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Wprowadzenie                       XIV  Przegląd  Pieśni  Wielkopostnych  w  Amelinie 

Po dłuższej przerwie znów Wieści zagościły 
w rękach Czytelników. Cieszę się bardzo, że 
olbrzymi wkład pracy wielu osób przy organi-
zowaniu przeróżnych wydarzeń i uroczystości 
w naszej gminie, może zostać utrwalony na 
łamach naszej gazety. Praca autorów tekstów 
została by jednak niezauważona, gdyby nie 
darczyńcy którzy wspierając finansowo druk 
Wieści umożliwiają ich wydawanie – bardzo 
Wam kochani dziękuję.     

 

 ciąg dalszy na stronie 
 

Sławomir Rutkowski 

...  

Tradycyjnie, w piątą niedzielę Wielkiego Po-
stu, w kościele parafialnym w Amelinie odbył 
się – już po raz czternasty – Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych. Tegoroczne hasło przeglądu 
brzmiało „Krew i woda - miłość i łaska”. Nie-
dziela 18 III 2018 r. okazała się być łaskawa. 

Było słonecznie i niezbyt mroźno, czyli przy-
jemnie i bezpiecznie, zwłaszcza, gdy 
uczestnicy przeglądu spacerowali na odcinku 
kościół-szkoła, by zjeść obiad lub obejrzeć 
proponowane atrakcje w miejscowej szkole. 

 

 ciąg dalszy na s. 3.
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Dokończenie ze s. 1. 
XIV  Przegląd  Pieśni 
Wielkopostnych  w  Amelinie 

 
… Przegląd zgromadził miłośników śpiewu 

sakralnego, a dokładniej pasyjnego, nie tylko 
z naszej gminy czy dekanatu, ale także spoza 
granic powiatu i diecezji. W tegorocznym 
przeglądzie wzięło udział 325 uczestników. 
Gościliśmy grupy z Łomży, Myszyńca, Olsze-
wa Borek, Obierwi, Lelisa, Krasnego, 
Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego, Sypniewa, 
Gąsewa oraz Drążdżewa, Raków, Krasnosiel-
ca, Grabowa i Amelina.  

Przegląd poprzedzony był Mszą Św. spra-
wowaną w intencji wszystkich uczestników 
spotkania, organizatorów, przybyłych gości 
i parafian pod przewodnictwem księdza reko-
lekcjonisty. Przegląd otworzył ks. Szczepan 
Borkowski - proboszcz parafii Amelin w imie-
niu całej społeczności parafialnej oraz 
współorganizatorów tj. Wójta Gminy Krasno-

sielc, Gminnego Ośrodka Kultury w Krasno-
sielcu i Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Amelinie. Następnie głos zabrały i dalszą 
część przeglądu poprowadziły: Anna Wosiak 
i Agata Wilkowska- nauczycielki z PSP Ame-
lin jako konferansjerki. W kategorii soliści 
zaprezentowało swoje umiejętności 18 osób. 
W kategorii zespoły i chóry obejrzeliśmy 20 
występów. Mieliśmy okazję posłuchać pięk-
nych pieśni pasyjnych: tradycyjnych 
i współczesnych, ale o wielkiej głębi przekazu, 
w ciekawych aranżacjach. Wszystkim uczest-
nikom przeglądu wręczono pamiątkowe 
dyplomy i upominki książkowe. 

Organizatorzy zapewnili uczestnikom prze-
glądu gorący posiłek w postaci zupy, 
przygotowanej przez KGW z Niesułowa w tra-
dycyjnej kuchni polowej. 

Wszystkie Koła Gospodyń z terenu naszej 
gminy oraz osoby indywidualne (łącznie 26 
osób) przygotowały degustację potraw i wy-
pieków wielkanocnych. Można było ich 

skosztować w SP Amelin. Były mazurki, baby 
wielkanocne, ciasta i ciasteczka, pieczenie, 
pasztety, kotlety, jajka faszerowane oraz inne 
smakołyki. 

Kolejną atrakcją towarzysząca przeglądowi 
była wystawa rękodzieła lokalnych twórców 
oraz pokonkursowa wystawa prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci i młodzież naszej 
gminy w ramach  obchodów 450 rocznicy 
śmierci Św. Stanisława Kostki – patrona dzieci 
i młodzieży oraz patrona szkoły w Amelinie. 

Warto podkreślić fakt, że w przygotowaniach 
tego przeglądu wzięło udział ok. 100 osób 
z parafii Amelin. Trudno myłoby wymienić 
wszystkich zaangażowanych z osobna, lecz ci, 
którzy włączyli się w przygotowania, maja na 
pewno wielką satysfakcję, że to dzięki ich 
wsparciu po raz kolejny mógł odbyć się prze-
gląd. 

Beata Heromińska, patrz. fot. na s. 1 i 2 
 

Otwarcie Posterunku Policji 
w  Krasnosielcu 

 
W poniedziałek 15 stycznia uroczyście 

otwarto wyremontowany budynek Posterunku 
Policji w Krasnosielcu. W uroczystości wziął 
udział mł. insp. Mirosław Jedynak, zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji w Rado-
miu. 

Remont budynku trwał pięć miesięcy i kosz-
tował 265 tys. zł. Większość pieniędzy na ten 
cel przekazała Komenda Główna Policji (200 
tys. zł). Pozostała kwota pochodziła z budże-
tów lokalnych gminy Krasnosielc, Sypniewo, 
Płoniawy-Bramura oraz powiatu makowskie-
go. Pieniądze te pozwoliły na przeprowadzenie 
gruntownego remontu pomieszczeń posterun-
ku, garażu i pomieszczenia gospodarczego.   

Mł. insp. Mirosław Jedynak podziękował 
władzom powiatu i gmin za pomoc oraz zaan-
gażowanie w poprawę warunków obsługi inte-

interesantów i pracy policjantów. Natomiast 
komendant powiatowy policji w Makowie 
insp. Marzena Zakrzewska skierowała swoje 
słowa uznania do samorządowców za przy-
chylność, wsparcie, zrozumienie, pomoc 
i współpracę, bez której ta inwestycja nie była-
by możliwa. Poświęcenia budynku dokonał 
kapelan makowskich policjantów ks. Krzysztof 
Biernat. 

 
Źródło: KPP Maków, patrz. fot. na s. 2 

Gminny  Dzień  Kobiet 
w  Krasnosielcu 
 

Po raz dziewiąty, 8 marca, kobiety z Gminy 
Krasnosielc spotkały się w GOK-u, by wspól-
nie świętować Dzień Kobiet. Spotkanie to, co 
roku cieszy się bardzo dużym zainteresowa-
niem- wszystkich pań bez względu na wiek. 
Cieszy nas fakt, że Panie czują się w murach 
ośrodka bardzo dobrze i swobodnie. W tym ro-
ku gościliśmy 120 Pań, które przywitał i złożył 
im życzenia okolicznościowe Wójt Gminy 
Krasnosielc- Paweł Ruszczyński, a następnie 
Ksiądz Dziekan- Andrzej Kotarski, którzy  
wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy- 
Tomaszem Olszewikiem, wręczyli wszystkim 
przybyłym Paniom kwiaty z okazji ich święta. 
Był także toast „za zdrowie Pań” oraz wspólne 
ośpiewane „Sto lat”. Dla uczestniczek spotka-
nia przygotowana była jeszcze jedna 
niespodzianka. Każda z Pań wypełniała kupon, 
spośród których wylosowano pięć. Szczęśliwe 
losy przyniosły nagrodę w postaci romantycz-
nej książki.  

Co roku organizatorzy zapewniają dodatko-
we atrakcje w postaci okolicznościowego 
występu artystycznego na scenie. Na przestrze-
ni lat gościły u nas różne zespoły i artyści. 
Były rytmy cygański, piosenki włoskie, reper-
tuar Maryli Rodowicz oraz wiązanka piosenek 
z lat 70-tych oraz wiązanka piosenek żołnier-
skich. Swoje umiejętności prezentowały pary 
taneczne oraz grapa dzieci tańczących przy 
GOK w układach choreograficznych. Byli soli-
ści i zespoły. W 2018 roku po życzeniach 
i kwiatach na scenie pojawił się iluzjonista Łu-
kasz Grant, który czarował tego wieczoru 
zgromadzone Panie.  Było nastrojowo ale 
i bardzo wesoło. Do swoich numerów arty-
stycznych zapraszane były osoby z widowni. 
Zabawa była przednia. 
Organizatorami spotkania byli pracownicy 
GOK oraz wolontariusze z zespołu Szkół im. 
T. Kościuszki z Krasnosielca. 
Już dziś mówimy wszystkim Paniom- do zoba-
czenia na kolejnym Jubileuszowym- Gminnym 
Dniu Kobiet już 2019 roku. 
 

Beata Heromińska, patrz. fot. na s. 2 

Zimowiska  w GOK  2018 r. 
 

Tegoroczne „Zimowiska” w Gminnym 
Ośrodku Kultury trwały w dniach 15–23 stycz-
nia br. i  zgromadziły średnio każdego dnia po 
30 osób. Zimowiska zorganizowano dla dzieci 
z terenu gminy Krasnosielc, chociaż w znacz-
nej większości, uczestnikami były dzieci 

z samego Krasnosielca.  
W ramach zajęć robiliśmy:  niespodzianki na 

Dzień Babci i Dziadka, piniaty urodzinowe, 
czapeczki karnawałowe i ciastolinę. Wszystkie 
wykonane przedmioty dzieci zabierały do do-
mu.  Mieliśmy zajęcia sportowe i gry 
integracyjne oraz byliśmy w kinie w MDK-u 
w Makowie Mazowieckim na filmie Padding-
ton 2.  

Zdjęcia są dostępne w galerii internetowej 
na naszej stronie i na facebooku. 

 
Beata Heromińska 
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Gminny  Dzień  Kobiet 
 pełen  śpiewu  i  magii 

 
W dniu 8 III 2018 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Krasnosielcu odbył się Dzień Kobiet 
Pełen Magii za sprawą magika Łukasza Granta. 
Wójt Gminy Paweł Ruszczyński przywitał 
wszystkich i wraz z Wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Tomaszem Olszewikiem oraz 
księdzem proboszczem Andrzejem Kotarskim 
złożyli Paniom w dniu ich święta najserdecz-
niejsze życzenia, a następnie wręczyli 
symboliczne kwiatki. Nasza drogie Panie bawi-
ły się świetnie, niejednokrotnie biorąc czynny 
udział w pokazie przygotowanym przez magi-
ka. Dla uczestniczek spotkania przygotowana 
była jeszcze jedna niespodzianka. Każda z Pań 
wypełniała kupon, spośród których wylosowa-

no pięć. Szczęśliwe losy przyniosły nagrodę w 
postaci romantycznej książki.  

Również 8 marca, w niedawno otwartym 
Gminnym Klubie Seniora, świętowano Dzień 
Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy 
członkowie Klubu oraz zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Paweł Ruszczyński, Sekretarz 

Grażyna Rogala i Kierownik 
GOPS Irena Kurzac. Chociaż 
to dopiero początki działal-
ności Klubu, wszystko było 
tak, jak być powinno. Oprócz 
poczęstunku przygotowane-
go przez seniorki było 
granie, śpiewanie, kwiatki i 
życzenia, słowem – dobra 
zabawa, którą z pewnością 
jeszcze długo będą wspomi-
nać jej uczestnicy.  

Mamy nadzieję, że już za 
rok chętnych do świętowania 

Pań będzie jeszcze więcej, zabawa będzie jesz-
cze bardziej udana… a wszystkim Paniom 
życzymy wszystkiego, co najlepsze. 

 
Anna Zabielska 

 

,,Smyki  ćwiczą  języki” 
 – bajeczki  logopedyczne 
rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego  

 
W dniu 12 III 2018 r. w naszym przedszkolu 

odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
logopedycznego ,,Smyki ćwiczą języki”– 
bajeczki logopedyczne. W konkursie wzięło 
udział 5 uczestników. Konkursowe  prace 
zespołowe wykonane przez rodzica i dziecko 
były powiązane z ćwiczeniami 
logopedycznymi przeznaczonymi dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. Ćwiczenia były 

wplątane w treść bajki, tak aby dziecko nie 
odczuwało znużenia i zmęczenia podczas 
ćwiczeń. Urozmaiceniem treści bajki były 
elementy ruchu i wypowiadane wyrazy 
dźwiękonaśladowcze. Konkurs miał na celu 
profilaktykę logopedyczną – zapobieganie 
wadom wymowy u wychowanków przedszkola 
poprzez gimnastykę narządów mowy, 
kształtowanie i  usprawnianie prawidłowego 
toru oddechowego, kształtowanie słuchu 
fonematycznego, rozwijanie słownictwa 
czynnego dziecka i ćwiczenia kinestezji 
artykulacyjnej. Wszyscy uczestnicy  konkursu 
zostali nagrodzeni w postaci pięknych 
kolorowych książek. Dziękujemy za udział 
w konkursie oraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w następnych konkursach 
organizowanych w naszym przedszkolu. 

Anna Godlewska 

,,Przegląd  Kolęd 
i  Pastorałek” 
w  Baranowie 

 
W dniu 12 stycznia, tj. w pią-

tek, Julka i Zuzia z gr. III 
reprezentowały nasze przed-
szkole na ,,Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek” w Baranowie. 
Julka zaśpiewała kolędę 
,,Cicha noc”, a Zuzia ,,Lulajże 
Jezuniu”. Za udział w przeglą-
dzie otrzymały z GOKSiR 
w Baranowie podziękowania, 
a od dyrektora Przedszkola 
w Krasnosielcu książki. Jesteśmy z nich  bar-
dzo dumni  i życzymy dalszych sukcesów. 

 
Anna Godlewska 

 

 

Kolejny  finał  WOŚP 
 

Jak co roku, w drugą niedzielę stycznia, za-
grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
a jej celem było pozyskanie środków „dla 
wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków”, czyli na zakup sprzętu dla oddziałów 

neonatologicznych. W 26. finał akcji po raz 
kolejny włączyły się wolontariuszki z naszej 
gminy, a konkretnie z Zespołu Szkół im. Tade-
usza Kościuszki i Szkoły Podstawowej. Sześć 
dziewcząt (Wiktoria Beczak, Klaudia Kły-
szewska, Olga Wielechowska, Sylwia Więcek, 
Wiktoria Perzanowska i Maria Rykaczewska) 
zbierało fundusze w Krasnosielcu i w Ameli-
nie. Spotkały się z bardzo miłym przyjęciem ze 
strony mieszkańców. W tym roku uzbieraliśmy 
1867,29 zł. Wszystkim ofiarodawcom dzięku-
jemy za wsparcie.  

 
Aleksandra Rykaczewska  
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Bajkowe  postacie 
 

W dniu 14 grudnia, w czwartek, w przed-
szkolu w Krasnosielcu – zgodnie 
z kalendarzem „Niezwykłych dni w naszym 
przedszkolu” – odbył się Dzień Postaci z Ba-
jek. Baśnie i bajki są dla dzieci źródłem 
bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym 
sposobem wzbogacenia wyobraźni a także  po-
budzania zainteresowania otaczającym 
światem ludzi i zwierząt.  

W tym wyjątkowym dniu dzieci przybyły do 
przedszkola przebrane w przepiękne bajkowe 
stroje, w których wspaniale się bawiły. Były 
muzyczne zgadywanki, zabawy ruchowe oraz 
prezentacja dziecięcych bajkowych przebrań 
na „czerwonym dywanie”. Przedszkolaki wy-
słuchały fragmentów najbardziej znanych ba-
bajek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły 
bajek, z których pochodzą. Dzieci bardzo do-

brze znają bajki i świetnie radziły sobie z zada-
niami. Segregowały rekwizyty z bajek, 
układały puzzle, bawiły się w teatr, naśladując 
sposób poruszania i zachowania się wybranych 
bohaterów, jak też zamieniły się w Kopciuszka 

i oddzielały fasolkę od ryżu. Utożsamiając się 
z bohaterami bajek dzieci jakby uczestniczyły 
w ich przygodach, smutkach i radościach. Na 
zakończenie wychowankowie z grup starszych 
rysowały swoją ulubioną postać z bajki, zaś 
grupy młodsze kolorowały. Nie zabrakło też 
odśpiewania hymnu „Witajcie w naszej baj-
ce”.   

To spotkanie sprawiło dzieciom bardzo wiele 
radości. Przedszkolaki były aktywne, otwarte 
i wesołe. Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą 
okazją do rozwijania zainteresowań czytelni-
czych wśród dzieci. Wartościowe książki 
kształcą w dzieciach odpowiednie postawy mo-
ralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, 
bogacą słownictwo. Warto wybierać więc baj-
ki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje 
ukarane. 

 
Iwona Chełchowska 

Wigilia  w  przedszkolu 
w  Krasnosielcu 
 
   Święta Bożego Narodzenia to najbardziej ro-
dzinne, a zarazem najbardziej ukochane przez 
dzieci dni w roku. Rozpoczyna je Wigilia, 
szczególnie uroczysty i wzruszający wieczór, 
pełen miłości, rodzinnego ciepła i radości. 

Przedszkolaki z naszego przedszkola 20 
grudnia obejrzały „Jasełka” tradycyjnie przy-
gotowane przez koleżanki i kolegów 
z najstarszej  III grupy. Mali aktorzy z dużym 
przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje 
role.  Na scenie pojawiła się Maryja i Józef, 
aniołki, trzej królowie. Spektakl ubogacały 
piękne tradycyjne kolędy w wykonaniu dzieci.  
Po części artystycznej była okazja, aby podzie-
lić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia.  

 
 

Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej 
atmosferze, ponieważ tego typu spotkania nio-
są zawsze ze sobą radość i uśmiech dziecka, 
wprowadzają świąteczny nastrój oraz pomagają 
w integracji dzieci ze wszystkich grup wieko-
wych. 

Iwona Chełchowska 

Dzień  Kobiet 
w przedszkolu w Krasnosielcu 
 

Ósmego marca obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia 
wszyscy chłopcy z naszego przedszkola stali 
się prawdziwymi dżentelmenami. Obdarowali 
swoje koleżanki i panie pracujące 
w przedszkolu upominkami oraz złożyli 
najserdeczniejsze życzenia. Pamiętali też 
o mieszkankach Krasnosielca. Dzieci wraz 
z nauczycielkami przygotowały symboliczny 
kwiat i wyruszyły na spacer, aby obdarować 
nimi napotkane panie.  

 
 
Przedszkolaki odwiedziły też sklepy, 

bibliotekę, aptekę i posterunek policji. 
Wszystkie obdarowane panie były zaskoczone, 
ale zadowolone. 

 
Iwona Chełchowska 

,,Uroki  zimy” 
 
W dniu 2 III 2018 r. w krasnosielckim 

przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Uroki Zimy”. 
W konkursie udział wzięło 31 uczestników. 
Mali artyści wykonali prace konkursowe, 
posługując się różnymi technikami 
plastycznymi: malowanie farbami 
plakatowymi, wodnymi, kredkami 
świecowymi, wyklejanki, były też prace do 
wykonania których użyto: waty, styropianu, 
pianki do golenia i włóczki. Większość 
przyniesionych  prac przedstawiała zimowe 
krajobrazy, były też prace prezentujące 
sposoby aktywnego spędzania czasu na śniegu 
a nawet dokarmianie zwierząt.  

Ocenie prac podlegały w głównej mierze: ich 
temat i oryginalność pomysłu, technika 
i materiały wykorzystane do ich realizacji oraz 
samodzielność. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni w postaci pięknych 
kolorowych książek. Dziękujemy wszystkim za 
udział oraz zapraszamy do wzięcia udziału 
w następnych konkursach organizowanych 
w naszym przedszkolu. 

Anna Godlewska 
 

Spotkanie z muzyką 
w  przedszkolu w Krasnosielcu 
 

W dniu 2 III 2018 r. w naszym przedszkolu 
odbyło się spotkanie z muzyką. Podczas 
muzycznej lekcji zaprezentowanej przez 
Agencję Artystyczną „POZYTYWKA” 
z Olsztyna, przedszkolaki wysłuchały pieśni do 
tekstów Marii Konopnickiej, obejrzały bajkę 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, 
wzbogaconą muzyką ilustracyjną, gdzie 
instrumentem przewodnim był flet poprzeczny. 
Dowiedziały się też, że flet poprzeczny należy 
do instrumentów dętych drewnianych, miały 
możliwość zobaczyć i usłyszeć instrument oraz 
oraz poznać jego budowę. Zakończeniem 
spotkania z muzyką był Turniej Wiedzy 
o Muzyce. Wybrane dzieci udzielały 
prawidłowych odpowiedzi i zostały 
nagrodzone upominkami.  

Iwona Chełchowska 

Wieści znad Orzyca Nr 1-3 (129/131) styczeń-marzec 2018,  strona  5 



Turniej  w  Radości 
 

W okresie świątecznym wolnym od nauki 
szkolnej, tj. 27–28 XII 2017 r., tenisiści ze 
Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu i Szkoły 
Podstawowej w Rakach wzięli udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego 
w Radości.  

Był to już XXVI turniej organizowany przez 
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. 
W całym turnieju udział wzięło ok. 200 osób 
z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zawodni-
cy podzieleni byli na kategorie wiekowe. 
Każdy grał w swoim roczniku. W pierwszym 
dniu zawodnicy grali w grupach każdy 
z każdym rozstawieni losowo. Natomiast dru-
giego dnia mecze rozgrywane były na podsta-
wie wyników z poprzedniego dnia. Każdy sto-
stoczył bardzo dużo pojedynków, miał okazję 
zintegrować się z uczniami z innych szkół i 
krajów oraz pozwolił aktywnie spędzić czas 
wolny. 

Wyniki turnieju: 
- Budny Bartosz – I miejsce  
- Walendziak Marcin – I miejsce  
- Gładkowska Klaudia – II miejsce 
- Glinka Katarzyna – II miejsce 
- Glinka Jakub – II miejsce 

- Graczyk Jagoda – III miejsce 
- Gałązka Ewa – VI miejsce  
- Gołota Andrzej – VI miejsce 
- Ciuchta Karol – VII miejsce 
- Kuplicki Marcin – VII miejsce 
- Kuplicki Michał – VI miejsce 
grupa A 
- Gałązka Adam – VIII miejsce 
grupa A 
- Szewczak Paweł – IV miejsce 
grupa B 
- Krupka Patryk – XII miejsce gru-
pa B 
- Stolarczyk Kamil – V miejsce 
grupa B 
 

Opiekunem grupy był Grzegorz Gałązka, 
który w kategorii open zajął II miejsce. 
 

Agnieszka .Gałązka, fot. Bartosz Budny 

Powiatowe  Igrzyska 
Dzieci  i  Młodzieży 
w  Piłce  Nożnej  Halowej 

 
Grudniowe weekendy reprezentacje Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II spędziły 
w Makowie Mazowieckim, grając w powiato-
wych zawodach w piłkę nożną halową. 
Wszystkie drużyny uplasowały się na podium. 

 

Wyniki końcowe zawodów: 
Chłopcy klasy VI i młodsi – III miejsce: 
1. Beczak Bartosz 
2. Bojarski Adam 
3. Daliga Krzysztof 
4. Domański Daniel  

5. Grabowski Jan 
6. Jastrzębski Krystian 
7. Pszczoła Jakub 
8. Różacki Jakub 
9. Szczepański Piotr 
Nauczyciel wf: Andrzej Maluchnik 
 

Dziewczęta klasy VII i gimnazjalne – II m.: 
1. Daria Kruk  
2. Diana Grabowska 
3. Julia Olbryś 
4. Paulina Napierkowska 
5. Zuzanna Pliszka 
6. Zuzanna Zadrożna 
7. Aleksandra Zega 
8. Justyna Klicka 
9. Joanna Popoielarska 

10. Julia Sęk 
Nauczyciel wf: Szymon Kołakowski 
 

Chłopcy klasy VII i gimnazjalne – III m.: 
1. Budny Bartosz 
2. Michał Perzanowski  
3. Patryk Mizerek 
4. Rafał Drążek 
5. Rafał Ślaski 
6. Wiktor Budny 
7. Dawid Jastrzębski 
8. Paweł Szymański 
9. Jakub Napierkowski 

 
nauczyciel wf: Grzegorz Gałązka. 

Oliwia Gałązka, Fot. patrz s. 2 

Turniej  Tenisa  Stołowego 
26.  Finału  Wielkiej Orkie-
stry  Świątecznej  Pomocy 
 

W dniu 14 I 2018 r. w Przasnyszu zorgani-
zowany został Turniej Tenisa Stołowego. 
Wzięło w nim udział 32 zawodników z oko-
licznych miejscowości, a z naszej gminy 
sympatycy tenisa stołowego: Adrian Klik, Ad-
rian Szewczak, Daniel Kęszczyk, Adam 
i Grzegorz Gałązka. W zaciętej rywalizacji naj-
lepsze miejsca zajęli: Adrian Klik – II miejsce, 
Adrian Szewczak – III miejsce.  

 
Grzegorz Gałązka 

Amelin  ponownie  mistrzem 
powiatu  w  unihokeju! 

 
W niedzielę 25 lutego w hali w Szelkowie 

odbyły się mistrzostwa powiatu makowskiego 
w unihokeju chłopców. Zawody rozgrywane 
były w dwóch grupach. Nasi chłopcy po 
losowaniu trafili na szkoły z Płoniaw, 
Czerwonki i Krasnosielca. Po wspaniałych 
meczach pokonaliśmy wszystkich rywali nie 
tracąc bramki, strzelając ich 7. Z 9. punktami 
na koncie awansowaliśmy do półfinałów, gdzie 
rozprawiliśmy się z SP w Gąsewie. W finale 
czekał już na nas gospodarz SP Szelków. Po 
zaciętym meczu pełnym zwrotów akcji na 30 
sekund przed końcem zadaliśmy ostateczny 

cios, wygrywając finał 3:2! 
Chłopcy obronili tytuł 
mistrzów powiatu 
i ponownie odebrali 
okazały puchar, dyplom 
i medale, a także przepustkę 
na zawody 

międzypowiatowe. 
Wielkie gratulacje! 

 
Mecze w fazie grupowej: 
SP Amelin – SP Płoniawy 

2:0 (Jakub Kowalczyk x 2) 
SP Amelin – SP 

Czerwonka 3:0 (Jakub 

Kowalczyk x 2, Kacper Perzanowski) 
SP Amelin – SP Krasnosielc 2:0 (Jakub 

Kowalczyk x 2) 
Półfinał: SP Amelin – SP Gąsewo 5:1 (Jakub 

Kowalczyk x 3, Kacper Perzanowski, Marcin 
Rutkowski) 

Finał: SP Amelin – SP Szelków 3:2 (Marcin 
Rutkowski x 2, Jakub Kowalczyk) 

Skład drużyny: Maciej Ryłka, Damian 
Gołota (bramkarze) - Kacper Perzanowski, 
Kacper Ryfa, Jakub Kowalczyk, Marcin 
Rutkowski, Mikołaj Gwiazda. 

 

Tomasz Rogala, Fot. patrz s. 2 
 

Szukam  domu 
 

Sympatyczny Tinek,  pozostający pod opieką 
Urzędu Gminy w Krasnosielcu, szuka nowego 
domu. Ten około dwuletni mały piesek jest 
niezwykle 
pogodny, 
radosny i 
żywiołowy. 

Kontakt: 
Gabinet We-
terynaryjny -
Tomasz Bie-
lawski 
604 645 355 
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I  Światowy  Dzień  Ubogich 
 

W bieżącym roku kalendarzowym po raz 
pierwszy w dniu 19 listopada obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez 
Papieża Franciszka. Papież, ustanawiając no-
we święto, zaznaczył, że dzień ten będzie 
obchodzony co roku w niedzielę poprzedzają-
cą Uroczystość Chrystusa Króla. Z tej okazji 
p. Maria Cieszewska – opiekunka Szkolnego 
Koła Caritas i koordynatorka ds. misji przygo-
towała z p. Michałem Walaskiem i 
wolontariuszkami z naszej szkoły – Klaudią 
Bednarczyk i Julią Parzuchowską uroczysty 
apel, który odbył się 20 listopada.  

Tegoroczny I Światowy Dzień Ubogich od-
bywał się pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, 
ale czynem”. „Dzieci, nie miłujmy słowem 
i językiem, ale czynem i prawdą!” - to te słowa 
Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego ża-
den chrześcijanin nie może się uchylić. 
Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż 
do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jesz-
cze bardziej podkreślona przez kontrast 
zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które 
często znajdują się w naszych ustach, a kon-
kretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. 
Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, 
powinien postępować zgodnie z Jego przykła-
dem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest 
wezwany do okazania miłości ubogim. Miło-
sierdzie, które wypływa z serca Jezusa 
Miłosiernego, może dotrzeć i poruszyć nasze 
życie, wzniecając współczucie oraz angażując 
nas w dzieła miłosierdzia. Centralne miejsce, w 
przygotowanej na tę okoliczność dekoracji, 
zajmowała kromka chleba, której p. Maria 
w swoim przekazie o ubóstwie poświęciła wie-
le uwagi, aby zaakcentować szacunek dla 
chleba, którego nie mają dzieci z ubogich kra-
jów misyjnych i umierają z głodu. Uczyła 
przez to dzielenia się z innymi chlebem, jak 
zaznaczył Papież Franciszek w modlitwie „Oj-
cze Nasz (…) Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj…” znaczy – mamy dzielić 
chleb z potrzebującymi i ubogimi.  

Ileż to kart historii w ciągu tych 2000 lat zo-
stało zapisanych przez chrześcijan, którzy 
z prostotą oraz pokorą, a także z wielkoduszną 
wyobraźnią miłości, służyli najbiedniejszym 
braciom! 

W tym szczególnym dniu na wspólnym spo-
tkaniu uczniowie klas I–VII mieli okazję 
poznać przykłady osób, które to bezinteresow-

nie poświęciły się dla innych. Wśród nich ma-
my przykład Św. Matki Teresy z Kalkuty i Św. 
Brata Alberta Chmielowskiego, których życie i 
działalność staje się dla nas przykładem i świa-
dectwem autentycznego ubóstwa. Oni to 
właśnie potrafili rozpoznać biednych i poświę-
cić się dla nich. Rok 2017 ogłoszony został 
rokiem Św. Brata Alberta. Uroczyste zakoń-
czenie Roku Św. Brata Alberta miało miejsce 
w Boże Narodzenie 25 XII 2017 r. w rocznicę 
jego śmierci. 

Wszyscy zgromadzeni na wspólnym apelu 
odmówili „Ojcze nasz”, który jest modlitwą 
ubogich. Prośba o chleb wyraża bowiem po-
wierzenie Bogu podstawowych potrzeb nasze-
naszego życia. To, czego Jezus uczył nas w tej 
modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie 
tego, kto cierpi z powodu niepewności egzy-
stencji oraz braku tego, co konieczne. 

Odśpiewaliśmy wspólnie Hymn Światowych 
Dni Młodzieży z 2016 r: „Błogosławieni Miło-
sierni”. Obejrzeliśmy prezentację multimedial-
multimedialną poświęconą Matce Teresie 
z Kalkuty i Św. Bratu Albertowi. Poznaliśmy 
również sylwetkę Heleny Kmieć – wolonta-
riuszki Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie oraz misjonarki pomocy Siostrom 
Służebniczkom Dębickim w prowadzonej 
przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba. 
Zginęła 24/25 I 2017 r. w wyniku ugodzenia 

nożem w czasie napadu na ochronkę w Cocha-
bamba. 

Podczas uroczystego apelu pani M. Cieszew-
ska zwróciła uwagę na to, że niełatwo jest 
przedstawić ubóstwo w obecnym świecie. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały 
opowieści o Matce Teresie i Bracie Albercie. 
Były pod wrażeniem przygotowanej uroczysto-
ści. 

Wszyscy jesteśmy wezwani do wyciągnięcia 
ręki do biednych, do spotkania się z nimi, po-
patrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli 
ciepło miłości, która przełamuje krąg samotno-
ści. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest 
również zaproszeniem do wyjścia z naszych 
pewności i wygód kanapy, i do rozpoznania 
wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.  

 
Michał Walasek 

Jasełka 
 
W czwartek 21 XII 2017 r. w Szkole Pod-

stawowej w Krasnosielcu 
z bożenarodzeniowym przesłaniem wystąpili 
uczniowie klas  IV, V i VI oraz z klas gimna-
zjalnych, prezentując w sali gimnastycznej  
Jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. 
Uczniowie w specjalnie przygotowanych ko-
stiumach oraz w pięknej scenografii 
nawiązującej do Betlejem,  przedstawili sceny 
narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, 
Trzej Królowie, pasterze i dzieci. Młodzi akto-
rzy z dużym przejęciem i poświęceniem wier-
nie odtworzyli swoje role. Przygotowania do 
przedstawienia trwały od miesiąca, uczniowie 
poświęcili wiele czasu na próby, tym bardziej, 
że poza nauką tekstu, dzieci uczyły się też 

śpiewać, by w pełni oddać radość Świąt Boże-
go Narodzenia. Jasełka przygotowali 
uczniowie pod kierunkiem: s. Agnieszki Ciu-
rzyńskiej, p. Bożeny Zaleskiej, p. Niny 

Grabowskiej, p. Ewy 
Majkowskiej oraz 
p. Weroniki Chojnow-
skiej.  

Dzieci i młodzież 
wprowadzili wszyst-
kich w iście 
świąteczny nastrój. 
Swym pięknym i ory-
ginalnym występem 
podbili serca publicz-
ności. Na zakończenie 
uroczystości głos za-

brał p. dyrektor Andrzej Maluchnik, dziękując 
wszystkim za tak wspaniały występ. 

 
Bożena Zaleska 
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Jasełka  i  Wigilia  w  szkole 
 

Rokrocznie w naszej szkole przyjęło się, że 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zasia-
damy do wspólnej wigilii szkolnej. I takiej 
tradycji nie zabrakło i tego roku. W dniu 22 
grudnia przeżyliśmy wigilię szkolną, która mi-
nęła w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze. 

Wspólne świętowanie rozpoczęły jaseł-
ka przedstawione przez uczniów klas I i III, 
którzy pięknie zaprezentowali nam historię na-

rodzenia Jezusa. 
Po obejrzeniu Jasełek Pani Dyrektor Bogu-

sława Więcek złożyła zgromadzonym 
serdeczne i ciepłe życzenia świąteczne. 

Szkolna Wigilia rozpoczęła się od przeczyta-
nia przez ks. proboszcza Szczepana 
Borkowskiego fragmentu Ewangelii, opisują-
cego narodzenie Syna Bożego oraz refleksji 
nad tym wydarzeniem. Następnie wszyscy 
wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem.   

Wigilia szkolna to zawsze bardzo szczególne 
wydarzenie w naszej społeczności szkol-
nej,które wprowadza nas w miły, rodzinny, 
świąteczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. 

 
Barbara Dobrzyńska 

 
 

Herbaciarnia  w  Amelinie 
 
Z okazji Dnia Herbaty w piątek (15 grudnia) 

sala numer 12 w Szkole Podstawowej w Ame-
linie zamieniła się w aromatyczną herbaciarnię. 
Można było skosztować ciekawych i oryginal-
nych herbat. Z imponującej ilości różnych 
smaków (było ich aż 36) największą popular-
nością cieszyły się malinowa, malinowa 
z cytryną, dzika róża z żurawiną, cytrynowa, 
świąteczna (owocowa) oraz truskawkowo-
agrestowa. Nie zabrakło także herbat zioło-
wych, zielonych i earl grey.  

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z takiego 
pomysłu i z przyjemnością degustowali cieka-
we smaki ciepłego napoju w miłej i przyjaznej 
atmosferze niczym w prawdziwej kawiarence. 

 
Anna Wosiak 

Święto  Zakochanych  
w  Amelinie 

 
W Dzień Świętego Walentego 

w Szkole Podstawowej w Amelinie zro-
biło się niezwykle romantycznie i miło. 
Samorząd Uczniowski zadbał o serdusz-
kowe dekoracje oraz prowadził Pocztę 
Walentynkową. Przesłano mnóstwo 
pięknych kartek, serdecznych słów i 

sympatycznych pozdrowień nie tylko od 
uczniów dla swoich kolegów i koleżanek, ale 
także dla nauczycieli i pracowników szkoły. 
Każda klasa otrzymała słodkie upominki 
(oczywiście od Św. Walentego!). Samorząd 
Uczniowski na tydzień przed Świętem Zako-
chanych ogłosił ogólnoszkolny konkurs z 
atrakcyjnymi nagrodami na NAJPIĘKNIEJ-
SZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ.  

Jury, w którego skład wchodziła większa 
część Rady Pedagogicznej, przyznała następu-
jące miejsca:  

I – Damian Gołota (kl. VI),  
II – Oliwia Mroczkowska (kl. VI), 
III – Igor Mroczkowski (kl. IV); oraz dwa 

wyróżnienia: dla Dominiki Orzoł (kl. III) i Pa-
tryka Mroczkowskiego (kl. I).  

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody i drobne upominki, 
a wszystkie prace podziwiać można było na 
szkolnej gazetce na dolnym korytarzu.  

I choć dzień szybko się skończył, to wszyscy 
byli bardzo zadowoleni, ponieważ każdy 
otrzymał przynajmniej jedną Walentynkę. 

 

Opiekun SU, mgr Anna Wosiak 
 

Wioska  Świętego  Mikołaja 
 

W dniu 5 XII 2017 r. dzieci przedszkolne 
i uczniowie klas I–III ze Szkoły Podstawowej 
w Rakach odwiedzili wioskę Świętego Mikoła-
ja w Pięknej Górze. Pobyt w domu, który lśnił 
tysiącami światełek, pachniał piernikami i pro-
ponował zabawy z elfami po-
zwolił wszystkim poczuć 
magiczną aurę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. 

Komnata Świętego Mikołaja, 
Gwiazdkowy komin, Piernikar-
nia pani Mikołajowej, Fabryka 
słodkości, Podróż na biegun - to 
tylko niektóre atrakcje, jakie 
miały zapewnione dzieci w tym 
bajkowym miejscu. 

Po całym dniu niezwykłych 
wrażeń zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do 
swoich domów. 

 

wychowawca przedszkola Hanna Biedrzycka 

Spotkanie 
z  przedstawicielami  KRUS 

 
W dniu 5 marca w Szkole Podstawowej 

w Amelinie odbyło się spotkanie uczniów 
z przedstawicielami KRUS-u. Jego głównym 
celem było omówienie zagrożeń, z jakimi 
dzieci mogą się spotkać w gospodarstwach 
rolnych i na własnych podwórkach. Uczniowie 
zapoznali się z rodziną Porażków z filmu 
animowanego. Analizowali ich ryzykowne 
i niebezpieczne zachowania. Przedstawiciele 
KRUS-u kilkakrotnie przypominali, że 
maszynami, urządzeniami rolniczymi 
i zwierzętami gospodarskimi mogą zajmować 
się tylko dorośli oraz mówili o konieczności 
bezpiecznego posługiwania się przez dorosłych 
środkami chemicznymi stosowanymi 
w gospodarstwa rolnych. Spotkanie było 
okazją do porozmawiania o zagrożeniach 
czyhających na dzieci i dorosłych w różnych 
sytuacjach życia na wsi. Uczniowie poszerzyli 
swoją wiedzę o bardzo ważne zasady 
bezpieczeństwa, a przy okazji zostali zachęceni 
do licznego udziału w konkursie plastycznym 
organizowanym przez KRUS. 

 
Ewa Grabowska 

 
 

Pasowanie  na  czytelnika 
 
W dniu 20 lutego uczniowie klasy I Szkoły 

Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki 
w Amelinie zostali oficjalnie pasowani przez 
Panią Dyrektor Bogusławę Więcek na rycerzy 
książki. Aby jednak otrzymać ten honorowy 
tytuł pierwszoklasiści, musieli wykonać szereg 
zadań, wykazując się znajomością bajek dla 
dzieci oraz literek. W świat książek i biblioteki 
zostali wprowadzeni przez uczniów klasy VI, 
którzy przygotowali część artystyczną. Za ich 
sprawą tego dnia w bibliotece pojawiła się 
Królewna Śnieżka i krasnoludki, a także książ-
ki, które zabrały głos przedstawiając swoje 
prośby.  

Pierwszoklasiści przekonali wszystkich, że 
zasłużyli na miano rycerzy książek, bezbłędnie 
wykonując przygotowane dla nich zadania oraz 
składając ślubowanie, że będą odpowiedzial-
nymi czytelnikami oraz obrońcami książek. 

Pani dyrektor po uroczystym pasowaniu 
wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, 
natomiast gość specjalny Pani Krystyna 
Wierzbicka-Rybacka, Dyrektor Publicz-
nej Biblioteki Samorządowej w 
Krasnosielcu, nagrodziła dzieci pamiąt-
kowymi książeczkami. 

 
Anna Larenta 
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„Tworzymy 
kulturę  szacunku  w  sieci” 
– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu 

 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 

obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 r. i ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa online oraz promocję 
pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą 
DBI jest podkreślanie siły współdziałania w 
dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na 
poziomie międzynarodowym, jak również 
lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, 
ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia 
dziecka. 

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 
2005 r. organizowany jest przez Polskie Centrum 
Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy 
Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu 
„Łącząc Europę” (CEF). Głównym partnerem 
wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 
2018 są Facebook oraz Multimediawszkole.pl. 
DBI zostało objęte honorowym patronatem przez 
Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę 
Główną Policji. W Polsce DBI 2018 
obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień 
Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę 
szacunku w sieci”. Szczegółowe informacje 
dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.dbi.pl. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu DBI świętowaliśmy już po raz 
szósty. Tematyka bezpieczeństwa w sieci od 
wielu lat jest na bieżąco omawiana na lekcjach 
informatyki oraz podczas lekcji wychowawczych. 
W ramach akcji w naszej szkole przeprowadzone 
zostały pogadanki dot. bezpiecznego korzystania 
z komputera i Internetu oraz zasad netykiety. 
Rozmawialiśmy o tym, jakie zagrożenia możemy 
napotkać w sieci, jak należy korzystać 
z komputera i Internetu, aby być w sieci 
bezpiecznym, jak postępować w sytuacji 
zagrożenia i gdzie szukać pomocy oraz jakie są 
zasady kulturalnego zachowania w sieci.  

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie 
bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której 
nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania 
i tolerancji. Szacunek jest ważny nie tylko 
w odniesieniu do świata i innych ludzi, ale także 
do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie 
naszej prywatności a także w budowaniu 
reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi 
ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, 
a dobre i pozytywne relacje są oparte na 
poszanowaniu drugiej strony. PAMIĘTAJMY! 
WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ 
SZACUNKU W SIECI! 

Wśród młodzieży coraz powszechniejszy staje 
się problem sextingu. Jest to zjawisko polegające 
na wysyłaniu swoich nagich lub półnagich zdjęć 
i filmików do innych osób. Młodzi ludzie 
najczęściej korzystają w tym celu z telefonów 
komórkowych, przesyłając materiały tego typu 
przy pomocy MMS-ów lub aplikacji mobilnych. 
Sexting staje się coraz bardziej popularny wśród 
młodzieży i dochodzi do niego na bardzo 
wczesnym etapie znajomości. Sytuacja staje się 

groźna szczególnie wtedy, kiedy materiały 
udostępniane są osobom poznanym w Internecie – 
często są to oszuści, którzy specjalnie podszywają 
się pod młode osoby, aby wyłudzić tego typu 
zdjęcia. Z ostatnich badań, przeprowadzonych na 
zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, wynika, że 
problem sextingu dotyczy 11% dziewcząt 
i chłopców w wieku 15-18 lat. Pod uwagę wzięto 
wysyłanie zdjęć i filmów prezentujących 
częściową lub całkowitą nagość. Znacznie więcej, 
bo aż 34% badanych przyznało, że zdarzyło im 
się otrzymać tego typu materiały od innych osób. 
Chociaż do wysyłania erotycznych wiadomości 
przyznaje się jedynie co dziesiąty nastolatek, to 
ponad połowa badanych (58%) stwierdziła, 
zjawisko sextingu to nic złego. Można więc 
przypuszczać, że są to osoby potencjalnie podatne 
na podjęcie takiego kroku. 

Niemal każdy nastolatek ma dostęp do telefonu 
umożliwiającego mu wysyłanie erotycznych zdjęć 
do innych osób. Telefonami dysponują już nie 
tylko uczniowie liceum czy gimnazjum, ale coraz 
częściej nawet dzieci w szkołach podstawowych. 
Brak świadomości, do czego może prowadzić 
sexting, powoduje, że bez oporów dzielą się 
nawet bardzo intymnymi zdjęciami z innymi 
osobami. Materiały tego typu z łatwością mogą 
trafić w niepowołane ręce i zostać upublicznione. 
Wiąże się to z ryzykiem wyśmiewania przez 
rówieśników, odrzuceniem w gronie przyjaciół, 
stresem, depresją, a w skrajnych przypadkach – 
nawet próbami samobójczymi. 

Zagrożeniem są również osoby, które 
z premedytacją wyłudzają materiały erotyczne od 
młodzieży. Zdarza się, że celowo podają się za ich 
rówieśników na forach, portalach 
społecznościowych lub chatach i nawiązują 
znajomość. Przesyłając nagie zdjęcia lub filmy 
wideo osobom poznanym w Internecie, nie ma 
możliwości przewidzenia, w jakie ręce trafią 
i w jaki sposób zostaną wykorzystane. Odkrycie 
tożsamości takiej osoby i usunięcie zdjęć może 
być w efekcie niezwykle trudne i dodatkowo 
narażać na stres dziecko i całe jego otoczenie. 
/Aby więcej dowiedzieć się na temat zjawiska 
sextingu polecam przeczytanie artykułu M. Pypeć 
na stronie: www.portal.abczdrowie.pl/sexting-
wsrod-mlodziezy/. 

W ramach obchodów przeprowadzone zostały 
konkursy: Informatyczno-Artystyczny na 
film, animację komputerową, scenkę 
tematyczną lub prezentację multimedialną 
i Informatyczno-Plastyczny na plakat, oba 
pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w 
sieci”. Tematyka konkursów miała 
uświadomić uczniom, że brak poszanowania 
innych osób, ich prywatności czy 
odmiennych poglądów skutkuje 
niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają 
się w Internecie m.in. cyberprzemocą, 
hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Uczniowie 
mieli zwrócić uwagę na rolę każdego 
użytkownika Internetu w budowaniu 
bezpiecznego i przyjaznego środowiska 
online, że każdy z nas ponosi 
odpowiedzialność za to, co robi w sieci 
i w jaki sposób z niej korzysta. Innym celem 
konkursów było propagowanie 
bezpieczeństwa uczniów w sieci i postawy 
świadomego, odpowiedzialnego 
i kulturalnego użytkownika Internetu. 

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej 
oraz II i III gimnazjum przygotowali 
w ramach konkursu krótkie filmy 
i prezentacje, a uczniowie klas IV–VI scenki 
tematyczne. Ukazali w nich, jak 
nieprzemyślane zamieszczanie w sieci 
prywatnych materiałów, zbyt pochopne 

zaufanie nowopoznanym osobom, 
niewystarczające zabezpieczanie swoich 
prywatnych danych, dostępu do komputera, 
smartfona czy kont w serwisach 
społecznościowych może doprowadzić do ich 
wycieku, a nawet przejęcia nad nimi kontroli.   
Zaprezentowali możliwe niebezpieczeństwa 
czyhające na nas w sieci oraz gdzie i w jaki 
sposób możemy szukać pomocy. Wszystkie prace 
są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły 
pod adresem: spkrasnosielc.cba.pl. Naprawdę 
warto je obejrzeć, ponieważ oprócz 
wartościowych treści możemy zobaczyć, jakie 
talenty, zdolności i umiejętności ma nasza 
młodzież. Uczniowie stworzyli też gazetkę 
ścienną w pracowni komputerowej na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz praw i 
obowiązków w sieci, a także zasad netykiety. 

Uczniowie w ramach konkursu wykonali 
również plakaty promujące zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu pod hasłem 
„TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU 
W SIECI” pod kierunkiem nauczyciela 
informatyki p. Mariusza Bobińskiego,  
nauczycieli plastyki oraz wychowawców. 
Następnie pod opieką p. Mariusza Bobińskiego, 
p. Barbary Ruszkowskiej i p. Roberta 
Pawłowskiego uczniowie przygotowali dekorację, 
która eksponowała na parawanach plakaty 
wykonane przez uczniów w ramach konkursu. 

W dniu 6 III 2018 r. dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum odbyły się apele 
podsumowujące obchody DBI, przygotowane 
przez p. Mariusza Bobińskiego, p. Roberta 
Pawłowskiego i p. Barbarę Ruszkowską. Na 
apelach uczniowie w ramach ogłoszonego 
wcześniej konkursu zaprezentowali przygotowane 
filmy, scenki tematyczne lub prezentacje 
multimedialne o tematyce bezpiecznego 
korzystania z Internetu i możliwych 
konsekwencjach nierozważnego korzystania 
z sieci. 

Komisja konkursowa wyłoniła po trzy najlepiej 
przygotowane klasy we wszystkich kategoriach 
wiekowych oraz wręczyła zwycięzcom dyplomy 
i nagrody. Podczas każdego z apeli ogłoszono 
i zaprezentowano również laureatów wyłonionych 
w konkursach na plakat oraz ich prace. Uczniowie 
otrzymali także dyplomy oraz nagrody. 
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W Konkursie Informatyczno-Plastycznym na 
plakat promujący zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu, wśród uczniów szkoły 
podstawowej wyłoniono zwycięzców: 

klasy II i III: 
-   I miejsce – Adam Gołębiewski, kl. III a, 
- II miejsce – Aleksandra Grabowska, kl. IIIb, 
- III miejsce – Kalina Rekosz, kl. III b, 
- wyróżnienia: Kinga Dębek, kl. IIIa, 

Jan Zduniak, kl. II a, 
klasy IV i VI: 
-    I miejsce – Oliwia Piórecka, kl. VI b, 
-   II miejsce – Bartosz Grabowski, kl. Vb, 
-  III miejsce – Andrzej Gołota, kl. IV a, 
- wyróżnienia: Ewa Gałązka, kl. V a, Oliwia 

Kołodziejczyk, kl. V a, Jan Krawczyk, kl. IV a. 
klas VII szkoły podstawowej i gimnazjalnych: 
- I miejsce – Norbert Grabowski, kl. VIIa, 
- II miejsce – Liliana Sierak, kl. IIa gimnazjum, 
- III miejsce – Wiktoria Różacka, kl. IIb, 
- wyróżnienia: Julia Chełchowska, kl. VIIb 

i Julia Łada, kl. VII a. 
W Informatyczno - Artystycznym Konkursie na 

film, scenkę tematyczną, animację komputerową 
lub prezentację multimedialną, pod hasłem 
„TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU 
W SIECI” za najlepiej przygotowaną pracę, 
najlepsze miejsca przyznano uczniom 
następujących klas: 

-   I miejsce – kl. III c – za film, 

-  II miejsce – Krystian Jastrzębski z kl. III a – 
za prezentację multimedialną, 

- III miejsce – kl. II b – za film, 
- wyróżnienie – Kacper Podgórski z kl. VII a – 

prezentację filmową. 
Nagrodzeni uczniowie klas IV–VI za scenki 

tematyczne: 
-   I miejsce – kl. VI a, 
-  II miejsce – kl. IV a, 
- III miejsce – kl. VI b, 
- wyróżnienia: kl. IV b i V a. 
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostały 

ufundowane przez Dyrekcję Szkoły. 
Dzień Bezpiecznego Internetu uświadomił nam, 

że wszystko, co zamieszczamy w Internecie, 
zostaje tam na zawsze. Szanujmy swoją 
prywatność, bo jedna nieprzemyślana decyzja 
może zaważyć na naszym wizerunku i naszej 
przyszłości. Najpierw możemy czuć się 
upokorzeni, wstydzić się i żałować tego, co 
zrobiliśmy. W przyszłości może zaszkodzić to 
naszej karierze zawodowej i założeniu rodziny. 

SZANUJ WIZERUNEK SWÓJ I INNYCH, BO 
WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ 
SZACUNKU W SIECI! 

Internet daje dzieciom i młodzieży wiele 
możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, 
ale jest też źródłem niebezpieczeństw. Nie można 
jednak tylko zabraniać dzieciom i stawiać kolejne 
zakazy korzystania z Internetu ani pozostawić ich 

samym sobie wobec niebezpiecznych sytuacji 
i ludzi czyhających w sieci. 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sieci 
jest możliwe przede wszystkim na drodze 
edukacji. Świadomość zagrożeń i znajomość 
zasad bezpieczeństwa pomoże im stać się 
odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. 
Takie właśnie cele i zadania edukacyjne postawili 
przed sobą organizatorzy Dnia Bezpiecznego 
Internetu w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Krasnosielcu. Organizatorzy chcieli 
też zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika 
Internetu w budowaniu bezpiecznego 
i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas 
ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w 
jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów 
DBI szczególnie podkreślony został potencjał 
Internetu, który dzieci mogą wykorzystać 
zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami 
jak również jako formę twórczej rozrywki. 

Uczniowie z wielkim entuzjazmem 
przygotowywali się do obchodów DBI, włożyli 
wiele wysiłku w wykonanie i zaprezentowanie 
prac konkursowych. Wiedza, jaką zdobyli 
i zaprezentowali, świadczy o tym, że główny cel 
został osiągnięty: uczniowie stali się bardziej 
świadomymi i mądrymi Internautami. 

 
Mariusz Bobiński, fot. patrz s. 2. 

Finał  konkursu 
„Maskotka  olimpijska  
Twoim  bohaterem” 
 

W dniu 9 lutego w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Maskotka olimpijska Twoim bohaterem”, 
skierowanego do uczniów szkół podstawo-
wych. Konkurs zorganizowany został przez 
PKOl z okazji XXIII Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w PyeongChang. Ambasadorem 
konkursu był pan Wojciech Fortuna, mistrz 
olimpijski w skokach narciarskich (Sapporo 
1972), pierwszy polski złoty medalista zimo-
wych igrzysk olimpijskich. Honorowy gość 
uroczystości Dyrektor Centrum Kultury Kore-
ańskiej (CKK) przy Ambasadzie Korei 
Południowej w Warszawie Pan Hyun-jun Kim 
w powitalnym wystąpieniu podkreślił, że jest 
pod ogromnym wrażeniem kreatywności i wy-
obraźni, które pozwoliły uczestnikom na 
stworzenie tylu zachwycających prac. Uroczy-
stość zbiegła się w czasie z ceremonią otwarcia 
XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
PyeongChang. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Woj-
ciech Fortuna, Aleksandra Czechowicz - 
wicedyrektor Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie, prof. Kajetan Hądzelek - prezes 
Zarządu Fundacji Komitet Pierre’a de Couber-
tin w Polsce, Grażyna Rabsztyn – do niedawna 
pełniąca obowiązki dyrektor Działu Kultury 
i Edukacji Olimpijskiej PKOl, olimpijka, re-
kordzistka świata w biegu przez płotki, Kajetan 
Broniewski - brązowy medalista igrzysk olim-
pijskich w wioślarstwie (Barlceona ’92), 
Kazimierz Czarnecki, brązowy medalista olim-
pijski w podnoszeniu ciężarów (Montreal 
1976), Dariusz Goździak - mistrz olimpijski 
w pięcioboju nowoczesnym (Barcelona ’92), 
Władysław Zieliński, brązowy medalista olim-

pijski w kajakarstwie (Rzym ’60), Krzysztof 
Wiłkomirski - judoka, dwukrotny olimpijczyk. 

Spośród 365 nadesłanych prac Komisja Kon-
kursowa dokonała wyboru najlepszych, 
równorzędnych prac w dwóch kategoriach 
wiekowych (sześciu w kategorii 1. - uczniowie 
klas I–III, oraz siedmiu w kategorii 2. - ucz-
niowie klas IV–VII).  

Wśród nagrodzonych był Jan Krawczyk – 
uczeń klasy IVa Szkoły Podstawowej w Kra-
snosielcu. Otrzymał wiele cennych nagród, 
jednak największą radość sprawiły mu nagrody 
specjalne - oficjalne maskotki Zimowych 
Igrzysk w PyeongChang: 

BIAŁY  TYGRYS  SOOHORANG 
I  CZARNY  NIEDŹWIEDŹ BANDABI. 
Jaś miał zaszczyt i okazję poznać polskich 

olimpijczyków, z którymi zamienił kilka słów, 
zebrał autografy, a rodzice zrobili pamiątkowe 
zdjęcia. Zwiedził Muzeum Sportu i Turystyki, 
a w nim stałą ekspozycję „Dzieje sportu pol-
skiego i olimpizmu”. Nagrody odebrał z rąk 
dyrektora CKK pana Hyun-jun Kima. Po za-
kończeniu uroczystości udzielił pierwszego w 

życiu wy-
wiadu do 

jednej 
z miejscowy
ch rozgłośni 

radiowych 
oraz wspól-

nie 
z laureatami
, zaproszo-

nymi 
gośćmi, ro-

dzicami, 
opiekunem 

projektu 
obejrzał na 

dużym 
ekranie ce-

remonię 
otwarcia 

XXIII Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich w Pyeong-
Chang.  

W Centrum Olimpijskim wszystkie wysłane 
ze szkół prace zamieszczone zostały na wysta-
wie. Znalazło się tam również 7 prac innych 
uczniów z naszej szkoły, którzy na etapie 
szkolnym zajęli czołowe miejsca. Byli to: 

Klasy I–III: 
I m – Nadia Sęk z klasy Ia 
II m – Bartosz Rólka z klasy Ib 
Klasy IV–VII: 
I m – Jan Krawczyk z klasy IV a 
II m – Anna Chmielińska z klasy IV a 
III m – Sara Grabowska z klasy IV a 
IV m – Zosia Jastrzębska z klasy IV b 
V m – Zuzanna Libchaber z klasy IV a. 
 
Uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję, 

gratuluję Jankowi i życzę wszystkim wielu 
sukcesów. 

A. Gałązka 
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Pierwsze  Nocowanie  w  Szkole 
 

W nocy z 16 na 17 lutego br. Szkoła 
Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki 
w Amelinie tętniła życiem. Dwadzieścioro 
uczniów i uczennic z klas III–VII postanowiło 
tej nocy nie spać w swoich ciepłych 
i wygodnych łóżeczkach w domu (jak zwykle), 
ale wziąć udział w Pierwszym Nocowaniu 
w szkole. Jego organizacją zajął się Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem opiekuna – pani 
Ani Wosiak. 

Spotkaliśmy się o godz. 19:00 w budynku 
szkoły i od razu w ruch poszły materace, 
śpiwory, karimaty, kołdry, poduszki i kocyki. 
I choć nasze „legowiska” były już gotowe, to 
o spaniu jeszcze długo nie było mowy. 
Najpierw trzeba było zjeść kolację! Pod 
kierunkiem pani Ilony Zalewskiej i pani Ani 
Niesiobęckiej-Ryłka piekliśmy pyszne, 
własnoręcznie wykonane, pizze. Każda została 
przygotowana zgodnie z tajną, tylko każdej 
grupie znaną, oryginalną recepturą. Po krótkim 
odpoczynku chłopcy poszli grać w piłkę na 
salę gimnastyczną, a dziewczynki pomagały 
posprzątać stołówkę. Kiedy wszyscy już 
napełnili brzuchy i zaliczyli wieczorną siestę, 
poszliśmy na „Wyścig Larw”. Uczniowie 
uzbrojeni po same zęby w śpiwory lub koce 
przemierzali salę wzdłuż i wszerz w różnych 
innowatorskich stylach. Nie było tu wygranych 
i przegranych, liczyła się tylko świetna zabawa 
i miła atmosfera, których nie brakowało. 

Zmęczeni i lekko już śpiący udaliśmy się na 
projekcję filmów pt. „Tajemnice Lasu” 

i „Nowe przygody Alladyna”. Dzięki dużej 
tablicy multimedialnej poczuliśmy się jak 
w kinie. Atutem jednak była możliwość 
jednoczesnego relaksu na naszych posłaniach. 

Niestety po seansie, choć nie czuliśmy się 
jeszcze zmęczeni, trzeba było szykować się 
spać. Udaliśmy się zatem grzecznie na 
wieczorną toaletę, umyliśmy ząbki, 
przebraliśmy w piżamy i położyliśmy na 
zasłużony spoczynek. Nawet nie zdążyliśmy 
się obejrzeć, jak przywitał nas nowy dzień i po 
kolei zaczęli odbierać nas ze szkoły rodzice. 

Pomysł z nocowaniem był trafiony w 10-kę 
i bardzo nam wszystko się podobało. Chętnie 
za jakiś czas to powtórzymy. A może 
w większym gronie? 

Dziękujemy: 

- pani Ani Wosiak 
i panu Tomkowi 
Rogali za to, że 
zorganizowali dla nas 
to wydarzenie 
i czuwali nad naszym 

bezpieczeństwem, 
kiedy my smacznie 
spaliśmy; 

- pani dyrektor 
Bogusławie Więcek, 
że zgodziła się na 
nasz szalony pomysł 
i udostępniła szkołę; 

- pani Ani 
Niesiobęckiej-Ryłce, 

pani Ilonie 
Zalewskiej i panu 

Radkowi 
Kowalczykowi za 

pomoc w opiece nad nami i przygotowanie 
nam pysznej kolacji; 

- dziękujemy pani Beacie Skorodzie i pani 
Agacie Wilkowskiej, że nas odwiedziły i choć 
przez chwilę towarzyszyły nam w imprezie; 

- paniom woźnym, pani Stanisławie Orzoł 
i pani Marioli Trzeciak, które po naszej 
zabawie doprowadziły szkołę do należytego 
porządku; 

- naszym rodzicom, że pozwolili nam na 
nocleg poza domem i zapewnili nam sprawny 
transport z i do szkoły. 

 
Ewa Grabowska 

 

Turniej  tenisa  stołowego 
o  puchar  proboszcza  parafii 
Krasnosielc  i  dyrektora  szkoły  
podstawowej   w  Krasnosielcu 
 

W dniu 17 II 2018 r. w sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Proboszcza i Dyrektora Szkoły. W zawodach 
udział wzięło 72 zawodników i zawodniczek 
rozstawionych w trzech kategoriach: kobiety – 
open, chłopcy klasy VII i młodsi oraz 
mężczyźni – open. Rozgrywki przeprowadzono 
systemem pucharowym do dwóch przegranych.  
Łącznie rozegrano 125 pojedynków, które 
sędziowali gimnazjaliści. 

Najlepszymi okazali się: 
Kat. chłopcy klasy VII i młodsi 
I miejsce – Wojciech Heromiński 
II miejsce – Piotr Perzanowski 
III miejsce – Maciej Ryłka 
Kat. kobiety Open 
I miejsce – Wiktoria Domurad 
II miejsce – Patrycja Domurad 
III miejsce – Jagoda Graczyk 
Kat. mężczyźni Open 
I miejsce – Mateusz Dudek 
II miejsce – Marcin Gutowski 
III miejsce – Jakub Borkowski 
Wyróżnieni zostali również najmłodsi 

uczestnicy turnieju: Marta Jóźwik i Jakub 
Glinka. 

A. Gałązka 

Nasz  policjant 
o  niebezpieczeństwach  w  internecie 

 
W poniedziałek 18 II 2018 r. naszą szkołę 

odwiedził dzielnicowy naszej gminy pan 
Łukasz Łazarz. Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas IV–VII poruszany 
był temat cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży. Pan Łukasz w ciekawy 
i interesujący sposób przybliżył wszystkim 
uczestnikom spotkania problem przemocy oraz 
hejtu w internecie. Swoją wypowiedź poparł 
licznymi przykładami, które pomogły lepiej 
zrozumieć skalę problemu. Po tym spotkaniu 
wszyscy słuchacze wyszli bardziej wrażliwi na 
problem, o którym w tak ciekawy sposób 
opowiadał pan policjant.  

Katarzyna Glinka, kl. VI 

English  -  Power  of  love 
 
Dnia 9 lutego w Szkole Podstawowej im. 

Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze 
odbył się Konkurs Piosenki Anglojęzycznej 
„Power of love”. Nie zabrakło w nim 
reprezentantów naszej szkoły. W tym roku 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowały: 

Maja Pichała kl. I 
Zuzanna Tupacz kl. I 
Zofia Stancel kl. II  
Łukasz Dobrzyński kl. II 
Aleksandra Szewczak kl. V 
Joanna Tupacz kl. V 
Katarzyna Stancel kl.VI 
 
Miło jest 

nam 
poinformow
ać, iż w 
kategorii kl. 
I–III jury 

przyznało 
III miejsce 

Zuzannie 
Tupacz /na 
zdjęciu/.  

Gratuluje
my 

wszystkim 
uczestnikom 
konkursu. 

 
Justyna 

Zysk 
 

Wieści znad Orzyca Nr 1-3 (129/131) styczeń-marzec 2018,  strona  11 



Babcie  i  Dziadkowie 
czytają  bajki  
w  krasnosielckim  przedszkolu 

 
Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy 

czas, w którym powinniśmy rozwijać 
zainteresowania czytelnicze najmłodszych. 
Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu 
z książką, będą miały ogromne znaczenie w 
ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie 
w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa 
znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności 
intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę 
o świecie, jednocześnie kształtując wrażliwość 
moralną. W dzisiejszych czasach, 
zdominowanych przez telewizję i komputery, 
chwile poświęcone na wspólne czytanie 
książek w rodzinie pozwalają tworzyć 
atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej 

bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają 
momentów, kiedy można odpocząć od 
pośpiechu i codziennych spraw. 

Systematyczny kontakt dziecka z książką 
aktywizuje jego rozwój intelektualny 
i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, 

sprzyja rozwijaniu 
postaw twórczych 
oraz wyzwala 
ekspresję dziecięcą. 
Nasze działania 
wspierane są przez 
zaproszonych do 
przedszkola gości. 
W miesiącu styczniu 

tradycyjnie 
zapraszamy Babcie 
i Dziadków, którzy 
czytają dzieciom 
ulubione bajki 
i baśnie. 

Poprzez czytanie bajek zachęcamy  
najmłodszych do sięgania po książki.  

 
Anna Godlewska 

Warsztaty  czekoladowe 
w  krasnosielckim  przedszkolu 

 
 W poniedziałek 5 II 2018 r. w przedszkolu 

w Krasnosielcu odbyły się warsztaty 
czekoladowe.  

To praktyczne zajęcia pobudzające zmysł 
smaku, wykorzystujące zdolności manualne 
i kreatywne myślenie uczestników. Dzieci 
samodzielnie przygotowały czekoladę, którą 
później przelewały do form.  Wspólnie 
z animatorami ogrzewały czekoladę, 
rozpuszczały i mieszały, a następnie 
samodzielnie ozdabiały czekoladowe serce 

jadalnymi dodatkami  
–  była to dla dzieci 

najmilsza 
i najłatwiejsza część 
warsztatów.   

Podczas zajęć dzieci 
dowiedziały się, jak 
i z czego powstaje 
czekolada i jakie 
tajemnice skrywa. 
Przeżyły słodką 
przygodę, która na 
długo pozostanie 
w ich pamięci. 

 
Iwona Chełchowska 

Wyjątkowe  Trio 
 
W dniu 12 I 2018 r. dwie uczennice Szkoły 

Podstawowej w Krasnosielcu Diana 
Grabowska (kl. IIIa G) i Oliwia Piórecka (kl. 
VIb) oraz absolwentka tejże placówki Julia 
Żerańska wzięły udział w XI Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Barnowie. Dziewczęta 
wielokrotnie występowały na baranowskiej 
scenie, więc utwory „Mario, czy ty wiesz?”, 
„Pierwsza 
gwiazdka” oraz 
„W żłobie leży” 
wyśpiewały 
perfekcyjnie, 
zdobywając serca 
jury oraz tytuły 
Laureata XI 
Regionalnego 
Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek.  

Diana, Oliwia 
i Julia w dniu 28 I 
2018 r. swoimi 
występami 
uświetniły Galę 
Laureatów 
w Baranowie, gdzie 
otrzymały 
pamiątkowe 
dyplomy i nagrody 
książkowe.  

Miłość do muzyki 
zaszczepiła w 
duszach dziewcząt 

nauczycielka muzyki Nina Grabowska. 
Wszystkie trzy laureatki swą edukacją 
muzyczną rozpoczęły pod jej opiekuńczymi 
skrzydłami, które chronią je aż do dziś. 
Wdzięczne za opiekę, motywację w rozwijaniu 
pasji i ciężką pracę dziękują i życzą Pani Ninie 
dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy. 

 
Laureatki 

 

Dzień  przytulania 
w  krasnosielckim  przedszkolu 

 
W dniu 14 lutego w ramach Niezwykłych dni 

w naszym przedszkolu odbył się Dzień Przytu-
lania połączony z Walentynkami. W tym dniu 
wszystkie dzieci otrzymały balony z serdusz-
kami, lizaki w kształcie serc oraz dużo 
przytulaków, jak przystało na dzień przytula-

nia.  
Cały dzień obfitował w 

zabawy z elementami 
przytulania typu 
,,Przyjaciel do przyjacie-
la”, ,,Kogo przytulić?”, 
,,Podajmy sobie ręce”, 
,,Ile uścisków”, ,,Choć 
przytul mnie” (połączona 
z masażykiem). Wykona-
liśmy też prace 
plastyczne związane 
z tematem: „Przytulaski” 
(malowane dłonie) i ,,To 
my”, (tworzenie autopor-
tretów). Ponadto dzieci 
wymieniały między sobą 
walentynki i bawiły się 
przy muzyce. Był to bar-
dzo miły dzień. Szkoda, 
że następny „Dzień przy-
tulania” dopiero za rok. 

Anna Godlewska 
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Bal  karnawałowy 
w  przedszkolu  w  Krasnosielcu 

 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to 

dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Dlatego też 9 II 2018 r. (piątek)  za-
raz po śniadaniu w naszym przedszkolu w holu 
zaczęły pojawiać się kolorowe, bajkowe posta-
cie. Były wśród nich: księżniczki, królewny, 
policjanci, piraci, strażacy, kowboje, smoki, 
Spider-Man, Batman i wiele, wiele  innych 
ciekawych postaci. Wystrój sali wprowadził w 
karnawałowy nastrój i zachęcał do wesołej za-
bawy. Skoczna i rytmiczna muzyka wciągnęła 
wszystkich do tańca. Dzieci z wielką ochotą 
uczestniczyły we wspólnych zabawach i kon-

kursach, przygotowanych przez panie 
nauczycielki. W formie głosowania wybrali-
śmy króla i królową balu, którzy otrzymali 
gromkie brawa i odtańczyli wspólny taniec. 
Dzieci bawiły się wspaniale z uśmiechem na 
twarzy. Taka zabawa to niezapomniane prze-
życia nie tylko dla dzieci, ale i pań.  

Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie strojów dla dzieci. 
Kolejny bal karnawałowy już za rok.  

 
Iwona Chełchowska 

 

Dzień  Babci  i  Dziadka 
u  krasnosielckich  przedszkolaków 

 
Dzień Babci i Dziadka to nie wątpliwie naj-

milsze święto w kalendarzu przedszkolnych 
imprez. Nasze przedszkolaki uroczysty Dzień 
Babci i Dziadka uczciły 2 i 7 lutego.  

Mali artyści zaprezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne, a także taneczne. 
Wszystkie występy dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Goście otrzymali od 
swych małych pociech serdeczne życzenia 
i drobne upominki. Nie zabrakło również 
wspólnej zabawy. Babcie i Dziadkowie chętnie 
brali udział w konkursach i tańcach z dziećmi. 
Dopełnieniem tych uroczystych spotkań był 
wcześniej przygotowany przez Rodziców i Pa-
nie kucharki z przedszkola słodki poczęstunek.  

Dziękujemy wszystkim gościom za przyby-
cie i życzymy długich lat życia pełnych 
uśmiechu oraz dużo miłości i szacunku od 
swoich wnucząt.  

Anna Godlewska 

Bal  karnawałowy 
w  przedszkolu 

 
Karnawał to miła tradycja przepełniona mu-

zyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego 
okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy 
dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.  

W dniu 8 II 2018 r. w oddziałach przed-
szkolnych w Drążdżewie odbył się bal 
karnawałowy. Tego dnia już od rana w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, królewny,  motylki, czarownice, ryce-
rzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, 
Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno.  

Około godziny 10.00 rozpoczął się prawdzi-
wy bal karnawałowy na sali gimnastycznej. 
Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój 
oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc 
wspólnie ze swoimi paniami w zabawach ru-
chowych i tańcach integracyjnych. Na sali 
podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy 
bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy 
mimo chwilowego zmęczenia. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przynio-
sła wiele radości naszym wychowankom, a to 
było głównym celem tego balu. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie pięknych balowych 
strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok. 

 
Justyna Rupińska 

Spotkanie 
ze  Świętym  Mikołajem 
 
„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają 
Wszystkie dzieci na Niego czekają. 
Moc prezentów każdemu przyniesie,  
Każe dziecko z prezentów się cieszy….” 
  

Tak śpiewały dzieci w oddziałach przed-
szkolnych w Drążdżewie w oczekiwaniu na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wizyta 
Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu to 
jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci 
dni  w roku. Przygotowują się do nie-
go starannie. Nadszedł wreszcie długo 
oczekiwany dzień - 6 grudnia. Wszystkie dzie-
ci już od samego rana z wielką 
niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłu-
chiwały mikołajowych dzwoneczków.  

W tym roku , zanim Mikołaj zawitał 
w przedszkolnych salach, pani Maria Cieszew-
ska – opiekunka Szkolnego Koła Caritas 
i koordynatorka ds. misji – przeprowadziła 

z dziećmi w oddziałach przedszkolnych krótką 
rozmowę i prezentację ilustracji na temat Świę-
tego Mikołaja. Dzieci dowiedziały się, skąd 
pochodzi Święty Mikołaj, jak wygląda jego 
strój oraz dlaczego został świętym. Pani Maria 
w swoim przekazie szczególną uwagę zwróciła 
na moc dzielenia się i pomagania sobie wza-
jemnie w potrzebie. Przypomniała dzieciom, 
jak ważny jest czas Adwentu oraz wspólnie 
z dziećmi odmówiła modlitwę do Świętego 
Mikołaja. Na koniec dzieci otrzymały małe 
upominki, które przygotowały panie wolonta-
riuszki, za które serdecznie dziękujemy.  

Po krótkim spotkaniu z panią Marią nadszedł 
ten czas, kiedy to Mikołaj pojawił się 
w drzwiach przedszkolnych. Wszystkie dzieci 
bardzo przeżywały to spotkanie. Przedszkolaki 
dzielnie zaśpiewały przygotowaną piosenkę, 
rozmawiały z Mikołajem oraz opowiadały 
o zabawach w przedszkolu. Mikołaj wręczył 
każdemu dziecku wspaniały prezent i musiał 
się pożegnać, ponieważ czekały na niego jesz-
cze inne dzieci. Zdjęcia z Mikołajem będą 
wspaniałą pamiątką tego spotkania. 

Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły 
się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, 
zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze raz 
zobaczą naszego gościa i pomachają mu na po-
żegnanie. Serdecznie dziękujemy pani Marii 
Cieszewskiej oraz Rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu tego magicznego dnia 
w przedszkolu. 

Justyna Rupińska 
 

Kolędnicy  Caritas 
u  samotnych  i  niepełnosprawnych 

 
To już 14. rok naszego kolędowania. Dzie-

sięcioosobowa grupa kolędników wyruszyła 
z Trzema Królami, Maryją, Józefem i aniołka-
mi 6 I 2018 r. o godz. 12:00 do tych, którzy nie 
mogli być z nami podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia w kościele. Są to chorzy, starsi,  
samotni, niepełnosprawni. Jechaliśmy, aby 
otworzyć przed nimi nasze serca i dać im odro-
binę radości. 

Z relacji domowników słyszymy, że osoba 
chora czeka na nas, czuje się najlepiej podczas 
naszych odwiedzin, tzn. w Święto Trzech Króli 
– to bardzo cieszy kolędników. 

Natomiast jedna z wolontariuszek swoje ko-
lędowanie podsumowała następująco: 
„Dzisiejszy wyjazd nauczył mnie pokory, ze-
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tknęłam się z nową rzeczywistością, której na 
co dzień nie dostrzegam”.  

Uczymy się wszyscy pokory, odwiedzając 
naszych chorych. Wracamy nieco inni, bardziej 
dojrzali duchowo. Zapewniam, że warto, po 
stokroć warto, wyruszyć w drogę z Trzema 
Królami i spotkać Tych, którzy nas oczekują. 
Zapewnia nas Pan, że bezinteresowna pomoc 
będzie kiedyś nagrodą dla tych, którzy ją 
świadczą. 

Chwała Wam wolontariusze ze Szkolnego 
Koła Caritas i Parafialnego Zespołu Caritas 
w Drążdżewie za Waszą wrażliwość i troskę 
o Tych, do których posyła nas Pan. 

 
Szczęść Boże! 

Opiekunka SKC i PZC 
Maria Cieszewska 

 

Orzeł  
Biały 

 
Uczniowie 

klas IV–VII  
Szkoły Pod-
stawowej w 
Rakach wzię-
li udział w 
ogólnopol-
skim 
konkursie plastycznym, organizowanym przez 
senatorów RP i Kancelarię Senatu. Ich zada-
niem był wykonanie godła z orłem 
symbolizującego wszystkie okresy tworzenia 
państwowości polskiej, używanego od czasów 
Mieszka I do współczesności.  

W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 
12 uczniów. Poniżej prezentujemy ich prace 
konkursowe.  

1. Wizerunek orła wykonany jest z papiero-
wych, poskładanych na połowę kółek. Tło 
pokolorowane czerwoną kredką. Autor pracy: 
Oliwia Ferenc kl. V. 

2. Godło z 1919 r. Kontur orła wycięty został 
ze styropianu, a szczegóły domalowane czar-
nym markerem. Całość umieszczona na 
czerwonym tle. Autor pracy: Mateusz Barto-
siewicz kl. VII. 

3. Praca przedstawia obecne godło Polski. 
Wykonana jest z misternie ułożonych pasm 
włóczki w kolorach białym, czerwonym i żół-
tym. Autor pracy: Aleksandra Pichała kl. V. 

4. Na tle z czerwonej wstążki umieszczony 
jest wizerunek orła wykonany z pociętych 
kawałków białej włóczki. Autor pracy: Karo-
lina Franczak kl. IV. 

5. Praca wykonana jest na drewnianej, pięk-
nie oszlifowanej desce. Wizerunek orła został 
narysowany czarnym markerem. Całość po-
kryta jest bezbarwnym markerem. Autor 

pracy: Julia Grabowska kl. V. 
6. Wizerunek orła oraz tło zostało wyklejone 

papierowymi kółeczkami wyciętymi dziurka-
czem. Autor pracy: Wiktoria Skrobecka kl. VI. 

7. Wizerunek orła na białej kartce czarnym 
mazakiem, następnie wycięty i naklejony na 
czerwone tło. Całość umieszczona na drewnia-
nej płycie. Autor pracy: Joanna Tupacz kl. V. 

8. Orzeł wyklejony z zapałek na czerwonej 
płycie meblowej. Autor pracy: Sylwia Twor-
kowska kl. IV. 

9. Wizerunek orła został wypalony na drew-
nianej desce. Autor pracy: Aleksandra Anna 
Szczepańska kl. VI. 

10. i 11. Orzeł został naszkicowany ołów-
kiem, następnie wycięty i naklejony na 
czerwonym brystolu. Autorki: Amelia i Olga 
Piotrowskie kl. V i VII. 

12. Orzeł z pieczęci majestatycznej Przemy-
sława II wykonany jest techniką malarską. 
Autor pracy: Kamila Wejner kl. IV. 

 
Spośród zgromadzonych prac w etapie 

szkolnym jury wybrało 6, które zostały przeka-
zane do Biura Senatorskiego pana Roberta 
Mamątowa, senatora PiS w Makowie Mazo-
wieckim. 

Wyróżniono prace następujących uczniów: 
1. Aleksandra Pichala  
2. Julia Grabowska 
3. Oliwia Ferenc 
4. Karolina Franczak 
5. Sylwia Tworkowska 
6. Kamila Wejner. 

Małgorzata Regulska 
 
 

KRUS  w Rakach 
 

W dniu 5 marca br. naszą szkołę odwiedziły 
panie z KRUS-u w Makowie Maz. W swoim 
wystąpieniu zwróciły uwagę na liczne wypadki 
w gospodarstwie rolnym. Przestrzegały przed 
niebezpiecznymi zdarzeniami. W czasie spo-
tkania uczniowie 
obejrzeli film „Ro-
dzina Porazków”, 
który przedstawiał 
groźne sytuacje 
także z udziałem 
dzieci. Na zakoń-
czenie panie 
zachęciły do 
udziału w konkur-
sie plastycznym 
„Bezpiecznie na 
wsi mamy - upad-
kom zapo-
zapobiegamy”.  

 
 
 
 
 
 

Teresa Kaszuba 

Spotkanie  warsztatowe 
dla Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych 
 

Tuż przed Tłustym Czwartkiem panie z kół 
gospodyń z terenu gminy Krasnosielc spotkały 
się w Gminnym Ośrodku Kultury. We wtor-
kowe popołudnie 6 II 2018 r. sala w GOK stała 
się kolorową, pachnącą pączkami i chrustami 
karnawałową słodką Pracownią Artystyczną. 
Wszystkie koła na spotkanie przywiozły ze so-
bą smakołyki: paczki i pączusie, rogaliki, 
faworki, pyszne ciasta i owoce. Wszystko wy-
glądało pięknie i smakowało wyśmienicie. 

Spotkanie zaczęłyśmy jednak nie od degu-
stacji, ale od warsztatów. Warsztaty 
z tworzenia ozdób z masy cukrowej poprowa-
dziła dla nas Pani Bogumiła Zdunek z Wólki 
Drążdżewskiej. Pani Bogumiła to kobieta z pa-
sją, którą potrafi zarażać innych. Prowadzi 
własną działalność gospodarczą pod wdzięczną 
nazwą „Moja Cukierenka”, w ramach które ro-
bi torty. Torty cieszą się uznaniem nie tylko 
lokalnej społeczności. Są smaczne, wykonane z 
naturalnych składników oraz pięknie udekoro-
wane. Nasza prowadząca na zajęcia 
przygotowała dla uczestniczek wspaniałą pro-
pozycję. Uczyłyśmy się robić róże z masy 
cukrowej. Każda pani wybrała sobie odpo-
wiedni kolor na płatki róży i zabrałyśmy się do 
tworzenia. Pani instruktorka opowiadała nam o 
masie cukrowej, jaki to wspaniały materiał do 
tworzenia wielu ozdób zarówno na torty, jak 
i muffiny czy cake popsy oraz bardzo dokład-
nie instruowała, jak mamy zabrać się do 
tworzenia płatków róży. Z dozą niepewności, 
ale i zaciekawieniem zabrałyśmy się do pracy. 
Podczas jednego spotkania udało nam się stwo-
rzyć naprawdę okazałe róże. Nasza prowadząca 
była pod wrażeniem i nie szczędziła nam po-
chwał. Uczestniczki zabrały swoje róże do 
domu, jak również niewykorzystaną część ma-
sy. Wierzę, że stała się ona inspiracja do 
tworzenia kolejnych słodkich ozdób. Po pracy 
nadszedł czas na herbatkę i pyszne wypieki. To 
był bardzo miły i owocny wieczór. 
 W imieniu wszystkich uczestniczek, a było 
nas 45, pięknie dziękujemy Pani Bogusi za po-
święcony czas, szeroką wiedzę o masie 
cukrowej, kreatywność i otwartość na ludzi. 
Serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że Pani 
Bogumiła Zdunek poprowadziła zajęcia nieod-
płatnie. Na dodatek przygotowała słodką 
niespodziankę dla wszystkich uczestników za-
jęć. 
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej ga-
lerii internetowej. 

Beata 
Hero-

mińska 
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Dyskoteka  choinkowa  2018 
w  Szkole  Podstawowej  w  Krasnosielcu 

 
W dniu 10 lutego b.r. wypadły tzw. 

„OSTATKI”, które upłynęły w naszej szkole 
pod znakiem tańca. Uczniowie bawili się w 
dwóch grupach wiekowych: klasy I–V i klasy 
VI, VII oraz II i III gimnazjalne. Za oprawę 
muzyczną odpowiedzialny był absolwent gim-
nazjum Sebastian Kurzyński. Rodzice klasy II 
SP wraz z wychowawczynią Aliną Błaszkow-
ską przygotowali bufecik ze słodkościami. 
Rada Rodziców zadbała o poczęstunek dla 
wszystkich uczestników zabawy.  

Dyskoteka drugiej grupy wiekowej tradycyj-
nie rozpoczęła się od Turnieju Tańca. To już 
XVII edycja tego konkursu. W tym roku do 
rywalizacji tanecznej dołączyli uczniowie klas 
VI, co związane jest ze zmianami organizacyj-
nymi szkół. Na parkiecie w walcu wiedeńskim 
zaprezentowało się 41 par podzielonych rocz-
nikowo: klasy VI, klasy VII, klasy II i III 
gimnazjalne. Dlatego organizatorzy postanowi-
li wyróżnić najlepsze pary w każdej kategorii. 
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał dyr. 

Mirosław Chodkowski. Umiejętności taneczne 
oceniało jury w składzie: Hanna Talarska – 
przewodnicząca i członkowie – Hanna Flejszer, 
Anna Chodkowska, Alina Błaszkowska 
i przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew 
Żebrowski. W trakcie liczenia głosów na par-
kiecie w walcu wiedeńskim wystąpiła 
najlepsza para z roku ubiegłego: Julia Pochoda 
i Paweł Skoroda. Występ absolwentów staje się 
również tradycją turnieju, podobnie jak wspól-
ny taniec uczniów z rodzicami, siostrami, 
braćmi czy nauczycielami. W tym roku zatań-
czyli: Aleksandra Zega z wychowawcą 
Szymonem Kołakowskim, Zuzanna Załęska 
z bratem Pawłem, Adam Gałązka z mamą 
Agnieszką, Diana Grabowska z tatą Lechem, 
Bartosz Olszewski z mamą Bożeną, Adam Bo-
jarski z wychowawczynią Barbarą 
Ruszkowską, Oliwia Gałązka z tatą Grzego-
rzem, Rafał Drążek z mama Joanną, Kamil 
Kuśmierczyk z wychowawczynią Anną Brzo-
zową, Daria Kruk z tatą Januszem oraz Jakub 
Myślak z mamą Ewą.  

Po zakończeniu obrad przewodnicząca jury 
Hanna Talarska ogłosiła wyniki. Najlepszymi 
okazali się: 

KLASY VI: 
I m – Julia Piętka i Adam Bojarski 
II m – Zuzanna Załęska i Bartosz Beczak 
III m – Wiktoria Perzanowska i Jakub Ró-

żacki 
KLASY VII: 
I m – Julia Chełchowska i Adam Gałązka 
II m – Dominika Grzymek i Paweł Szewczak 
III m – Roksana Kowalczyk i Rafał Rekosz 
KLASY II gimnazjalne: 
I m – Oliwia Gałązka i Dawid Pełtak 
II m – Magdalena Żebrowska i Jakub Kęsz-

czyk 
III m – Julia Zarodkiewicz i Dominik Pełtak 
Klasy III gimnazjalne: 
I m – Diana Grabowska i Dawid Jastrzębski 
II m – Aleksandra Zega i Bartosz Budny 
III m – Daria Kruk i Rafał Drążek. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodki 

upominek, a zwycięskie pary puchary i statuet-
ki ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

Agnieszka Gałązka, Fot. na s. 23 

Zagadnienia  z  codziennej 
pracy  kominiarza 

 
Jak już wszyscy zaobserwowali, zima powoli 

daje za wygraną, a tym samym sezon grzewczy 
zbliża się ku końcowi. Na szczęście do tej po-
ry, z tego co mi wiadomo, w naszej gminie nikt 
z mieszkańców poważnie nie ucierpiał 
w związku z pożarem lub zaczadzeniem. To 
zasługa coraz wyższej świadomości społecznej, 
coraz bardziej dbamy o stan naszych instalacji 
kominowych oraz elektrycznych. Wiadomą 
sprawą jest, że licho nie śpi, ale nikt tak o nas 
nie zadba, jak my sami. Nie wiem, ile osób 
w swoich budynkach dokonuje przeglądu insta-
lacji elektrycznej, ale w kwestii przewodów 
kominowych obserwuję, że systematycznie 
zwiększa się liczba osób, które chcą spać spo-
kojnie i wykonują takie przeglądy 
przynajmniej raz w roku. Spora w tym zasługa 
Pań i Panów Sołtysów oraz Władz Samorzą-
dowych, na czele z Panem Wójtem i Panią 
Sekretarz, dla których bezpieczeństwo miesz-
kańców naszej gminy nie jest obojętne.  

Nadchodząca wiosna jest bardzo wyczeki-
waną porą roku nie tylko przez ludzi. Jest to 
również okres, w którym ptaki zaczynają za-
kładać gniazda. Dla niektórych gatunków, 
takich jak kawki, najbardziej atrakcyjnym 
miejscem na gniazdo jest komin wentylacyjny. 
Jest w nim ciepło i sucho, a zarazem bezpiecz-
nie, bo drapieżniki nie mają tam dostępu. 
Niebawem zacznie się wzmożona praca kawek, 
które za wszelką cenę chcą się dostać do na-
szych kominów. W wielu budynkach wyloty 
wentylacji zabezpieczone są kratkami. Jednak 
często, przez niewiedzę fachowców, są to krat-
ki plastikowe i nie stanowią one żadnej 
przeszkody dla ptaka, który chce się dostać do 
komina. Plastik narażony na warunki atmosfe-
ryczne utlenia się i jest bardzo łatwy do 
rozdziobania. Często też kratki nie są właści-
wie osadzone i ptaki wyrywają je w całości. 
Należy zwrócić na to uwagę, by kratki były 
metalowe lub zastosować metalową siatkę 
i odpowiednie mocowanie. Znacznie łatwiej 

i taniej jest zadbać o takie podstawy, niż potem 
usuwać gniazdo z przewodu wentylacyjnego, 
a w skrajnym przypadku walczyć z pleśnią 
powstałą w pomieszczeniu przez to, że wenty-
lacja jest zapchana.  

Korzystając z okazji, chciałbym opisać jesz-
cze jeden problem, z którym zwracają się 
często klienci. Są to wykwity na kominie, po-
wstające najpierw na poddaszu, a następnie 
pojawiające się w pomieszczeniach mieszkal-
nych. Przyczyna takich wycieków 
i przesiąkania może być różna, ale efekty są 
zawsze takie same. Najczęściej plamy zauwa-
żamy najpierw pod sufitem na ścianie 
kominowej. Początkowo, są to małe, brązowe 
kropeczki, które z czasem się powiększają i za-
czyna cieknąć po całej ścianie kominowej. Jest 
to tzw. sadza szklista. Powstaje ona w przewo-
dzie kominowym na skutek mieszania się 
sadzy i pary wodnej. Wytwarza się wtedy kwas 
siarkowy, który przesiąka przez ścianę komina 
do pomieszczeń. Jego zapach i opary są bardzo 
niebezpieczne i silnie rakotwórcze. Nie należy 
przebywać w takim pomieszczeniu i to wdy-
chać. Czasami ktoś podejmuje próby 
zamalowania tego lub skucia tynku, ale takie 
działania są z góry skazane na porażkę. Jest to 
kwas siarkowy i cegła, tynk czy farba nie sta-
nowią dla niego żadnej przeszkody. 
Najbardziej, jak zwykle, narażone są dzieci, 
gdyż u nich układ oddechowy dopiero się 
kształtuje. Często w mojej pracy widzę takie 
plamy na kominie właśnie w pokojach dziecię-
cych. Opary kwasu rozchodzą się po 
pomieszczeniu i są wdychane do płuc.  

Przyczyny powstawanie sadzy szklistej są 
różne, ale najczęściej jest to zaniżanie tempera-
tury spalania na piecu (prawidłowa temperatura 
powinna wynosić minimum 65 stopni). Często 
słyszę, że przy takiej temperaturze nie można 
wytrzymać w domu, ale to jest kwestia odpo-
wiedniego dobrania kotła. Często montowane 
są takie o zbyt wielkiej mocy, bez wykonania 
stosownych obliczeń, a potem są one „duszo-
ne”. Problem powstawania sadzy szklistej 
w kominie zaczął się z chwilą montowania pie-
ców energooszczędnych. Większość ciepła 

idzie na grzejniki, a w kominie jest niska tem-
peratura, co sprzyja jego „poceniu”. Jednym 
z podstawowych warunków montażu nowocze-
snego i energooszczędnego pieca jest 
odpowiednie zabezpieczenie komina poprzez 
wprowadzenie wkładu z blachy żaroodpornej. 
Należy odpowiednio dobrać taki wkład. Nie 
stosować zwykłej blachy kwasoodpornej, gdyż 
służy ona do zabezpieczania tylko i wyłącznie 
kominów od piecyków gazowych i olejowych. 
Nie jest na tyle odporna, by zabezpieczyć ko-
min pieca na węgiel czy drzewo, gdzie panują 
inne warunki procesu spalania i inna tempera-
tura. Odpowiednio wykonany wkład, będzie 
nam służył długie lata, zaś zwykła tzw. „kwa-
sówka” przepali się po dwóch sezonach. 
Często w mojej pracy spotykam się z tym, że 
nowoczesne piece np. na ekogroszek czy pelet, 
mimo zaleceń producenta, podłączane są do 
starych przewodów dymowych wykonanych 
z cegły. Często nawet nie są one odpowiednio 
wyczyszczone i przygotowane. Takie działania 
w większości przypadków powodują utratę 
gwarancji na piec. Przed przystąpieniem do 
montażu takiego pieca najlepiej skontaktować 
się z producentem i ustalić, jakie warunki mu-
szą być spełnione, by piec działał prawidłowo 
i służył nam na lata.  

 
Mistrz Kominiarski, Mariusz Bonisławski 

 

Dzień Patrona 
 

W dniu 31 stycznia w Szkole Podstawowej w 
Rakach odbył się Dzień Patrona.  

Gościem honorowym był pan Tadeusz Kruk, 
emerytowany nauczyciel i wielki pasjonat hi-
storii, który opowiedział uczniom o powstaniu 
styczniowym. Szczególnie cenne były infor-
macje dotyczące działań powstańczych na 
naszym terenie oraz miejsc pamięci związa-
nych z prowadzonymi bitwami i potyczkami 
oraz sposobu ich zapamiętania. 

Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi za 
poświęcony nam czas i wspaniały wykład hi-
storyczny. 

Małgorzata Regulska 
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Projekt  Kidspeak 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu 

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Krasnosielcu, dzięki  współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasny-
szu, nawiązała kontakt z międzynarodową 
organizacją studencką AIESEC, działającą 
przy SGH w Warszawie. Efektem tej współ-
pracy był przyjazd dwojga wolontariuszy, 
którzy przez 5 dni prowadzili w naszej szkole 
warsztaty w języku angielskim. Celem projektu 
jest uczenie tolerancji, poszerzanie horyzontów 
poznawczych, rozbudzanie zainteresowania 
światem oraz dostrzeżenie istoty nauki języ-
ków obcych. 

W  dniach 11–16 II 2018 r.  w murach Szko-
ły Podstawowej w Krasnosielcu gościli 
„egzotyczni goście” - Shuning z Chin i Ronak 
z Indii. Studenci szybko nawiązali kontakt 
z naszymi uczniami, podbili ich serca swoją 
otwartością i ciekawością. Dzięki nim nasi wy-
chowankowie mieli okazję poszerzyć swoją 
wiedzę na temat przyrody, klimatu, historii 
a także kultury i obyczajowości Indii oraz 
Chin.  Wszystkie zajęcia prowadzone przez 
Shuning i Ronaka odbywały się w języku an-
gielskim, więc również uczniowie, zmuszeni 
sytuacją, prowadzili konwersacje w tym języ-
ku. Była to doskonała okazja do praktycznego 
zastosowania wiedzy szkolnej. Wreszcie an-
gielskie słówka wbijane z takim mozołem 

w uczniowskie głowy miały okazję zaistnieć 
w realnej sytuacji. Był to odpowiedni moment, 
aby swobodnie porozmawiać w języku angiel-
skim, kształcić umiejętności słuchania, ale 
także zadawania pytań. Niezwykłą popularno-
ścią cieszyły się zajęcia taneczne, które 
prowadził Ronak oraz nauka chińskiej kaligra-
fii. Nasi uczniowie długo przygotowywali się 
do wizyty obcokrajowców, opracowując prace 
na konkurs języka angielskiego na najlepszy 
plakat informacyjny o Indiach lub Chinach. 
Shuning i Ronak z przyjemnością pogratulowa-
li zwycięzcom oraz wręczyli nagrody na 
specjalnie zorganizowanym z tej okazji walen-
tynkowym apelu. Zwycięzcy Powiatowego 
Konkursu Piosenki Anglojęzycznej mieli także 
okazję zaprezentować swoje talenty, śpiewając 
angielskie przeboje o miłości.   

Bardzo staraliśmy się, by nasi goście mogli 
jak najwięcej doświadczyć w czasie pobytu w 
naszej szkole, dlatego już pierwszego dnia 
gimnazjaliści oprowadzili studentów po Kra-
snosielcu, pokazując im najciekawsze miejsca 
m.in. synagogę. Dzięki uprzejmości Urzędu 
Gminy oraz Pani Dyrektor GOK zorganizowa-
liśmy także projekcję filmu o słynnych 
braciach Werner, których niezwykła historia 
zaciekawiła zarówno Shuning, Ronaka, jak 
i naszych uczniów. Kolejne popołudnie spędzi-
liśmy  w Warszawie, oglądając musical 
„Piloci” w Teatrze Roma. Przedstawienie do-
słownie odebrało nam wszystkim mowę  . 
Ronak miał okazję odczuć na własnej skórze 
zmianę klimatu, ucząc się jeździć na nartach 
w stacji narciarskiej w Rybnie, gdzie wybrał 

się razem ze swoją „polską rodziną”. Shuning 
natomiast mile spędziła czas z Dianą oraz jej 
rodziną w kręgielni. 

Po zajęciach Shuning i Ronak byli gośćmi 
w rodzinnych domach naszych uczniów, gdzie 
mieli okazję lepiej poznać polskie zwyczaje, 
tradycje i obyczajowość oraz w praktyce po-
kosztować sławnej polskiej gościnności, za co 
serdecznie dziękujemy Państwu Grabowskim 
oraz Drążek. 

Był to tydzień pełen wrażeń, atrakcji, zabaw, 
ale przede wszystkim nauki w niezwykle atrak-
cyjnej, nietypowej formie. Mamy nadzieję, że 
to doświadczenie zmotywowało uczniów do 
nauki języków obcych i zaowocuje w przyszło-
ści.  

Nad przebiegiem całego przedsięwzięcia 
czuwała Monika Kowalczyk (nauczyciel języ-
ka angielskiego, koordynator projektu Kid-
Kidspeak) oraz pozostałe nauczycielki języka 
angielskiego: Edyta Błaszczak, Anna Zasztoft 
oraz Agnieszka Radomska (nauczyciel WOS). 
Projekt nie doszedłby do skutku, gdyby nie 
przychylność  nauczycieli i pracowników oraz 
wsparcie finansowe Dyrekcji naszej szkoły. 
Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za po-
święcony czas oraz zaangażowanie. 

 
Monika Kowalczyk 

Udane  starty  naszych 
szczypiornistów 

 
W dniach 3 i 4 lutego br. w hali widowisko-

wo-sportowej w Makowie Mazowieckim 
odbyły się powiatowe zawody w piłkę ręczną 

szkół podstawowych.  
Szkołę w Drążdżewie reprezentowali nastę-

pujący uczniowie:  
dziewczęta – Weronika Zadrożna, Joanna 

Kacprzyńska, Marta Kacprzyńska, Kamila Ob-
rębska, Natalia Wyszyńska, Karolina 
Ochenkowska, Maja Piotrak, Patrycja Biał-

czak, Wiktoria Mydło 
i Małgorzata Jurczewska; 

chłopcy – Kacper Gwiaz-
da, Maciej Michalak, 
Mateusz Pokora, Kacper 
Czarnecki, Kacper Jurczew-
ski, Hubert Jurczewskia, 
Konrad Jurczewski, Mikołaj 
Graczyk, Paweł Kruk, Ma-
teusz Zajkowski, Adrian 
Krawczyk i Mateusz Jędrze-
jewski.  

Nasze dziewczęta zapre-
zentowały się doskonale, 
ustępując w finale jedynie 
reprezentacji ze szkoły pod-
stawowej w Czerwonce, 
natomiast chłopcy wywal-
czyli awans do zawodów 
miedzy powiatowych, wy-
grywając wszystkie 
spotkania i zajmując I miej-
sce w turnieju. 

Wszystkim zawodnicz-
kom i zawodnikom 
gratulujemy. 

 
Marcin Gutowski 

Uczniowie  klasy  VII 
na debacie  
 

W dniu 6 lutego dwóch uczniów z klasy VII 
Szkoły Podstawowej w Rakach – Mateusz 
i Karol – uczestniczyli w debacie młodzieżo-
wej pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE 
TĘDY DROGA”.  

Celem debaty było uwrażliwienie młodzieży 
na szkodliwe działanie narkotyków oraz innych 
środków psychoaktywnych, a także pokazanie 
różnych sposobów na spędzanie czasu wolnego 
oraz przynależenie do grup rówieśniczych po-
zytywnie nastawionych na poznawanie 
współczesnego świata. Działania profilaktycz-
ne były zorganizowane przez Kuratorium 
Oświaty w Warszawie oraz Komendę Woje-
wódzką Policji z siedzibą w Radomiu. 

 
Magdalena Janowska  
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POLAGRA-PREMIERY  
– my  też  tam  byliśmy!!! 

 

W dniach 18–21 I 2018 r. odbyła się siódma 
edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych 
POLAGRA-PREMIERY na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. 

W sobotę 20 stycznia grupa rolników z gmi-
ny Krasnosielc oraz goście z okolicznych gmin 
mieli możliwość zwiedzenia wystawy. Targi 
POLAGRA-PREMIERY to miejsce spotkań 
biznesowych, źródło nowych informacji, ofert 
oraz wymiany doświadczeń. Klienci indywidu-
alni na Targach POLAGRA-PREMIERY 
znaleźli wiele inspiracji oraz spotkali się ze 
specjalistami z branży rolniczej, którzy podzie-
lili się z nimi swoją wiedzą.  

W 2018 r. POLAGRA-PREMIERY zajęła 
powierzchnię ok. 50 000 m2. W wydarzeniu 
wzięli udział branżowi liderzy, polscy oraz za-
graniczni producenci, a także nowi dostawcy. 
Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny 
wpływ nowych technologii na rolnictwo. Inspi-
racji i pomysłów na bardziej efektywną pracę 
w polu można było szukać w strefie rolnictwa 
precyzyjnego, gdzie zostały zaprezentowane 
specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne 
akcesoria, nowatorskie rozwiązania informa-
tyczne mające dać właścicielom gospodarstw 
nieco inne spojrzenie na zarządzenie rolniczym 
areałem. 

Uroczyste  otwarcie 
Klubu  Seniora   
w  Krasnosielcu 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom społe-

czeństwa w naszej gminie, powstał Klub 
Seniora, którego uroczyste otwarcie odbyło 
się 20 II 2018 r. Na tą uroczystość przybyło 
wielu zainteresowanych seniorów. Wszyscy 
zgromadzeni goście zostali gorąco powitani 
przez Wójta Gminy, po czym nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi, do którego zostali 
zaproszeni: 

1. Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Kra-
snosielc 

2. ks. Andrzej Kotarski – Proboszcz Parafii 
w Krasno-
sielcu 

3. Irena 
Kurzac – 

Kierownik 
Gminnego 

Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej 
4. Tomasz 

Olszewik – 
Zastępca 

Przewodni-
czącego 

Rady Gminy  
5. Romualda Kuplicka – Przedstawicielka 

Aktywnych Seniorów 
Następnie ksiądz proboszcz odprawił krótkie 

nabożeństwo i poświęcił cały lokal oraz 
wszystkich zgromadzonych. Wójt Gminy pod-
kreślał, jak ważną funkcję w społeczeństwie 
pełnią osoby starsze i jak wiele możemy się od 
nich nauczyć. Zachęcał wszystkich do aktyw-
nego spędzania czasu i korzystania z możliwo-
możliwości, jakie daje uczestnictwo w Klubie 
Seniora. Pani Irena Kurzac dziękowała wszyst-
kim za tak liczne przybycie, jednocześnie za-
zapraszając do odwiedzania klubu w każdej 
wolnej chwili. W imieniu wszystkich seniorów 

głos zabrała Pani Wacława Skrobecka, dzięku-
jąc za stworzenie takiego miejsca i zauważenie 
potrzeb aktywnego spędzania czasu przez oso-
by starsze. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania została powołana Kierownik 
Klubu Seniora – Pani Urszula Dembicka.  

W ramach projektu Program Wieloletni „Se-
nior+”, Gmina Krasnosielc otrzymała do-
dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie 
placówki Senior+ w wysokości 133 696,32 zł. 
Całkowity koszt realizacji inwestycji  to 
167 120,00 zł. Dzięki tym środkom lokal przy 
ulicy Mostowej 11 A w Krasnosielcu został 
gruntownie wyremontowany. Są tam pomiesz-
czenia przeznaczone do rehabilitacji, 
pomieszczenie do pracy z komputerem, pokój 
dzienny do wspólnych spotkań oraz zaplecze 
kuchenne, łazienki i szatnia. Dodatkowo moż-
liwe było zakupienie pełnego wyposażenia 
klubu tj. kina domowego, zestawu urządzeń do 
ćwiczeń, stołu do rehabilitacji i zestawu kom-
puterowego. 

 
Anna Zabielska, fot. patrz na s. 2 

Nie  płać  podatku  rolnego! 
Kup  instalację  fotowoltaiczną! 

 
Coraz więcej osób prowadzących gospodar-

stwo rolne decyduje się na zakup instalacji 
fotowoltaicznej z uwagi 
na możliwość uzyska-
nia ulgi inwestycyjnej, 
w postaci umorzenia 
podatku rolnego. To, 
czym jest ulga inwesty-
cyjna i jak ją pozyskać, 
wyjaśniam poniżej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 
1 ustawy z 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym podatnikom podatku 
rolnego, hodowca, rolnik, który poniósł wydat-
ki na przebudowę i modernizację budynków w 
tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma 
prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej 
i obniżyć należny podatek rolny.  
Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej? 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom 
podatku rolnego m.in. osobom fizycznym, 
osobom prawnym, jednostkom organizacyj-

nym, w tym spółkom nieposiadającym osobo-
wości prawnej, będącym: właścicielami 
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, bądź też 
posiadaczom gruntów, stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu te-
rytorialnego, 
Co można zyskać? 
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakoń-
czeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 
kwoty poniesionej na inwestycję, od należnego 
podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów 
inwestycyjnych, które są udokumentowane ra-
chunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji 
jest rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwesty-
cyjnej niewykorzystanej przez podatnika 
przechodzi na jego następców. Co ważne, 
przysługuje ona, jeżeli wydatki poniesione na 
budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały 
sfinansowane z udziałem środków publicznych 
tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych wa-
runkach, dopłatach itd. Inwestycja musi być 
zrealizowana na terenie gminy, w której są po-
łożone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi 
inwestycyjnej podejmuje wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta). 

Przykładem klienta, który skorzystał 
z ulgi, jest pan Marek, prowadzący gospodar-
stwo rolne, w 2018 r. skorzystał z usług firmy 
P.P.H.U. EKOIINSTAL Sebastian Dudek 
i zdecydował się na zakup oraz montaż instala-
cji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW. Dobrano 
moduły fotowoltaiczne firmy BOVIET model 
BVM 6610 P o mocy 270W w ilości 37 sztuk 
oraz falownik firmy Zeversolar model Evershi-
ne TLC 10000. Inwestycja została zakończona 
pod koniec stycznia 2018 r., a jej koszt to 34 
500 zł netto. Poniesione koszty udokumento-
wano rachunkami i fakturami. Inwestycja 
w całości została sfinansowana z własnych 
funduszy. 

Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, 
przysługującej Panu Markowi, wyniosła 8 625 
zł. Inwestor płaci rocznie podatek rolny w wy-
sokości 1 000 zł na terenie gminy, w której 
została zrealizowana inwestycja. Pan Marek 
będzie rozliczał ulgę inwestycyjną przez 8 lat. 
 Zachęcamy do skorzystania z oferty lokalnej 
firmy P.P.H.U. Ekoinstal Sebastian Dudek, 
Wólka Drążdżewska 8, 06-214 Krasnosielc. 

 
Sylwia Dudek 
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Kierunki  kształcenia 
w  Zespole  Szkół 

im.  T. Kościuszki 
w  Krasnosielcu 

w  roku  szkolnym 
2018/19 

 
Nasza szkoła jest nowoczesną i dobrze wy-

posażoną placówką. Zapewniamy uczniom 
wysoki poziom nauki, bezpieczeństwo i przy-
jazną atmosferę. Zapraszamy do zapoznania się 
z naszą ofertą.  

W tym roku prowadzony będzie nabór do na-
stępujących klas: 

 
LICEUM OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCE 
 
• klasa z rozszerzeniem: 
geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język 
angielski. Oferowane 
rozszerzenie przygotowuje 
uczniów do podjęcia studiów 
na kierunkach: geografia, 

turystyka, administracja, ekonomia, marketing 
i zarządzanie, studia lingwistyczne (język 
angielski, rosyjski, niemiecki), pedagogika, 
przygotowuje również do egzaminów na 
uczelnie wojskowe i do policji. 
 

TECHNIKUM  TECHNIK AGROBIZNESU 
to nowoczesny zawód, który przygotowuje do 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, umożliwia podjęcie pracy 
w rolniczych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i usługowych, w urzędach 
i instytucjach służb rolniczych; szkoła 
przygotowuje do podjęcia studiów 
na wydziałach rolniczych, handlowych, 
zarządzania i marketingu. 
Daje możliwość przejęcia gospodarstwa 
rolnego 
 

Więcej aktualnych informacji znajdziecie na 
naszej stronie www.zskrasnosielc.edu.pl 

 
Dyrektor ZS - Tomasz Olkowski 

Konkurs  Wiedzy  Rolniczej 
 
W dniu 6 II 2018 r. w Zespole Szkół im. Ta-

deusza Kościuszki odbył się I Powiatowy 
Konkurs z Zakresu Wiedzy Rolniczej pod pa-
tronatem honorowym Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Starosty Powiatu Makowskie-
go i Wójta Gminy Krasnosielc. Patronatem 
medialny inicjatywę objęły „Tygodnik Ostro-
łęcki” i „Wieści znad Orzyca”. Zadanie 
konkursowe polegało na rozwiązaniu testu 
składającego się z 40 pytań, dotyczących pro-
wadzenia produkcji roślinnej, zwierzęcej 
i mechanizacji rolnictwa. Do rywalizacji przy-
stąpiło 11 uczniów ze szkół rolniczych powiatu 
makowskiego. Zwycięzcą został Szymon Za-
drożny, uczeń Zespołu Szkół im. Tadeusza Ko-

Kościuszki w Krasnosielcu. Na drugim miejscu 
uplasował się Łukasz Szymański z Zespołu 
Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mako-
wie Mazowieckim. Radosław Napiórkowski 
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie 
zajął III miejsce. Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody, pozostali uczestnicy wrócili do 
domu z nagrodami pocieszenia.  

Po zmaganiach uczestnicy konkursu mieli 
przyjemność wysłuchania prelekcji na temat 
funduszy strukturalnych i dopłat bezpośred-
nich, wygłoszonej przez pracownika Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego panią Lidię Napiórkow-
ską. Pani Bożena Budniak i pani Monika 
Dąbrowska z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Makowie Mazowieckim roz-
mawiały z młodzieżą na temat bezpiecznego 
wykonywania prac w rolnictwie.  

Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta 
Powiatu Makowskiego Zbigniew Roman Dep-
tuła, Wójt Gminy Krasnosielc Paweł 
Ruszczyński, Radna Powiatu Makowskiego 
Zofia Czajkowska, Dyrektor Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Makowie Mazowieckim 
Barbara Karol, Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazo-
wieckim Dariusz Milewski, Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Różanie Arkadiusz 
Załęski, sponsorzy konkursu Barbara Zieliń-
ska, Adam Grabowski i Lech Grabowski.  

Konkurs nie odbyłby się bez wsparcia, dobrej 
woli i hojności wielu osób. 

 
Aneta Michalska, Agnieszka Grabowska 

Fot. patrz s. 23 

„Śpiewająca  biblioteka” 
 
Pisarka i ilustratorka Edyta Zarębska, 

znana pod pseudonimem Babcia Grunia, 
oraz jej mąż Robert Zarębski, z zawodu 
muzyk i kompozytor, spotkali się w środę 
7 marca br. z najmłodszymi czytelnikami 
ze szkół w Amelinie oraz Krasnosielcu. 
W jednym spotkaniu uczestniczyły dzieci 
z przedszkola oraz klas I–III SP 
w Amelinie (ok. 45 osób), w drugim klasy 
I–III SP w Krasnosielcu (ok. 80 osób).  

Pogram literacko-muzyczny 
„Śpiewająca biblioteka”, który 
zaprezentowali państwo Zarębscy, mogliśmy 
obejrzeć dzięki działającemu przy Filii 
Bibliotecznej w Amelinie Dyskusyjnemu 
Klubowi Książki i środkom z Instytutu 
Książki. Spotkanie w Krasnosielcu odbyło się 
przy udziale finansowym Samorządowej 
Biblioteki Publicznej w Krasnosielcu.  

Obydwa spotkania przebiegały w równie 
wspaniałej atmosferze. Myślą przewodnią 
spotkań były marzenia, które ma chyba każdy. 
Pani Edyta Zarębska opowiedziała o swoich 
fantazjach z dzieciństwa, oraz o ich pełnym 
przygód spełnianiu. Podzieliła się też bardzo 
ważną prawdą, że marzenia same się nie 
spełniają, lecz należy je spełniać. Jak nietrudno 
się domyślić, w dzieciństwie największym 
pragnieniem pani Edyty było zostanie 
„pisaczką” (tak, tak, „pisaczką”, bo wtedy 
jeszcze mała Edytka nie wiedziała, jak brzmi 
poprawna forma). Niestety droga do spełnienia 
tego marzenia była bardzo długa. Najpierw 
musiała nauczyć się czytać i pisać, a potem 

(gdy już stworzyła na tyle obszerny zbiór 
wierszy na różnych karteczkach, serwetkach 
i papierkach, że wypadał z każdej szafki w jej 
pokoju) była zmuszona do pogodzenia się 
z utratą całego swojego dorobku literackiego, 
zjedzonego przez myszy. Mała Edyta nie 
poddała się, dzięki czemu możemy dziś czytać 
pobudzające wyobraźnię książki Babci Gruni. 
Autorka pytała także dzieci o ich własne 
marzenia, a chętne dzieci miały możliwość 
wypowiedzenia się do mikrofonu, co stanowiło 
dla nich dodatkową atrakcję.  

Pan Robert Zarębski, który 
cały czas towarzyszył pani 
Edycie, uzupełniając jej 
opowieść efektami 
dźwiękowymi, przeczytał 
dzieciom fragment książki żony. 
Historia kota i myszy w jego 
iście aktorskim wykonaniu była 
dla dzieci bardzo ekscytującym 
przeżyciem, wywołującym 
salwy śmiechu. 

Obserwowanie etapów 
powstawania ilustracji zamieniło 
się w niezwykłe kalambury, 
ponieważ dzieci miały możliwość 
odgadywania, co pani Edyta 
rysuje. Zadanie nie było łatwe, 
jednak dostarczyło wszystkim 
wielu emocji. Ostatecznie 
powstały rysunki myszy oraz 
ślimaka, którego ilustratorka 
przepięknie pokolorowała i 
pozostawiła na pamiątkę w 
bibliotece.  

Podczas gdy pani Edyta 
kończyła kolorować rysunek ślimaka, dzieci 
wspólnie z panem Robertem śpiewały piosenkę 
„Mądra rzeka”, do której słowa napisała pani 
Edyta, natomiast muzykę skomponował pan 
Robert Zarębski. 

Z całą pewnością obydwa spotkania zapadną w 
pamięci uczestników na długo, a o mile 
spędzonych chwilach będzie przypominać 
pozostawiony w bibliotece przez panią Edytę 
rysunek oraz piosenka, której dzieci się nauczyły.  

Anna Larenta 
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Przeszczep, 
czyli  nowe  życie  
 

Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek 
– P. Coelho 

 
Przeszczep to inaczej wymiana chorego or-

ganu na „nowy”. Transplantacja jest 
bezpieczną, skuteczną 
i czasami jedyną meto-
dą leczenia, 
pozwalającą na urato-
wanie życia ludziom ze 
skrajną niewydolnością 
narządu. Do zabiegu 
zostają zakwalifikowa-
ne tylko te osoby, 
które mają mniej niż 90 
proc. szans na przeży-
cie roku, a także te, 

u których przeszczepienie wątroby może za-
pewnić długoterminowe przeżycie.  

Dla mnie słowo przeszczep oznaczało szansę 
dalszego życia. Po raz pierwszy usłyszałam je 
w ciechanowskim szpitalu po badaniu tomo-
graficznym. Brzmiało tak nierealnie, tak 
odlegle. Jakby dotyczyło innej osoby, a nie 
mnie. Tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie 
czeka. Byłam przygotowana, miałam bowiem 
wiedzę teoretyczną, ale rzeczywistość mnie 
przerosła.  

W Polsce dokonuje się głównie przeszcze-
pów narządów i tkanek od zmarłych dawców, 
u których stwierdzono śmierć mózgu. Śmierć 
mózgu jest spowodowana ustaniem krążenia 
krwi w mózgu, co powoduje trwałe i nieodwra-
calne uszkodzenie mózgu i śmierć człowieka. 
Śmierć mózgu jest potwierdzona jednocześnie 
przez dwóch–trzech lekarzy specjalistów na 
podstawie wielu badań. Lekarze ci nie mogą 
być w zespole transplantacyjnym. Po stwier-
dzeniu śmierci jest możliwość pobrania 
narządów. Jest to krótki czas (w przypadku 
serca 4 godziny, wątroby 10–12 godzin), 
w którym najpierw personel medyczny musi 
upewnić się, czy dana zmarła osoba nie wnio-
sła sprzeciwu na pobranie narządów. 
Jednocześnie gromadzone są informacje me-
dyczne o zmarłym. Wykluczeni są dawcy 
z chorobą nowotworową, niekontrolowanym 
i uogólnionym zakażeniu grzybiczym i wiru-
sowym, zakażeniem wirusem B, C, HIV, 

cytomegalii,  chorobą Creutzfeldta-Jakoba, 
ciężkim uszkodzeniem narządu.  

Zgodnie z ustawą z 1 VII 2005 r. pobrania 
narządu można  dokonać u osób, które nie 
wniosły sprzeciwu. Sprzeciw można zgłaszać 
osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze 
Sprzeciwów prowadzonym przez Centrum Or-
ganizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji 
„Poltransplant”  (Al. Jerozolimskie 87  02-001 
Warszawa).  

Osoba wyrażająca zgodę na pobranie narzą-
dów i tkanek do przeszczepień może nosić ze 
sobą oświadczenie woli  własnoręcznie podpi-
sane. Takie oświadczenie ma charakter 
informacyjny, nigdzie się go nie zgłasza. 
O swojej decyzji należy poinformować bliskie 
osoby, ponieważ to one będą ją potwierdzać.  
Pytania co do oświadczenia woli można kie-
rować na adres ow@transplantacja.info.  

Będąc pacjentką oddziału transplantologii, 
z niecierpliwością słuchałam sygnałów kare-
tek, przyspieszonych kroków na korytarzu, 
wejść personelu medycznego na salę. Każdy 
taki sygnał mógł świadczyć o nadchodzącej in-
formacji: „za parę godzin będzie miała Pani 
przeszczep”. Czas mojego oczekiwania był 
bardzo krótki – tylko7 dni od chwili wpisania 
do Krajowej Listy Oczekujących. Nie każdy 
ma takie szczęście. Wiele osób w ciągu roku 
nie jest w stanie dożyć takiego momentu.  

Wyczekując na nowy organ wszyscy „bior-
cy” zmagają się z myślami natury etycznej. 
Krążące myśli nie dają spokoju. Trudno sobie 
wmawiać, że nie czeka sie na czyjąś śmierć.  

Prawda jest taka, że czeka się na „dar” od 
obcego człowieka, nieznanej rodziny, która w 
traumatycznym dla siebie momencie musi 
zdecydować, czy ratuje swoją aprobatą co 
najmniej 7 osób, czy nie zgadza się i zabiera 
„w całości” swojego członka rodziny.  

Biorca nie może podziękować osobiście ro-
dzinie za dar życia, gdyż dane dawcy i biorcy 
są tajne. Artykuł 19 Ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek 
tkanek i narządów mówi: 1. Dane osobowe do-
tyczące potencjalnego dawcy, dawcy, 
potencjalnego biorcy i biorcy są objęte tajem-
nicą i podlegają ochronie przewidzianej 
w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbo-
wej oraz w przepisach dotyczących 
dokumentacji medycznej prowadzonej przez 
podmioty lecznicze. 2. Jeżeli narząd ma być 
pobrany od żywego dawcy, przepis ust. 1 nie 
dotyczy ujawnienia danych osobowych o dawcy 
i o biorcy odpowiednio tym osobom. 

Można poznać wiek i płeć. Osobiście nie 
chciałam nic wiedzieć, ale tak się złożyło, że 
poznałam wiek swojego dawcy (18-letnia oso-
ba). 

Nie mogę osobiście podziękować dawcy i je-
go rodzinie za tak wspaniałą decyzję. 
W modlitwie zawsze pamiętam o nim.  

Natomiast przekazując Państwu wiedzę na 
ten temat, chcę pomóc  innym oczekującym na 
nowe życie.  

Jeżeli czujecie Państwo niedosyt wiedzy, 
proszę zajrzeć na stronę internetową Poltrans-
plant.org.pl 

 
Dlatego dbajmy o swoje życie i zdrowie. 

BADAJMY SIĘ !!!  
Joanna Tubis-Flak 

 

W biegu codziennego życia, naglących obo-
wiązków związanych z pracą i rodziną, często 
zapominamy, jak cienka jest granica między ży-
ciem a śmiercią. Śmierć zawsze przychodzi 
niespodziewanie. Nigdy nie ma odpowiedniej 
chwili na śmierć. Jest zawsze nieproszonym go-
ściem… 

 

W dniu 7 I 2018 r. odszedł od nas ś.p. Mie-
czysław Napiórkowski, wspaniały pedagog, 
człowiek znany, szanowany i ceniony przez 
mieszkańców naszej gminy. Kim był? Był 
człowiekiem o wielkim sercu, lokalnym patrio-
tą, zaangażowanym w sprawy społeczności 
krasnosielckiej. Należał do grona tych miesz-
kańców, którzy przez swoje działanie tworzyli 
nie tylko teraźniejszość, ale wpisali się złotymi 
literami w historię naszej miejscowości. To 
właśnie dzięki jego zaangażowaniu i determi-
nacji rozpoczęto rozbudowę i modernizację 
Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu. Aktyw-
nie działał w samorządzie terytorialnym jako 
radny, a następnie jako Przewodniczący Rady 
Gminy. Piastował stanowisko Prezesa Ochot-
niczej Straży Pożarnej, radnego powiatowego 
powiatu makowskiego, był członkiem Sejmiku 
Wojewódzkiego i Rady Nadzorczej Szpitala w 
Makowie Mazowieckim. Jednak Jego pasją by-
ła praca. Szkoła to był Jego drugi dom.  

Jako nauczyciel matematyki, a później dy-
rektor szkoły poświęcił edukacji czterdzieści 
lat swojego życia. Wymagał wiele od siebie 
i innych. Po latach wielu uczniów dawało mu 
dowody sympatii i uznania dla jego metod pra-
cy z młodzieżą. Za osiągnięcia w szkolnictwie 
był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.  

W życiu prywatnym był szczęśliwym mę-
żem, ojcem i dziadkiem. Cieszył się sukcesami 
swoich dzieci, przeżywał ich porażki i dopin-
gował do działania. Razem z żoną stworzył 
dom, do którego wszyscy chętnie wracają. 

W ostatnich latach swego życia zmagał się 
z ciężką i nieuleczalną chorobą. Odszedł cicho, 
jakby nie chciał nas swym odejściem smucić, 
jakby wiedział, że to nie na zawsze, tylko na 
chwilę… 

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek 
otwarty na ludzi, pełen pasji, humoru i taktu. 

Wszystkim tym, którzy byli z nami w naj-
trudniejszych chwilach i podzielają nasz 
smutek po odejściu ukochanego Męża, Ojca 
i Dziadka ś.p. Mieczysława Napiórkowskie-
go oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych, dziękuje-
my z całego serca. 

Rodzina 
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Idziemy  na  lepsze? 
 

Witajcie, drodzy 
Czytelnicy.  

Po tym urzędowym 
powitaniu chciałbym 
od razu, ,,z kopyta”, 
Was przeprosić za moją 
miesięczną nieobecność 
na łamach ,,Wieści...”. 
To nie było moje pseu-

dodziennikarskie 
lenistwo i, co za tym idzie, zlekceważenie na-
szych Czytelników! Takie postępowanie nie 
zalęgło by mi się nawet w głowie! Tak mi się 
przynajmniej wydaje tu i teraz. No, chyba że... 
Chyba że zboczyłbym kiedyś, oczywiście nie-
chcący, w swoje dawne, pokręcone, alkoholowe 
ścieżki i (czego, ,,Nie daj Boże!”) zapisałbym się 
do jakiejkolwiek, ale będącej częścią większości 
rządzącej (czego również ,,Nie daj Boże!”) partii 
politycznej! Wtedy, jak w popularnej piosence: - 
,,Wszystko się może zdarzyć...”, o czym wiedzą 
wszyscy wyborcy.  

Ale ja znowu zagalopowałem się w te gąszcze 
politykierii. A tu się przecież mogę zgubić!  

O sztuce, jaką jest mistrzowskie brylowanie 
w polityce i dyplomacji, nie mam zielonego poję-
cia! Tak samo, jak i większość obecnych 
działaczy, znajdujących się, niestety, po obu stro-
nach polskiej politycznej barykady. Nie maja 
pojęcia, nawet zielonego. Ale o tych swoich bra-
kach w wiedzy polityczno-społeczno-
dyplomatycznej nasi obecni politycy pojęcia rów-
nież nie mają, bo w mediach wypowiadają się na 
każdy temat, jakoby zasób wiedzy o wszystkim 
mieli nieograniczony. Akurat o tych właśnie bra-
kach i zasobach pojęcie ma, tym razem również 
większość, ale wyborców! Jednak sama świado-
mość wyborców o wartości swoich wybrańców, 
uzyskana po dwóch latach ich rządzenia na poli-
tycznej estradzie, nic nie zmienia, aby poprawić 
wizerunek tej estrady i tym samym humor wybor-
czych widzów.  

Nowy premier, po uzyskaniu akceptacji Wodza 
i błogosławieństwa toruńskiego kapelana władzy, 
dokonał już rekonstrukcji rządu. Niestety niewiele 
to pomogło. Ta ,,rekonstrukcja” bardziej mi przy-
pominała renowację starych mebli i zmianę ich 
miejsca w pokoju, co miało nadać temu pomiesz-
czeniu nowy, świeży wygląd. Ale po tej renowacji 
te meble i ów pokój pozostały te same, tylko bar-

dziej się błyszczą i pachną nowym lakierem, któ-
rym pokryto zużyte już, a czasami zdemolowane 
przez użytkowników ich elementy. Tak samo 
w pomieszczeniach sejmu, senatu i rządu błysz-
czy bardziej blichtrem niż polityczną elegancją, 
bo ona w dzisiejszych czasach zupełnie już zagi-
nęła, a czuć w nich nie zapach, tylko smród 
starych i nowych afer, które wyłażą wszystkimi 
dziurami, nie zatkanymi w czasie remontu czy też 
rekonstrukcji rządu.  

Patrząc na to swoje gospodarstwo, nowy pre-
mier aż mruży oczy i wyciera bez przerwy nos, co 
czasami zniekształca treść i sens zdań, które kie-
ruje do nas, wyborców lub do swoich rządowych 
podwładnych. Może to przynieść opłakane skutki 
dla wszystkich Polaków! Gdy ministrowie będą 
się bali zwrócić premierowi uwagę (tak samo, jak 
premier Wodzowi Naczelnemu), że nie zrozumieli 
treści jego polecenia i wykonają je po swojemu, 
to na to ,,lepsze” poprowadzą nas oni we wszyst-
kie strony świata! A tam, za granicą, zderzą się z 
murem, gdyż wrogów tam mamy dostatek!  

Do liczby tych wrogów dołożono jeszcze na-
szego niedawnego przyjaciela, Izrael. 
A przyczyną tej tragedii było tylko spotkanie na-
szego premiera z żydowską elitą rządową. Tam, 
jak podają media, Izraelici nie mogli wychwycić 
treści i zrozumieć intencji w wypowiedziach na-
szego szefa rządu.  

Ale, pomijając te skutki uboczne działań nowe-
go premiera i jego rządu, wszystko idzie zgodnie 
z planem, prawem i sprawiedliwością, co ma nas 
doprowadzić ,,na lepsze” - jak to ocenia nasz 
Wódz Naczelny.  

Skończył się już dawno Sylwester, Nowy Rok 
i karnawał, a zaczął się codzienny, roboczy nowy 
rok. Według obietnic i obliczeń ekonomicznych 
naszej większości rządzącej teraźniejszy rok ma 
być dużo lepszy od poprzedniego oraz o niebo 
lepszy od wszystkich lat, kiedy za sterami władzy 
stała teraźniejsza opozycja. Słuchając tych sej-
mowo-rządowych obietnic, do końca nie 
zrozumiałem, czy to polepszanie życia będzie do-
tyczyło również mnie oraz innych emeryto-
rencistów. W treści tych obietnic nie znalazłem 
żadnej konkretnej informacji, komu to się polep-
szy? Czy tylko tej ,,lepszej” większości 
wyborczej? Aby to jej polepszanie życia się 
utrzymało, to musi ona swoimi głosami popychać 
do przodu tę większość rządzącą, bo jeśli ona 
zwolni, zastopuje lub cofnie, to polepszanie życia 
tej lepszej sfery wyborczej może stanąć w miejscu 

lub cofnąć się do stanu życia, jaki panował u nas 
za czasów PRL-u. Czy o to ,,polepszanie” życia, 
zahaczy również, ta nasza gorsza mniejszość opo-
zycyjna, która próbuje wyhamować ten, czasami 
bezmyślny i bez żadnych perspektyw, pęd do 
przodu elity rządzącej?  

Niestety! Na razie nasza opozycyjna mniejszość 
tylko próbuje przyhamować elitę rządzącą, gdyż 
w chwili obecnej na nic innego jej nie stać! 
Wśród tej ,,pseudoopozycji” brak jest pomysłów 
i propozycji, które pomogłyby wtedy udzielić ra-
dy naszej rządzącej większości, aby obrała ona 
dobry kierunek dla tego, pochodu „na lepsze”.  

A może to my, emeryci i renciści, zaproponu-
jemy naszym rządzącym, aby dorzucili nam z puli 
rządowej (jak swoim byłym, obecnym i przy-
szłym ministrom) chociaż po 500+, co pozwoliło 
by nam godnie przeżyć do najbliższych, samorzą-
dowych wyborów? To może wtedy nasze głosy 
wyborcze wsparłyby rządzącą większość? Kto 
wie? Na razie, tych emeryto-rentalnych głosów 
wyborczych jest brak zupełny, bo i o nas zapo-
mniano również zupełnie. Kto wie? Może 
zwiększona po tych emerytalnych 500-kach liczba 
tych głosów wyborczych nie zmieściła by się na-
wet w nowych urnach? A wtedy my, emeryci 
i renciści, zbyt szybko nie znajdziemy się 
w urnach, ale o innym ich przeznaczeniu, gdyż 
sobie o nas przypomniano? Co wy na to, emeryci 
i renciści?  

Mam nadzieję, że moich intencji w tych propo-
zycjach dla rządu nie wzięliście, drodzy 
Czytelnicy, zbyt poważnie?! To mogłoby dopro-
wadzić do tragedii polskich obywateli o skali 
ogólnokrajowej! Tak jak w przypadku ostatniej 
ustawy sejmowej i zniekształconej (?!) wypowie-
dzi naszego premiera, które zostały odebrane 
przez jego adresatów zbyt dosłownie, co dopro-
wadziło do politycznej katastrofy polskiej 
dyplomacji, już o skali międzynarodowej! Dlate-
go ,,Nie daj Boże”, aby nasze dobre (?) intencje 
nie doprowadziły nas do konfliktu, zamiast ,,do 
lepszego”!  

Cholera! Chyba za daleko już wlazłem w tę po-
litykierię i (zgodnie z nową ustawą) mogę szybko 
dostać porządnego ,,kopa”! Urzędowo lub sądo-
wo! Dlatego, w trybie pilnym, żegnam wszystkich 
Czytelników! 

126p-Nick 
 

Ksiądz  -   
urzędnik  czy  duszpasterz? 
 

Nie dla każdego katolika jest oczywiste, że 
parafia jest ośrodkiem duszpasterskim. Jeśli 
nawet ksiądz wykonuje pewne usługi obrzę-
dowe czy biurowe, to zawsze mają one 
charakter duszpasterski, tzn. służą zbawieniu 
dusz. I tu rodzą się niekiedy różnice poglądów: 
czy ksiądz duszpasterz ma dbać o to, by wierni 
byli zadowoleni za wszelką cenę z jego posta-
wy w kancelarii, czy jego postawa ma im 
pomóc do  tego, by uświadomili sobie swoją 
odpowiedzialność za własne zbawienie, za 
wierność obietnicom chrztu świętego i obo-
wiązkom, jakie przyjęli na siebie 
w sakramencie bierzmowania. Czy duszpasterz 
ma dbać o to, by wierni - parafianie go chwali-
li, bo zrobi, co mu każą, czy może jako 
duszpasterz powinien narazić się  na  niepopu-
larność i krytykę w trosce o nadrzędny cel, 
jakim jest zbawienie dusz.  

Pasterz bowiem dba nie tylko o obfitość 
zdrowego pokarmu duchowego w postaci Sło-
wa Bożego i Ciała Pańskiego, ale także dba 
o bezpieczeństwo duchowe powierzonych mu 
wiernych. A troska o bezpieczeństwo duchowe 
wymaga także podjęcia walki z wilkiem - sza-
tanem. Pan Jezus mówił, że ze sprzeciwem nie 

spotykali się tylko fałszywi prorocy. Prowo-
kowanie sprzeciwu byłoby znakiem braku 
miłości bliźniego. Sprzeciw towarzyszący 
duszpasterskiej trosce o dobra duchowe jest 
przejawem normalnej reakcji ludzkiej natury, 
która  chce iść po najmniejszej linii oporu. Ta-
ka reakcja nie może powodować zaniechania 
niektórych, może radykalnych, ale zdrowych 
i zbawiennych decyzji duszpasterskich. Aby 
walkę z szatanem wygrać, może np. trzeba nie-
kiedy odmówić wydania zaświadczenia, że 
parafianin może być chrzestnym. Tylko wtedy 
ten drugi bowiem uświadomi sobie zaniedbania 
w swoim życiu religijnym. Może w czasie ko-
lędy uświadomić wiernym – konkretnym 
osobom – zagrożenia dla zbawienia wynikające 
z lekceważenia darów Bożych, którymi dyspo-
nuje Kościół. Przykrość, jakiej doznają, może 
mieć wartość wychowawczą i leczącą w sferze 
duchowej.    

Aby tę walkę z szatanem wygrać, ksiądz mo-
że uznać, że nie należy np. zrobić całego – 
zlożonego z trzech stacji – pogrzebu człowie-
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kowi, który przez wiele lat lekceważył podsta-
wowe obowiązki religijne, dając w ten sposób 
dowód braku wiary i szacunku dla spraw Bo-
żych. To prawda, że taki pogrzeb z udziałem 
księdza tylko na cmentarzu może sprawić 
przykrość rodzinie zmarłego. Może jednak tak-
że pogłębić ich świadomość na temat 
lekceważonych dóbr, którymi dysponuje Ko-
ściół w trosce o ich zbawienie. Ważny jest 
także szacunek dla poglądów zmarłego czło-
wieka, który nie cenił dóbr Kościoła. Straci się 
także okazję sprowadzenia ludzi do kościoła i 
ich udziału w Mszy św. pogrzebowej. Ale 
przecież znana jest zasada w moralności, a 
więc i w duszpasterstwie, że do dobrego celu 
należy używać tylko dobrych środków. Cel 
bowiem nie uświęca środków. Dobry cel – 
udział wiernych we Mszy św. pogrzebowej 
w kościele – nie uświęca niegodziwego środka, 
jakim jest przedmiotowe traktowanie zmarłego. 

Kiedy żył, nie dał się namówić do udziału we 
Mszy św. i do korzystania z sakramentów św. 
Kiedy już nie żyje i nie może się bronić, nie 
można traktować go jako przynętę, a więc 
przedmiotowo do dobrego celu, jakim jest nie-
wątpliwie udział wielu ludzi we Mszy św. 
pogrzebowej. Kto będzie chciał, w duchu 
prawdy o świętych obcowaniu znajdzie wiele 
okazji - jak choćby Msza św. tuż po pogrzebie 
- do pomocy zmarłemu.  

Papież Grzegorz Wielki w „Regule paster-
skiej” pisze: A tymczasem nierozważni pasterze 
w obawie przed utratą ludzkich względów czę-
sto powstrzymują się od otwartego głoszenia 
się tego, co  słuszne. Nie strzegą owczarni - 
powiada Prawda - z gorliwością dobrych pa-
sterzy, ale postępują jak najemnicy uciekając w 
obliczu nadchodzącego wilka i zasłaniając się 
milczeniem. Czymże jest dla pasterza lęk przed 
mówieniem prawdy, jeśli nie ucieczką w mil-

czenie. Napisano: uderzą pasterza, a rozproszą 
się owce (Mt 26,31). Księga Mądrości mówi o 
zemście bezbożnych. Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeci-
wia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie 
prawa, wypomina nam błędy naszych obycza-
jów. (...) Jest potępieniem naszych zamysłów, 
sam widok jego jest dla nas przykry.. (…) 
Uznał nas za coś fałszywego (Mdr 2,12-16).  

Historia się powtarza. Widzimy, że w cza-
sach Starego Testamentu była podobna reakcja 
Ludu Bożego na wymagania tyczące wierności 
prawu Bożemu, jak i dziś.   

 
ks. Andrzej Groblewski 

 

Zwyczaje  ludowe  
Wielkiego  Tygodnia 

 
Wielki Tydzień był i dotychczas pozostał po-

rą różnorodnych przygotowań do świąt 
Wielkiej Nocy. Obfituje 
więc zarówno w prak-
tyki religijne, do 
których nakłania bogata 
i przejmująca w swym 
wyrazie liturgia ko-
ścielna, jak i w liczne 
tradycje ludowe.  

Otwiera go obcho-
dzona uroczyście 

Niedziela Palmowa, zwana w dawnych wsiach 
nad Orzycem również „Kwietną” lub „Wierzb-
ną”, podczas której święci się gałąź zieloną. 
Gałąź ta była od wieków symbolem życia, ra-
dości i corocznej odnowy roślin. W nauce 
Kościoła chrześcijańskiego symbolizowała 
zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy, 
w praktykach rolniczych wiosnę, zapowiedź 
kwitnienia i owocowania, czyli zbiorów. Za ro-
śliny „wiecznie zielone” uznawano gałązki 
borówek leśnych, bukszpanu, barwinka, cisu; 
zdobiono je wstążeczkami i ususzonymi wcze-
śniej kwiatami. Tak udekorowane palmy 
wielkanocne uczestniczyły w procesji, potęgu-
jąc tym samym swoją życiodajną moc, którą 
przekazywano dotykając się poświęconymi ga-
łązkami. Czasem gładzono nimi boki krów, 
czyniąc nad ich głowami znak krzyża, aby 
„dobrze się doiły i pasły”. Te właściwości do-
broczynne palmy potęgowała też gałązka 
wierzbowa. Postrzegana była niczym nieśmier-
telna roślina „miłująca życie”. Ukorzeniała się 
po obcięciu i wsadzeniu do wody, a nawet po-
zostawiona w wilgotnym miejscu miotła 
z wierzbowych witek potrafiła wypuścić zielo-
ne listki.  

Począwszy od Kwietnej Niedzieli, wysprzą-
tane wcześniej chałupy świątecznie ozdabiano. 
Na świeżo pobielonych ścianach pojawiały się 
malowane szlaczki o motywach roślinnych, 
a później także papierowe, kwieciste obicia. 
U powały zawieszano różnej konstrukcji  tzw. 
pająki, czyli wzorowane na dworskich bądź 
kościelnych żyrandolach dekoracje z bibuły, 
słomek, piórek i wydmuszek z jaj. Wymienia-
no kwiaty na ołtarzykach domowych i przy 
świętych obrazach. Wysypywano wzory 

z piasku przed wejściem do domu, a niekiedy 
i na podwórzu. Starano się, aby do Wielkiego 
Wtorku wszystko było czyste, a także piękne 
na Bożą chwałę i dla własnej radości. 

W Wielką Środę w kościele, podczas tzw. 
ciemnej jutrzni, gasi się kolejno świece na ołta-
rzu, po czym kapłani uderzają mszałami 
o pulpity na znak chaosu, jaki nastąpił wśród 
apostołów po pojmaniu Chrystusa, a także jako 
zapowiedź nadchodzącego czasu żałobnych 
obchodów Męki Pańskiej. 

I ten poważny obrzęd bywał niegdyś pretek-
stem do zabawy dla skorej do psot młodzieży, 
która z trudem znosiła nakazy kościoła na 
Wielki Tydzień, czyli ciszę i skupienie. Obecni 
w kościele chłopcy idąc – rzekomo – za przy-
kładem księży, wszczynali wielki hałas, tłukąc 
kijami w ławki, ku zgorszeniu kapłanów, służ-
by kościelnej i modlących się wiernych. 
Biegali później po wsi, waląc kijami w płoty 
i furtki oraz wołając, że wyganiają diabła ze 
wsi.  

Młodzież szukała wiec ujścia dla swej ener-
gii, siły, naturalnej żywiołowej wesołości 
w zabawach, którymi starano się nadać pozory 
obchodów wielkotygodniowych. Do takich bez 
wątpienia należał także stary obrzęd niszcze-
nia, wieszania, palenia, topienia i znieważania 
Judasza, ogromnej kukły wyobrażającej zdraj-
cę Jezusa. Odbywał się on w Wielki Czwartek, 
a nawet w Wielki Piątek.  

Zwyczaj ten w pięknej formie zachował się 
na Ziemi Sadeckiej i w okolicach Gorlic. 
W Wielki Czwartek po południu chłopcy 
i mężczyźni uprzątają z obejść zeszłoroczne li-
ście i o zmierzchu rozpalają z nich wielkie 
ogniska, tzw. judaszki. Te płonące wieczorem 
ognie wyglądają bardzo malowniczo dzięki 
warunkom naturalnym terenu i usytuowaniu 
wielu domów na stokach gór i wzgórz, bądź 
w dolinach rzek, w których odbijają się pło-
mienie.  

W dawnych czasach w nocy z Wielkiego 
Czwartku na Wielki Piątek, na pamiątkę przej-
ścia Chrystusa przez rzekę Cedron, w Polsce 
południowej chodzono do strumieni i potoków, 
aby obmyć się w wodzie. Nie był to wyłącznie 
zwyczaj religijny, ale w znacznej mierze za-
bieg oczyszczający i profilaktyczny, bo takie 
właściwości przypisywano od wieków ożyw-
czej, wiosennej wodzie. Często towarzyszyła 
mu modlitewna sentencja: Wodziczko, czy-

ściczko, obmywałaś kamienie, korzenie, obmyj 
i mnie grzeszne stworzenie! 

„Ablucje” te odbywały się zwyczajowo 
w całkowitym milczeniu, bo tylko wówczas 
woda zachowywała swe cudowne właściwości 
– leczyła oczy i wypryski skórne, 
a dziewczętom przydawała urody i powabu. 
Spełniała też rolę leczniczą przy bólach zębów. 
Skwapliwie więc płukano nią usta, przymusza-
jąc do tego zabiegu także dzieci, którym 
następnie kazano chuchać w pień dębu 
i wypowiadać zaklęcie: Dębie, dębie, daj,  żeby 
było zdrowe, co w gębie.  

Misteria i kościelne obrzędy Wielkiego Piąt-
ku robiły zawsze ogromne wrażenie na 
wiernych. Ale i w tym dniu wzmożonej poboż-
ności, gorliwych praktyk religijnych pojawiały 
się niegdyś pewne elementy weselsze, zapo-
wiadające wielce radosne święta. Wprowadzała 
je wcześniej wspomniana młodzież, która z 
trudem znosiła długą już wielkopostną powagę 
i wielkotygodniowe umartwienia. 

Aby skrócić sobie czas wielkopiątkowego 
smutku, chłopcy zabawiali się w tzw. wiesza-
nie żuru oraz pogrzeb żuru i śledzia, a więc 
potraw, które przez ponad sześć tygodni niepo-
dzielnie panowały w domowych jadłospisach 
i zdążyły się już wszystkim uprzykrzyć. Grupy 
wyrostków chodziły po wsi z garnkiem żuru 
zmieszanego z plewami, popiołem i z drewnia-
nym lub tekturowym śledziem na patyku. 
Jeden z chłopców wdrapywał się na drzewo, 
aby powiesić garnek. Wcześniej dobierał sobie 
pomocnika nie znającego tego zwyczaju 
i korzystając z jego nieuwagi i nieznajomości 
rzeczy, wylewał mu na głowę zawartość garn-
ka. Wynikały z tego zwykle śmiechy, krzyki, 
szamotanina i bijatyka. Resztki żuru 
i wizerunek śledzia zakopywano pod drzewem 
razem ze skorupami rozbitego garnka.  

W całej Polsce na różne sposoby wyśmiewa-
no, znieważano i niszczono żur. Była to 
wyraźna już zapowiedź końca postu.  

Kościół zwalczał wprawdzie wymienione tu 
niektóre zwyczaje i praktyki, piętnując je jako 
przejaw pogaństwa – większość z nich jednak 
związał ze swą tradycją, nadając im nową treść 
i nową chrześcijańską interpretację.  

 
Wesołego Alleluja życzy Państwu – 

 Danuta Sztych 
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Wiosenne  nowości! 
 
Proszę bardzo, jak ten czas leci! W ostatnim 

numerze „Wieści” żegnałam się z Wami świą-
tecznie i sylwestrowo, 
a tu ciach i mamy ko-
lejne święta, ba, nawet 
wiosna w tym czasie 
zdążyła do nas przyjść! 
A jak wiosna to sama 
radość, powiew świeżo-
ści i odradzanie się 
przyrody po zimowym 

spoczynku. A jak wszystko takie piękne 
i świeże, to znaczy, że idzie nowe. I nie chodzi 
tu tylko o nowe płaszczyki, szpilki bądź toreb-
ki. Nowe dla nas, działkowców, oznacza nowe 
gatunki, nowe odmiany, nowe sposoby ochro-
ny roślin. Zatem poszukamy tych nowości! 

Na pierwszy ogień pójdzie sałata, jako że 
już myślimy o jej wysiewie. Pojawiła się na 
rynku bardzo dobra mieszanka nasion sałat na 
cięte listki do uprawy w pojemnikach na para-
petach, balkonach i tarasach. Kolorowe listki 

różnych odmian sałat to zdrowy i smaczny do-
datek do sałatek, na kanapki i dekoracji potraw. 
Delikatne w smaku liście możemy zbierać od 
wczesnej wiosny, kiedy to mamy największą 
ochotę na takie nowalijki.  

Jak już poznaliście mixowaną sałatę, to teraz 
czas na ogórka. Jest to warzywo, bez którego 
chyba nie bylibyśmy w stanie obejść się, bo 
jakże ugotować ogórkową bez ogórków kwa-
szonych albo smakowity tatar wołowy – cóż 
wart byłby bez posiekanych kwaszeniaków? A 
korniszony? A ogóreczki z kurkumą? A pikle? 
A wszelkie sałatki z ogórkiem w roli głównej? 
O rany! Przecież zapomniałam o najważniej-
szym – a mizeriaaaaa????? Tak więc widzicie, 
że bez ogórków ani rusz! Dobrych ogórków! 

 Te, które chcę Wam zaprezentować, to su-
per dobre ogórki, ponieważ ich plon nie zależy 
od zapłodnienia. Hmmm - brzmi dosyć dziw-
nie, bo raczej w życiu to tak odwrotnie, ale już 
tłumaczę. Czasami narzekamy, że nasiona 
ogórków tak pięknie powschodziły, tak pięknie 
zakwitły, a plonu ni hu, hu. Otóż kwiaty ogór-
ka Alhambra  F1 (bo o nim tu mowa) wcale 
nie muszą zostać zapłodnione, aby wydały plon 

i właśnie ta cecha określana jest mianem parte-
nokarpiczności. Odmiana ta jest zachwycająca 
pod każdym względem, bo nie tylko ze wzglę-
du na swoją partenokarpiczność, która da nam 
wysoki plon, to jest to ogórek wczesny (czyli 
owocuje wtedy, gdy mamy jeszcze chęć coś 
z nich zrobić), brak goryczki, odporny na pra-
wie wszystkie choroby grzybowe (giń zarazo!), 
to jeszcze wyśmienicie smakuje na surowo i 
nadaje się do kwaszenia i konserwowania!  

Powiało troszkę nowościami, ale żebyśmy 
się nie zachłystnęli się nimi, to będziemy je so-
bie dawkować. Na dzisiaj dosyć. Teraz 
możecie sobie zaplanować, w którą skrzynecz-
kę posiejecie mix sałat i na którym zagonku 
będzie się u Was pysznił partenokarpiczny 
ogórek Alhambra F1! 

A teraz Świąt Wam życzę radosnych i nie-
chaj zabrzmi Alleluja! 

Iwona Pogorzelska 
 

Desery,  napoje,  nalewki… 
 

Wracamy do drukowania przepisów 
z konkursu kulinarnego 
w Nowym Sielcu, zor-
ganizowanego w lipcu 
ubiegłego roku. Katego-
ria „Desery, napoje, 
nalewki”, a więc na 
okres po karnawale - jak 
znalazł! 

 
I miejsce - Beata Wronowska, Nowy Sielc: 
Ciastka z fetą i ziołami 
Składniki: 15 dag sera feta, 1 ząbek czosnku, 
pół pęczka pietruszki, listki mięty, 15 dag ma-
sła, ¼ szklanki oliwy,  2 łyżki gęstego 
naturalnego jogurtu, 30 dag mąki pszennej,   
łyżeczki proszku do pieczenia, 1 czubata łyżka 
sezamu, 1 jajko, sól 

W wysokiej  misce połączyć przesianą mąkę 
(3 łyżki zostawić na później), proszek do pie-
czenia, sól. Dodać pokrojone w kostkę masło, 
oliwę i jogurt. Ucierać łyżką, a jak składniki się 
połączą, zagnieść ciasto rękami, podsypując 
mąką. Jak będzie gładkie i jednolite, przykryć 
ciasto folią spożywczą i wstawić do lodówki na 
co najmniej godzinę. Ser fetę rozgnieść widel-
cem, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, 
drobno posiekaną miętę i pietruszkę, i dokład-
nie wymieszać. Ciasto podzielić na kulki 
większe od orzecha włoskiego, zrobić w nich 
wgłębienie i włożyć po łyżce farszu z ziół i se-
ra. Skleić, formując placuszki. Położyć na 
blasze wyłożonej papierem do pieczenia, po-
smarować wierzch jajkiem i obsypać sezamem. 
Piec w temp. 180 stopni około 20 min. Poda-
wać na ciepło lub na zimno. 

 
II miejsce – Regina Rogala, Nowy Sielc: 
Ciasto „Leśny mech” 
Składniki: 450 g mrożonego szpinaku, czubata 
szklanka cukru, 3 jajka, 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 300 ml śmietany 30%, 1 i 1/3 
szklanki oleju, 2 szklanki maki krupczatki, 
2 fixy do śmietany, 1 opakowanie cukru wani-
liowego, kilka listków mięty, łyżka cukru pudru 

Rozmrozić szpinak i dobrze odcisnąć. Jajka 
zmiksować z cukrem, wlewać powoli olej 
i nadal miksować. Wsypać mąkę z proszkiem 
do pieczenia, delikatnie wymieszać, dodać 
szpinak i połączyć składniki. Wlać do formy 
i piec około godziny w 180 stopniach. Ubić 
śmietanę z fixami i odrobiną cukru pudru, wy-
łożyć na wystudzone ciasto, udekorować 
listkami mięty. 
 
III miejsce – Marcin Ryłka, Ruzieck: Napój 
imbirowo-miętowy 
Składniki: przegotowana woda, miód, cytryna, 
kawałek korzenia imbiru, liście mięty 

Składniki napoju dodać do ciepłej przegoto-
wanej wody wg swego smaku, ostudzić. 
Podawać z plasterkami cytryny i listkami mię-
ty. 
 
Wyróżnienie – Katarzyna Żebrowska, Nowy 
Sielc: Tort bezowy z truskawkami i miętą 
Składniki: 6 białek, 1 łyżka soku z cytryny, 
1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki cukru, 
1 kg truskawek, po kilka gałązek mięty i melisy, 
3 łyżki cukru 

Ubić pianę z białek, dodając stopniowo cu-
kier. Na końcu dodać mąkę ziemniaczaną i sok 
z cytryny. Piec 2 godziny w temp. 120 stopni. 
Przygotować sos: pół kg truskawek ugotować 
z cukrem i zmiksować. Po ostudzeniu dodać 
drobniutko posiekane zioła. Polać bezę sosem 
i udekorować resztą truskawek i listami mięty. 
 
Nagroda dodatkowa za najciekawsze połą-
czenie składników – Zofia Podpora, Nowy 
Sielc: Sałatka z arbuza z ziołami 
Składniki: arbuz, ser feta, mięta, bazylia, 
2 łyżki miodu, 4 łyżki soku z cytryny 

Miąższ arbuza kroimy w dużą kostkę, doda-
jemy pokrojony ser feta oraz garść listków 
mięty, kilka listków bazylii. Przed podaniem 
polać miodem i sokiem z cytryny, delikatnie 
wymieszać.  

 
Opracowanie: Małgorzata Bielawska 

 
 

Ciąg dalszy Wprowadzenia ze s. 1 
 

Dziś z wielką radością informuję, że Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 
wydawca Wieści znad Orzyca, ma opłacone 
wszystkie faktury za druk – jesteśmy bez zale-
głości! Mamy również zapewnione w ramach 
porozumienia z UG Krasnosielc skromne środ-
ki finansowe na druk w dalszej części roku 
wydań comiesięcznych w objętości ok. 6 stron 
każde. Jeśli TPZK otrzyma inne wsparcie to 
poszerzymy objętość numerów do zakresu 
możliwego do sfinansowania. 

Proszę byście Państwo pamiętali, że Wieści 
są w pełnym zakresie przygotowywane w ra-
mach wolontariatu. Jednak bez pieniędzy na 
druk niczego nie uda się wydać. Każde nawet 
najmniejsze wsparcie finansowe umożliwi 
Wieściom obecność w Państwa domach – bez 
niego Wieści znikną z przestrzeni publicznej 
naszej gminy. Wpłaty proszę kierować na kon-
to bankowe TPZK podane w stopce 
redakcyjnej.  
Dziś szczególnie dziękuję: 
1. UG Krasnosielc 
2. Darczyńcy spoza gminy, który pragnie dalej 

pozostać anonimowym – 1 000 zł. 
3. Firmie Ekoinstal – 500 zł 
a. Zajazdowi Miranka – 100 zł, 
4. Agnieszce Leszczyńskiej - 50 zł 
 

Pozdrawiam serdecznie, 
 życząc w imieniu Redakcji zdrowych  

i radosnych Świąt Wielkanocnych. 
Sławomir Rutkowski 
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5 

Fot. w lewej kolumnie do art.: „Desery, napoje …” na s. 23 
Fot. w prawej kolumnie, od góry: ”Dyskoteka choinkowa” – s. 15, „Konkurs Wiedzy Rolni-
czej” – s. 18 i „Uroczyste otwarcie Kluibu Seniora w Krasnosielcu” – s. 17. 
Poniżej: „Polagry-Premiery” – s. 17.  
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Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40a, tel. 29 71 75 205 
Nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu  
Zespół redakcyjny: Sławomir Rutkowski kom. 796 030 115 rutkowski.plus@gmail.com 
Tomasz Bielawski kom. 604 645 355 dotomka@vp.pl Małgorzata Bielawska kom. 692 781 745  
domalagos@gmail.com, Danuta Sztych /SGGW/ danuta_sztych@interia.pl 
Mirosław Chodkowski oraz Alicja Grabowska, Magdalena Kaczyńska, Iwona Pogorzelska 
Korekta: Maria Weronika Kmoch 
Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji publikowanych tekstów, a także opatrywania 
ich własnymi tytułami. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy. Wydawca 
może wykorzystywać powtórnie lub udostępniać materiały wcześniej opublikowane przez TPZK. 
Nakład: 1 000 egz. Druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy, Przasnysz ul. Gdańska 1 

Zenon Rolek  
Drążdżewo 150, 662 570 485 

Dziś zamawiasz u nas materiały na dach - najpóźniej za trzy dni masz je u siebie. 
Przyjedziemy do ciebie i bezpłatnie dokonamy pomiarów, doradzimy co kupić, by było i solidnie i tanio. 
Zamówiony towar dowozimy bezpłatnie.  Zadzwoń:  29 767 31 07  Napisz:  biuro@kurpdach.pl 
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