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Wprowadzenie                                                             Studniówka 
 

Szanowni  Czytelniku! 
 

10. lat temu, w dniu 27 marca 2007 roku 

ukazał się drukiem pierwszy numer miesięcz-

nika „Wieści znad Orzyca”. Tak, tak – to już 

cała dekada! 

Misją Wieści było i jest być blisko miesz-

kańców gminy Krasnosielc, pisać o ich rado-

ściach, problemach i nadziejach oraz dokumen-

tować życie w naszej gminie. Dziękuję Czytel-

nikom za to, że nas czytają oraz autorom tek-

stów za Waszą pracę i odwagę. 

– dziękujący za 10 lat współpracy 

w imieniu zespołu redakcyjnego Wieści 

Sławomir Rutkowski 
 

 

Zawżdy tak bywało,  

gdy 100 dni nauk zostało, 

wielce czcigodni Żakowie 

biesiadowali na zdrowie 

W dniu 11 lutego odbył się bal 

studniówkowy uczniów Zespołu Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Na 

tradycyjną uroczystość … ciąg dalszy na s. 12 

Opis Fot.:  

U góry „Studniówka” 

w Zespole Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki 

w Krasnosielcu. 

Po prawej i poniżej: 

„Turniej Walca Wie-

deńskiego w Krasno-

sielckim Gimnazjum”, 

po prawej laureaci:  

Julia Pochoda i Paweł 

Skoroda, poniżej 

uczestnicy oraz ubie-

głoroczni zwycięzcy” 

http://www.tpzk.pl/
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Do artykułu „Bal karnawałowy przedszkolaków” str. 3 

Do artykułu „Spotkanie autorskie z Marleną Rytel” str. 3 

Powyżej „Jak ostatki to ostatki” str. 4 

W lewym dolnym rogu „Walentynki” s. 5 

Po lewej „Ferie w GOK” str. 4 

Do artykułu „Mam talent” strona 3 
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Bal  karnawałowy 

przedszkolaków 
 

Karnawał to miła tradycja przepełniona mu-

zyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego 

okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy 

dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często 

wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 

bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im 

wielu przeżyć i radości.  

Tak też było u nas. W dniu 8 II 2017 r. 

w przedszkolu w Drążdżewie również odbył 

się taki bal. W trakcie tej imprezy przedszkola-

ki miały możliwość wspólnego potańczenia 

i pośpiewania. Przepięknie przebrane dzieci 

z dumą prezentowały wymyślne stroje. Pod-

czas balu nie zbrakło Elsy z Krainy Lodu, poli-

cjanta, strażaka czy też biedronki. Przebierańcy 

świetnie się bawili, uczestnicząc z wielką 

ochotą we wspólnych zabawach i konkursach. 

W trakcie karnawałowych szaleństw można 

było posilić się małą przekąską i napić soczku, 

jak również zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Wspólna zabawa przyniosła wiele radości na-

szym wychowankom, a to było głównym ce-

lem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzi-

com za zaangażowanie w przygotowanie pięk-

nych balowych strojów. Kolejny bal karnawa-

łowy już za rok. 
 

Justyna Rupińska, Fot. patrz na str. 2 

„Mam  talent” 
 

Dnia 8 II 2017 r. w naszej szkole odbyła się 

pierwsza edycja konkursu „ Mam talent”. Ini-

cjatorem i organizatorem konkursu był Samo-

rząd Uczniowski. Uczniowie do konkursu 

przygotowywali się wiele miesięcy, by jak naj-

lepiej zaprezentować swoje umiejętności przed 

całą szkołą. 

Uroczystość prowadziły uczennice klasy pią-

tej Katarzyna Glinka i Agnieszka Olkowska. 

Najpierw zapoznały one z zasadami konkursu 

i zapowiadały kolejnych uczestników. 

Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch ka-

tegoriach: plastycznej i muzycznej. O swoich 

zainteresowaniach najpierw opowiadali 

uczniowie posiadający talent plastyczny, poka-

zywali oni swoje prace i przystąpili do wyko-

nywania swoich dzieł, by po zakończeniu kon-

kursu móc je zaprezentować. Następnie odbyło 

się przesłuchanie wokalistów i jednego recyta-

tora. 

Wszyscy pięknie się zaprezentowali. Na ko-

niec każdy widz mógł oddać głos na tego, kto 

jego zdaniem był najlepszy. 

Pierwszy konkurs „Mam talent” wygrała Jo-

anna Tupacz. Gratulujemy! 
 

Agnieszka Mikulak,  

Fot. patrz na str. 2 
 

Spotkanie  autorskie 

z  Marleną  Rytel  
Czy każdy potrzebuje przyjaciół i czy 

można zaprzyjaźnić się z księżycem?  
 

Takie między innymi pytania autorka Marle-

na Rytel postawiła swoim młodym rozmów-

com podczas spotkania autorskiego w Szkole 

Podstawowej w Amelinie. Pani Marlena to au-

torka debiutantka, w wolnych chwilach bloger-

ka. To pasjonatka przygód, podróży i swojej 

licznej rodziny. Kocha zwierzęta, dobre, am-

bitne kino, książki i prawie każdy rodzaj mu-

zyki. Swoją przygodę z piórem zaczęła od pu-

blikowania w Internecie. Zachęcona pozytyw-

nymi komentarzami recenzentów postanowiła 

zadebiutować na rynku wydawniczym bajką 

Sebastian i przyjaciele. Podczas spotkania, któ-

re odbyło się 2 lutego 2017 r., autorka przybli-

żyła dzieciom postać tytułowego Sebastiana, 

jego rodzeństwa oraz niezwykłych przyjaciół.  

Dzieci obecne na spotkaniu z autorką świet-

nie się bawiły. Poza czytaniem fragmentów 

książki i rozmową, pani Marlena zorganizowa-

ła dla swoich najmłodszych czytelników różne 

konkursy i zabawy. Wszystkich uczestników 

nagrodziła słodkimi upominkami – lizakami. 

Po spotkaniu ustawiła się bardzo długa kolejka, 

ponieważ chętni mogli zakupić książkę pani 

Marleny Rytel oraz uzyskać autograf autorki. 

Pani Marlena Rytel przyjechała do Amelina 

na zaproszenie Biblioteki Szkolnej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Amelinie oraz Publicz-

nej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu.  

Anna Larenta, Fot. patrz na str. 2. 

Teatralna  niedziela w GOK 

 

W niedzielę 19 marca 2017r. w GOK Kra-

snosielc mieliśmy okazję obejrzeć spektakl 

w wykonaniu grupy teatralnej z Szelkowa pt. 

"Mąż zmarł, ale już mu lepiej" wg scenariusza 

Izabeli Degórskiej. 

„Teatr Cioci Heni" powstał w 2013 roku. 

Tworzą go ludzie rożnych zawodów, dla któ-

rych teatr stał się pasją. Siedzibą teatru jest 

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Spor-

tu w Starym Szelkowie. Pierwszym przygoto-

wanym spektaklem był "Gość oczekiwany", 

w 2014 roku teatr przygotował sztukę "Sublo-

katorka" ,którą na przeglądzie teatrów amator-

skich w Pułtusku zdobył dwie główne nagrody 

za role męskie , oraz aktorską nagrodę publicz-

ności. W 2016 roku na Konkurs Teatrów Ama-

torskich w Pułtusku przygotował spektakl 

"Mąż zmarł, ale już mu lepiej" wg scenariusza 

Izabeli Degórskiej. Teatr zdobył tam pierwsze 

nagrody w 3 kategoriach, kategorii zespołowej, 

za reżyserię oraz indywidualną nagrodę dla 

najlepszego aktora, oraz specjalne wyróżnienie 

aktorskie. Jednak największym sukcesem te-

atru jest wspaniała rodzinna atmosfera w gru-

pie, dla której założycielka i reżyser teatru Pani 

Henryka Brdękiewicz jest CIOCIĄ HENIĄ.  

W Krasnosielcu odczuliśmy atmosferę, 

o której wspominają sami aktorzy. Świadków 

tego wydarzenia było 130, tyle bowiem miejsc 

było zajętych na sali widowiskowej GOK. 

 

Beata Heromińska 
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Ferie  w  GOK 
 

Jak co roku w okresie przerwy zimowej od 

zajęć szkolnych – ferie - w GOK przygotowali-

śmy szereg zajęć dla dzieci, które nie wyjecha-

ły na odpoczynek poza miejsce zamieszkania. 

W tym czasie zorganizowaliśmy zajęcia o róż-

nej tematyce dla dzieci w wieku szkolnym. Był 

dzień poświęcony tańcom. Pod okiem instruk-

tora dzieci ćwiczyły swoje umiejętności two-

rząc układy choreograficzne. Kolejny dzień był 

zaznajomieniem się z językiem migowym. Po 

zajęciach każde dziecko potrafiło już migać 

swoje imię i nazwisko oraz się przywitać. 

Trzeciego dnia zajęcia poprowadziła Jednostka 

Strzelecka z Makowa Maz., organizując kon-

kurs strzelecki i wprowadzając elementy musz-

try. W zajęciach uczestniczyła drużyna z Kra-

snosielca, która spotyka się raz w tygodniu na 

zajęciach stałych. Zwycięscy konkursu w na-

grodę wyjechali z drużyną na strzelnicę do 

Troszyna. Kolejny dzień spędziliśmy na zaję-

ciach artystycznych, tworząc medaliony z masy 

porcelanowej oraz „gniotki” z balonów i mąki 

ziemniaczanej. Było wesoło i biało . Przed-

ostatni dzień był bajkowy. Spędziliśmy go ra-

zem z dużymi maskotkami biorąc udział 

w grach i zabawach integracyjnych. Ostatniego 

dnia zorganizowaliśmy turniej warcabowy oraz 

rozgrywki w inne gry planszowe. W zajęcia 

uczestniczyło łącznie 100 osób. 
 

Beata Heromińska, Fot. patrz na str. 2. 

 

„Jak  ostatki,  to  ostatki…” 
 

Słowo „ ostatki” pochodzące z j. łacińskiego 

oznacza ostatnie dni karnawału od tłustego 

czwartku, a kończące się we wtorek. W ostatki 

urządza się ostatnie huczne bale przed nadcho-

dzącym okresem postu. 

W dniu 28 lutego w PSP w Amelinie odbyła 

się impreza ostatkowa. Już od rana w szkole 

pojawiały się kolorowe postacie. Wśród nich 

można było zobaczyć piękne królewny, deli-

katne motylki, piratów, policjantów, straża-

ków, Spider-Mana, różne zwierzątka i wiele, 

wiele innych. Trudno było rozpoznać naszych 

uczniów. Podczas pląsów w rytmie tanecznej 

muzyki na sali robiło się kolorowo i wesoło.  

Z racji tego, iż ostatki kojarzą się nam z za-

pustami, uczniowie klas IV–VI przygotowali 

specjalny program artystyczny „Zapusty w 

Amelinie”. Do szkoły zawitały psotne diabełki 

z diablicą na czele; grzeczny aniołek; piękne 

cyganki, które chętnie wróżyły z kart; przebie-

gła babka, która oszukała Żyda i dziad, co 

w skarpetach chował dolary. Nie zabrakło też 

śmierci, kominiarza, kozy, bociana no i oczy-

wiście życzliwych gospodarzy, którzy ugościli 

przebierańców „czym chata bogata”.  

Kolorowi i weseli zapustnicy radosnymi har-

cami zachwycili publiczność, która nie żałowa-

ła gorących braw. Obiecali, że w przyszłym 

roku też odwiedzą naszą szkołę. 
 

Agata Wilkowska,  

Fot. patrz na str. 2. 

 

 

 

SP z Amelina druga w PIMS 

w Halowej piłce nożnej 
 

Aż 12 szkół podstawowych wzięło udział 

w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkol-

nej w halowej piłce nożnej. Drużyny zostały 

podzielone na 2 grupy: A i B. Grupa A swoje 

mecze rozgrywała na hali ZS nr 2, natomiast 

grupa B miała przyjemność wystąpić na hali 

LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie 

Mazowieckim.  

Nasz zespół trafił do grupy B wraz z SP 

Szelków, SP Karniewo, SP Krasnosielc, SP nr 

1 Maków Mazowiecki i SP Gąsewo.  

Od pierwszego meczu pokazaliśmy, że mo-

żemy liczyć się w walce o wyjście z grupy. 

Kolejno pokonywaliśmy Szelków 1:0, Gąsewo 

5:0, Maków Mazowiecki 4:0, Krasnosielc 3:0 

i w ostatnim meczu grupowym, decydującym 

o pierwszym miejscu w grupie, Karniewo 1:0. 

Mamy komplet 15 punktów i żadnej straconej 

bramki przy 14 strzelonych ! 

W półfinale czekał już na nas drugi zespół 

z grupy A - drużyna SP z Sypniewa. I tym ra-

zem po bardzo mądrej grze wygraliśmy 2:0. 

Meldujemy się w finale bez straconej bramki 

w 6 meczach. Po rozegraniu 6 meczów, po na-

szych chłopcach było już widać zmęczenie tur-

niejem (każdy mecz grano 12 min bez prze-

rwy).  

Plan na finał zakładał ostrożną grę w „ty-

łach” i szukanie bramki po kontrze. Wszystko 

układało się świetnie przez 8 minut, a dwa gole 

po kontratakach zdobył kapitan Kacper Kowal-

czyk, niestety w końcówce wkradło się rozluź-

nienie i SP nr 2 z Makowa Mazowieckiego 

najpierw doprowadziła do wyrównania, a na-

stępnie zadała decydujące ciosy. Wynik koń-

cowy 2:4. Byliśmy kilka minut od sprawienia 

dużej niespodzianki   

Za zajęcie drugiego miejsca drużyna otrzy-

mała puchar, dyplom, oraz medale. Wielkie 

gratulacje!  

Skład drużyny SP Amelin: Maciej Ryłka 

(bramkarz) – Piotr Perzanowski, Kacper Perza-

nowski, Jakub Kowalczyk, Kacper Kowalczyk 

(kapitan), Kacper Ryfa i Marcin Rutkowski 

oraz opiekun i jednocześnie autor artykułu 

 

Tomasz Rogala, Fot. patrz na str. 11. 

 

 

 

Ogłoszenie 
 

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane 

w Nowym Sielcu, przy drodze na Wymysły. 

Doprowadzona jest woda i prąd, a droga ma 

oświetlenie uliczne. Wiadomość pod nr tel. 

604 645 355 

 
 

Szkolenie  z  KRUS 
 

W środę 1 marca 2017 roku uczniowie z na-

szej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pra-

cownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Makowie Mazowieckim. Spo-

tkanie poprowadził kierownik KRUS-u pan 

Adam Miecznikowski wraz z pracownikiem do 

spraw prewencji panią Małgorzatą Kluczek. 

W czasie tego spotkania dzieci obejrzały film 

pt. „Rodzina Porażków” oraz prezentację mul-

timedialną pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa 

– środki chemiczne to nie zabawa”. 

Głównym przesłaniem zarówno filmu, jak 

i prezentacji było pokazanie, iż brak wyobraźni 

oraz bezmyślność dużych i małych, to główna 

przyczyna wypadków w gospodarstwie rol-

nym. Urządzeniami i maszynami rolniczymi 

powinni zajmować się tylko dorośli. Dzieci 

miały okazję poznać zagrożenia, z jakimi mogą 

się zetknąć w swoim otoczeniu na wsi. Dowie-

działy się jak niebezpieczne mogą być środki 

chemiczne stosowane na wsi. 

Został również ogłoszony konkurs plastycz-

ny na temat „Bezpiecznie na wsi to podstawa – 

środki chemiczne to nie zabawa”.  

Spotkanie to było bardzo interesujące i po-

uczające dla dzieci, przede wszystkim ze 

względu na tematykę, która jest niezwykle 

istotna dla nas wszystkich. 

Barbara Kluczek 
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Cenzura – zniewolenie słowa 

 

24 lutego br. w Filii Bibliotecznej w Ameli-

nie odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Elżbie-

tą Dąbrowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. 

Wykład na temat: „Cenzura i tabu w życiu lite-

rackim w/po PRL-u” zgromadził liczną grupę 

słuchaczy, która w skupieniu pochłaniała cie-

kawostki o cenzurze w Polsce.  

Profesor Dąbrowicz zobrazowała zebranym 

cenzurę, która miała za zadanie wyeliminować 

wszelkie domniemane zagrożenia bezpieczeń-

stwa państwa czy podżeganie do obalenia 

wówczas panującego ustroju przez pisarzy, 

którzy w swoich dziełach mogliby buntować 

ludzi. Słuchacze dowiedzieli się jak funkcjo-

nował Główny Urząd Kontroli Prasy, Publika-

cji i Widowisk, który trzymał pieczę nad tym 

co i w jakiej postaci było udostępniane czytel-

nikom. Literatura w tym okresie przeżywała 

istne katusze. Początkowo cenzorów było nie-

wielu. Zwykle ich szeregi zasilali poloniści, 

jednakże zdarzało się, że stanowiska te zajmo-

wali również niekompetentni ludzie, a od któ-

rych zależało czy dany utwór zostanie dopusz-

czony do druku. Niestety żaden autor nie mógł 

sprzeciwić się profanacji własnoręcznie napi-

sanego słowa. Z czasem pracownicy tego urzę-

du przechodzili liczne szkolenia, by sprawniej 

inwigilować słowo pisane. Profesor Dąbrowicz 

przedstawiała zebranym żmudny proces, któ-

remu musiała poddać się książka w tamtych 

trudnych dla literatury czasach. Począwszy od 

napisania dzieła przez autora, po pierwsze na-

niesienie zmian przez cenzorów, potem kolejne 

poprawki po cenzorach, pieczątkowanie, aż po 

ostateczne wydanie, często mocno już zmie-

nionych powieści czy innych utworów. Zebrani 

na spotkaniu z profesor Dąbrowicz mieli oka-

zję zobaczyć, w jaki sposób kontrolerzy publi-

kacji ingerowali w książki na podstawie „Roj-

stów” Tadeusza Konwickiego. Prelegentka ze-

stawiła ze sobą pierwowzór oraz ocenzurowaną 

wersję powieści, zwracając uwagę słuchaczy 

na rzeczy, które podlegały cenzurowaniu, m.in 

były to postaci historyczne, miejsca oraz czas 

akcji rozgrywających się wydarzeń, a także 

wulgaryzmy.  

Spotkanie przebiegło w przyjemniej atmosfe-

rze (organizatorzy zadbali o komfort gości 

uczestniczących w wykładzie). Słuchacze byli 

pod wrażeniem ogromnej wiedzy pani profe-

sor. Nie obyło się również bez pytań, na które 

profesor Elżbieta Dąbrowicz udzielała satys-

fakcjonujących odpowiedzi.  

 

Magdalena Brzozowska 

Fot. Karolina Wilga  

Dlaczego  warto  uczyć  się 

języka  obcego? 

 

Dominika Skrobecka, uczennica klasy III Li-

ceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, wkrótce 

wyjedzie na cały rok do Stanów Zjednoczo-

nych. Wszystko za sprawą udziału w ogólno-

polskim konkursie zorganizowanym przez 

Agencję Gawo Au Pair z Gdyni. Dominika na-

pisała w języku angielskim list do amerykań-

skiej rodziny w którym uzasadniła potrzebę 

wyjazdu do USA połączonego z opieką nad 

dziećmi i znalazła się wśród laureatów konkur-

su „Au Pair – roczna przygoda w USA”.  

Program Au Pair jest bardzo atrakcyjną moż-

liwością, która pozwala doskonale opanować 

język, poznać zupełnie inny kraj, kulturę ludzi, 

zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje. 

Uczestnicy programu Au Pair USA mają za-

gwarantowane m.in.: bezpłatny przelot do 

USA, bezpłatne wyżywienie i zamieszkanie u 

rodziny goszczącej, kieszonkowe w wysokości 

ok. $700 miesięcznie, 2-tygodniowy płatny 

urlop oraz bezpłatne ubezpieczenie medyczne.  

Cieszymy się, że to właśnie nasza szkoła da-

ła Dominice sposobność rozwoju umiejętności 

posługiwania się językiem angielskim w stop-

niu, który umożliwił zdobycie III miejsca i do-

finansowanie kosztów związanych z wyjaz-

dem. Mamy nadzieję, że sukces Dominiki za-

chęci innych uczniów naszej szkoły do wzięcia 

udziału w przyszłorocznym konkursie i speł-

nienia marzeń o podróży do USA. 

 

Magdalena Wróblewska 

nauczyciel języka angielskiego 

w ZS im. T. Kościuszki w Krasnosielcu 

 
 
 

Dzień  Kobiet 
 

Dnia 8.03.2017 r. w naszej amelińskiej szko-

le odbył się ,,Dzień Kobiet’’. Tego dnia chłop-

cy byli zaskakująco mili. Na początek mieli-

śmy normalne lekcje (tak jak by zapomnieli), 

ale w drugiej połowie dnia zawołali nas do Sali 

nr 13, zaśpiewali „Sto lat” i wnieśli tort z fa-

jerwerkami. Następnie wręczyli nam drobne 

upominki w postaci słodyczy. Tort był prze-

pyszny.   

Dziękujemy chłopcom że o nas nie zapo-

mnieli  

 
Nieśmiała Uczennica 
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Słodkie  Warsztaty   

Karmelowe  w  Amelinie 
 

W dniu 9 marca naszą szkołę odwiedzili cu-

kiernicy z Ełku ze słodkimi zajęciami warszta-

towymi. Podczas szalenie interesującego spo-

tkania wszyscy dowiedzieliśmy się jak robi się 

karmel, w jaki sposób zmienić jego kolor oraz 

jakie „narzędzia” potrzebne są do jego produk-

cji. Sympatyczni „zaklinacze karmelu” na na-

szych oczach wyczarowali przepyszne cukier-

ki, które wspólnie pałaszowaliśmy jeszcze 

przed całkowitym wystygnięciem ciepłego 

karmelu. Punktem kulminacyjnym była wła-

snoręczna „produkcja” mieniących się kolora-

mi lizaków o przeróżnych kształtach, które 

każdy mógł zabrać ze sobą do domu. Wszyst-

kim warsztaty bardzo się podobały i na długo 

pozostaną w naszej pamięci, jako jedna z naj-

słodszych przygód jakie nas w naszej szkole 

spotkały. 

Ewa Grabowska

Pamiętamy 

o  naszym  patronie 
 

Dnia 3 II 2017 r. w PSP w Rakach obcho-

dzono Święto Patrona Szkoły – Bohaterów 

Powstania Styczniowego. 

Najpierw uczniowie poznali najważniejsze 

wiadomości dotyczące przyczyn, przebiegu 

i skutków powstania styczniowego. Następnie 

obejrzeli wystawę obrazów przygotowaną 

przez bibliotekę szkolną. Na ich podstawie 

uczniowie poznali broń i umundurowanie 

z okresu XIX wieku, zobaczyli, jakie represje 

i prześladowania spotykały tych, którzy brali 

udział w powstaniu. Dzięki wystawie dzieci 

(szczególnie klas młodszych) mogły lepiej zro-

zumieć tę trudną, ale ważną historię naszego 

kraju. 

Kolejna część obchodów naszego święta od-

była się w plenerze. Uczniowie klas IV–VI 

udali się do miejsca , gdzie zostali powieszeni 

powstańcy. Zwane jest ono do dziś „Szubieni-

cą”. Tam przewodnicząca SU Katarzyna Glin-

ka odczytała referat przybliżający ogólny zarys 

historii powstania styczniowego oraz przeka-

zujący szczegółowe informacje dotyczące walk 

powstańczych na naszych terenach. Na koniec 

uczniowie zapalili znicz i minutą ciszy uczcili 

pamięć bohaterów. 

Teresa Kaszuba,  

Fot. patrz na str. 19 

 

Bezpieczne  ferie 
 

W dniu 7 II 2017 r. w naszej szkole odbyło 

się spotkanie, którego tematem przewodnim 

było bezpieczeństwo. Gośćmi spotkania byli 

przedstawiciele firmy L.N.B. Cargill Polska 

pan Paweł Jurkiewicz oraz firmy A.R.T. „Zie-

liński” pani Agnieszka Ochenkowska. 

Zbliżały się ferie, więc dzieci miały wiele 

czasu wolnego. Warto było przypomnieć im 

zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie 

zabaw na śniegu, ale też zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

Dzieci świetnie zdały egzamin, dużo wie-

działy na temat bezpieczeństwa, o czym można 

się było przekonać w czasie pogadanki z na-

szymi gośćmi. Uczestnicy spotkania otrzymali 

od gości wspaniałe upominki (kamizelki odbla-

skowe, opaski odblaskowe, książeczki, ołów-

ki), które z pewnością im się przydadzą. Na-

szym gościom serdecznie dziękuję, a dzieciom 

życzę miłego, ale przede wszystkim bezpiecz-

nego wypoczynku. 

 

Teresa Kaszuba, Fot. patrz na str. 19 

 

 

Powiatowe  Igrzyska 

w  Unihokeju  Chłopców 

i  Dziewcząt 
 

W dniach 13-

14.03.2017r. w sali 

gimnastycznej w 

Szelkowie rozegrano 

Mistrzostwa Powiatu 

Makowskiego Szkół 

Podstawowych w 

Unihokeju. W ponie-

działek do rywalizacji 

przystąpili chłopcy ze 

szkoły w Drążdżewie. 

Do rywalizacji przy-

stąpiło siedem zespo-

łów, które zostały po-

dzielone na dwie gru-

py. W grupie zajęli-

śmy 3 miejsce i nie-

stety nie weszliśmy 

do dalszej rywalizacji. Ostatecznie zajęliśmy 

6 miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom.  

We wtorek do rozgrywek przystąpiły dziew-

częta. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespo-

łów, które także zostały podzielone na dwie 

grupy. W przeciwieństwie do chłopców wy-

szliśmy z grupy na drugim miejscu. W walce 

o finał przegraliśmy, natomiast w meczu o 3 

miejsce wygraliśmy po rzutach karnych. Zdo-

byliśmy pamiątkowy dyplom, puchar i medale. 

Składy drążdżewskich drużyn: chłopcy - 

Lipka Piotr, Gozdek Paweł, Grabowski Michał, 

Kacprzyński Szymon, Gwiazda Kacper, Gra-

czyk Mikołaj, Śledzik Mateusz i Kruk Paweł 

dziewczęta - Płuciennik Oliwia, Płuciennik 

Wiktoria, Zadrożna Weronika, Gałązka Wero-

nika, Jakubiak Wioleta, Goździewska Paulina, 

Matjasik Nikola, Pogorzelska Wiktoria. 

 

Marcin Gutowski 
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Dyskutując  o  książkach 
 

Zazwyczaj na podsumowania nadchodzi czas 

podczas wszelkich rocznic. Dyskusyjny Klub 

Książki w Amelinie ma ją już co prawda daw-

no za sobą, jednak 16 miesięcy działalności, to 

także dobry moment aby to i owo podsumo-

wać.  

W Filii Bibliotecznej w Amelinie dotychczas 

odbyło się 15 spotkań klubu, podczas których 

zostało przedyskutowanych 15 różnych ksią-

żek. I chociaż czasy nie sprzyjają czytelnictwu, 

a każdy ma dużo różnych obowiązków, pocie-

szający jest fakt, że są osoby, które chcą czytać 

i prowadzić ciekawe dyskusje dotyczące prze-

czytanych książek. 

Dzięki działalności Dyskusyjnego Klubu 

Książki oraz środkom z Instytutu Książki, 

w czerwcu 2016 r. możliwe było zorganizowa-

nie spotkania autorskiego z Tomaszem Troja-

nowskim. W najbliższym czasie także plano-

wane jest zorganizowanie spotkania autorskie-

go dla dzieci, finansowane ze środków DKK. 

Na działalności klubu 

korzysta więc cała 

społeczność lokalna. 

DKK w Amelinie 

nie jest ukierunko-

wany na żaden rodzaj 

literatury, dlatego 

każdy może znaleźć 

tu lekturę dla siebie. 

Bardzo często klu-

bowicze mają od-

mienne zdanie odno-

ście omawianych po-

zycji, jednak wszyscy 

nawzajem szanują 

swoje poglądy, a róż-

nice traktują jako pretekst do wartościowej 

wymiany zdań i doświadczeń lekturowych. 

Dyskusyjny Klub Książki w Amelinie zapra-

sza wszystkich zainteresowanych książkami 

oraz ciekawą dyskusją na najbliższe spotkanie, 

które odbędzie się 28 kwietnia 2017 r., o godz. 

15.00 w Filii Bibliotecznej w Amelinie. Dys-

kutować będziemy o książce „Dziecko Noego” 

E.-E. Schmitta. Nadmienię, że wcześniej oma-

wiana przez nas książka tego autora: „Truci-

cielka”, została bardzo dobrze oceniona przez 

wszystkich obecnych na spotkaniu klubowi-

czów. 

Anna Larenta 

 

Nowa  ciekawa  książka 

historyczna  o  regionie 
 

Bardzo zachęcam Państwa do sięgnięcia po 

świeżo wydaną książkę Tadeusza Suskiego pt.  
 

„Różan,  Sieluń  i  okolice 

– szkice  z  dziejów”. 
 

Jest to kolejne bardzo wartościowe dzieło te-

go autora – owoc 5 lat żmudnych poszukiwań 

w archiwach, pasjonata historii jakim jest pan 

Tadeusz. Sam autor tak pisze o niej: 

Historią warto się interesować, szczególnie 

historią lokalną opisującą dzieje wioski czy 

miasteczka, w którym mieszkamy. Książka moja 

opisuje dzieje Różana, Sielunia i okolicznych 

wiosek od końca XVII do początków XX wieku, 

w oparciu o źródła dotychczas nie publikowa-

ne. Poszerza tym samym zakres wiedzy o histo-

rii tych terenów. Zamieściłem w niej dużo zdjęć 

– kopi starych do-

kumentów z ksiąg 

grodzkich różań-

skich i sieluńskich. 

Publikacja ta mo-

że być przydatna 

dla osób interesu-

jących się gene-

alogią – poszuku-

jących korzeni ro-

dzinnych, z uwagi 

na dużą ilość wy-

stępujących w niej 

nazwisk dawnych 

mieszkańców Zie-

mi Różańskiej.  

Mieszkańcy 

gminy Krasnosielc 

mogą o nią pytać 

w Bibliotece Pu-

blicznej w Kra-

snosielcu oraz jej 

filiach. 

 

Sławomir  

Rutkowski 

Młodzież 

zapobiega  pożarom 
 

Dnia 6 marca 2017 roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyły się 

gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło 

udział 15 uczniów. Eliminacje tego turnieju 

odbyły się w 2 grupach wiekowych: grupa I – 

szkoły podstawowe i grupa III – szkoły 

ponadgimnazjalne. 

Na podstawie oceny prac pisemnych 

uczestników, jury w składzie: 
 

1. Paweł Ruszczyński – Przewodniczący 

2. Urszula Ostrowska – Sekretarz 

3. Paweł Domszajt – Członek 

4. Tomasz Olkowski – Członek 

5. Marzena Nowak – Członek 
 

zakwalifikowało do II etapu konkursu 

następujące osoby:   
 

I grupa wiekowa 

(szkoły podstawowe) 

1. Katarzyna Glinka – 

PSP w Rakach 

2. Aleksandra Szewczak - 

PSP w Rakach 

3. Adrian Krawczyk - 

PSP w Drążdżewie 
 

III grupa wiekowa  

(szkoły 

ponadgimnazjalne) 

1. Jakub Wilkowski – ZS 

w Krasnosielcu 

2. Kamil Antosiak - ZS 

w Krasnosielcu 

3. Dominik Daliga - ZS 

w Krasnosielcu 
 

Kolejny etap konkursu 

na szczeblu powiatowym 

odbędzie się 15 marca 

2017 roku w Czerwonce. 

Wszystkim uczestnikom 

Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom” gratulujemy uzyskania 

wysokich wyników, a finalistom gminnego 

etapu turnieju życzymy powodzenia. 

 

Anna Zabielska, Fot. patrz na str. 19 

 
 

Nowa  ciekawa  książka 

historyczna  o  regionie 
 

Zachęcam Państwa do sięgnięcia po świeżo 

wydaną książkę dr Waldemara Łątkowskiego 

pt.  
 

„Powiat makowski w dobie  

reform agrarnych XIX w.”. 
 

Jest to obowiązkowa pozycja dla osób pra-

gnących lepiej poznać dzieje naszego powiatu. 

Pytać można o nią w Starostwie Powiatowym 

w Makowie Maz., cena 10 zł. 

 

Sławomir Rutkowski 
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Nauka  płynąca  z  bajek 
 

W dniu 2 II 2017r. dzieci z naszej szkoły 

obejrzały teatrzyk profilaktyczny pt. „O rybaku 

i złotej rybce”. W ładnej scenerii, przy dźwię-

kach muzyki, występowały kukiełki: rybaka, 

jego żony, marynarza i oczywiście złotej rybki. 

Chciwa i zła żona rybaka nie miała umia-

ru w swoich żądaniach i chciała, by złota rybka 

spełniała jej każdą zachciankę. Zachłanność 

doprowadziła ją do zguby.  

Z pięknej bajki płynie mądre przesłanie. 

W życiu nie należy kierować się egoizmem 

i zachłannością. Pamiętajmy, że szczęścia nie 

dają nam rzeczy materialne. Prawdziwą warto-

ścią jest dobroć, przyjaźń i drugi człowiek. 

 

Teresa Kaszuba 

 

 

Uczta  na  Olimpie 
 

W dniu 10 lutego w PSP w Amelinie odbyła 

się „Uczta na Olimpie”. Podczas cyklu lekcji 

j. polskiego piątoklasiści poznawali mity grec-

kie, bogów, herosów i bohaterów greckich. Na-

stępnie wykonywali prezentacje multimedialne, 

tworzyli projekty i autoprezentacje o wyloso-

wanym przez siebie bogu. Na lekcję finałową 

zaproszono panią dyrektor, która obserwowała 

i oceniała zmagania. Uczniowie w zaprojekto-

wanych przez siebie strojach bogiń i bogów 

z charakterystycznymi atrybutami musieli wy-

kazać się wiedzą z zakresu mitologii greckiej 

i jej roli w naszej kulturze i języku. Po podsu-

mowaniu wyników najlepszymi okazali się 

K. Perzanowski (Hermes) i K. Mizerek (Ate-

na). 

Ta niezwykła lekcja bardzo podobała się 

uczniom. Wszyscy wykazali się ogromną po-

mysłowością i starannością podczas wykony-

wania poszczególnych zadań oraz dużą wiedzą 

z zakresu mitologii greckiej.   

 

Agata Wilkowska 

 

 

 

„Bezpieczna  droga” 
 

Wytwórnia Prefiksów LNB realizuje pro-

gram promujący bezpieczeństwo wśród naj-

młodszych, do którego zaprosiła również nasze 

przedszkole. Prowadzona akcja obejmuje tere-

ny wiejskie i polega na dostarczeniu przez Pa-

na policjanta informacji na temat bezpieczeń-

stwa na drodze i wyposażeniu dzieci w kami-

zelki i opaski odblaskowe oraz książeczki 

z łamigłówkami pokazującymi w formie zaba-

wy kwestie bezpieczeństwa pieszych na dro-

gach. W działania włączyła się mama naszej 

wychowanki współpracująca z firmą LNB Pani 

Agnieszka Ochenkowska, która wyposażyła 

dzieci w ołówki z logo firmy. 

Bardzo dziękujemy za przeprowadzoną akcję 

i mamy nadzieję na dalszą współpracę z firmą 

LNB.  

 

Anna Godlewska 

 

Teatrzyk  Kamishibai 
 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Kra-

snosielcu wprowadziła nową formę pracy 

z czytelnikiem dziecięcym. Są to zajęcia czy-

telniczo-edukacyjne z wykorzystaniem teatrzy-

ku Kamishibai. Jest to tradycyjna, japońska 

sztuka głośnego opowiadania różnorodnych hi-

storii za pomocą ilustracji wykonanych na kar-

tonowych planszach, wsuwanych do małej 

drewnianej skrzynki, przypominającej teatr 

marionetkowy. Każda plansza przedstawia ko-

lejny fragment powieści. Można powiedzieć, 

że jest to jednocześnie teatr, opowieść i książ-

ka. W Europie teatrzyk ten rozpropagowała 

Edith Montelle, animatorka, bibliotekarka 

i propagatorka sztuki opowiadania.  

Kamishibai jest ciekawym narzędziem edu-

kacyjnym o bardzo szerokim zastosowaniu. 

Jest to alternatywna forma czytania, umożli-

wiająca większe pobudzenie wyobraźni dzieci, 

skupiających się głównie na obrazkach.  

Pierwsze zajęcia odbyły się w bibliotece 

w Krasnosielcu, a uczestniczyły w nich dwie 

grupy przedszkolaków z miejscowego przed-

szkola oraz uczniowie klasy I. Po zapoznaniu 

dzieci z magiczną skrzynką przystąpiliśmy do 

opowiadania pt. „Kotka Milusia”. Jest to histo-

ria pewnego spotkania. Spotkania rozpieszczo-

nej domowej kotki Milusi z małą myszką 

mieszkającą pod jesionem. Dzieci mogły prze-

konać się, jakie są skutki leniwego i próżnia-

czego życia prowadzonego przez największą 

kocią gwiazdę i zauważyły, że nie można żyć 

tylko dla siebie. Dowiedziały się też, czy kot 

i mysz znalazły wspólny język.  

Na koniec wizyty w bibliotece, najodważ-

niejsze z dzieci próbowały swoich sił jako 

opowiadacze wymyślonych przez siebie bajek. 

Mam nadzieję, iż teatrzyk Kamishibai zawita 

do nas ponownie, tym razem z inną bajką. 

 

Krystyna Wierzbicka-Rybacka 

 

Od Redakcji: Podobne spotkanie odbyło się 

w dniu 3 marca br. w drążdżewskiej filii Bi-

blioteki Publicznej. 

 

 

 

Walentynki 
 

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest 

na całym świecie jako święto miłości. Również 

nasze przedszkole nieco wcześniej bo 9 II 2017 

r. zorganizowało prawdziwy, czerwony dzień 

miłości i przyjaźni. Dzieci brały udział w róż-

nych zabawach związanych z walentynkami: 

szukały drugiej połówki serca, bawiły się zro-

bionymi przez siebie papierowymi serduszka-

mi, dmuchały „serduszkowe” balony, wyko-

nywały walentynkowe laurki. Wszyscy bawili 

się świetnie również przy zabawach z muzyką 

„Mam serduszko”, a także „Walentynkowy ta-

niec z balonem”. Nasze przedszkolne Walen-

tynki z pewnością można zaliczyć do udanych. 

 

Anna Godlewska 

 

Ferie  z  Caritas 
 

14 lutego, tj. w pierwszym tygodniu ferii zi-

mowych w domu parafialnym w Drążdżewie, 

dzieci szkolne i przedszkolne skorzystały 

z atrakcji przygotowanych przez Parafialny Ze-

spół Caritas i Szkolne Koło Caritas.  

W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie 

PZC i SKC oraz zaproszeni goście – uczniowie 

szkoły podstawowej. Spotkanie rozpoczęła na-

sza opiekunka, p. Maria Cieszewska serdecz-

nym powitaniem wszystkich obecnych, a każ-

dy przedstawił się z imienia, aby łatwiej się 

zintegrować. Następnie uczestniczyliśmy we 

wspólnej modlitwie i odśpiewaliśmy Hymn 

Światowych Dni Młodzieży. W dalszej części 

wolontariusze poprowadzili gry edukacyjne 

i zabawy. Każdy z uczestników znalazł coś 

ciekawego dla siebie. Do dyspozycji były stro-

je i maski karnawałowe oraz własnoręcznie 

wykonane naszyjniki i bransoletki. Chłopców 

pociągała możliwość zmierzenia się z xboxem 

i gry planszowe. Wszystkich połączyła wspól-

na zabawa taneczna.  

Przy dobrej muzyce, grach i słodkim poczę-

stunku, czas upłynął radośnie, pożytecznie 

i wyjątkowo szybko.  

 

wolontariuszka – Daria Kruk 

Fot. patrz na str. 19 

 

 

 

Z  życia  gminy ... 
 

Złożony przez Gminę Krasnosielc wniosek 

o dofinansowanie budowy 71 przydomowych 

oczyszczalni ścieków w ramach PROW znalazł 

się na 12 miejscu listy rankingowej obejmują-

cej 252 wnioskodawców. Planuje się wykona-

nie zadania w 2 etapach – I. do końca listopada 

2018 r., a II. do końca czerwca 2019 r. Wartość 

całej inwestycji wynosi 1.379.586,70 zł, dota-

cja: 713.683,00 zł. Wniosek poddany jest dal-

szej ocenie. 

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środ-

ków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych modernizacji drogi gminnej 

w miejscowości Pienice i Wola Pienicka. Dłu-

gość odcinka wynosi ok. 1.130 m. Koszt cał-

kowity 497.686,20 zł, dotacja 248.843,10 zł. 

Złożono wniosek do WFOŚiGW w Warsza-

wie o dofinansowanie odbioru eternitu (143 

ton) z posesji mieszkańców gminy na łączną 

kwotę 57.348,00 zł, dotacja 48.746,00 zł. 

28 stycznia 2017 roku Ochotnicza Straż Po-

żarna w Niesułowie przy wsparciu Wójta Gmi-

ny Krasnosielc stała się posiadaczem wozu 

strażackiego. Samochód ten jest nieodłącznym 

elementem ich służby, dzięki któremu zwięk-

szy się efektywność i bezpieczeństwo wyko-

nywanej przez nich pracy. Zakup wozu stra-

żackiego marki Magirus-Deutz FM 170D za 

kwotę 38.000 zł został sfinansowany ze środ-

ków pochodzących z budżetu Gminy Krasno-

sielc. Dzięki niemu Strażacy z Niesułowa będą 

mogli wspierać innych druhów w służbie, ratu-

jąc życie ludzi. 

Anna Zabielska  

Fot. patrz na str. 20 
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„Razem  zmieniamy  Internet 

na  lepsze” 
–  obchody Dnia  Bezpiecznego  Interne-

tu  w  Zespole  Szkół  w  Krasnosielcu 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ob-

chodzony jest z inicjatywy Komisji Europej-

skiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie 

i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów interne-

towych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Inter-

netu od 2005 roku organizowany jest przez 

Polskie Centrum Programu Safer Internet, któ-

re tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Kom-

puterowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Ni-

czyje) – realizatorzy unijnego programu „Łą-

cząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia 

jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 

jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało 

objęte honorowym patronatem przez Minister 

Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister 

Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowi-

na, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 

oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicz-

nej Marcina Cichego. 

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowa-

nie i propagowanie działań na rzecz bezpiecz-

nego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych, zaznajomienie rodziców, na-

uczycieli i wychowawców z problematyką 

bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagło-

śnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa 

online. W Polsce DBI obchodziliśmy 7 lute-

go 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy In-

ternet na lepsze” już po raz trzynasty. Szczegó-

łowe informacje dotyczące Dnia Bezpiecznego 

Internetu w Polsce można znaleźć na stronie 

internetowej: www.dbi.pl. 

W Zespole Szkół w Krasnosielcu – Publicz-

nym Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej 

Szkole Podstawowej DBI obchodziliśmy po 

raz piąty, chociaż tematyka od wielu lat jest na 

bieżąco omawiana na lekcjach informatyki 

oraz podczas lekcji wychowawczych. 

W ramach obchodów dla uczniów gimna-

zjum i szkoły podstawowej przeprowadzone 

zostały konkursy: Informatyczno-Artystyczny 

na film, scenkę tematyczną lub prezentację 

multimedialną i Informatyczno-Plastyczny na 

plakat, oba pod hasłem „Razem zmieniamy In-

ternet na lepsze”. Konkursy miały na celu pro-

pagowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci 

i postawy świadomego, odpowiedzialnego 

i kulturalnego użytkownika sieci Internet. 

Uczniowie klasy IIa i IIc gimnazjum, pod 

kierunkiem nauczyciela informatyki p. Mariu-

sza Bobińskiego przygotowali w ramach pro-

jektu gimnazjalnego krótki film ukazujący 

możliwe niebezpieczeństwa czyhające na nas 

w sieci oraz miejsca, w których możemy szu-

kać pomocy. Film jest dostępny na stronie in-

ternetowej naszej szkoły pod adresem: 

www.zskrasnosielc-ogrodowa.cba.pl. Napraw-

dę warto go obejrzeć, ponieważ oprócz warto-

ściowych treści możemy zobaczyć jakie talen-

ty, zdolności i umiejętności ma nasza młodzież. 

Uczniowie przygotowali też gazetkę ścienną 

w pracowni komputerowej na temat bezpiecz-

nego korzystania z Internetu oraz praw i obo-

wiązków w sieci a także zasad netykiety. 

Przygotowali również plakaty promujące za-

sady bezpiecznego korzystania z Internetu pod 

hasłem „RAZEM ZMIENIAMY INTERNET 

NA LEPSZE”, pod kierunkiem p. Mariusza 

Bobińskiego, p. Aliny Błaszkowskiej oraz po-

zostałych nauczycieli plastyki i wychowaw-

ców. Następnie uczniowie wykonali, pod opie-

ką p. Aliny Błaszkowskiej, p. Mariusza Bobiń-

skiego i p. Ewy Majkowskiej dekorację, która 

eksponowała na parawanach plakaty stworzone 

przez uczniów w ramach konkursu. 

15 marca 2017 r. dla uczniów szkoły pod-

stawowej i gimnazjum odbyły się apele pod-

sumowujące obchody DBI. 

Na apelach uczniowie każdej ze szkół, 

w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, 

zaprezentowali przygotowane wcześniej filmy, 

scenki tematyczne lub prezentacje multime-

dialne o tematyce bezpiecznego korzystania 

z Internetu i możliwych konsekwencjach nie-

rozważnego korzystania z niego. 

Komisja konkursowa wyłoniła po trzy najle-

piej przygotowane klasy, z obydwu szkół oraz 

wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody. 

Podczas każdego z apeli ogłoszono i zaprezen-

towano również laureatów wyłonionych 

w konkursach na plakat oraz ich prace. 

Uczniowie otrzymali również dyplomy oraz 

nagrody. 

W Konkursie Informatyczno-Plastycznym na 

plakat promujący zasady bezpiecznego korzy-

stania z Internetu, wśród uczniom gimnazjum 

wyłoniono zwycięzców: 

-    I miejsce – Wiktoria Domińska, kl. Ia, 

-   II miejsce – Anna Mróz, kl. IIa, 

- III miejsce – Diana Grabowska, kl. IIa, 

- wyróżnienia: Oliwia Leonik, kl. Ib, Julia 

Sobocińska, kl. IIa. 

Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej: 

-    I miejsce – Norbert Grabowski, kl. VIa, 

-   II miejsce – Julia Kilanowska, kl. VIa, 

-  III miejsce – Oliwia Piórecka, kl. Va, 

- wyróżnienia: Amelia Sierak, kl. IVb, Julia 

Chełchowska, kl. VIb, Dominika Grzymek, 

kl. VIb. 

W Informatyczno-Artystycznym Konkursie 

na film, scenkę tematyczną lub prezentację 

multimedialną, pod hasłem „LEPSZY IN-

TERNET ZALEŻY OD CIEBIE” za najlepiej 

przygotowany i zaprezentowany film, scenkę 

lub prezentację multimedialną, najlepsze miej-

sca przyznano uczniom następujących klas 

gimnazjum: 

-   I miejsce – kl. IIc – za film, 

-  II miejsce - kl. IIb – za scenkę, 

- III miejsce – kl. IIa – za film, 

- wyróżnienie – kl. Ic – za scenkę. 

Nagrodzeni uczniowie klas szkoły podsta-

wowej: 

-   I miejsce – kl. VIb – za scenkę, 

-  II miejsce – kl. VIa- za film, 

- III miejsce – kl. IVb – za scenkę, 

- wyróżnienia: kl. Va – za film i kl. Vb – za 

prezentację multimedialną. Nagrody rzeczowe 

zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły. 

Internet daje dzieciom i młodzieży wiele 

możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności 

ale jest też źródłem niebezpieczeństw. Nie 

można jednak tylko zabraniać dzieciom i sta-

wiać kolejne zakazy korzystania z Internetu ani 

pozostawić ich samym sobie wobec niebez-

piecznych sytuacji i ludzi czyhających w sieci. 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sie-

ci jest możliwe przede wszystkim na drodze 

edukacji. 

Świadomość zagrożeń i znajomość zasad 

bezpieczeństwa pomoże im stać się odpowie-

dzialnymi użytkownikami Internetu. Takie 

właśnie cele i zadania edukacyjne postawili 

przed sobą organizatorzy Dnia Bezpiecznego 

Internetu w Zespole Szkół w Krasnosielcu. 

Organizatorzy chcieli też zwrócić uwagę na 

rolę każdego użytkownika Internetu w budo-

waniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska 

online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność 

za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej ko-

rzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie 

podkreślony został potencjał Internetu, który 

dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, 

kontaktach z rówieśnikami jak również jako 

formę twórczej rozrywki. 

Uczniowie z wielkim entuzjazmem przygo-

towywali się do obchodów DBI, włożyli wiele 

wysiłku w wykonanie i zaprezentowanie prac 

konkursowych. Wiedza jaką zdobyli i zapre-

zentowali świadczy o tym, że główny cel został 

osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świa-

domymi i mądrymi Internautami. 

 

Mariusz Bobiński 
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Dzień  Kobiet 
u  krasnosielckich  przedszkolaków 
  

W dniu 8 marca w naszym przedszkolu reali-

zowaliśmy projekt „Upominek dla każdej 

z dziewczynek” z okazji Dnia Kobiet oczywi-

ście. Tego dnia w naszym przedszkolu było 

bardzo wesoło, uczestniczyliśmy w ulubionych 

zabawach. Dziewczynki brały udział w konku-

rencjach sprawnościowych, rozwiązywały za-

gadki, recytowały i śpiewały. Gościliśmy rów-

nież nasze Mamy zaproszenie do przedszkola 

w celu opowiedzenia o wykonywanym zawo-

dzie. Chłopcy w każdej grupie składali życze-

nia dziewczynkom, nie obyło się bez cukier-

ków, drobnych upominków i kwiatów. 

Wszystkie Panie pracujące w przedszkolu, za-

proszone Mamy i dziewczynki dziękują chłop-

com za piękne życzenia, kwiaty i promienny 

uśmiech.  

 

Katarzyna Radomska 

 

 

Przeciwpożarowy  sukces 

Kasi  Glinki 
 

14 marca 2017r. W Publicznym Gimnazjum 

w Czerwonce odbył się etap powiatowy kon-

kursu "Młodzież zapobiega pożarom", w któ-

rym naszą gminę reprezentowała Katarzyna 

Glinka, uczennica klasy piątej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Rakach. Kasia wykaza-

ła się ogromną wiedzą i zajęła III miejsce w 

swojej kategorii. 

M. Nowak 

 

Ferie  2017  w  GOK 
 

Jak co roku, w okresie przerwy zimowej od 

zajęć szkolnych- ferie- w GOK przygotowali-

śmy szereg zajęć dla dzieci, które nie wyjecha-

ły na odpoczynek poza miejsce zamieszkania. 

W tym czasie zorganizowaliśmy zajęcia o róż-

nej tematyce dla dzieci w wieku szkolnym.  

Był dzień poświęcony tańcom. Pod okiem in-

struktora dzieci ćwiczyły swoje umiejętności 

tworząc układy choreograficzne. Kolejny dzień 

był zaznajomieniem się z językiem migowym. 

Po zajęciach, każde dziecko potrafiło już migać 

swoje imię i nazwisko oraz się przywitać. 

Trzeciego dnia zajęcia poprowadziła Jednostka 

Strzelecka z Makowa Maz. organizując kon-

kurs strzelecki i wprowadzając elementy musz-

try. W zajęciach uczestniczyła drużyna z Kra-

snosielca, która spotyka się raz w tygodniu na 

zajęciach stałych. Zwycięscy konkursu, w na-

grodę wyjechali z drużyną na strzelnice do 

Troszyna. Kolejny dzień spędziliśmy na zaję-

ciach artystycznych, tworząc medaliony z ma-

sy porcelanowej oraz „gniotki” z balonów 

i mąki ziemniaczanej. Było wesoło i biało . 

Przedostatni dzień był bajkowy. Spędziliśmy 

go razem z dużymi maskotkami  biorąc udział 

w grach i zabawach integracyjnych. Ostatniego 

dnia zorganizowaliśmy turniej warcabowy oraz 

rozgrywki w inne gry planszowe. W zajęcia 

uczestniczyło łącznie 100 osób.   

 

Beata Heromińska 
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„Najaktywniejszy 

Czytelnik  roku  2016” 
 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Kra-

snosielcu razem ze swoimi filiami bibliotecz-

nymi w: Amelinie, Drążdżewie i Rakach już po 

raz drugi zaprosiła swoich czytelników do 

udziału w konkursie pn. „Najaktywniejszy 

Czytelnik roku 2016”. Była to druga edycja te-

go konkursu. Po raz pierwszy przeprowadzono 

go dawno temu, bo w roku 2012.  

Bieżąca edycja trwała od 1 lutego do 31 

grudnia 2016 roku. Celem konkursu było roz-

budzenie zainteresowań czytelniczych wśród 

mieszkańców naszej gminy, wyrobienie nawy-

ku systematycznego czytania, popularyzacja 

zbiorów bibliotecznych w środowisku oraz za-

chęcenie wszystkich do częstego odwiedzania 

naszych placówek. 

Konkurs rozgrywany był w trzech katego-

riach wiekowych: 

- kategoria I - dla uczniów szkół podstawo-

wych, 

- kategoria II – dla uczniów gimnazjum 

i szkół średnich, 

- kategoria III – dla osób dorosłych. 

Konkurs cieszył się dużym zain-

teresowaniem, o czym świadczy 

liczba uczestników – 150 osób. 

Rozszerzyliśmy też regulamin 

wzbogacając go o wybór czytelnika 

miesiąca. W połowie stycznia br. 

Komisja złożona z pracowników 

wszystkich 4 placówek dokładnie 

policzyła wypożyczone przez 

uczestników konkursu książki 

i sporządziła protokół. Okazało się, 

że najwięcej uczestników zareje-

strowano w grupie I - 56 osób i III – 

70 osób, najmniej zaś wśród mło-

dzieży – 24 osoby. Dane te po-

twierdzają ogólnopolskie tendencje 

dotyczące stanu czytelnictwa wśród 

Polaków. Komisja zaproponowała wyróżnienie 

51 osób: 26 dzieci, 6 osób z grupy młodzieżo-

wej oraz 19 osób dorosłych. 

Podsumowanie konkursu odbyło się 22 lute-

go, w sali udostępnionej nam przez GOK 

w Krasnosielcu. Organizatorzy mile zaskoczeni 

byli frekwencją zaproszonych uczestników. 

Laureatem bieżącej edycji został po raz drugi 

p. Jan Chrzanowski z Krasnosielca, który prze-

czytał 217 książek. Wszyscy laureaci otrzymali 

z rąk Skarbnik gminy p. Mirosławy Waszczak  

nagrody książkowe. Uroczystość uświetniła, 

specjalnie przygotowana na tę okoliczność, 

krótka część artystyczna. 

A oto wykaz wszystkich  laureatów naszego 

konkursu: 

- kategoria I: Lewandowska Klaudia, Mize-

rek Karolina, Grabowska Milena, Jaworska 

Wiktoria, Domurad Izabela, Suchołbiak To-

masz, Ostrowska Oliwia, Mizerek Wiktoria, 

Marchewka Mateusz, Mizerek Dominika, Bud-

na Weronika, Spiżarski Mateusz, Bednarczyk 

Julia, Marchewka Julia, Radziszewska Kata-

rzyna, Ceberek Natalia, Gwiazda Karol, Twor-

kowska Sylwia, Grabowska Oliwia,  Skoroda 

Sylwia, Witkowska Julia, Grabowski Bartek, 

Tadrzak Zosia, Klik Piotr, Mydło Tomasz 

i Kaszuba Zuzia, 

- kategoria II: Perzanowska Ur-

szula, Perzanowska Lidia, Bastek 

Aleksandra, Majkowska Anna, 

Wilkowska Aleksandra, Skoroda 

Katarzyna, 

- kategoria III: Chrzanowski Jan, 

Chrzanowska Iwona, Czaplicka 

Bożena, Maluchnik Irena, Gajek 

Anastazja, Kowalczyk Urszula, Ry-

Rybacki Stanisław, Rybacka Maria, 

Dudek-Mydło Marzena, Mizerek 

Alicja, Mamińska Ewa, Romanow-

ska Irena, Kołakowska Wanda, Mu-

rach Małgorzata, Olbryś Wanda, 

Pogorzelska Barbara, Kaszuba An-

na i Wilkowska Agata. 

Wszystkim nagrodzonym gratulu-

jemy i zapraszamy  do częstych odwiedzin na-

szych bibliotek. 

 

Krystyna  Wierzbicka-Rybacka 

 

Power  of  love 
 

W dniu 10 lutego 2017 r. uczennice szkoły 

w Rakach wzięły udział w kolejnej już edycji 

Konkursu Piosenki Angielskiej – Power of 

Love 2017, zorganizowanym przez Zespół 

Szkół w Płoniawach. Naszą szkołę reprezento-

wały Joanna Tupacz, Aleksandra Szewczak 

i Katarzyna Stancel. Dziewczęta, aby móc 

zmierzyć się z talentami wokalnym z powiatu 

makowskiego, musiały przejść przez elimina-

cję szkolne, w których pokonały Julię Grabow-

ską i Wiktorię Skrobecką.   

Pomimo licznej konkurencji, jury konkursu 

przyznało II miejsce Joannie Tupacz, która 

wykonała przepiękną interpretację piosenkę 

Celin Dion „The greatest reward”. 

Wszystkim uczestnikom i laureatom ser-

decznie gratulujemy i czekamy na kolejne suk-

cesy! 

 

Justyna Zysk 

Międzynarodowy 

Dzień  Pisarzy 
 

3 marca w naszej szkole świętowaliśmy 

Międzynarodowy Dzień Pisarza. W związku 

z tym świętem kilkoro uczniów naszej szkoły 

przygotowało sylwetki kilku bardziej i mniej 

sławnych pisarzy światowej i polskiej literatu-

ry. Projekty i krótkie referaty zostały wyekspo-

nowane na dolnym korytarzu, aby wszyscy po-

zostali uczniowie mogli się z nimi zapoznać. 

 

Ewa Grabowska 
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Studniówka”  ciąg dalszy 
 

… przybyło 28 uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego i 17 uczniów Technikum 

Agrobiznesu, oczywiście z osobami 

towarzyszącymi. Nasze spotkanie zaszczycili 

swą obecnością szczególni goście: 

Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego 

Pan Janusz Gójski, Radni Powiatu 

Makowskiego Pani Zofia Czajkowska, Pani 

Barbara Kluczek, Pan Dariusz Budny oraz 

Wójt gminy Krasnosielc Pan Paweł 

Ruszczyński. Bal rozpoczął tradycyjny polski 

taniec – polonez. Następnie głos zabrał 

dyrektor, Pan Tomasz Olkowski, który 

przypomniał zebranym wagę tej uroczystości 

i życzył udanej i mądrej zabawy. Kilka słów do 

zebranych skierowali również Pan Janusz 

Gójski i Pan Paweł Ruszczyński. Uczniowie 

w podzięce za przybycie, wieloletnią pomoc 

i wsparcie wręczyli kwiaty dyrekcji, gościom, 

wychowawczyniom i oczywiście rodzicom, 

bez których bal nie doszedłby do skutku.  

 

Na zakończenie części oficjalnej dyrektor 

Tomasz Olkowski i wychowawczynie klas 

Pani Agnieszka Grabowska i Pani Aleksandra 

Rykaczewska przypięli uczniom tradycyjne 

znaczki. Zabawa przy dźwiękach hucznej 

muzyki trwała do samego rana. Muzykę 

i oprawę świetlną zapewnił zespół „Aby 

pograć”. 

 

Aleksandra Rykaczewska 

8.  marca 
 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy 

swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, za-

równo te duże, jak i te małe. Przedszkolaki 

z Drążdżewa też postanowiły uczcić to święto i 

tego dnia przybyły w odświętnych strojach. 

W tym szczególnym dniu męska część przed-

szkolaków przygotowała dla dziewczynek 

i pań moc niespodzianek: chłopcy pięknie ude-

korowali salę, własnoręcznie wykonali kwiatki, 

a także wręczyli upominki zakupione przez ro-

dziców i zaśpiewali sto lat. Chłopcy zachowy-

wali się wyjątkowo, a na dziewczęcych bu-

ziach malował się uśmiech. Święto Kobiet, 

które corocznie ob-

chodzimy w naszym 

przedszkolu, to do-

skonały sposób do 

kształtowania u dzieci 

nawyku obdarowy-

wania miłym gestem, 

słowem, upominkami 

swoich najbliższych. 

Wszystkie kobietki, te 

małe i duże dziękują 

chłopcom za piękne 

życzenia. 

 

Justyna Rupińska 

Żegnaj  zimo 
 

W dniu 20 marca tradycyjnie, jak co roku 

w naszej placówce obchodziliśmy pierwszy 

Dzień Wiosny, czyli pożegnanie zimy. Nasze 

przedszkolaki już od samego rana przygoto-

wywały się do przywitania wiosny. Uczestni-

czyły w grach i zabawach nawiązujących do 

rozpoczynającej się właśnie pory roku. Tego 

dnia w ramach cyklu dni z wybranym kolorem 

– dzieci ubrały się na wiosenny kolor – zielo-

ny. Aby tradycji stało się zadość, symbol zimy 

– słomianą kukłę Marzannę wszystkie dzieci 

uroczyście pożegnały głośnym okrzykiem: 

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno. Cie-

bie pożegnamy, wiosnę powitamy!” Miejmy 

nadzieję, że naszym kochanym przedszkola-

kom udało się przepędzić zimową aurę! 

 

Justyna Rupińska   

Eliminacje  Gminne 

do  OTWP 
 

6 marca 2017r. w budynku GOK w Krasno-

sielcu odbyły się eliminacje gminne Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do 

konkursu przystąpiło 11 uczniów ze szkół pod-

stawowych. Szkołę w Drążdżewie reprezento-

wali: Weronika Zadrożna, Mateusz Jędrzejew-

ski, Karol Płoski i Adrian Krawczyk.  

Do wyłonienia zwycięscy przygotowano test 

składający się z 20 pytań dotyczących m.in.: 

tradycji i historii straży pożarnych, przepisów 

z zakresu ochrony lud-

ności, ekologii i ratow-

nictwa, organizacji i za-

dań ochrony przeciwpo-

żarowej, organizacji 

i zadań OSP, przyczyn 

powstawania i rozpo-

wszechniania się poża-

rów, organizowania 

i przeprowadzania akcji 

ratowniczych, zabezpie-

czeń przeciwpożaro-

wych budynków, lasów, substancji niebez-

piecznych oraz zasad udzielania pierwszej po-

mocy. Do wyłonienia 3 miejsca konieczna była 

dogrywka, którą wygrał uczeń naszej szkoły 

Adrian  Krawczyk. Otrzymał pamiątkowy dy-

plom i nagrody. 

Marcin Gutowski 

 

 

Warsztaty  karmelarskie 
 

W środę 15 marca 2017 r w szkole w Drąż-

dżewie odbyły się warsztaty karmelarskie 

przeprowadzone przez  Manufakturę Słodyczy 

z Ełku. Dzieci miały okazję zaobserwować ca-

ły proces produkcji lizaków, od momentu wy-

lania karmelu na blat, poprzez nadawanie mu 

smaków i kolorów aż do momentu pakowania 

gotowych produktów. Niespodzianką był po-

częstunek ciepłymi  jeszcze cukierkami – kar-

melkami. Na koniec każde dziecko mogło wy-

konać swojego własnego lizaka. Pokaz stano-

wił ciekawą i widowiskową atrakcję dla dzieci, 

ale przede wszystkim stał się lekcją historii na 

temat tradycyjnego wytwarzania słodyczy. 

 

Michał Walasek 
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Dzień  Kobiet 

w  Gminie  Krasnosielc 
 

 Po raz kolejny, 8 marca, kobiety z Gminy 

Krasnosielc spotkały się w GOK-u, by wspól-

nie świętować Dzień Kobiet. Spotkanie to 

z roku na rok cieszy się coraz większym zainte-

resowaniem- wszystkich pań bez względu na 

wiek. Z przykrością organizatorzy musieli od-

mawiać paniom, które jeszcze chciały dołączyć 

do zacnego grona na kilka dni przed imprezą. 

Kobiety zapisywały się indywidualnie oraz 

w grupach, czy to przyjacielskich czy jako koła 

gospodyń. 

 Cieszy nas fakt, że Panie czują się w murach 

ośrodka bardzo dobrze i swobodnie. Z wielka 

przyjemnością organizujemy to i inne spotka-

nia dla naszych mieszkańców. Podczas spotkań 

śpiewamy i kołyszemy się w rytm muzyki, żar-

tujemy i rozmawiamy. Kiedy impreza wypada 

w karnawale, to także tańczymy. Frekwencja 

była duża. Gościliśmy 120 Panie, które przywi-

tał i złożył im życzenia okolicznościowe Wójt 

Gminy Krasnosielc- Paweł Ruszczyński, a na-

stępnie wraz z Wiceprzewodniczącym Rady 

Gminy- Tomaszem Olszewikiem, wręczyli 

wszystkim przybyłym Paniom kwiaty z okazji 

ich święta. Był także toast „za zdrowie Pań” 

oraz wspólne ośpiewane „Sto lat”. 

 Po życzeniach i kwiatach na scenie pojawił 

się zespół „Talizman”, który umilał czas ze-

branym Paniom repertuarem najpopularniej-

szych melodii cygańskich. Kolorowe stroje, 

wirujące suknie i znane przeboje wprawiły 

przybyłe Panie w domry nastrój, który mamy 

nadzieje będzie trwał jeszcze długo. 

  Już dziś mówimy wszystkim Paniom- do 

zobaczenia na kolejnym Dniu Kobiet już 2018 

roku. 

 

Beata Heromińska 

„Strzelec”  

w  GOK  Krasnosielc 
 

Drużyna prowadzona przez Jednost-

kę Strzelecką „Strzelec” przy GOK powstała  

w listopadzie 2016r. i liczy około 15 osób. In-

spiracją do zawiązania drużyny były zajęcia 

prowadzone podczas Ferii w GOK. Jeden 

z dni, był przeznaczony na zajęcia „wojsko-

we”. Dzieci mogły spróbować swoich sił pod-

czas różnych ćwiczeń. Były elementy musztry, 

konkurs strzelecki, praca z atrapą broni. Pro-

wadzący zajęcia byli w pełnym umundurowa-

niu, co dodatkowo wprowadzało wyjątkową 

atmosferę wśród uczestników. W efekcie zor-

ganizowanych zajęć zawiązała się stała grupa 

chętnych do udziału w podobnych zajęciach.  

Raz w tygodniu, w środy po południu 

odbywają się spotkania drużyny w GOK Kra-

snosielc. Zachęcamy kolejne osoby do udziału 

w zajęciach. Co pewien czas, w ramach zajęć, 

są organizowane są wspólne wyjazdy na strzel-

nicę do Troszyna.  

W tym numerze 

Wieści prezentujemy 

zdjęcia spod pomnika 

ku czci pomordowa-

nych oraz poległych 

w walce z okupantem 

hitlerowskim i so-

wieckim żołnierzy 

AK, NSZ i NZW. 

W ramach Narodo-

wego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych- 

1 marca- drużyna 

z Krasnosielca wy-

stawiła wartę hono-

rową i zapaliła sym-

boliczny znicz. 

 

Beata Heromińska 
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…w  Gimnazjum 

tańczą  walca 
 

Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, 

Panno, madonno, legendo tych lat? 

Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, 

Świat, co w ramiona mi wpadł?  

Tak pięknie śpiewała o walcu – jednym 

z najpiękniejszych tańców towarzyskich – 

dziesiątki lat temu Ewa Demarczyk.  

W krasnosielckim gimnazjum, jak co roku 

w okresie karnawału, z sali gimnastycznej pły-

ną takty muzyki tanecznej, najczęściej właśnie 

jednego z najpiękniejszych tego typu utworów 

muzycznych - walca. Tradycją tej szkoły jest 

to, że corocznie przed terminem Szkolnej Za-

bawy Choinkowej wszyscy uczniowie na zaję-

ciach wychowania fizycznego są objęci kursem 

tańca towarzyskiego. Ci, którym kroki tanecz-

ne wychodzą najlepiej, biorą udział w Turnieju 

Tańca Towarzyskiego. W tym roku szkolnym 

uczniowie doskonalili się w sztuce tańczenia 

walca, a do zawodów zgłosiło się ogółem 35 

par z klas I, II i III. Wszyscy uczestnicy byli 

doskonale przygotowani do Turnieju. A po-

nieważ jednym z kryteriów oceny występu był 

tzw. ogólny wyraz artystyczny pary, to już na 

kilka tygodni przed zabawą tancerze gorącz-

kowo przygotowywali garnitury, suknie, poń-

czoszki i buciki do tańczenia, spinki do man-

kietów, muszki do białej koszuli, ba! – również 

loczki, supermocne żele do włosów, manicure 

itp. Przecież każda para chciała pokazać się 

z jak najlepszej strony. Warto było, bo w tym 

roku młodych tancerzy oglądała wyjątkowo 

duża grupa kibiców i to nie tylko nie tylko ko-

ledzy i koleżanki ze szkoły. Wśród widzów by-

li rodzice, babcie, wujkowie i ciocie tańczą-

cych oraz liczna grupa absolwentów.  

W samym turnieju najpierw odbyły się trzy 

serie eliminacyjne po których jury wytypowało 

skład finałowej dziewiątki. W finale wystąpili: 

Julia Pochoda z Pawłem Skorodą, Wiktoria 

Piętka z Norbertem Ruszkowskim, Sandra 

Czaplicka z Błażejem Zalewskim, Diana Gra-

bowska z Dawidem Jastrzębskim, Julia Sobo-

cińska z Bartoszem Budnym, Daria Kruk z Ra-

fałem Drążkiem, Oliwia Gałązka z Dawidem 

Pełtakiem, Magdalena Żebrowska z Jakubem 

Kęszczykiem i Liliana Sierak z Kamilem Ku-

śmierczykiem. Po występach finałowych oka-

zało się, że I miejsce i statuetki dla najlepszej 

pary tegorocznego Turnieju zdobyła para nu-

mer 33, czyli Julia Pochoda i Paweł Skoroda.  

Podobnie jak w poprzednich dwóch edy-

cjach Turnieju, w przerwie, gdy obradowało 

Jury konkursu, młodzi tancerze zaprosili do 

walca swoich, co odważniejszych, rodziców, 

wujków, ciocie i swoich nauczycieli.  

Wracając do cytowanego we wstępie prze-

boju Ewy Demarczyk, jestem przekonany, że 

gimnazjaliści - uczestnicy tego wyjątkowego 

Turnieju Tanecznego - wspominając piękne 

chwile spędzone w Gimnazjum, mile wspomi-

nać będą również ten szkolny walc… i być 

może świat, co w ramiona im wtedy wpadł???  

 

Mirosław Chodkowski 

 

Turniej  Tańca  2017 
 

Dnia 28 stycznia 2017 roku podczas zabawy 

choinkowej 2017 odbył się Turniej Walca 

Wiedeńskiego. Była to już 16 edycja, w której 

rywalizowały ze sobą pary taneczne z klas I – 

III gimnazjum. Nauka tańca to element pro-

gramu wychowania fizycznego opracowanego 

przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Odbywa się w czasie lekcji, gdzie uczniowie 

uczą się podstawowych kroków, figur, uczą się 

układów walca wiedeńskiego w parach a starsi 

 uczniowie doskonalą umiejętności taneczne. 

Tworzą swoje układy taneczne według własnej 

inwencji twórczej. Taniec kształtuje charakter, 

ułatwia kontakty międzyludzkie, jest środkiem 

na nieśmiałość i samotność, uczy form zacho-

wania się, podnosi kulturę życia codziennego, 

uczy dobrych obyczajów i zwyczajów, daje ra-

dość, pewność siebie. Stąd cieszy fakt, że 

w tegorocznym turnieju udział wzięło 35 par: 

11 par z klas I, 9 par z klas II i 15 par z klas III, 

czyli łącznie w turnieju wystąpiło 70 uczniów 

gimnazjum. Spośród tych par jury wybrało 

9 par, po 3 najlepsze z każdego rocznika. 

Wśród nich znaleźli się: 

Z klas I: Oliwia Gałązka i Dawid Pełtak, 

Magdalena Żebrowska i Jakub Kęszczyk oraz 

Liliana Sierak i Kamil Kuśmierczyk; 

Z klas II: Daria Kruk i Rafał Drążek, Julia 

Sobocińskai Bartosz Budny oraz Diana Gra-

bowska i Dawid Jastrzębski; 

Z klas III: Julia Pochoda i Paweł Skoroda, 

Wiktoria Piętka i Norbert Ruszkowski oraz 

Sandra Czaplicka i Błażej Zalewski. 

Pary te zatańczyły w finale, w którym najlep-

si okazali się Julia Pochoda i Paweł Skoroda 

z klasy IIIb. Uczestnicy turnieju otrzymali 

słodki upominek, a zwycięscy statuetki ufun-

dowane przez Radę Rodziców. Przed ogłosze-

niem wyników przez przewodniczącego jury 

dyr. Andrzeja Maluchnika, walca wiedeńskiego 

zatańczyli: rodzice ze swoimi dziećmi, nauczy-

ciele z uczniami. W tym roku zatańczyli: Diana 

Grabowska z n-lem  Szymonem Kołakowskim, 

Bartosz Olszewski z mamą Bożeną, Oliwia Ga-

łązka z tatą Grzegorzem, Natalia Kryszk z dy-

rektorem szkoły Andrzejem Maluchnikiem, Ju-

styna Klicka z n-lem Konradem Zysk, Paweł 

Skoroda z wychowawczynią Agnieszką Gałąz-

ka, Dominik Pełtak z n-lką Katarzyną Grabow-

ską, Kinga Sendal z tatą Bernardem, Norbert 

Ruszkowski z mamą Małgorzatą, Patrycja 

Kryszk z tatą Tadeuszem. To bardzo miłe i bu-

dujące, że gimnazjaliści już po raz kolejny po-

trafią we właściwy sposób przedstawić piękną 

formę łączącą więź między pokoleniami.  

Wszystkim uczestnikom dziękuję i gratuluję! 

 

Agnieszka Gałązka 

 

Od Redakcji: 

Powyższe dwa teksty dotyczą tego samego, 

ważnego w naszym środowisku wydarzenia. 

A zamieszczone zostały obydwa, ponieważ 

wpłynęły niezależnie od siebie i jak widać na 

ich przykładzie w zupełnie inny sposób opisują 

jedno i to samo wydarzenie – przyznacie Pań-

stwo, że ciekawie? 

 

Sławomir Rutkowski 

 

Kilka  propozycji 

kulinarnych  na  czas  postu 
 

Środa Popielcowa otworzyła okres Wielkie-

go Postu. Dla chrześcijan to okres przygotowu-

jący do obchodów naj-

ważniejszych świąt 

w kościele jakim jest 

Wielkanoc. W dawnych 

czasach w polskiej 

kuchni podczas postu 

chleb smarowało się po-

widłami lub maczano go 

w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, ka-

wa również była bez śmietany i bez cukru, za 

to z palonych żołędzi. Piło się herbatę lipową, 

zamiast deserów podawano mało słodkie ciast-

ka.  

Ryba smażona w cieście 
4 filety z mintaja (lub jakakolwiek inna ryba), sól, 

pieprz, cytryna 

na ciasto:1 jajko, łyżek mąki, 5 łyżek mleka, 5 ły-

żek  wody, szczypta soli 

Filety rozmrażamy, odsączamy z wody, skra-

piamy sokiem z cytryny, przyprawiamy solą 

i pieprzem. Z podanych składników robimy ciasto 

naleśnikowe o konsystencji gęstej śmietany. Rybę 

zanurzamy w cieście i smażymy na dobrze roz-

grzanym oleju z obu stron. Podajemy z surówką 

z kiszonej kapusty i ziemniakami. 

Proziaki:  To placuszki pochodzące z południa 

Polski. Robi się je bardzo prosto i szybko. 

Można je podawać z serkiem czosnkowym, 

dżemem, a nawet wędliną, wedle uznania 

1/2 kg mąki pszennej, 1 szklanka kwaśnego 

mleka lub kefiru,1/2 łyżki soli, 1,5 łyżeczki sody 

oczyszczonej, 1 łyżeczka cukru 

Mąkę przesiewamy na stolnicę i dodajemy 

resztę składników. Wyrabiamy dokładnie jed-

nolite ciasto. Następnie rozwałkujemy je na 

grubość ok. 1 cm i wykrawamy za pomocą 

szklanki okrągłe placuszki. Smażymy na suchej 

patelni, na wolnym ogniu po ok. 4 minuty 

z każdej strony. 

Ryż zapiekany z pieczarkami:  1 kg pieczarek, 

3 cebule, 3 woreczki ryżu, sól, pieprz, natka pie-

truszki, 10 dag tartego żółtego sera, 5 łyżek oleju, 

tłuszcz do smażenia 

Pieczarki myjemy, kroimy w kawałki i pod-

smażamy na patelni z odrobiną oleju. Dodajemy 

pokrojoną cebulę, sól, pieprz i razem smażymy na 

wolnym ogniu. Pod koniec dodajemy posiekaną 

natkę pietruszki. 

Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Odcedzamy 

i łączymy z pieczarkami. 

Przekładamy do wysmarowanego tłuszczem 

naczynia żaroodpornego, posypujemy tartym żół-

tym serem i zapiekamy w piekarniku ok. 20 minut 

w temp. 180 st. C. 

Przed podaniem polewamy ketchupem i deko-

rujemy natką pietruszki. 

Kotlety z kalafiora:  1 kalafior, 1 duża cebula, 

1 jajko, bułka tarta, koperek, olej, sól, pieprz, cu-

kier 

Kalafiora (może być mrożony) gotujemy 

w osolonej i lekko posłodzonej wodzie i studzi-

my. Przeciskamy go przez praskę do ziemniaków. 

Pokrojoną cebulę podduszamy na oleju. Do kala-

fiora dodajemy jajko, cebulę, posiekany koperek 

i bułkę tartą tak, żeby dało się uformować kotlety. 

Obtaczamy je w bułce tartej i smażymy na roz-

grzanym oleju z obu stron. Podajemy polane so-

sem pomidorowym lub czosnkowym. 
 

 

Małgorzata Bielawska 
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Plebiscyt na „Najpopularniejszego  

dzielnicowego 2016 roku” rozstrzygnięty 

 

8. lutego na uro-

czystej odprawie 

rocznej z udziałem 

I Zastępcy Komen-

danta Wojewódzkie-

go Policji zs. w Ra-

domiu ogłoszono 

wyniki konkursu 

„Najpopularniejszy 

Dzielnicowy 2016 

roku” 

W plebiscycie  

I miejsce zajął mł. asp. Cezary Gruda - dzielni-

cowy gminy Czerwonka i Szelków,  

II miejsce zajął mł. asp. Grzegorz Dębowski – 

dzielnicowy gminy Młynarze i Rzewnie,  

III miejsce zajął mł. asp. Jarosław Mrugacz – 

dzielnicowy gminy Płoniawy–Bramura.  

 

Pani Komendant ogłaszając wyniki odczytała 

kilka ankiet mieszkańców powiatu makow-

skiego jakie przedstawili oddając swój głos na 

dzielnicowych. 

Dzielnicowego mł. asp. Jarosława Mrugacz 

oceniono jako pomocnego, zawsze poważnie 

i z zaangażowaniem podchodzącego podczas 

wykonywania swoich obowiązków, łatwo na-

wiązującego kontakty, który nie lekceważy 

żadnych sygnałów od mieszkańców. 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-

licji w Radomiu insp. Marek Świszcz, Komen-

dant Powiatowy Policji w Makowie Mazo-

wieckim mł. insp. Marzena Zakrzewska, staro-

sta makowski, wójtowie gratulowali i dzięko-

wali za zaangażowanie w wykonywaniu swo-

ich obowiązków zwycięzcom konkursu.  

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.  

 

22-latek bez uprawnień kierował samo-

chodem w stanie nietrzeźwości  

Z 24 na 25 lutego 2017 roku policjanci z Po-

sterunku Policji w Krasnosielcu patrolowali te-

ren gminy Krasnosielc. Około godz. 1:10 

w nocy w miejscowości Zamość zatrzymali do 

kontroli kierującego pojazdem Opel Corsa. 

Funkcjonariusze od razu wyczuli alkohol od 

siedzącego za kierownicą auta mężczyzny. Ba-

danie wykazało 0,42 mg/l alkoholu w wydy-

chanym powietrzu. Dodatkowo okazało się, że 

mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowa-

nia samochodami. 

22-letni mieszkaniec Ciechanowa niebawem 

usłyszy zarzuty za kierowanie samochodem 

w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara po-

zbawienia wolności na okres do 2 lat, kara fi-

nansowa i zakaz prowadzenia pojazdów. Męż-

czyzna odpowie też za jazdę bez uprawnień. 

 

12 marca w godzinach popołudniowych, 

w Wymysłach gm. Krasnosielc, doszło do po-

trącenia pieszego. 58-letni mężczyzna został 

przewieziony do szpitala . 

12. marca o godz. 18:17 w miejscowości 

Wymysły, gm. Krasnosielc doszło do zdarzenia 

drogowego z udziałem pieszego. Ze wstępnych 

ustaleń wynika, że 58- letni pieszy będąc pod 

wpływem alkoholu i bez elementów odblasko-

wych wtargnął na jezdnię bezpośrednio pod ja-

dący pojazd Nissan Primera, którym kierował 

34 letni mieszkaniec gm. Krasnosielc. Jak się 

okazało kierowca również był pod wpływem 

alkoholu. Badanie wykazało blisko 4 promile 

alkoholu w organizmie. W wyniku odniesio-

nych obrażeń pieszy został przewieziony do 

szpitala. 

Kierowca stracił już prawo jazdy, a za swój 

czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara po-

zbawienia wolności do lat 2. 

Apelujemy do osób, o zdecydowaną reakcję, 

gdy widzą, że za kierownicę wsiada osoba nie-

trzeźwa. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego 

alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szyb-

kość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odle-

głości i prędkości, prawidłowej oceny ryzyka 

na drodze - opóźniają czas reakcji. Pijani kie-

rowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach! 

Również apelujemy o noszenie odblasków. 

Nawet jeden może zwiększyć kilkukrotnie od-

ległość, z jakiej kierowca widzi pieszego. 

 

Jeszcze raz apelujemy! 

Zapinajmy pasy bezpieczeństwa. Ten apel 

skierowany jest również do pasażerów. Zwra-

camy się przede wszystkim do rodziców odbie-

rających swoje pociechy ze szkół i przedszkoli. 

Dbajmy o ich bezpieczeństwo- przed rozpo-

częciem jazdy zapnijmy dzieciom pasy. Pamię-

tajmy, wypadki zdarzają się także na krótkich 

trasach i nikt nie jest w stanie nas zapewnić, że 

nie dojdzie do tragedii na kilkunastu metrach 

ze szkoły do domu. 

 

Monika Winnik 

 

„Dziecko 

a  rozstanie  rodziców” 
 

„Rozwód to coś więcej niż techniczna nie-

obecność jednego z rodziców, emocjonalna 

niewygoda i stres przez jakiś czas. Rozwód to 

zbudowanie w dziecku trwałego przeświadcze-

nia o niemożności tworzenia stabilnych związ-

ków międzyludzkich. To zabicie w nim nadziei 

na to, że możliwe jest trwałe, niezachwiane 

szczęście między ludźmi.” 

Rozstanie rodziców jest dla dzieci doświad-

czeniem bolesnym i nie jest obojętne na ich 

ogólne funkcjonowanie poznawczo-

emocjonalno-społeczne, dlatego istotne jest 

wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w kryzysie okołorozwodowym. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu? - 

wskazania dla rodziców: 

Przygotujcie dziecko do nowej sytuacji - 

przeprowadźcie rozmowę jeszcze przed opusz-

czeniem przez jednego rodzica domu. 

Rozmawiajcie z dzieckiem o rozstaniu dopie-

ro wtedy, gdy sami podjęliście już ostateczną 

decyzję w tej sprawie. 

O ile to możliwe rozmawiajcie z dzieckiem 

we dwoje, powiedzcie o swojej decyzji wprost 

np. „postanowiliśmy, że nie będziemy miesz-

kać razem”, „zdecydowaliśmy się rozstać” 

i uzasadnijcie decyzję bez wchodzenia 

w szczegóły, stosownie do wieku dziecka. 

Pokażcie, że decyzja jest trudna, ale nie ob-

ciążajcie dziecka swoimi emocjami. 

Przekażcie  dziecku niezbędne, konkretne in-

formacje, co teraz będzie się działo, co w co-

dziennym funkcjonowaniu się zmieni, a co nie. 

Powiedzcie dziecku wyraźnie, że to Wy się 

rozstajecie, ale dla dziecka zawsze będziecie 

rodzicami - to nigdy się nie zmieni oraz że bę-

dziecie współpracować ze sobą w sprawach do-

tyczących jego osoby i życia. 

Zapewnijcie dziecko o waszej miłości. 

Zapewnijcie dziecko, że Wasze rozstanie nie 

jest jego winą ani skutkiem jego zachowania 

(gdy przypuszczacie, że dziecko może się ob-

winiać). 

Dołóżcie starań żeby dziecko nie było obec-

ne w trakcie wyprowadzki rodzica. 

 

A po rozstaniu: 

Gdy tylko będzie to możliwe zaproście 

dziecko do nowego mieszkania. 

Nie róbcie dziecku złudnych nadziei na po-

nowne zejście. 

Rozmawiajcie z dzieckiem o tym, co czuje 

(taktownie, uważnie, bez emocji). 

Zaakceptujcie różne emocje dziecka - smu-

tek, złość, wycofanie - przy czym nie rezy-

gnujcie ze stawiania jasnych granic pewnym 

zachowaniom. 

Nie stawiajcie dziecka wobec konfliktu lojal-

ności, trudnych wyborów opowiedzenia się po 

czyjejś stronie. 

Zwróćcie uwagę dziecka, że wiele innych ro-

dzin też jest w podobnej sytuacji i przeżywa 

podobne problemy. 

Wzmacniajcie poczucie wartości dziecka. 

Unikajcie negatywnych sądów na temat part-

nera i przypisywania mu całkowitej winy za 

rozpad rodziny oraz bezpośrednich kłótni 

z partnerem przy dziecku. 

Nie psujcie radości dziecka ze spotkania 

z drugim rodzicem niekorzystnymi uwagami. 

Nie posługujcie się dzieckiem jako gońcem 

lub szpiegiem. 

 

Jak chronić dziecko – zasady dla rodzi-

ców: 
Z dzieckiem nie można się rozwieść 

Dziecko potrzebuje obojga rodziców 

Jak najmniej zmian, jak najwięcej wsparcia 

Walczyć trzeba wtedy, kiedy to konieczne 

Dziecko nie jest partnerem dla dorosłych 

Dzieci mają prawo odreagować emocje 

Najtrudniejszy jest pierwszy rok 

Iluzje przedłużają cierpienie 

Dziecko nie może być narzędziem walki. 

 

psycholog mgr Marta Pyra 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Makowie Mazowieckim 

 

Policja  jest  po  twojej  stronie 
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Bajki  Pani  Ani 
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkie 

eksperymenty. To na razie mój sposób 

na życie, poprzez który uczę się wielu 

rzeczy. Przymknij na to oko. 
 

Julka i Maciek przyjechali na weekend do 

babci. Babcia gotuje obiad dla kochanych 

wnucząt, podczas gdy 

dzieci się nudzą.  

- Babciu, chodź się 

z nami pobawić – zawo-

łała Julka, turlając się 

po podłodze w pokoju. 

- Po obiedzie, dzieci – 

słychać z oddali głos 

babci - teraz wam obia-

dek gotuję. 

- Yyyyyyyy - skrzy-

wiły się dzieci.  

Maciek wpatrywał się w okno, gdzie od cza-

su do czasu ktoś przeszedł. Była deszczowa 

plucha. 

- Chodźmy do ogrodu – powiedziała Julka do 

Maćka – tam na pewno nie ma nudy, są kałuże, 

i małe, i duże, i błotko papotko. 

- Jasne!- radośnie krzyknął Maciek – zaraz 

zapytam babci. 

- Babciu, możemy pójść do ogrodu przed 

obiadem? – zapytał, nie ruszając się sprzed 

okna. 

- Nie ma mowy! – wykrzyknęła babcia – Jul-

ka kaszle. Tego by jeszcze brakowało, żeby się 

całkiem rozchorowała. Julka, dam ci zaraz 

termometr, to zmierzysz temperaturę - dodała 

babcia i już zbliżała się biegiem z termome-

trem, takim starym, szklanym, rtęciowym. 

- Proszę, Julka – powiedziała babcia – włóż 

termometr pod pachę i odczekaj kilka minut. 

Zobaczę, czy nie masz gorączki. 

- Jaki fajny termometr – zachwycał się Ma-

ciek – jak to działa? 

- Jak włożysz pod pachę, to zmierzy jaką 

masz temperaturę – wyjaśniła babcia – Ale na 

razie zmierzymy temperaturę Julce. 

- Widzisz ten srebrny pasek w środku? Pod 

wpływem temperatury on jest coraz dłuższy. – 

tłumaczyła babcia. 

- Wow! – wydał okrzyk zachwytu Maciek. 

Julka włożyła termometr pod pachę. Tym-

czasem babcia wróciła do swoich obowiązków 

w kuchni. 

- Wyjmij już – zachęcał ją Maciek – zoba-

czymy, czy srebrny pasek się wydłużył. 

- No, dobra – potwierdziła Julka i szybko 

wyjęła termometr. 

Dzieci oglądały pasek wnikliwie. 

Nic się nie ruszył – ocenił Maciek. 

- Szkoda – dodała zrezygnowana Julka. 

- A może przyłożymy go do kaloryfera – 

wykrzyknął z dumą Maciek. 

Przystawił termometr do kaloryfera i po 

chwili srebrny pasek zaczął się wydłużać. 

- Popatrz - powiedział Maciek do Julki - Wi-

dzisz? 

- Wow – zapiała Julka z zachwytu. 

Maciek szybko wstał i pobiegł z termome-

trem do babci. 

– Zobacz, zobacz babciu! – krzyczał w eufo-

rii. 

Babcia złapała termometr i otworzyła szero-

ko buzię. 

– Co, 41 stopni?! 

- Julka, ty jesteś chora. Dzwonię do taty. – 

wykrzyknęła babcia nerwowo, wciskając kla-

wisze w telefonie. 

Maciek tymczasem stał jak wryty, nie wie-

dząc, o co chodzi. 

- Łukasz! Julka ma 41 stopni gorączki. Przy-

jeżdżaj natychmiast, trzeba jechać do szpitala. 

– krzyczała nerwowo babcia do słuchawki. 

Kiedy babcia zakończyła rozmowę z tatą, 

Maciek poważnie zapytał: 

- Babciu, skąd wiesz, ile Julka ma stopni? 

Byłaś w szkole? Po co chcesz jechać do szpita-

la? 

- Jak to skąd? Odczytałam z termometru! - 

wykrzyknęła babcia. Odczekała chwilę i zaczę-

ła tłumaczyć spokojnie. 

- Widzisz Maćku, jak ten srebrny pasek wy-

dłużył się do 41, to znaczy, że Julka ma taką 

temperaturę, a to jest temperatura niebezpiecz-

na dla zdrowia i życia. 

- Babciu, to nie jest temperatura Julki, ale ka-

loryfera - powiedział spokojnie Maciek. 

- Tak, babciu – potwierdziła Julka. 

Babci mina zrobiła się jak chmura gradowa. 

- Słucham?!- wykrzyknęła babcia. 

- To był taki eksperyment. Uwielbiam wszel-

kie eksperymenty – powiedział cicho Maciek. 

- Wytłumaczysz to tacie – powiedziała z ża-

lem babcia. 

Za 20 minut tata był już u babci. 

- Co z Julką? – krzyczał od drzwi. 

- Maciek ci wytłumaczy – powiedziała 

chłodno babcia. 

- Tato, bo to nie była temperatura Julki, ale 

kaloryfera – powiedział nieśmiało Maciek - 

Uwielbiam wszelkie eksperymenty. To na razie 

mój sposób na życie, poprzez który uczę się 

wielu rzeczy. Przymknij na to oko. 

Tymczasem Julka kiwała głową potwierdza-

jąc słowa Maćka. 

- Co? – wydusił z siebie zszokowany tata 

Wesoły. Następnie usiadł na kanapie, wziął 

Julkę na kolana i zaczął się głośno śmiać, a za 

nim też wybuchnęli śmiechem babcia i Maciek. 

Taka to była Wesoła Rodzinka. 

 

Anna Żurawska 

Lublin, nieopodal Krasnosielca ;) 
rys. Tomasz Bielawski 

ciąg dalszy nastąpi 

Deszczowy  jesienny  dzień 
 

„Nienawidzę jesieni. W szczególności tych 

ulewnych, zimnych dni. Dziś jest taki dzień. 

Ten nieszczęsny deszczowy, jesienny dzionek. 

Z nieba na moją zgubę spadają te największe 

mrożące krew w żyłach krople. Czuję ostrza. 

Miliony ostrzy, które przeszywają moje biedne 

ciało. Drżę. Nienawidzę tego.  

Wiecie dlaczego nie znoszę deszczu? Nie lu-

bię go, bo powstają kałużę, a w nich z łatwo-

ścią można się przejrzeć. Zobaczyć swoje 

okropne odbicie. Wychudzone, wątłe ciało. 

Zapadnięte policzki. Dzikie, nieobecne oczy. 

Nie wiem, kiedy jadłem ostatni raz. Mój żołą-

dek w zasadzie nie pamięta smaku jedzenia. 

Nie mówię, że jestem wybredny. Zjadłbym 

nawet najgorsze żarcie z puszki, byleby zniwe-

lować to paskudne ukłucie w żołądku. Pewnie 

śmiejesz się teraz ze mnie. Desperat - myślisz. 

Ale jak mam nie marzyć o jedzeniu skoro prze-

chodzisz koło mnie codziennie i nie raczysz mi 

pomóc. Myślisz, że kajdany, które mnie tam 

trzymają są lekkie? Że ziemia, na której śpię 

jest ciepła? Nie wierzysz mi? Zamień się ze 

mną i sprawdź sam. Nie raz myślałem o śmier-

ci. Chcę umrzeć, ale nie wiem jak mam tego 

dokonać. W zasadzie już umieram. Głód to do-

bry sposób na zabicie się, jednak strasznie dłu-

gotrwały, a ja nie mam już sił, by się tak dalej 

katować.  

Błagam cię, zatrzymaj się. Ciągle gdzieś się 

śpieszysz. Patrzysz na mnie, ale tylko mnie 

prowokujesz lub próbujesz zagłuszyć moje wo-

łanie o pomoc tym, co masz akurat pod ręką – 

kamieniem, kijem. Najgorsze jest twoje żało-

sne, pełne litości kręcenie głową. Człowieku, 

pomóż mi! Nie potrzebuję wiele. Chcę tylko 

ciebie. Chcę poczuć się potrzebnym, kocha-

nym. Obiecuję, nie zawiodę cię.” 

- Synku, co to ma znaczyć? – zapytała zatro-

skana mama, czytając kartkę, którą napisał 

i pozostawił na stole w kuchni jej jedenastolet-

ni syn. 

- Mamo, to wyznanie psa, który stoi od pół 

roku w opuszczonej hali nieopodal naszego 

domu.       

Magdalena Brzozowska 
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Przysłowia  ludowe 

mądrością  polskiej  wsi 
 

W dawnych wsiach nad Orzycem przysłowia 

ułatwiały orientację w świecie przyrody i spo-

łeczności ludzkiej oraz 

regulowały jej postępo-

wanie, zgodnie z panu-

jącymi zasadami. Ce-

chowała je praktyczna 

czy wręcz użytkowa 

mądrość. Kiedy jednak 

czyta się księgę chłop-

skich przysłów, rzuca 

się w oczy, jak wiele 

z nich przeczy sobie, wyklucza się wzajemnie. 

Mamy wrażenie że rządzi nimi bezsens, jeśli 

nie poczucie ironii. Dzieje się tak dlatego, że 

owa mądrość ludowa nie zawiera się wcale 

w treści przysłów, lecz w tym, aby w każdej 

sytuacji człowiek mógł znaleźć odpowiedź na 

dręczącą go wątpliwość czy bezradność, po-

twierdzenie swojego wyboru czy zamiaru.  

Z obszernego zbioru przysłów ludowych 

wybrałam dla Państwa tylko przykłady przy-

słów dotyczące zwierząt, zwykle oswojonych 

oraz dzikich, ale swojskich. Odnajdujemy 

wśród nich najwięcej prognoz meteorologicz-

nych: Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, 

rzadko pomyślny rok nam obiecuje; Owczarz 

w owczarni woli wiedzieć wilka niż słońce 

w dzień Gromnicy, chociażby chwil kilka (bo 

z tego wróżba, że rok będzie zimny i mokry, 

a owce wyginą na chorobę motyliczą); Kiedy 

w lutym kot na słonku się grzeje, musi w marcu 

zejść na przypiecek; Gdy gęś dzika w marcu 

przybywa, ciepła wiosna bywa; Kiedy żurawie 

wysoko latają, prędko się wiosny ludzie spo-

dziewają; Lepiej w marcu wilka zobaczyć, niż 

chłopa bez odzienia; Gdy jaskółka w kwietniu 

gniazdo buduje, obfite plony przewiduje; 

W maju zbiera pszczółka, zbierajże też i ty ziół-

ka; Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie 

gdyby w gaju; Gdy bliżej święta Jana kukułka 

zakuka, nadzieja zbóż sprzedaży pewnie nas 

oszuka; W lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu 

znój; Jeśli w żniwa mysz w polu gniazda wyso-

ko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi za-

powiada; Gdy w jesieni tłuste ptaki, mróz 

w zimie nie lada jaki; Czym dłużej jaskółki we 

wrześniu zostają, tym dłużej jasne i piękne dni 

bywają; Gdy we wrześniu krety kopią po nizi-

nach, będzie wietrzna, ale lekka zima; Im głę-

biej w jesieni grzebią się robaki, tym bardziej 

zima da się we znaki; Na świętego Marcina 

najlepsza gęsina, patrz na piersi, patrz na ko-

ści, jaka zima nam zagości.  

Wśród innych wyróżnić możemy takie przy-

słowia, w których „bohaterem” jest człowiek, 

a punktem wyjścia pewne sytuacje w obcowa-

niu ze zwierzętami – domowymi czy gospodar-

skimi. Mogą to być stwierdzenia typu: Kto 

chce psa uderzyć, ten kij znajdzie; Baba 

z z wozu, koniom lżej; Tu jest pies pogrzebany; 

Kto ma szczęście, temu i wół urodzi; Na pochy-

łe drzewo to i koza wskoczy; Koń ma cztery no-

gi, a też się potknie; Pokorne cielę, dwie matki 

ssie; Darowanemu koniowi w zęby się nie za-

gląda; Gdzie koń nie zdoła, tam osioł pocią-

gnie; Koń póki młody to bryka, a na starość 

utyka; Jarmark i wesele koń pamięta cztery 

niedziele; Kot lubi śmietankę, koza majeranek; 

Z nim można konie kraść; Trwoży się jak koza 

od wilka przepłoszona; Miły jak kozie wilczy 

głos; Lata jak niedorżnięta koza; Spogląda jak 

koza na rzeźnika. 

Innym razem są to rady czy ostrzeżenia np. 

„Nie stawiaj wozu przed koniem”, czyli nie 

zmienia się koni podczas przeprawy przez rze-

kę. 

Czasem przysłowie jest skrótem anegdoty: 

Sprzedają skórę na niedźwiedziu, a niedźwiedź 

jeszcze w lesie; Odgrzej żmiję, potem Cię ugry-

zie; Po tłuste cielę i do domu trafią, a chudego 

i na targu nie kupią; Trafi się czasem, chociaż 

dobrze łowi, upuścić wróbla staremu kotowi; 

Najlepiej cicho siedzieć sobie w jamie, ani być 

z kotem, ani przeciw kotu.  

W innej grupie przysłów zwierzę bywa 

podmiotem, a stwierdzenie lub zalecenie odno-

si się właśnie do niego: Ciągnie wilka do lasu; 

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka; Kruk 

krukowi oka nie wykole; Każda sroczka swój 

ogonek chwali; Wronie pisklęta najpiękniejsze; 

Daj kurze grzędę, ona: wyżej siędę. 

Zdarza się też nawiązanie do obiegowej opi-

nii o konkretnym zwierzęciu bez wymieniania 

jego nazwy, np.: Zły to ptak, co własne gniazdo 

kala – to o dudku.  

We wszystkich tych przypadkach, można 

z pomocą przysłów zdemaskować, wykpić, 

czasem tylko celnie podsumować zdarzenie lub 

osobę. Zwykle przysłowia stanowią rodzaj ar-

gumentu w służbie nagany, rzadziej pochwały.  

Innym razem zwierzęta stanowią wygodny 

punkt odniesienia dla opisu ludzkich typów, 

a także charakterów, zachowań. Zróżnicowane 

konotacje wiążą się z nazwami poszczególnych 

zwierząt w roli epitetów. Od obelżywych: je-

steś osioł; jesteś świnia; czarna owca; jesteś 

tchórzem podszyty (osoba bojaźliwa); kruczy 

ojciec lub krucza matka (niegodziwy rodzic); 

zachowujesz się jak niedźwiedź (ślamazarny 

i niezgrabny człowiek); kura domowa; podły 

jak pies; śmierdzi jak cap; uparty jak kozioł; 

chodzi jak kaczka; ma kaczy żołądek; nadaje 

się tylko kury macać; stoi jak bocian na gnieź-

dzie; wilkiem patrzy; cwany lis; płacze jak 

bóbr, poprzez ambiwalentne: wierny jak pies; 

pracuje jak koń; cichy jak baranek; wesoła jak 

koza; silny jak koń; zdrów jak koń; kombinujesz 

jak koń pod górę; wilczy apetyt; po dodatnie: 

on jest jak orzeł; mieć wilczą odwagę. 

Zatem jak Państwo widzicie, przysłowia to 

cudowne ułatwienie w wyrażaniu myśli 

i uczuć, rodzaj kodu, którym ludzie żyjący we 

wspólnej kulturze porozumiewają się doskona-

le, nie koniecznie opisując dosłownie stan rze-

czy.  

 

Aby do wiosny – Danuta Sztych 

Pobuuuudka!!!! 
 

No Kochani, tośmy sobie poleniuchowali! 

Już dawno nasze oczy nie widziały, a ciała nie 

odczuwały takiej zimy. 

Skoro śniegiem sypnęło, 

mróz ścisnął to nijak nie 

dało się nawet myśleć 

o obowiązkach dział-

kowicza. To już jednak 

koniec tej laby (i do-

brze!), bo wiosna wita 

się z nami na całego 

ciepłymi promieniami słońca, świergotem pta-

ków i wychylającymi się z ziemi pierwszymi 

kiełkami tulipanów. Zatem podwijamy rękawy 

i do roboty! 

Co robi o tej porze roku porządny działko-

wiec? Jasne, że sieje! Sieje co się da (nasiona 

warzyw i kwiatów) w co się da (specjalne po-

jemniki do wysiewu-plastikowe albo torfowe, 

bądź w doniczki, które najzwyczajniej nie zo-

stały zagospodarowane do czegoś innego). Tu 

ważna uwaga - takie doniczki, w których wcze-

śniej rosły jakieś rośliny należy umyć i odka-

zić, ponieważ mogą się tam znajdować zarod-

niki patogenów, które mogą zainfekować po-

sianą roślinkę. 

Odpowiedni dobór materiału siewnego też 

nie jest bez znaczenia. Powinniśmy zwracać 

uwagę na to, czy dana odmiana jest odporna 

na: 

- zmienne warunki atmosferyczne (ważne 

przy ogórkach i pomidorach gruntowych), bo 

wtedy mamy pewność, że takiej sadzonce nie 

zaszkodzi nagłe załamanie pogody (duży spa-

dek temperatury, słabsze nasłonecznienie); 

- choroby grzybowe, bo wtedy mamy z gło-

wy czasochłonną walkę z chorobami, a i plony 

niewspółmiernie wysokie; 

- patogeny doglebowe, co ma duże znaczenie 

przy uprawie warzyw w tym samym miejscu 

przez kilka sezonów. 

Tak się składa, że o siewie pomidorów, 

ogórków czy papryki pamiętają wszyscy zain-

teresowani, ale tylko nieliczni biorą się za wy-

siewanie nasion roślin ozdobnych! A szkoda, 

bo w łatwy sposób można pozyskać przepiękne 

okazy pnączy, roślin rabatowych, bądź balko-

nowych, które będą cieszyły nasze oczy przez 

cały sezon. Oprócz dobrze nam znanej szałwii 

błyszczącej, petunii, werbeny, czy lobelii warto 

zainteresować się takimi roślinami jak: z pną-

czy Kobea pnąca Mina, z roślin rabatowych 

Ursynia, Portulaka wielkokwiatowa czy Arkto-

tis. 

Ponoć ciekawość ludzka nie zna granic, więc 

życzę Wam, abyście byli bardzo ciekawi i od-

krywali nowe odmiany kwiatów i warzyw 

godne wysiania przez Was, bo wyhodowanie 

ciekawego okazu od podstaw to dopiero frajda! 

Pozdrawiam wiosennie 
 

Iwona Pogorzelska 
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Pańskie  oko  konia tuczy … 

a  Polaków  w  konia  robi! 
 

Witajcie drodzy Czytelnicy! Chyba już przez 

cały kwartał nie miałem z Wami kontaktu i za-

cząłem się czuć coraz 

gorzej. Powodem tego 

paskudnego samopo-

czucia nie było jednak 

samo zdrowie fizyczne 

i brak kontaktu z Wami 

ale również to, że moja 

psychika doznała cięż-

kich uszkodzeń.  

Tej utraty mojego zdrowia psychofizycznego 

doznałem jeszcze przed bożonarodzeniowymi 

świętami, bo to właśnie wtedy, po ,,przesianiu” 

ciężko zdobytych wiadomości, w swoich czar-

nych wizjach ujrzałem wiele ofiar, bo rozpo-

częła się bezpardonowa walka naszych dwóch 

największych, politycznych armii. Pierwsza 

z nich, ze swoją senatorsko-posłową większo-

ścią głosów, rządzi parlamentem, co tym sa-

mym pozwala jej również utrzymać władzę nad 

naszym rządem. Tą armią jest partia Prawa 

i Sprawiedliwości, do której należy również 

nasz prezydent oraz narodowcy i odrzuty z in-

nych partii, stanowiący dla PIS-u przylepce 

z opatrunkiem na drobne, polityczne rany. Po 

zaleczeniu tych ran, te ,,przylepce” PIS prze-

chowuje w pogotowiu, ale na uboczu. Jest to 

kosztowne, ale ,,opatrunki” są im bardzo przy-

datne do oczyszczenia swoich politycznych 

ran, gdyż brudy z nich płynące te przylepce 

ściągają na siebie i żaden z obywateli nie wie, 

kto tyle brudu narobił?! Całością tej dobrze 

zharmonizowanej większości, czyli prawie ca-

łym naszym krajem, z małymi ubytkami samo-

rządowymi, rządzi niepodzielnie jej nadprezes 

lub, jak go widzi również większość, ale z na-

szej nierządzącej mniejszości Polaków, pierw-

szy polski dyktator! Albo duce lub commen-

dante, za jakiego się uważa sam maxiprezes, 

gdyż (co ON ujrzał w swoich wiekopomnych 

wizjach) dokonano już na niego zamachu, s-

PiS-ku i puczu, jak na jego historycznych, wo-

jennych poprzedników. Udało się je udaremnić 

jego wiernym, osobistym ochroniarzom oraz 

jego ministrowi obrony narodowej, który, nie 

zważając na swoje własne i mijanych obywate-

li życie, gnał mu na ratunek z oszałamiającą 

prędkością i szczególnym błogosławieństwem 

ich toruńskiego kapelana! Chociaż ryzyko 

i koszty tej eskapady były ogromne, bo kolizje 

po drodze się zdarzały, to minister obrony na-

szej i swojego duce - zdążył na czas! Chociaż 

byli ranni ale nikt nie zginął i, co najważniej-

sze, maxiprezes spokojnie odebrał swoją na-

grodę Człowieka Wolności, jaką otrzymał 

w tym roku od redakcji ze swojej gazety.  

Tej większościowej armii wiernych próbuje 

stawić jakiś opór, jakaś pseudoarmia! Składa 

się ona z wielu pododdziałów, które nie mogą 

stworzyć z siebie jednego, silnego frontu opo-

zycji oraz znaleźć i postawić na jego czele stra-

tega, który utworzy z prawdziwych, bo bezpar-

tyjnych i profesjonalnych doradców silną, mą-

drą szpicę a swoją charyzmą będzie umiał po-

ciągnąć za sobą wszystkich. Jak kiedyś praw-

dziwa ,,Solidarność”! Kiedyś, bo dzisiejszej 

,,Solidarności” pozostała tylko symboliczna 

nazwa tej starej, co współcześni działacze 

związkowi wykorzystują do wzmocnienia swo-

jej wiarygodności, gdyż niewielu robotników 

jeszcze im wierzy. Gdyby dzisiejszą 

,,Solidarność” udało się komuś zrekonstru-

ować, chociaż trochę ją upodobnić do tego 

oryginału i dołączyć do pozostałych podod-

działów, to taką armię można by było wtedy 

nazwać „opozycją”, która z tak uzyskaną siłą 

będzie mogła stanąć naprzeciwko większości 

samowładnej i podjąć z nią równorzędną wal-

kę. Ale na razie to tylko nasze marzenia.  

Liderzy pododdziałów naszej teraźniejszej 

pseudoopozycji walczą między sobą o władzę, 

osłabiając tym samym siły swojego frontu. 

Przeciwko commendante i jego większościo-

wym siłom władzy, mogą wystawić jedynie 

słowną artylerię, o huku armat i sile kapiszo-

nów, co rządzącym tylko nerwy na chwilę 

osłabia, bo kiedy duce tylko na nich spojrzy, to 

ich wiara i nerwy stają się niezniszczalne! Od 

huku tych słownych, politycznych armat, nie-

stety najgorzej się czują sprzymierzeńcy opo-

zycji, gdyż głuchną i załzawieni od dymu nie 

widzą żadnych, pozytywnych efektów tej 

pseudoopozycyjnej walki z jej kapiszonową 

siłą. Ten huk i dym przynosi zyski tylko rzą-

dzącym, gdyż pod osłoną dymu mogą dokonać 

wielu manewrów zakulisowych, nie zawsze le-

galnych, a tym hukiem zagłuszą mnóstwo gło-

śnych, im samym szkodzących afer, o których 

wyborcy szybko zapominają, gdyż na medial-

nej arenie politycznej szybko pojawiają się afe-

ry nowe! Jeszcze większe i głośniejsze!  

No i właśnie, od czego zacząłem, przed 

ostatnią Wigilią ruszyła Polska Wojna Ojczyź-

niana, której początkiem były te pierwsze, do-

piero potyczki polityczne o Trybunał Konsty-

tucyjny, które zakończyły się okupacją sali 

sejmowej przez członków partii opozycyjnych. 

Ta okupacja ,,zmusiła” większość rządzącą do 

zajęcia innej sali, kolumnowej i samowładnego 

w niej uchwalania ustaw, dekretów i innych za-

rządzeń, ułatwiających im dalsze zarządzanie. 

Niedługo posłowie do sali sejmowej wrócili, 

ale władza mogła wtedy już nie zważać na 

dawne przepisy prawne i demokrację, gdyż 

Prawo i Sprawiedliwość utworzyło już przepi-

sy nowe, które po ich zastosowaniu pomagały 

większości rządzącej elegancko demokrację 

ominąć! Nic nie pomogły protesty mniejszo-

ściowej opozycji i uwagi skierowane do wła-

dzy przez unijną komisję. Nikt z rządzących 

nie zwracał na te protesty uwagi. Ważne było 

dla nich, aby ich nadprezes wyjeżdżał z kon-

gresu uśmiechnięty i zadowolony z ich działa-

nia. Aby wymagania ich commendante zostały 

spełnione, władze rządowe przerobiły na 

,,własne kopyto” prokuraturę i sąd, policję 

i straż pożarną, szkolnictwo i służbę zdrowia 

oraz, co najbardziej wszystkich przeraża - do-

konano przeróbki wojska polskiego i jednostek 

specjalnych wszelakiego rodzaju, czyli resor-

tów, które były odpowiedzialne za nasze bez-

pieczeństwo! Aby obywateli zbyt mocno nie 

wkurzyć, te zakulisowe działania były medial-

nie zdymiane i zagłuszane poprzez nagłaśnia-

nie afer marszałka Kuchcińsiego, byłego pre-

zydenta ,,Bolka", posła Piotrowicza, prawie 

ministra Misiewicza, katastrofy (tym razem 

drogowej, nie smoleńskiej) hetmana Maciere-

wicza i naszej premier Beaty Szydło oraz wie-

le, wiele innych wydarzeń, które nie miały 

żadnego wpływu na nasze życie codzienne.  

Dlatego my, tym razem również większość, 

ale przeciętnych obywateli, o ustawach, dekre-

tach i innych zarządzeniach naszego(?) rządu 

dowiadujemy się wtedy, kiedy są one wdrożo-

ne już do życia i, chociaż nie zawsze nam się 

podobają i jesteśmy większością - za późno już 

jest aby je cofnąć albo zmienić. Najniższy nad-

prezes, sterując swoimi ludźmi w sejmie, rzą-

dzie i na innych najwyższych szczeblach-

dopiął swego! Stał się najwyższy i, jak to 

oznajmił z mównicy sejmowej, on i jego ludzie 

są panami wszystkich Polaków, chociaż, jak 

zaznaczył, on sam osobiście nie odpowiada za 

żadne działania rządu. Na przyjęcie odpowie-

dzialności za wszystkie niepowodzenia są wy-

znaczeni odpowiedni ludzie. Czyli, prawie jak 

w tytule: Pańskie oko swoich tuczy - pozosta-

łych w konia robi! Co Wy na to drodzy Czytel-

nicy? 

 

126p-Nick 

 

 

 

Sprawdź! 
czy  masz  ważne  zaświadczenie 

ukończenia  kursu  chemizacyjnego! 
 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego jak co roku 

organizuje kursy chemizacji rolnictwa. Jedno-

dniowy kurs kosztuje 70 zł. Zaświadczenie jest 

ważne przez 5 lat, i traci ważność to wydane 

w roku 2012. 

Zapisy i informacje: główny doradca rolniczy 

Małgorzata Bielawska, tel. 692 781 745 lub 

w pokoju nr 5 w GOK. 

GOK  -  zaprasza 

kwiecień 2017 
www.gokkrasnosielc.pl.  

 
zapraszamy do odwiedzania naszej 

strony internetowej, gdzie znajdują 

się bieżące informacje i zaproszenia 

oraz galeria zdjęć z imprez i wyda-

rzeń organizowanych przez GOK. 

 

2  kwietnia 2017r. godz. 11:30 (nie-

dziela) - XIII Przegląd Pieśni Wiel-

kopostnych w Amelinie, godz. 10 

Msza Św. w intencji uczestników prze-

glądu. 
 

24.04.2017r,- kolejna edycja konkursu 

„Kolorowanki antystresowe” dla 

wszystkich grup wiekowych. Tym ra-

zem projektujemy materiały. 
  

22-23 marca 2017r.- warsztaty malar-

skie 
 

Zajęcia popołudniowe stałe: terminy na 

stronie www.gokkrasnosielc.pl 
 

Wypożyczalnia Gier Planszowych 
czynna od 8:00- 15:00 

 

http://www.gokkrasnosielc.xt.pl/
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„Bezpieczna droga” patrz str. 5 

„Nauka płynąca z bajek” patrz str. 5 

„Młodzież zapobiega pożarom„ patrz str. 7 

„Uczta na Olimpie„ patrz str. 5 

„Bezpieczne ferie„ patrz str. 6 

„SP z Amelina ... „ patrz str. 4 

„Teatrzyk  Kamishibai „ patrz s. 4 

„Ferie z Caritas” „ patrz str. 8 

„Pamiętamy o naszym patronie” patrz str. 6 
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