną czy aniołka.

W pierwszym półroczu 2020 r. Stowarzyszenie nie realizowało planowanych zadań, ze wzglę-
du na okres pandemii.

Sytuacja ta spowodowała duże zapotrzebowanie na maseczki, dlatego RSTKiDN realizowało 
akcję szycia maseczek dla mieszkańców miasta i gminy Raciąż. Akcja była prowadzona z wy-
korzystaniem maszyn do szycia członków Stowarzyszenia. Materiały potrzebne do produkcji 
zakupiono ze środków własnych oraz środków od sponsorów. Uszyto blisko 2000 maseczek i 
rozdano mieszkańcom. Dalsza produkcja nie była możliwa, bo maszyny zużyły się i potrzebują 
konserwacji, a środki od darczyńców wyczerpały się.

Stowarzyszenie postanowiło złożyć ofertę na realizację zadania publicznego „Raciąż szyje ma-
seczki ochronne – działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Raciąż w zakresie ochro-
ny przed zarażeniem COVID-19”. Oferta została zaopiniowana pozytywnie i Stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie na zakup maszyn do szycia i owerloka.

Stowarzyszenie pozyskało jeszcze środki na realizację dwóch innych projektów: „Raciąż na 
bursztynowym szlaku – Dzień w kasztelańskim grodzie”, oraz „Bazarek umiejętności – Miasto 
i Gmina Raciąż – uczymy się od siebie”.

Realizacja pierwszego projektu była związana z 595 rocznicą nadania praw miejskich nasze-
mu miastu i była to doskonała okazja do zapoznania mieszkańców z historią jego powstania. 
Można było obejrzeć inscenizację przypominającą czasy średniowiecznego Raciąża, kiedy to 
powstał gród, a miasto powoli zyskiwało na znaczeniu przekształcając się w ważny ośrodek 
życia i kasztelanie. Zgodnie z wiedzą historyczną przez Raciąż przebiegał bursztynowy szlak, 
a samo miasto było od zarania dziejów miastem kupieckim. „Dzień w kasztelańskim grodzie” 
mieszkańcy mieli okazję przeżyć 15 sierpnia w parku przy MCKSiR w Raciążu.

W listopadzie RSTKiDN zakończyło realizację projektu „Bazarek umiejętności – Miasto i 
Gmina Raciąż – uczymy się od siebie”.

Publikacja jest podsumowaniem projektu.
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O duchach, zmorach, przesądach i zabobonach w „Opowieściach mojej babci”

Zawarty w projekcie cykl „Opowieści mojej babci” został zaplanowany dla większej integracji 
międzypokoleniowej. W dobie telewizji i internetu młode pokolenie nie bardzo wie jak spędza-
li wolny czas ich dziadkowie i pradziadkowie. Dlatego tak ważne było dla nas, aby ludzie starsi, 
którzy jeszcze pamiętają dawne czasy, opowiedzieli o przesądach, zabobonach i tzw. „przepo-
wiastkach” – które wtedy znali wszyscy, aby przetrwały jak najdłużej, a młodzi mogli się z nimi 
zapoznać.

Być może, dzięki naszemu projektowi, tak się stanie. Ile jest prawdy w tych rodzinnych prze-
kazach, tego się pewnie nie dowiemy, ale warto je poznać. Tym bardziej, że zostały zapisane w 
oryginalnym języku opowiadających. To dodaje smaczku owym opowieściom i czyni je, jesz-
cze bardziej interesującymi.

Zebranie takich opowieści posłuży nam stworzyć lokalną tradycję i nasze małe, lokalne dzie-
dzictwo. A to było głównym celem naszego projektu. 

          
Zarząd RSTKiDN 

w Raciążu
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Opowieści mojej babci - Szapsk, Gralewo i okolice

Opowieści Edyty Jankowskiej

E: Ta droga co tu jest od nas od Złotopola i ona na Szapsku wychodzi, taka żwirowa to kiedyś 
była główna droga. Nie ta od tamtej trasy co na Górę, tylko ta była główna i

tam była figurka, to postawił ją mojego męża pradziadek czy dziadek, no starzy ludzie. Przy 
tej figurce jak wojna była to tam chowane były małe dzieci.

A: Ale jak to chowane małe dzieci?

E: No normalnie małe dzieci. Kiedyś przecież bardzo dużo małych dzieci umierało przy po-
rodzie, to nie były chowane na cmentarzu tylko przy tej figurce.

A: I co pojawiały się tam jakieś dziwne rzeczy?

E: A to ja tego nie wiem, o dziwnych rzeczach to mogę powiedzieć ze swoich stron, na przy-
kład było takie coś, że były dwie figurki jedna była na skrzyżowaniu jak jest Zbyszyno, a druga  
była na skrzyżowaniu  jak się na Korzybie skręcało  i ja to na własnych oczach przeżyłam, że 
normalnie jak się jechało to przy tej jednej figurce tak jakby ktoś siadał  na bagażnik,  a przy tej 
drugiej figurce jakby  zsiadał  i w drugą stronę,   i tak w tę i  z  powrotem,  i  na  przykład  było 
tak, że jak  z latarką się szło, no bo kiedyś to nie było tych telefonów, to latarkę mieliśmy, to przy 
tych figurkach gasła latarka.

Mój tata opowiadał, to my nie wierzyłyśmy i specjalnie żeśmy  poszły sprawdziły,  bo oni 
kiedyś na pieszo na te zabawy chodzili, no to było. Tak i z tym rowerem, tylko to trzeba było 
zapomnieć, ja właśnie jeździłam tam do koleżanki i mówię kurcze jak tu ciężko, ani pod górkę 
ani ten, dopiero tata mi tłumaczy „Ty słuchaj, bo tam  to jest tak,  że przy jednej wsiada, a przy 
drugiej wysiada.

A: Ale to kto? Duch?

E:No chyba jakiś duch musiał być A: Nie było widać niczego?
E:Nie tylko ciężko na rowerze, przy drugiej tak jakby zsiadał A: Zmora taka jakby tak?
E:Nic nie było widać, ale coś w tym było. I kiedyś jeszcze u nas znowu były takie stare ruiny w 

Brześciu, to żeśmy się naprawdę wystraszyli. I my tam chodziliśmy po chleb, piekarnia była jak 
tam dzieciakami się było po gorący chleb się chodziło, a tam takie małe to nie byliśmy. Idziemy, 
a tam jakiś pies na nas leci i ten pies później zniknął, że tam też w tych ruinach znowu pies 
straszył.

 
A: fajne opowieści, takie z dreszczykiem. Ktoś jeszcze chce coś opowiedzieć, ma jakąś histo-

rię?
E: Tam w Płońsku to też straszyło, co kiedyś pobudowali taki duży dom tam na Piaskach.
A: A skąd pani wie pani Edytko?
E: Bo moja ciocia w Płońsku mieszka i oni tam opowiadali, że tam po prostu nawet egzorcy-

sta był i teraz chyba już normalnie to jest zamieszkałe, a tam  miał być hotel, ja nie wiem mała 
byłam, taki duży czerwony budynek i tam on był postawiony na jakimś cmentarzu, a czyj ten 
cmentarz był to ja już nie pamiętam chyba rosyjski czy jakiś czy żydowski, jakiś cmentarz stary. 
I dlatego tam straszyło w tym. Tam nikt nie mógł wytrzymać. U nas na Złotopolu  też ponoć  
mówili, że straszy  w  tym  domu co te pasze. T przecież kupili to tacy ludzie oni teraz w Norwe-
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gii mieszkają, ale mówiła, że tam straszy, że ona ta jak ona się nazywała, ta  Iza  właścicielka,  to 
ona  z dziećmi  na  noc, jak mąż pojechał do pracy za granicę to jeździła do rodziny  nocować,  
bo się bała,  bo ktoś chodził.

A: Ale teraz ktoś mieszka tam? 
E: No mieszka mieszka.
A: Ale co nie straszy ich?
E: Nie wiem, bo ja tych sąsiadów nowych nie znam, oni  na razie to chyba  wynajmują, ale Ci 

pierwsi to po Jankowskich kupili. Ja to żeśmy  się śmieli,  że to stryj tam straszy, że po strychu 
ktoś chodził. A to opowiadali, że im się rzeczy przestawiały, ale ja nie wiem czy to prawda.

Ktoś: Krzesełko obalało i czajnik chyba włączał

E: Nie wiem u nas w Raciążu jak w internacie byłam to też mówili, że straszy, bo się woźna po-
wiesiła. Ale były takie dziwne sytuacje, że na przykład ja kiedyś poszłam uprałam sobie biusto-
nosz i postawiłam miałam z jednej strony, a później wychodzę z łazienki, a on jest z drugiej 
strony, a nikogo nie ma i nie wiem, czy ktoś po prostu  kawały robił, ale to nie jedna dziewczyna 
to mówiła. Czy tam obok dziewczyna pokój miała i sobie po prostu nam robiła kawały czy to 
naprawdę coś w tym było to ja nie wiem, ale jak my się pamiętam bałyśmy same do łazienki to 
we dwie, bo tam się ta woźna powiesiła.

A: Zobaczcie jest o czym później opowiadać, takie historie
p. Danusia: Albo jak się krowa ocieli, u nas u sąsiada ocieliła się krowa i nie daj boże żebyś 

poszła po coś pożyczyć, nie pożyczył i żegnał się jak się odchodziło, bo po byle
 
co się czasem poleciało to on „nie Danusia jutro przyjdź, dziś Ci nic nie dam", a jak odeszłam 

i tak się oglądałam to on splunął trzy czy dwa razy i się mamy pytałam
„Mamo co to jest?", a moja mamusia mówi, że „mleko byś zabrała" i że to jest prawda, a ja 

pierwszy raz to słyszałam.
E: U nas opowiadali, że strzygi chodziły, że jakieś strzygi, zęby jakieś takie miały, jakieś po-

twory, strzygi się nazywały, ale to mi się wydaje, że małe dzieci może straszyli, żeby grzeczne 
były, jak gdzieś tam chciały iść to powiedzieli, że strzyga chodzi, coś musieli wymyśleć.

K: Strzygi to one chodziły po polach, miedzach po granicach
W Strożęcinie to tam bomba spadła jak jest ta droga jak na Raciąż się jedzie, to tam właśnie 

taki dół jest, jak kiedyś jeszcze z dziadkiem jeździłam jak tam  wycinali drzewa i jak się szło z 
nim i tam kiełbaski robili, żebyśmy sobie zjedli i tam, właśnie mój ojciec tam nie wchodź i ten 
dół bardziej był większy, a teraz to tam jest pozarastane. Może i faktycznie jak bomba to wyrwe 
mogła zrobić. To tyle co moja babcia mówiła, a to już lata są

A: A wiecie dużo może być prawdy w takich przekazach rodzinnych, bo ludzie nie wierzą a 
tam stary człowiek co ona tam pamięta, pomieszało jej się w głowie, a może właśnie jej się nie 
pomieszało. Może właśnie pamięta.

K: To właśnie jak był sylwester i tak dużo było tych fajerwerków, to moja  babcia  się tak wy-
straszyła,  bo myślała,  że to bomby, że wojna, że bombowce  idą. To takie właśnie jak zawsze 
na wsi mieszkała, a jak była już u nas potem w mieście, to jak właśnie były te strzelania to się 
wystraszyła strasznie wtedy, że bombowce, no jednak kiedyś miała do czynienia z tym.

P. Danusia: Posłuchajcie, pan Grześ powiedział, że w okolicach Gralewa znaleziono widoków-
ki z Niemcami. W rodzinnych zbiorach ktoś miał . Chce odkopać, odgrzebać, nie może, nie wie 
kto to. Druga sprawa ...

K: W tym miejscu gdzie ja teraz mieszkam, gdzie mój dom stoi to tam był dwór. A: A gdzie 
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ten dwór stał?
K: Tu jak jest kanał, na końcu wsi w tamtą stronę. Szapsk jak się kończy i jest ten kanał.
Był dwór i mój tata pracował w dworze, bo był szewcem i tam dostał pokoik, drugi pokój był 

mieszkał pan Gocajna z Gocajnową po drugiej stronie, a reszta było puste.
K: A tam Zawadzka mieszkała, ciotka Mrozowska
 
K: To oni nie mieszkali w dworze, oni mieszkali w tych czworakach, robili im z drzewa takie 

budynki i oni przy tym
K: My jak żeśmy dom stawiali to tam było tyle cegły, tam mur taki był

K: Hania tu gdzie ty byłaś, to ja Ci powiem, tam były piwnice do kartofli, do warzyw,  do 
wszystkiego, bo ja mam 70 lat i ja pamiętam, bo ja jeździłam do dworu do ojca, nosiłam mu 
kanapki i nauczyłam się nawet na rowerze zjeżdżać

K: A te czworaki jak to były?

K: Te czworaki to były tam przed Hanką, to były takie duże, ta ściana to było na kartofle na 
warzywa, ten dwór miał takie duże jak piwnice coś w tym  rodzaju. Tylko, że to był taki niski 
budynek murowany. Tam nikt nie mieszkał, a dwór dalej  był i  był w dworze jak on się nazywał 
...

A: Ale to jakiś hrabia mieszkał czy dziedzic?
K: Dziedzic „Turek" Turkowski, tak bo nawet moja ciotka i moja mama u tego Turkowskiego 

pracowała, bo mojego dziadka zabił piorun i babcia się drugi raz ożeniła. Nie dość, że zabił 
piorun to jeszcze czworo dzieci malutkich, jeden już się zaczął palić, ale mieli służącego, bo 
przed wojną mieli 12 morgów i mieli swoje siedlisko i mieli służącego i ten służący wyciągnął 
tego dzieciaka tego Gienka Oliszewskich. I wychodził dziadek, on miał 1,9m piorun trzasnął i 
on wpadł na pół progajak to się mówi, a babcia była taka jak ja wielka i weź go teraz wyciągaj.

Dzieciaki w domu, matka moja była chyba najstarsza czy Mania, to miała 5 lat czy 4, a reszta 
to takie maleństwa. I później tego dziadka wzięli na piasek wykopali i tak go rozłożyli nie na 
stojąco tylko tak na leżąco, żeby ten piorun wyciągnąć, ale gdzie tam wyciągnęli jak go zabił.

D: Ale ten dziedzic kto to był?
K: No Turkowski był taki, był Polak. I moja mama jak miała 17 lat to ten ojczym cały
- ja to na niego dziadek wołałam - to jeść im dawał, bo on woził mleko do Raciąża to tak 

pasztetowe, salceson to nie powiem, że luksusów, ale no takich kiełbas, chleba, że oni mieli co 
zjeść. Nie było zamykane na kłódkę. No ale mamusia chciała na sukienkę sobie kupić, bo Ma-
nia druga siostra była krawcową, ale materiał trzeba było wziąć, to szła do tego Turkowskiego 
porobić czy kartofle motykami kopali. No i raz poszła tam robić i były kartofle już zmarznięte 
tak, że musieli odbierać zmarznięte od dobrych, i mama mówi „ Ja już więcej nie idę" i poszła 
do niego żeby zapłacił i poszła do tego Turka, a on powiedział, że jej nie zapłaci matuli. Tak 
przyszła i mówi do tego dziadka, nie wiem jak ona na niego wołała, tego to ja nie pamiętam, 
miałam 1O lat jak on umarł, to nie wiem czy tato, czy ojczym, czy wuj i poszła do niego, a ten 
Wolański był wysoki taki podobno kawał chłopa jak wziął lachę, jak poszedł do tego dziedzica 
z tą lachą i mówi: ,,Płacisz Wandzie, czy nie?! Bo jak Ci przy... " To dziedzic się zlękł i zapłacił 
i powiedział „Wanda już więcej nie przyjdzie tu do Ciebie do roboty" i zapłacił, ale tu się bali 
tego Wolańskiego, bo to był kawał chłopa, duży i się z nim liczyli i później ten dziedzic jak tutaj 
go wysiedlili chyba czy nie wiem jak, bo tą ziemię porozdzielali ludziom po dwa po pięć hek-
tarów...
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A: To on te wojnę przeżył tak?
K: Przeżył dziedzic i wyjechał gdzieś tam pod Czeską granicę, ale już nie pamiętam miej-

scowości,  bo ja już miałam, ja wiem z 14-15  lat i przyszła taka kobieta  z Blanką -  to imię do 
dzisiaj pamiętam - Blanka  miała  na imię,  przyszła  ta kobieta  do mojego ojca. U nas w domu 
ojciec  miał zakład szewski  i przyszła  i mówię  tato kto to? A tata, że to właśnie ta dziedziczka 
przyszła, przyjechała do państwa Sawickich. To teraz Sepetowscy?, bo Sawiccy to oni już umarli 
i tam teraz Sepetowscy są. W każdym bądź razie przyszła do mojego ojca, bo ojciec mój dobrze 
z  nimi żył, że jak się żenił z mamusią w '45 roku to ten dał mu jałówkę czy jakiegoś cielaka na 
wesele.
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Opowieści mojej babci – okolice Kaczorowa

Był taki gość, jak się wzięło od niego zboże do siania to nie wzeszło na polu. Sprzedając zboże 
żałował komuś, wziął pieniądze a ziarno nie wzeszło.

Inna opowieść. Jak ktoś uszczypnął odnóżkę kwiatka to u niego rosło, a u osoby od której 
wziął odnóżkę już nie – jakby zamarł

Są ludzie ze złymi oczami. Na  pole, jak pasły się krowy na łące, to były czarownice na przy-
kład w postaci ropuchy i piły od krowy mleko.

(Strzyż) Babcia opowiadała, że były strzyże. Jak leciał do domu, szybko trzeba było na klamce 
na drzwiach powiesić święty obraz. Na drugi dzień, jak gospodarz wyszedł z domu, próg przy 
wejściowych schodach był wygryziony.

Opowieści o strachach. Po wojnie sąsiedzi schodzili się do naszych dziadków (P.Sikorski, Ra-
decki). Opowiadali, że np. słychać było jak ktoś w szopce, stodole rżnie sieczkę. Zachodzą a tam 
nikogo nie ma.

Mój ojciec i Sikorski (nieboszczyk) szli wieczorem, u Ciskich latał cielak na podwórku. Ocie-
liła się Ciskiemu krowa. Poszli do Ciskiego mówią, że ocieliła się krowa, a cielak uciekł z obory, 
lata po podwórku, a ty siedzisz. W domu i nic nie wiesz? Tego, twojego cielaka  ludzie ganiali po 
sadku, a on gdzieś zginął w krzakach. Poszli wszyscy do szopy, a cielak stał w oborze uwiązany.

Moja matula odprowadzała swoją koleżankę, panią Wandę do P. Orzechowskich. U nas na wsi 
latał taki czarny pies z ozorem wywalonym, oczy czarne, każdy się go bał. Obie odprowadzały 
się nawzajem, bo bały się rozstać – bały się psa. W końcu poszły do P. Sikorskiego, który oby-
dwie odprowadził do domów i szczęśliwie wrócił sam do domu.

Dużo ludzi na wsi w naszych okolicach robiło odczyny. Moja babcia często je robiła. Moja 
babcia, jeśli dziecko w nocy płakało bez powodu, to babcia (jak dziecko tylko usnęło) brała 
na talerzu wodę, trzymała nad głową dziecka, odmawiała zdrowaśkę. Przez gałązki z drapaki 
owinięte nitką, przelewała cieknący wosk ze świecy. Wtedy na wodzie tworzył się wzór i to było 
to czym dziecko się wylękło.

Były odczyny od złych oczu, jak ktoś umoczył. Nie wiadomo skąd brała się czy to u zwierzęcia 
czy u człowieka temperatura.

U mnie była taka sytuacja. Mieliśmy  kurczaczki, pod kuchnią (kotliną). Przyjechali znajomi 
z Warszawy. Wśród nich był chłopak. Spojrzał na te kurczaki i powiedział: „a jakie ładne dziu-
bulki”. Oni pojechali, a te kurczaki jakby piorun w nie wstąpił. Zaczęły bardzo piszczeć. Przy-
szła babcia i mówi do mojej mamy: przepuść je przez nogawkę męskich spodni lub bieliznę. 
Mama wzięła bieliznę męską, przepuściła kurczaki w jedną stronę, w drugą stronę. Kurczaki po 
tym ułożyły się jak aniołki i usnęły.

U nas często mamy kłopoty ze świniami. Mamy takiego sąsiada, że widzi dobrze, a usłyszy, 
że maciora się oprosiła. Mówi: „oprosiła Ci się maciora”. Zaraz jest tak, w albo prosiaczki zdy-
chały, albo maciora nie miała pokarmu. Szliśmy wtedy do obory i obcieraliśmy brudną bielizną 
prosiaczki i maciorę.
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Opowieści mojej babci – okolice Koziebród i okolic

Pierwszym takim wspomnieniem, które słyszałam od znajomych i koleżanek było majenie 
domów. U babci np., zaczynało się to się w maju zatykaniem zielonych gałązek brzozy tego co 
się rozwijało na wiosnę. Cały dom zdobiony na zielono, ponieważ to był miesiąc maryjny to 
taki był zwyczaj. Babcie robiły w maju takie święto i dekorowały cały dom.

Następnym rytuałem było wykonywanie przez furmana, który wyjeżdżał z zagrody w konie. 
Wychodził przed zaprzęg konny i robił znak krzyża. Miało to chronić tych wszystkich, którzy 
mieli jechać tym zaprzęgiem przed nieszczęśliwym wypadkiem, wtedy twierdzili wszyscy, że 
wrócą szczęśliwie do domu.

Opowiastki o tym żeby nie było myszy w stodole. Opowiadano, że jak przywożono pierwszą 
furę snopów z pola to furman nie mógł oglądać się do tyłu w stodole, patrzeć ile tego zrzucił, 
tylko biegiem pędził po następne snopy zboża, bo jeżeli się obejrzał i zobaczył ile zboża zrzucił 
do zasieka to w krótkim czasie wszystkie ziarna były wyjedzone przez myszy. Jeśli tego nie robił 
to snopki były pełne ziarna nawet do kwietnia.

Następna rzecz. Mówiono, że proso (bo siano również inne zboża) wymagało ciszy podczas 
siewu. Opowiadano, że jak zabrał się chłop do siania tego prosa to żeby nie wiem co się wy-
darzyło, zaczynał z nim ktoś rozmowę, to nie mógł tej rozmowy prowadzić. Musiał w ciszy to 
proso zasiać. Jeśli zaczął rozmowę to proso nie wzeszło, prosa nie zebrał bo wróble wydziobały 
ziarenka przed żniwami.

Sprzedaż zwierząt z nagrody. Mówiono tutaj w okolicy, że nie należy tego robić z zagrody, 
prosto z tego podwórka, gdzie stoi obora i cała zagroda. Jest taka norma czy umowa, że trzeba 
wywieźć te zwierzęta, które chce się sprzedać w określone miejsce. Tam spotyka się z drugim 
rolnikiem i tam przekazuje się to zwierzę, czy to świnię, czy to cielę. Nigdy nie sprzedaje się 
bezpośrednio zwierząt z zagrody.

Panie, dawne gospodynie, miewały ładne kwiaty w oknach. Do dziś to jest taki zwyczaj. Jeśli 
któraś jedna sąsiadka od drugiej chciałaby np. sadzonkę tej roślinki, to tak się przyjęło, że nigdy 
nie oddajemy tego za darmo tylko taki przysłowiowy grosz, trzeba zapłacić. Wtedy i ta osoba 
obdarowana będzie miała roślinę bogatą i zdrową i ta która podarowała tą roślinkę. Jeśli tego 
się nie zrobi to bywa tak że ta, która wzięła tą roślinkę, zabrała kwiat i u właścicieli ginie.

Następna opowieść. Stosuje się do dziś czerwone wstążeczki np. przy wózkach dziecięcych 
czy w oborach. To miało chronić od zadawania uroków, złych spojrzeń. Jak ktoś źle spojrzał to 
dziecko płakało, jak wszedł do obory i spojrzał na zwierzęta to zwierzę zachorowało. Właśnie 
takie czerwone kokardki czy szmatki czerwone zawieszane w oborze, miały chronić przed tym. 
I do dziś niektórzy to stosują.

Np, po zachodzie słońca, u niektórego gospodarza nie kupimy żadnego już zwierzęcia. Taki 
zwyczaj istnieje, że jeśli zachód słońca to nie należy już wyprowadzać z obory żadnego inwen-
tarza.

Był taki zwyczaj, istnieje do dziś, że rozpoczynamy pracę w polu. Szczególnie żniwa w dni 
maryjne. Każdy rolnik (dziś są kombajny) z tradycjami i dziś zaczyna żniwa w te dni maryjne 
(środy i soboty).

Kiedyś zaczynano żniwa w środę i w sobotę, bo były to dni Matki Boskiej. Wtedy nawet jeden 
snopek czy, jedną stygę wycinano sierpem i to już były zacięte żniwa.

Do dziś jest tradycja znaczenia chleba krzyżem, przed rozpoczęciem krojenia chleba. Modli-
twa przed posiłkiem jest odmawiana w niektórych domach do dziś. Dawniej opowiadali mi 
dziadkowie, że jak rozpoczynał się Wielki Post to wszystkie garnki, naczynia były wyparzane 
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wrzątkiem. Robiono to dla tego, żeby nie zostało nic tłuszczu. Nie było tak jak dziś, że pości się 
np. w piątki czy Wielki Piątek. Kiedyś post trwał 7 tygodni, to był post przez 7 tygodni.

Jak kobieta była w ciąży to uczulano je żeby nie przechodziły nigdy pod sznurkami, gdzie 
wieszano bieliznę. To miało znaczyć, że dziecko będzie oplątane pępowiną, i może dojść do 
nieszczęścia.

W okresie wielkanocnym rezurekcja odbywała się bardzo rano i później po rezurekcji każdy 
rolnik spieszył do domu. Było takie twierdzenie, że który rolnik wróci pierwszy do swojego 
gospodarstwa to będzie miał największe plony. Te wyścigi i ta gonitwa trwała w każdej wsi. 
Kończyło się to różnie. U nas w okolicy opowiadano, że kończyło się to niekiedy wypadkami 
bo jechano wtedy w konie.

Teraz współcześnie też rolnicy się ścigają. Urywa się a to misa w samochodzie, a to ktoś gubi 
np. pasażera na motorze. Ten zwyczaj pozostał, to ściganie się żeby dotrzeć pierwszym do go-
spodarstwa, do domu.

Na wigilię pilnowało się, kto przyjdzie pierwszy obcy do naszego domu. Jak przyjdzie pierw-
sza kobieta to krowa urodzi jałoszkę, jak przyszedł pierwszy mężczyzna to będzie byczek. Każ-
dy czekał na te pierwsze odwiedziny w wigilię.

Mój ojciec opowiadał, że kiedyś robiono psoty. Miał kolegę, byłą to wielodzietna rodzina. 
Robili psoty na półpoście. Ojciec z kolegami nabrali pełną dzierzę, balię sadzy, aż się wszystko 
trzęsło. Jak rodzina jakaś siadała do kolacji to oni w półpoście wrzucali im to do domu. Uciekali 
w popłochu po psocie. W półpoście wciągali nawet ludziom wozy na dachy, dachy były kryte 
strzechą. Dziadek opowiadał, że wciągano również na dachy również narzędzia rolnicze. Takie 
to były czasy.
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Opowieści mojej babci – Kraszewo Gaczułty

„Kto pierwszy – temu się darzy”
Kiedy zbliżały się święta Wielkanocy, gospodarze przygotowywali też swoje konie i wozy do 

wyjazdu na rezurekcje. Rodziny były bardzo religijne. Każdy szanujący się gospodarz musiał 
być ze swoją rodziną w kościele.

Po skończonej mszy świętej wszyscy pospiesznie wracali do domów. Wierzono, że należy 
spieszyć się z rezurekcji do domu, bo kto pierwszy dojedzie w konie do swojej zagrody, temu 
najlepiej obrodzi w polu zboże.

Często zdarzało się, że kilku gospodarzy ścigało się między sobą. Wszyscy podróżnicy mieli 
wielki ubaw. Po powrocie zasiadano do wielkanocnego śniadania.

Przesądy
1) „Nie przeszywaj guzika do koszuli, którą masz na sobie, bo rozum zaszyjesz”
2) „Nie wyrzucaj obciętych włosów, tylko je spal, bo rozum wyrzucisz”
3) „Nie należy sprzedawać zwierząt z gospodarstwa prosto z obory. Wierzono, że jeśli ktoś, 

kto kupuje zwierzę, weźmie wraz z nim słomę z gniazda, jemu będzie się wiodło. Natomiast 
gospodarzowi, który sprzedał nie”.

Gospodarze starali się sprzedawać zwierzęta na rynku. Jeśli dochodziło do transakcji na po-
dwórku, to pilnowali, aby kupujący nie zabrał linki, postronka, na której wyprowadzano zwie-
rzę, bo wróżyło to niepowodzenie w gospodarstwie przez kilka lat.

Półpoście na wsi
W II połowie XX wieku na wsi obchodzono półpoście.
W gospodarstwach, gdzie były „panny na wydaniu” czuwano przez całą noc, ponieważ dziew-

czyny pilnowały, aby nie pomalować im okien. Malowano tłustymi smarami, farbami olejnymi. 
Najczęściej czynili to młodzi chłopcy, którzy umawiali się wcześniej i planowali wszystko. Poza 
tym często zdarzało się, że wyprowadzano wóz, zdejmowano bramę i wynoszono na drugi ko-
niec wsi, bądź gospodarze znajdowali swoje rzeczy w stawie.

„Ochroni przed ogniem”
Kiedy nadchodziła burza babcia stawiała w oknie obraz św. Agaty, wierzyliśmy że to uchroni 

dom przed piorunami. Obraz św. Agaty był w większości gospodarstw, chronił przed ogniem.
Zabawy z loterią
W XX wieku bardzo popularne były wiejskie zabawy. Działały koła gospodyń i straż, ale na 

innych zasadach. Często organizowano zabawy z biletami wstępu. Dodatkowym źródłem do-
chodu była loteria fantowa.

Dzień wcześniej strażacy przyjeżdżali do gospodarstw po tzn. fanty. Były to: króliki, kaczki, 
kury, koguty, gołębie a także inne wyroby: figurki, ozdobne dzbanki, cukiernice itp. W sobotę 
po południu odbywała się loteria fantowa. Za każdy fant, który miał przydzielony swój numer, 
trzeba było zapłacić. No i odbywało się losowanie. Z woreczka wyciągano los i otrzymywano 
fant. Najbardziej cieszyły się dzieci ,jak wylosowały jakieś zwierzątko bądź zabawkę. 

Takie obrazy pozostają w naszej pamięci, ale warto je zapisać, aby przyszłe pokolenia wie-
działy, jak toczyło się życie w czasach kiedy nie było komputera, a telewizor był rzadkością, 
podróżowało się najczęściej w konia z wozem a później autobusem, bo samochód i ciągnik były 
marzeniem naszych rodziców.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach ma swoją siedzibę w Kaczorowach 7. Przedstawi-
ciele jest pani Justyna Drozdowska. Realizujemy wydarzenia takie jak:

-Bal Andrzejkowy
-Święto Chleba, wypiek chleba w przedszkolu w Starym Gralewie
-Tradycje wigilijne – lepienie pierogów z uczniami w SP w Starym Gralewie
-Wspólne kolędowanie
-Ostatki – wypiek pączków i odwiedzanie domów, kultywowanie tradycji „bakusów”
-Dzień Babci i Dziadka – akademia dla wszystkich starszych mieszkańców sołectwa Kaczo-

rowy
-Dzień Kobiet
-Rapowanie i udział w akcji #hot16challenge 
-Włączanie się w akcje charytatywne:
• Zbieranie karmy dla zwierząt
• Zbieranie korków plastikowych dla potrzebujących
-Nauka przędzenia wełny – pokaz najstarszej mieszkanki sołectwa. Wspólne śpiewanie „Przą-

śniczki” Moniuszki. Wspólna biesiada przy ognisku z kiełbaskami.
-Rękodzieło: korale z materiału
-wycieczki
Mamy również wiele planów na przyszłość, są to między innymi:
-Nauka szydełkowania
-Nauka przędzenia wełny
-Bal Andrzejkowy z atrakcjami
-Wyrób korali dla kobiet
-Święto chleba
-Wspólne kolędowanie
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Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach

Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach powstało 28 grudnia 2018 
roku. Przewodniczącą została pani Elżbieta Kokosińska, zastępcą Pani Małgorzata Ptasik, a 
skarbnikiem Pani Danuta Lewandowska.

Pierwszym ważnym dla nas wydarzeniem był kiermasz ozdób wielkanocnych. W plebiscy-
cie AGRO 2019 Małgorzata Ptasik została gospodynią roku powiatu płońskiego. Nasze koło 
współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami między innymi z:

-druhami z OSP Koziebrody,
-Miejskim Centrum Kultury w Raciążu,
-Szkołą Podstawową im. Stanisława Reymonta w Koziebrodach,
-Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu,
-STO w Raciążu,
-Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie odbyły się warsztaty serowarskie z 

Panem Krzysztofem Jaworskim.
W 2019 roku byliśmy w Nieporęcie. Był to Dzień Ziemniaka, połączony z dożynkami.
W roku bieżącym bierzemy udział w plebiscycie „Poznaj nasze Koła Gospodyń Wiejskich”. 

W dalszej pracy Koła planujemy współpracę z dotychczasowymi partnerami, a także chcemy 
rozszerzyć współpracę o sąsiednie Koła Gospodyń Wiejskich. Będziemy starać się pozyskiwać 
fundusze na potrzeby lokalnej społeczności i wypromować produkty lokalny.

Cały czas uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach lokalnych, gminnych i powiatowych. 
Obecnie bierzemy udział w projekcie realizowanym przez Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu „Bazarek Umiejętności” oraz weźmiemy 
udział w Jarmarku Raciąskim.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie powstało 19 czerwca 2019 roku. Przewodniczącą zo-
stała Agnieszka Sikorska.

Już w lipcu 2019 roku członkowie Koła wybrali się na wycieczkę krajoznawczą po Polsce. 1 
września 2019 przedstawiciele Koła uczestniczyli w złożeniu wieńca na grobie poległych w II 
wojnie światowej na cmentarzu parafialnym w Krajkowie.

15 lipca członkowie Koła Gospodyń Wiejskich pojechali na wycieczkę do Buczyńca koło 
Olsztyna na zwiedzanie Szlaku Koła Wodnego. W drodze powrotnej odwiedziliśmy skansen 
w Olsztynku. W grudniu z okazji świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne. W 
marcu z okazji Dnia Kobiet byliśmy w Płocku w teatrze, na sztuce „Szalone nożyczki”. 5 lipca 
2020 roku zwiedzaliśmy Gdańsk i Westerplatte.

Obecnie bierzemy udział w projekcie „Bazarek Umiejętności”, który jest realizowany przez 
RSTiKDN w Raciążu. Nasze plany na przyszłość to zwiedzanie Polski i Europy oraz współpraca 
z różnymi organizacjami z terenu miasta i gminy Raciąż, a także powiatu płońskiego.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach powstało 27 grudnia 2018 roku. Swoją 
siedzibę ma w świetlicy udostępnionej przez wójta gminy Raciąż. Przewodniczącą Koła jest 
pani Bożena Karwowska, sekretarzem pani Jolanta Kurkiewicz, skarbnikiem pani Ewa Osiecka.

Założeniem naszym jest praca na rzecz mieszkańców wsi oraz współpraca z gminą Raciąż, 
powiatem i organizacjami z miasta Raciąż, z terenu gminy Raciąż i powiatu płońskiego.

Włączamy się w realizację różnych projektów. Pozyskujemy środki ze Starostwa, z Urzędu 
Marszałkowskiego oraz gminy Raciąż.

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie od sponsorów na organizację Biegu Kraszew-
skiego – „Po zdrowie”, podczas którego odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz grill i ognisko.

W 2019 roku na wsparcie działalności statutowej Koła, otrzymaliśmy wsparcie z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku.

W 2020 roku również z wyżej wymienionej Agencji otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 3000 zł, 
z Urzędu Gminy Raciąż również 3000 zł.

W ramach dalszej działalności Koła pragniemy doposażyć naszą wiejską świetlicę w najpo-
trzebniejsze sprzęty gospodarstwa domowego, zorganizować świetlicę dla dzieci, łazienkę oraz 
szatnię.

Chcemy organizować spotkanie integracyjne dla dorosłych i dzieci a także współpracować z 
różnymi organizacjami:

-OSP Kraszewo Gaczułty
-Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu,
-Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu
-Klubem Biegacza im. Piotra Sękowskiego w Płońsku.
Od początku powstania Koła spotkamy się z druhami OSP Kraszewo Gaczułty i wspólnie 

organizujemy okolicznościowe spotkania. Tę tradycję będziemy kontynuować w ciągu następ-
nych lat naszej działalności.
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Koło Gospodyń Wiejskich Mała Wieś

„Człowiek jest tyle wart ile zrobi coś bezinteresownie dla innych”.
Koło Gospodyń w Małej Wsi działa już od 40 lat, z małymi przerwami. Od lutego 2020 roku 

Koło oficjalnie działa z dużą energią. Na czele Koła stanęła pani sołtys Małgorzata Breńska. W 
zarządzie pracują także pani Anna Komorowska i pan Dariusz Komorowski. W chwili obecnej 
Koło liczy 23 członków, w tym gronie znaleźli się również panowie.

Bierzemy czynny udział w życiu kulturalnym naszej gminy. Organizujemy pikniki i spotkania 
integracyjne. Pomagamy chorym dzieciom zbierając nakrętki.

Dzięki dotacjom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możemy inwestować w 
swój rozwój i działalność społeczną, kultywować dawne tradycje i zwyczaje w naszym regionie.

Mamy wiele pomysłów i szerokie plany związane z naszą działalnością. W chwili obecnej 
priorytetem jest dla nas budowa świetlicy, która dzięki przychylności władz gminy może po-
wstać w niedługim czasie, a jest niezbędna, żeby się rozwijać pod względem kulinarnym oraz 
tworzyć rękodzieło. Współpracujemy z Miejskim Centrum Kultury w Raciążu i Regionalnym 
Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.

Obecnie bierzemy udział w projekcie „Bazarek Umiejętności” realizowanym przez Regional-
ne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.
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Koło Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” w Szapsku

Koło Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” w Szapsku powstało w 2019 roku. Swoją siedzibę 
ma w OSP Szapsk. Przewodniczącą jest pani Bożena Zakrzewska. Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich są otwarte na wszystkie propozycje innych Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń 
działających na terenie miasta i gminy Raciąż oraz powiatu płońskiego.

Chcemy współpracować dla dobra wsi, gminy i powiatu. Głównie zajmujemy się rękodziel-
nictwem artystycznym. Wiosną uszyłyśmy 2500 maseczek dla powiatu płońskiego. Otrzymu-
jemy też pomoc od wójta gminy Raciąż.

Prowadzimy akcję „Mały korek, duża moc”. Zebrane nakrętki zostały przekazane dla córki 
pani Bogumiły Grodkiewicz – Ali, na rehabilitację oraz dla chłopca, który jest w śpiączce – ak-
cja „Nakręć się na pomaganie”.

Obecnie współpracujemy z Miejskim Centrum Kultury w Raciążu, Regionalnym Stowarzy-
szeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu i bierzemy udział w projekcie 
„Bazarek Umiejętności”.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie formalnie rozpoczęło swoją działalność w chwili 

rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 27.12.2018 r. Jako gru-
pa nieformalna działała kilka lat wcześniej.

Od tej pory prowadzimy aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in.
poprzez organizację imprez integrujących i charytatywnych m.in.
-Spotkania Wigilijne,
-Sylwestra,
-Walentynki,
-Dzień Kobiet,
-Zapusty,
-Kuligi,
-Dzień Szczepkowa,
-Spotkania wakacyjne z dziećmi i młodzieżą,
-Dzień Ziemniaka.
- Pomagamy przy zbiórkach WOŚP.
-W ramach pomocy służbie zdrowia nagraliśmy #HOT16Challenge2
-Braliśmy czynny udział w Dożynkach Parafialnych.
Aktualnie Koło Gospody Wiejskich w Szczepkowie liczy 45 członków. Stowarzyszenie jest wie-

lopokoleniowe dzięki czemu członkowie koła kultywują i podtrzymują tradycje oraz zwyczaje 
ludowe, ale też wspierają rozwój przedsiębiorczości i integrują lokalną społeczność. Członkami 
koła są zarówno kobiety, jak i mężczyźni zamieszkujący nie tylko naszą wieś.

   Celem działalności KGW jest podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności wiejskiej 
oraz jej scalanie. Kluczowym zamysłem jest " Łączenie pokoleń" dlatego też organizujemy spo-
tkania kulinarne. Przy wspólnym gotowaniu spotykają się 3 pokolenia, dzięki czemu możemy 
się nawzajem wiele nauczyć i połączyć nowoczesność z tradycją. Podczas spotkań próbujemy 
wykształcić u dzieci szacunek do starczych i do tradycji. Bardzo ważnym elementem w naszych 
przedsięwzięciach były cykliczne, wakacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Aby odciągnąć 
dzieci i młodzież od komputerów organizowaliśmy dni sportu, szkicowanie, tańce oraz goto-
wanie. Punktem kulminacyjnym pichcenia przez dzieci były wspólne degustacje z rodzicami i 
dziadkami. Jak już wcześniej wspomnieliśmy wielopokoleniowy szacunek do bliźniego.

W konkursie Mistrzowie AGRO 2019 zajęliśmy 1 miejsce jako Koło Gospodyń Wiejskich w 
powiecie Płońskim. Mamy nadzieję i wielkie plany na dalszy rozwój.
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Gospodarze Miasta i Gminy Raciąż 
oraz Miejskiego Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Raciążu 
zapraszają do współpracy
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Szanowni Państwo,
gmina to wspólnota samorządowa, która zrzesza w swoich granicach wszystkich mieszkań-

ców. Uważam, że jednym z najważniejszych zadań samorządu jest tworzenie warunków do 
budowania wspólnoty lokalnej – tworzenia przestrzeni, w której mieszkańcy mogą współtwo-
rzyć działania gminy. Mogą poprawiać warunki życia, rozwijać swoje pasje, realizować pomy-
sły, spotykać się, a przy tym czerpać z tego satysfakcję i radość. Idealnym sposobem na takie 
działanie są organizacje pozarządowe. Pogłębiają one demokrację lokalną oraz wskazują rzeczy 
ważne dla mieszkańców. Organizacje mogą działać dla dobra całej społeczności, ale także w 
bardzo konkretnych obszarach np. na rzecz realizacji pasji życiowych, rozwijać talenty lub po-
magać potrzebującym. Dlatego już od pierwszych dni na stanowisku Burmistrza Miasta Raciąż 
wyznaczyłem sobie za cel zbudowanie w naszym mieście silnie działających organizacji poza-
rządowych. Jest to jeden z priorytetów w mojej działalności. 

Do realizacji zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w ramach 
instytucji samorządowych wyznaczyłem Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu. Przydzieliłem też zadania z tego zakresu pracownikowi Urzędu Miejskiego. Dzięki temu 
organizacje pozarządowe z Raciąża mają wsparcie merytoryczne od pracowników Urzędu oraz 
MCKSiR, wnioskują i  pozyskują dotacje nie tylko od Miasta Raciąż, ale także od samorządu 
powiatowego oraz wojewódzkiego. Wiele zaś z tych organizacji znalazło swoją siedzibę w bu-
dynku naszego miejskiego domu kultury. Stowarzyszenia w naszym domu kultury  spotykają 
się na co dzień i organizują uroczystości. Spotkania z mieszkańcami, działającymi w organiza-
cjach, dają unikalną możliwość porozmawiania w jednym miejscu z ludźmi o wspaniałych pa-
sjach i zaletach, wywodzących się z różnych środowisk i pokoleń.  Jestem dumny z działalności 
osób, które swój prywatny czas poświęcają dla działań na rzecz naszej lokalnej społeczności. 
Bardzo dziękuję za tę pracę i za to, co Państwo razem współtworzycie.

Obecnie na terenie Miasta Raciąża działają: Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Renci-
stów, Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” 
Raciąż, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade, Stowarzy-

Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski
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szenie Honorowych Dawców Krwi 
w Raciążu, Towarzystwo Ochrony 
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kul-
turowego Ziemi Raciąskiej, Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej 
„Ziemowit” w Raciążu, Regionalne 
Stowarzyszenie Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Racią-
żu, Pluton Strzelecki w Raciążu oraz 
Stowarzyszenie na rzecz bezdom-
nych zwierząt „Psijazna Dłoń”. 

Warto przypomnieć, że przed 2014 
rokiem w Raciążu nie było żadnych 
działań związanych z systemową 
współpracą Miasta z organizacjami 

pozarządowymi. Byliśmy pionierami w tym zakresie w całym Powiecie Płońskim. W  2014 roku 
z mojej inicjatywy powołano Forum organizacji pozarządowych. Był to organ mający charak-
ter inicjatywno-doradczy ze strony organizacji pozarządowych, który opiniował i współtwo-
rzył dokumenty i projekty aktów prawnych w zakresie działalności organizacji. 

Kolejnym krokiem poszerzającym tę współpracę było zastąpienie w 2015 roku Forum — Ra-
ciąską Radą Działalności Pożytku Publicznego - pierwszą taką radą w powiecie płońskim. Rada 
jest organem konsultacyjno-doradczym Burmistrza, działającym na terenie miasta, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu oraz przedstawiciele 
organu wykonawczego. 

Innym powołanym w 2016 roku przez Radę Miejską organem o charakterze doradczym, ini-
cjatywnym i konsultacyjnym dla organów miasta Raciąża w sprawach związanych z działalno-
ścią organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz osób starszych 
jest Miejska Rada Seniorów w Raciążu. Rada ta została powołana w celu zapewnienia osobom 
starszym wpływu na bieżące sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy doty-
czące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych.

W 2014 r. rozpocząłem również 
współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionym 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
zlecając realizację zadań publicznych, 
na zasadach określonych w ustawie, a w 
szczególności poprzez:

1. Udzielanie dotacji w trybie 
otwartych konkursów ofert na realiza-
cję zadań publicznych.

2. Udzielanie dotacji w trybie poza-
konkursowym na realizację zadań pu-
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blicznych.
W ciągu ostatnich sześciu lat przyznano dotacje na realizację zadań publicznych w zakre-

sie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto do-
finansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży, wyjazdy edukacyjne, zadania polegające na 
podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej oraz pielęgnowaniu polskości i świa-
domości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej.

Od roku 2014 roku organizacje pozarządowe:
- na działalność sportową LKS „Błękitni” Raciąż otrzymali kwotę 518 438,98 zł;
- na działalność promującą ideę krwiodawstwa oraz promocję aktywnego stylu życia krwio-

dawców z Raciąża Honorowi Dawcy Krwi w Raciążu otrzymali dofinansowanie w kwocie 
11 145,00 zł;

- na działalność dotyczącą integracji osób starszych oraz utworzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów otrzymali kwotę 72 497,60 zł;

- w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży otrzymali 36 042,92 zł;
- w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania pol-

skości i świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej otrzymali dofinansowanie w 
kwocie 11 000,00 zł;

- na rzecz bezdomnych zwierząt „Psijazna Dłoń” otrzymali 10 000,00 zł.
Dzięki mojej współpracy z organizacjami pozarządowymi udało się m.in. stworzyć plac 

zabaw na osiedlu Jana Pawła II oraz wydać kilka publikacji promujących miasto Raciąż                                         
i popularyzujących jego bogatą historię. 

Pomimo krótkiej działalności  Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu miastu udało się wspólnie z nim zrealizować następujące projek-
ty: „Produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza w Raciążu”- promując produkty wytwarzane 
tradycyjnymi metodami według starych receptur, „Zaginione imię” - tworząc interaktywny 
spektakl teatralny z udziałem seniorów skierowany do dzieci z terenu miasta, „Raciąż na bursz-
tynowym szlaku – Dzień w kasztelańskim grodzie” upamiętniający  595- lecie nadania praw 
miejskich miastu Raciąż oraz „Bazarek umiejętności – Miasto i Gmina Raciąż – uczymy się od 
siebie”- czyli cykl spotkań integrujących pokolenia z terenu miasta  i gminy.  

Dodatkowo Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję szycia maseczek ochronnych, 
które były bezpłatnie rozdawane mieszkańcom miasta.     

Zainicjowanie współpracy na linii samorząd miejski – organizacje pozarządowe było waż-
nym krokiem w kierunku wspólnych działań na rzecz rozwoju Raciąża i cieszę się, że od 6 lat 
przebiega ona bardzo pozytywnie. 
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Gmina Raciąż jest największą gminą wiejską w powiecie płońskim. Zajmuje powierzchnię 
24 286,91 ha (242,9km2) co stanowi niemal 17,6% powierzchni całego powiatu płońskiego. 
Gmina ma charakter rolniczy. W jej skład wchodzą 62 miejscowości przynależne do 53 sołectw.

Gmina Raciąż systematycznie się rozwija w wielu obszarach: inwestycyjnym, ekologicznym 
i informatycznym, które służą poprawie jakości życia mieszkańców. Przedmiotem szczególnej 
uwagi w ostatnim okresie był rozwój działalności organizacji pozarządowych.

W roku 2019 na terenie gminy działało 26 organizacji pozarządowych. 10 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej, 12 Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostka Strzelecka Unieck, Stowarzyszenie 
Aktywni Seniorzy Koziebrody, Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka Unieck”, Fundacja Domy 
Samotnych Matek z dziećmi w Kraśniewie. W 2020 roku ich liczba wzrosła do 28.

Szczególną aktywnością wyróżniają się Koła Gospodyń Wiejskich, których liczba systema-
tycznie wzrasta, zaś działalność mimo utrudnień spowodowanych aktualną sytuacją epidemio-

logiczną jest widoczna nie tylko na tere-
nie gminy. Członkinie i członkowie Kół 
Gospodyń Wiejskich organizują impre-
zy lokalne, wyjazdy. szkolenia, aktyw-
nie uczestniczą w takich wydarzeniach 
jak Jarmark Raciąski, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Dzień Pieczonego 
Ziemniaka oraz systematycznie inwe-
stują w poprawę infrastruktury ich sie-
dzib. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje uzyskanie przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Szczepkowa pierwszego 
miejsca w powiecie płońskim w Kon-
kursie Mistrzowie Agro 2019 oraz 10 
miejsca w Województwie mazowiec-

Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski
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kim.
Aktualnie w Gminie Raciąż działają następujące Koła Gospodyń Wiejskich:
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku
Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach
Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżewo Wesel
Koło Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie
Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie „Bez Lipy”
Koło Gospodyń Wiejskich w Szapsku „My Kobiety”
Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach
Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Wsi
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie
Koło Gospodyń Wiejskich „Ciecierzanki” w Cieciersku
Godnym podkreślenia jest także reprezentowanie gminy przez Stowarzyszenie Aktywni Se-

niorzy w Koziebrodach podczas organizacji występów artystycznych takich jak
Przeglądy Zespołów Senioralnych czy Zapusty.
W 2020 roku w ogłoszonym przez Wójta Gminy Raciąż konkursie ofert wzięło udział i uzy-

skało dofinansowanie osiem organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie 
rozwoju i promocji kultury, sztuki i tradycji. 

Władzom Gminy bardzo zależy na wspieraniu aktywności i inicjatyw oddolnych mieszkań-
ców, dlatego każdy konstruktywny przejaw takiego działania spotyka się ze zrozumieniem i 
akceptacją.

Życzymy naszym organizacjom pozarządowym pomyślności i wielu sukcesów w realizacji 
planowanych przedsięwzięć. 

W imieniu Samorządu Gminy Raciąż – Wójt Gminy Zbigniew Sadowski.
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Cieszy mnie fakt, że już blisko trzy lata temu z pasji i chęci sformalizowania swej działalności 
przez kilka twórczych kobiet przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu udało się utworzyć Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. Stowarzyszenie to pełni bardzo ważną mi-
sję krzewienia tradycji i kultury wśród młodszych pokoleń, ponadto podtrzymuje zapomniane 
tradycje i zwyczaje, przekazuje tajniki rękodzieła m.in. sztuki szydełkowania, haftu, robótek na 
drutach. Od momentu powstania stowarzyszenia podejmujemy wspólne inicjatywy i realizuje-
my liczne projekty, które są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Zaangażo-
wanie członków stowarzyszenia jest bardzo istotne i pozwala na stały rozwój organizacji, która 
podejmuje się realizacji coraz większej liczby inicjatyw.

W ostatnim czasie, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu wspólnie z Gminą Miasto Raciąż, stało się jeszcze bardziej otwarte na po-

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

Artur Adamski
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trzeby lokalnej społeczności. Zaś jednym 
z głównych celów działalności Raciąskiego 
Centrum Kultury stało się wspieranie po-
dejmowanych działań i inicjatyw lokalnych 
organizacji pozarządowych i mieszkańców. 
Na co dzień centrum wspiera działalność 
licznych organizacji pozarządowych: sto-
warzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiej-
skich. Nie sposób wymienić wszystkie 
podmioty i instytucje, z którymi współ-
pracujemy, działamy m.in. z Regionalnym 
Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów, Ochotniczą Strażą 
Pożarną, Klubem Motocyklowym Cavalcade, Klubem  Honorowych Dawców Krwi, Nauczy-
cielskim Klubem Seniora, Klubem Seniora, Klubem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, LKS 
Błękitni Raciąż, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” Jednostką Strzelecką 
Płońsk 1006 oraz Plutonem Strzeleckim Raciąż, LGD – Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszeniem 
Twórców Ziemi Płońskiej „Art – Płona”, Zespołem Krajkowiacy, Stowarzyszeniem Aktywni Se-
niorzy – Koziebrody oraz Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie gminy Raciąż. 
W ostatnim czasie razem z Gminą Miasto Raciąż, Raciąskie Centrum Kultury angażuje się w 
pomoc stowarzyszeniom przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Złożono ich już kilka-
dziesiąt i udało się pozyskać na realizację działań organizacji pozarządowych łączną kwotę bli-
sko 400 tys. zł. Wspólne podejmowanie działań pozwala na realizację większej liczby inicjatyw, 
docierając do znacznie szerszego grona odbiorców. Dobre kontakty i współdziałanie z orga-
nizacjami pozarządowymi jest ważne. Wzajemna pomoc przy organizacji wydarzeń społecz-
no – kulturalnych jest istotna z wielu względów m.in. pozwala realizować działania statutowe 
realizując przy tym oczekiwania członków lokalnego społeczeństwa, a także buduje więzi na 
dalsze lata, daje poczucie, że zawsze można liczyć na wsparcie przy różnych projektach. Udział 
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w każdym projekcie to sprawdzian i kolejne wyzwanie, które MCKSiR stara się jak najlepiej 
zrealizować. Mnogość propozycji partnerstwa przy licznych inicjatywach oraz propozycji stałej 
współpracy świadczy o tym, że Raciąskie Centrum Kultury jest stabilnym partnerem, a jego 
praca jest doceniana i oczekiwana przez partnerów z trzeciego sektora.

Osobiście znane mi są problemy, trudności i formy działalności stowarzyszeń z kilku punk-
tów widzenia, jako Dyrektora MCKSiR w Raciążu z racji współpracy i wsparcia przy tworzeniu 
i realizacji projektów. Ponadto jako Współprzewodniczący dwóch kadencji Raciąskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego często spotykam się z przedstawicielami organizacji pożyt-
ku publicznego działającymi w różnych formach i dziedzinach rozmawiając o planowanych 
przedsięwzięciach, podejmowanych inicjatywach, a także możliwościach działań i napotka-
nych trudnościach. Nie jest mi też obca tematyka codziennej działalności stowarzyszeń, peł-
niąc funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” stykam się z pro-
blemami, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe na co dzień, tj. niewystarczające na 
realizację wszelkich pomysłów środki finansowe, potrzeba współpracy z instytucjonalnymi sta-
bilnymi partnerami, potrzeba angażowania wolontariuszy i mieszkańców do wspólnego dzia-
łania przy realizowaniu inicjatyw. Mając na uwadze powyższe niezmiernie cieszy fakt, że wielu 
członków lokalnego społeczeństwa czuje potrzebę wspólnego działania i realizowania swych 
pasji i zainteresowań angażując przy tym wielu mieszkańców. Z drugiej strony budujący jest 
fakt, że potrzeby trafiają na odpowiedni grunt i spotykają się z dobrym odbiorem, otwartego 
na partycypację trzeciego sektora w życiu społecznym - samorządu. 
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