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Wprowadzenie                                          Kolejny  rok  szkolny  minął …
Szanowni  Czytelnicy! 
 
Spójrzcie Państwo ile tekstów znajduje się 

w tym wydaniu Wieści, ile pracy one doku-
mentują, ile pamięci zostanie po tych 
wydarzeniach. Miejmy kochani wielki szacu-
nek dla tych, którym chce się chcieć! 

Zapraszam do lektury w imieniu wszystkich 
autorów tekstów i zespołu redakcyjnego. Ko-
lejne wydanie planowane jest na początek 
września. 

Sławomir Rutkowski

Bo gdzie jest na świecie 
Tak dobrze jak tu? 

Tylko w Gimnazjum! 
 
Na melodię znanego przedwojennego prze-

boju „Tylko we 
Lwowie” 60 ab-
solwentów 
żegnając się ze 
szkołą wykonało 
m.in. wspólną 
pieśń, w której 
refrenie z uśmie-
chem powtarzali, 
że już nigdzie nie 
będzie im tak do-
brze jak 
w krasnosielckim 
Gimnazjum. 
Właśnie oni byli 
głównymi boha-
terami 
uroczystego za-
kończenia roku 
szkolnego 
2017/18 w Szkole 
Podstawowej 
w Krasnosielcu, 
w skład której 
wchodzą oddzia-
ły gimnazjalne. 

Na początku 
uroczystości 
wszystkich 
uczniów, ich ro-
dziców, 
nauczycieli 
i przybyłych go-
ści serdecznie 
powitał dyrektor 
placówki Pan 
Andrzej Maluch-
nik. W swoim 
wystąpieniu pod-
kreślił, że 
miniony rok 
szkolny, choć 

trudny z racji wdrażania reformy i innych pro-
blemów organizacyjnych, to przyniósł wiele 
sukcesów i radości uczniom i ich rodzicom … 
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cd. ze str. 1  Kolejny rok szkolny 
minął…. 
 

… oraz dumy i satysfakcji nauczycielom, 
wychowawcom i dyrekcji. Wszystkim podzię-
kował za pracę i życzył udanych, słonecznych 
i pełnych zdrowego i radosnego wypoczynku 
wakacji, do których to życzeń dołączył się 
przewodniczący Rady Rodziców Pan Zbigniew 
Żebrowski oraz wójt gminy Pan Paweł Rusz-
czyński. 

Podsumowanie całorocznej pracy dydaktycz-
nej szkoły przedstawił wicedyrektor szkoły Pan 
Mirosław Chodkowski, który w swoim wystą-
pieniu zamieścił najważniejsze sukcesy 
mijającego roku szkolnego. Dyrektor wymienił 
nazwiska uczniów, którzy osiągnęli średnią 
ocen powyżej 5,0 - było ich łącznie 41, a naj-
lepsze wyniki osiągnęli: 

1. Jędrzejewski Sebastian  kl IIIb - g - śr. 
ocen  5,67 

2. Grabowska Diana   kl IIIa-g   5,50 
3. Perzanowska Wiktoria  kl VIa   5,50 
4. Kaczorek Maria  kl VIb   5,50 
5. Kołodziejczyk Julia   kl IVa   5,45 
6. Kryszk Emilia  kl IVa   5,45 
7. Sendal Łucja    kl Va   5,42 
8. Kołodziejczyk Oliwia kl IVa   5,36 
9. Zega Aleksandra   kl IIIb -g  5,33 
10. Gałązka Ewa   kl Va   5,33 
11. Kosińska Zuzanna  kl Va   5,33 
Uczniowie klas III gimnazjalnych osiągnęli 

bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalne-
go.  Szczególnie imponująco wypadły wyniki 
z części językowej, gdzie ze wszystkich języ-
ków na poziomie podstawowym są wyższe od 
średniej krajowej. Z języków na poziomie roz-
szerzonym oraz z historii wynik był wyższy od 
średniej powiatowej, w pozostałych częściach 
niewiele od tej średniej niższy. 

Indywidualnie egzamin napisali najlepiej: 
Sebastian Jędrzejewski, Barbara Szewczak 
i Diana Grabowska. 

Tegoroczne najważniejsze sukcesy w kon-
kursach to: 

- Jędrzejewski Sebastian finalista konkursu 
geograficznego, uczestnik II etapu konkursów: 
biologicznego, historycznego i fizycznego, 

- Goździewski Adrian -uczestnik III etapu 
wojewódzkiego konkursu geograficznego, 

- Konkurs Plastyczny „Maskotka olimpijska 
Twoim bohaterem” - laureat Jan Krawczyk, 

- Ogólnopolski Festiwal im. Krzysztofa 
Klenczona w Pułtusku - III m-ca Oliwia Pió-
recka i Diana Grabowska, 
- Finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
- konkurs pod hasłem „Na skrzydłach przyjaź-
ni” gdzie wyróżnienia otrzymali - Daria Kruk 
i Krystian Jastrzębski,  

- IX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
w Baranowie laureatki - Oliwia Piórecka 
i Diana Grabowska, 

- Powiatowy Konkurs „Młodzież zapobiega 
pożarom” - II m-ce Kac per Bednarczyk, 

- Eliminacje powiatowe Konkursu Recytator-
skiego Warszawska Syrenka - III m-ca Łucja 
Sendal i Wiktoria Domińska, 

- Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Pło-
niawach „Power of love” - I m-ce Dawid 
Dzięcioł; 

Rok szkolny 2017/18 obfitował w sukcesy 
sportowe. Spośród tych sukcesów na pierwszy 
plan wybija się srebrny medal naszej sztafety 

4x 100 m. dziewcząt klas gimnazjalnych w Fi-
nale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Sztafeta biegła w składzie: Diana 
Grabowska, Daria Kruk, Julia Olbryś 
i Aleksandra Zega.  

Tytuły Finalistek Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w l.a zdobyły ponadto: 

- Aleksandra Zega -IV miejsce w biegu na 
200 m., Daria Kruk -IV miejsce w biegu na 
400m. i Diana Grabowska V miejsce w skoku 
w dal. Wymienione zawodniczki zdobywały 
w swoich kategoriach pierwsze miejsca na eta-
pie powiatowym i międzypowiatowym. 

Inni uczniowie szkoły w Krasnosielcu rów-
nież zdobywali medale i puchary w wielu 
dyscyplinach sportowych. Indywidualnie mi-
strzostwo powiatu makowskiego zdobyli:  

- Bartosz Budny -I miejsce w tenisie stoło-
wym; 

- Hubert Kłyszewski  I m. w skoku w dal 
- Wiktor Budny I miejsce w skoku w dal 
Na Mistrzostwach Powiatu puchary zdobyły 

reprezentacje szkoły w wielu dyscyplinach, 
a tytuły mistrzowskie uzyskały: sztafeta przeła-
jowa klas IV-VI dziewcząt, sztafeta przełajowa 
klas IV-VI chłopców, sztafeta przełajowa 
dziewcząt z klas gimnazjalnych, I drużyna te-
nisa stołowego chłopców klas gimnazjalnych, 
drużyna chłopców w czwórboju lekkoatletycz-
nym. 

Jak co roku dyrek-
tor szkoły wręczył 
najlepszemu absol-
wentowi statuetkę w 
postaci popiersia pa-
trona szkoły św. Jana 
Pawła II. W tym roku 
szkolnym nagrodę 
otrzymał Sebastian 
Jędrzejewski. 

Powyższe sukcesy 
stały się dobrą okazją 
do ufundowania 
przez Radę Gminy 
jednorazowych sty-
pendiów, które 
wręczył goszczący na 
uroczystości wójt gminy Pan Paweł Ruszczyń-
ski. Otrzymali je za osiągnięcia w konkursach 
Sebastian Jędrzejewski i Adrian Goździew-
ski, a za sukcesy sportowe Daria Kruk, 
Aleksandra Zega, Diana Grabowska i Julia 
Olbryś. 

Już za rok gimnazjum jako szkoła przejdzie 
definitywnie do historii i wspomnień. Jak będą 
pamiętać ten etap swojej edukacji tegoroczni 
absolwenci? Pewnie różnie, choć jak to bywa, 
w miarę upływu czasu w ich pamięci pozostaną 
przede wszystkim te dobre wspomnienia, 
wszak spędzili tu swoje najlepsze, bo wczesno-
młodzieńcze trzy lata. Z pewnością sprawdzi 
się kolejny cytat z tekstu wspomnianego na 
wstępie przeboju: 

 
I jeśli już będziesz   
Wspominać miał znów,  
To nasze gimnazjum!  
To szkoda gadania,  
Bo co chcesz, to mów  
Nie ma jak tu!  

 
Mirosław Chodkowski, 

fot. na s. 1 

Wycieczka  do  Sierpca 
 
W niedzielę, 3 czerwca dzieci ze szkoły 

w Drążdżewie wraz z rodzicami i katechetką 
panią Jolantą Gacioch wybrały się na wyciecz-
kę do Sierpca. Już od samego rana 
towarzyszyła im piękna, słoneczna pogoda. 
W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tego 
dnia zorganizowane zostało wyjątkowe wyda-
rzenie, był to Dzień Dziecka w Skansenie. 
Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla 
zwiedzających każdy, niezależnie od wieku 
mógł poczuć się jak dziecko. Było tam przed-
stawienia kukiełkowe, koncert folklorystyczny, 
dawne gry i zabawy, kiermasz zabawek i ręko-
dzieła, a także degustacje ulubionych 
dziecięcych smakołyków. Do świata marzeń 
przenieśli widzów artyści z Teatru Lalek „Cza-
rodziej” z Warszawy, prezentując 
przedstawienia „Smok wawelski” i „Śpiąca 
królewna”. Na scenie amfiteatru wystąpił też 
Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy 
„Koderki“ w koncercie „Ludowe gry i zabawy 
dziecięce”. Na terenie muzealnej wsi na zwie-
dzających czekało niemało atrakcji. Pokazy 
codziennych prac w zagrodach sprawiały, że 
ekspozycja ożyła na nowo. Tym co jednak 
przyciągnęło największą uwagę małych i du-

żych był udział w uroczystej Mszy Św. 
celebrowanej w zabytkowym drewnianym ko-
ściele z Drążdżewa w intencji dzieci 
komunijnych i ich rodzin. Zgodnie z muzealną 
tradycją o godzinie 14.00 turyści mogli uczest-
niczyć w uroczystej Mszy Św. Był to dzień 
pełen wrażeń i niespodzianek. Pełni satysfakcji 
z pobytu w Sierpcu i zadowoleni wróciliśmy 
do Drążdżewa. 

 
Jolanta Gacioch, Fot. s. 2 

 
 

Technologie  z  klasą 
 
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kla-

sy siódmej ze szkoły w Drążdżewie  
realizowali na lekcjach Informatyki program 
„Technologie z klasą”. Uczyli się jak być bez-
piecznym w sieci i nie zagrażać innym 
użytkownikom internetu. Poznali nowe języki 
programowania: HTML i JavaScript. Program 
miał na celu uwrażliwienie uczniów na zjawi-
sko cyberprzemocy, a także zachęcenie ich do 
programowania. 
 

Edyta Grabowska 
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Sebastian  i  Adrian 
Finalistami  Konkursu  Geograficznego 

 

Uczniowie naszego gimnazjum, Sebastian 
Jędrzejewski i Adrian Goździewski z klasy IIIb 
brali udział w finale przedmiotowego Konkur-
su Geograficznego organizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nasi pry-
musi jako jedyni reprezentowali w finale tych 
zawodów nasz Powiat Makowski. Sebastian 
już po raz drugi zdobył tytuł finalisty konkur-
su. Nasi prymusi kontynuują coroczne, bardzo 
wysokie osiągnięcia uczniów krasnosielckiego 
gimnazjum w tym konkursie: Basi Kaczorek– 
finalistki konkursu, Wiktorii Załęskiej – fina-
listki konkursu, Kacpra Włodarskiego – 
laureata konkursu, Adama Suskiego – finalisty 
konkursu, Eli Tupacz – laureatki konkursu 
i Dominiki Domińskiej – finalistki konkursu. 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to za-
wody najwyższej rangi, cieszą się one 
największym prestiżem, ale są to jednocześnie 
konkursy o największym stopniu trudności. 

Konkursy te są organizowane z myślą 
o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 
zainteresowania wybranym przedmiotem nau-
czania, prezentujących rozległą wiedzę, 
wykorzystujących umiejętność twórczego my-
ślenia do rozwiązywania trudnych zadań 
problemowych. Celem konkursu geograficzne-
go było rozwijanie ciekawości poznawczej 
uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień geogra-
ficznych. Lista finalistów tego konkursu 
obejmuje wyłącznie uczniów ze szkół war-
szawskich. Uzyskując ten sukces Sebastian 
i Adrian dostaną dodatkowe punkty podczas 
rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 
oczywiście stopień celujący z geografii na 
świadectwie końcowym. Życzymy naszym 
prymusom osiągnięcia również innych nagród. 

A oto co piszą sami finaliści o swoim udziale 
w konkursie: 

Sebastian Jędrzejewski: „Chodzę do trzeciej 
klasy gimnazjum, ale już od pierwszej klasy in-
teresuję się geografią. Ciekawie prowadzone 
lekcje przez pana nauczyciela zainspirowały 
mnie w drugiej klasie do wzięcia udziału 
w konkursie kuratoryjnym z tego przedmiotu. 
Zdobyłem wtedy tytuł finalisty i doświadczenie 
przydatne w kolejnych latach nauki. Postano-
wiłem więc, spróbować swoich sił również 
w tym roku. Po bardzo udanym drugim etapie 
(rejonowym) konkursu, gdzie uzyskałem naj-
lepszy wynik w całym województwie, 
zmotywowałem się do dalszej pracy. Etap wo-
jewódzki odbył się w Warszawie, gdzie 
poziom konkursu był jeszcze wyższy niż 
w tamtym roku, a ilość zadań bardzo trudnych 
większa. Nie miałem za dużo szczęścia, po raz 
kolejny uzyskałem tytuł finalisty, a do tytułu 
laureata zabrakło mi jedynie 3 punkty. Mimo 
to jest to dla mnie olbrzymi sukces, tym bar-
dziej, że jest to moje drugie tego typu osiągnię-
cie. Czuję się również zaszczycony, że mogłem 
rywalizować z warszawską elitą. O wielkości 
sukcesu świadczy fakt, że otrzymałem list od 
fundacji z propozycją dostania stypendium i 
kontynuowania dalszej nauki w bardzo dobrym 
liceum w Warszawie, które jest jednym z naj-
lepszych w Polsce. Uważam tę propozycję za 
ciekawą i zastanawiam się nad jej realizacją z 
uwagi na wysoki poziom nauczania w tej szko-
le. Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować mojemu nauczycielowi geografii, 

panu Edmundowi Mące za wysiłek włożony w 
przygotowanie mnie do wszystkich etapów 
konkursu i motywowanie mnie do pracy. Po-
dziękowania należą się też moim rodzicom, 
którzy przez cały czas mnie wspierali”.  

Adrian Goździewski: „Już w szkole podsta-
wowej interesowałem się przyrodą, a w 
szczególności lubiłem tematy dotyczące geo-
grafii. Od początku nauki w gimnazjum 
przedmiot ten stał się jednym z moich ulubio-
nych, a nauka jego przychodziła mi łatwo. 
W klasie trzeciej postanowiłem więc wziąć 
udział w geograficznym konkursie przedmio-
towym, aby rozwijać swoje zainteresowania. 
Najpierw udało mi się awansować do etapu re-
jonowego, co już było dla mnie wielkim 
osiągnięciem. Zadania na etapie rejonowym, 
który się odbył w Ostrołęce były trudne, ale 
byłem dobrze przygotowany, bardzo dużo pra-
cowaliśmy na dodatkowych zajęciach koła 
zainteresowań. Tylko nas czworo, w tym ja 
i Sebastian awansowaliśmy do etapu woje-
wódzkiego w Warszawie. Na etapie 
wojewódzkim niektóre zadania były bardzo 
trudne. Napisałem dobrze, ale zabrakło mi je-
dynie dwa punktów do uzyskania tytułu 
finalisty. Uważam swój udział w konkursie za 
duże osiągnięcie. Cieszę się, że mogłem posze-
rzyć swoją wiedzę, która z pewnością przyda 
mi się w liceum. Bardzo dziękuję panu Ed-
mundowi za przygotowanie mnie do każdego z 
trzech etapów konkursu podczas dodatkowych 
zajęć koła zainteresowań oraz za wsparcie, któ-
re zachęcało mnie do dalszej pracy. Dziękuję 
również moim rodzicom, którzy mnie moty-
wowali do pracy”. 

Serdecznie gratulujemy Sebastianowi i Ad-
rianowi oraz ich rodzicom sukcesu w konkursie 
kuratoryjnym. Życzymy Wam, abyście nadal 
podejmowali kreatywne działania w dziedzinie 
nauki oraz rozwijali swoje naukowe pasje. 
Składamy życzenia powodzenia w dalszych 
etapach kształcenia. 

Tradycyjnie, gorąco pozdrawiam naszych ab-
solwentów - laureatów i finalistów 

kuratoryjnych konkursów z geografii i z histo-
rii, których przygotowywałem - szczególnie 
tych z ostatnich lat: Basię Kaczorek, Wiktorię 
Załęską, Kacpra Włodarskiego, Adama Su-
skiego, Elę Tupacz, Dominikę Domińską, Olę 
Wilkowską, Radka Ładę. Wasze osiągnięcia 
były również wyjątkowe. Wiemy, że świetnie 
realizujecie swoje zamierzenia. Trzymajcie tak 
dalej i spełniajcie swoje marzenia! 

 
Edmund Mąka, Sebastian Jędrzejewski, 

 Adrian Goździewski, Fot. s. 2 

Rajd  rowerowy 
„Dla  Niepodległej” 

 

15 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IIIb ze 
Szkoły Podstawowej w Drążdżewie wraz 
z wychowawczynią wybrali się na rajd rowe-
rowy. W związku z obchodzonym w tym roku 
100-leciem odzyskania niepodległości hasło 
rajdu brzmiało „Dla Niepodległej”. O godzinie 
9:00 wyruszyliśmy pod opieką rodziców 
w drogę. Pogoda tego dnia była piękna, słońce 
nas ogrzewało, zaś lekki wiatr chłodził. Trasa 
prowadziła przez Wólkę Drążdżewską, Raki 
i Przytuły. Miejscem docelowym było gospo-
darstwo państwa Doroty i Marcina 
Grabowskich w Drążdżewie Małym.  

Jadąc przez Raki skręciliśmy w stronę Papier-
nego Borku, aby odwiedzić Miejsce Pamięci 
Narodowej zwane „Szubienicą”. Tam uczniowie 
wysłuchali krótkiej lekcji historii związanej z tym 
miejscem, gdzie zostali straceni żołnierze walczą-
cy w Powstaniu Styczniowym. Przypomnieliśmy, 
że patron naszej szkoły Edward Rolski był wła-
śnie uczestnikiem walk powstańczych i zginął na 
Ziemi Drążdżewskiej. Na pomniku postawiliśmy 
znicz i minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, któ-
rym jesteśmy wszyscy winni wdzięczność i hołd. 
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą 
drogę. Szczęśliwie dotarliśmy na miejsce, a tam 
czekało na nas palące się ognisko oraz mnóstwo 
smakołyków. Każde dziecko upiekło dla siebie 
kiełbaskę, a po posiłku dzieci rozegrały mecz. 
Następnie uczestnicy podzieleni na trzy grupy 
rywalizowali w integracyjnej grze „Państwa – 
Miasta”. Uczniowie musieli wykazać się znajo-
mością miast, państw, roślin, zwierząt, imion, 
rzeczy i potraw zaczynających się na określoną li-
terę. Emocji było co niemiara, gdyż każda 
drużyna chciała wygrać. Rodzice czuwali nad po-
prawnością podawanych haseł, a wychowawczyni 
liczyła punkty. Zwyciężyła drużyna numer 2, ale 
nagrody otrzymali wszyscy. Były nimi bardzo 
smaczne lody.  

Około 12:30 podziękowaliśmy gospodarzom 
i szczęśliwie wróciliśmy do szkoły. W tym miej-
scu podziękowania należą się rodzicom, którzy 

sprawowali opiekę nad uczestnikami rajdu tj. pani 
Beacie Heromińskiej za utrwalanie naszego wy-
jazdu na zdjęciach, a także paniom: Elenie 
Dabioch, Sylwii Dudek, Dorocie Jurczewskiej, 
Grażynie Krajewskiej, Ewie Marchewka, Danucie 
Napierkowskiej, Agnieszce Żebrowskiej i Kamili 
Łada, która jadąc samochodem asekurowała naszą 
grupę. Państwu Grabowskim dziękujemy za go-
ścinność. Tegoroczny rajd był udany, a dzieci 
bardzo zadowolone. Z pewnością za rok ucznio-
wie już klasy IV wybiorą się na podobną 
wyprawę.  
Wychowawczyni klasy IIIb - Elżbieta Szewczak 
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Zakończenie roku szkolnego 
2017/18 w Przedszkolu w Krasnosielcu 

 
Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla 

wszystkich dzieci które z niecierpliwością cze-
kały na wakacje. W naszym przedszkolu 
uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło 
się 21 czerwca. Dzieci wprowadziły nas w wa-
kacyjny nastrój śpiewając letnie, wesołe 
piosenki, natomiast starszaki opowiedziały 
w wierszach o niełatwej, przedszkolnej co-
dzienności. Wszystkie dzieci uświetniły swoje 
grupowe występy wesołymi tańcami, które ko-
jarzyły się z wakacjami.  

Przyszłym pierwszoklasistom życzymy suk-
cesów w szkole oraz miłych wspomnień 
związanych z naszą placówką.  

 
Iwona Chełchowska 

 
 

Krasnosielckie  przedszkolaki 
w  Leśniczówce  Przejmy 

 
Wszystko co żyje, porusza się, wydaje głosy, 

wywołuje duże zainteresowanie u dzieci 
w wieku przedszkolnym.  

Dlatego 23 i 24 maja dzieci z naszego przed-
szkola wraz z opiekunami odwiedziły 
leśniczówkę Przejmy. Podczas wycieczki dzie-
ci obserwowały drzewa i zwierzęta spotkane 
po drodze. Pani Ewa Bartoszewska oprowadzi-
ła grupę leśną ścieżką edukacyjną, 
opowiedziała i pokazała wiele ciekawych rze-
czy, zwróciła też uwagę na właściwe 
zachowanie się w lesie. Później dzieci obejrza-
ły film pt. ,, Na wycieczce”  oraz zgromadzone 
w izbie eksponaty zwierząt występujące 
w tamtejszych lasach. Na koniec wszyscy 
zgromadzili się przy ognisku posilając się pie-
czoną kiełbaską. 

 
Iwona Chełchowska 

 

Dzień  Rodziny 
w  Przedszkolu  w  Krasnosielcu 

 
15 maja w naszym przedszkolu odbył się 

Dzień Rodziny. Pogoda dopisała, co sprawiło, 
że zarówno dzieci jak i rodzice bawili się 
wspaniale. Zapach pieczonych kiełbasek i we-
soła muzyka witały wchodzących gości do 
naszego ogródka przedszkolnego na radosny 
piknik. Wspólny pierwszy taniec był tylko 
wstępem do niezwykłego i kolorowego, pełne-
go niespodzianek pikniku, gdzie czekała cała 

masa atrakcji. Animatorzy z Teatru Forma bar-
dzo się starali, aby rozbawić i wprawić w 
dobry nastrój nie tylko dzieci, ale także rodzi-
ców. Pokaz tęczowych mydlanych baniek 
ogromnych rozmiarów fruwających po całym 
ogrodzie był niezwykle atrakcyjny dla wszyst-
kich. Konkursy taneczne oraz zręcznościowe 
połączyły we wspólnej zabawie dzieci i doro-
słych. Balonowymi zwierzątkami zostały 
obdarowane wszystkie dzieci. Były konkursy 
dla dzieci, malowanie twarzy oraz wiele innych 
atrakcji, które cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. Kolorowy ogród przedszkola 
zamienił się w salę balową, na której dzieci 
z rodzicami świetnie się bawili. W przerwie od 
zabawy wszyscy goście mogli posilić się pie-
czoną na grillu kiełbaską, gorącym żurkiem, 
pysznym ciastem i popcornem. Zabawa trwała 
kilka godzin integrując rodziców, dzieci i panie 
pracujące w przedszkolu. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zaba-
wę! 

Iwona Chełchowska 
 
 

„Doskonale  się  bawimy, 
bo dzień tańca obchodzimy” 
 

27 kwietnia 2018r. zgodnie z kalendarzem 
niezwykłych dni w przedszkolu obchodziliśmy 
Dzień Tańca. Jak powszechnie wiadomo, ta-
niec to wspaniała forma aktywności ruchowej 
dająca wiele radości i zadowolenia. Tego dnia 
przedszkolaki przybyły do przedszkola w ta-
necznych nastrojach. Dziewczynki założyły 
sukienki do tańca, zaś chłopcy kolorowe stro-
je. Zabawę rozpoczęliśmy od radosnego 
powitania tańcem integracyjnym. Następnie 
dzieci miały okazję dowiedzieć się, jakie ma-
my rodzaje tańca i spróbować określić, co to 
za taniec oraz zaprezentować sposób wykona-

nia danego tańca. Wspólny taniec dyskotekowy 
dodał energii i podniósł poziom euforii na dal-
szą część zabawy. Był to wspaniały dzień, 
pełen radości, wspólnej i wesołej zabawy, któ-
ry z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
przedszkolaków. 

Iwona Chełchowska 
 
 

Teatrzyk 
,,Najlepszy  rachunek 
dobro  plus  szacunek” 

 
27.04.2018r. przedszkole w Krasnosielcu 

odwiedzili aktorzy z teatru „Arena” z Białego-
stoku. Zaprezentowali przedstawienie pt. 
,,Najlepszy rachunek dobro plus szacunek”. 
Główny bohater – Staś początkowo był nie-
grzecznym chłopcem, który nie słucha mamy 
i wszystkim dokoła dokuczał. Podczas wy-
cieczki do ZOO sprawił przykrość 
wychowawczyni, koleżance z klasy, staruszce, 
małpom i wężowi.  

Na koniec zrozu-
miał swój błąd, że źle 
postąpił i nie szano-
wał innych. 
Postanowił wszyst-
kich przeprosić i już 
nigdy więcej tak się 
nie zachowywać. 
Najważniejsze, że po-
trafił przyznać się do 
winy, a to nie jest ła-
twe. Przedszkolaki 
podczas tej wspaniałej 
lekcji dowiedziały  
się, że nie można wy-
śmiewać się z innych 
osób, należy pomagać 
sobie nawzajem, być 
dobrym, uczynnym, 
a szacunek do innych, 
bez względu na wiek 
jest jedną z najważ-
niejszych wartości. 

 
Iwona Chełchowska 
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Dzień  Dziecka 
w  Nowym  Sielcu 
 

Piękna słoneczna, wręcz upalna pogoda za-
chęciła wielu mieszkańców Nowego Sielca 
i Krasnosielca do przyjścia na festyn wiejski 
z okazji Dnia Dziecka. W niedzielę 27 maja 
plac zabaw przy Świetlicy w Nowym Sielcu 
zapełnił się dziećmi małymi i nieco większymi, 
mamusiami, tatusiami, babciami i dziadkami. 

Przez 3 godziny dzieci brały udział w grach 
i zabawach prowadzonych przez niezastąpioną 
panią Agnieszkę Gałązkę, która zmobilizowała 
do pomocy swoich uczniów. Były różne spor-
towe konkurencje, bicie rekordu skakania przez 
skakankę, kręcenie hula-hop, nauka tańca 
i wiele innych atrakcji. Wszystkie dzieci dosta-
ły upominki, baloniki, słodycze. Panie z Kółka 
Rolniczego upiekły rozmaite ciasta, można też 
było napić się kawy, herbaty czy napoju z mię-
ty. Właściciel sklepu Lewiatan p. Tadeusz 
Kryszk zafundował, oprócz upominków dla 
dzieciaków, zimne napoje oraz – ku ogromnej 
uciesze milusińskich dwa pudła lodów, a pysz-
ne lizaki przyniósł mieszkaniec Nowego Sielca 
p. Maciej Libchaber. Odbyło się także wręcze-
nie wygranych Żółtych Rowerów w konkursie 
Lewiatana. Duży rower odebrała Paulina Ku-
plicka z Krasnosielca, a mały Monika Dębek 
z Pienic.  

Serdeczne podziękowania dla: pań z KR 
„Nowe Sielczanki” za pomysł, organizację 
i przygotowanie bufetu, państwa Joanny i Ta-
deusza Kryszków za wparcie finansowe, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za ufundowanie upominków dla 
dzieci oraz dla wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizację 
imprezy. 
 
Małgorzata Bielawska, KR „Nowe Sielczanki” 

Fot. s. 2 

Dzień  Dziecka 
 
6 czerwca 2018 w przedszkolu w Drążdże-

wie odbył się „Dzień Dziecka”. Zabawy przy 
muzyce umilała nam grupa animatorów  „Live 
Events” z Przasnysza. Było kolorowo i wesoło. 
Wszyscy znaleźli coś dla siebie. Pogoda sprzy-
jała, a na twarzach dzieci widać było szerokie 
uśmiechy. Były zjeżdżalnie, konkursy, tańce, 
ogromne puzzle oraz bańki mydlane. Niespo-
dziewanym gościem okazał się „Minionek”, 
który przybył do nas w trakcie pikniku. Nie za-
brakło również malowania buzi, czy też 
wykręcanych balonów. Podczas świętowania 
dzieci mogły częstować się przysmakami przy-
gotowanymi przez ukochane mamy. Wszystko 
było bardzo 
smaczne, za co 
bardzo dzięku-
jemy. Dzień 
ten dostarczył 
wszystkim 
dzieciom wielu 
pozytywnych 
emocji i nieza-
pomnianych 
wrażeń.  

 
Justyna  

Rupińska 

Płonka  Kościelna 
– IX Festiwal Młodych 16 czerwca 2018r. 

 
Festiwal Młodych jest formą nowej 

ewangelizacji i miejscem twórczego 
wyznawania wiary. 16 czerwca 2018 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Drążdżewie 
pod opieką p. Jolanty Gacioch i rodziców udali 
się do Matki Bożej Królowej Młodzieży, aby 
podziękować Matce Bożej i Jezusowi za łaski, 
które otrzymywali w ciągu całego roku 
szkolnego. Celem wyjazdu było zapoznanie się 
z historią Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Młodzieży w Płonce Kościelnej 
i uczestniczenie w Festiwalu Młodych jako 
formie modlitwy. W czasie festiwalu 
pogłębialiśmy swoje relacje z Trójcą Świętą. 
Kiedy dojechaliśmy na spotkanie przy źródle 
„na Łasku” i „drodze Maryjnej”, dołączyliśmy 
do tańca belgijskiego. Potem, pieszo wraz 
z procesją udaliśmy się na pola płonkowskie. 
Uczestniczyliśmy w katechezie Piotra 
Kowalczyka. Następnie odbył się koncert 
ewangelizacyjny – Tau, bardzo dobrze się na 
nim bawiliśmy. O godz. 14 zjedliśmy obiad. Po 
koronce do Bożego Miłosierdzia i możliwości 
spowiedzi na polu pokuty oraz skorzystania 
z modlitwy wstawienniczej w strefie 
pojednania wróciliśmy do autobusu. Festiwal 
Młodych był okazję do wspólnego 
przeżywania wiary i dzielenia się 
doświadczeniem chrześcijańskiego życia. 
Prosiliśmy pana Boga o dar ożywienia naszej 
wiary i aktywnie uczestniczyliśmy w Festiwalu 
Młodych. Kolację zjedliśmy w McDonald’s. 
Do domu wróciliśmy około godz. 20. Ten 
wyjazd zapamiętamy na długo. Chcielibyśmy 
zachęcić do udziału w tym festiwalu swoich 
rówieśników. Mamy nadzieję, że za rok też się 
odbędzie i będziemy mogli spotkać się 
z Bogiem, naszymi koleżankami i kolegami na 
polach płonkowskich. 

Jolanta Gacioch 
 
 

Śniadanie  daje  moc 
 
Uczniowie z klasy II i III a ze szkoły 

w Drążdżewie pod kierunkiem wychowawcy 
sami robili kanapki. Dzieci przyniosły do 
szkoły potrzebne produkty. Działania te 
poprzedziła pogadanka na temat jedzenia 
zdrowych produktów. Uczniowie wiedzą, że 
zdrowa żywność, m.in.: woda mineralna, soki 
bez dodatku cukrów, napoje bez 
konserwantów, przetwory mleczne, kanapki na 
bazie pieczywa pełnoziarnistego, sałatki, 
owoce i warzywa są mile widziane 

w codzienn
ym 
odżywiani
u. 
Wcześniej 
rozmawiali 
o zasadach 
zdrowego 
odżywiania
, m.in. 
o tym jak 
komponow
ać posiłki, 
jak łączyć 
smaki, 

jakie produkty należy jeść, żeby być zdrowym, 
dlaczego musimy się zdrowo odżywiać i jeść 
śniadanie? W ten sposób dzieci uczą się tego, 
czym jest kultura spożywania posiłków 
i higiena ich przygotowywania, rozwijają 
kreatywność i wyobraźnię. Kanapki 
przygotowane przez dzieci nie tylko były 
smaczne, kolorowe i zdrowe, ale także pięknie 
ozdobione i pełne witamin. Pamiętać należy, że 
najlepiej smakują kanapki wykonane 
własnoręcznie. I ta maksyma sprawdziła się tu 
doskonale, gdyż największe niejadki zjadały 
swoją porcję z apetytem. Nasza szkoła bierze 
udział w „Programie dla szkół”, którego celem 
jest promowanie wśród dzieci zdrowych 
nawyków żywieniowych. Właściwe 
odżywianie jest bardzo ważne, gdyż wpływa na 
funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu. 

 
Bożena Kołakowska, 

Fot. s. 2 
 

Bezpieczne  wakacje 
 

W ponie-
działek, 18 
czerwca 2018 
r. szkołę 
w Drążdżewie 
odwiedził po-
licjant, 
dzielnicowy – 
sierż. szt. pan 
Łukasz Ła-
zarz. 
W trakcie 
spotkania 
przeprowadził 
rozmowę 
z dziećmi klas 
I – VII na te-
mat 
bezpieczeń-
stwa 
w związku ze 
zbliżającymi 
się wakacjami. Funkcjonariusz policji przypo-
mniał dzieciom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, prawidłowego przej-
ścia przez jezdnię, omówił jak zachować się, 
gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubi-
my, przypomniał dzieciom zasady 
bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na 
podwórku. Przestrzegał również przed korzy-
staniem z niestrzeżonych kąpielisk, 
rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw 
w niebezpiecznych miejscach. Omówił zasady 
zachowania się podczas wypoczynku w górach 
oraz niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać nas 
wsi podczas prac rolniczych. Celem spotkania 
było przypomnienie uczniom podstawowych 
zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, 
na wsi, w mieście, w górach czy na drodze, 
uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa oraz 
kształtowanie wyobraźni. Spotkanie przebiegło 
w sympatycznej atmosferze, a pan policjant 
udzielał wskazówek jak bezpiecznie bawić się 
podczas wakacji, po to, aby po ponad 2 – mie-
sięcznym odpoczynku szczęśliwie i pełni sił 
wrócić do szkoły.   

Bardzo dziękujemy! 
Michał Walasek, Fot. s. 2 
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Wycieczka 
do  Milanówka  i  Warszawy 

 
We wtorek 15 maja 2018 dzieci z oddziałów 

przedszkolnych z Drążdżewa pod opieką p. M. 
Zuzelskiej, p. A. Mizerek, p. J. Rupińskiej, p. 
M. Walaska i p. C. Krawczyk  wybrały się na 
wycieczkę do Milanówka i Warszawy. 

Pierwszym etapem wycieczki było 
zwiedzanie fabryki Krówek w Milanówku. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od założenia 
profesjonalnych fartuszków, chroniących przed 
możliwymi zabrudzeniami podczas wizyty 
w fabryce. Dzieci obejrzały ogromne maszyny 
służące do wytwarzania cukierków. 
Pracownicy fabryki zdradzili im jak powinna 
wyglądać i smakować prawdziwa krówka. 
Objaśnili proces produkcji, przedstawili 
pracownice fabryki, które potrafiły zapakować 
do 80 kg krówek dziennie każda. Podstawowe 
składniki krówek to mleko, cukier i masło. 
Wszystko trafia do dużego kotła i jest mieszane 
i gotowane przez godzinę, aż do osiągnięcia 
temperatury 115 stopni Celsjusza. Gorąca, 
aromatyczna masa krówkowa jest następnie 
przelewana do wielkich form, mających kształt 

sporych stołów i tam sobie spokojnie stygnie 
i gęstnieje przez 2 godziny. Kiedy już 
odpowiednio stężeje jest krojona na prostokąty 
i spłaszczana w specjalnej wałkownicy do 
grubości, którą mają gotowe cukierki. Potem 
prostokąty są cięte na długie paski i trafiają na 
duży stół, przy którym pracownicy sprawnie 
kroją je na małe cukierki, a kilka pań zawija 
cukierki w takim tempie, że „świstak może się 
schować”. Wszystko jest robione ręcznie. 
Najmilszym i zarazem najsłodszym momentem 
była możliwość spróbowania z taśmy 
produkcyjnej świeżo zrobionej krówki. 
Następnie każde dziecko zaprojektowało swoje 
opakowanie, w które następnie zawinęło 
cukierka – krówkę. Aktywnością kończącą 
atrakcyjną wizytę w Fabryce Krówek Ciągutek 
była praca plastyczna „Krowa”. Rysunki dzieci 
tak bardzo się spodobały, że zostały 
obdarowane małymi paczuszkami krówek 
ciągutek. 

Po zwiedzeniu fabryki krówek udaliśmy się 
do baru mlecznego „Bambino” w Warszawie, 
gdzie zjedliśmy pyszny obiadek. 

Następnie wędrowaliśmy śródmieściem 
Warszawy podziwiając wysokie gmachy 
budynków i zabytki stolicy. Zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcia przed Pałacem Kultury 
i Nauki, po czym wyruszyliśmy autokarem do 
Pluszakolandii.  

Tam na dzieci czekało na miejscu wiele 
atrakcji. Na początku dzieci odwiedziły 
„Wesołe zoo”, w którym jeździły na wielkich 
elektrycznych pluszakach. Każda kolejna 
atrakcja sprawiała uczestnikom wycieczki dużą 
frajdę i uśmiechy na buziach były coraz 
szersze. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
„Park wodny”, a w nim regaty na kolorowych 
pontonomotorówkach, ręcznie napędzanych 
łódkach, zabawa w powietrznej kuli na wodzie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się przejazd 
kolejką pluszakową. Nadmiar energii dzieci 
spożytkowały na pompowanym zamku i dużej 
trampolinie.  

W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, 
dzieciom dopisywały humory, wszyscy 
wzajemnie dzielili się wrażeniami z wycieczki. 
Zadowoleni i pełni pozytywnych doznań 
wróciliśmy do Drążdżewa. Wycieczka była 
udana. To był niezapomniany dzień, pełen 
radosnych i emocjonujących wrażeń. 

 
Barbara Kluczek, fot. s. 2 

Szkolenie  dla  rodziców 
i  nauczycieli  poświęcone 
profilaktyce  narkotykowej 

 
W piątek 18 maja 2018 r. o godz.15:00 w na-

szej szkole odbyło się szkolenie dla rodziców 
i nauczycieli poświęcone profilaktyce narkoty-
kowej. Szkolenie poprowadził pan Łukasz 
Łazarz – nasz dzielnicowy. Podczas zajęć 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat 
problematyki uzależnień, a także poznali regu-
lacje prawne związane z tematyką 
narkotykową.  

Przedstawiona została prezentacja dotycząca 
szkodliwości zażywania narkotyków i dopala-
czy oraz zaprezentowana walizka edukacyjna. 
W walizce znajdowały się atrapy 11 najpopu-
larniejszych środków odurzających. Oprócz 
woreczków z narkotykami policyjna walizka 
wyposażona jest w gadżety, które służą do 
przechowania i zażywania tych substancji. Są 
tam szklane i metalowe fifki, młynki do roz-

drabniania suszu oraz pojemniczki, które służą 
jako schowki do narkotyków. Wśród gadżetów 
był np. scyzoryk, który po rozłożeniu okazuje 
się metalową lufką do palenia. Edukacja rodzi-
ców i wychowawców, ma na celu wyostrzenie 
ich czujności. Niepozorna metalowa śruba mo-
że się okazać schowkiem na dopalacze, 
a zabawkowa piłeczka młynkiem do marihua-
ny. 

Szkolenie odbyło się w ramach kampanii 
„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Bar-
dzo dziękujemy panu policjantowi Łukaszowi 
Łazarzowi za cenne informacje.  

 
Barbara Kluczek 

 

Kangur matematyczny 2018 
 
Aż dwudziestu czterech uczniów ze szkoły 

w Drążdżewie przystąpiło w tym roku do 
konkursu „Kangur Matematyczny”. Jest to 
konkurs międzynarodowy, podzielony na kilka 
kategorii wiekowych. Ma formę testu 
wielokrotnego wyboru. Zadania wymagają 
przede wszystkim logicznego myślenia, ale też 
sprawności rachunkowej.   

Uczennica klasy czwartej – Natalia 
Grabowska uzyskała bardzo wysoki wynik 
w swojej kategorii i zdobyła wyróżnienie. 
Gratulujemy Natalce i życzymy dalszych 
sukcesów w matematycznych zmaganiach. 

 
Edyta Grabowska 

Fot. Na s. 2 
 

Bezpiecznie  na  wsi  mamy 
– upadkom  
zapobiegamy 

 
Uczennica klasy I Julita Chmielińska 

SP w Drążdżewie zajęła II miejsce 
w rejonowym etapie VIII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy”. Konkurs był zorgani-
zowany przez placówkę terenową 
KRUS w Makowie Mazowieckim. Ju-
litka wykonała pracę plastyczną 
w formacie A-3 na temat zapobiegania 
wypadkom mogącym się zdarzyć 
w gospodarstwach rolnych. W nagrodę 
otrzymała dyplom i słuchawki. 

Gratulujemy!  
Anna Zega 
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Dzień  Mamy  i  Taty 
 
Jak co roku, przedszkolaki z Drążdżewa 

świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 25 maja, 
w piątek wszystkie dzieci słowem i piosenką 

wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną 
dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele 
rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, 
a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po 
wspaniałych występach w których dzieci 
zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, 
wokalne i taneczne na twarzach rodziców 
zauważyć można było tylko jedno – 
wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po 
zakończonym programie artystycznym dzieci 
wręczyły swoim rodzicom piękne, 
własnoręcznie wykonane upominki i zaprosiły 
na słodki poczęstunek. Atmosfera tej 
uroczystości była podniosła, ale 
i bardzo radosna, przebiegała 
w niezwykle rodzinnej i miłej 
atmosferze. 

Dziękujemy za zaangażowanie 
i pomoc w zorganizowaniu tej 
uroczystości. 

 
Barbara Kluczek w imieniu 

Wychowawców 
 
 

Strażacy  w  szkole 
 
Dnia 31 maja, w środę dzieci 

z grupy „Smerfy” i z grupy „Sówki” 
z niecierpliwością oczekiwały 
przyjazdu przedstawicieli Ochotniczej 
Staży Pożarnej z Drążdżewa. Gościli 
u nas strażacy: pan Jerzy 
Kuśmierczyk, pan Mateusz Sztych 
i pan Tomasz Włodarski.Podczas 
spotkania strażacy przybliżyli 
obecnym zasady postępowania 
w przypadku pożaru, sposoby 
alarmowania służb ratowniczych. 
Zaprezentowali naszym 
wychowankom ubranie specjalne, 
sprzęt ochrony dróg oddechowych, 
sprzęt do akcji ratowniczych-
gaśniczych. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie 
słuchały o niebezpiecznej pracy 
strażaka i chętnie wypowiadały się na 
zadawane pytania. Z wielką radością 
przymierzali strój strażaka, hełm, aby 
poczuć się choć przez chwilę jak 

strażak. Mieli również możliwość zobaczenia 
z bliska wozu bojowego i sprzętu znajdującego 
się w nim. Wielką atrakcją okazała się 
przejażdżka wozem strażackim, ale największą 
frajdą dla naszych maluchów było lanie 
wody.Spotkanie zakończyło się pamiątkowym 
zdjęciem, a dzieci wręczyły naszym gościom 
drobne upominki.Wrażenia jakie dostarczyli 
nam strażacy na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Z całego serca dziękujemy 
przedstawicielom straży za przybycie 
i poświęcenie nam swojego cennego czasu. 

 
Magdalena Zuzelska 

 
 

Dzień  Rodziny 
w  Drążdżewie  

 
Przełom maja i czerwca kojarzony jest 

zwykle z aktywnością fizyczną, grillowaniem 
na świeżym powietrzu, a przede wszystkim 

z Dniem Matki, Dziecka i Ojca. Wszystkie te 
aktywności tradycyjnie już połączyliśmy 
w jedno: „Święto Rodziny”!  

Jednak 4 czerwca w naszej szkole odbyła się 
uroczystość, która miało nieco inny charakter 
niż zawsze. W związku z przypadającą w tym 
roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości chcieliśmy, aby tegoroczne 
Święto akcentowało to ważne wydarzenie. 
Tym bardziej, iż patriotyzm zaczyna się 
w rodzinie. 

Imprezę rozpoczął Rodzinny Turniej Wiedzy 

o Polsce pod hasłem: „Kocham Cię Polsko”! 
W zabawie zmierzyły się dwie drużyny, 
w skład których weszli przedstawiciele klas I-
VII oraz ich rodzice.Zarówno „Biali” jaki 
i „Czerwoni” wykazali się bogatą wiedzą na 
temat historii, geografii, przyrody i innych 
zagadnień związanych z naszą małą i dużą 
ojczyzną. Pomimo niełatwych zadań 
uczestnicy zmagań konkursowych spisali się na 
medal! Gratulujemy! 

Następnie przenieśliśmy się w plener, gdzie 
sportowo integrowaliśmy się z rodzicami. 
Najpierw należało wykazać się szybkością 
biegnąc w sztafecie, później sprytem 
i zwinnością w grach i zabawach 
przygotowanych przez wychowawców. Wiele 
emocji dostarczył nam też mecz piłki nożnej: 
chłopcy kontra tatusiowie oraz zmagania 
dziewcząt i mam w „zbijaku”.  

Dla zmęczonych upałem i rywalizacją 
sportową czekał piknik, gdzie chowając się 
w cieniu można było zjeść zupę i kiełbaski. 
Kusiło też smakowicie wyglądające ciasto oraz 
pachnący kompot. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia tej 
środowiskowej uroczystości! 

W przemiłej i rodzinnej atmosferze minął 
dzień! Do zobaczenia za rok – zapewne będzie 
wiele atrakcji i doskonałej zabawy! 

 
Justyna Zysk 

 
Chroń  się  przed  kleszczami  
wszystkimi  sposobami 

 
W roku szkolnym 2017/18 szkoła 

w Drążdżewie uczestniczy 
w programie profilaktycznym „Chroń 
się przed kleszczami wszystkimi 
sposobami!”, którego celem jest 
edukacja na temat kleszczy i chorób 
odkleszczowych. Program 
realizowany jest we współpracy 
z Powiatową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Makowie Maz. 
Kleszcze to pajęczaki, które przenoszą 
groźne choroby, m.in. boreliozę czy 
kleszczowe zapalenie mózgu. Ich 
liczba z roku na rok globalnie się 
zwiększa. Program ten w naszej 
szkole, cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci 
przyczyniając się do wzrostu poziomu 
ich wiedzy na temat kleszczy jak 
i profilaktyki chorób odkleszczowych. 
Dzieci poznały, co to są kleszcze, 
gdzie występują, jakie są sposoby 
przenoszenia się kleszczy na 
zwierzęta i ludzi oraz jakie choroby 
mogą przenosić kleszcze. Ponadto 
dowiedziały się o metodach 
zabezpieczenia się przed 
wszczepieniem się kleszcza w ciało 
człowieka, miejscach na ciele 
człowieka, najbardziej narażonych na 
ugryzienie przez kleszcza oraz 
podstawowych zasadach 
postępowania po ugryzieniu przez 
kleszcza. Uczniowie poznali od czego 
zależy cykl rozwojowy kleszczy. 

 
Michał Walasek 
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Wycieczka  do  Olsztynka, 
Niekielkowa  i  Olsztyna 

 
We wtorek, 22 maja  2018 r. uczniowie klas I 

– III ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie 
wyruszyli wraz z opiekunami – p. A. Zega, p. 
B. Kołakowską, p. E. Szewczak i p. M. 
Walaskiem  na wycieczkę do Olsztynka, 
Niekielkowa i Olsztyna. Pierwszym punktem 
wycieczki był pobyt w Hucie Szkła 
Artystycznego w Olsztynku. Dzieci poznały 
cykl powstawania szkła i gotowego produktu 
oraz komponenty potrzebnye do jego 
wytwarzania. Uczestniczyły w lekcji 
teoretycznej oraz pokazie praktycznym. 
Z zaciekawieniem obserwowały tworzenie 
szklanych przedmiotów, które błyskawicznie 
i precyzyjnie powstawały w rękach hutników. 
Obserwowały jak powstają szklane cudeńka – 
ptaszki, kwiaty, serduszka, które cieszą 
oko. Zachwyt wzbudziła też wystawa 
artystycznych przedmiotów wykonanych ze 
szkła. Dzieci mogły wykazać się zdobytą 
wiedzą, odpowiadając na pytania z czego 
powstaje szkło, w jakiej temperaturze jest 
wytapiane i jak nazywają się narzędzia 
wykorzystywane do tworzenia szklanych 
arcydzieł. Czworo dzieci za prawidłowe 
odpowiedzi otrzymało szklane serduszka. 
Następnie odwiedziliśmy Zwierzyniec 
Warmiński w Nikielkowie pod Olsztynem. 
Jest on prowadzony przez Państwa 
Wiesławę i Henryka Prokopowiczów. Na 
terenie około 18 hektarów oraz 
w zabudowaniach gospodarskich, klatkach 
i wolierach mieszka wiele różnorodnych 
gatunków zwierząt. U Państwa 
Prokopowiczów znajdują dom oraz 
odpowiednią opiekę i traktowanie. Gospodarze 
bardzo o nie dbają, są z nimi bardzo związani, 
traktują je jak członków rodziny. Pan Henryk 
potrafi bardzo ciekawie opowiadać o swoich 
podopiecznych. Wie, z jakich terenów 
pochodzą, jakie mają zwyczaje, czym się 
żywią. Zna orientacyjną wagę i „wzrost” 
zwierząt, ich nazwy gatunkowe. 
Najwspanialsze jest jednak to, że prawie 
wszystkie zwierzęta są oswojone. Dzieci mogły 
je pogłaskać, dotknąć, niektóre wziąć na ręce. 
Mogły też pod okiem gospodarzy nakarmić 

zwierzęta pokrojoną 
marchewką, jabłkiem 
czy suchym chlebem, 
który jest dla wielu 
z nich prawdziwym 
przysmakiem. 
W gospodarstwie 
można spotkać 
między innymi: 
strusie, krowy zebu, 
krowy szkockie, 
kangury walabia 
bennetta, daniele, 
owce awassi, owce kameruńskie, owce 
somalijskie, kuce szetlandzkie, kuce fiordzkie, 
kuce haflinger, osła, świnki morskie, lamy, 
kozy kameruńskie karłowate, barany 
francuskie, króliki wiedeńskie podpalane, 
króliki rasy baran francuski, gęsi kubańskie, 
gęsi bernikla białolica, gęsi tybetańskie, kaczki 

mandarynki, kaczki karolinki, kurki silki 
jedwabiste, bażanty złote, bażanty królewskie, 
bażanty łowne, papugi. To była doskonała 
lekcja przyrody. Dzieci bardzo dużo się 
nauczyły bawiąc się przy tym wspaniale. 
Kolejnym punktem wycieczki był pobyt 
w hurtowni spożywczej ,,ABER Sp. z o. o.’’ 
w Olsztynie. Dzieci dowiedziały się jak 
przechowywane są przeróżne produkty 
spożywcze: mrożonki, słodycze, koncentraty, 
herbaty, makarony, ryże, kasze, cukier, 
przyprawy, przetwory owocowo – warzywne, 
soki, wody, napoje, desery, karma dla zwierząt, 
produkty dedykowane do szerokiej gastronomi. 

Bardzo dziękujemy pracownikom hurtowni za 
oprowadzenie i prelekcję na temat zdrowego 
żywienia, a także za słodki poczęstunek. 
Następnie nadszedł czas na lekcję astronomii. 
Dzieci w Olsztyńskim Planetarium obejrzały 
na seans pt. „Ziemia, Księżyc i Słońce”, który 
był odpowiedzią na najbardziej nurtujące 

ludzkość pytania: Dlaczego świeci 
Słońce? Jak „działa” Księżyc? Jak 
zmieniają się pory roku? Jak wygląda 
jesienne niebo nocą? To niezwykle 
pasjonujący seans, który w sposób bardzo 
prosty wyjaśnił w jaki sposób Słońce 
i Księżyc determinują życie na Ziemi, jak 
powstał kalendarz i jak przebiegała 
historia kosmicznych podróży oraz 
lądowań na Srebrnym Globie. 
Uczestnikom bardzo podobał się pokaz. 
W prosty i zabawny sposób przedstawione 
zostały najbardziej podstawowe zjawiska 
astronomiczne, które można 
zaobserwować na nocnym i dziennym 
niebie. Ostatnim punktem wycieczki był 
pobyt w sali zabaw „Małpi gaj”. Dzieci 
mogły skorzystać z licznych atrakcji 

takich jak: wielopoziomowe konstrukcje 
z labiryntami, zjeżdżalnie, rurowe ślizgi, tuby, 
baseny z piłkami, ścianki wspinaczkowe, mini 
pojazdy i wiele innych. Dzieci były bardzo 
odważne, bez trudu pokonywały przeszkody 
i zanurzały się w kolorowych piłeczkach. 
Zadowoleni i pełni wrażeń o godz. 21:00 
wrócili z wycieczki, gdzie przed szkołą na 
dzieci czekali stęsknieni rodzice. Wycieczka 
była udana. Pogoda i humory dopisywały 
wszystkim.  

 
Michał Walasek 

Rajd  rowerowy  klasy  V 
 

Uczniowie klasy V ze szkoły w Drążdżewie 
tuż przed wakacjami czyli 20 czerwca wybrali 
się na klasowy rajd rowerowy. Ubrani 
w odblaski, zaopatrzeni w wodę i „coś do 
przegryzienia” pod opieką rodziców Pani: 
A. Parzuchowskiej, D. Grabowskiej i K. Kruk 
oraz wychowawczyni H. Kęszczyk wyruszyli 
o 8.00 na trasę rowerową. Pogoda dopisywała 
więc nie sprawiał żadnej trudności przejazd. 
Celem wyprawy była ścieżka ekologiczna 
„Z lasem za Pan Brat” i Rezerwat Zwierzyniec. 
Po dotarciu do miejsca gdzie rozpoczyna się 
ścieżka uczniowie zapoznali się z regulaminem 
obowiązującym w lesie i wyruszyli szlakiem 
„Z lasem za Pan brat”. Po drodze można było 
zapoznać się z informacjami dotyczącymi flory 
i fauny środowiska leśnego, jak chronić 
przyrodę oraz poznać różne gatunki drzew. Na 
„pajączku” można było odpocząć i coś 

„przekąsić”. Na kolejnym przystanku można 
było wygrywać melodie na „Leśnych 
Cymbałach” oraz grać w różne gry zwią zane 

tematycznie z lasem. 
Po dotarciu do 
Rezerwatu można było 
pooglądać plansze 
edukacyjne i znów 
wzbogacić swoją 
wiedzę ekologiczną. 
Do szkoły grupa 
dotarła około godziny 
13. Zadowoleni 
i wzbogaceni o nową 
wiedzę ekologiczną 
oraz doświadczenia 
podczas wycieczek 
rowerowych uczniowie 
zakończyli rajd 
rowerowy. 
 

Hanna Kęszczyk 



Wieści znad Orzyca Nr 5-6 (133-134) maj-czerwiec 2018,  strona  10 

Wycieczka  szkolna 
 
28 maja 2018r. uczniowie kl. IV-VI naszej 

szkoły udali się na dwudniową wycieczkę do 
Kazimierza Dolnego, Sandomierza oraz okolic.  

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Kazimierz 
Dolny - jedno z najpiękniejszych miast w Pol-
sce. Tam wdrapaliśmy się na sam szczyt wieży 
strażniczej, z której rozciągał się piękny widok 
na Wisłę i całe miasto. Później udaliśmy się na 
Starówkę, gdzie podziwialiśmy otaczające Ry-
nek kamienice oraz pozostałości z czasów, gdy 
Polską rządził Kazimierz Wielki. Po ok. 3 go-
dzinnym zwiedzaniu zarządzono czas wolny, 
podczas którego można było zakupić pamiątki 
oraz maślane koguty - symbol Kazimierza 
Dolnego. Następnie udaliśmy się do Krzemio-
nek Opatowskich, gdzie mieści się kopalnia 
krzemienia pasiastego oraz Muzeum Archeolo-
giczne i Rezerwat Krzemionki. Tam 
przeszliśmy liczącym ok. 1,5 km długości pod-
ziemnym korytarzem i poznaliśmy jak 5000 lat 
temu nasi przodkowie wydobywali krzemień. 
Później udaliśmy się do hotelu.  

Drugi dzień powitał nas pięknym słońcem. 
Po sutym śniadaniu wyruszyliśmy w stronę 
Opatowa, by poznać od środka Zakład Cukier-
niczy Krówki Opatowskiej. Na miejscu 
braliśmy udział w warsztatach cukierniczych, 
których słodkim zakończeniem było zapako-
wanie w ozdobne kuferki własnoręcznie 
wykonanych krówek. Następnie udaliśmy się 
do Sandomierza, czyli miasta filmowego „Ojca 
Mateusza”. Tam wraz z panią przewodnik 
zwiedziliśmy wzdłuż i wszerz całe miasto. 
Największą atrakcją było przejście przez Furtę 
Dominikańską, czyli tzw. Ucho Igielne. Le-
genda głosi, że czasami Ucho Igielne się 
zamyka, ale dzieje się to wtedy, gdy przecho-
dzi przez nie osoba mająca coś na sumieniu. Po 
ukończeniu zwiedzania wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. W jej trakcie nie mogło zabraknąć 
obowiązkowego punktu każdej wycieczki, czy-
li posiłku w McDonald’s. Gdy już napełniliśmy 
nasze brzuchy, zmęczeni ale szczęśliwi wróci-
liśmy do domu.  

Ta wycieczka była bardzo udana. Mamy na-
dzieję, że jeszcze nieraz odwiedzimy te 
miejsca. 

Katarzyna Glinka, Kl.VI 
 

Świat  przyszłości 
 
Pod takim hasłem odbył się wojewódzki 

konkurs literacki, którego honorowym patrona-
tem został Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Celem konkursu było zachę-
cenie uczniów do rozwijania talentów 
pisarskich. Naszą szkołę w tym konkursie re-
prezentowała Katarzyna Glinka. Kasia napisała 
opowiadanie pt. „Jak widzę swoją przy-
szłość?”. Spośród wielu tysięcy nadesłanych 
prac z województwa mazowieckiego zostały 
wyłonione najlepsze i te znalazły się w książce 
pt. „Świat przyszłości”. Opowiadanie Kasi zo-
stało dostrzeżone, wysoko ocenione przez jury 
konkursu i znalazło się w ww. publikacji. 
Nadmienię, iż z całego naszego rejony jest to 
jedyna praca. Kasi gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów literackich. Kto wie, może 
rośnie nam autorka nowych bestsellerów. 

 
Agnieszka Mikulak 

Wycieczka  do  Warszawy 
 
Dnia 27.05.2018r. uczniowie klas IV-VII 

Szkoły Podstawowej w Rakach udali się na 
wycieczkę do Warszawy. Po dotarciu do stoli-
cy wszyscy udali się na Starówkę. Tam w role 
przewodników wcieliły się uczennice naszej 
szkoły, które w ciekawy sposób opowiadały 
o znajdujących się nie opodal zabytkach. Na-
stępnie uczestnicy wycieczki udali się do teatru 
„Buffo” na przedstawienie pt. „Zemsta”. Sztu-
ka oparta była na komedii  Aleksandra Fredry 
pod tym samym tytułem. Przedstawienie trwa-
ło ponad godzinę i był to czas pełen wrażeń. 
W trakcie drogi powrotnej dało się słyszeć wie-
le komentarzy o obejrzanym spektaklu. 
W większości były to pochlebne opinie. Po 
uczcie duchowej nie mogło zabraknąć czegoś 
dla ciała. Przystanek w McDonaldzie był przy-
jęty przez uczestników wyprawy z wielkim 
entuzjazmem.  

Ta wycieczka była dla wszystkich ciekawym 
doświadczeniem, ponieważ wielu uczniów by-
ło w teatrze po raz pierwszy. Pozostaje 
nadzieja, że nie ostatni. 

 
Katarzyna Glinka, Kl.VI 

 

Be  the  Best 
 

Język angielski nie jest językiem obcym dla 
uczniów szkół podstawowych Gminy Krasno-
sielc. Udowodnili to biorąc udział w III edycji 
Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Be 
the Best”, którego Organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa w Rakach. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z czte-
rech szkół: Szkoły Podstawowa im. Stanisława 
Kostki w Amelinie, Szkoła Podstawowa im. 
Edwarda Rolskiego w Drążdżewie, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu 
oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Rakach.  

Najlepsze cztery osoby z każdej szkoły wzię-
ły udział w finałowym etapie międzyszkolnym. 
Tegoroczny edycja była wyrównana, gdyż róż-
nice punktowe były minimalne Głównym 
celem konkursu była promocja języ-
ka angielskiego wśród uczniów szkół 
podstawowych, jak również zwróce-
nie uwagi na ważną rolę jaką 
w dzisiejszym świecie odgrywa zna-
jomość języków obcych. Konkurs 
stworzył szansę promocji i wyróż-
nienia uczniów zdolnych w klasach 
IV-VII szkoły podstawowej oraz 
wzmocnił motywację do nauki. Moż-
liwość sprawdzenia swoich 
umiejętności oraz rywalizacja z in-
nymi uczestnikami z pewnością 
stanowiła istotny bodziec pobudzają-
cy twórcze myślenie, kształtowanie 
estetyki wypowiedzi pisemnej oraz 
umiejętność radzenia sobie ze stre-
sem.  

Wszystkim uczestnikom II etapu wręczono 
dyplomy, zaś zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody. Nad przebiegiem etapu gminnego 
konkursu czuwała Gminna Komisja Konkur-
sowa, w skład której weszły nauczyciele języka 
angielskiego ze szkół Gminny Krasnosielc: 
p. Anna p. Krukowska, p. Anna Wosiak, 
p. Konrad Zysk oraz p. Justyna Zysk. 

Wyniki Konkursu przestawiają się następują-
co: 

I miejsce – Julia Chełchowska ze Szkoły 
w Krasnosielcu, 

II m.– Katarzyna Glinka z Szkoły w Rakach, 
III m.– Piotr Szczepański ze Szkoły w Kra-

snosielcu. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

Justyna Zysk 
 
 

Duża  lub  mała  paka 
Dla  bezdomniaka 
 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakach 
w ramach wolontariatu z przyrody zorganizo-
wały zbiórkę karmy dla psów i kotów. Akcja 
przebiegała pod hasłem: „Duża lub mała paka 
dla bezdomniaka”. Jak co roku, dziecięce serca 
nie pozostały obojętne na psią i kocią niedolę. 
Uczniowie do szkoły przynieśli  mniejsze bądź 
większe paczki z karmami, oczywiście nie za-
brakło kocyków i kołderek dla czworonogów.  

Wszystkie 
datki zostaną 
przekazane do 
schroniska w 
Kruszewie, 
gdzie na pewno 
będą z radością 
spożytkowane. A my w ramach wdzięczności 
dostaniemy łapę albo pomachanie ogonkiem. 
Pamiętajmy również o naszych domowych 
psach czy kotach i zapewniajmy im wszystko 
czego potrzebują, one z pewnością się odwza-
jemnią. 

Magdalena Janowska  
 

Żywa  lekcja  historii 
 
W ramach obchodów "Roku dla Niepodle-

głej" 9 maja gościliśmy w Szkole Podstawowej 
w Rakach grupę artystyczną "Rekonstrukto". 
Artyści pod hasłem "Ku niepodległej" zapre-
zentowali nam historyczną opowieść o tym jak 
bohaterowie walczyli o wolność, honor i oj-
czyznę.  

Była to wesoła lekcja historii, upamiętniająca 
dążenia niepodległościowe Polaków. Ucznio-
wie podczas spotkania obejrzeli stroje z epoki 
(szwoleżer, powstaniec, kosynier, oficer I bry-
gady Legionów Polskich) i kolekcję replik 
broni używanych przez powstańców i w I woj-
nie światowej.  

Teresa Kaszuba 
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Klasa IIa  zwiedza Olsztyn 
 
W dniu ósmego czerwca uczniowie kl. IIa 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kra-
snosielcu wybrali się wraz z opiekunami – 
wychowawczynią Aliną Błaszkowską i panią 
Iloną Wójcik na wycieczkę do Olsztyna. 
Pierwszym etapem podróży było zwiedzanie 
gotyckiego zamku krzyżackiego w Nidzicy. 
Dzieci zobaczyły eksponaty ukazujące najstar-
szą historię Prusów, zamku i miasta, zdjęcia 
Nidzicy sprzed I i II wojny światowej. W zbro-
jowni mogły zobaczyć kopie uzbrojenia 
piechoty chłopskiej i rycerstwa z okresu bitwy 
pod Grunwaldem. Zaciekawiło je wyposażenie 
mazurskich chałup oraz sprzęty użytku domo-
wego. Zwiedziły Salę Rycerską dawną 
kancelarię wójta, kaplicę i refektarz. Zobaczyć 
tu można było piękne XV wieczne polichromie 
oraz gotyckie sklepienie. Zwiedzanie zamku 
zakończyliśmy wizytą na sali widokowej - 
dawnego krzyżackiego spichlerza z pięknym 
starym drewnianym obelkowaniem i gankami 
wartowniczymi oraz panoramą na miasto. 
W tej sali mieści się obecnie ,,Galeria pod Bel-
ką”. W gotyckiej scenerii sal zamkowych 
organizowane są również koncerty, wernisaże, 
konferencje, bankiety, biesiady i bale. Dzieci z 

żalem opuszczały zamek, ale czekały na nie 
kolejne atrakcje. W Olsztynie przywitał nas 
przewodnik, który w bardzo ciekawy sposób 
zapoznał dzieci z historią Olsztyna, oprowadził 
nas po Starym Mieście, do którego można 
wejść przez Wysoką Bramę. Zwiedziliśmy 
XIV wieczny zamek oraz pochodzącą z tego 
samego czasu katedrę św. Jakuba. Przy pomni-
ku Mikołaja Kopernika dzieci mogły zrobić 
zdjęcia oraz kupić pamiątki przedstawiające 

Olsztyn. Aby nieco ochłonąć od upału udali-
śmy się do trzypoziomowego aquaparku 
w Pluskach. To był wspaniały czas na relax 
i dobrą zabawę. Oprócz basenów różnych roz-
miarów znajduje się tu brodzik dla dzieci 
z mini zjeżdżalnią, z zielonym dinozaurem plu-
jącym wodą. Dużo emocji dostarczyła 
dzieciom rwąca rzeka, w której zabawy nie 
miały końca. Zrelaksowane dzieciaki udały się 
do olsztyńskiego planetarium na seans astro-
nomiczny ,,Ziemia, Księżyc, Słońce”. 
Dowiedziały się w przystępny sposób dlaczego 
świeci Słońce i do czego można je wykorzy-
stać? Jak zmieniają się pory dnia i roku? Co się 
dzieje na niebie? Były to podstawy wiedzy 
o Kosmosie. Następnie odwiedziliśmy miesz-
czącą się w tym samym budynku nowoczesną 
multimedialną bibliotekę ,,Planeta 11”, która 
pełni funkcję nie tylko biblioteki, ale także 
centrum kultury. Dla chwili wytchnienia dzieci 
ochłodziły się przy pobliskich fontannach. Peł-
ne wrażeń i emocji dzieciaki wracały do 
stęsknionych rodziców. Z wycieczki były bar-
dzo zadowolone. 
 

Wychowawca klasy IIa, Alina Błaszkowska 

Święto  Rodziny  w Rakach 
 
30 maja 2018r. w Szkole Podstawowej 

w Rakach odbyło się Święto Rodziny. Ucz-
niowie, dzieci przedszkolne i ich rodzice 
wspólnie uczcili Dzień Dziecka, Dzień Matki 
i Dzień Ojca. Uroczystość rozpoczęli ucznio-
wie klas IV i V, którzy zaprezentowali bajkę 
pt. „O królewnie Przyrodzie i siedmiu krasno-
ludkach”. Po nich wystąpili uczniowie klasy 
pierwszej i przedszkolaki, którzy słowami 
wierszy i piosenek złożyli moc najszczerszych 
życzeń. Po części oficjalnej dzieci udały się na 
boisko, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. 
Rodzice zaś mieli czas na chwilkę odpoczynku 
i relaksu przy kawie i herbacie. Dzieci uczest-
niczyły w konkursach i zabawach organizowa-
nych przez grupę animacyjną z Przasnysza. 
Nawet upal nie przeszkodził w wyśmienitej za-
bawie.  

Teresa Kaszuba 
 
 

Sukces Agnieszki i Mateusza 
 
W naszej szkole jest wielu pasjonatów histo-

rii, którzy co roku próbują swoich sił 
w konkursach historycznych i osiągają sukce-
sy. W tym roku ze swoja wiedzą postanowili 
zmierzyć się Agnieszka Olkowska 
z klasy VI i Mateusz Bartosiewicz 
z klasy VII, którzy wzięli udział 
w konkursie historycznym „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1887–1922. O niepodległość 
i granice Rzeczpospolitej”.  

Konkurs ten, zakresem wiedzy 
i umiejętności, pięknie wpisał się 
w obchodzoną w bieżącym roku 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

Dla Agnieszki i Mateusza była to 
wiedza zupełnie nowa, którą musieli 

opanować od podstaw. Oczywiście dotyczyła 
ona nie tylko historii Polski, ale również histo-
rii powszechnej oraz znajomości broni, 
architektury obronnej, topografii wojskowej, 
heraldyki, literatury, muzyki i malarstwa histo-
rycznego z lat 1887–1922, czyli od powstania 
Ligii Polskiej do odzyskania przez Polskę nie-
podległości i ustalenia granic.  

Agnieszka i Mateusz spisali się na medal, bo 
dzięki swojej pracy dotarli aż do etapu woje-
wódzkiego tego konkursu, który odbył się 
w Warszawie i obydwoje uzyskali tytuły laure-
ata. Dodam tylko, że aby uzyskać tytuł laureata 

trzeba było zdobyć minimum 80% punktów.  
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, gorąco 

gratulujemy im sukcesu i życzymy powodzenia 
w następnych latach. 

Małgorzata Regulska 
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Gminny  Konkurs Czytelniczy 
 
Wśród legend znad Orzyca – to już dziesiąta 

edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego or-
ganizowanego przez Bibliotekę Szkolną 
Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu. Konkurs 
cieszy się zainteresowaniem dzieci od 2009r, 
kiedy to odbył się po raz pierwszy. Był to kon-
kurs wiedzy o Janie Brzechwie i jego 
twórczości pod hasłem: Brzechwa dzieciom, 
przeznaczony dla uczniów klas I–III. Trzyoso-
bowe drużyny odpowiadały na pytania 
dotyczące twórczości i życia J. Brzechwy. By-
ły też do rozwiązania rebusy, zagadki, 
kolorowanki. Rywalizację drużyn zaś kończyły 
inscenizacje utworów. Kolejne dwie edycje to 
konkursy literackie, a następne trzy to konkur-
sy plastyczne. Ostatnie pięć edycji były 
skierowane do uczniów klas IV-VII. 

Tematyka Gminnych Konkursów Czytelni-
czych przedstawiała się następująco: 

2009 - Brzechwa dzieciom. 
2010 – Lokomotywą Pana Tuwima przez 

świat!  
2011 – Wśród przyjaciół Kubusia Puchatka. 
2012 – Astrid Lindgren i jej Dzieci z Buller-

byn. 
2013 – Puc, Bursztyn i inne zwierzaki. Jan 

Grabowski i jego książki. 
2014 – Dlaczego warto czytać? 
2015 – To warto przeczytać! 
2016 - W świecie baśni Andersena. 
2017 – Okładka mojej ulubionej książki. 
2018 – Wśród legend znad Orzyca. 
Prace uczniów oceniała komisja, w której od 

początku uczestniczą p. Aldona Rusinek i p. 

Krystyna Wierzbicka-Rybacka i przez pierwsze 
trzy konkursy p. Barbara Kołodziejczyk. Potem 
w kolejnych konkursach członkami komisji by-
ły: p. B. Heromińska, p. M. Czarnecka, p. B. 
Bębenkowska, p. E. Żbikowska, p. L. Dawi-
dziuk, p. A. Dobrzyńska, p. J. Kaczorek i p. U. 
Dembicka. 

Finał X Gminnego Konkursu Czytelniczego 
– Wśród legend znad Orzyca odbył się 30 maja 
2018r. Wpłynęło 39 prac ze Szkoły Podstawo-
wej w Drążdżewie i w Krasnosielcu. 

Oto wyniki konkursu: 
I miejsce komisja przyznała Karolowi Pło-

skiemu ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie 

za ilustrację do legendy Deska z przydrożnego 
krzyża. 

II miejsce zajęło troje uczniów: 
- Magdalena Sobocińska ze Szkoły Podsta-

wowej w Krasnosielcu za ilustrację do legendy 
O zatopionym mieście i suliskich dzwonach, 

- Weronika Wronowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Krasnosielcu i ilustracja do legendy 
Nocna przygoda krasnosielckiego drwala, 

- Wojciech Napierkowski z SP w Drążdże-
wie, ilustracja do legendy Deska 
z przydrożnego krzyża 

III miejsce zdobyli: 
- Szymon Kacprzyński z SP w Drążdżewie 

i ilustracja do legendy Suliski diabeł, 
- Natalia Płuciennik z SP w Drążdżewie, ilu-

stracja do legendy Jak ropucha za dobroć 
zapłaciła, 

- Paweł Gozdek z SP w Drążdżewie, ilustra-
cja do legendy Suliski diabeł, 

Komisja postanowiła również przyznać czte-
ry wyróżnienia. Otrzymali je następujący 
uczniowie: 

- Julia Parzuchowska z SP w Drążdżewie za 
ilustrację do Deska z przydrożnego krzyża, 

- Maja Szachta z SP w Drążdżewie za ilu-
strację do Ślady na piasku, 

- Piotr Lipka z SP w Drążdżewie za ilustrację 
do legendy Suliski diabeł, 

- Natalia Wyszyńska z SP w Drążdżewie za 
ilustrację do legendy O zatopionym mieście 
i suliskich dzwonach. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestni-
kom za udział w konkursie. Gratulujemy 
zwycięzcom i zapraszamy do kolejnych edycji. 

 
Andrzej Sierak 

„Moje hobby – moja praca” 
Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu  
z zakresu doradztwa zawodowego 

 
Celami, które przyświecały organizacji kon-

kursu było: 
1. Promowanie działań zachęcających 

uczniów do odkrycia w sobie pasji, która może 
wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową. 
2. Rozwijanie kreatywności uczestników kon-
kursu. 
3. Promowanie osiągnięć uczniów. 
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

Zadaniem konkursowym było zaprezento-
wanie swojego przyszłego zawodu – pasji 
(hobby) w najciekawszy i najbardziej kreatyw-
ny sposób. Z pond 50 prac, które wpłynęły jury 
w składzie Monika Kowalczyk (nauczyciel j. 
angielskiego, doradca zawodowy), Mariusz 
Bobiński (nauczyciel informatyki), Nina Gra-
bowska (nauczyciel plastyki i techniki) 
wyłoniło aż 7 prac. Były to prezentacje multi-
medialne, rysunki, plakat, wywiad, 
opowiadanie a także album. Zwycięzcom kon-
kursu gratulujemy pomysłowości i życzymy by 
pasja stała się w przyszłości ich wymarzoną 
pracą.  

I miejsce – Marcin Kuplicki (SP Krasno-
sielc) 

II miejsce- Katarzyna Glinka (SP Raki) oraz 

Radosław Ochtera (SP Raki) 
III Michał Kuplicki (SP Krasnosielc) oraz 

Milena Grabowska (SP Amelin) 
Wyróżnienia otrzymali: Michalina Mamiń-

ska (SP Krasnosielc) oraz Piotr Wróblewski 
(SP Drążdżewo). 

 
Monika Kowalczyk 

Goście  z  antypodów 
w  Szkole  Podstawowej 
w  Krasnosielcu 

 
28.05.2018r klasa IVb wraz wy-

chowawcą-Panią Moniką Kowalczyk, 
gościła dwoje Australijskich uczniów 
Bryce (11 lat) i Abbey (9 lat) wraz 
z mamą Andrea.  

Obcokrajowcy zaprezentowali swo-

im rówieśnikom naj-
ciekawsze fakty na 
temat kraju, z które-
go pochodzą. Dzieci 
miały szansę usły-
szeć australijski 
akcent, porozmawiać 
w języku angielskim, 
poznać i zobaczyć 
tamtejszą walutę 
i wymienić się z no-
wymi znajomymi 
adresami e-mail. 
Mamy nadzieję, że 
nie była to ostatnia 
wizyta naszych gości 
w Polsce.  

 
M. Kowalczyk 

Fot. s. 2 
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Anglojęzyczni  goście 
 
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 lutego 2018 r., w murach 
Szkoły 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 wymagającej porozumienia. 
Był to odpowiedni moment, aby swobodnie 
porozmawiać w języku angielskim, kształcić 
umiejętności słuchania, ale także zadawania 
pytań. Niezwykłą popularnością cieszyły się 
zajęcia taneczne, które prowadził Ronak oraz 
nauka chińskiej kaligrafii. Nasi uczniowie 
długo przygotowywali się do wizyty obcokra-
jowców, opracowując prace na konkurs języka 
angielskiego na najlepszy plakat informacyjny 
o Indiach lub Chinach. Shuning i Ronak z 

przyjemnością pogratulowali zwycięzcom oraz 
wręczyli nagrody na specjalnie zorganizowa-
nym z tej okazji Walentynkowym apelu. 
Zwycięzcy Powiatowego Konkursu Piosenki 
Anglojęzycznej mieli także okazję zaprezento-
wać 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 G. 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 p. Monika Kowalczyk (nauczyciel ję-
zyka angielskiego, koordynator projektu 
Kidspeak) oraz pozostałe nauczycielki języka 
angielskiego p. Edyta Błaszczak, p. Anna Zasz-
toft oraz p. Agnieszka Radomska (nauczyciel 
WOSu). Projekt nie doszedłby do skutku gdy-
by nie przychylność nauczycieli i pracowników 
oraz wsparcie finansowe Dyrekcji naszej szko-
ły. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za 
poświęcony czas oraz zaangażowanie. 

 
Monika Kowalczyk 

 

Harcerski  Kurs  Pierwszej 
Pomocy  Przedmedycznej 

 
W sobotę 12 maja harcerze z 25 Krasnosielc-

kiej DH uczestniczyli  w niecodziennej 
zbiórce. Gościli w swojej harcówce ratowni-
ków z Harcerskiego Klubu Ratunkowego 
„RENIBUS” z Przasnysza, który działa przy 
Hufcu Przasnysz. W teorii i praktyce goście 
udzielali nam cennych informacji dotyczących 
pomocy przedmedycznej osobom poszkodo-
wanym. Druhna Magda instruowała jak zadbać 
o własne bezpieczeństwo podczas udzielania 
pomocy poszkodowanym, jak się zachować 
w przypadku gdy poszkodowany jest nieprzy-
tomny, ale oddycha. Druhny Weronika, 
Małgosia, Klaudia, Natalia i druh Mateusz po-
kazywali jak podchodzić do poszkodowanego, 
jak sprawdzać przytomność i oddech, jak  
układać w pozycji bezpiecznej i co ważnego 
przekazać, gdy dzwonimy po pomoc na nume-
ry alarmowe. Potem wszyscy „kursanci” 
wykonywali te ćwiczenia w grupach, aby do-
brze utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności. 
Uczyliśmy się jak postępować z poszkodowa-
nym przytomnym Na manekinach 
ćwiczyliśmy resuscytację krążeniowo odde-
chową, na wypadek, gdyby trzeba było 
przywrócić poszkodowanemu oddech. Ratow-

nicy przywieźli ze sobą również apteczki, po-
kazywali ich wyposażenie i uczyli 
bandażować rany i zabezpieczać złamane 
kończyny. Wiemy, jak zaopatrzyć ranę po 
ukąszeniu i oparzeniu, jak rozpoznać udar 
słoneczny i jak pomóc w omdleniu. To ten 
rodzaj pożytecznej  wiedzy i umiejętności, 
które lepiej, żeby nigdy się nie przydały. Ale 
ponieważ harcerz zawsze niesie pomoc po-
trzebującym – dobrze, żeby wiedział jak jej 
udzielić. „Człowiek jest tyle wart, ile może 
dać drugiemu człowiekowi”(JP II). Trzygo-
dzinne warsztaty zakończyły się krótkim 
egzaminem, a ich uczestnicy otrzymali dy-
plomy młodego ratownika. (m.cz.)  

Więcej o 25 Krasnosielckiej Drużynie Har-
cerskiej na www.spkrasnosielc.cba.pl 
w zakładce Waleczni 

 

Andrzej Sierak, fot. s. 19 
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Warszawa  na  słodko 
 
Dnia 7.05.2018 roku uczniowie klas pierw-

szych Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu 
wraz z opiekunami p. A. Chodkowską, J. Olek-
sy oraz p. E. Ochtera udali się na wycieczkę do 
Warszawy. Program wycieczki był bogaty 
i obejmował wiele atrakcji.  

Po dojechaniu na miejsce uczestnicy wraz 
z przewodnikiem zwiedzili Stare Miasto, po-
dziwiając Kolumnę Zygmunta, Zamek 
Królewski, Pomnik Syrenki, Pomnik Małego 
Powstańca,  Pałac Prezydencki, Na Krakow-
skim Przedmieściu podziwiali Pałac 
Prezydencki. Następnie uczniowie udali  się do 
Centrum Nauki Kopernik, gdzie spędzili cie-
kawie czas, eksperymentując na wybranych 
przez siebie stanowiskach.  

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta 
w Polskim Radiu, gdzie dzieci zapoznali się 
z historią powstania radia. Pracownicy Radia 
oprowadzili dzieci po całym terenie, prezentu-
jąc studia: Jedynki, Dwójki, Czwórki, Chopin, 
Radia dla Zagranicy, Radio Dzieciom oraz in-
ternetowego radia Polskie Radio 24. 
Uczestnicy wycieczki uczestniczyli także 
w krótkich warsztatach z przetwarzania dźwię-
ków. Ogromnym przeżyciem było zwiedzanie 
studia, gdzie odbywała się audycja na żywo. 
Uczestnicy wycieczki mieli okazję wczuć się 
w rolę reżysera stojąc obok migającej czerwo-
nej lampki ON AIR. Obejrzeli pomieszczenie, 
w którym umieszczone są mikrofony, potocz-
nie nazywane kabiną, a także archiwum 
dźwięków, w którym gromadzone są nagrania 
od czasu II Wojny Światowej. Odwiedzili rów-
nież Newsroom, w którym pracownicy słuchają 
telewizji informacyjnych i przeszukują Inter-
net, aby z uzyskanych informacji tworzyć 

audycje radiowe. Wizyta w Polskim Radiu była 
bardzo ciekawa i inspirująca. 

Na koniec uczniowie udali się do Manufaktu-
ry Cukierków. To słodka atrakcja w samym 
sercu Warszawy.  Dzieci uczestniczyły 
w warsztatach, w trakcie których mogły śledzić 
procesy związane z obróbka termiczną, karme-
lizacją, tworzeniem i formowaniem wyrobów 
cukierniczych. Dowiedziały się także, iż do 
produkcji cukierków dodawane są owocowo-
warzywne aromaty i barwniki pozyskiwane 
w sposób naturalny. Ręcznie wyrabiane słod-
kości wyglądały apetycznie, a w całej 
manufakturze unosił się słodziutki zapach. Na 
koniec wszystkie dzieci mogły spróbować po-
wstałych łakoci. Pokaz bajecznie kolorowych 
cukierków był widowiskowy i wszystkim bar-
dzo się podobał.  

Po tych atrakcjach wszyscy zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni wrócili do autokaru, aby 
rozpocząć podróż powrotną do domu. Dzieci 
swoimi przeżyciami i wiadomościami dzieliły 
się z innymi, sami zaś wzbogacili swoją wie-
dzę o nowe doświadczenia. 

 
Ewa Ochtera 

 

„Co  w  trawie  piszczy?” 
 
Maj - to bardzo pracowity miesiąc dla pla-

cówek kultury, m.in. dla bibliotek. To właśnie 
w tym miesiącu obchodzony jest corocznie, 
w dniach 8-15 
maja - Tydzień 
Bibliotek. Te-
goroczny 
Tydzień upły-
nął pod hasłem 
„(DO)WOLNO
ŚĆ CZYTA-
NIA”. 
Biblioteki w ca-
łym kraju 
przygotowały w 
tym okresie dla 
swoich czytel-
ników szereg atrakcji. 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Kra-
snosielcu także włączyła się do tej akcji 
i zaprosiła aktorów teatru „Edu-Artis” z Kra-
kowa ze spektaklem pt. „Co w trawie 
piszczy?”. Odbył się on 10 maja, najpierw 
w sali GOK-u w Krasnosielcu a następnie 
w sali gimnastycznej w Drążdżewie. W pierw-
szym spektaklu uczestniczyły przedszkolaki 
oraz uczniowie klas I-II z Krasnosielca, w dru-
gim zaś -przedszkolaki oraz uczniowie klas I-
IV z Drążdżewa./ w sumie około 220 osób./ 
Główną bohaterką przedstawienia była 
pszczółka Maja, której towarzyszyli: Gucio, Fi-
lip i pajęczyca Tekla. Wspólnie z młodymi 
widzami poszukiwali oni najpiękniejszych ba-
jek, aby stworzyć z nich bibliotekę dostępną 
dla wszystkich mieszkańców łąki. 

Zabawa była wspaniała, często przerywana 
wybuchami śmiechu. 

Myślę, że przedstawienie spełniło swój cel 
i zachęciło przyszłych czytelników do odwie-
dzenia biblioteki i wypożyczenia 
interesujących książek a także pokazało, jak 
ciekawie można spędzać wolny czas. 

 
K. Rybacka 

 

I  Gminny 
Konkurs  Matematyczny 

 
15 maja w Szkole Podstawowej w Rakach 

odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny, 
którego organizatorami były szkoły podstawo-
we z Drążdżewa i Raków. Konkurs miał na 
celu zainteresowanie uczniów matematyką, 
wyzwalanie aktywności matematycznej, wdra-
żanie do logicznego myślenia, a przede 
wszystkim dostarczenie uczniom satysfakcji, 
szansy i radości sukcesu. Adresatami konkursu 
byli uczniowie klas I – VII szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy, podzieleni na trzy 
kategorie wiekowe: I – III, IV – V oraz VI – 
VII. W konkursie wzięło udział łącznie 54 mi-
łośników matematyki ze szkół podstawowych 
z Amelina, Drążdżewa, Krasnosielca i Raków. 
Uczestnicy z klas I – III oraz IV – VI mieli za 
zadanie rozwiązać testy składające się z 15 za-
dań. Zmagania trwały 60 minut. Nie obyło się 
bez dogrywki. Starsi uczestnicy konkursu (kla-
sy VI – VII) przygotowywali gry dydaktyczne, 
a najlepsi prezentowali swoje prace w dniu 
konkursu. W komisji konkursowej zasiadły pa-
nie nauczycielki, które przyjechały ze swoimi 
podopiecznymi: Bogusława Więcek, Hanna 
Flejszer, Bożena Szymańska oraz organizatorki 
konkursu Edyta Grabowska i Marzena Nowak. 
Po analizie prac konkursowych przyznano na-
grody następującym osobom: 

Klasy I – III: 
I miejsce - Wiktoria 

Jaworska SP Drążdże-
wo 

II miejsce - Domini-
ka Orzoł SP Amelin 

III miejsce – Krzysz-
tof Bakuła SP 
Drążdżewo 

 
Klasy V – VI: 
I miejsce – Michał 

Wróblewski SP Kra-
snosielc 

II miejsce – Julia 
Grabowska SP Raki, Szymon Morawski SP 
Amelin 

 
Nagrodzone prace w kategorii klas VI – VII: 
„Wąż matematyczny”- grę wykonała Oliwia 

Płuciennik SP Drążdżewo 
„Matematyczne 5 sekund” – grę wykonali 

Jakub Warych i Adam Sztych SP Drążdżewo 
„Coolmath” – grę wykonały Weronika Za-

drożna i Natalia Wyszyńska SP Drążdżewo 
 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i wartościowe 

nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych, 
logicznych i dydaktycznych oraz akcesoriów 
komputerowych. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki. Nagrody wręczała pani 
Teresa Kaszuba dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rakach. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Drążdżewie osiągnęli najwyższy średni wy-
nik punktowy spośród wszystkich czterech 
uczestniczących szkól. Szkoła Podstawowa 
z Drążdżewa otrzymała pamiątkowy dyplom. 
Uczestnicy zmagań zadeklarowali chęć uczest-
nictwa w kolejnych edycjach konkursu. 

 
Marzena Nowak, Edyta Grabowska 
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Senny  horror 
Czy  rzeczywistość? 
 

Witajcie drodzy Czytelnicy! Muszę Was po-
informować, że postanowiłem od politykierii 

odsunąć się daleko, 
gdyż przebywając 
wśród jej aktualnych 
działaczy zbyt blisko 
i zbyt długo - można 
szybko znaleźć się 
wśród pacjentów zna-
nego szpitala 
w Tworkach. A właśnie 

dostałem zaproszenie z Tworek, ale jeszcze nie 
ze szpitala psychiatrycznego, ale z uczelni 
,,University of Tworki”, gdzie w latach dwuty-
sięcznych studiowałem bardzo intensywnie na 
wydziale Abstynencji. Udało mi się te studia 
zakończyć i z otrzymanym dyplomem trzeźwo-
ści, rozpocząłem prywatną działalność 
abstynencką na naszym terenie. Ogólnie rzecz 
biorąc, początki były bardzo udane, chociaż 
muszę przyznać, zdarzyło się kilka drobnych 
wpadek. Starałem się ich nie powtarzać i dlate-
go poszerzałem swoją wiedzę o abstynencji na 
innych uczelniach. Dlatego otrzymałem zapro-
szenie z ,,University of Tworki”, gdzie 
mieliśmy się spotkać z absolwentami mojego 
rocznika, z którymi miałem się podzielić wie-
dzą, jaką uzyskałem prowadząc prywatną 
działalność:- ,,na trzeźwo”. Spotkanie było 
bardzo udane, kilku absolwentów jeszcze żyje 
i, aby nadal im się wiodło, przekazałem im 
wszystko, czego nauczyło mnie trudne życie 
codzienne starego alkoholika. Pożegnałem się 
z nimi również przyjacielskimi uściskami 
i serdecznymi życzeniami dalszej, owocnej 
praktyki abstynenckiej. Po naszym rozstaniu, 
postanowiłem zerknąć jeszcze na drugą stronę 
muru, czyli na teren Szpitala Psychiatrycznego, 
wydzierżawiony przez naszą obecną politykie-
rię. Cholera! Miałem się od nich odsunąć, ale 
moja ciekawość, czasami nie zna granic! Jed-
nak tym razem nie wiem, czy aby tej granicy 
nie przekroczyłem, bo zobaczyłem coś, co do 
dzisiaj powoduje dygotanie mojego serca, kie-
dy o tym tylko wspomnę!!! Ale o tym potem, 
bo chciałbym wspomnieć o uroczystości, jaka 
się odbyła u nas, kiedy właśnie stamtąd wróci-
łem. A było to uzyskanie pełnoletności, czyli 
znana wszystkim dorosłym ,,18-tka”, którą 
właśnie świętował mój syn. A życiorys jego 
potoczył się wzdłuż linii prostej, bez zawiro-
wań, jak moje, gdyż urodził się ,,na piątkę” 
w składnym dniu 5.5.2000.o godzinie 5.15 
i prowadzi je również ,,na piątkę”. Na razie. 
Ale, korzystając z łamów ,,Wieści...” życzę 
mu, spełnienia jego najskrytszych marzeń oraz 
zdrowia i szczęścia, co pomoże mu do ich 
wprowadzenia w życie. Uroczystość się udała 
i ja, jako abstynencki działacz, po jej zakoń-
czeniu, porozwoziłem kogo trzeba  do domów 
i sam również wróciłem do swojego. Mój 
,,pełnoletni” i moja żona już spali. Czuwał nad 
nimi tylko nasz ,,salonowy” pies, Termit. Mnie 
też jakoś jeszcze się spać nie chciało, było ci-
chutko, spokojnie, więc usiadłem za 
komputerem, aby dokończyć to, co niedawno 
zacząłem. Ale nie trwało to długo. Przysnąłem 
z głową na biurku. Kiedy się obudziłem, wszy-
scy jeszcze spali, więc, po skorzystaniu 
z łazienki, usiadłem znowu za komputerem. 

Ale czułem, że czegoś mi brak. Cholera jasna! 
Musiałem strasznie chrapać, bo wypadło mi 
z gęby, protetyczne uzupełnienie zębów! Za-
cząłem szukać ich pod biurkiem, ale nic tam 
nie znalazłem. Rozejrzałem się. Nasz pies, ja-
koś dziwnie mi się przyglądał. Czyżby...? 
Nie...To niemożliwe. Szukam dalej. Cały pokój 
zastawiony był prezentami, jakie mój dorosły 
syn otrzymał od swoich gości, więc może moja 
,,część zastępcza” tam mi wypadła? Szukałem 
więc wśród prezentów, ale nic z tego. Znala-
złem tylko najlepszą whisky, koniak, gin... 
Cholera! Wszyscy z zaproszonych gości, wypi-
li toast za zdrowie syna- a ja, ojciec - nie! Więc 
może teraz, w domu, po cichu, wypić ten toast 
za zdrowie syna? Nie, lepiej nie zaczynać! 
A Termit mi się nadal przyglądał dziwnym 
wzrokiem...Niech go szlag trafi! To on zajął się 
stomatologią i moją protezką. Już po niej! 
Szlag trafił, ale mnie! I tak znalazłem zaraz 
powód, aby wypić toast za zdrowie syna oraz 
za ,,połatanie” swoich nerwów i zębów, które 
poharatał nasz pies. To leczenie nerwów trwało 
dosyć długo i po tym ,,leczeniu” również długo 
dochodziłem do siebie. Ale mam nadzieję, że 
znowu, siadając za komputerem, będę mógł 
zanucić:-,,Ale to już było! I nie wróci więcej” 
i przekazać Wam swoje wieści. Niestety nie te 
abstynenckie, bo po osiemnastce syna, okazały 
się one liche a ten dyplom abstynencki, mogę 
sobie potłuc o... Chcę Wam przekazać tylko 
wieści, jakie zdobyłem, po spotkaniu absol-
wentów ,,University of Tworki”. Po 
pożegnaniu znajomych, wróciłem tam z powro-
tem, gdyż spotkałem tam kolegę, który po 
zakończeniu swojej edukacji abstynenckiej na 
tej uczelni, podjął tam również pracę. Znał on 
doskonale cały teren uczelni i szpitala i chciał 
mi pokazać coś, czego nie mogłem już zoba-
czyć ze swojego dawnego drzewa 
obserwacyjnego, gdyż wszystkie drzewa zosta-
ły już wycięte, mur ogrodzeniowy podniesiony 
w górę i chodzą tam ochroniarze z psami. Więc 
lepiej nie ryzykować! Dlatego kumpel wycią-
gnął mnie na dach uczelni, skąd doskonale 
widać było, wydzierżawiony przez politykierię, 
plac Szpitala Psychiatrycznego i okna stoją-
cych tam budynków. A tam, po stronie 
psychiatryków, działała już tylko jedna partia. 
Na placu widać było dwa potężne ekrany, na 
których, co jakiś czas ukazywali się dwaj naj-
ważniejsi z elity rządzącej. Jeden z nich, to 
najmniejszy z największych z ulicy Nowo-
grodzkiej w Warszawie a drugi to 
,,najbiedniejszy” z najpotężniejszych z Toru-
nia. Pierwszy, przekazuje stojącym przed tymi 
ekranami nowe nakazy, rozkazy i pouczenia 
z ponagleniami ich wykonania a drugi wyświę-
ca kropidłem z ekranu całą tę działalność. Aby 
się powiodła. Przed tymi ekranami pojawiali 
się ludzie z rządu i naszego parlamentu, aby 
usłyszeć od Wodza nowe nakazy, rozkazy, po-
uczenia oraz ponaglenia, aby zostały wykonane 
natychmiast! Wtedy właśnie, kiedy wleźliśmy 
na dach uczelni, na ekranach ukazali się obaj 
a na placu stała, poustawiana w kompanie, 
gromada wystrzyżonych ,,na pałę” młodych 
ludzi. Pierwszy  z najważniejszych przyjął ich 
w szeregi PIS-u, przekazał im parę partyjnych 
złotych oraz ich uświadamiał o możliwościach 
ich działalności. Drugi, pokropił ich tylko kro-
pidłem z ekranu. Później, wszyscy młodzi 
wędrowali do, stojącego nieopodal namiotu, 
gdzie im przydzielano i od razu na nich tatuo-

wano odpowiednie symbole. Coś mi to z daw-
nych, wojennych czasów przypomina... 
Cholera! To stąd się wzięli wszyscy nasi 
,,narodowo- faszyzujący” i inne kupy siłowych 
pseudo-kibolo-partyjnych?!  Mam nadzieję, że 
mój syn tam nigdy nie trafi! Na tym placu stał 
również wielki budynek, w którym przechadza-
ły się cięzarne kobiety i ludzie w białych  
fartuchach. To chyba lekarze. Kumpel mi wy-
tłumaczył, że przebywają tutaj kobiety, którym 
obiecano, że otrzymają 500, 300 i inne plusy, 
jeżeli zagłosują za PIS-em! A dostaną jeszcze 
dodatek dożywotni! Dostaną, jeżeli jeszcze 
przed ich urodzeniem, zapiszą swoje przyszłe 
(zdrowe!) dzieci do PIS-u! Ale już teraz i póź-
niej, przed uzyskaniem przez nich 
pełnoletności, zagłosują również za nich! Też 
za PIS-em! Jak doradził jeden z wicepremie-
rów. Będą oni mieli również wszczepiony czip, 
dzięki któremu, będą mogli być zawsze we-
zwani do działania. Obojętnie, czy PIS 
jakiekolwiek wybory wygra, czy przegra. Dru-
gi budynek - to budynek dla seniorów, 
w którym przebywają starsi ludzie, którzy, za 
opiekę nad nimi, przekazali swoje emerytury 
na konto PIS-u i (zgodnie z umową) zagłosują 
za PIS-em, obojętnie w jakich wyborach! Czę-
sto odbywają się tam pogrzeby! Żal partii... Ale 
przez to, rośnie przecież w siłę ZUS i zaraz 
podsyła nowych seniorów, więc mała strata. 
I naród się odmładza...! Kiedy to wszystko wi-
działem i słyszałem objaśnienia kolegi-to 
włosy ,,stawały mi dęba”! Nawet, kiedy już 
wróciłem do domu. to spocony i przerażony 
budziłem się w nocy, a sztywnych włosów, nie 
mogłem nawet przygładzić... Tylko do dzisiaj 
nie mam pewności, czy ten horror, to ja na-
prawdę widziałem w Tworkach czy on mi się 
tylko śnił, po toastach, jakie wykonałem osobi-
ście, za syna osiemnastkę! Wolał bym, żeby to 
był tylko sen, bo już on się zakończył. Ale ja to 
czarno widzę... 

126p-Nick 
 

Kujawiak  2018 
 

Festyn w Drążdżewie Kujawach wspólnota 
ponadwiejska okolic Drążdżewa zrealizowała 
kolejny – już 10. raz. Jak zwykle w pierwszą 
sobotę wakacji, tj. w tym roku 23. czerwca 
w sobotę, zatętniło życie na łące przy sołtysie. 

Były konkursy i zabawy dla dzieci i młodzie-
ży, w tym rower z WORD w Ostrołęce, słodki 
poczęstunek dla dorosłych, no i … taniec, roz-
mowy i zabawa. Wsparciem dla organizatorów 
były środki z UG Krasnosielc. 

Bardzo dziękuję wszystkim, zarówno po 
stronie gości jak i organizatorów za kolejną 
udaną imprezę – do zobaczenia za rok.  

 
Sławomir Rutkowski - 

jeden z wielu współorganizatorów  
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Nietypowy  artykuł 
 

Obiecywałam sobie, że nie będę pisała na 
tematy polityczne ale ciężko się od tej polityki 

uwolnić. Nie oglądam 
„Wiadomości” na 
żadnym programie, 
unikam tego w radio 
ale… siadam do kom-
putera, włączam 
Internet i polityka wy-
lewa się kaskadą 
godną Niagary. Tu pi-
szą o oddawaniu 
„należnych” nagród na 
Caritas, tam o kolej-
nych projektach 

„plus”, ówdzie o nowych podatkach, o mar-
szach i kontrmarszach, manifestacjach 
i kontrmanifestacjach, wszystko to okraszone 
odnawianymi co godzina informacjami o stanie 
zdrowia naczelnego wodza.   

Ale co najważniejsze większość tych artyku-
łów przesycona jest jadem, nienawiścią, 
ksenofobią, oszustwem, nazizmem, podłością 
ładnie ubranymi w slogany o wartościach 
chrześcijańskich i miłosierdziu. Nie, nie zamie-
rzam tu moralizować, przytaczać argumentów 
za czy przeciw, przekonywać do takich czy in-
nych racji. Chcę żebyście się najpierw 
przeczytali wypowiedź uczestniczki Powstania 
Warszawskiego (91 lat) p. Wandy Traczyk–
Stawskiej 

 

W 1939 r. miałam 12 lat, bardzo kochających 
rodziców, rodzeństwo, pieska. Grałam na po-
dwórku w piłkę nożną i byłam szczęśliwym 
dzieckiem wierzącym w słowa puszczanej 
w radiu piosenki: "Nikt nam nie ruszy nic, nikt 
nam nie zrobi nic, bo z nami Śmigły, Śmigły, 
Śmigły-Rydz!". Nie bałam się wojny, ponieważ 
wierzyłam, że Śmigły-Rydz mnie obroni. Tym-
czasem już po 12 dniach od wejścia Niemców 
do Polski ulica Dolna, przy której mieszkałam, 
stała się linią frontu. W naszym domu stacjo-
nowali polscy żołnierze wyposażeni w cekaem. 
Z naszej pralni zrobiono schron. Nie pozwolo-
no mi tam jednak wejść razem z psem. 
Strasznie bał się on odgłosów strzelaniny, więc 
zdecydowałam się pozostać w domu, trzymając 
go w swoich rękach. 

Wtedy też zostałam świadkiem wydarzenia, 
które jest w mojej głowie żywe po dziś dzień. 
W znajdujący się po przeciwległej stronie ulicy 
budynek uderzyła bomba. Widziałam, jak z te-
go zawalającego się domu, wśród dymu 
i kurzu, wybiega kobieta z maleńkim niemow-
lakiem na ręku. Niemcy, mający swoje pozycje 
około 100 metrów dalej, nie mieli litości – 
strzelali do nich z ciężkiej broni maszynowej. 
Widziałam, jak dziecko rozpada się na części 
niczym pierze z poduszki. 

W tym momencie skończyło się moje dzieciń-
stwo. Zrozumiałam, że Niemcy są naszym 
śmiertelnym wrogiem i trzeba z nimi walczyć. 
Byłam harcerką i razem ze swoimi koleżankami 
z zastępu starałam się dostać do konspiracji. 
Nikt nas jednak nie chciał przyjąć. Robiłyśmy 
więc na własną rękę to, co mogły robić dzieci. 
Chodziłyśmy do Szpitala Ujazdowskiego, do 
ciężko rannych żołnierzy, aby im czytać, opo-
wiadać, przynosić kwiatki i jedzenie. 

Dopiero w 1942 r. udało mi się trafić do kon-
spiracyjnego harcerstwa: do Szarych 

Szeregów. Równocześnie trafiłam też na kom-
plety – tajne nauczanie prowadzone podczas 
wojny. Pamiętam, że pewnego dnia podczas 
lekcji, nieopodal, na placu Unii Lubelskiej, 
trwała egzekucja zakładników. Niemcy nada-
wali z megafonów, że podejście do okna 
skończy się zastrzeleniem patrzącego. Zaczęli 
rozstrzeliwać o 8:30, skończyli o 12:30. Przy 
każdej salwie płakaliśmy, modliliśmy się. Gdy 
wyszłam później na ulicę, zupełnie oszalała 
z nienawiści do Niemców, i zobaczyłam, jak 
z chodników zmiatają strzępki ciał i krwi do 
rynsztoka, postanowiłam, że nauczę się strze-
lać, by zabijać wroga, by nie być – tak jak inni 
cywile – bezradną ofiarą. 

Zdecydowałam, że przestanę chodzić na lek-
cje, nie chciałam też kontynuować zajęć 
w Akcji "N", polegających na roznoszeniu do 
Niemców, ale także i do polskich szmalcowni-
ków, warunkowych wyroków śmierci. 
Chciałam nauczyć się strzelać, aby znaleźć się 
w plutonie egzekucyjnym. Wtedy mój serdeczny 
kolega z konspiracji – Tadziu Zürn, pseudonim 
"Karolek" – powiedział mi, że jestem głupia, że 
bardziej niż o strzelaniu powinnam myśleć 
o dalszej nauce. Przyniósł mi wiersz, który 
w 1942 r. napisał Jan Romocki, pseudonim 
"Bonawentura". Jego słowa brzmiały: 
 

Od wojny, nędzy i od głodu  
Sponiewieranej krwi narodu,  
Od łez wylanych obłąkanie  
Uchroń nas, Panie. 

 

Od niepewności każdej nocy,  
Od rozpaczliwej rąk niemocy,  
Od lęku przed tym, co nastanie,  
Uchroń nas, Panie. 
Od bomb, granatów i pożogi,  
I gorszej jeszcze w sercu trwogi,  
Od trwogi strasznej jak konanie  
Uchroń nas, Panie. 

 

Od rezygnacji w dobie klęski,  
Lecz i od pychy w dzień zwycięski, 
Od krzywd – lecz i od zemsty za nie  
Uchroń nas, Panie. 

 

Uchroń od zła i nienawiści.  
Niechaj się odwet nasz nie ziści.  
Na przebaczenie im przeczyste  
Wlej w nas moc, Chryste. 

 

Nie zgadzałam się z treścią tego wiersza. 
Z jego początkiem – owszem, ale z końcówką, 
w której mowa o zaprzestaniu nienawidzenia, 
absolutnie nie. 

W Powstaniu Warszawskim strzelałam i zabi-
jałam atakujących nas wrogów w niemieckich 
mundurach, ale gdy podczas akcji znienacka 
wpadłam na Niemca i popatrzyliśmy sobie 
w oczy, mając wycelowaną do siebie broń, nie 
pociągnęliśmy za spust. Nie wiem, jak to się 
stało, ale po chwili obydwoje wycofaliśmy się 
do swoich. Zabić człowieka, patrząc mu 
w twarz, było czymś ponad moje i tego młode-
go Niemca siły. Wtedy po raz pierwszy 
zgodziłam się z wierszem Bonawentury… ale 
jeszcze nie całkiem. 

Kolejne wydarzenia sprawiły jednak, że do-
szło do mnie to, że słowa napisane przez 
Bonawenturę są w istocie bardzo mądre. 
W dalszej części Powstania, kiedy broniliśmy 
linii Nowego Światu, byłam ranna. Mimo to 
musiałam rzucać granaty, które rozrywały 
Niemców. Po raz pierwszy przestałam ich 
wówczas nienawidzić – widziałam w nich ludzi. 

Nie czułam satysfakcji z dokonującej się ze-
msty. Nie czułam jej też wtedy, gdy po 
Powstaniu przewożono nas do obozów jeniec-
kich, a ja na własne oczy widziałam 
zrujnowane od alianckich nalotów niemieckie 
miasta i rozpacz ich mieszkańców. Zaczęłam 
rozumieć, że są wśród nich normalni, niewinni 
ludzie, a piekło wojny, w której wszyscy uczest-
niczymy, jest dziełem politycznych szaleńców. 

 

Gdy obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego, dowie-
działam się, że grupa sióstr zakonnych 
w Niemczech modli się za dusze jego ofiar. Za-
prosiłam te wyjątkowe kobiety do Warszawy 
i razem modliłyśmy się na naszym powstań-
czym cmentarzu. 

Niedługo później prezydent Gauck zaprosił 
nas, powstańców, do Berlina, na otwarcie wy-
stawy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. 
Gdy jechaliśmy ulicami miasta, przez szybę au-
tobusu zobaczył mnie, staruszkę z biało-
czerwoną opaską na ramieniu, niemiecki żoł-
nierz stojący na chodniku. Gdy zasalutował, 
myślałam, że się rozpłaczę – to mógł być wnuk 
albo prawnuczek kogoś, kto strzelał do mnie 
podczas Powstania. 

Wiele jest jeszcze na tym świecie do napra-
wienia, ale życie nauczyło mnie, że warunkiem 
zrobienia czegokolwiek pozytywnego jest zaw-
sze zrozumienie oponenta, przebaczenie mu, 
jeśli na to zasługuje, a na koniec – współpraca 
z nim, jeśli on też będzie tego chciał. Rozma-
wiajmy ze sobą i współpracujmy tak, by już 
nigdy nie przydarzył się nam koszmar, byśmy 
nie czuli do siebie nienawiści. 

 

Dlaczego przytoczyłam wspomnienia tej 
wspaniałej kobiety? Ano dlatego, że niewielu 
jest już ludzi, którzy wiedzą czym jest wojna 
i co ze sobą niesie. Większość obecnych 50-
cio, 60-ciolatków zna ją z opowiadań rodziców 
lub dziadków, lekcji historii w szkole, filmów. 
Dla pokolenia 20 i 30-latków wojna jest abs-
trakcją (o ile nie są w armii i nie byli na którejś 
misji), ale za to i jedni i drudzy bardzo chętnie 
posługują się określeniami, których kompletnie 
nie rozumieją. „Czerwona hołota”, „komuchy”, 
„zdrajcy” – to tylko nieliczne i bardzo łagodne 
określenia przesycające obecny język. Ci lu-
dzie (a jest wśród nas wielu, którzy prezentują 
taką postawę – jedni jawnie, drudzy skrycie) 
najchętniej pobiliby na śmierć osoby o innym 
wyznaniu, kolorze skóry czy tylko o innych 
poglądach.  

Wojna, drodzy Państwo, nie musi oznaczać 
bomb lecących nam na głowy czy masowych 
egzekucji – tu wróg jest jasno określony. Gor-
sza wojna, to ta międzyludzka – wojna 
niezrozumienia, braku współczucia, bezmyśl-
nego powtarzania głupich haseł, których się tak 
naprawdę nie rozumie. 

I ta wojna, jak każda, wybucha i karmi się 
NIENAWIŚCIĄ, nienawiścią podsycaną z re-
guły przez grupkę ludzi, chcących po trupach 
setek tysięcy (a czasem i milionów) ludzi zała-
twić swoje interesy.  

I nic z tym nie mają wspólnego partie poli-
tyczne (w każdej są zarówno ludzie uczciwi jak 
i kanalie), wszystkie składają się z ludzi, 
przedstawicieli tego samego gatunku homo sa-
piens. 

Ten przytoczony życiorys był po to aby każ-
dy z Was, sam dla siebie, rozważył czy chce 
żyć w świecie wojny, zżerającej każdego od 
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środka, zarażającej nienawiścią, bezdusznością, 
zamykającej mózg i serce i wyniszczającej po-
pulację ludzką bardziej niż bomby i karabiny. 

Na koniec jaśniejszy akcent, choć doskonale 
pasujący do tematu, fraszka Ignacego Krasic-
kiego: 

 

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła 
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła. 
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziew-

czyny, 
Mówiąc właśnie te słowa: "... i odpuść nam 

winy, 
Jako my odpuszczamy" - biła bez litości. 
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. 
 

A ja bym jeszcze do tego dodała „….i men-
talności”. 

 

Kama 
 
Choć tu akurat to jest dobre iż chcąc poznać 

różne punkty widzenia nie muszę „skakać” po 
kanałach tylko klikam w kolejne artykuły i już 
mogę wyrobić sobie zdanie.  

 
 

Kij  w  mrowisko…. 
(W  obronie  ucznia …) 
 

Czego wymaga społeczeństwo 
od młodego człowieka który za-
czyna swoją przygodę z edukacją 
podstawową? 

A więc rodzice oczekują na pew-
no jednego –MASZ SIĘ UCZYĆ!! 
- a najlepiej bardzo dobrze. 

Szkoła? Też niby tego samego ale jeszcze do-
datkowo musisz nauczyć się ogólnie rzecz biorąc 
życia w społeczeństwie szkolnym. Jest to olbrzy-
mi stres dla młodego umysłu, że raptownie prawie 
z dnia na dzień pół świata mu się zmienia bez 
względu czy poszedł do szkoły z przyjemności 
czy bardziej z przymusu. Większość z nas pamię-
ta te pierwsze zetknięcie ze szkołą długo 
i wymazuje (jeśli były) te nieprzyjemnie doświad-
czenia, bo szkoła to przymusowy obowiązek, 
z którym każdy sobie radzi lepiej lub gorzej. Tym 
bardziej, iż (już na początku) pojawia się delikat-

na presja rodzicielska pod postacią niby zacieka-
wienia – „Jak tam dziecko w szkole?”  

Oczywiście, o ile szybko uczeń upora się z tym 
wszystkim tym lepiej, ale bywa różnie. A i wy-
magania rodziców wraz z czasem edukacji 
wzrastają. Nie wszyscy rodzice podchodzą do 
młodego człowieka z wyrozumiałością i często 
nie pomagają przyszłemu geniuszowi. Albo nie 
mają czasu lub nie mają odpowiedniej wiedzy, al-
bo nie potrafią się do tego zabrać, a czasami 
wszystko razem oczekując tylko pozytywnych re-
zultatów od dziecka. Każdy z nas jest inny, ma 
inną strukturę pojęciową, inny stopień wrażliwo-
ści, inną inteligencję ect. 

Powoli młody przyszły profesor próbuje się od-
naleźć w środowisku szkolnym. Poznaje jej i te 
dobre i te gorsze strony, uczy odnalezienia się 
w tym środowisku i uczy czasami złych nawy-
ków. Tym bardziej, że on - uczeń nie jest do 
końca przekonany (przynajmniej na początku) że 
nauka pisania, czytania, liczenia kiedykolwiek mu 
się przyda. Ale uczy się bo tak jest i już.  

Z reguły pogarszają się relacje z rodzicami jeśli 
młody człowiek nie widzi sensu swojego wysiłku 
umysłowego. Tym bardziej jeśli odstaje z pojmo-
waniem nauki od rówieśników. 

Rodzice na ogół reagują emocjonalnie i prze-
mawiają z pozycji siły 
lub władzy. Jeśli młody 
człowiek dozna szoku 
lub stresu, a nie daj Boże 
buntu, to tym trudniej 
polubić szkołę, naukę 
a to napędza frustrację 
i obrzydzenie. 

O ile szkoła z racji 
wykształconego ciała 
pedagogicznego jest 

w stanie w większości wypadków przemówić 
i wytłumaczyć uczniowi czego oczekuje od 
ucznia, o tyle rodzice w większości nie mający 
przeszkolenia i doświadczenia w tym zakresie 
sprowadzają swoją rolę do rządów nakazowo - 
rozdzielczych. Dlatego też uczeń bardziej rozumie 
szkołę niż własnych rodziców. 

Sam to przechodziłem więc wiem o czym mó-
wię. Teraz z racji swojego wieku i zmieniających 
się form i metod nauczania nie wiem czy nie war-
to by było zainteresować naszych pedagogów 
pewną kwestią. Czy szkoła nie mogłaby pomóc 
w zrozumieniu uczniowi stanowiska jego wła-

snych rodziców. Chyba dobrze by było aby nau-
czyciele z racji wykształcenia, doświadczenia, 
umiejętności pomogli zrozumieć dziecku jego 
własnych rodziców. U większości z nas (w szcze-
gólności chyba u chłopców) zaognienie relacji 
z rodzicami zaczyna się w okresie szkolnym, tym 
bardziej, że nakładają się na to różne fazy prze-
mian psychicznych wynikających z dorastania. 

Wydaje mi się, iż młody uczeń chętnie podzieli 
się swoimi kłopotami domowymi a i chętnie wy-
słucha jak nauczyciel w sposób spokojny 
wytłumaczy mu dlaczego rodzice postępują tak 
a nie inaczej. Może i tak nie będzie się z tym zga-
dzał ale będzie mu to łatwiej „przełknąć” jeśli 
będzie rozumiał. 

Tłumaczy się religię, tłumaczy okres dojrzewa-
nia, ale nie własnych rodziców, którzy (z reguły 
to też ludzie młodzi) powinni uczyć się dziecka. 

Zapewne pomoże mu to, bo gdybym ja rozu-
miał w pełni swoich bliskich w moim młodym 
okresie szkolnym byłbym lepszym uczniem. 
Szkoda, że człowiek zaczyna rozumieć postępo-
wanie starszych po latach, a dlaczego by tego nie 
tłumaczyć wcześniej? Nie było komu. 

Następnie można by było wytłumaczyć młodym 
ludziom różne zachowania jego rówieśników, 
a nie dopiero po jakiejś aferze, awanturze czy 
bójce w szkole. Zrozumienie własnych rodziców, 
zrozumienie zasad jakimi się kierują, poprzez 
zrozumienie rówieśników i własnego środowiska 
jest pierwszym stopniem do nauki o społeczeń-
stwie. Im wcześniej i lepiej młody człowiek 
zrozumie to mini – społeczeństwo, to o tyle ła-
twiej przyjdzie mu przyswajanie wiedzy 
i zrozumienie działania społeczeństwa w szero-
kim zakresie. 

Niestety, wciąż pomijamy jak do tej pory tą 
wstępną edukację młodego Einsteina. 

 
Asser 

 
Ps. Chylę czoło nad warsztatem Pani Barbary 

Kluczek. Rzadko można spotkać tak doskonały 
język polski w prasie a umiejętność fechtunku 
nim dawno przeszedł do lamusa. Balsam dla ucha 
i oka, gdyby napisała Pani „Poradnik Grzybiarza” 
to na pewno przeczytam z zapartym tchem. Po-
zdrawiam 
 

 

Warsztaty dla dzieci w GOK 
z okazji Dnia Matki 
 

25 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Krasnosielcu odbyły się warsztaty manualne 
dla dzieci. Zainteresowanie warsztatami było 
bardzo duże. Podczas zajęć dzieci samodzielnie 
wykonywały nietuzinkowy prezent dla mamy, 
a była to świeca. Dzieci pod okiem prowadzą-
cych tworzyły własne kompozycje w szklanych 
słoiczkach z kolorowego, specjalnie przygoto-
wanych do tego celu piasku wielobarwne 
kompozycje. Przenikające się kolorowe war-
stwy wyglądały wspaniale, lecz kiedy na samej 
górze pojawiły się muszelki, drogocenne perły 
i rozgwiazdy świeca nabrała pełniejszego wy-
razu. Całość zalano roztopionym woskowym 
żelem i tylko nieśmiało knot wyglądał z pięk-
nie udekorowanego słoiczka. Kiedy świeca 
zastygła dzieci zapakowały swoje prezenty dla 
mamy, tak jak to pakuje się prezent dla wyjąt-
kowej osoby, przepasały czerwoną wstążką 
z napisem Dzień Matki. Na twarzach dzieci był 

uśmiech i duma z własnej pracy, wierzę, że ich 
mamy będą miały podobne miny. 

W warsztatach wzięło udział 62 dzieci z te-
renu naszej gminy. Cieszy nas fakt, że dzieci 
mają ochotę uczestniczyć w zajęciach organi-
zowanych przez GOK, a rodzice, że dowożą je 
do naszego ośrodka.  Zapraszamy do obejrze-
nia galerii zdjęć z warsztatów na naszej stronie 
internetowej.   

Beata Heromińska 
 
 

Gminno-Parafialny 
Dzień  Dziecka  w  Krasnosielcu 
 

W niedzielę, 3 czerwca, odbyły się gminno-
parafialne obchody Dnia Dziecka w Gminie 
Krasnosielc. Kolejny raz dzieci naszej gminy 
obchodzą wspólnie swoje święto. Na placu 
przy GOK zorganizowano dla nich szereg 
atrakcji, aby mogły wspólnie ze swoimi naj-
bliższymi obchodzić swoje doroczne święto. 
Była to kolejna impreza organizowana w ra-
mach kampanii „Postaw na Rodzinę ”, w której 

samorząd Gminy Krasnosielc bierze udział od 
wielu lat. Nie mogło zabraknąć tego dnia dmu-
chanej zjeżdżalni oraz przyczepy eldorado dla 
najmłodszych. Były konkursy i zabawy z na-
grodami dla dzieci i rodziców, rozgrywki 
sportowe drużynowe i indywidualne oraz słod-
kie niespodzianki. Wszystkie dzieciaki 
otrzymały w prezencie od organizatorów talo-
ny na lody gałkowe i watę cukrową oraz 
napoje. Rodzice mieli okazję zakupić dla swo-
ich pociech ciekawą zabawkę, balony 
napełnione helem, mrożone napoje, popcorn 
czy gofry. Pogoda dopisała więc z frekwencją 
też nie było źle . Na naszej imprezie było około 
220 dzieci. Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć z tego spotkania. 

Pięknie dziękujemy sponsorom za upominki 
dla dzieci z naszej gminy oraz wolontariusz-
kom z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki 
z Krasnosielca za pomoc przy organizacji Dnia 
Dziecka. 

Zapraszamy do fotorelacji na naszej stronie 
internetowej. 

Beata Heromińska 
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Propozycje na lato 
 
Sałatka paseczkowa 
Po 20 dag szynki i sera żółtego w plastrach, 

1 świeży ogórek, 10 
rzodkiewek, szczypio-
rek, puszka kukurydzy, 
świeżo zmielony pieprz, 
4 łyżki majonezu 
Szynkę, ser, ogórek 
i rzodkiewki kroimy 
w paski, szczypiorek 

w dłuższe kawałki, dodajemy kukurydzę, 
szczyptę pieprzu i majonez. Delikatnie łączy-
my składniki. 
Surówka  z kapusty włoskiej 
Pół główki włoskiej kapusty, świeży ogórek, pół 
puszki kukurydzy, 2 łyżki pokrojonego koperku, 
łyżka szczypiorku, 4 łyżki majonezu. 
Kapustę drobno szatkujemy, lekko solimy i zo-
stawiamy na pół godziny, by zmiękła. Ogórek 
kroimy w półplasterki, dodajemy do kapusty, 
mieszamy z osączoną kukurydzą i zieleniną 
oraz majonezem.  
Letnia sałatka owocowa 
Kiść winogron, 4 kiwi, 4 banany, 2 mandaryn-
ki, arbuz, truskawki  
Owoce myjemy i osączamy. Po obraniu kroimy 
w kostkę, truskawki na połówki. Razem mie-
szamy w szklanej misie, schładzamy przed 
podaniem. 
Sałatka na letni obiad 
Pół główki sałaty rzymskiej, kilka liści sałaty 
karbowanej, czerwona cebula, kilka rzodkie-
wek, ser feta, świeży ogórek. Na dressing: 
2 łyżki octu balsamicznego, 2 łyżki oliwy z oli-
wek, sól,  świeżo zmielony pieprz. 
 Sałatę trzeba porwać palcami na mniejsze ka-
wałki, cebulę i rzodkiewki pokroić na mniejsze 
kawałki, a ogórka w kostkę bez obierania go ze 
skórki. Następnie dodajemy pokruszony ser 
i zalewamy dresingiem przed samym poda-
niem. 
Truskawkowa pianka bez pieczenia 
Około 45 herbatników , 1/4 szklanki roztopio-
nego masła, 250 g serka mascarpone , 1/2 
szklanki cukru pudru, 400 ml śmietany kre-
mówki, pół kg truskawek, 2 opakowania 
budyniu waniliowego, 3 szklanki mleka, polewa 
karmelowa 
Ciastka kruszymy i mieszamy z roztopionym 
masłem. Powstałą masą wykładamy spód tor-
townicy i wkładamy do lodówki na 2 godziny. 
W tym czasie gotujemy budyń z 4 łyżkami cu-
kru. Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem. Serek 
mieszamy z połową śmietanki i równomiernie 
rozprowadzamy na spodzie ciasta. Na krem 
kładziemy połówki truskawek i pokrywamy 
lekko ciepłym budyniem i resztą ubitej śmie-
tanki. Ciasto wstawimy do lodówki, najlepiej 
na całą noc. Przed podaniem polewamy je po-
lewą karmelową.  

Małgorzata Bielawska 

Wyjazdy  do  kina 
 

GOK Krasnosielc od paź-
dziernika 2017r. organizuje 
comiesięczne wyjazdy do kina 
przy MDK w Makowie Mazo-
wieckim. Dzięki 
zorganizowanym wyjazdom, 
dzieci z terenu naszej gminy ma-
ją możliwość obejrzeć 
najnowsze hity kinowe tj. filmy 
animowane dostosowane do 
swojego wieku. Wyjazdy cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Obejrzeliśmy już film: Lego 
Ninjago, Emotki, Pierwsza 
gwiazdka, Paddington 2, Gnomy 
rozrabiają, Jaskiniowiec, Gno-
meo i Julia, Piotruś Królik. W 
czerwcu wybraliśmy się na film 
pt. Kaczki z gęsiej paczki, który 
bardzo przypadł dzieciom do 
gustu. Podczas podróży autoka-
rem śpiewanym piosenki, 
nawiązujemy nowe znajomości, 
ponieważ dzieci są z różnych 
szkół i miejscowości naszej 
gminy. W lipcu również będzie 
organizowany wyjazd - 13 lipca, 
piątek, na który serdecznie za-
praszamy. Bliższe informacje na 
plakatach i stronie internetowej 
GOK. 

 
Beata Heromińska  

  
 
 

Konkurs  Wiedzy  
o  Ziemi  Krasno-
sielckiej  z  
Powiatem Makowskim w tle 

 
Drodzy Czytelnicy. Za nami już IX edycja 

tego Konkursu, w którym staramy się utrwalać 
wśród młodzieży wiedzę o naszej małej Oj-
czyźnie, a czynić to w sposób dla niej 
atrakcyjny. Tym razem oprócz te-
stu pisemnego zaproponowaliśmy 
jego najlepszym uczestnikom 
udział w spływie kajakowym rze-
ką Orzyc w granicach gminy 
Krasnosielc. Odbył się on przy 
pięknej pogodzie w dniu 16 
czerwca br. Uczestnikami było 20 
osób, wśród których byli zarówno 
nagrodzeni uczestnicy jak i opie-
kunowie. 

Dziękuję bardzo wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas i wy-
siłek by przygotować się do Kon-
kursu. Dziękuję również osobom, 
które Konkurs ten przeprowadzi-
ły – i tu pozwolę sobie imiennie 
wymienić Aleksandrę Rykaczew-
ską oraz Konrada Zysk.  

Spływ został sfinansowany 
wspólnie przez Powiat Makowski 
oraz Gminę Krasnosielc. 

Dziękuję wszystkim serdecznie 
za współudział. 

 
Z poważaniem 

Sławomir Rutkowski – współorganizator Konkurs 
 

PS. Powyżej tabela przedstawiająca listę osób 
z najlepszymi wynikami. 
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1. Wycieczka szkolna s. 10.  2. Wycieczka do Warszawy s. 10.  3. Be 
the Best s. 10.  4. Gminny Konkurs Czytelniczy s. 12.  5. Moje Hobby 
s. 12.  6. Harcerki s. 13 7. … Konkurs Matematyczny s. 15. 
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