
Quebonafide wystąpił w Raciążu
 i przyciągnął tłumy!

Piękny jubileusz
 Szkoły Podstawowej w Raciążu

Bez wątpienia dla fanów 
sceny hip-hop to była praw-
dziwa uczta. 10 maja wcze-
snym popołudniem na face-
bookowym profilu MCKSiR 
pojawiła się informacja o wy-
stępie Kuby Grabowskiego, 
szerzej znanego jako Quebo-
nafide. 

Więcej na stronie 12.

Dla społeczności Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu to 
były niesamowite dwa dni. 
Z okazji stulecia istnienia 
placówki 5 i 6 maja zorga-
nizowane zostały uroczyste 
obchody, w których udział 
wzięło wielu znamienitych 
gości. 

Więcej na stronach 4-5.

Miasto Raciąż wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążu realizuje projekt „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij” w ramach programu „Aktywni 

Obywatele”. Ma on pomóc ofiarom przemocy domowej, m.in. poprzez bezpłatne porady specjalistów. Szczegóły w numerze.

Więcej o obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w numerze. 
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
na początku maja obchodzi-

liśmy w naszym mieście wspaniałą 
uroczystość, jaką były obchody stule-
cie istnienia Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego. Dla mnie, 
jako absolwenta tej szkoły, gdzie roz-
począłem moją drogę na ścieżce edu-
kacji także było to bardzo podniosłe 
wydarzenie. Jego doniosłość i wagę 
podkreśliła wizyta księdza biskupa 
Piotra Libery, który przewodniczył 
mszy świętej w intencji całej szkolnej 
społeczności, za co serdecznie dzię-
kuję. Tak jak miałem okazję powie-
dzieć w obecności zgromadzonych w 
hali sportowej znamienitych gości, 
chcę zaznaczyć to również tutaj – ta 
placówka to nie tylko jej mury, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy ją 
tworzą. Nie tylko ja, ale także wie-
le osób rozpoczynających edukację 
właśnie w raciąskiej szkole podsta-
wowej napotkało na swojej drodze 
wspaniałych nauczycieli, którzy 
wskazali właściwą drogę, „zarazili” 
pasją do poszczególnych przedmio-
tów czy rozwinęli ukryte talenty. Dla 
każdego, kto w swoim życiu w jakiś 
sposób był związany z naszą Szkołą 
Podstawową, był to dzień niezwy-
kły – pełen pozytywnych emocji i 
wzruszeń. Bardzo dziękuję dyrekcji, 
nauczycielom oraz uczniom za wspa-
niałe przygotowanie jubileuszowych 
uroczystości, z których możemy być 
dumni. Przedsmakiem głównych 
obchodów stulecia była promocja 
książki Pana Stefana Modrzejew-
skiego – „Sto lat Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu”, na której kartach zawarł 
on najważniejsze wydarzenia od po-
czątku istnienia placówki, aż do cza-
sów współczesnych, a także sylwetki 
tworzących ją osób. Bardzo cieszę się 
z faktu, że ta publikacja powstała i 
jest kontynuacją tej krótkiej, ale chy-
ba już tradycji wydawania w naszym 
mieście książek historycznych, opo-
wiadających o ważnych dla naszej 
lokalnej społeczności wydarzeniach, 
osobach czy instytucjach. Gratulu-
ję Panu Stefanowi ukończenia tego 
dzieła, w które włożył mnóstwo pra-
cy, serca i zaangażowania. Dziękuję, 
że podjął się tego niełatwego zadania 
i spisał dzieje raciąskiej edukacji. W 
tym numerze „Pulsu Raciąża” znajdą 
Państwo obszerną relację z jubile-
uszu stulecia istnienia szkoły, a także 
promocji wspomnianej książki oraz 
wywiad z autorem. Zachęcam do 
lektury. 

Niech się święci 3 Maja
W tym roku po raz pierwszy od 

3 lat mogliśmy wspólnie świętować 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W 2020 oraz 2021 roku ze 
względy na koronawirusowe obo-
strzenia musieliśmy ograniczyć się 
jedynie do złożenia symbolicznych 
kwiatów. Cieszę się, że podczas tego-
rocznej, już 231. rocznicy przyjęcia 
pierwszej w Europie ustawy zasadni-
czej, mogliśmy wspólnie uczestniczyć 
we mszy świętej w intencji ojczyzny, 
a następnie przejść w uroczystym 
przemarszu z udziałem m.in. pocz-
tów sztandarowych, pod Pomnik Pa-
mięci Narodowej i tam oddać hołd 
wielkim patriotom, którzy podjęli 
się trudnej jak na ówczesne warun-
ki misji ratowania Rzeczpospolitej, 
będącej po pierwszym rozbiorze i 
chylącej się ku upadkowi. Bardzo 
dziękuję wszystkim Mieszkańcom, 
którzy po wspomnianej przerwie 
pojawili się na obchodach, podczas 
których przypominamy sobie o war-
tościach niezwykle ważnych, szcze-
gólnie teraz w obliczu wojny, jaka 
toczy się na Ukrainie. Dziękuję też 
pocztom sztandarowym, orkiestrze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu, strzelcom z Jednostki Strzelec-
kiej 1006 Płońsk oraz pracownikom 
Miejskiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji, którzy zapewnili obsłu-
gę techniczną. Obszerniejszą relację 
z obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja znajdą Państwo w tym nume-
rze „Pulsu”. 

Kolejna inwestycja drogowa 
przed nami

Poprawa stanu dróg w Raciążu to 
jedno z zadań, które jest dla mnie 
absolutnym priorytetem, odkąd ob-
jąłem stanowisko Burmistrza Miasta. 
Sukcesywnie podejmuję wszelkie 
działania, aby je realizować i tym sa-
mym poprawiać jakość życia miesz-
kańców. Tylko w ciągu niespełna 
dwóch ostatnich lat przebudowa-
liśmy osiem ulic na terenie Raciąża 
– Hankiewicza, Zieloną, Słoneczną, 
Piłsudskiego, Ogrodową, częściowo 
Rzeźnianą, Barańskiego i Ogrodową. 
Dochodzą do tego również Działko-
wa i Jana Pawła II. Powstały ponad 
2 km nowych, utwardzonych na-
wierzchni. Tylko w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy pozyskałem na 
te cele niemal 12 mln złotych, w 
tym ponad 8,4 mln zł które otrzy-
mamy z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład. Jako Gmina Miasto Raciąż 
rozpoczynamy działania związane z 
kolejnym przedsięwzięciem w tym 
zakresie - pod koniec kwietnia pod-
pisałem umowę z wykonawcą, na 
mocy której opracuje on dokumen-
tację projektowo-kosztorysową ulicy 
Reymonta. Zaprojektowana droga 

obejmie odcinek 310 metrów, na 
którym powstanie utwardzona na-
wierzchnia. Zapewniam, że tak jak 
wielokrotnie informowałem, infra-
struktura drogowa w Raciążu będzie 
krok po kroku modernizowana, a z 
każdym rokiem liczba nieutwardzo-
nych ulic będzie malała. 

Walczymy z azbestem
Od 2014 roku jako Gmina Mia-

sto Raciąż podejmujemy kolejne 
kroki w celu stopniowego wyelimi-
nowania wyrobów azbestowych z 
terenu miasta. Dzięki współpracy z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie systematycznie pozysku-
jemy dofinansowania na ten niezwy-
kle ważny dla naszego środowiska 
cel. 9 maja 2022 roku podpisaliśmy 
umowę z wykonawcą na realizację 
zadania pn. „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy 
Miasta Raciąż – Etap VI”. 20 maja 
2022 roku wyroby azbestowe zosta-
ły odebrane od właścicieli dziesięciu 
posesji na terenie Raciąża w ilości 
21,660 Mg. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie przyznał dofi-
nansowanie w formie dotacji w wy-
sokości 5 460,00zł, co stanowi 70% 
kosztu kwalifikowanego zadania. W 
tej chwili czekamy na podpisanie 
umowy oraz przekazanie środków 
finansowych. Zachęcam zaintereso-
wane osoby do składania wniosków 
na kolejny nabór – na ten moment 
do Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy 
wnioski. Odbiór azbestu odbędzie 
się po ogłoszeniu kolejnego nabo-
ru przez WFOŚiGW w Warszawie 
oraz po wyborze wykonawcy zada-
nia. Należy pamiętać, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wyroby 
azbestowe, w tym eternit używany 
jako pokrycie dachowe, należy usu-
nąć do 31 grudnia 2032. 

Gwiazda sceny rap w Raciążu
Na początku maja w Miejskim 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu mieliśmy okazję gościć 
wyjątkowego artystę. Na naszej sce-
nie wystąpił jeden z najbardziej roz-

poznawalnych i najpopularniejszych 
twórców sceny rap w Polsce – Kuba 
Grabowski, znany przede wszystkim 
jako „Quebonafide”. Okoliczności 
organizacji tego wydarzenia był dla 
nas wszystkich bardzo zaskakujący, 
ponieważ to sam artysta zadzwonił 
do naszego domu kultury z propozy-
cją zagrania spontanicznego koncer-
tu. Muszę przyznać, że udało się to 
zrobić na bardzo wysokim poziomie 
i bardzo cieszę się, że sprostaliśmy za-
daniu, goszcząc „Quebo” w naszym 
mieście. W tym miejscu kieruję po-
dziękowania do dyrektora MCKSiR 
Artura Adamskiego, a także całej 
ekipy technicznej i wszystkich pra-
cowników, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tego eventu. To 
duża satysfakcja także dla mnie jako 
burmistrza, ponieważ dzięki pozy-
skanym przeze mnie zewnętrznym 
dofinansowaniom oraz dotacjom 
przekazywanym przez samorząd, 
mogliśmy wyposażyć raciąski dom 
kultury w niezbędny sprzęt, dzięki 
któremu jesteśmy w stanie w bardzo 
ograniczonym czasie przygotować 
widowisko na wysokim poziomie. 
Z pewnością była to impreza, która 
przyczyniła się w dużym stopniu do 
promocji Raciąża. Serdecznie dzię-
kuję Kubie za przybycie do naszego 

miasta, wspaniały występ na scenie i 
niesamowitą interakcję z publiczno-
ścią. Więcej informacji o koncercie 
„Quebonafide” oraz fotorelację znaj-
dą Państwo w tym numerze naszej 
gazety. 

Matura i egzamin ósmoklasi-
sty 

Maj tradycyjnie był miesiącem 
przeprowadzenia egzaminów doj-
rzałości w szkołach średnich, a tak-
że tych kończących naukę w szkole 
podstawowej. Kończący się rok 
szkolny odbywał się już w bardziej 
normalnych okolicznościach, choć 
przez kilka miesięcy uczniowie mu-
sieli przyswajać materiały w domach, 
przed ekranami komputerów. Se-
mestr letni był niemal w całości „sta-
cjonarny”, co z pewnością korzystnie 
wpłynęło na uczniów. Jestem prze-
konany, że absolwenci raciąskich 
szkół – zarówno tych średnich jak i 
podstawowej, z pomocą swoich na-
uczycieli przygotowali się na 100% 
i poradzili sobie z bardzo dobrym 
skutkiem. Życzę im, aby osiągnięte 
wyniki pozwoliły na dostanie się na 
wymarzone kierunki studiów i do 
wymarzonych szkół, gdzie będą mo-
gli rozwijać swoje pasje i zaintereso-
wania.
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W tym roku obchodziliśmy 
231. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja – ustawy zasad-
niczej, której przyjęcie było 
próbą ratowania upadającej 
ojczyzny. W Raciążu odbyły się 
miejsko-gminne uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie.

 
Tuż po godzinie 11:00 pochód 

pocztów sztandarowych, strzelców, 
harcerzy, przedstawicieli samorządu 
oraz mieszkańców, na czele którego 
znalazła się orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu przeszedł 
spod budynku Urzędu Miejskie-
go do kościoła parafialnego, gdzie 
odprawiona została msza święta w 
intencji ojczyzny. Przed jej rozpoczę-
ciem uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Racią-
żu zaprezentowali program słowno-
-muzyczny, przybliżając wydarzenia 
z 1791 roku i okoliczności ogłosze-
nia konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło 
także patriotycznych pieśni i wierszy. 

W homilii, przewodniczący mszy 
ksiądz proboszcz Wiesław Kosiński 
przypomniał o wielkim trudzie, jaki 
zadali sobie twórcy ówczesnej kon-
stytucji, aby zreformować chylący się 
ku upadkowi kraj, likwidując m.in. 
zgubne liberum veto. Podkreślił, że 
ustawa zasadnicza z 1791 roku była 
pierwszym tego typu dokumentem 
w Europie. Dodał także, iż w zapo-
mnienie odeszły fakty, jak bardzo 
obóz patriotyczny z królem na czele, 
był związany z wiarą chrześcijańską, 
o czym świadczy choćby zapis, o 
uznaniu jej religią narodową i pa-
nującą czy wspólne odśpiewanie „Te 
Deum laudamus” (Ciebie Boga wy-
sławiamy) po przyjęciu konstytucji. 

Po zakończeniu nabożeństwa po-
chód przeszedł pod budynek Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji, gdzie rozpoczęła się druga 
część uroczystości. Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski w swoim prze-
mówieniu zacytował kilka artykułów 
z konstytucji sprzed 231 lat, m.in. 
artykuł 5 – „Wszelka władza społecz-
ności ludzkiej początek swój bierze z 

woli narodu. Aby więc całość państw, 
wolność obywatelską i porządek spo-
łeczności w równej wadze na zawsze 
zostawały, trzy władze rząd narodu 
Polskiego składać powinny i z woli 
prawa niniejszego na zawsze składać 
będą, to jest władza prawodawcza w 
stanach zgromadzonych, władza naj-
wyższa wykonawcza w królu i straży i 
władza sądownicza w jurysdykcjach, 
na ten koniec ustanowionych, lub 
ustanowić się mających.”. Nawiązał 
także do postaci Tadeusza Antoniego 
Mostowskiego – ostatniego kasztela-
na raciąskiego, który był brał udział 
w Sejmie Czteroletnim i aktywnie 
działał na rzecz zmian i reform w 
państwie, w pełnie popierając wspo-
mnianą konstytucję. Konstytucja 3 
Maja była aktem odwagi i despe-
racji w ratowaniu ojczyzny, któ-
rej hasła w przyszłość poniosły na 
sztandarach, w sercach i w umy-
słach następne pokolenia Polaków. 
Konstytucja stała się naszym dzie-
dzictwem. W dniu narodowego 
święta Konstytucji 3 maja, powta-
rzając i parafrazując słowa polity-
ka, którego nie ma już pośród nas, 
kieruję do Was najserdeczniejsze 
życzenia i pozdrowienia. Zwracam 
się do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
do wszystkich mieszkańców miasta 
i gminy Raciąż z gorącym apelem. 
Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku 
naszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej 

Polskiej. Niechaj każdy z nas za-
stanowi się, jak najlepiej służyć 
ojczyźnie, by z każdym dniem sta-
wała się piękniejsza, zasobniejsza 
i silniejsza. By jej córkom i synom 
żyło się lepiej, godniej i dostatniej. 
Zespólmy wszystkie siły dla tego 
najwyższego celu. Szczególnie dziś 
jest to ważne, w obliczu zagroże-
nia ze strony Rosji. Wspierajmy 
też Ukrainę i osoby, które musiały 
opuścić jej terytorium. Ukraińcy 
walczą za wolność swoją i naszą, 
za cały demokratyczny świat […] 
Dziękuję wszystkim Państwu ra-
zem i każdemu z osobna. Budzicie 
dumę w moim sercu, cieszę się, że 
mamy tak wspaniałych mieszkań-
ców, otwartych na pomoc ludziom 
w potrzebie i pamiętających o 
naszych przodkach. Jeszcze raz 
wszystkim z głębi serca wszystkim 
za to dziękuję – zakończył Mariusz 
Godlewski. 

Po przemówieniach pod Pomni-
kiem Pamięci Narodowej przedsta-
wiciele samorządów, szkół, stowa-
rzyszeń, harcerzy i strzelców złożyli 
symboliczne biało-czerwone kwiaty 
w hołdzie tym, którzy podjęli próbę 
uratowania Rzeczpospolitej, zmie-
rzającej ku rychłemu upadkowi. 

RED

Vivat Maj, 3 Maj! 

Święto Konstytucji 3 Maja
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Dla społeczności Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu to były 
niesamowite dwa dni. Z okazji 
stulecia istnienia placówki 5 i 
6 maja zorganizowane zostały 
uroczyste obchody, w których 
udział wzięło wielu znamieni-
tych gości. 

Świętowanie jubileuszu rozpo-
częło się w czwartkowe popołudnie 
5 maja, kiedy to miejsce miała pro-
mocja książki pt. „100 lat Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu” autorstwa Stefa-
na Modrzejewskiego – absolwenta, 
byłego nauczyciela i wicedyrektora 
szkoły. Podczas spotkania autorskie-
go twórca po krótce streścił zawar-
tość swojej publikacji, która pro-
wadzi nas przez cały wiek istnienia 
raciąskiej podstawówki – od chwili 
jej utworzenia, aż do czasów współ-
czesnych. Nie zabrakło w niej zdjęć, 
na których siedzący na hali sporto-
wej goście mogli rozpoznać nie tyl-
ko siebie, ale i swoich kolegów czy 

koleżanki z przysłowiowej „szkolnej 
ławki”. Podczas promocji Stefan 
Modrzejewski osobiście przekazywał 
zaproszonym gościom egzempla-
rze swojego dzieła. Byli wśród nich 
m.in. przedstawiciele władz miasta, 
sponsorzy, dyrektorzy raciąskich 
szkół, kierownicy miejskich jedno-
stek czy pracownicy miejscowego 
ratusza i starostwa. Jak na spotkanie 
autorskie przystało, twórca ze spo-
kojem podpisywał chętnym osobom 
kolejne książki, umieszczając w nich 
swoje dedykacje. 

Główna część obchodów odby-
ła się w piątek, a zapoczątkowała je 
uroczysta msza święta w raciąskiej 
świątyni, której przewodniczył wy-
jątkowy gość – biskup płocki Piotr 
Libera. Hierarcha podkreślił znacze-
nie wspólnoty, jaką tworzy społecz-
ność szkolna, w czasach wszechobec-
nego indywidualizmu, gdzie większe 
znaczenie ma „ja”, a nie „my”. Bi-
skup podziękował za zaproszenie na 
obchody setnych „urodzin” szkoły 
jubilatki dodając, że to ważny sym-
bol, że ludzie ją tworzący, tak ważny 

jubileusz chcą rozpocząć modlitwą 
podczas mszy świętej. Po zakończe-
niu nabożeństwa pochód z orkie-
strą strażacką OSP w Raciążu oraz 
pocztami sztandarowymi na czele 
przeszedł pod budynek raciąskiej 
podstawówki przy ulicy Kilińskiego. 
Wówczas głos zabrała dyrektor Elż-
bieta Tobolska – Jubileusz stulecia 
to uroczystość historyczna i warta 
upamiętnienia. Z tej okazji wspól-
nie z Panem Mariuszem Godlew-
skim – burmistrzem miasta Ra-
ciąża postanowiliśmy upamiętnić 
ten dzień. Dzięki wsparciu spon-
sorów – Państwu Janowi i Kata-
rzynie Miklewskim oraz Państwu 
Anecie i Mariuszowi Adamskim 
ufundowano pamiątkową tablicę. 
Pozwólcie Państwo, że odniosę się 
do cytatu Stanisława Konarskie-
go, który na niej widnieje: Celem 
wszystkich szkół jest […] nie tylko 
rozwijanie umysłów za pomocą 
nauki i umiejętności, lecz przede 
wszystkim uszlachetnienie serc i 
dusz. Niech te słowa zostaną zapa-
miętane przez kolejne pokolenia – 

Wyjątkowe wydarzenie

Piękny jubileusz Szkoły Podstawowej w Raciążu
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zakończyła. Przy akompaniamencie 
orkiestry obelisk z tablicą odsłonili 
burmistrz Mariusz Godlewski i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chrzanowski. Następnie została ona 
poświęcona przez biskupa Liberę. 

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w szkolnej hali sportowej, 
a rozpoczęło ją odśpiewanie hym-
nu. Następnie dyrektor Elżbieta 
Tobolska przywitała zgromadzoną 
na widowni szkolną społeczność, 
a także zaproszonych gości, wśród 
których byli przedstawiciele władz 
miasta (m.in. burmistrz Mariusz 
Godlewski, sekretarz Renata Ku-
jawa, skarbnik Maria Karwowska, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Chrzanowski) i gminy (wójt 
Zbigniew Sadowski, przewodnicząca 
Rady Gminy Grażyna Rogowska i 
sekretarz Anna Dumińska-Kierska), 
byli i obecni samorządowcy (m.in. 
Jan Mączewski, Czesław Szpojan-
kowski czy Andrzej Staniszewski), 
parlamentarzyści (posłanki Anna 
Cicholska i Elżbieta Gapińska, poseł 
Arkadiusz Iwaniak), przedstawiciele 
władz powiatowych i wojewódz-
kich (starosta Elżbieta Wiśniewska, 
Konrad Wojnarowski – przedstawi-
ciel marszałka Adama Struzika czy 
Anna Żebrowska – przedstawicielka 
wojewody Konstantego Radziwiłła), 
absolwenci, emerytowani nauczycie-

le oraz przedstawiciele wielu innych 
instytucji i firm (m.in. prezes Pol-
Mlek-u Piotr Sypiański czy prezes 
Banku Spółdzielczego w Raciążu 
Piotr Pniewski). 

Czuję się zaszczycona, że jako 
kolejny dyrektor tej szkoły mogę po-
witać tak licznie zgromadzonych, 
wyjątkowych i znakomitych gości. 
Państwa obecność jest potwierdze-
niem wyjątkowości tego święta. Jest 
dla nas wielkim wyróżnieniem i 
wyrazem głębokiej wdzięczności, 
że wspólnie możemy obchodzić 
dzisiejszą uroczystość – mówiła dy-
rektor Tobolska. Burmistrz Raciąża 
podkreślał, że jest to czas wyjątko-
wych jubileuszy i rocznic, ponieważ 
miasto ma niemal tysiąc lat, 600 
lat temu otrzymało prawa miejskie, 
sto lat temu zostały one odzyskane i 
również przed stu laty swój początek 
miała Szkoła Podstawowa. Zazna-
czył, że dla niego jest to wyjątkowe 
miejsce, gdzie zaczynał swoją edu-
kację. Jak ocenił, szkoły nie tworzą 
mury, ale przede wszystkim jej spo-
łeczność. 

Podczas trwania wydarzenia dy-
rektor placówki odbierała kolejne 
gratulacje, upominki, listy gratula-
cyjne czy tradycyjne kwiaty. Szkole 
przyznano m.in. medal Pro Masovia. 
Wszyscy goście zgodnie podkreślali, 
że są pod wrażeniem wyglądu pla-

cówki, przeprowadzonych prac mo-
dernizacyjnych i innych inwestycji. 
Podziękowania i gratulacje powędro-
wały w kierunku szefa raciąskiego ra-
tusza w uznaniu aktywności na polu 
różnorodnych projektów – zarówno 
na szczeblu rządowym, jak i ministe-
rialnym czy wojewódzkim. Podczas 
tzw. przerywników goście zgroma-
dzeni na widowni mogli posłuchać 
m.in. występów szkolnego chóru, 
obejrzeć prezentację na temat dzie-
jów Szkoły Podstawowej w Raciążu, 
a także zapoznać się biografią patrona 
placówki – Stanisława Konarskiego. 
Podziwiać można było także wystąp 
akrobatyczny dziewczynek z klas V.  

Jubileusz odbywał się w wyjątko-
wej scenerii – w specjalnie przygo-
towanej strefie można było obejrzeć 
m.in. pomoce dydaktyczne z róż-
nych okresów, świadectwa szkolne, 
archiwalne fotografie czy szkolne 
kroniki. 

Na zakończenie dyrektor Tobolska 
otrzymała od nauczycieli piękny bu-
kiet kwiatów i choć na okoliczność 
zamknięcia uroczystości miała przy-
gotowaną wypowiedź, ze wzruszenia 
nie dała rady jej odczytać…,

RED 
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24 maja 2022 r. w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami zainteresowanymi 
skorzystaniem z dofinansowa-
nia w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. 

Pani Jolanta Charzyńska, która 
jest pracownikiem merytorycznym 
w tym zakresie, wyjaśniła wszyst-
kim osobom, które się na nim zja-
wiły wszelkie szczegóły dotyczące 
skorzystania z programu, poprzez 
który możemy pozyskać dofinan-
sowanie np. na wymianę źródła 
ciepła czy termomodernizację na-

szego domu. Przypomnijmy, że 
Gmina Miasto Raciąż przystąpiła 
do programu w czerwcu 2021 r. 
uruchamiając punkt informacyjno-
-konsultacyjny, gdzie można uzy-
skać niezbędne informacje. Jest on 
czynny we wtorki i środy od 7:30 
do 10:30 oraz w czwartki od 11:00 
do 15:00, jednak w razie potrzeby, 
mieszkańcy mogą zgłaszać się rów-
nież w inne dni tygodnia.  

RED

Premiera jego książki zapo-
czątkowała obchody stulecia 
istnienia Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu i przywołała wiele 
wspomnień. Skąd wziął się po-
mysł na jej napisanie, jak długo 
zajęło jej stworzenie czy jaki 
przekaz za sobą niesie – o to i 
kilka innych kwestii zapytali-
śmy Stefana Modrzejewskiego. 

Kiedy pojawił się pomysł napi-
sania książki na stulecie szkoły?

O zorganizowaniu obchodów 
100-lecia Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu 
mówiło się od kilku lat. Ja też, jako 
autor wcześniejszych publikacji mo-
nograficznych o naszym mieście, 
postanowiłem włączyć się w to dzia-
łanie poprzez stworzenie albumu o 
naszej szkole, mojej szkole. 

Co skłoniło Pana do jej stworze-
nia?

Przede wszystkim pragnienie 

przedstawienia bogatego dorobku, 
tej ważnej dla naszego miasta pla-
cówki, jaką jest Szkoła Podstawowa 
w Raciążu. Publikacja, którą przygo-
towałem, jest wyrazem hołdu dla Na-
uczycieli, którzy tworzyli tę szkołę, 
pracowali na początku jej istnienia, 
uczyli w latach kolejnych, wyrazem 
szacunku dla Pedagogów młodsze-
go pokolenia, obecnych Nauczycie-
li, a także uznania dla wszystkich 
Pracowników w minionych latach 
i obecnym czasie. Jest upamiętnie-
niem i uhonorowaniem tych osób. 

Jak długo powstawała książka 
i czy może miał Pan chwilę zwąt-
pienia, myśl, że „chyba nie dam 
rady”? 

Takich myśli nie miałem. Uważa-
łem, że należy przypomnieć wydarze-
nia i osoby, które tworzyły historię 
szkoły. Trudno jest określić czas po-
wstawania publikacji, gdyż pisałem 
ją z przerwami. Dużo czasu zajęło 
zbieranie materiałów, których zdo-
bycie często nie było łatwe, czasami 

wręcz niemożliwe. Dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli mi w pracy 
nad książką w jakiejkolwiek formie i 
przyczynili się do jej powstania. 

Co chciał Pan przede wszystkim 
pokazać i uświadomić czytelni-
kom?

Głównie to, że historia Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu jest znaczącą czę-
ścią dziejów naszego miasta, a two-
rzyły ją pokolenia wspaniałych ludzi.

Proces pisania to była taka sen-
tymentalna podróż w czasie?

Tak. Szkoła Podstawowa w Racią-
żu jest bliska mojemu sercu.  Uczęsz-
czał do niej mój tata. Ja też jestem 
byłym uczniem i absolwentem. Tu 
rozpocząłem pierwszą pracę zawodo-
wą jako nauczyciel. Absolwentką tej 
szkoły jest także moja żona, która w 
tej szkole, jako nauczycielka, prze-
pracowała całe swoje życie zawodo-
we. Do tej szkoły uczęszczały rów-
nież nasze dzieci. W przygotowanie 

publikacji o mojej kochanej szkole 
włożyłem całe swoje serce, serce 
ucznia i nauczyciela. 

Na koniec może kilka słów o 
promocji książki – właśnie tak wy-
obrażał Pan sobie tę uroczystość? 
Czy było coś, co Pana zaskoczyło? 

Promocja książki była dla mnie 
niezwykle wzruszającym i jednocze-
śnie radosnym przeżyciem. Bardzo 
dziękuję Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej za jej wspaniałe przygotowa-
nie, Gościom za liczne przybycie, 
Przedstawicielom Władz Miasta 

Raciąża, Powiatu Płońskiego, Dy-
rekcji Szkoły i wielu, wielu innym 
osobom za gratulacje, kwiaty i miłe 
słowa. Zaskoczył mnie fakt, o któ-
rym nie śmiałbym nawet pomyśleć. 
Kiedy po zakończeniu prezentacji 
książki usłyszałem oklaski i zobaczy-
łem wstających Gości i Gospodarzy 
uroczystości, nie wierzyłem własnym 
oczom, w których   pojawiły się łzy 
ogromnego wzruszenia i radości. Za 
wszystko serdecznie dziękuję.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Zapobieganie, a przede 
wszystkim pomaganie ofiarom 
przemocy, nie tylko domowej 
– to główne cele projektu, jaki 
w ramach programu „Aktywni 
Obywatele” stworzyły Regio-
nalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Raciążu i Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 

Podjęcie tej inicjatywy spowodo-
wane było przede wszystkim nasi-
leniem się zjawiska przemocy – w 
ostatnich latach dokonano trzech za-
bójstw, które miały związek z ukrytą 
przemocą domową. Znacząco wzro-
sła także liczba założonych tzw. „Nie-
bieskich Kart”.

W ramach projektu w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Raciążu (ulica Kilińskiego 
21) odbywają się dyżury specjalistów, 
z pomocy których mogą skorzystać 
mieszkańcy miasta, borykający się 
z problemem przemocy. Wszelkie 
porady są udzielane bezpłatnie. Do 
dyspozycji zainteresowanych osób 
są terapeuta uzależnień, prawnik, a 

także psycholog. Nie są prowadzo-
ne żadne zapisy. Dyżury terapeuty 
odbywają się w MOPS-ie w każdy 
wtorek, zaś psycholog i prawnik do-
stępni są dla mieszkańców miasta raz 
w miesiącu.

W social mediach w ciągu ostat-
niego miesiąca pojawiło się kilka-
naście filmów z wymienionymi spe-
cjalistami, w których wyjaśniają oni 
ważne kwestie, a także odpowiadają 
na pytania, z którymi najczęściej 
spotykają się w swojej pracy zawo-
dowej. O akcji opowiadali również 
w audycjach radiowych. 13 maja 
w budynku MCKSiR odbyło się 
szkolenie o tematyce przeciwdziała-
nia przemocy domowej, w którym 
udział wzięli m.in. przedstawiciele 
Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w Raciążu, Policji, Urzędu 
Miejskiego, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, szkół, a także 
kuratorzy społeczni i sądowi. Wy-
pracowano model współpracy po-
między poszczególnymi jednostkami 
i instytucjami w mieście, który ma 
służyć wprowadzeniu odpowiednich 

standardów ograniczających zjawi-
sko przemocy domowej w Raciążu. 
20, 23 i 27 maja przeprowadzone zo-
stały spotkania z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi podczas których głów-
nymi tematami były kwestie walki z 
przemocą - czym jest przemoc, jakie 
są jej formy, jak rozpoznać, że ktoś 
jest jej ofiarą czy gdzie udać się, jeśli 
doświadczamy przemocy. W sumie 
odbyło się 8 spotkań, w trakcie któ-
rych przeprowadzono również zaję-
cia interaktywne z wykorzystaniem 
muzyki i video. W dniach 25, 30 i 
31 maja odbyły się także artystyczne 
warsztaty terapeutyczne dla osób za-
grożonych przemocą i doświadczają-
cymi przemocy. 

Projekt jest realizowany z dota-
cji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy finansowane-
go przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy 
EOG.

 

Dbamy o środowisko

Spotkanie na temat 
„Czystego Powietrza”

Rozmowa ze Stefanem Modrzejewskim

Stefan Modrzejewski: książka to hołd dla tych, 
którzy tworzyli Szkołę Podstawową

Raciąż przeciwko przemocy

„Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”
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Wiadomości urzędowe

Powołano Miejską Radę Seniorów II kadencji
23 maja 2022 r. w Sali Ślubów 

Urzędu Miejskiego odbyło się 
oficjalne przekazania aktów po-
wołania do II kadencji Miejskiej 
Rady Seniorów. 

W 2015 roku Rada Miejska w 
Raciążu przyjęła uchwałę o powoła-
niu Miejskiej Rady Seniorów. Tym 
samy, nasz samorząd stał się jednym 
z pierwszych na Mazowszu, który 
podjął ten krok, powołując Radę 
jako organ doradczy, wspierający nie 
tylko Burmistrza, ale także wspo-
mnianą Radę Miejską. 

Seniorzy są niezwykle ważną i 
aktywną częścią naszej społeczno-

ści lokalnej i zawsze jestem otwar-
ty na ich inicjatywy – podkreśla 
gospodarz naszego miasta Mariusz 
Godlewski. 

Miejską Radę Seniorów II kaden-
cji tworzyć będą: Maria Chyczewska 
(przedstawiciel Stowarzyszenia Se-
niorów, Emerytów i Rencistów w Ra-
ciążu), Krystyna Chyczewska (przed-
stawiciel Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu), 
Maria Kwiatkowska (przedstawiciel 
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów 
i Rencistów w Raciążu), Marianna 
Sadowska (przedstawiciel Stowarzy-
szenia Seniorów, Emerytów i Ren-
cistów w Raciążu), Eugenia Giżyń-

ska (przedstawiciel Stowarzyszenia 
Seniorów, Emerytów i Rencistów w 
Raciążu), Teresa Markowska (przed-
stawiciel Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu), 
Stefan Modrzejewski (przedstawi-
ciel organu wykonawczego), Paweł 
Chrzanowski (przedstawiciel Rady 
Miejskiej w Raciążu). 

Odbyły się także wybory prze-
wodniczącego, którym została Pani 
Maria Chyczewska. Wiceprzewod-
niczącą wybrano Panią Mariannę 
Sadowską.

RED

16 maja 2022 r. w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość - z okazji 50 
lat pożycia małżeńskiego Państwo 
Jadwiga i Józef Wyrwałowie oraz 
Państwo Maria i Andrzej Chyczew-
scy otrzymali pamiątkowe medale od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, które 
wręczył Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski. Jubilaci otrzymali także 
specjalne legitymacje oraz okolicz-

nościowe patery i kwiaty od władz 
miejskich. 

Serdecznie gratulujemy obu pa-
rom tak pięknego jubileuszu, jakim 
są złote gody i życzymy kolejnych 
wspólnych oraz szczęśliwych lat w 
zdrowiu i miłości.

RED

16 maja 2022 r. w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego podpisano umo-
wę między Gminą Miasto Raciąż a 
Stowarzyszeniem Seniorów, Emery-
tów i Rencistów w Raciążu, na mocy 
której otrzyma ono wsparcie finan-
sowe na realizację zadania publicz-
nego pn. „Wyjazdowe formy wypo-
czynku sposobem na aktywizowanie 
członków lokalnej społeczności w 
wieku emerytalnym”. Dokumenty 

podpisali Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski oraz przedstawiciele sto-
warzyszenia – Stefan Modrzejewski 
i Eugenia Giżyńska. Przyznanie do-
finansowania jest efektem rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego w 
zakresie działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym. 

Jako Burmistrz Miasta systema-
tycznie wspieram nie tylko Sto-

warzyszenie Seniorów, ale także 
wszystkie inne organizacje po-
zarządowe działające w naszym 
mieście, które podejmują ważne 
działania na rzecz naszej lokalnej 
społeczności – podkreślił Mariusz 
Godlewski. 

RED

Pół wieku razem

Złote Gody
Konkurs rozstrzygnięty

Wsparcie dla seniorów
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Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa

Szykują się prace na Placu Mickiewicza i ulicy Kilińskiego 
Pod koniec czerwca rozpoczną się 

prace związane z realizacją zadania 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
nr 3024W z drogą gminną w ob-
szarze Placu Mickiewicza w mieście 
Raciąż”. Będą one polegały na prze-
budowie dwóch przejść dla pieszych 
– na ulicy Kilińskiego oraz Placu 
Adama Mickiewicza (przejścia za-
znaczono na mapie kolorem czerwo-
nym) m.in. poprzez ich poszerzenie 

oraz podniesienie na wysokość 10 
cm względem poziomu jezdni. Dzia-
łania będą wiązały się z czasowymi 
utrudnieniami, a także zmianami 
w organizacji ruchu, o czym będą 
Państwo informowani na bieżąco za 
pomocą kanałów informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

RED
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Dzień Mamy i Taty z Przedszkolakami

PARK FEST

Cała fotorelacja z wydarzenia na Facebooku MCKSiR
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Jesienią 2013 roku cała pił-
karska „rodzina” skupiona wo-
kół Błękitnych Raciąż zaanga-
żowała się w obchody 90-lecia 
istnienia klubu. Była to nie tylko 
okazja do świętowania piękne-
go jubileuszu, ale również waż-
ny moment w historii obiektu 
przy Sportowej, któremu na-
dano imię twórcy największych 
sukcesów raciążan – Jerzego 
Arceusza.

Stosowną uchwałę w tej sprawie 
Radni Rady Miejskiej w Raciążu 
podjęli 5 października 2013 roku 
podczas XXXVI Uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej, która była jednym 
z elementów obchodów 90-lecia ist-
nienia klubu. Podczas uroczystości, 
która odbyła się na terenie obiektu, 
przy udziale wielu znakomitych gości 
odsłonięto pamiątkową tablicę wmu-
rowaną na ścianie hali sportowej, na 
której uwieczniony został wizerunek 
prezesa klubu w latach 1968-1977. 
Ten symboliczny gest wraz ze swoją 

mamą wykonał syn tego wieloletnie-
go działacza Błękitnych – Tomasz, 
który podczas swojej kariery wy-
stępował m.in. w Legii Warszawa. 
Wie pan, można powiedzieć, że ja 
się wychowywałem na stadionie. Od 
naszego domu rodzinnego do stadio-
nu Błękitnych jest może ze 100 me-
trów, mój tata był prezesem klubu, 
także ja można powiedzieć, że byłem 
tam od urodzenia […]  – mówił w 
wywiadzie dla portalu „Płońsk w 
Sieci”. Tablica została poświęcona 
przez księdza Sławomira Buńkow-
skiego. Dla wszystkich zgromadzo-
nych była to niezwykle wzruszająca 
chwila, a dla bliskich Jerzego Arce-
usza, powód do dumy, ze względu na 
uhonorowanie tego zasłużonego dla 
miasta działacza. Od tej pory oficjal-
na nazwa obiektu to Stadion Miejski 
im. Jerzego Arceusza w Raciążu. W 
2019 roku podczas prac związanych 
z termomodernizacją budynku hali 
sportowej znajdującej się na terenie 
stadionu marmurowa tablica została 
zdemontowana, by uchronić ją przed 

uszkodzeniami. W sierpniu 2020 
roku tablicę przeniesiono jednak na 
front obiektu, od strony ulicy Płoc-
kiej, w zmienionej formie. Na kolo-
rowej tablicy w kształcie piłkarskiej 
murawy umieszczone zostało zdjęcie 
Jerzego Arceusza, a także herb Racią-
ża oraz napis – „Stadion Miejski im. 
Jerzego Arceusza. Raciąż 05.10.2013 
r.”. Całość wpisana została w srebrną, 
metalową ramę o kształcie stadio-
nu. Autorem konstrukcji był Paweł 
Skierkowski. Tablicę z inicjatywy 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego 
została ufundowana przez miejski 
samorząd.

Awans = zmiany
Latem 2015 roku w Raciążu zapa-

nowała prawdziwa sportowa euforia 
– Błękitni po 40 latach ponownie 
zapewnili sobie awans do III ligi. 
Podobnie jak miało to miejsce w la-
tach 60., również w tym przypadku 
wejście o jeden „szczebel” rozgryw-
kowy wyżej wiązało się ze zmianami 
w infrastrukturze Stadionu Miej-

skiego. Najważniejszym kryterium, 
jakie włodarze klubu musieli speł-
nić, aby otrzymać licencję od Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej 
było wydzielenie sektora dla kibiców 
gości. Zgodnie z przepisami musiał 
liczyć co najmniej 5% pojemności 
całego obiektu (Stadion Miejski po-
siada 350 miejsc siedzących, przyp. 
autora). Dotychczas znajdował się 
on na trybunie, na której zasiadali 
także miejscowi sympatycy, jednak 
aby zminimalizować ryzyko ewen-
tualnych wydarzeń pozaboiskowych 

między grupami kibicowskimi, po-
stanowiono, że zostanie utworzony 
przy ogrodzeniu stadionu od strony 
południowej. Ponieważ przepisy na 
to pozwalały, w utworzony sekto-
rze nie montowano krzesełek, ale 
przygotowano jako sektor stojący. 
Kolejnym elementem był montaż 
nagłośnienia, niezbędnego dla pracy 
spikera. Likwidacji musiała ulec tak-
że szutrowa bieżnia biegowa, która 
usytuowana była tuż za linią bocz-
ną od strony wschodniej – zgodnie 
z podręcznikiem licencyjnym, trzy 
metry za linią boczną musiała być 
trawa. Odnowione zostały również 
obie szatnie dla zawodników. 

Modernizacja stadionu przy ulicy 
Sportowej przez wiele lat była skry-
tym marzeniem zawodników, dzia-
łaczy i kibiców Błękitnych Raciąż. 
Rzecz jasna wszyscy mierzyli siły na 
zamiary i nikt nie oczekiwał, że w 
Raciążu powstanie obiekt na miarę 
ekstraklasy, ale kameralny stadion 
oddający aspiracje klubu i miasta. I 
to w dużej mierze się udało.

Źródła:
Tomasz Arceusz: Wychowałem 

się na stadionie Błękitnych [WY-
WIAD PwS]

youtube.com/ Raciąż z drona 
2020
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12 maja 2022 r. w Płońsku 
odbyły się finałowe rozgrywki 
mistrzostw powiatu płońskiego 
w piłce nożnej szkół podstawo-
wych w rocznikach 2007-2008. 
Sukces w turnieju osiągnęła re-
prezentacja Szkoły Podstawo-
wej w Raciążu. 

W rozgrywkach udział wzięły 
cztery zespoły – oprócz młodych 
piłkarzy z Raciąża, wystąpili także 
reprezentanci Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy, Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Płońsku. Podopieczni 
Olgerda Wszałkowskiego wygrali 
wszystkie trzy spotkania, zapew-

niając sobie tym samym awans do 
turnieju rejonowego w Mławie.

Skład Mistrzów Powiatu:
Jakub Bielski, Krzysztof Cieśliń-

ski, Marcin Kalinowski, Sebastian 
Śmigrodzki, Nikodem Sznajder, 
Kacper Mysiakowski, Wiktor Ko-
zakiewicz, Adam Dunikowski, 
Mateusz Czubkowski, Konrad Ma-
zurowski, Kacper Pietrzak, Bartosz 
Ambrochowicz. 

Opiekun /Trener - Olgerd 
Wszałkowski

W turnieju rejonowym w Mła-
wie, który odbył się 18 maja nasza 
drużyna doznała 2 porażek (1:3 z 
Wiśniewem oraz 2:3 z Pułtuskiem) 
i odniosła jedno zwycięstwo z ze-

społem z Ciechanowa – 3:2 (rywale 
awansowali do dalszych rozgry-
wek).

Jakub Bielski, Krzysztof Cieśliń-
ski, Marcin Kalinowski, Sebastian 
Śmigrodzki, Nikodem Sznajder, 
Kacper Mysiakowski, Wiktor Ko-
zakiewicz, Adam Dunikowski, 
Mateusz Czubkowski, Konrad Ma-
zurowski, Kacper Pietrzak, Bartosz 
Ambrochowicz. Alan Ogrodniczak. 

Opiekun /Trener - Olgerd 
Wszałkowski
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Wiadomości z SP w Raciążu

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Raciążu

Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż – stadion [Część IV]

 Nowa tablica z patronem obiektu powstała w 2020 r.

Stadion Miejski im. Jerzego Arceusza w Raciążu z lotu ptaka (lato 2020 r.)
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Bez wątpienia dla fanów sce-
ny hip-hop to była prawdziwa 
uczta. 10 maja wczesnym po-
południem na facebookowym 
profilu MCKSiR pojawiła się in-
formacja o występie Kuby Gra-
bowskiego, szerzej znanego 
jako Quebonafide. Z inicjatywą 
występu wyszedł sam raper.

Niedługo po ogłoszeniu tej wia-
domości pod budynkiem Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji zaczęła ustawiać się kolejka 
po zakup biletów. Organizatorzy 
zapewnili 300 wejściówek, które 
zostały wyprzedane w niespełna 50 
minut. Cena jednego wynosiła 10 
zł. Po zakończeniu sprzedaży fani 
nie tracili jednak nadziei, a na Face-
booku nie brakowało komentarzy 
typu „Odkupię 4 za wyższą cenę, 
gotówka lub przelew na miejscu”. 

W „pogoni” za Quebo do Raciąża 

zawitały osoby mieszkające nawet 
300 km dalej. Event rozpoczął się z 
godzinnym opóźnieniem, ale to nie 
zraziło osób będących na widow-
ni. Sala widowiskowa MCKSiR 
niemal pękała w szwach. Razem z 
gwiazdą wieczoru na scenie poja-
wił się m.in. jego hypeman (osoba 
towarzysząca raperowi w trak-
cie występów na żywo, red.) Krzy 
Krzysztof. Artysta wykonywał nie 
tylko swoje utwory, ale także m.in. 
„Agnieszkę” z repertuaru Łez, czy 
„Jak zapomnieć” Jeden Osiem 
L. Quebonafide bardzo szybko 
wszedł w interakcję z publiczno-
ścią. Na scenie razem z raperem 
refren utworu „Jesień” zaśpiewała 
znana z występów w zespole „Fa-
bryka Dźwięku” Klaudia Ogrodni-
czak, którą w relacji z koncertu na 
fanpage „Hype” nazwano „Natalią 
Szroeder z Raciąża”. Nie zabrakło 
również hip-hopowego freestyle’u. 

Po zakończeniu wydarzenia bur-
mistrz Mariusz Godlewski w opu-
blikowanym filmie poinformował, 
że koncert został zorganizowany 
w bardzo szybkim tempie i pod-
kreślił, że nawet w kilka godzin lu-
dzie z raciąskiego domu kultury są 
w stanie dokonać tego typu rzeczy. 
Dyrektor MCKSiR Artur Adam-
ski przyznał, że event był inicjatywą 
samego Kuby Grabowskiego, który 
zadzwonił i zapytał, czy może zor-
ganizować w mieście taką sponta-
niczną akcję, co błyskawicznie zo-
stało zaakceptowane. Myślę, że taką 
promocję, jaką miał dziś Raciąż… 
tyle osób i tyle razy skandujących 
„Raciąż” już dawno nie słyszałem. 
Dzięki Kuba, dzięki wszystkim, 
którzy przyszli, bardzo się cieszę – 
fantastyczne wydarzenie! – dodał 
gospodarz naszego miasta.

Reakcje na koncert były niezwy-
kle pozytywne także w sieci - Pięk-

ny to był koncert, nie zapomnę go 
nigdy – ocenił na Facebooku jeden 
z uczestników. Oglądam relacje i 
czuje się jak w 2001, coś pięknego. 
Kompletny powrót do starych kon-
certów na swoich zasadach, kłaniam 
się w pas z Opola! – napisał jeden 
z użytkowników Twittera. Również 
na tym portalu społecznościowym 
raper napisał: „Raciąż i Zgierz – 
najlepsze miasta na świecie. 

Co ciekawe, Quebo wraz ze swo-
imi współpracownikami na koncert 
jechał… autobusem komunikacji 
zbiorowej. 

Przypomnijmy, że Quebonafide 
(właściwie Jakub Grabowski, red.) 
to jedna z najpopularniejszych i 
najbardziej charakterystycznych 
postaci polskiej sceny rap. Muzyk 
sprzedał w Polsce ponad 500 tys. 
płyt, co czyni go jednym z najlepiej 
sprzedających się raperów w Polsce. 
Jego albumy wielokrotnie zdoby-

wały status platynowych, złotych 
oraz diamentowych płyt dzięki 
czemu znajduje się w czołówce listy 
najlepiej sprzedających się polskich 
raperów w historii. Największe 
sukcesy odniosły wspólny album z 
Taco Hemingwayem pt. „Soma 0,5 
mg” oraz „Egzotyka” – oba sprze-
dały się w ilości ponad 150 tys. 
egzemplarzy. Quebo jest twórcą ta-
kich przebojów jak „Candy”, „Bub-
bletea” czy „Tamagotchi”. 

Bez wątpienia to zaskakujące 
wydarzenie było dużą promocją 
dla Raciąż, które z pewnością tam-
tego popołudnia było najczęściej 
googlowanym miastem w Polsce, 
wśród fanów ciechanowskiego ra-
pera.
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Gwiazda hip-hop w Raciążu

Quebonafide wystąpił w Raciążu i przyciągnął tłumy!

W niedzielne popołudnie, 8 maja, 
odbył się wyjątkowy koncert muzy-
ki klasycznej w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Raciążu. Utwo-
ry tj. m.in. "Toccata i fuga d-moll 
BMV 565" Johanna Sebastiana 
Bacha, „Ave Maria” Astora Piazzolli 
czy „Festive Trumpet Tune” Davida 
Germana dla uczestników wykonali 

Zbigniew Gach (organy) i Magda-
lena Maniewska (obój). Wydarzenie 
odbyło się we współpracy z Gminą 
Miasto Raciąż oraz Parafią Św. Woj-
ciecha w Raciążu.  

MCKSiR

Muzyka klasyczna w raciąskiej świątyni

Koncert organowy


