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Wprowadzenie
Widząc świat nas otaczający w systemie zero-jedynkowym – nawiązuję do niniejszego
101. wydania Wieści, albo „nic nie jest warto”,
albo „wszystko jest piękne” - popaść można
w istną paranoję i depresję, przeplataną euforią.
- Czy takiego życia pożądamy?
Ci którzy widzą go w soczystych odcieniach
barw - nawet jeśli są one chwilowo jedynie odcieniami szarości, smakują wszystkie dostępne
nam smaki codzienności, delektują się nimi,
i choć czasem spluną czymś niesmacznym, to
dalej smakują z ciekawością i radością – to potencjalnie szczęśliwi ludzie, a przecież takich
nas chce sam Bóg.
Ludźmi tak smakującymi życie z pewnością
są ci, których przeczytasz i zobaczysz w Wieściach znad Orzyca
– życzący intelektualnego smacznego
w imieniu zespołu redakcyjnego
Sławomir Rutkowski
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Ma Drążdżewo ten rarytas, że tu prężny jest Caritas…
„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt
przez swoje czyny” - pisał Stanisław Wyspiański. I nie tylko on, sławny poeta i pisarz spod
Krakowa, prawdziwie rozumiał sens tego zdania. O potrzebie praktycznego działania dosko-

nale wiedzą także wolontariusze drążdżewskiej
organizacji Caritas znad Orzyca. W tym roku,
we wrześniu ich działalność obchodziła 15.
„urodziny”. Nie pisałabym tego teraz, jeśliby
nie to, że w 2000 roku dwie panie z Drążdże-

Szanowni Czytelnicy
Wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć
w naszych działaniach, zapraszam zarówno do pisania na naszych łamach, jak i uczestniczenia
w finansowaniu druku. Wsparcie finansowe prosimy kierować na konto TPZK: 29 8917 0001
0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu.
Z góry bardzo dziękuję w imieniu TPZK
Sławomir Rutkowski

wa: Maria Cieszewska – katechetka
i Elżbieta Kozłowska – pielęgniarka
wraz z młodzieżą i innymi zwolennikami pomocy innym założyły kolejno:
Szkolne Koło Caritas oraz Parafialny
Zespół Caritas. Od tego czasu, choć kadry się zmieniały - bez zmian pozostało
propagowanie idei miłości do bliźnich.
Można oczywiście mówić, że nie da
się pomóc każdemu, ale każdy może
pomóc komuś – i taka właśnie osobliwo-
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ść i podchodzenie do ludzi z najbliższego otoczenia to relacja najszczersza. Bo czasem okazuje się, że pomocy potrzebować mogą osoby,
o których nawet nie pomyślelibyśmy. A oni,
wolontariusze, właśnie o nich myślą!
Działalność tę często błędnie mylimy tylko
z rozprowadzaniem świeć i zbieraniem datków
przed kościołem i nie bardzo myślimy o reszcie trudów, które podejmować muszą wolontariusze. Jednakże to jest także bardzo ważne, bo
w ten sposób zbierają środki na resztę wspaniałych działań.
Pomoc ta
początkowo
skupiała się
na wspieraniu
fizycznym i duchowym niepełnosprawnych parafian
z Drążdżewa.
Już w 2001
roku zorganizowano wyDo tekstu „Z wizytą u …”str.4
jazd na letni
wypoczynek do Ptaków koło Nowogrodu dziesięciorgu uczniom miejscowej szkoły, który stał się na pewien czas tradycją.
Początki z pewnością były trudne, ale sam
fakt obchodów 15-lecia pokazuje, że wytrwałość przynosi pozytywne skutki. W międzyczasie między współpracującymi wytwarzały się
relacje, budowano poczucie wspólnoty, organizowano spotkania opłatkowe, odwiedzano chorych i starszych, dokształcano się w różnorakich kursach. Bezpośrednią pomoc dostrzec
można było wówczas wtedy, gdy członkowie
Caritasu w Drążdżewie dwukrotnie zbierali
pieniądze dla parafian poszkodowanych w pożarach. W 2003 roku działalność SKC przedstawiona była w programie „Ziarno”. Również
z inicjatywy Caritasu w Drążdżewie zainicjowano „Adopcję na odległość”. Odległe kraje
Afryki drążdżewiacy mogli wspierać także po-

Do tekstu „Ma Drążdżewo ten rarytas …” oraz „Panu naszemu pieśni grajcie” strona 3.

Do tekstu „Parlament Europejski …” strona 4.

Do tekstu „Wizyta policjanta …” strona 4.
przez składanie ofiar do puszek. Oprócz tego
korzyści odnosili sami wolontariusze, niematerialne rzecz jasna, bo ich praca była całkowicie dobrowolna i bezinteresowna. Budowali
relacje z innymi ludźmi i - jak sami przyznają

- dopiero działalność, do której dołączyli,
otworzyła ich oczy na nieszczęścia i cierpienia
innych i pozwalała doceniać to, co sami posiadają. Był to doskonały sposób na wyzbycie się
egoizmu, cechy okropnej. Tak więc działalność
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ta czyniła ich lepszymi. Wielu twierdzi, że
największą nagrodą był uśmiech i błysk w oku
osób obdarowywanych.
Uroczyste obchody 15-lecia istnienia organizacji Caritas w Drążdżewie miały miejsce 20
września o godzinie dwunastej podczas Mszy
świętej. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej
Mikucki - dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej, a współcelebransami byli: ks. Marek Jarosz - rektor WSD w Płocku, ks. Andrzej
Groblewski i ks. Leszek Kamiński - były

i obecny proboszcz parafii Drążdżewo. Ks. dyr.
w homilii wyraził wdzięczność wszystkim,
którzy sprawiają, że ten świat staje się piękniejszy i dla wielu lżejszy. Bo jak powiedziała
bł. Matka Teresa z Kalkuty: „Do dwóch słów:
miłość i miłosierdzie można sprowadzić całe
credo chrześcijańskie”.
Na pamiątkę 15-letniej działalności została
wydana publikacja pt. „Posługa Caritas
w Drążdżewie”, którą można było nabyć podczas obchodów rocznicowych.

Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem
zaangażowania osób, którym na sercu leży
czynienie dobra. Myślę, że ciężko byłoby wypisać wszystkich, jednak w głębi serca mogą
oni być z siebie dumni i zmotywowani do dalszych działań, do dzielenia siebie z innymi.
Gratuluję i życzę kolejnych jubileuszy.

Na rowerach
przez historię

cze kilka pamiątkowych zdjęć i wyruszyliśmy
w kierunku Polskiej Kępy przez Drążdżewo
i Drążdżewo Nowe.
Ten etap był dłuższy i liczył ponad 8 km. Na
trasie mijaliśmy kolejne drążdżewskie obiekty
godne uwagi: kopiec 1000-lecia, 200-letni
dawny spichlerz, rondo im. ks. Stefana Morki i
kapliczkę pomorową z 1831 r. Czas płynął
szybko, drogi ubywało. Jedynie ostatni odcinek
był trochę trudniejszy, bo dróżka polna i miejscami bardziej piaszczysta. Ale za to cisza,
wokół zieleń lasów i łąk. Wszystkim dopisywały humory. Pogoda też spisała się na medal było ciepło i słonecznie.
W samo południe dotarliśmy do celu, czyli
na Polską Kępę. Niektórzy po raz pierwszy.
Nad wzgórzem góruje potężny krzyż. Obok
znajduje się obelisk ku czci powstańców, a w
pobliżu stoi tablica informacyjna. Na eksponowanym miejscu umieściliśmy flagę białoczerwoną, a pod obeliskiem zapaliliśmy znicz.
Zapłonęło też ognisko. Otoczyliśmy je natychmiast, jako amatorzy pieczonych kiełbasek
i ziemniaków. Po posiłku szybko odzyskaliśmy
siły. A były potrzebne do przyjęcia kolejnej
porcji historii. Przecież to tutaj, w czerwcu
1863 roku, powstańcy stoczyli trzydniową,
zwycięską walkę z wrogiem. O tych wydarzeniach informuje wspomniana tablica. Reszty
dowiedzieliśmy się z pogadanki i z konkursu o
tym miejscu i ludziach tutaj walczących.
W konkursie wzięli udział wszyscy uczestnicy rajdu, podzieleni losowo na cztery zespoły.
Zadania, a było ich pięć, dotyczyły oczywiście
historii Polskiej Kępy. O ostatecznych wynikach decydowała poprawność i szybkość ich
wykonania. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Anna Chodkowska, Anna Sobocińska, Mirosław Chod-

kowski (autor zadań konkursowych) i Tadeusz
Kruk.
Jedno z zadań polegało na ułożeniu dwuwiersza. Oto efekty naszej, rajdowej twórczości literackiej:
- Na Polskiej Kępie wszyscy dobrze się
/bawimy.
Pan się nie martwi, nikogo nie zostawimy.

psalm responsoryjny). W refektarzu posmakowaliśmy specjałów zakonnej kuchni.
W wyjeździe udział wzięli: ks. Leszek Kamiński (kierowca I busa), Sylwia Jakubiak, Daria Kruk, Szymon Kacprzyński, Karolina
Ochenkowska, Aleksandra Zega i Magdalena
Żebrowska; Krzysztof Czarnecki (kierowca II
busa), Paulina Goździewska, Ewa Heromińska,
Wioletta Jakubiak, Joanna Kacprzyńska, Marta
Kacprzyńska, Oliwia Płuciennik, Dominika
Skrobecka i Weronika Zadrożna. Wyjazd zorganizował i sponsorował ks. Leszek Kamiński,
samochodów użyczyli panowie: Krzysztof
Czarnecki i Robert Śledzik.
Nasza schola istnieje już trzy lata. Powstała
28 września 2012 r. z inicjatywy ks. proboszcza. Obecnie liczy 15 osób w wieku od 8 do 18
lat. Dotąd same dziewczyny, ale we wrześniu
br. dołączył Szymon. Od samego początku do
scholi należą: Ewa Heromińska, Sandra Kisielewska, Daria Kruk i Julia Pochoda. Spotyka-

my się raz w tygodniu na próbach śpiewu i gry
na cytrze. Zajęcia prowadzi ks. proboszcz.
Dwukrotnie lekcji gry na cytrze udzielała nam
także pani Dorota Pliszka, nauczycielka muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej w Ostrołęce.
W minionym okresie w scholi występowały
m.in.: Patrycja Fąk, Paulina Fąk, Sandra Klik,
Paulina Napierkowska, Wiktoria Ogonowska,
Katarzyna Perzanowska, Sandra Pliszka, Aleksandra Romanowska, Dominika Skrobecka
i Ewa Więckowska.
Pierwszy raz zaśpiewałyśmy w kościele
w Drążdżewie w niedzielę 2 grudnia 2012 r. To
był początek naszych coniedzielnych występów na drugiej mszy świętej. Gościliśmy również w Jednorożcu, w Krasnosielcu, i teraz w
Otwocku. Wspomniana wycieczka była dla
scholi miłym urodzinowym upominkiem.
Daria Kruk
Patrz Foto. str. 2

Od 2009 roku tradycją stały się odwiedziny
Polskiej Kępy przez krasnosielckich gimnazjalistów. Polska Kępa jest
to miejsce walk powstańców styczniowych.
Leży nad Orzycem, na
granicy gmin Krasnosielc i Jednorożec. Dotychczas były to rajdy
piesze.
Tym
razem
uczestnicy
skorzystali
z rowerów. Tegoroczny
rajd, już siódmy, odbył się w sobotę 3 października 2015 r. (opóźniony o tydzień z powodu deszczowej pogody w ostatnią sobotę
września).
Zasadnicza, 15-osobowa grupa uczniów
z klasy Ia i Ib, pod opieką państwa Anny i Mirosława Chodkowskich oraz pani Anny Sobocińskiej wyruszyła o godzinie 10 z Krasnosielca. Trasa pierwszego etapu (ok. 6 km) wiodła
przez Przytuły i Gościniec w okolice kościoła
w Drążdżewie. Tu dołączyliśmy do nich we
troje (gimnazjaliści z kl. I b). Wraz z nami dołączył także, jak co roku, mój dziadek Tadeusz
Kruk, który wygłosił prelekcję o historii Drążdżewa i jego zabytkach. Mowa była o kopcu
napoleońskim i pomniku ku czci powstańców
styczniowych otaczających kościół parafialny.
I o zabytkowym kościele przeniesionym do
muzeum w Sierpcu, i o pobytach w Drążdżewie wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Przed
kościołem spotkał się z nami również ksiądz
proboszcz Leszek Kamiński na skróconej modlitwie różańcowej. Pod pomnikiem powstańców zapłonął symboliczny znicz. Potem jesz-

Panu naszemu
pieśni grajcie …
W sobotę 12 września 2015 r. drążdżewska
schola, pod przewodnictwem księdza proboszcza Leszka Kamińskiego, wyjechała do
Otwocka, do sióstr benedyktynek, na całodzienne spotkanie formacyjne. Znajduje się
tam Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
Na miejscu poznaliśmy historię zgromadzenia i jego założycielki s. Jadwigi Kuleszy. Siostry opowiedziały o codziennym życiu zakonnym i swojej pracy zawodowej. Z dumą pokazały nam prowadzone przez siebie przedszkole
„Anielinek”. W kaplicy zakonnej uczestniczyliśmy we Mszy świętej koncelebrowanej przez
naszego ks. proboszcza i miejscowego ks. kapelana. Zapewniliśmy oprawę muzyczną tej
Eucharystii (miałam przyjemność wykonać

Magdalena Kaczyńska

- Wszyscy jadą uśmiechnięci,
na Polską Kępę, jak najęci.
.

- Jedziemy rowerami,
przygoda jest z nami.
- Tutaj się bili nasi rodacy no i wygrali, dzielni Polacy.
W wyniku końcowej klasyfikacji zwyciężył
zespół w składzie: Bartosz Budny, Daria Kruk,
Paweł Szymański, Rafał Ślaski i Marta Wieczorek. Tuż za nimi znaleźli się: Wiktor Budny, Adam Mikulak, Julia Olbryś, Julia Sobocińska i Zuzanna Zadrożna. Dwa pozostałe zespoły uplasowały się ex aequo na trzecim miejscu.
Pozostały czas upłynął nam na grze w piłkę
i koleżeńskich rozmowach. Wczesnym popołudniem opuściliśmy przyjazną Polską Kępę
bogatsi o wiedzę o niej. Miała naprawdę ciekawą historię. Warto tutaj powracać przy każdej okazji, jak biwak lub rajd. Albo tak, po
prostu, wybrać się na spacer wzdłuż Orzyca.
Wokół taki sympatyczny krajobraz.
Daria Kruk
PS. Dziękuję organizatorom i opiekunom rajdu
za nietypową lekcję historii, a panu Mariuszowi Kaczyńskiemu za przygotowanie ogniska.
Patrz Foto. str. 1
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Wizyta policjanta
w Szkole Podstawowej
w Krasnosielcu
We wtorek, 29 września, odwiedził naszą
szkołę policjant, młodszy aspirant Dariusz Matulewicz z Posterunku Policji w Krasnosielcu.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy Ia i Ib. Pan policjant mówił uczniom
o przepisach dotyczących zachowania pieszych
na drodze, zasadach bezpiecznego przechodze-

Tydzień
Zakazanych Książek
W dniach od 27 września do 3 października
obchodzimy tegoroczny Tydzień Zakazanych
Książek. W tym czasie tysiące bibliotek i księgarni na całym świecie zwraca uwagę na kwestię wolności słowa oraz problem cenzury.
Z tej okazji w naszej bibliotece można oglądać wystawę prezentującą zakazane tytuły,

Dzień Przedszkolaka
We wtorek 22.09.2015r. na placu zabaw odbyła się impreza plenerowa „Dzień przedszkolaka”. Uroczystość miała następujący przebieg:
 Odczytanie listu z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka, przesłanego przez Marka Michalaka z Biura Rzecznika Praw
Dziecka.

Parlament Europejski
w zasięgu ręki
Niebywałym sukcesem Uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Jednorożcu zakończył
się Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim zorganizowany przez Biuro Poselskie Julii Pitery – Posła do Parlamentu Europejskiego.
Celem konkursu było:
- przybliżenie uczniom historii i działalności
Parlamentu Europejskiego oraz polskich
przedstawicieli w PE,
- doskonalenie umiejętności wykorzystania
w praktyce zdobytych informacji
- rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim.
W lutym do konkursu zgłosiło się 10
uczniów klas I, II i III. Ostatecznie 19 marca
2015 r. w zmaganiach z testem nadesłanym
z biura stanęli: Opalach Magdalena, Piotrak
Mariusz, Piotrak Karolina, Orłowski Kacper,
Skała Rafał, Rogowska Weronika, Piotrak Anna, Parciak Anna, Kuciński Krystian, Rocławska Klaudia.
Zwycięzcami konkursu na terenie województwa mazowieckiego zostali:
I miejsce – Weronika Rogowska kl. I
II m. – Kacper Orłowski kl. I
III m. – ex aequo Magdalena Opalach kl. II
oraz Karolina Piotrak kl. II
VI m. – Krystian Kuciński kl. III
Sama szkoła - Liceum Ogólnokształcące
w Jednorożcu, uplasowała się na pierwszym
miejscu w Województwie. Wymieniona piątka
zwycięzców oprócz dyplomów uczestnictwa
wygrała też prezent szczególny; czterodniowy
wyjazd studyjny /wycieczkę/ do Parlamentu

nia przez jezdnię oraz prawidłowego korzystania z chodnika i pobocza. Przypomniał o obowiązku korzystania przez dzieci z fotelików lub
podkładek podczas jazdy samochodem. Dodał,
że uczniowie, którzy nie mają karty rowerowej
mogą korzystać z drogi publicznej tylko pod
opieką osoby dorosłej. Opowiadał też o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy
ubraniu bądź tornistrze, oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
wśród dzieci opowiadania o codziennej pracy
Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotka-

niu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszego gościa podstawowych akcesoriów policjanta.
Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi za
ciekawe spotkanie.

można na przerwach posłuchać fragmentów
„zakazanych pozycji” a nawet je wypożyczyć!,
bo zakazane lepiej smakuje!!! Książki te są
obecnie uznawane za kanon literatury, jednak
kiedyś z różnych względów czytanie ich było
zakazane. Oglądający wystawę będą mogli zapoznać się z poszczególnymi „zakazanymi” tytułami oraz dowiedzieć się różnych ciekawostek dotyczących prezentowanych książek.
Na „zakazanej liście” znajdują się takie tytuły jak „Przygody Tomka Sawyera” M. Twaina,

„Folwark zwierzęcy” G. Orwella, „Charlie
i fabryka czekolady” R. Dahla, a nawet „Czerwony Kapturek” braci Grimm.
„Tydzień Zakazanych Książek” wywodzi się
ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej
Konstytucji, która mówi o wolności słowa.

 Odśpiewanie hymnu przedszkolaka.
 Wyposażenie dzieci w balony oraz medale
„Dzień Przedszkolaka”.
 Przemarsz barwnego korowodu.
 Zabawy integracyjne na placu zabaw.
 Grill.
 Słodki poczęstunek.
W naszym przedszkolu święto dzieci dostarczyło wielu miłych wrażeń i na pewno będzie-

my je długo wspominać. Dzieci z dumą informowały o swoim święcie. Radość i śmiech na
twarzach przedszkolaków to również satysfakcja nasza – pracowników przedszkola. Dzień
Przedszkolaka na stałe zagościł w harmonogramie imprez przedszkolnych.
Teresa Mikołajczewska
Patrz Foto. str. 16

Europejskiego. Uczniowie zwiedzili Brukselę i
jej główne zabytki: Rynek Główny – Grand
Place, katedrę św. Michała i św. Guduli, ratusz
– Hotel de Ville, Atomium, muzeum czekolady. Ukoronowaniem zwiedzania była wizyta
w Parlamencie Europejskim i spotkanie z panią
europoseł Julią Piterą. Bruksela nie była jedynym miastem, do którego zawitali uczniowie.
Na trasie wycieczki była także Antwerpia, a w
niej Zamek Steen, Grote Markt, Katedra Najświętszej Marii Panny…
Czyż nie warto było zatem wziąć udziału
w zmaganiach?
Uczestnikom konkursu gratulujemy tak obfitującego we wrażenia wyjazdu do Belgii.
Dziękujemy także pani europoseł Julii Piterze
za zorganizowanie poszerzającego wiedzę
młodzieży Konkursu oraz nobilitującą nagrodę.

Z wizytą u dentystki

Edyta Walędziak
Od Redakcji: Koordynatorem przygotowań
i udziału młodzieży w Konkursie był Wojciech
Walędziak – Zastępca Dyrektora Zespołu
Szkół w Jednorożcu, a bezpośredni udział
w przygotowaniu młodzieży wzięły udział Bożena Przetak i Edyta Walędziak.
W Konkursie tym wziął również udział Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Krasnosielcu, czego efektem był udział dwóch uczennic
tej szkoły w wyjeździe studyjnym do Belgii,
a były nimi Marta Tabaka z kl. II LO
/Drążdżewo Małe/ i Dominka Skrobecka z kl. I
LO /Drążdżewo/. Opiekunką uczennic biorących udział w Konkursie była Anna Drejko.

Iwona Chełchowska, Hanna Talarska
Patrz Foto. str. 2

Andrzej Sierak
Patrz Foto. str. 16

Powszechnie wiadomo, że nikt z nas nie lubi
chodzić do dentysty -ba, niektórzy panicznie
boją się takiej wizyty i cierpią prawdziwe męki, gdy mają siąść na fotel dentystyczny,
a dźwięk borowania zębów przyprawia ich
o ból głowy i ściskanie w dołku już nawet
w poczekalni.
By zapobiec takim zachowaniom i przełamać
lęki, Pani Marta Jastrzębska-Libchaber zaprosiła klasę IIb do swojego gabinetu, by przekonać
ich, że stomatolog nie taki straszny ... jak go
malują. Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli
się jak prawidłowo dbać o swoje mleczne i stałe żeby, jak trzeba myć zęby i co należy jeść by
nie wdała się próchnica. Dzieci bardzo zainteresowały się sprzętem i wyposażeniem gabinetu, z dużym zaciekawieniem spoglądali w monitor na którym widać było swoje zęby i przeglądali się w lusterkach w kształcie zębów. Pani dentystka pokazała im piękne kolorowe
plomby, którymi łata dziury w mlecznych zębach – wielu z uczniów żałowało, że ma zdrowe mleczaki i takich plomb nie może mieć.
Przed wyjściem wszyscy dostali od Pani
Marty krzyżówki stomatologiczne i kolorowanki, obiecali, że będą dbać o higienę jamy
ustnej i systematycznie chodzić na kontrolne
badania zębów, nie czekając, aż zabolą.
Ania Chodkowski

Patrz Foto. str. 2

Sławomir Rutkowski
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Narodowe czytanie - 2015
Od 2012 roku w pierwszych dniach września
w setkach polskich miast organizowane jest
„Narodowe Czytanie” dzieł z kanonu polskiej
literatury. Jest to wspaniała inicjatywa rozpoczęta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, kontynuowana przez obecnego prezydenta Andrzeja
Dudę. Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
narodowej tożsamości.
W ubiegłych latach w ramach akcji Polacy
czytali „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry oraz „Trylogię” Henryka
Sienkiewicza. W roku bieżącym podczas
czwartej już odsłony tego przedsięwzięcia,
przenieśliśmy się w minioną epokę dzięki
„Lalce” Bolesława Prusa. Dla wielu starszych
osób „Lalka” do dziś kojarzy się z niełatwą
lekturą i szkolnym obowiązkiem. Jednak tym
razem była okazją do spotkania się i wspólnego
przeżywania historii opowiedzianej na jej kartach, a także okazją do odkrycia na nowo bogactwa i walorów tej powieści. Dodam jeszcze,

że „Lalka” doczekała się dwukrotnej ekranizacji. Wszyscy pamiętamy wspaniałych aktorów:
Krzysztofa Kamasa w roli Stanisława Wokulskiego, Małgorzaty Braunek, czyli Izabeli Łęckiej oraz niezapomnianego Tadeusza Fijewskiego występującego w roli starego subiekta.
Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu,
odpowiadając na apel prezydenta, po raz trzeci

włączyła się do akcji. Do wspólnego czytania
zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Na zaproszenie odpowiedziało 41 osób
/uczniowie, nauczyciele, emeryci, lekarz weterynarii, ksiądz, pracownicy różnych instytucji/.
5 września, w sobotę, o godz. 11, w budynku
GOK, udostępnionym nam przez ośrodek kultury, mieszkańcy gminy wcielili się w postacie
bohaterów „Lalki”: Stanisława Wokulskiego,
Ignacego Rzeckiego, Izabeli Łęckiej, hrabiny
Zasławskiej, Tomasza Łęckiego, p. Wąsowskiej i wiele innych .
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli
pozytywnie na zaproszenie wzięcia udziału
wNarodowym Czytaniu, za to, że stworzyli jedyne i niepowtarzalne interpretacje wybranych
fragmentów powieści, a także za zaangażowanie, które sprawiło, że trzecie Narodowe Czytanie w Krasnosielcu można udać za udane.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Tomek Płocharczyk
najlepszym strażakiem OSP
jest!
Mamy najlepszego strażaka! Został nim Tomasz Płocharczyk uzyskując 338 głosów
w konkursie w okręgu ostrołęcko–siedleckim.
Kim jest Tomek? To nasz chłopak. Mieszka
z żoną i rodzicami w Nowym Sielcu. Przez
pierwsze 10 lat dorosłego życia pracował jako
kierowca samochodów ciężarowych. Wyjeżdżał w dalekie, międzynarodowe trasy, zdobywał doświadczenie, uczył się odpowiedzialności za siebie i innych. Względy osobiste spowodowały, że zaczął się rozglądać za pracą na
miejscu. W tym czasie Urząd Gminy poszukiwał kierowcy i mechanika w jednostce OSP
w Krasnosielcu. Tomek był idealnym kandydatem.
Od początku 2007 roku z ogromnym zaangażowaniem poświęcił się nowym obowiązkom.
Rozpoczął od porządkowania tego co zastał,
a było co robić. Sprzęt był stary, zniszczony,
często brakowało podstawowych rzeczy. Trzeba było wielu starań, żeby jednostkę doprowadzić do obecnego stanu. Jak sam wspomina to
było najłatwiejsze. Dużym problemem był fakt,
że nie miał pojęcia jak wygląda praca strażaka,
jaki sprzęt do czego służy, jak nieść pomoc.
Z odsieczą przyszli strażacy zawodowi z naszej
gminy, będący jednocześnie ochotnikami. Od

nich uczył się podstaw, uczestniczył również
chętnie w fachowych szkoleniach, by dziś stać
się strażakiem w pełnym tego słowa znaczeniu.
Dziś nawet najmniejsza śrubka nie stanowi dla
niego tajemnicy. Swoim zaangażowaniem
przyciągnął młodych, pełnych zapału ludzi. Żałuje tylko, że zbyt mało mieszkańców garnie
się do straży, bo im więcej ochotników tym
bezpieczniej.
Praca kierowcy–mechanika w OSP, nie
przynosi profitów, ale wciąga. Dziś pan Tomasz nie wyobraża sobie życia bez wyjazdów,
adrenaliny z nimi związanej i poczucia, że to
co robi ma sens, jest potrzebne ludziom, bo
Tomek lubi pomagać, jest kulturalny, uczynny,
dyspozycyjny.
Praca w straży daje satysfakcję, ale jednocześnie jest ciężka i niebezpieczna. Niezależnie od
pory roku, dnia czy nocy trzeba stawić się na
wezwanie, bo ktoś potrzebuje pomocy. Trzeba

ratować ludzkie życie, czy mienie, a niekiedy
nieść pomoc w sprawach prozaicznych: powalone drzewo, zalana piwnica, atak szerszeni,
itp.
Pan Tomasz potrafi z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem
godzinami
opowiadać
o swojej pracy. Widać, że tym żyje, że jest to
jego pasja. Strażnicę traktuje jako swój własny
dom. Gratulujemy panie Tomku i czekamy na
więcej.
Konkurs na najlepszego strażaka i najlepszą
jednostkę OSP został rozpisany w lipcu br. Organizatorami byli: poseł Krzysztof Borkowski,
poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław
Kalinowski, Stowarzyszenie ”Tradycja – Rozwój – Przyszłość” i Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej. Patronat honorowy objęli:
marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik
i prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Do konkursu zgłoszono 40 jednostek OSP i 44 strażaków z woj.
mazowieckiego. Naszą gminę reprezentowali:
jednostka OSP z Niesułowa i Tomasz Płocharczyk z OSP Krasnosielc. Głosowanie zakończyło się 18 września o godz. 16:00. Oficjalne
ogłoszenie wyników nastąpi do 10 października 2015 roku, ale już wiemy, że jednostka OSP
z Niesułowa zajęła II miejsce zdobywając 125
głosów, a najlepszym strażakiem okazał się
właśnie Tomasz Płocharczyk.
AB
Foto. Beata Dzwonkowska, patrz str. 1
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Z szuflady pani Leontyny
Naturalnym etapem życia ludzkiego, jest starość, zapowiadająca nieuchronny schyłek i kres
życia. Stan ten przyjmowano z rezygnacją
i poddaniem. Na pewno
także z lękiem i smutkiem,
ale
również
z pełną świadomością,
że jest o oczywisty porządek rzeczy i wszelkiego istnienia. Że jest
to taka kolej ludzkiego
losu i życia, które ma swój początek, czas rozkwitu i największej dojrzałej aktywności
i wreszcie swój koniec. Starość, związana z nią
niemoc i choroby, często obłożne, stopniowo
odsuwa ludzi i eliminuje ich z dotychczasowego życia.
W przeszłości jednak starzy ludzie, aż do
końca swoich dni egzystują w domu i rodzinie.
Obyczaj nakazuje bowiem, aby rodzicom czy
krewnym, z którymi żyło się pod jednym dachem, gdy zabraknie im sił i zdrowia, zapewnić
utrzymanie i opiekę aż do śmierci. Księża stale
przypominali wiernym o czwartym przykazaniu i czci należnej podeszłemu wiekowi i siwym włosom.
Na wsi w rodzinach chłopskich od staruszków nie wymagano już cięższej pracy, dawano
im tylko mało uciążliwe zajęcia domowe, które
mogli i chcieli wykonywać takie jak kołysanie
dzieci czy obieranie ziemniaków. Dziadkowie
zwykle sypiali na piecu, było to najlepsze
w całym domu miejsce do spania, bo najcie-

plejsze. Mieli ciepłe okrycie, na ogół nie żałowano im jedzenia. Mieli swoją ławeczkę pod
nagrzaną słońcem ścianą domu, starano się im
usłużyć. Bywały jednak odstępstwa od tej zasady i obyczaju. Wynikały one zarówno z różnych trudnych do rozwiązania rodzinnych konfliktów, jak i z ciężkich warunków życia. Na
wsi zdarzało się, że starzy rodzice, czy krewni
odrzuceni przez swoje dzieci korzystali z łaski
sąsiadów, albo szli na żebry. Dlatego tak często
odwlekano odpisywanie gospodarstwa dzieciom, bojąc się zależności od ich łaskawego
chleba.
Czasami starzy ludzi czując się mało przydatni, sami wybierali (chociaż była to ciężka
decyzja) chleb żebraczy, powiększali rzeszę
dziadów kościelnych, żebraków, a jednocześnie pątników. Obwieszeni medalikami z różańcami w ręku, z workami na plecach wędrowali od jednego do drugiego sanktuarium, od
odpustu do odpustu. Pamiętam dokładnie te
czasy, na pewno dużo ludzi pamięta te smutne
i trudne do życia widoki, jak ci starzy ludzie
siedzieli na schodach kościelnych, modlili się
i wyciągając ręce, prosili ludzi o wsparcie.
Zwykle nie odmawiano im jałmużny, wierzono
bowiem że modlitwy dziada, człowieka bożego
- o które proszono w zamian za jałmużnę, mają
szczególne wysłuchanie u Boga. Żebranie nie
tylko było pod kościołem. Żebracy chodzili od
domu do domu, wchodząc modlili się za domowników, prosząc o wsparcie. Dawano im
przeważnie w naturze jajka, mąkę, kasze różnego rodzaju, chleb itp.
Dziś już nie ma prawdziwych żebraków. Tak
wiele zmieniło się od tamtych lat. Dziś każdy

Bajki Pani Ani
Nie psuj mnie!
Za siedmioma lasami, za trzema dużymi miastami w małym miasteczku żyła sobie rodzinka Wesołych: mama, tata, Ola i Maciek.
Mama Wesoła pracowała w firmie produkującej zabawki dla dzieci. Tata Wesoły prowadził własną firmę budowlaną. Ola Wesoła
właśnie zaczęła zerówkę natomiast Maciek Wesoły dumnie uczęszczał do drugiej klasy. Taka to była Wesoła rodzinka.
Rano Wszyscy wesoło jedli śniadanie a później każdy przechodził do swoich obowiązków:
dzieci do szkoły rodzice do pracy, oczywiście
uśmiechnięci.
Tego dnia Ola nie miała ochoty iść do szkoły, nie wstawała rano gdy mamusia ją o to prosiła ale spała dalej. Na to mama pomyślała:
„Biedna Oleńka, niech śpi jeszcze trochę, pójdzie dzisiaj później do szkoły.” Tata spieszył
się na wyjazd do Warszawy, niewiele mówiąc
zawiózł Maćka do szkoły i wyruszył w drogę
do stolicy.
Tymczasem Ola zauważyła, że skoro może
spać, zamiast iść do szkoły, to może da się
jeszcze coś uzyskać od mamy. Wstała i zażyczyła sobie wielkie lody na śniadanie i ciasteczka kokosowe. O dziwo, mama się zgodzi-

ła, chociaż nie od razu i w odwrotnej kolejności: ciasta kokosowe a potem lody. W odpowiedzi na zachowanie mamy, Ola zażądała
bajki telewizyjnej do śniadanka. Mama chyba
miała słaby dzień, bo bez słowa, chociaż zdenerwowana, włączyła bajkę.
Następnego dnia rano Ola znowu nie chciała
wstawać do szkoły. Zapewniła mamusię, że ją
kocha, na co mama ją ucałowała i powiedziała
„Dzisiaj Ola też pójdzie do szkoły później”.
Gdy już Maciek, mam i tata usiedli do śniadania Tata zapytał, bez uśmiechu: „Gdzie jest
Ola?” Mama na to: „Śpi słodziutko nasz aniołek”. Tata zmarszczył czoło i powiedział: „Jak
to, nie idzie dzisiaj do szkoły?” Na to mama:
„pójdzie, ale trochę później bo śpiąca jest jeszcze.” Tata zerwał się z miejsca mówiąc: „jedzcie beze mnie i Oli, idę spać. Pójdę do pracy

sędziwy człowiek, jest niezależny od dzieci
i krewnych. Jest to piękne, to jest piękna starość. Każdy może spokojnie dożyć wśród swoich, a jeżeli już nie ma gdzie, to są domy spokojnej starości, hospicja, ale dziś nikt już nie
żebrze. To jest starość spokojna (radość). Pięknie pisała o starości, Wisława Szymborska nie
narzekając na nią:
„Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję.
Grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję!
To że mam artretyzm, jest jeszcze nie wszystko.
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata,
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę …
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
Ale przyjdzie ranek … znów się dobrze czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata,
Lecz dobrze się czuję jak na swoje lata.
Z wierszyka mojego, ten sens wychodzi
Że kiedy starość i niemoc przychodzi,
To lepiej się zgodzić, ze strzykaniem kości
I nie opowiadać o swojej słabości.
Zaciskając zęby z losem się pogódź.
I wszystkich w koło chorobami nie nudź.
Wisława Szymborska
Porzekadła prawdziwe na wskoś:
- Starzy ludzie dwa razy dziećmi.
- Starego trudno odmienić.
Leontyna Ostrowska

trochę później, bo jestem śpiący”.
Mama się przeraziła i jednocześnie się
zaczerwieniła. Nic nie powiedziała,
zjadła śniadanie z Maćkiem, zawiozła
go do szkoły i wróciła do domu porozmawiać z Olą i tatą. Była już poddenerwowana całą sytuacją. Pierwsze
kroki skierowała do pokoju Oli. Gdy
tylko otworzyła drzwi Ola powiedziała: „Mamusiu dzisiaj też poproszę ciasteczka kokosowe na śniadanko,
a później oczywiście lody”. Mama na
to zdecydowanie: - „Nie Olu”. Ola aż
się obudziła, na te zdecydowane słowa. Otworzyła oczy i zobaczyła niezadowoloną twarz mamy. „To teraz
powiedz Olu, dlaczego nie chcesz rano
wstawać, dlaczego żądasz słodyczy na
śniadanie okraszanych bajkami telewizyjnymi”. Na to Ola: „Nie wiem mamusiu, po
prostu chciałam wypróbować ile jeszcze dla
mnie zrobisz”. Na to tata, z głębi domu powiedział cieniutkim głosikiem: „Dobrze wiem, że
nie powinnnam mieć tego wszystkiego, czego
się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.” Mama pokiwała głową:
- „Chcesz powiedzieć Olu NIE PSUJ
MNIE?”. Ola i tata pokiwali głowami. Ola
przeprosiła rodziców i naraz wszyscy zaczęli
się śmiać. Taka to była Wesoła rodzinka.
Anna Żurawska
Lublin, nieopodal Krasnosielca ; )
Rys. Tomasz Bielawski
Ciąg dalszy nastąpi.
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Materiały na VII Konkurs Wiedzy
o Ziemi Krasnosielckiej z powiatem makowskim w tle
(2015)
1. Z którego roku / wieku / pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o Krasnosielcu (ówczesny Sielc)?
Odp. 1386 r. /XIV w./.

funkcje: poseł na Sejm (1965-72) i dyr. szkoły w Drążdżewie (1973-90). O kim mowa?
Odp. Kamila Kurowska.
19. W którym roku przeprowadzono elektryfikację Krasnosielca?
Odp. W 1958 r.

2. Wymień gminy sąsiadujące z gminą Krasnosielc.
Odp. Baranowo, Jednorożec, Olszewo-Borki,
Płoniawy-Bramura, Sypniewo.
3. Ile km 2 wynosi powierzchnia gminy Krasnosielc?
Odp. 166,96 km ².

20. Gdzie znajduje się kapliczka wotywna
z następującym napisem: „Offiara Naywyższemu na ubłaganie Maiestatu o zwolnienie
plagi grasuiącey Cholery w Roku 1831”?
Odp. W Drążdżewie przy rondzie.

4. Jaką funkcję społeczną pełnił w Krasnosielcu, w latach 30-tych ub. wieku, ówczesny
wikariusz i prefekt ks. Stefan Władysław
Morko?
Odp. Prezes Komitetu Budowy Szkoły.

21. Jaki tytuł nosi autobiograficzna książka
Czesława Czaplickiego, współorganizatora
akcji uwolnienia więźniów z katowni Urzędu
Bezpieczeństwa w Krasnosielcu w 1945 r.?
Odp. Poszukiwany listem gończym.

5. Jakie zaszczytne miano nosił w 2008 r.
Maków Mazowiecki na kulturalnej mapie
Mazowsza?
Odp. Stolica Kulturalna Mazowsza.

22. Kiedy w Krasnosielcu odbył się zjazd
Żydów, byłych jego mieszkańców, połączony
z odsłonięciem pamiątkowych tablic ku czci
ofiar masowego mordu dokonanego w tutejszej bożnicy 5 września 1939 r.?
Odp. 5 czerwca 1996 r.

6. Opisz herb Krasnosielca.
Odp. Na czerwonym tle złoty jeleń w biegu,
a nad nim takiż półksiężyc.

Szanowni Państwo
Z niegasnącą satysfakcją informuję, iż

7. Na trasie jakiego średniowiecznego szlaku
leżał Krasnosielc?
Odp. Szlak Warszawa - Królewiec zwany już
w XIV w. „starą drogą wojenną”.

VII edycja Konkursu Wiedzy
o Ziemi Krasnosielckiej
z powiatem makowskim w tle

8. Co łączy Marszałka Józefa Piłsudskiego
z Krasnosielcem?
Odp. Honorowe obywatelstwo nadane Marszałkowi Piłsudskiemu w 1928 r. przez Radę
Gminy.

rozpoczęła swoje życie.
Życie to wzmacnia świadomość dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Ziemi
Krasnosielckiej o przeszłości miejsc, w których przyszło im żyć.
Konkurs pragniemy zorganizować w formie
podobnej do lat minionych, dodając pewne
nowe, uatrakcyjniające elementy.
Plan Konkursu przedstawia się następująco:
1. Przekazanie do szkół oraz Czytelnikom
Wieści znad Orzyca zestawu pytań
wraz z odpowiedziami – październik.
2. Test pisemny dla uczestników – grudzień.
3. Darmowa dla najlepszych 45 uczestników, dwudniowa wycieczka o profilu
historycznym w region Białegostoku.
4. Stworzeni dostępnej on-line, quizowej
bazy wiedzy historycznej o Ziemi Krasnosielckiej, zawierającej elementy
humoru.

9. Jaką nazwę w nomenklaturze niemieckiej
nosił Krasnosielc podczas II wojny światowej?
Odp. Rotenburg.
10. Podaj adres do Urzędu Gminy w Krasnosielcu.
Odp. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.
11. Ile ludności mieszka w gminie Krasnosielc?
Odp. Liczba mieszkańców gminy Krasnosielc
na koniec 2014 r. wynosiła 6 697 osób (3 365
kobiet i 3 332 mężczyzn).
12. Podaj imię i nazwisko polskiego maratończyka, uczestnika Igrzysk Olimpijskich
w Helsinkach (1952), który po zakończeniu
kariery sportowej mieszkał i pracował jako
nadleśniczy w Sławkach na terenie gminy
Krasnosielc.
Odp. Winand Osiński (1913-2006).
13. Jaką nazwę nosił międzynarodowy konkurs poetycki organizowany w latach 1996 2010 przez Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim?
Odp. O Wstęgę Orzyca.
14. Ile km wynosi długość rzeki Orzyc?
Odp. 146 km.
15. Jakiej narodowości była pilotka Amy
Johnson, która w styczniu 1931 r. przypadkiem, po awarii samolotu, znalazła się na terenie gminy Krasnosielc?

A wszystko to ma budować wiedzę o naszych
przodkach i nas samych, w duchu szacunku
dla innych.
W imieniu Kapituły Konkursu
Sławomir Rutkowski
Odp. Była Angielką.
16. W jakich latach Krasnosielc posiadał
prawa miejskie?
Odp. 1824 -1869.
17. Który car odebrał Krasnosielcowi prawa
miejskie?
Odp. Aleksander II Mikołajewicz.
18. Podczas aktywnej działalności społecznozawodowej sprawowała m.in. następujące

23. W której miejscowości znajduje się kamienny pomnik ku czci poległych powstańców wystawiony w 1928 r., w 65. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego?
Odp. W Drążdżewie przy kościele.
24. Podaj imię i nazwisko niestrudzonego
inicjatora utrwalania w świecie historii krasnosielckich Żydów.
Odp. David Shachar, syn jednej z ofiar masakry w bożnicy w 1939 r.
25. W jakich językach informują, o pogromie krasnosielckich Żydów, tablice umieszczone na ścianie byłej synagogi?
Odp. Polski, hebrajski, angielski.
26. Jaki organ i kiedy uregulował w XIX w.
sprawę dni targowych i jarmarcznych
w Krasnosielcu?
Odp. Rząd Gubernialny w Płocku w 1851 r.
27. Podaj obowiązujące terminy organizacji
jarmarków w Krasnosielcu.
Odp. Pierwszy wtorek po pierwszym dniu miesiąca, i pierwszy piątek po piętnastym dniu
miesiąca.
28. Co upamiętnia murowana kapliczka nad
Orzycem przy moście w Krasnosielcu?
Odp. Dawny kościół parafialny oraz cmentarz
grzebalny.
29. Jak brzmiała nazwa Krasnosielca w języku jidysz, którym posługiwali się Żydzi?
Odp. Silc.
30. Nazwa jakiej historycznej miejscowości
widnieje na krasnosielckim pomniku Tadeusza Kościuszki?
Odp. Racławice.
31. Ile km wynosi długość drogi zwanej Tysiąclatką, łączącej Krasnosielc z Ulaskami?
Odp. 16,5 km.
32. Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia
okupacji hitlerowskiej w Krasnosielcu.
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Odp. Od 4 września 1939 r. do 18 stycznia
1945 r.
33. Rozszyfruj skróty: KGW, OSP, USC,
TPZK.
Odp. Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna, Urząd Stanu Cywilnego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej.
34. Podaj nazwę i obszar rezerwatu leśnego
na terenie gminy Krasnosielc utworzonego
w 1964 r.
Odp. Zwierzyniec, powierzchnia 40,52 ha.
35. Kto jest autorem obrazów zdobiących
wnętrze krasnosielckiego kościoła?
Odp. Franciszek Smuglewicz..
36. Co w naszym regionie oznacza słowo
„krasiniak”?
Odp. Las sosnowy (od nazwiska Krasińskich,
byłych właścicieli tutejszych ziem).
37. Jakie placówki służby zdrowia były zlokalizowane w przeszłości w Krasnosielcu?
Odp. Szpital i izba porodowa.
38. Kto jest autorem „Słownika Kurpiowszczyzny XX wieku” wydanego w 2008 r., zawierającego m.in. biogramy kilkudziesięciu
osób związanych z ziemią krasnosielcką?
Odp. Stanisław Pajka.
39. Który z wieszczów jest autorem poniższych słów skierowanych do poety Konstantego Gaszyńskiego: „Czy pamiętasz, Konstanty, te kaczeńce? Czy pamiętasz łączkę
i rów za kościołem pełne niezapominajek?
Czy pamiętasz, Konstanty?”
Odp. Zygmunt Krasiński.
40. Wymień doroczną gminną masową imprezę kulturalną.
Odp. Dni Krasnosielca.
41. Podaj adres internetowy krasnosielckiego forum dyskusyjnego.
Odp. NaszKrasnosielc.tpzk.pl
42. Do ilu parafii należą miejscowości wchodzące w skład gminy Krasnosielc?
Odp. Do pięciu parafii: Amelin, Drążdżewo,
Krasnosielc, Płoniawy (tylko Sulicha) i Święte
Miejsce (tylko Klin).
43. Jak brzmi tytuł lokalnej gazetki gimnazjalnej?
Odp. Prymus.
44. Które tygodniki obsługują medialnie
gminę Krasnosielc?
Odp. Tygodnik Ostrołęcki i Kurier Makowski.
45. Podaj tytuł parafii Amelin.
Odp. Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny.
46. Kogo upamiętniają tablice umieszczone
na frontowej ścianie budynku Ośrodka
Zdrowia w Krasnosielcu?
Odp. Ofiary aparatu represji powojennego systemu.
47. Kto jest patronem parafii Drążdżewo?
Odp. Św. Izydor.
48. Wymień osoby, które w ostatnim 25leciu pełniły funkcję wójta gminy Krasnosielc.
Odp. Mirosław Glinka (1990-2006)
Danuta Iwona Szewczak (2006, zarząd
komisaryczny)
Andrzej Czarnecki (2006-2010)

Paweł Ruszczyński (2010 - nadal)
49. Kto patronuje parafii Krasnosielc?
Odp. Św. Jan Kanty.
50. Od kiedy, i na mocy jakiego dokumentu
papieskiego, parafie krasnosielckie należą
do diecezji łomżyńskiej?
Odp. Od 25 marca 1992 r. na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” Jana Pawła II.
51. Wymień osoby, które w ostatnim 25leciu pełniły funkcję przewodniczącego Rady Gminy Krasnosielc.
Odp. Mieczysław Napiórkowski (1990-1998)
Zbigniew Jaworski (1998-2002)
Krzysztof Bałdyga (2002-2003)
Tomasz Olszewik (2003-2010).
Ewa Grabowska (2010 - nadal)
52. Ilu radnych liczy Rada Gminy?
Odp. 15 radnych.
53. Dokąd, w 2007 r., przeniesiono XVIIIwieczny, drewniany kościół z Drążdżewa?
Odp. Do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (skansen). Pierwszy raz translokowano tę
samą świątynię ok. 1800 r. z Krasnosielca do
Drążdżewa.
54. Ile translokacji (przeniesień w inne miejsce) odbył drewniany kościół z Drążdżewa?
Odp. Dwie: pierwsza ok. 1800 r. z Krasnosielca do Drążdżewa; druga w 2007 r. do Sierpca.
55. Podaj nr drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Krasnosielc.
Odp. Droga wojewódzka 544 relacji Przasnysz
- Ostrołęka.
56. Jakie wydarzenie, z udziałem wiernych
z parafii Drążdżewo i okolic, miało miejsce
w sierpeckim skansenie 8 czerwca 2008 r.?
Odp. Poświęcenie, przez bpa płockiego, drewnianego kościoła przeniesionego w 2007 r.
z Drążdżewa.
57. Jaki tytuł nosił dwutygodnik samorządowy wydawany przez Starostwo Powiatowe
w Makowie Mazowieckim w latach 20002007?
Odp. Ziemia Makowska.
58. Jaką nazwę nosiła stolica naszego powiatu do 1928 r.?
Odp. Maków nad Orzycem.
59. Z jakich integralnych części składa się
sołectwo Nowy Sielc?
Odp. Podnierówka, Kolonia, Wypędzicha.
60. Wymień miasta leżące nad Orzycem.
Odp. Chorzele i Maków Mazowiecki.
61. Którego roku sięgają początki szkolnictwa w Krasnosielcu?
Odp. Według różnych źródeł: 1811 r. (R. Waleszczak, Przasnysz w latach 1795-1866,
s. 198) lub 1817 r. (Głos Gminy nr 1, s. 6).
62. W jakim języku prowadzono zajęcia
szkolne na terenie gminy Krasnosielc
w okresie zaborów?
Odp. Po rosyjsku.
63. Kto jest bohaterem następującej charakterystyki: „Na początku II wojny światowej
zorganizował w gminie komórkę Tajnej Organizacji Nauczycielskiej; w lutym 1945 r.
został kierownikiem szkoły w Krasnosielcu;
w 1949 roku, wspólnie z żoną Jadwigą, założył wypożyczalnię książek (obecnie Gminna

Biblioteka Publiczna); reaktywował działalność miejscowej OSP”?
Odp. Jan Kołakowski.
64. Podaj datę inauguracji pierwszego po II
wojnie, skróconego roku szkolnego w Krasnosielcu.
Odp. 19 lutego 1945 r., poniedziałek.
65. Wymień placówki kulturalno-oświatowe
w gminie Krasnosielc.
Odp. Gminny Ośrodek Kultury, Publiczna Biblioteka Samorządowa.
66. W którym roku powstało Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej?
Odp. Powstało w 2001 r.; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2002 r.
67. Kto jest patronem Zespołu Szkół w Krasnosielcu?
Odp. Tadeusz Kościuszko.
68. Kto jest patronem Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu?
Odp. Jan Paweł II.
69. Czym zajmowali się bartnicy?
Odp. Pozyskiwali miód gromadzony przez dzikie pszczoły w barciach, czyli swego rodzaju
dziuplach wydrążonych w pniach wiekowych
drzew.
70. Kto zarządza lasami państwowymi na
terenie gminy Krasnosielc?
Odp. Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą w Budziskach, gmina Jednorożec.
71. Jaką nazwę nosi region położony w dorzeczu środkowej Narwi?
Odp. Kurpiowszczyzna.
72. Kto jest patronem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Amelinie?
Odp. Św. Stanisław Kostka.
73. Kto jest patronem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Drążdżewie?
Odp. Edward Rolski - komisarz powstańczy na
województwo płockie (1863 r.)
74. Gdzie znajduje się Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Powstania
Styczniowego?
Odp. W Rakach.
75. Który z dowódców powstania styczniowego poniósł klęskę w podczas potyczki
w folwarku drążdżewskim 11 marca 1863
r.?
Odp. Zygmunt Padlewski - dowódca oddziału
powstańczego (1863 r.)
76. Ile sołectw wchodzi w skład gminy Krasnosielc?
Odp. 31.
77. Podaj tytuł i rok powstania czasopisma
wychodzącego obecnie na terenie gminy
Krasnosielc.
Odp. Wieści znad Orzyca (2007).
78. Ilu więźniów odzyskało wolność w wyniku brawurowej akcji żołnierzy podziemia na
siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu przeprowadzonej 1 maja 1945 r.?
Odp. 42.
79. Czy - jeśli tak, to kiedy - Krasnosielc był
siedzibą władz powiatu makowskiego?
Odp. Tak, w pierwszej połowie1945 r.
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80. Jakiego pseudonimu używał patron krasnosielckiego ronda por. Julian Henryk
Pszczółkowski?
Odp. Myśliwiec.
81. Wymień nazwy województw, do których,
w ostatnim półwieczu, należał Krasnosielc.
Odp. Warszawskie, ostrołęckie, mazowieckie
(obecnie).
82. Jaki tytuł nosi książka autobiograficzna
(1996 r.) Zygmunta Cierlińskiego wywodzącego się z Grądów, w gminie Krasnosielc?
Odp. Na północ od Przasnysza.
83. W której miejscowości na terenie gminy
działa najstarsza jednostka OSP?
Odp. W Niesułowie.
84. Jak brzmi imię i nazwisko posła do Parlamentu Europejskiego (2004-09), wywodzącego się z terenu gminy Krasnosielc?
Odp. Bogusław Rogalski.
85. Która miejscowość jest najbardziej oddalona od siedziby gminy?
Odp. Budy Prywatne.
86. Kim był z zawodu Beniamin Warner,
emigrant z Krasnosielca, ojciec założycieli
wytwórni filmowej Warner Bros (USA, 1923
r.)?
Odp. Był szewcem.
87. Jakie zakłady usługowe, istniejące
w Krasnosielcu już w XVI w., nadal funkcjonują?
Odp. Kuźnie i młyn.
88. Podaj imię i nazwisko krasnosielckiego
wikariusza (1915-17), miłośnika i znawcy
pieśni ludowej, autora działa pt. Puszcza
Kurpiowska w pieśni.
Odp. Ks. Władysław Skierkowski.
89. Co produkowano w fabryce założonej
w Krasnosielcu w 1860 r. przez właściciela
miasta Karola Krasińskiego?
Odp. Sukno (ciężka tkanina wełniana).
90. Który król Polski nadał Krasnosielcowi
w 1781 r. prawo odbywania cotygodniowych
targów w poniedziałek oraz czterech jarmarków rocznie, zwiększając, po pięciu latach, ich liczbę do ośmiu?
Odp. Król Stanisław August Poniatowski.
91. W którym roku wybrukowano krasnosielcki rynek?
Odp. W 1933 r.
92. Podaj największą (poza Krasnosielcem)
i najmniejszą miejscowość w gminie.
Odp. Drążdżewo i Sulicha.
94. Kto jest autorem rysu historycznego
z 2007 r. pt. Drążdżewo - kościół drewniany,
otoczenie historyczne?
Odp. Cezary Kocot.
95. Wymień pięć krasnosielckich ulic.
Odp. Baśniowa, Biernacka, Chłopia Łącka,
Cmentarna, Kacza, pl. Kościelny, Młynarska,
Mostowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna,
Przechodnia, Przejściowa, Rynek, Sadowa,
Słoneczna, Wolności, Wschodnia.
96. Kto sprawuje funkcję dziekana dekanatu krasnosielckiego?
Odp. Ks. Andrzej Golbiński.
97. Podaj lokalizację mostów drogowych
w gminie Krasnosielc.

Odp. Drążdżewo, Krasnosielc, Przytuły.
98. W którym roku odbyły się w Krasnosielcu II Powiatowe Dożynki powiatu makowskiego?
Odp. 2009 r.
99. Kto w bieżącej kadencji 2014 - 2018 reprezentuje gminę Krasnosielc w Radzie Powiatu?
Odp. Barbara Kluczek i Zofia Czajkowska.
100. Jak brzmi pełna nazwa odznaki przyznawanej przez Radę Miejską w Makowie
Maz. osobom szczególnie zasłużonym?
Odp. Za zasługi dla miasta Makowa Mazowieckiego.
101. Jak brzmi tytuł XIX-wiecznego dzieła
naukowego zawierającego podstawowe informacje m.in. o Krasnosielcu i okolicznych
miejscowościach?
Odp. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
102. Podaj nazwę odznaczenia, którym
w 2014 r. marszałek województwa mazowieckiego uhonorował Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosieckiej.
Odp. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.
103. Jaki tytuł nosi zbiór wspomnień wojennych Władysława Kocota, byłego kierownika i nauczyciela szkoły w Drążdżewie?
Odp. Pamiętniki i korespondencja z lat 1920,
1939-1945.
104. Komu poświęcona jest tablica memoratywna umieszczona w krasnosielckim kościele w czerwcu 2009 r.?
Odp. Poległym i pomordowanym żołnierzom
Narodowego
Zjednoczenia
Wojskowego
(NZW).
105. Którą z gmin powiatu makowskiego i z
jakiej okazji odwiedził w 2009 r. prezydent
RP Lech Kaczyński?
Odp. Płoniawy-Bramura - z okazji IX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
„Święto Mleka”.
106. Kto jest patronem ronda w Drążdżewie?
Odp. Ks. Stefan Morko, proboszcz parafii
Drążdżewo w latach 1945-74.
107. Czego dotyczyło referendum przeprowadzone wśród mieszkańców Krasnosielca
w 1992 r.?
Odp. Lokalizacji obecnego przystanku autobusowego.
109. Które miejscowości z gminy Krasnosielc i powiatu makowskiego nosiły podczas
II wojny światowej następujące, niemieckojęzyczne nazwy?
a) Drombach - Drążdżewo
b) Krabsbach - Raki
c) Mackein - Maków Maz.
d) Rosan - Różan
109. Ile wiorst - według rosyjskiej miary
długości z okresu zaborów - dzieliło Krasnosielc od Warszawy?
Odp. 84 (1 wiorsta = ok. 1,07 km).
110. Podaj największy dopływ Orzyca.
Odp. Węgierka.
111. „Działo się w mieście Krasnosielcu
dnia…” - podaj przykłady dokumentów za-

czynających się niniejszą formułką oraz lata
ich sporządzania.
Odp.: Akta chrztów, ślubów i zgonów sporządzane w księgach parafialnych w latach 18241869.
112. Wymień parafie wchodzące w skład dekanatu krasnosielckiego.
Odp. Amelin, Drążdżewo, Gąsewo, Jaciążek,
Krasnosielc, Płoniawy, Sypniewo.
113. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu makowskiego.
Odp. Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc,
Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków.
114. Podaj rok założenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krasnosielcu.
Odp. 1949 r.
115. Gdzie na terenie gminy Krasnosielc
znajduje się, i z jakim wydarzeniem historycznym jest związane, miejsce zwane przez
miejscową ludność „Szubienica”?
Odp. Przy trasie Raki - Papierny Borek, miejsce straceń powstańców styczniowych (1863
r.).
116. Którego dnia miesiąca najpóźniej może
odbyć się piątkowy jarmark w Krasnosielcu?
Odp. 22.
117. Część jakiej wsi, z terenu naszej gminy,
ma na myśli osoba mówiąca o Gościńcu?
Odp. Drążdżewo Małe.
118. Jaką nazwę nosi oraz gdzie i od kiedy
istnieje najstarszy w Polsce wiejski klub honorowego krwiodawstwa?
Odp. Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” powstał w Sypniewie, w pow. makowskim, w 1978 r.
119. Skąd pochodził św. Stanisław Kostka,
patron szkoły w Amelinie?
Odp. Z Rostkowa, gm. Czernice Borowe, pow.
przasnyski.
120. Czyje imię nosi szpital w Makowie Mazowieckim?
Odp. Szpital nosi imię Duńskiego Czerwonego
Krzyża.
121. Od kiedy istnieją w Polsce gimnazja
w obecnej formie?
Odp. Od 1 września 1999 r.
122. Jaką funkcję w Polskim Radiu sprawuje, mieszkający swego czasu w Krasnosielcu,
dziennikarz Andrzej Siezieniewski?
Odp. Prezes zarządu Polskiego Radia.
123. Kto był pierwszym wójtem Gminy Krasnosielc po drugiej wojnie światowej?
Odp. Teodor Zduniak.
124. Co wpłynęło na decyzję krasnosielczan
o utworzeniu w 1906 r. miejscowej Ochotniczej Straży Ogniowej (obecnie OSP)?
Odp. Tragiczny w skutkach pożar z 1904 r.,
wywołany uderzeniem pioruna, który strawił
15 budynków w południowo-zachodniej części
Krasnosielca.
125. Kto jest autorem książki pt. Szkice
z dziejów rodziny Suskich z Krasnosielca i z
Sielunia?
Odp. Tadeusz Suski.
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126. Jakie miasto leży nad Węgierką, dopływem Orzyca?
Odp. Przasnysz.

śmierci, którą zamieniono mu na długoletnią
katorgę na Syberii. Do Polski powrócił dopiero
po 57 latach!

127. Który z krasnosielckich zabytków opatrzono tablicą fundacyjną o poniższej treści:
„BOGU/ ZE SZLUBU JANA KANTEGO
KRASIŃSKIEGO/
SUFFRAGANA
CHEŁMSKIEGO etc./ STRYJA Y DOBRODZIEJA SWOJEGO/ KAZIMIERZ
KRASIŃSKI OBOŹNY W.K. 1792”.
Odp. Kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego; tablica znajduje się na frontonie świątyni.

130. Kto aktualnie sprawuje funkcję starosty i wicestarosty makowskiego?
Odp. Zbigniew Deptuła - starosta, Dariusz
Wierzbicki - wicestarosta.
131. W jaki sposób parafianie drążdżewscy
uczcili pobyty wieszcza Zygmunta Krasińskiego na swoim terenie?
Odp. W 2012 r., w 200. rocznicę urodzin
wieszcza, ufundowali monumentalny obelisk
opatrzony okolicznościową tablicą.
132. Od kiedy odbywa się coroczny Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz w Gąsewie?
Odp. Od 2012 r.
133. Pod jaką nazwą występowała gmina
Krasnosielc w latach 1868-1870?
Odp. Gmina Biełosielc.
134. Czym zajmowała się Spółdzielnia Pracy
„Orzyc” (potem pod nazwą „Krastex”) działająca w Krasnosielcu na przełomie lat 80tych i 90-tych XX w.
Odp. Produkowała konfekcję tekstylną.
135. W którym roku zakończono budowę
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu
(wówczas pod nazwą Gminny Dom Kultury)?
Odp. W 1991 r.
136. Kiedy w Urzędzie Gminy Krasnosielc
zainstalowano pierwszy komputer?
Odp. Pod koniec 1991 r.
137. Kiedy i gdzie na terenie pow. makowskiego spadły największe okazy meteorytu
Pułtusk?
Odp. 30 stycznia 1868 r. w okolicach Rzewnia.
138. Kim był ks. Stanisław Pomirski, patron
mostu na Orzycu w Podosiu?
Odp. Ks. Stanisław Pomirski był wikariuszem
w Płoniawach. Za pomoc powstańcom styczniowym został w 1863 r. skazany na karę

148. Który prezydent Polski i kiedy odwiedził Krasnosielc?
Odp. Ignacy Mościcki w 1930 r.
149. Jaką nazwę nosi coroczne czerwcowe
spotkanie patriotyczno-religijne na Polskiej
Kępie?
Odp. Biwak Patriotyczny.
150. Jaki tytuł nosi kwartalny dodatek historyczny do Wieści znad Orzyca?
Odp. Krasnosielcki Zeszyt Historyczny.

128. Jaką nazwę nosi szkolny klub literacki
działający w PG w Krasnosielcu od 2001 r.?
Odp. Klub Literacki „Pegaz”.
129. Z licznych śladów bogatej przeszłości
Krasnosielca i okolic zaprezentuj miejsce
bądź obiekt godne szczególnej uwagi i bliższego poznania.
Odp. (wolny wybór)

Orzycem, na granicy gmin Krasnosielc i Jednorożec.

151. Gdzie, na terenie gminy Krasnosielc,
odbywa się coroczny Przegląd Pieśni Wielkopostnych?
Odp. W Amelinie.

139. Która rocznica powstania Krasnosielca
przypadnie w 2016 r.?
Odp. 630.
140. Podaj tytuł filmu w reżyserii Krzysztofa
Zalewskiego o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. „Rój”, żołnierzu Narodowych Sił
Zbrojnych (niektóre sceny nagrywano
w Krasnosielcu w 2010 r.).
Odp. Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać.
141. Podaj imię i nazwisko pochodzącego
z Krasnosielca reportera i prezentera telewizyjnego, prowadzącego obecnie m.in.
w TVP2 Panoramę.
Odp. Adam Krzykowski.
142. Kto jest autorem powieści pt. Kuźnia
ukazującej postać Edwarda Rolskiego, bohaterskiego powstańca z 1863 r., patrona
szkoły w Drążdżewie?
Odp. Piotr Choynowski.
143. Które wsie z terenu gminy Krasnosielc
mają swoje imienniczki w gminach sąsiednich?
Odp. Biernaty i Elżbiecin w gm. PłoniawyBramura, Grabowo w gm. Olszewo-Borki
i Przasnysz oraz Łazy w gm. Olszewo-Borki.
144. Gdzie znajduje się rondo im. Bohaterów Styczniowych?
Odp. Na Tysiąclatce w Podosiu.
145. Ile dotychczas ukazało się numerów
Wieści znad Orzyca - ponad 50, ponad 100,
ponad 150?
Odp. Ponad 100.
146. Jaki obiekt sportowy oddano do użytku
w Drążdżewie w 2010 r.?
Odp. Salę gimnastyczną.

152. Jakim herbem pieczętował się ród Krasińskich?
Odp. Herb Ślepowron.
153. Kim był kapitan Józef Trąmpczyński?
Odp. Był organizatorem i dowódcą oddziału
powstańczego, który skutecznie bronił się na
Polskiej Kępie w czerwcu 1863 r.
154. Podaj imię i nazwisko obecnego radnego gminnego w twoim okręgu
Odp. zróżnicowana.
155. Podaj imię i nazwisko obecnego sołtysa
swojej wsi.
Odp. zróżnicowana.
156. Podaj imię i nazwisko swojego ks. proboszcza.
Odp. zróżnicowana.
157. Kto z rodu Krasińskich wprowadził
w 1753 r. nazwę Krasnosielc?
Odp. Biskup Jan Chryzostom Krasiński.
158. Gdzie, na terenie gminy Krasnosielc,
odbywa się doroczny Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych?
Odp. W Rakach.
159. Z jakiego zobowiązania zawartego
w postanowieniu o nadaniu osadzie Krasnosielc praw miejskich w 1824 r. nie wywiązał
się Józef Krasiński?
Odp. Nie wybudował w Krasnosielcu ratusza,
do czego zobowiązywał go art. 6 postanowienia.
160. Która miejscowość w gminie Krasnosielc jest najbardziej oddalona od siedziby
gminy?
Odp. Budy Prywatne.
Opracował: Tadeusz Kruk
Drążdżewo Małe, wrzesień 2015

147. Co to jest Polska Kępa i gdzie się znajduje?
Odp. Polska Kępa to miejsce walk powstańców
styczniowych (w czerwcu 1863 r.). Leży nad

Dziś zamawiasz u nas materiały na dach - najpóźniej za trzy dni masz je u siebie.
Przyjedziemy do ciebie i bezpłatnie dokonamy pomiarów, doradzimy co kupić, by było i solidnie i tanio.
Zamówiony towar dowozimy bezpłatnie. Zadzwoń: 29 767 31 07 Napisz: biuro@kurpdach.pl
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Demokracja
– władza większości
- Czy demokracja jest dobrą formą
sprawowania rządów?
Wśród ustrojów politycznych i form sprawowania władzy, najpopularniejsza jest na
świecie
demokracja.
Niemal
wszystkie
współczesne
kraje
przyznają się do demokracji, chociaż wiemy
doskonale, że nie zawsze jej zasady są przestrzegane.
Geneza systemu demokratycznego wywodzi się ze starożytności i oznacza w dosłownym znaczeniu - rządy ludu. Myślę, że większość Polaków miała do czynienia na pewnych
etapach swojej edukacji z pojęciem demokracji
ateńskiej oraz różnicami pomiędzy demokracją
pośrednią a demokracją bezpośrednią.
Zasadnicze pytanie niniejszego artykułu
brzmi: Czy demokracja jest dobrą formą sprawowania rządów? Starożytny grecki filozof
Arystoteles w swoim znamiennym dziele zatytułowanym „Polityka” wyróżnił trzy ustroje
właściwe: monarchię, arystokrację i politeję
oraz trzy zwyrodniałe: tyranię, oligarchię i demokrację.
W wielkim skrócie, ustrój monarchiczny polega na tym, że władzę sprawuje władca, rządzący przeważnie dożywotnio. Arystokracja
stanowi najbardziej elitarną warstwę społeczną
i jest dziedziczona. Natomiast politeja jest połączeniem oligarchii i demokracji i charakteryzuje się posiadaniem bardzo szerokiej klasy
średniej.
Tyrania charakteryzuje się rządami przejętymi w sposób bezprawny, przeważnie przy
użyciu siły. Tyran, aby utrzymać swą władzę
przeważnie ucieka się do używania w stosunku
do społeczeństwa swej siły. Oligarchia to z kolei rządy bardzo wąskiej grupy ludzi wywodzących się przeważnie z arystokracji oraz bogatych rodzin. Pozostaje nam jeszcze demokracja, której zasadniczą formą jest sprawowanie
władzy przez większość obywateli.
Po tak zwięzłej, ale myślę, że jasnej zapowiedzi, chciałbym abyśmy mogli zastanowić
się nad zaletami i wadami przedstawionych
form sprawowania władzy.
Fundamentalne zastrzeżenia do ustroju demokratycznego, począwszy od czasów Arystotelesa, dotyczyły kwestii decydowania większości nad mniejszością. Jak już wspomniałem
ten grecki filozof, jak i jemu współcześni,
uważali, że taka forma sprawowania władzy
nie jest w stanie zapewnić państwu pomyślności, gdyż zawsze będą wygrywać partykularne
interesy, przekupstwa oraz handlowanie głosami. Wymowną konkluzją arystotelesowskich
rozważań jest jego słynna maksyma: „Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów
bowiem są to rządy hien nad osłami.” Inny starożytny myśliciel, Sokrates powiedział: „Skoro
człowiek nie potrafiący lepić garnków nie zostaje garncarzem, to dlaczego człowiek nie
znający się na działaniu państwa może decydować o jego losie?” Skąd my to znamy?

W systemie demokratycznym władzę publiczną
może sprawować … każdy, kto oczywiście nie
był karany sądownie i jest w pełni władz umysłowych (tak przynajmniej musi stwierdzić le-

karz).
Dzisiaj nikt już chyba nie wyobraża sobie
w Polsce innych rządów aniżeli demokracja,
a współcześni coraz częściej mówią, iż nie ma
idealnego systemu politycznego. Brytyjski
premier z okresu II wojny światowej, Winston
Churchill, podczas przemówienia w Izbie Lordów 11 listopada 1947 roku powiedział: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie
liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu”. Czy możemy się
z tym nie zgodzić? Rozwój systemu demokratycznego po I wojnie światowej został w pewnym momencie zahamowany niemal we
wszystkich krajach europejskich, w tym również w Polsce. Demokracja parlamentarna po
prostu się nie sprawdziła. Swoją analizę dotyczącą przedmiotu rozważań chciałbym zawęzić
głównie do naszego rodzimego podwórka.
W Polsce ustrój demokratyczny doprowadził
do wielu wynaturzeń i zwyrodnień, głównie
w sferze systematycznego zwiększania przywilejów polskiej szlachty, począwszy od XVI stulecia. Demokracja, kojarzona głównie ze stanem szlacheckim, mimo panującej ówcześnie
monarchii, stała się zarzewiem kryzysu I Rzeczypospolitej. Główną areną ustroju demokratycznego stał się Sejm, w którym ścierały się
poglądy i pomysły na funkcjonowanie państwa. Towarzyszyły temu często zdrady, zaprzaństwo, przekupstwo, nepotyzm oraz reprezentowanie partykularnych interesów niesłużących nardowi polskiemu.
Po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918
r. ponownie areną decyzji demokratycznych
stała się niższa izba parlamentu – Sejm. Ciągłe
kryzysy rządowe, spowodowane dużą mozaiką
polityczną, a co z tym się wiązało, brakiem
większych chęci do porozumienia, powodowały niestabilność władzy, która była bardzo
ważna w tak ważnym dla naszego kraju okresie. Wypracowane zasady podziału stanowisk
koalicjantów wzbudzały wśród wielu obserwatorów zażenowanie, ze względu na braki kom-

petencyjne polityków.
Dosyć często patologie polityczne dwudziestolecia międzywojennego powielane były już
w III Rzeczypospolitej, czego jesteśmy również obecnie świadkami.
Problematyczne koalicje antagonizujących się partii politycznych stają się koniecznością, aby pewne grupy mogły
utrzymać się u władzy. Dosyć często idą one na pewne
ustępstwa w stosunku do
swojego koalicjanta rezygnując ze swoich statutowych,
sztandarowych celów strategicznych.
Demokracja pośrednia, która występuje w Polsce, przysparza nam jeszcze jednego
bardzo ważnego problemu.
Otóż używając wielkiego skrótu myślowego –
demokracja charakteryzuje się wolą większości. Większość ta jest narażona na wpływy
wszelkiej maści demagogii, populizmu oraz tanich zachęt. Jak wiemy z niedawnej historii
parlamentaryzmu polskiego, wiele populistycznych partii politycznych na tych patologiach „wypłynęło na powierzchnię”. Lecz myli
się ten, kto uważa, że takie rzeczy nie będą się
w najbliższym czasie powtarzać. Jako społeczeństwo o niedostatecznym poziomie zamożności będziemy jeszcze nie raz ulegać populistycznej demagogii.
W wielu krajach europejskich, o starszych
tradycjach demokratycznych mamy do czynienia z większą dojrzałością obywatelską, gdzie
sprawowana jest nawet forma demokracji bezpośredniej. Dosyć często społeczeństwa, które
znajdują się w fazie rozwoju obywatelskiego
przy niesprzyjających warunkach ekonomicznych są narażone na uleganie taniemu poklaskowi.
Pomimo wykazania przeze mnie zagrożeń
i wypaczeń tej formy sprawowania rządów,
trudno mi byłoby wskazać bardziej właściwą.
Myślę, że ciągle musimy uczyć się demokracji
i brać przykład z krajów, które mają spore doświadczenie w tej formie sprawowania rządów.
Cechami charakterystycznymi dojrzałych demokracji jest szanowanie woli mniejszości,
które nie mogą przebić magicznej bariery wyborczej. Natomiast cechą niedojrzałej demokracji jest forma sprawowania rządów według
własnych „nieomylnych” koncepcji, eliminując
przy okazji innych „odszczepieńców”, mogących dezawuować poczynienia rządzących.
Ten schemat jest wspólny dla wszystkich
szczebli drabiny systemu demokratycznego,
począwszy od samorządów najniższego szczebla, a skończywszy na parlamencie.
Istniejące w Polsce ruchy monarchistyczne
wieszczą możliwy koniec demokratycznej formy sprawowania rządów w zamian za restaurację władzy monarszej, co miałoby rzutować na
większą odpowiedzialność za losy kraju, obronę jego żywotnych interesów, stabilność narodowego konserwatyzmu i brak „zgniłych”
kompromisów politycznych. Czy jeszcze doczekamy miłościwie panującego nam króla?
Czas pokaże…
Wojciech Łukaszewski
rys. Andrzej Mleczko

Wieści znad Orzyca Nr 9(101), wrzesień 2015, strona

11

Cebulkowy zawrót głowy
Jak wieść gminna niesie, ponoć nastała jesień. Moglibyśmy podjąć próbę dyskusji, czy
jest to fajna pora roku,
czy taka sobie? Co
prawda ma się ona nijak
do wakacyjnego lata,
świeżej wiosny, czy bajecznie białej zimy,
ale… . Gdyby nie ta
właśnie jesień, to kiedy
dobralibyśmy się do
płodów ziemi (buraczki,, marchewka, pietruszka, ziemniaki, itp.), kiedy zbieralibyśmy rumiane jabłka w sadzie, kiedy zasuwalibyśmy
o świcie do lasu z koszykiem i nadzieją na obfite grzybobranie, kiedy nastawialibyśmy wino
z winogron i wreszcie kiedy sadzilibyśmy cebulki wiosennych kwiatów? No ja się pytam:
kiedy??? Ano właśnie, okazuje się, że jesień
obfituje w same przyjemności, a parę dni deszczowych i chłodnych to tylko przerywniki, żebyśmy nie powariowali od tych dobroci.
Dosyć już tych filozoficznych rozważań,
bierzmy się do pracy, a że wrzesień nieoddzownie kojarzy się z początkiem roku szkolnego i powtórkami, to my sobie też zapodamy
takową. Temat dzisiejszej powtórki to: „sadzenie roślin ozdobnych cebulowych w moim
ogrodzie” tzn. w Waszym ogrodzie tylko ze
mną (na razie proste, prawda?). Temat mocno
eksploatowany każdej jesieni w Wieściach, ale
kiedyś obiecałam Wam i sobie, że dopóki
klienci będą wiosną pytać o cebulki tulipanów

i narcyzów, dopóty ja będę jesienią wałkować
ten temat! Jak obiecałam, tak robię-do dzieła!
O walorach wizualnych roślin cebulowych
nie muszę nikogo przekonywać, bo mnogość
kształtów, wielkości , kolorów i zapachów może przyprawić o zawrót głowy! Na
miejsce dla tych roślin warto wybrać rabatkę eksponowaną, aby po zakwitnięciu cieszyły nasze oczy jak
najdłużej. Cebule sadzimy
w glebę przepuszczalną
i wolną od stojącej wody
(np. pod rynną, czy w dołku). Jeśli jest zbyt zbita,
bądź gliniasta, wtedy przesypujemy ją piaskiem i porządnie mieszamy. Pamiętajmy o grupowym nasadzaniu czy to tulipanów,
narcyzów, czy mniejszych
krokusów, przebiśniegów
albo szafirków. Nie ma
smutniejszego widoku, niż
biedny jeden tulipan kołyszący się na wietrze,
a koledzy 2 metry dalej. W tym przypadku powiedzenie „w kupie raźniej” ma sens!
Ogromną zaletą roślin cebulowych jest to, że
nie potrzebują one wykopywania co roku. Spokojnie mogą sobie rosnąć w jednym miejscu
nawet 3 lata, potem powinniśmy dobrać się do
nich, oskubać z malutkich cebulek, które roślina wytworzyła, przesuszyć i ponownie jesienią
posadzić (malutkie też, tylko w inne miejsce,
bo one zakwitną za 2-3 lata).

Wieści z GUKS-u
2 września na wyjeździe podjęliśmy drużynę
Kryształ Glinojeck. Przez liczne braki kadrowe, wróciliśmy do Krasnosielca bez punktów.
Mecz przegraliśmy 1:2,
bramkę dla naszego zespołu zdobył Piotrek
Gadomski.
6 września na własnym stadionie podejmowaliśmy
zespół
Rzekunianka Rzekuń.
Pierwsza połowa fatalna, GUKS przegrywał
0:3, by w drugiej połowie obudzić się i zacząć
w końcu walczyć, niestety dwie bramki zdobyte przez Przemka Milewskiego nie dały nam
żadnych punktów, przegraliśmy 2:3 na własnym boisku.
Tydzień później w Uniecku, wygraliśmy 4:1.
Po dwóch bramkach Piotrka Gadomskiego,
jednej Milewskiego Damiana i jedna Sebastiana Kurzyńskiego.
19 września zmierzyliśmy się z drużyną GKS
Strzegowo na wyjeździe, znów braki kadrowe
i znów przegrana. Tym razem 2:4, gole dla naszej drużyny zdobył: Piotrek Gadomski i Krzysiek Pajewski.
23 września czas na długo wyczekiwane derby. Do Krasnosielca przyjeżdża drużyna Orzeł
Sypniewo, mecz nie tylko o punkty, ale także
o honor i szacunek ;). Niestety mecz przegrany
1:2, jedyną, honorową bramkę dla naszej drużyny strzelił Łukasz Pragacz.

Dnia 27 września w Wąsewie, podejmowaliśmy tamtejszy klub. Nasz zespół wygrał 6:4.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: dwie Pajewski, dwie Gadomski, po jednej Przemek
Milewski i Tomek Szewczak. Podczas meczu
poważnej kontuzji doznał Adam Milewski
i musiał opuścić boisko. Wiem, że kontuzja jest
na tyle poważna, że będzie trochę pauzował,
życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Serdecznie zapraszam na mecze GUKSU na
Błoniach:
18 października GUKS Krasnosielc - Korona
Kalinowo, godz: 13
8 listopada GUKS Krasnosielc - Gryf Kownaty Żędowe, godz: 13

Jeśli chodzi o nawożenie, to możemy zasilić
je wiosną specjalnym nawozem do roślin cebulowych (rozpuszcza się powoli i nie podpala
cebulek). Przekwitnięte kwiatostany usuwamy
(przyp. dotyczy to wszystkich roślin ozdobnych),
z resztą czekamy aż łodyga
i liście zżółkną, wtedy możemy je wyciąć.
Warto wspomnieć, że kupują cebulki zwracajmy
uwagę na ich wielkość (mała cebulka-nędzny kwiat)
i wygląd zewnętrzny, czy
nie są porażone chorobą
grzybową.
Tak popularne rośliny cebulowe stanowią świetny
materiał do tworzenia nowych odmian o odjazdowych kształtach, gdzie np.
niektóre tulipany nie przypominają wyglądem swoich
pradziadków, ale chociażby
piwonie! Dlatego warto sięgać po nowości, aby zaskoczyły nas swoim
wyglądem, a u sąsiada wzbudziły zazdrość!
Już na koniec wspomnę, że rośliny cebulowe
kojarzą mi się trochę z czarodziejami, bo sadzimy je jesienią i przez zimę często zapominamy gdzie je posadziliśmy, ile i jakie odmiany, a tu wiosną wychodzą z ziemi jeden po
drugim coraz ciekawsze i coraz piękniejsze
okazy! Czy to nie bajka?
Pozdrawiam zupełnie realnie
Iwona Pogorzelska
Zaczynam nowy cykl ankiet z piłkarzami
GUKSU. Co miesiąc będziecie mogli dowiedzieć się więcej o swoich ulubieńcach. ;)
Swój cykl zacznę od kapitana GUKSU Tomasza Urbańskiego, piłkarza grającego na pozycji środkowego pomocnika.
1. Najlepszy w A-klasie na twojej pozycji?
- Jak tylko wrócę do zdrowia i pełni formy to
nikt!
2. Ostatnie miejsce w Okręgówce, czy środek
tabeli w A-klasie?
- Na dzień dzisiejszy A-klasa dla Nas spokojnie wystarczy.
3. Najlepszy mecz w dotychczasowej przygodzie z piłką?
- Niezapomniana 1. kolejka B-klasy przed
awansem do klasy A. W Zatorach do 80
min. przegrywaliśmy 4:1, by zwyciężyć
5:4!
4. Ulubiona drużyna?
- Od 1997 r. Borussia Dortmund.
5. Ulubiony piłkarz?
- Andreas Moeller.
6. Ulubiony sportowiec poza piłkarzami?
- Biathlonista Tomasz Sikora!
7. Największe poczucie humoru w drużynie?
- Adam Milewski jest naszą wielka pociechą.
8. Ulubiony film?
- „Chłopaki nie płaczą”
9. Ulubiona piosenka?
- DKA „Jakby to było”
10. Najlepsza forma wypoczynku?
- Oczywiście granie w piłkę!
Marta Pajewska
Zdjęcie autorstwa Tomasza Bielawskiego –
patrz strona 1.
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„Ojczyzna
- to dom rodzinny, to Kościół,
to las, gdzie po raz pierwszy
wypowiadamy słowo „Kocham…”,
to cmentarz, gdzie są groby
naszych przodków”…
19 września w Szydłowie powiat mławski,
miała miejsce niecodzienna uroczystość - 75–
lecie masowych wysiedleń ludności Północnego Mazowsza w okresie okupacji hitlerowskiej,
która zgromadziła wielu gości - przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych, Sejmiku
Mazowieckiego, młodzież, poczty sztandarowe
organizacji kombatanckich i szkół. Głównymi
bohaterami spotkania byli kombatanci – członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
W spotkaniu uczestniczył pan Zenon Szczepankowski – starosta powiatu przasnyskiego
i pani Beata Szczepankowska – burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Młodzież Publicznego
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach reprezentował poczet sztandarowy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą celebrował ksiądz kanonik Andrzej Skorłutowski. W swojej homilii
rozważał pojęcie ojczyzny i jego znaczenie
w różnych okresach życia narodu. Ojczyzna
w latach wojny i okupacji była czymś niezwykle cennym, czymś, za co wielu ludzi gotowych było oddać życie. Powiedział między innymi: „Ojczyzna – to dom rodzinny, to Kościół, to las, gdzie po raz pierwszy wypowiadamy słowo „Kocham…”, to cmentarz, gdzie
są groby naszych przodków”. Ta myśl pozwala
nam uświadomić sobie, czym jest ojczyzna i do
czego nas zobowiązuje. Jest to zagadnienie
bardzo ważne w czasach, gdy trudno jest być
prawdziwym patriotą. To codzienne życie często weryfikuje nasze postawy wobec takich pojęć jak patriotyzm, poświęcenie dla wspólnego
dobra narodu, czy społeczności lokalnej.
Szczególnego charakteru mszy świętej
nadawała oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzierzgowa oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i zaproszonych szkół. Dalsza część spotkania miała miejsce na hali sportowej w Szydłowie, przed którą odbył się pokaz musztry paradnej.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, krzyże i dyplomy. Otrzymali je ludzie szczególnie zasłużeni, którzy byli inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć na
rzecz współpracy organizacji kombatanckich
ze środowiskiem lokalnym i szkołami różnych
szczebli. Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa
została odznaczona pani Beata Szczepankowska - która przed kilku laty zainicjowała trwającą do dziś współpracę z kombatantami. Przy-

bywają oni na spotkania z młodzieżą szkolną,
wspominają lata wojny i okupacji, publikują
swoje wspomnienia w postaci książek i na łamach czasopism. Spotkania te są żywymi lekcjami historii. Utrwalają pamięć o losach ludzi
także z naszych terenów.
Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa został
odznaczony również sztandar Publicznego
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Jest to dla całej społeczności szkolnej
ogromne wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie.
Kolejnym akcentem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Wielu wzruszeń
dostarczyły wspomnienia kombatantów – bezpośrednich uczestników wydarzeń z lat wojny
i okupacji. Mieczysław Smoliński - Wiceprezes
Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Rzęgnowie przypomniał, jak
ogromną tragedią dla wielu tysięcy rodzin
z Północnego Mazowsza były masowe wysiedlenia. Były takie gminy, a wśród nich Dzierzgowo, których ludność została wysiedlona
prawie w 100 %. Ludzie opuszczali swoje domy z pustymi rękami. Wielu z nich nie przeżyło trudów wędrówki w nieznane bez środków
do życia, z wycieńczenia, chorób, bezradności.
Słuchając o losach ludności wysiedlanej ze
swoich domów, można było wrócić pamięcią
do tamtych dni, o których opowiadali nam często dziadkowie i rodzice. Chyba nie ma w Polsce takiej rodziny, która nie straciłaby podczas
wojny swoich najbliższych. Nie ma też nic
gorszego, jak utrata rodzinnego domu. Nam
współczesnym trudno jest sobie coś takiego
wyobrazić. Gdy sięgnę pamięcią do lat dziecinnych, słyszę swoją babcię, która nosi niekończącą się żałobę i żyje wspomnieniami
o synu, moim wujku, który zginął w Oświęcimiu i drugą babcię, która opowiada o swojej

córce, która w Warszawie przeżyła powstanie,
przeszła kanałami, co odbiło się na zdrowiu
i doprowadziło do śmierci tuż po wojnie. Słyszę także rodziców opowiadających o latach
przymusowej pracy na terenie Prus Wschodnich, o ucieczce w nieznane, gdy rozpoczęła
się wojna, o tragicznych wydarzeniach pięciu
długich lat okupacji, kiedy to każdego dnia
człowiek był narażony na śmierć.
Na takie właśnie lata przypadła młodość
kombatantów obecnych na spotkaniu. Mimo
tego wszystkiego, przeżyli oni wojnę, by dzisiaj dawać żywe świadectwo tamtych czasów.
Z każdym rokiem, jak podkreślali w swoich
wystąpieniach, jest ich coraz mniej, ale robią
wszystko, by w narodzie przetrwała pamięć
o tragicznych latach ludzkiego zniewolenia.
Na zakończenie młodzież Publicznego Gimnazjum im. 79 pp. Strzelców Słonimskich
i dzieci Szkoły Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie zaprezentowali program
artystyczny, którego myślą przewodnią były
słowa
„Jeśli ja zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie.”
Wokół stylizowanego ogniska zebrali się
harcerze. Na program złożyły się pieśni,
wspomnienia i wiersze patriotyczne, które dostarczyły zebranym wielu wzruszeń.
Organizatorami uroczystości było Koło
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Szydłowa na czele z panią Barbarą Jatczak – prezesem koła oraz Urząd Gminy w Szydłowie na
czele z wójtem Wiesławem Boczkowskim.
Alicja Grabowska
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A za oknem jesień, jesień…
Jesień kojarzy nam się z kolorowymi liśćmi,
grzybobraniem, deszczem, ale też z obfitością
warzyw i owoców. Teraz smakują one wyśmienicie, prosto z pola,
ogrodu i sadu. Proponuję kilka przepisów, by
w pełni
wykorzystać
walory smakowe i odżywcze warzyw, nabrać
sił przed nadchodzącymi chłodami i zawieruchą.
Na początek przepis od mojej koleżanki Anki,
sprawdzony i polecany:
Babka z cukinii
4 szklanki cukinii (obranej, bez pestek startej
na grubej tarce jarzynowej), 2 szklanki mąki,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 20 dag sera
żółtego, 1 szklanka oleju, 1 duża cebula, 4 jajka, sól, pieprz.
Cebulę siekamy i podsmażamy na łyżce oleju.
Cukinię solimy i zostawiamy na pół godziny,
by puściła sok. Nie odlewamy soku! Dodajemy
resztę składników, mieszamy łyżką i wylewamy do wysmarowanej masłem formy. Na
większą blaszkę lepiej zrobić babkę z dwóch
porcji. Można ją zamrozić i potem odgrzać na
patelni, w piecyku czy kuchence mikrofalowej.
Placuszki z cukinii i fety
2 cukinie, 2 ząbki czosnku, 200 g sera typu feta, 3-4 łyżki mąki, 1 jajko, kilka listków świeżej
mięty, sól, olej do smażenia
Cukinie z obciętymi końcami ścieramy na tarce
bez obierania ze skórki, solimy i odstawiamy
na 30 min. Dokładnie odciskamy, przekładamy
do miski, dodajemy pokruszony ser. Następnie
dodajemy posiekaną miętę i czosnek. Wbijamy
jajko i dajemy tyle mąki, by powstało ciasto
o konsystencji bardzo gęstej śmietany. Łyżką
kładziemy je na rozgrzany na patelni olej, for-

Niezwykłe zalety…
sody oczyszczonej
1. Przy pomocy sody bez problemu usuniesz
zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia. Obficie
oprósz nim brudne garnki. Następnie zalej je
gorąca wodą i odrobiną płynu do naczyń.
Odłóż na 15 min, by środek mógł zadziałać po
czym umyj jak zwykle. Na przypalony rondel
też jest rada. Zagotuj w nim wodę i dosyp pół
szklanki sody. Odstaw na noc. Na drugi dzień
łatwo pozbędziesz się zabrudzenia.
2. Do mycia lodówki – zmieszaj łyżeczkę sody
z litrem wody. Taką mieszanką wymyj dokładnie chłodziarkę. Za pomocą sody zneutralizujesz także nieprzyjemne zapachy w lodówce.
Wystarczy, że umieścisz w niej spodeczek
z kilkoma łyżeczkami tego pudru.
3. By skutecznie wyczyścić piekarnik, obficie
osyp go proszkiem. Spryskaj całość wodą, tak
aby powstała gęsta pasta. Po kilku godzinach
usuń papkę i dokładnie wyszoruj piecyk.
4. Aby twoje ubrania były czystsze i jaśniejsze,
do prania użyj zarówno proszku do prania, jak
i sody (dodaj ją do bębna).
5. Wannę, prysznic, umywalkę, a nawet armaturę i płytki z łatwością wyczyścisz, używając

mujemy placki i smażymy z obu stron na złoto.
Po usmażeniu kładziemy na ręczniku papierowym, by pozbawić je nadmiaru tłuszczu. Jogurt mieszamy z oliwą, sokiem z cytryny i posiekanym koperkiem, solimy do smaku, podajemy z plackami.
Zupa zielona warzywna
2 ziemniaki, mała marchew, 1 por, 2 ząbki
czosnku, obrane i rozgniecione, 1 brokuł
4 szklanki bulionu, 150 g szpinaku, 1 łyżka masła, 1 łyżka soku z cytryny, sól morska i świeżo
zmielony czarny pieprz, 1/2 szklanki śmietanki,
natka pietruszki
Do płaskiego garnka wkładamy masło, pokrojonego pora i czosnek, przesmażamy na małym
ogniu mieszając przez 5 minut. Dodajemy
ziemniaki pokrojone w drobna kostkę, brokuły
i bulion, gotujemy do miękkości, ok. 15 min.
Dodajemy szpinak i gotujemy przez kolejne
kilka minut. Zupę zmiksujemy na krem, doprawiamy sokiem z cytryny, solą oraz pieprzem. Przed podaniem zupę podgrzewamy,
nie zagotowując. Przelewamy do miseczek,
dodajemy po 2-3 łyżki śmietanki i dekorujemy
natką pietruszki.

rozkładamy równą warstwą na cieście i zwijamy zaczynając od węższego brzegu. Kroimy
maczanym w wodzie nożem na 18–20 kawałków. Ślimaki smarujemy z obu stron roztrzepanymi żółtkami, obsypujemy płatkami migdałowymi. Pieczemy 30 minut w temp. 200 stopni.
Dżem dyniowo-pomarańczowy
2,5 kg dyni (waga po obraniu i usunięciu pestek), 400 g cukru, torebka dżemfixu żelfixu 2:1
lub 3:1, pół flakonika olejku pomarańczowego,
2 galaretki pomarańczowe, 2 łyżeczki kwasku
cytrynowego
Dynię obieramy, usuwamy pestki, miąższ kroimy na małe kawałki. Zasypujemy cukrem połączonym z dżemfixem/żelfixem. Czekamy ok.
2-3 godziny, aż dynia puści sok. Nadmiar soku
odlewamy. Dynię prażymy na malutkim ogniu
ok. 2 godzin. Na drugi dzień dodajemy 2 łyżeczki kwasku, pół flakonika olejku i 2 galaretki i gotujemy na malutkim ogniu ok. 2 godziny. Gdy masa będzie gładka, jednolita przekładamy do słoiczków (wcześniej wyparzonych i wysuszonych) i pasteryzujemy ok. 10
minut.

Ślimaczki ze śliwkami
2 szklanki mąki , 25 dag twarogu, 25 dag masła, 10 dag cukru pudru, 1 torebka cukru waniliowego, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta soli, 50 dag śliwek, 10 dag zmielonych
orzechów, 2–3 łyżki tartej bułki, cynamon, mielone goździki, 2 żółtka, 10 dag płatków migdałowych
Do miski wsypujemy mąkę z proszkiem do
pieczenia, wkruszamy ser, dodajemy sól, cukier i wanilię. Siekamy nożem i szybko zagniatamy jednolite ciasto. Zawinięte w folię odstawiamy na 1 godzinę do lodówki. Schłodzone
ciasto wałkujemy na posypanej mąką stolnicy
na prostokąt o wym. 40x60 cm. Umyte śliwki
kroimy na połówki, usuwamy pestki. Mieszamy z tartą bułką, zmielonymi orzechami,
szczyptą cynamonu i goździków. Nadzienie

Dżem jabłkowo-bananowy
1 kg jabłek, 1 kg bananów, sok z 1 cytryny, 2540 dkg cukru
Z obranych jabłek usuwamy gniazda nasienne
i kroimy na niewielkie kawałki. Wrzucamy do
dużego garnka, dodajemy sok z cytryny i zasypujemy 20 dag cukru. Zalewamy odrobiną wody i gotujemy na małym ogniu, aż jabłka
zmiękną i rozpadną się na malutkie cząstki.
Dodajemy pokrojone na plasterki banany i doprawiamy cukrem do smaku. Kontynuujemy
gotowanie, aż dżem osiągnie odpowiednią gęstość, przekładamy do wyparzonych słoików
i dokładnie zamykamy. Pasteryzujemy 10 minut.
Małgorzata Bielawska

jedynie zwilżonej gąbki oprószonej sodą. Wystarczy, że przetrzesz nią dokładnie każdy element. By pozbyć się cięższych zabrudzeń, np.
śniedzi z kranu, przygotuj pastę z sody oczyszczonej, soli gruboziarnistej i płynu do naczyń.
Nałóż maść na zanieczyszczoną powierzchnię
i pozwól jej popracować przez chwilę. Następnie wyszoruj do czysta.
6. Szklanka sody wsypana do muszli klozetowej wyczyści ją skuteczniej niż sklepowy płyn,
a także zniweluje nieprzyjemne toaletowe zapachy. Wsyp ją do wody i zostaw na godzinę.
Po tym czasie spłucz.
7. Nie zapominaj, by od czasu do czasu odświeżyć szczoteczki do zębów. Zanurz je
w szklance wody zmieszanej z łyżeczką sody
oczyszczonej. Odłóż je na kilka godzin, a następnie dokładnie wypłucz. Podobnie możesz
umyć szczotki i grzebienie do włosów.
8. Nie musisz już malować ścian, jeżeli twoje
dziecko lubi po nich mazać. Zwilżona gąbka
osypana sodą oczyszczoną wystarczy, by pozbyć się niechcianych bohomazów. Przecieraj
powierzchnię delikatnie, inaczej możesz
uszkodzić farbę.
9. Przed odkurzaniem dywanu, oprósz go sodą.
Rozluźnia ona włókna włosia, dzięki czemu
usuwanie uciążliwych zabrudzeń staje się

prostsze. To szczególnie istotne, jeżeli masz
w domu kota lub psa, dzięki temu skutecznie
pozbędziesz się zalegającej sierści.
10. Zmatowiałą podłogę umyj mopem - w wiadrze z ciepłą wodą rozpuść pół szklanki tego
proszku.
11. Nie marnuj pieniędzy na drogie i nieskuteczne odświeżacze powietrza. Przygotuj swój
własny. Wybierz ulubiony olejek zapachowy
i nałóż kilka kropli na talerzyk z sodą. Schowaj
go w niewidocznym miejscu w pokoju i ciesz
się pięknym zapachem. Zamiast sztucznego
aromatu możesz użyć ziół lub ziaren kawy.
12. Jeżeli akurat czyścisz złotą biżuterię oprósz
ją sodą oczyszczoną i skrop octem winnym.
Nadadzą złotu pięknego blasku. Po paru chwilach zmyj z niego oba specyfiki i wytrzyj do
sucha, tak by nie pozostawić zacieków.
13. Sezon grillowy powoli dobiega końca, warto więc pamiętać o dokładnym oczyszczeniu
rusztu. Obficie posyp go sodą i dokładnie wyszoruj zwilżoną szczotką. Opłucz i pozwól samodzielnie wyschnąć.
Małgorzata Bielawska – wg info z Internetu:
Krzysztof Szerszeniewicz
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Pomysł i Foto. Stanisław Artur Płoski

Szkoła Podstawowa w Drążdżewie, klasa 1a w roku szkolnym 2015/16: 1. Archacka Maja, 2. Bednarczyk Julia, 3. Białczak Olga, 4. Ceberek Natalia, 5. Dobkowska Dominika, 6. Goceł Albert, 7. Jurczewska Klaudia, 8. Kicka Paulina, 9. Marchewka Julia, 10. Mrugacz Julia, 11. Pieniek
Wiktor, 12. Pliszka Lena, 13. Płoska Magdalena, 14. Pogorzelska Maja, 15. Pogorzelski Bartosz, 16. Szewczak Aleksandra, 17. Zaborowski Dominik, 18. Zduniak Antoni. Wychowawczyni: mgr Bożena Kołakowska
. Wychowawca: mgr Elżbieta Szewczak.

Szkoła Podstawowa w Drążdżewie, klasa 1b w roku szkolnym 2015/16: 1. Bakuła Krzysztof, 2.Balcerzak Maja, 3. Bryska Krystian, 4. Dabioch
Wiktoria, 5. Dudek Hubert, 6. Gładkowska Oliwia, 7. Grabowska Małgorzata, 8. Heromińska Anna, 9. Jaworska Wiktoria, 10. Jurczewski Dominik, 11. Krajewski Szymon, 12. Kuśmierczyk Daniel, 13. Łada Bartłomiej, 14. Marchewka Mateusz, 15. Napierkowski Adam, 16. Suchołbiak
Tomasz, 17. Warych Mateusz, 18. Warych Michał, 19. Wróblewski Adrian, 20. Żebrowski Paweł. Wychowawczyni: mgr Elżbieta Szewczak.

Pomysł i Foto.: Stanisław Artur Płoski
Wieści znad Orzyca Nr 9(101), wrzesień 2015, strona

15

”Kotek i Kogutek”
uczą przedszkolaków
rozsądku i posłuszeństwa
W środę 23 września rozpoczęliśmy w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Krasnosielcu cykliczne spotkania z małą formą teatralną. Jako pierwszych, w tym roku szkolnym, gościliśmy aktorów z krakowskiego teatru Duet. Przyjechali do nas z przedstawieniem pt. „Kotek i Kogutek”.
Bajka opowiada o dwóch przyjaciołach Kotku i Kogutku, którzy reprezentują dwie zgoła
odmienne postawy. Kotek jest rozsądny, Kogutek zaś lekkomyślny. Mieszkają razem w uroczym domku na skraju lasu i wiodą sielankowe
życie. Kiedy Kotek musi wyruszyć w głąb lasu
na poszukiwanie jedzenia, do akcji wkracza
chytry lis. Przebiegły, rudy bohater próbuje zaprzyjaźnić się z naiwnym Kogucikiem, po to,
by stał się jego kolejnym posiłkiem. Na szczęście, jak to w bajce, wszystko kończy sie dobrze, co ucieszyło bardzo naszych milusińskich, którzy gromkimi brawami podziękowali
aktorom za ich występ.
Dzieci bardzo przeżywały przedstawianą historię, szczególnie nasi najmłodsi. Obejrzany
teatrzyk, uczył dzieci rozsądku, ostrożności
i posłuszeństwa, a także tego, że dobrych rad
nie wolno lekceważyć. O zasadach będziemy
pamiętać czekając na następne przedstawienie.
Katarzyna Brakoniecka
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