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Wprowadzenie                           „Coś  kończy  się, aby  coś  mogło  trwać...” 

No i wreszcie wokół nas buchnęło majem, 

a jak śpiewał swojego czasu zespół Partita: 

… gdy wiosna buchnie majem 

Cały świat się majem staje 

To wiosenne słońce sprawia że 

Że dziewczyny piegi mają 

Że się chłopcy w nich kochają… 

A co w naszych „Wieściach…”? Czy też 

buchnęło tam pięknem i ciepłem wiosennym 

w tekstach, kolorem i radością w fotografiach 

naszego wiosennego życia? 

Oceńcie Państwo sami.  

Jak zwykle w naszym miesięczniku, Drodzy 

Czytelnicy, jest masa tekstów z krasnosielckich 

szkół i przedszkoli, a w nich m.in. o licznych 

sukcesach młodego pokolenia naszej gminy. Są 

i wiosenne przepisy kulinarne oraz ekologiczne 

pomysły na wspomaganie uprawy warzyw, 

kwiatów, ziół i zbóż. Życzymy Państwu przy-

jemnej lektury, najlepiej na leżaczku w wio-

sennym ogródku, w towarzystwie ciepłych 

promieni majowego słońca. 
 

Mirosław Chodkowski 

      Wraz z ukończeniem 

nauki w szkole zamy-

kamy pewien etap 

swojego życia. 

W dniu 28 kwietnia 

w Zespole Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki 

w kolejny etap wkro-

czyło 28 absolwentów 

Liceum Ogólnokształ-

cącego i 18 absolwen-

tów Technikum Agro-

biznesu. Trzy lata na-

uki w liceum zaowo-

cowały ukończeniem 

szkoły przez wszyst-

kich uczniów, z czego 

troje otrzymało świa-

dectwa z wyróżnie-

niem (Aleksandra Ba-

stek, Olga Kołakow-

ska, Kamil Śledzik). 

W technikum naukę 

zaczynało 23 uczniów, 

ukończyło 18. Dwie 

uczennice uzyskały 

średnie ocen powyżej 

4,75 (Martyna Tu-

pacz, Olga Piotrak) … 

ciąg dalszy na s. 5  

Otwarcie boiska i siłowni plenerowej w Drążdżewie – czytaj na s. 4. 

http://www.tpzk.pl/
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Fot. powyżej i po lewej do artykułu „Przyja-

ciele z Irlandii” – patrz s. 7. 

 

Fot. poniżej „Na imię mu Człowiek. J.P.II” – 

Dzień Patrona w Publicznym Gimnazjum 

w Krasnosielcu – patrz s. 3. 

 

Światowy Dzień Ziemi w Drążdżewie – patrz s. 8 Powiatowy Festiwal Muzyki w Różanie – patrz s. 8 



Wieści znad Orzyca Nr 5(121) maj 2017,    strona   3 

 

„Na  imię  mu  Człowiek” 
(J.P.II)  

– Dzień Patrona  

w Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu 

 

Dnia 18 V 2017 r. odbyła się w naszej szkole 

niezwykła uroczystość - Dzień Patrona w pełni 

poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Obcho-

dzony jest on co roku z okazji urodzin Ojca 

Świętego. W tym roku zawitał do nas wyjąt-

kowy gość, absolwent naszego krasnosielckie-

go liceum oraz dyrektor Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze, Roman Kochanowicz. Obchody 

zaczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej, którą 

celebrował nasz wikariusz ks. Adam Luberski. 

Nabożeństwo zostało wzbogacone przez wy-

stęp młodzieżowej scholi, prowadzonej przez 

siostrę Agnieszkę Ciurzyńską i panią Joannę 

Nowak. Po zakończonej Mszy świętej wszyscy 

udali się do szkoły, by wziąć udział w apelu.  

Uroczysty apel rozpoczął się na sali gimna-

stycznej po wprowadzeniu sztandaru i odśpie-

waniu hymnu szkoły. Następnie głos zabrał 

Dyrektor Zespołu Szkół pan Andrzej Maluch-

nik, który przywitał przybyłych gości: Dyrek-

tora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 

p. Romana Kochanowicza, Wicestarostę Po-

wiatu Makowskiego - p. Dariusza Wierzbic-

kiego, Wójta Gminy Krasnosielc - p. Pawła 

Ruszczyńskiego, proboszcza parafii Krasno-

sielc - ks. dziekana Andrzeja Kotarskiego, ka-

płana z parafii Krasnosielc - ks. Jana Orze-

chowskiego, proboszcza parafii Drążdżewo ks. 

Leszka Kamińskiego, dyrektora GOK w Kra-

snosielcu - p. Beatę Heromińską, Przewodni-

czących Rady Rodziców z gimnazjum- p. Ewę 

Mamińską i ze szkoły podstawowej – p. Zbi-

gniewa Żebrowskiego, dyrektorów szkół pod-

stawowych z gminy Krasnosielc p. Barbarę 

Kluczek, p. Teresę Kaszubę, p. Bogusławę 

Więcek oraz dyrektor przedszkola w Krasno-

sielcu p. Annę Godlewską. Powitał też człon-

ków Grupy Rekonstrukcyjnej z Ostrołęki, 

a także Jury Konkursu Poetyckiego: p. Krysty-

nę Artemiuk, p. Krystynę Wierzbicą-Rybacką, 

p. Tadeusza Kruka, uczestników konkursu po-

etyckiego z innych szkół wraz z opiekunami.  

Potem nastąpiło rozstrzygnięcie XIV Kon-

kursu Poetyckiego pod hasłem „Na imię mu 

Człowiek” (JPII), zorganizowanego przez Klub 

Literacki „Pegaz”, działający przy PG w Kra-

snosielcu. W tegorocznej edycji udział wzięli 

uczniowie z 7 gimnazjów (Karniewa, Barano-

wa, Chorzel, Makowa Mazowieckiego nr 1, 

Płoniaw, Gąsewa i Krasnosielca).  

Przewodnicząca Jury p. Krystyna Artemiuk, 

jak co roku, wyczerpująco uzasadniła decyzję 

komisji. Podzieliła się swoimi spostrzeżeniami 

i głębokimi refleksjami na temat nagrodzonych 

utworów. Młodzieńcza poezja została zamiesz-

czona w niewielkiej broszurce okolicznościo-

wej o tytule ,,XIV KONKURS POETYCKI" 

pod hasłem ,,Na imię mu Człowiek”, która by-

ła rozdawana wszystkim gościom i uczestni-

kom konkursu. Zaproszeni goście i uczestnicy 

konkursu otrzymali również okolicznościowy 

numer gazetki szkolnej ,,Prymus”. Następnie 

p. Krystyna Wierzbicka-Rybacka odczytała 

protokół konkursu i ogłosiła jego wyniki. W 

konkursie wzięło udział 22 uczniów. Wyniki 

przedstawiają się następująco: 

 

 

I miejsce ex aequo : 

- Julia Sobocińska (PG Krasnosielc) za utwór 

,,Gdyby człowiek…”, 

- Aleksandra Zega (PG Krasnosielc) za utwór 

,,Kim jestem?”, 

II miejsce ex aequo: 

- Joanna Szwejk (PG Karniewo) za utwór 

,,Siostra Jolanta”, 

- Daria Kruk (PG Krasnosielc) za utwór 

,,Człowiek”, 

III miejsce ex aequo: 

- Zuzanna Chodkowska (PG Gąsewo) za utwór 

,,Rozmyślania”, 

- Mateusz Mamiński (PG Krasnosielc) za 

utwór ,,Boski Rybak”, 

- Diana Grabowska (PG Krasnosielc) za utwór 

,,Wzór nieskalany”, 

Wyróżnienia: 

- Łukasz Wiewiórkowski (PG Gąsewo) za 

utwór ,,Zaproszenie na spacer”, 

- Wiktoria Andruchewicz (PG Krasnosielc) za 

utwór ,,Ścieżki świętego człowieka –Jana 

Pawła II”, 

- Aleksandra Wilkowska (PG Płoniawy) za 

utwór ,,Misja”, 

- Sylwia Szcześniak (PG Baranowo) za utwór 

,,Widzę, słyszę, czuję…”, 

- Tomasz Folga (PG Chorzele) za utwór 

,,Właśnie tak”, 

- Karolina Białczak (PG Baranowo) za utwór 

,,Współczesność”.  

Organizatorzy pogratulowali zwycięzcom i 

podziękowali wszystkim tym, którzy pozostali 

wierni idei konkursu. Następnie głos zabrali 

prowadzący uroczystość, czyli Julia Pochoda i 

Paweł Dudek, którzy zaprosili wszystkich do 

wysłuchania krótkiej części artystycznej, przy-

gotowanej przez uczniów naszego zespołu pod 

kierunkiem nauczycieli: p. Wiesławy Mydło, 

p. Niny Grabowskiej i p. Agnieszki Gałązki. 

Uczniowie pokazali prawdziwą klasę, prezen-

tując swoje umiejętności i talenty na forum 

szkoły.  

Przedstawienie rozpoczęły słowa Jana Pawła 

II o człowieczeństwie: „Człowieka trzeba mie-

rzyć miarą serca…”. Potem słuchający mogli 

zachwycać się piękną poezją Ojca Świętego, 

którego wiersze zaprezentowały Barbara Ka-

czorek i Julia Sobocińska. Wśród recytowa-

nych utworów usłyszeliśmy jeszcze „Drogi do 

Emaus” w wykonaniu Norberta Ruszkowskie-

go i Oliwiera Kaszuby czy wiersz „Oto jestem” 

recytowany przez Sandrą Czaplicką. Recytacji 

towarzyszyła muzyka instrumentalna skrzypiec 

(Natalia Kryszk), wiolonczeli (Julia Pochoda), 

gitara (Barbara Kaczorek),altówki (Daria Kruk, 

Aleksandra Zega), pianino(Barbara Olkowska). 

Natomiast piosenki zaśpiewały m. in. Karolina 

Ferenc „Moja i twoja nadzieja”, Diana Gra-

bowska „Świecie nasz”, Julia Pochoda  „Bez 

slów”. Piękną interpretację muzyczną zapre-

zentowała Oliwia Piórecka w „Piosence Dawi-

da”. Zainteresowanie wzbudził też występ gru-

py „Orląt” oraz przedstawiciela grupy rekon-

strukcyjnej Żołnierzy Wyklętych. Nie po raz 

pierwszy wśród artystów pojawili się dorośli 

wykonawcy: przedstawiciele Rady Rodziców – 

p. Ewa Mamińska, p. Zbigniew Żebrowski, re-

prezentant nauczycieli – p. Szymon Kołakow-

ski, ks. Andrzej Kotarski oraz Wójt Gminy 

Krasnosielc – p. Paweł Ruszczyński. Wzrusza-

jąco zaprezentowali słowa „Modlitwy”.  

Mogliśmy również obejrzeć prezentację mul-

timedialną ukazującą oblicza współczesnego 

człowieczeństwa. Największe emocje wzbudził 

taniec Patrycji Grzymek, która przestawiła 

zmaganie się człowieka ze złem, zrzucanie ko-

lejnych masek, by odkryć dobro i piękno czło-

wieka. Olbrzymie brawa otrzymali też tańczący 

walca Julia Pochoda i Paweł Skoroda oraz 

dziewczęta w pokazie gimnastycznym ze 

wstążkami. Na zakończenie części artystycznej 

pięknie wybrzmiała piosenka „Wznieś serce 

nad zło” w wykonaniu chóru szkolnego. Po 

części artystycznej głos zabrało wielu gości 

a wśród nich p. Dariusz Wierzbicki, p. Paweł 

Ruszczyński, p. Tadeusz Kruk. Wszyscy dzię-

kowali za zaproszenie na tak wspaniałą uroczy-

stość, chwaląc niezwykłe umiejętności mło-

dzieży. Głos zabrał także dyrektor Zespołu 

Szkół p. Andrzej Maluchnik, który podzięko-

wał młodzieży biorącej udział w akademii oraz 

ich opiekunom. Następnie zaproszeni goście 

udali się na poczęstunek. 

Dziękujemy gościom i uczestnikom za tak 

liczne przybycie i pokładamy nadzieję w tym, 

że przyszłoroczny Dzień Patrona będzie równie 

wspaniały i niezapomniany co tegoroczny.  

 

Julia Sobocińska  

 

 

 

Dzień  Grejpfruta 

 
W ramach Nowości Edukacyjnych realizu-

jemy cykl dni z wybranym dominującym kolo-

rem pt. „Kolorowy zawrót głowy w świecie 

warzyw i owoców”. W dniu 21 IV 2017 r. 

w naszym przedszkolu odbyła się impreza 

przedszkolna pt. „Dzień Grejpfruta”.  

Tego dnia dzieci dowiedziały się, skąd po-

chodzi grejpfrut, jakie ma wartości odżywcze, 

a także próbowały, jak smakuje świeży własno-

ręcznie wyciśnięty sok. Wszyscy wykonali 

piękne prace plastyczne, układali puzzle. Nie 

zabrakło również kwaśnych minek, jednak zna-

lazły się też dzieci, którym owoc bardzo sma-

kował. 

 

Katarzyna Radomska 
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Otwarcie  boiska 
 

W dniu 17 V 2017 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie boiska i siłowni plenerowej w Drąż-

dżewie. Pogoda nam dopisała, było słonecznie 

i bardzo ciepło. Uroczystości rozpoczęły się 

o godz. 10:00 na nowo powstałym boisku wie-

lofunkcyjnym. Imprezę poprowadziła pani Ju-

styna Rupińska wraz z uczniami – Dorotą 

Kęszczyk i Wojciechem Heromińskim. Naj-

pierw wprowadzony został poczet sztandarowy 

i odśpiewaliśmy hymn szkoły. Następnie p. dy-

rektor Barbara Kluczek złożyła meldunek Wój-

towi Gminy Krasnosielc p. Pawłowi Ruszczyń-

skiemu o gotowości społeczności szkolnej do 

uroczystego otwarcia boiska i siłowni. 

Uczniowie powitali wielu znamienitych gości, 

zaproszonych na uroczystość. Niestety nie 

wszyscy mogli na nią przybyć z racji pełnio-

nych obowiązków. Tym bardziej było nam mi-

ło, że wśród nas znaleźli się Radni Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego: p. Marian 

Krupiński i p. Mirosław Augustyniak. Zapro-

szenie na uroczystość przyjął także p. Ryszard 

Dziadak – Wiceprezes Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej. Z radością powitaliśmy p. Patrycję Miel-

nicką – właścicielkę firmy Amstone, wyko-

nawcę boiska i siłowni plenerowej. Naszą 

Gminę oprócz pana wójta reprezentowali rów-

nież radni gminni z przewodniczącą Rady 

Gminy p. Ewą Grabowską na czele. Na uro-

czystości obecna była p. Anna Kruk – radna 

Gminy Krasnosielc i przewodnicząca Rady 

Rodziców naszej szkoły. Powiat makowski re-

prezentował p. Dariusz Wierzbicki – wicesta-

rosta. Środowisko duchowne reprezentował ks. 

Andrzej Kotarski – dziekan dekanatu Krasno-

sielc, ks. Leszek Kamiński – proboszcz parafii 

Drążdżewo i ks. Andrzej Groblewski. Wśród 

obecnych gości nie zabrakło dyrektorów pla-

cówek oświatowych oraz placówek kultury z 

terenu naszej gminy. Obecni byli sołtysi z ob-

wodu naszej szkoły, rodzice oraz byli nauczy-

ciele szkoły w Drążdżewie.  

Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym sa-

mym otwarcia boiska dokonali: p. Marian Kru-

piński, p. Mirosław Augustyniak, p. Ryszard 

Dziadak, p. Dariusz Wierzbicki p. Paweł Rusz-

czyński, p. Patrycja Mielnicka, ks. Andrzej Ko-

tarski, p. Anna Kruk, p. Barbara Kluczek 

i Dorota Kęszczyk – Przewodnicząca Rady 

Samorządu Uczniowskiego. Następnie ks. Le-

szek Kamiński dokonał poświęcenia całego 

obiektu. Później głos zabrał gospodarz gminy – 

p. Paweł Ruszczyński. Następnie przemawiali 

zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie podkreśla-

li znaczenie sportu dla rozwoju młodzieży 

oraz składali gratulacje 

władzom gminy za za-

angażowanie w budowę 

boiska. Podkreślali zna-

czenie motta „Sport to 

najlepsza droga do po-

konania granic” i obda-

rowywali nas piłkami do 

gry w piłkę nożną, piłkę 

ręczną, siatkówkę, ko-

szykówkę. Otrzymali-

śmy także rękawice 

bramkarskie, zestaw rakietek do badmintona, 

pompony i książki. Później delegacje uczniów 

wraz z p. dyrektor, Barbarą Kluczek i nauczy-

cielem wychowania fizycznego, p. Marcinem 

Gutowskim dokonali przyrzeczenia, że wszy-

scy będą współzawodniczyć w oparciu o po-

szanowanie zasad uczciwej rywalizacji 

i uczestniczyć we wszystkich zawodach w du-

chu rycerskim dla chwały sportu i honoru na-

szej szkoły.  

Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się 

część artystyczna w wykonaniu uczniów, przy-

gotowana pod kierunkiem nauczycieli: p. Bo-

gusławy Dudek, p. Hanny Kęszczyk, p. Pauli-

ny Zduniak i p. Marcina Gutowskiego. W ryt-

mie muzyki na boisko wbiegły dzieci ubrane 

w koszulki w kolorach kół olimpijskich: czer-

wonym, żółtym, czarnym, zielonym i niebie-

skim. Po krótkiej recytacji głównych haseł 

przewodnich sportu, dzieci wypuściły w górę 

kolorowe balony helem. Następnie Wiktoria 

Pogorzelska z kl. V zaśpiewała piosenkę „Na 

pewnym placu”. Później obejrzeliśmy ryt-

miczny taniec z pomponami „Toca toca” 

w wykonaniu uczniów z kl. IV. Potem nastąpi-

ła prezentacja różnych dyscyplin sportowych. 

Uczniowie z kl. V wykonali taniec „Czunga 

czanga”, a uczniowie kl. VI układ taneczny ze 

wstążkami. Wysłuchaliśmy także piosenki: 

„Siatkówka” w wykonaniu Karola Płoskiego 

i Klaudii Bednarczyk z kl. IV. Podziwialiśmy 

pokazy gimnastyczne naszych uczniów na ma-

teracach. Po rozwinięciu napisu „Dziękujemy” 

głos zabrała p. dyrektor, która przedstawiła hi-

storię powstania boiska, podziękowała 

wszystkim, którzy angażowali się w jego bu-

dowę i wręczyła pamiątkowe dyplomy go-

ściom. W szkole została wyłożona kronika, 

gdzie zaproszeni goście dokonywali pamiąt-

kowych wpisów, które uwieczniły niecodzien-

ną uroczystość. Na rodziców, uczniów 

i nauczycieli czekał grill z pieczonymi kiełba-

skami i żurek. Był również słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodziców dzieci. Nie za-

brakło pysznych, różnorodnych ciast i napo-

jów. W tym czasie zaproszeni goście udali się 

na obiad do szkoły. Deser stanowił tort 

w kształcie boiska. Na nowo otwartym boisku 

rozgrywały się gry i zabawy sportowe dla dzie-

ci oraz pierwsze mecze w piłkę nożną. Dzieci 

i rodzice chętnie korzystali również z nowo 

powstałej siłowni plenerowej. Nowo otwarte 

boisko w Drążdżewie to kolejny krok w kie-

runku rozwoju infrastruktury sportowej w na-

szej gminie. Wspólny wysiłek władz gminnych 

zaowocował nowym, pięknym, wielofunkcyj-

nym obiektem sportowym, dzięki któremu 

mieszkańcy Drążdżewa oraz okolicznych miej-

scowości mają możliwość czynnego uprawia-

nia sportu. Osiągane sukcesy sportowe z pew-

nością przyczynią się do szerzenia sportowych 

idei i tym samym do promocji gminy i jej 

mieszkańców. Dziękujemy gościom za przyby-

cie, otrzymane podarunki, a dzieciom życzymy 

sukcesów sportowych. 
 

Barbara Kluczek, fot. na s. 1 

 

Stawiamy  drogi  na  nogi 
 

W ramach operacji pt. Przebudowa dróg 

gminnych w miejscowościach: Bagienice Szla-

checkie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Ka-

rolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy 

Sielc, Wólka Drążdżewska” dofinansowanej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2014–2020, Gmina Krasnosielc realizuje 

piewszy etap prac dotyczących modernizacji 

dróg gminnych. Na odcinku Karolewo – Drąż-

dżewo Kujawy prace remontowe przeprowadza 

firma SEBUD z Ciechanowa. Koszt wykonania 

prac na terenie obu miejscowości na odcinku 

635 m wynosi 158 073,33 zł. Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec-

kiego odpowiada za przeprowadzenie prac re-

montowych na odcinku Wólka Drążdżewska – 

Elżbiecin. Długość modernizowanego odcinka 

drogi wynosi 1 348 m. Koszt przebudowy to 

482 956,30 zł. 

Celem wyżej wymienionych operacji jest po-

prawa warunków komunikacyjnych poprzez 

wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych. 

Końcowy termin wykonania prac przypada na 

19 czerwca 2017 roku. 
 

Anna Zabielska, UG Krasnosielc 
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„Coś  kończy  się, 

aby  coś  mogło  trwać...” 
ciąg dalszy ze s. 1 

… 

Aktualnie nasi absolwenci zakończyli już 

zmagania maturalne. Zdawali przedmioty 

obowiązkowe, takie jak język polski, matema-

tyka i język obcy (angielski, rosyjski), jak rów-

nież przedmioty dodatkowe na poziomie roz-

szerzonym (biologia, geografia, wiedza o spo-

łeczeństwie, chemia). Cieszymy się, że wszy-

scy zdali egzaminy ustne i z niecierpliwością 

czekamy na wyniki matur pisemnych, które 

poznamy pod koniec czerwca. 
 

Aleksandra Rykaczewska 

 

Kierunki  kształcenia  

w  Zespole  Szkół  

im.  Tadeusza  Kościuszki  

w  Krasnosielcu 
 

Nasza szkoła wraca do starych tradycji 

i obok nauki w Liceum Ogólnokształcącym 

i Technikum Agrobiznesu proponuje absol-

wentom gimnazjum naukę w Technikum Eko-

nomicznym. W tym roku prowadzony będzie 

nabór do następujących klas: 

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

klasa z rozszerzeniem: geografia, wiedza 

o społeczeństwie, język angielski. Klasa 

przygotowuje do podjęcia studiów na 

kierunkach: geografia, turystyka, 

administracja, ekonomia, marketing 

i zarządzanie, studia lingwistyczne (język 

angielski, rosyjski, niemiecki), pedagogika, 

a także przygotowuje do egzaminów na 

uczelnie wojskowe i policji. 

 

TECHNIKUM 
 

TECHNIK  AGROBIZNESU 

- technik agrobiznesu to nowoczesny zawód; 

absolwent technikum może prowadzić własną 

działalność gospodarczą, jak również może 

pracować w rolniczych przedsiębiorstwach 

produkcyjnych i usługowych, w urzędach i in-

stytucjach służb rolniczych; szkoła przygoto-

wuje do podjęcia studiów na wydziałach rolni-

czych, handlu, zarządzania i marketingu. Daje 

uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rol-

nego. 
 

TECHNIK  EKONOMISTA 
 

- zawód technika ekonomisty umożliwia ab-

solwentowi tworzenie i prowadzenie własnej 

działalności oraz zatrudnienie na wielu stano-

wiskach w różnych jednostkach organizacyj-

nych związanych z polityką zatrudnienia, księ-

gowością, bankowością, rozliczaniem ubezpie-

czeń, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem 

i sprzedażą; szkoła przygotowuje do podjęcia 

studiów na wydziałach: ekonomicznym, han-

dlu, zarządzania i marketingu, finansów i ban-

kowości. 

 

Więcej aktualnych informacji znajdziecie na 

naszej stronie internetowej: 

www.zskrasnosielc.edu.pl

„Kobieta w świecie islamu” 
 

W dniu 15 V 2017 r. na zaproszenie Publicz-

nej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 

odwiedził nas niecodzienny gość. Była to pani 

Agnieszka Kasprzak, zwana „Atamanką”, 

Ostrołęczanka, z zawodu nauczycielka, dzien-

nikarka. Ma ona jednak szczególną pasję. Ko-

cha podróże. Odwiedziła już 112 krajów. 

W niekonwencjonalny spo-

sób przemierza świat i w ten 

sposób realizuje swoje ma-

rzenia. Odwiedza egzotycz-

ne, trudno dostępne miejsca, 

położone często na krańcu 

świata. Nie unika też krajów 

niebezpiecznych. Do nich 

należą kraje islamskie. 

I właśnie one były tematem 

spotkania, a konkretnie co-

dzienne życie kobiet islam-

skich. Odwiedziła m.in. 

Irak, Arabię Saudyjską, Tu-

nezję, Afganistan, Czeczenię, Turcję, Uzbeki-

stan i wiele innych. W bardzo ciekawy sposób 

opowiadała o codziennym życiu normalnych 

rodzin islamskich. Mówiła o zwyczajach obo-

wiązujących w islamie, nakazach i zakazach, 

a także ciekawostkach. Porównywała też życie 

mieszkańców w państwach restrykcyjnego is-

lamu z życiem w państwach bardziej otwar-

tych. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowie-

dzieć się, iż muzułmanin ma prawo do czterech 

żon pod warunkiem zgody każdej kolejnej; że 

w krajach restrykcyjnych tradycja zabrania ko-

bietom działalności poli-

tycznej, ograniczając aktyw-

ność kobiet tylko do roli 

żon, matek i gospodyń do-

mowych; o tym, że kobiety 

muszą zakrywać ciała, 

a niekiedy także twarze. 

Mieliśmy też możliwość 

obejrzenia prawdziwego 

stroju kobiety, jakim jest 

czador. Pani Agnieszka do-

tarła również do obozów 

uchodźców, gdzie poznała 

życie koczujących tam ro-

dzin.  

Wszystkie przekazywane informacje ilustro-

wane były przepięknymi, wykonanymi przez 

naszego gościa - zdjęciami. Cała prezentacja 

liczyła ponad 200 slajdów. Na koniec pani 

Agnieszka udzieliła wszystkim dobrych rad, 

a mianowicie jakich reguł należy przestrzegać, 

aby podczas podróży po krajach islamskich nie 

wpaść w tarapaty. 

Krystyna Wierzbicka-Rybacka 

Konkurs  recytatorski 

poezji  Adama  Mickiewicza 
 

W dniu 17 V 2017 r. w Publicznym Gimna-

zjum w Sypniewie odbył się XVI Powiatowy 

Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickie-

wicza pod hasłem „Nadzieje i rozterki, wzloty 

i upadki w poezji Adama Mickiewicza”. 

W konkursie wzięło udział 19 uczestników 

z sześciu gimnazjów powiatu makowskiego. 

Każdy z uczestników recytował dwa utwory. 

Recytację oceniało jury w składzie: Roman 

Zakrzewski, Hanna Głażewska i Wanda Paw-

łowska. Oceniano dobór tekstów, interpretację 

utworów, kulturę mowy oraz ogólny wyraz ar-

tystyczny. W przerwach konkursu scenki ro-

dzajowe przedstawiali uczniowie sypniewskie-

go gimnazjum. 

Publiczne Gimnazjum 

w Krasnosielcu reprezentowały 

cztery uczennice: Julia Sobo-

cińska, Diana Grabowska, Bar-

bara Olkowska i Wiktoria An-

druchewicz. 

Po powitaniu gości i jurorów 

przez panią dyrektor Annę 

Nowak głos zabrał przewodni-

czący jury, dr Roman Zakrzew-

ski. Wprowadził on uczestni-

ków i gości w klimat epoki 

mickiewiczowskiej, wygłasza-

jąc gawędę o pierwszej miłości Adama Mic-

kiewicza i spotkaniu z Marylą Wereszczaków-

ną. 

Nasza 

uczennica 

Julia Sobo-

cińska z kl. 

IIa zajęła 

III miejsce; 

o jej recyta-

cji prze-

wodniczący 

jury powie-

dział m. in.: 

„...wykorzy

stała no-

śność głosu, 

jego słyszalność i melodyjność. Dobrze posłu-

żyła się środkami ekspresji, swą interpretacją 

poruszyła słuchaczy...”. 

Barbara Olkowska z kl. IIIa otrzymała wy-

różnienie, pozostałe dwie uczennice: Diana 

Grabowska i Wiktoria Andruchewicz otrzyma-

ły dyplomy za udział. 

Wszystkim uczennicom serdeczne gratulu-

jemy. 

M. Sierak 
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Julek  Siemiątkowski 

laureatem 

Konkursu  Historycznego 
 

Uczeń Publicznego Gimnazjum w Krasno-

sielcu, Julek Siemiątkowski z klasy Ia, został 

laureatem XXII edycji Ogólnopolskiego Kon-

kurs Historycznego im. majora Marka Gajew-

skiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej 

do Powstania Styczniowego - za wolność Wa-

szą i Naszą”. Organizatorem konkursu był Ma-

zowiecki Kurator Oświaty. Julek jako jedyny 

reprezentował Powiat Makowski w finale tego 

konkursu. Tym sukcesem Julek kontynuuje 

tradycje wysokich osiągnięć uczniów naszego 

gimnazjum w konkursie. 

Celem konkursu było m.in.: kształtowanie 

świadomości i postaw patriotycznych młodego 

pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy 

o historii oręża polskiego oraz popularyzowa-

nie wśród młodzieży tematyki historii wojsko-

wości. Uczniowie biorący udział w konkursie 

musieli wykazać się wiadomościami i umiejęt-

nościami z zakresu historii Polski i historii po-

wszechnej od II poł. XVIII do II poł. XIX w. 

oraz wiedzą dotyczącą oręża polskiego w la-

tach 1768–1864, z uwzględnieniem m.in.: zna-

jomości broni i barwy, architektury obronnej, 

topografii wojskowej, heraldyki, literatury, ma-

larstwa historycznego. 

Julek z powodzeniem awansował do etapu 

rejonowego, a następnie do etapu wojewódz-

kiego. W finale konkursu, który odbył się 

w Warszawie, nasz historyk zdobył 80% punk-

tów możliwych do uzyskania i tytuł laureata 

konkursu. W dniu zakończenia roku szkolnego 

Julek otrzyma dyplom laureata konkursu wraz 

z gratulacjami z rąk pana Dyrektora Szkoły. 

Uzyskanie tego tytułu uprawnia do osiągnięcia 

dodatkowych punktów w procesie przyjmowa-

nia do szkół ponadgimnazjalnych oraz oczywi-

ście stopnia celującego z historii na świadec-

twie końcoworocznym. Życzymy Julkowi 

osiągnięcia również innych nagród. A oto co 

pisze sam laureat o swoim udziale w konkur-

sie:  

„Zgłosiłem się do konkursu historycznego 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-

tach 1768–1864”, ponieważ bardzo lubię histo-

rię. Postanowiłem poznać okres historyczny 

1768–1864, o którym zbyt mało wiedziałem. 

W konkursie brałem już udział w latach ubie-

głych. W piątej klasie również uzyskałem tytuł 

laureata. Wówczas zadania konkursowe doty-

czyły dziejów oręża polskiego w latach 972–

1514 i obejmowały wydarzenia historyczne od 

bitwy pod Cedynią do zmagań pod Orszą.  

Historię polubiłem pięć lat temu. Tym 

przedmiotem zaciekawił mnie mój wujek, 

obecnie student historii i rekonstruktor. Przy-

gotowania do poszczególnych etapów konkur-

su trwały od września do marca. Uczyłem się 

w chwilach wolnych od lekcji oraz na zaję-

ciach dodatkowych pod kierunkiem pana Ed-

munda Mąki. Starałem się uważnie słuchać na-

uczyciela, który cierpliwie wyjaśniał wszystkie 

moje wątpliwości. Przeczytałem wiele książek, 

w tym podręczniki akademickie, oglądałem 

programy historyczne. Było ciężko, ale się uda-

ło i było warto.  

Uważam, że warto rozwijać swoje zaintere-

sowania i pogłębiać wiedzę zdobywaną w cza-

sie lekcji. Przygotowania do konkursów są 

trudne i mozolne, ale satysfakcja po ogłoszeniu 

wyników – ogromna. Jestem wdzięczny rodzi-

com oraz panu nauczycielowi za wspieranie 

mnie w przygotowaniach do wszystkich eta-

pów konkursu”. 

Serdecznie gratuluje Julkowi oraz jego rodzi-

com tak wielkiego sukcesu jakim jest zdobycie 

tytułu laureata tematycznego konkursu kurato-

ryjnego. Życzymy Ci, abyś nadal rozwijał swo-

je naukowe pasje i uzyskał sukcesy w konkur-

sach w następnym roku szkolnym. 

 

Edmund Mąka 

Julek Siemiątkowski 

 

Ognisko  profilaktyczne 
 

W dniu 19 V 2017 r. grupa PaTPORT wraz 

z opiekunami pp. Iwoną Ziemską i Ewą Ma-

mińską wybrała się na ognisko profilaktyczne 

do rezerwatu przyrody ZWIERZYNIEC. Za-

prosiliśmy do nas grupę PaTPORT z Płoniaw, 

która przyjechała ze swoimi opiekunami: Anną 

Pulkowską, Moniką Obłudką i Anną Jaworską. 

Bardzo cieszyliśmy się na to spotkanie, 

chcieliśmy wspólnie spędzić czas, odpocząć 

oraz lepiej poznać się z kolegami i koleżanka-

mi z grupy z Płoniaw.  

Na spotkanie zaprosiliśmy gościa, pana To-

masza Bielawskiego - lekarza weterynarii, 

z zamiłowania fotografa, pasjonata fotografii 

stereoskopowej, zwycięzcę programu „The 

Brain. Genialny umysł”. 

Pan Tomasz opowiadał nam o sobie, o swo-

ich pasjach i odkrytym niedawno zamiłowaniu 

do podróży. Zachęcał nas do podejmowania 

wyzwań i realizowania marzeń, mimo że cza-

sem wydawać się nam mogą one nierealne. 

Na nasze ognisko zawitali także policjanci 

z Posterunku Policji w Krasnosielcu: sierżant 

Marlena Kołodziejska i starszy sierżant To-

masz Konikiewicz. Przestrze-

gali nas przed używkami, 

mówili o konsekwencjach 

prawnych w przypadku łama-

nia prawa przez młodzież 

w wieku do 16-tu lat 

i starszą, ale też bar-

dzo fajnie się z nami 

bawili. Spore zainte-

resowanie  uczniów 

wywołała informacja 

co zrobić, by zostać policjantem? Sier-

żant Marlena Kołodziejska odpowiada-

ła na zadawane pytania i zachęcała do 

tego, by realizować swoje  marzenia, 

również takie, jak praca w policji.  

Ognisko nie mogło się tez obejść bez 

pieczenia kiełbasek i wspólnych zabaw. 

Tańczyliśmy belgijkę, trochę pośpiewa-

liśmy i w dobrych humorach rozjecha-

liśmy się do domów. 

Bardzo dziękujemy grupie z Płoniaw, która 

wniosła wiele pozytywnej energii w nasze spo-

tkanie, mamy nadzieję na kolejne wspólne 

przedsięwzięcia. 

Iwona Ziemska 

Marihuana.  

Fakty  bez  mitów 
 

W dniu 28 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu wzię-

li udział w warsztatach profilaktycznych „Ma-

rihuana. Fakty bez mitów”. Ich rodzice zaś 

uczestniczyli w szkoleniu „Co zrobić kiedy na-

stolatek eksperymentuje z marihuaną (narkoty-

kami, dopalaczami)?”. 

Prowadzący Maciej Szczodrowski z Centrum 

Profilaktyki Społecznej w bardzo przystępny 

i ciekawy sposób przedstawił najważniejsze 

fakty dotyczące skutków palenia marihuany. 

Omówił również szeroko komentowaną w me-

diach kwestię leczniczej marihuany. Rodzice 

dowiedzieli się, jak rozpoznać, czy dziecko pa-

liło i w jaki sposób prowadzić z nim rozmowę, 

by przyniosła pożądane efekty. Szkolenie od-

było się dzięki współpracy z Gminną Komisją 

Zwalczania Problemów Alkoholowych. Dzię-

kujemy. 

Aleksandra Rykaczewska 
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Basia  Kaczorek 

i  Sebastian  Jędrzejewski 

finalistami 

Konkursu  Geograficznego 
 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kra-

snosielcu, Basia Kaczorek z klasy IIIa i Seba-

stian Jędrzejewski z klasy IIb zostali finalista-

mi przedmiotowego Konkursu Geograficznego, 

organizowanego przez Mazowieckiego Kurato-

ra Oświaty. Basia i Sebastian jako jedyni re-

prezentowali w finale tego konkursu Powiat 

Makowski. Nasi prymusi kontynuują bardzo 

wysokie osiągnięcia uczniów krasnosielckiego 

gimnazjum z lat ubiegłych w tym konkursie: 

Wiktorii Załęskiej – finalisty konkursu, Kacpra 

Włodarskiego – laureata konkursu, Adama Su-

skiego – finalisty konkursu, Eli Tupacz – lau-

reata konkursu i Dominiki Domińskiej – finali-

sty konkursu. 

Kuratoryjne konkursy są organizowane 

z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących 

szczególne zainteresowania wybranym przed-

miotem nauczania, prezentujących rozległą 

wiedzę, wykorzystujących umiejętność 

twórczego myślenia do rozwiązywania trud-

nych zadań problemowych. Celem konkursu 

geograficznego było rozwijanie ciekawości po-

znawczej uczniów oraz rozwijanie ich uzdol-

nień geograficznych. 

Basia i Sebastian z powodzeniem awansowa-

li do etapu rejonowego, a następnie do etapu 

wojewódzkiego. W finale konkursu, który od-

był się w Warszawie uzyskali 70% punktów 

możliwych do zdobycia i został finalistami 

konkursu. Lista finalistów i laureatów tego 

konkursu obejmuje wyłącznie uczniów ze 

szkół warszawskich.  

W dniu zakończenia roku szkolnego Basia 

i Sebastian otrzymają zaświadczenie potwier-

dzające uzyskanie tytułu finalisty wraz z gratu-

lacjami z rąk pana Dyrektora Szkoły. Zdoby-

wając ten tytuł uczniowie uzyskają dodatkowe 

punkty podczas rekrutacji do szkoły ponad-

gimnazjalnej oraz oczywiście stopień celujący 

z geografii na świadectwie końcowym. Ży-

czymy naszym prymusom osiągnięcia również 

innych nagród.  

Sami finaliści o udziale w konkursie piszą 

tak: 

 

Basia Kaczorek: 

„Już w szkole podstawowej lubiłam lekcje 

przyrody, zwłaszcza tematy dotyczące geogra-

fii. Zawsze korzystałam z okazji, żeby podró-

żować, poznając w ten sposób nowe, atrakcyj-

ne miejsca zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

Od początku nauki w gimnazjum brałam 

udział w konkursach kuratoryjnych. W roku 

ubiegłym uzyskałam tytuł finalisty konkursu 

polonistycznego. W tym roku szkolnym posta-

nowiłam spróbować swoich sił z geografii, 

wiedząc, że nauka tego przedmiotu zawsze 

przychodziła mi łatwo. Nie zrobiłam tego tylko 

z chęci zdobycia tytułu finalisty, ale przede 

wszystkim z potrzeby rozwijania swoich zain-

teresowań.  

Cieszę się, że mogłam poszerzyć swoją wie-

dzę, która z pewnością przyda mi się w liceum. 

Dziękuję panu Edmundowi za przygotowanie 

mnie do konkursu podczas dodatkowych zajęć 

koła zainteresowań”. 

 

Sebastian Jędrzejewski: 

„W klasie pierwszej geografia stała 

się jedną z moich ulubionych lekcji. 

Postanowiłem więc już w klasie dru-

giej spróbować swoich sił w konkur-

sie kuratoryjnym. Było to dla mnie 

niemałe wyzwanie, ponieważ musia-

łem wykazać się wiedzą i umiejętno-

ściami obejmującymi całą treść pod-

stawy programowej oraz jej rozsze-

rzonymi zagadnieniami.  

Uzyskanie tytułu finalisty jest dla 

mnie dużym osiągnięciem, tym bar-

dziej, że brałem w nim udział po raz 

pierwszy. Dało mi to potrzebne do-

świadczenie, które mogę wykorzy-

stać w przyszłym roku. Jestem zado-

wolony, że dzięki ciężkiej, wielomie-

sięcznej pracy można osiągnąć wyni-

ki, które wydają się być niemożliwe.  

Dziękuję panu Edmundowi za 

przygotowanie mnie do każdego z trzech eta-

pów konkursu geograficznego oraz za wspar-

cie, które zachęcało mnie do dalszej pracy. 

Jednocześnie zachęcamy całą młodzież naszej 

gminy do rozwijania swoich zainteresowań 

i brania udziału w konkursach”. 

Społeczność szkolna serdecznie gratuluje 

Basi i Sebastianowi oraz ich rodzicom tak 

wielkiego sukcesu. Życzymy Wam, abyście 

nadal podejmowali kreatywne działania 

w dziedzinie nauki oraz rozwijali swoje na-

ukowe pasje. Basi składamy życzenia powo-

dzenia w dalszych etapach kształcenia, a Seba-

stianowi życzenia uzyskania następnych sukce-

sów w konkursach w klasie trzeciej. 

Już tradycyjnie, serdecznie pozdrawiam 

„złotka”, czyli laureatów i finalistów kurato-

ryjnych konkursów z geografii i z historii, któ-

rych przygotowywałem, szczególnie tych 

z ostatnich lat: Wiktorię Załęską, Kacpra Wło-

darskiego, Adama Suskiego, Elę Tupacz, Do-

minikę Domińską, Olę Wilkowską, Radka Ła-

dę. Wasze osiągnięcia były również wyjątko-

we. Wiemy, że świetnie realizujecie swoje za-

mierzenia. Trzymajcie tak dalej i spełniajcie 

swoje marzenia!  

Edmund Mąka 

Basia Kaczorek 

Sebastian Jędrzejewski 

Przyjaciele  z  Irlandii  
 

Irlandia to piękny i ciekawy kraj, który warto 

bliżej poznać, szczególnie jeśli ma się tam 

przyjaciół, tak jak Biblioteka Szkolna Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Amelinie. Nawią-

zała ona współpracę z irlandzką firmą 

J.C. Walsh & sons ltd. Firma podarowała bi-

bliotece paczkę upominkową, przeznaczoną na 

nagrody dla uczniów. Biblioteka we współpra-

cy z nauczycielką języków obcych Anną Wo-

siak zorganizowały dla uczniów konkursy do-

tyczące Irlandii.  

Przedszkole i zerówka uczestniczyły w lekcji 

bibliotecznej, podczas której dzieci dowiedzia-

ły się kilku faktów o Irlandii oraz poznały naj-

ciekawsze irlandzkie legendy. Dzieci chętnie 

wysłuchały opowieści o Leprechaunach oraz o 

Grobli Olbrzyma. Leprechauny to irlandzkie 

skrzaty, które, w przeciwieństwie do naszych 

rodzimych krasnoludków, preferujących kolor 

czerwony, zawsze ubierają się na zielono. 

Wzrostem nie przekraczają trzech stóp i potra-

fią być bardzo złośliwe. Ulubionym zajęciem 

tych skrzatów jest zabawa oraz palenie fajki, 

nie odmówią też wypicia czegoś mocniejszego. 

Przede wszystkim jednak Leprechauny strzegą 

skarbu ukrytego na końcu tęczy i niechętnie 

dzielą się swoją tajemnicą.  

Zadaniem przedszkolaków i uczniów zerów-

ki było jak najładniejsze pokolorowanie lub 

wyklejenie wizerunku Leprechauna. Wszystkie 

dzieci włożyły dużo pracy w wykonanie kon-

kursowego zadania, dlatego komisja nie wyło-

niła zwycięzców, a nagrodzeni zostali wszyscy 

uczestnicy konkursu w tej kategorii wiekowej.  

Uczniowie klas II–III mieli za zadanie samo-

dzielnie wykonać pocztówkę z Irlandii. Prace 

konkursowe były bardzo ciekawe i staranne, 

a uczestnicy wykazali się zarówno zdolno-

ściami plastycznymi, jak też dobrą znajomością 

irlandzkich symboli. Pierwsze miejsce w tej 

kategorii wiekowej zdobył Szymon Morawski, 

drugie Patrycja Grabowska, natomiast trzecie 

Dominika Orzoł.  

Klasy IV–VI sprawdziły się w teście o Irlan-

dii. Największą wiedzą wykazała się Oliwia 

Mroczkowska, która zajęła pierwsze miejsce. 

Drugie miejsce zdobyła Karolina Mizerek, 

trzecie Julia Mroczkowska i Wiktoria Lis.  

Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, 

otrzymali nagrody pocieszenia i oczywiście 

wzbogacili swoją wiedzę o Irlandii. 

 

Anna Larenta 

Fot. na s. 2 
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Światowy  Dzień  Ziemi 
 

W dniu 22 kwietnia obchodzi-

my Światowy Dzień Ziemi. Z tej 

okazji w naszej szkole odbył się 

krótki apel ekologiczny, w któ-

rym uczestniczyła cała społecz-

ność szkolna z panią dyrektor 

B. Kluczek. Uczniowie słowem 

i piosenką ukazali, jak ważne jest 

dbanie o Ziemię, jak wielkie zna-

czenie ma zieleń, ochrona przyro-

dy i czystość wokół nas.  

Po apelu wszyscy wyruszyli na 

sprzątanie terenu wokół szkoły. 

Wyposażeni w worki i rękawice zbierali śmie-

ci, by pięknie i czysto było wokół nas. Dzieci 

z młodszych klas sprzątały podwórko, parking 

i boisko szkolne, natomiast starsi miejsca przy 

drodze w pobliżu szkoły.  

Na zakończenie, po trudach ciężkiej pracy, 

każdy mógł się posilić pieczoną na ognisku 

kiełbaską.  

Wszyscy jesteśmy mieszkańcem tej planety, 

dlatego każdy powinien czuć się odpowie-

dzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uza-

leżnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę 

naszej egzystencji.  

Uroczystość przygotowała pani Hanna Kęsz-

czyk – nauczycielka przyrody. 

 

Michał Walasek 

Fot. na s. 2 

„Awantura  na  podwórku” 
 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Kra-

snosielcu zaprosiła kolejnego autora na spotka-

nie z najmłodszymi czytelnikami. Był nim 

Wiesław Drabik, autor ponad 200 książeczek. 

Są to wierszowane, pięknie ilustrowane histo-

ryjki, chętnie czytane przez najmłodszych. 

Najbardziej znane z nich, to: „Awantura na po-

dwórku”, „Kocie ła-

kocie”, „Mała mysz 

skacze czyli myszo-

mania” i „Wielki 

cyrk”.  

Spotkanie odbyło 

się w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu 

a uczestniczyły w nim dzieci z klas I–III. Autor 

opowiadał o swojej twórczości, zadawał mnó-

stwo pytań i wierszowanych zagadek. Za dobre 

odpowiedzi nagradzał naklejkami i zakładkami 

do książek. Osoba, która zebrała ich najwięk-

szą ilość, otrzymała w prezencie książkę z au-

tografem autora. Po spotkaniu dużo dzieciaków 

zakupiło książki autora i cierpliwie czekały 

w kolejce po pamiątkowy wpis.  

 

Krystyna Wierzbicka-Rybacka 

Powiatowy  Festiwal 

Muzyki  w  Różanie 
 

Dnia 21 maja 2017r. na stadionie miejskim 

w Różanie odbył się II Powiatowy Festiwal 

Muzyki.W kategorii szkoła podstawowa wzięło 

udział 12 uczestników, w tym 3 z naszej szko-

ły: Natalia Rawa z klasy IIIa (opiekun 

A. Chodkowska), Zuzanna Załęska i Oliwia 

Piórecka z kl. Va (opiekun N. Grabowska). 

W kategorii szkół gimnazjalnych wzięło 

udział 11 uczestników, w tym 3 z naszej szko-

ły: Julia Pochoda z kl. IIIb, Diana Grabowska 

z kl. IIa i Karolina Ferenc z kl. IIIb. W katego-

rii open brały również udział absolwentki na-

szej szkoły: Żaneta Skwiot i Julia Żerańska. 

Szczególne osiągnięcia zdobyły: Oliwia Pió-

recka I miesce, Diana Grabowska wyróżnienie, 

Julia Żerańska III miejsce oraz Żaneta Skwiot 

wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

N. Grabowska 

Fot. na s. 2 

 

Profilaktyczne 

przedstawienie  teatralne 

„Przygoda  w  Nierobkowie” 
 

W czwartek 4 V 2017 r. 

szkołę w Drążdżewie od-

wiedzili aktorzy z teatru 

Arena z Białegostoku. 

Przedszkolaki i uczniowie 

obejrzeli teatrzyk pt. 

„Przygoda w Nierobko-

wie”.  

Głównym bohaterem te-

atrzyku był Tomek, który 

robi wszystko, co może, by 

wykręcić się od swoich co-

dziennych obowiązków. 

Domowe czynności, takie 

jak sprzątnie pokoju, odrabianie lekcji to dla 

niego prawdziwe wyzwanie. Pewnego dnia tra-

fia do Nierobkowa, gdzie może leniuchować 

do woli, np. wylegiwać się do późna w łóżku, 

jeść słodycze na śniadanie, obiad i kolację. 

Bardzo szybko okazuje się jednak, że Tomek 

musi ponieść konsekwencje swojego lenistwa. 

Nikt ze spotkanych tam osób nie chce w ni-

czym mu pomagać. Na szczęście jak to w baj-

kach bywa, wszystko dobrze się kończy.  

Spektakl przedstawiał w sposób wesoły 

i humorystyczny życie głównego bohatera, 

wciągał do aktywnej zabawy dzieci. Na sali co 

chwila było słychać radosne śmiechy naszych 

wychowanków. Spektakl z humorem pokazał, 

jakie skutki niesie ze sobą lekceważenie obo-

wiązków oraz jak ważne są prawa dzieci.  

Dziękujemy aktorom za wspaniałe i poucza-

jące przedstawienie. 

 

Barbara Kluczek 
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Teatrzyk  Kamishibai 

Kolejna  odsłona 
 

W dniach od 8 do 15 V 2017 r. odbyła się 

XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. 

W tym czasie biblioteki w całym kraju i pu-

bliczne i szkolne podejmują różnorodne dzia-

łania, mające na celu zainteresowanie książką 

szerokich kręgów społeczeństwa. Ale współ-

czesna biblioteka to nie tylko książka. Ciekawą 

formą pracy są zajęcia czytelniczo-edukacyjne 

z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.  

Pierwsze takie zajęcia pracownicy biblioteki 

w Krasnosielcu przeprowadzili w lutym tego 

roku. Wspólnie z dziećmi czytaliśmy wówczas 

„Kotkę Milusię”. Ponieważ zajęcia te cieszyły 

się dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy 

je powtórzyć w Tygodniu Bibliotek. Spotkania 

takie odbyły się we wszystkich bibliotekach 

publicznych naszej gminy: w PBS Krasnosielc 

oraz 3 filiach bibliotecznych: Amelinie, Drąż-

dżewie i Rakach. Wszystkie zajęcia przygoto-

wała i przeprowadziła pani Anna Larenta, bi-

bliotekarka z Filii w Amelinie. Każde spotka-

nie rozpoczynało się opowiadaniem pt. „Rower 

Walentynki”. Tytułowa bohaterka, Walentyn-

ka, jadąc rowerem, spotyka 8 różnorodnych 

zwierząt, które proszą ją, aby zawiozła je na 

szczyt góry. Walentynka spełnia ich prośbę. 

Niestety, rower nie wytrzymuje ciężaru 

wszystkich pasażerów i psuje się. Wówczas 

Walentynka kupuje samochód i wszyscy rusza-

ją w dalszą drogę. Opowieść ta była bardzo 

dobrą lekcją o przyjaźni.  

Podczas zajęć nie zabrakło też okazji do 

wspólnej zabawy, ponieważ wszystkie zwie-

rzątka występujące w bajce, przygotowały dla 

uczestników specjalne zadania. Były to m.in.: 

taniec strusi, poszukiwanie Walentynki, łowie-

nie rybek, kodowanie, a na koniec poszukiwa-

nie skarbu. 

Ogółem odbyło się 9 takich spotkań, w któ-

rych uczestniczyło około 240 dzieci: przed-

szkolaków oraz uczniów klas I–III.  

 

Krystyna Wierzbicka-Rybacka 
 

Biblioteka?  Oczywiście! 
 

Już po raz czternasty Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich zorganizowało Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek tym razem pod hasłem Bi-

blioteka? Oczywiście! Obchody Tygodnia Bi-

bliotek rozpoczynają się Dniem Bibliotekarza 

i Bibliotek 8 maja i trwają do 15 maja. Jest to 

akcja społeczna, angażująca wszystkie rodzaje 

bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe. 

W ramach tegorocznej edycji Biblioteka 

Szkolna Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Pod-

stawowej i Publicznego Gimnazjum w Krasno-

sielcu zaproponowała swoim czytelnikom: 

- Podsumowanie IX Gminnego Konkursu Czy-

telniczego Okładka mojej ulubionej książki. 

/prace nadesłane na konkurs oceniła komisja 

konkursowa, finał konkursu 23 kwietnia/ 

- wystawa zakładek do książek ze zbiorów na-

szej biblioteki, 

- wystawa książek z autografem – książki pod-

pisane przez twórców, którzy odwiedzili naszą 

bibliotekę, 

- wystawa zabytków z naszych zbiorów, na 

wystawie prezentowaliśmy m.in.: Zielony świat 

Tatr z 1953 r., Starą Warszawę z 1955 r., Pa-

trzymy na obrazy z 1956 r., Dawne wojsko pol-

skie w ilustracji z 1955 r. i inne stare oraz wy-

jątkowo starannie wydane książki, 

- Odwiedzili nas - to z kolei dwie tablice na ko-

rytarzu szkolnym, z  zaprezentowanymi syl-

wetkami twórców, którzy w ostatnich latach 

odwiedzili naszą bibliotekę, 

- ranking czytelniczy na najpopularniejszą 

książkę Tygodnia Bibliotek, przeprowadzony 

wśród najmłodszych czytelników. Najpopular-

niejsze były książki Wiesława Drabika, 

a wśród starszych największym zainteresowa-

niem cieszyła się seria przygód Koszmarnego 

Karolka i Cwaniaczka, 

- Rozpoznaj, co to za książka! – na tablicy 

przed biblioteką zamieszczaliśmy cytaty ze 

znanych pozycji, należało odgadnąć tytuł i au-

tora książki, z której pochodził cytat, 

- wystawa wydawnictw albumowych o Janie 

Pawle II z okazji zbliżającego się Dnia Patrona 

w Gimnazjum, 

- książkowe malowanki antystresowe. 

Świętowanie zakończyliśmy udziałem w spo-

tkaniu z podróżniczką Agnieszką Kasprzyk, 

które w ramach Tygodnia Bibliotek zorgani-

zowała Publiczna Biblioteka Samorządowa 

w Krasnosielcu. 
 

M. Sierak, A. Sierak 

Kasia  Glinka  laureatką 

konkursu  historycznego 
 

W tym roku odbyła się XXII edycja konkur-

su historycznego pt. „Losy żołnierza i dzieje 

oręża polskiego”. Tegoroczny konkurs obej-

mował zagadnienia od konfederacji barskiej do 

powstania styczniowego. 

W naszej szkole cieszy się on dużym zainte-

resowaniem. Już od wielu lat mamy finalistów 

bądź laureatów tego konkursu. W tym roku 

również nie zabrakło uczniów, którzy chcieli 

zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi 

trudnej dla naszego kraju historii.  

W etapie szkolnym brały udział dwie osoby. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się 

uczennica klasy V Katarzyna Glinka. Etap re-

jonowy, który odbył się w Ostrołęce, okazał się 

bardzo trudny, ponieważ ze szkół podstawo-

wych z całego rejonu do etapu wojewódzkiego 

zakwalifikowały się tylko 3 osoby, w tym Ka-

sia Glinka. W dniu 30 III 2017 r. w Warszawie 

odbył się etap wojewódzki, w którym nasza 

uczennica uzyskała ponad 80% punktów i zo-

stała laureatką tego konkursu. Kasi gratuluje-

my. 

Agnieszka Mikulak 
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Wycieczka  do  Torunia 
 

W piątek 5 V 2017 r. uczniowie klas I–III ze 

szkoły w Drążdżewie udali się pod opieką na-

uczycieli: p. dyrektor B. Kluczek, p. A. Zega, 

p. E. Szewczak, p. B. Kołakowskiej i p. M. 

Walaska na wycieczkę do odległego o 200 km 

Torunia. Po 3,5 godzinnej podróży autokarem 

ok. godz. 10.30 dotarliśmy na miejsce.  

Najpierw zwiedziliśmy Dom Mikołaja Ko-

pernika, gdzie zobaczyliśmy wystawę stałą 

„Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” oraz obej-

rzeliśmy film „Makieta średniowiecznego To-

runia”. Później zwiedzaliśmy z przewodnikiem 

Zamek Krzyżacki. Byliśmy w podziemiach 

zamku, obejrzeliśmy również makietę Zamku 

Krzyżackiego. Uczniowie z ogromnym zacie-

kawieniem słuchali opowiadań przewodnika 

o życiu zakonników i historii tego miejsca. Po 

zwiedzeniu zamku wyruszyliśmy podziwiać 

Toruń. Przewodnik p. Piotr Pietrucki oprowa-

dzał nas po Starym Mieście, ciekawie opowia-

dał dzieje Torunia i pokazywał najważniejsze 

zabytki tego miasta. Zobaczyliśmy Krzywą 

Wieżę, Bramę Klasztorną, mury miejskie, Ra-

tusz, pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór Artu-

sa, fontannę Flisaka, 

pomnik pieska Filu-

sia, unikatowy po-

mnik figurki osiołka. 

Mieliśmy okazję 

zwiedzić od we-

wnątrz i zewnątrz 

Bazylikę Katedralną 

św. Jana Chrzciciela 

i św. Jana Ewangeli-

sty oraz Kościół Ma-

riacki. Ostatnim 

punktem wycieczki 

był nasz pobyt 

w Muzeum Toruń-

skiego Piernika. Tu 

uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych. 

Każdy z nas mógł samodzielnie wykonać swój 

własny piernik oraz zgłębić tajniki wiedzy 

piernikarskiej. Uczniowie obejrzeli wnętrze hi-

storycznego warsztatu piernikarskiego ze 

szczególnie bogatą kolekcją wysokiej klasy 

drewnianych form piernikarskich. Uczestniczy-

li w zajęciach edukacyjnych, poznali historię 

piernika, zapoznali się z egzotycznymi przy-

prawami korzennymi używanymi do wypieku 

pierników. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni 

wrażeń tuż po godz. 21.00 wróciliśmy do 

Drążdżewa.  

Wycieczka była udana. Dostarczyła nam 

wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. 

Zakupiliśmy wiele pysznych pierników i pa-

miątek. Pogoda nam dopisała. Toruń to stare 

i piękne miasto związane z Mikołajem Koper-

nikiem i z słodkimi piernikami. Naprawdę war-

to odwiedzić Toruń, miasto z tradycjami i z 

wyjątkową historią. 

 

Barbara Kluczek 

„Rosnę”  w … Łomży 
 

W dniu 8 V 2017 r. dzieci z naszego 

przedszkola pojechały na jednodniową 

wycieczkę do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, 

aby obejrzeć spektakl pt. „Rosnę”. Spektakl 

chce wzruszać i zachwycić maluchy, pobudzić 

ich zmysły, wreszcie, na koniec, zachęcić do 

wspólnej zabawy. Zaprasza dzieci „do nieba”, 

między chmury, skąd mogą zajrzeć przez okno 

do mieszkania. Mamy obserwować, co się 

dzieje, gdy pojawia się na świecie mały 

człowiek. Zwyczajne 

codzienne czynności 

nabierają magicznych 

barw i znaczeń.  

Wszyscy aktorzy 

po zakończonym 

spektaklu zostali 

nagrodzeni gromkimi 

brawami. Ponadto 

dzieci miały okazję 

zobaczyć 

i dowiedzieć się jak 

powstają „Lalki” 

wykorzystywane do 

pracy w teatrze. 

 

Katarzyna 

Radomska 

Zaproszenie 
 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasno-

sielckiej planuje wydać jesienią br. kolejny 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny. 

Osoby pragnące podzielić się swoimi 

wspomnieniami zapraszam do współpracy. 

 

Warto utrwalić te muśnięcia emocji i wiedzy, 

których doświadczaliśmy 

przez ulotną chwilę naszego życia. 

 

Sławomir Rutkowski 

796 030 115   rutkowski.plus@gmail.com 
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XIV  Biegi  Przełajowe  

im.  Ireny  Siewińskiej 
 

Aż 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Ame-

linie wzięło udział w XIV Międzynarodowych 

Biegach Przełajowych im. Ireny Szewińskiej w 

Pułtusku. Większości uczniów udało się dobiec 

do mety na miejscach premiowanych punktami 

(punktuje pierwszych 30 miejsc) i dzięki temu 

z liczbą 63 punktów zajęliśmy 3 miejsce wśród 

Szkół Podstawowych: 

Prowadzona była także klasyfikacja klubów 

sportowych gdzie nasz UKS „LIDER” Amelin 

zajął wysokie 2 miejsce, ulegając tylko MKS 

Pułtusk. Za zajęcia miejsc na podium zarówno 

szkoła jak i klub otrzymają pamiątkowy pu-

char. 

Indywidualnie dużym sukcesem może po-

chwalić się Igor Mroczkowski. W biegu na 500 

m uczeń klasy III zajął 2 miejsce, za co otrzy-

mał medal i nagrodę rzeczową ufundowaną 

przez sponsora zawodów, firmę Samsung. 

Pozostałe miejsca naszych reprezentantów: 

Bieg na 300m dziewcząt rocznik 2008 i 

młodsze:   

Weronika Budna – 4 miejsce 

Maja Olbryś –7 miejsce 

Marcelina Polakowska – 9 miejsce 

Dominika Mizerak – 19 miejsce 

Maja Zduniak – 20 miejsce 

Startowało 35 zawodniczek 

Bieg na 500m chłopców – 

rocznik 2008 i młodsi: 

Igor Mroczkowski – 2 miej-

sce 

Jakub Sęk – 15 miejsce 

Szymon Morawski – 28 

miejsce 

Startowało 51 zawodników 

 

Bieg na 700m dziewcząt – 

rocznik 2006/2007: 

Oliwia Mroczkowska – 16 miejsce 

Karolina Zduńczyk – 48 miejsce 

Milena Grabowska – 53 miejsce 

Startowało 83 zawodniczki 

Bieg na 900m chłopców – rocznik 

2006/2007: 

Wiktor Kowalczyk – 7 miejsce 

Mikołaj Gwiazda – 11 miejsce 

Paweł Rutkowski – 50 miejsce 

Startowało 70 zawodników 

 

Bieg na 900m dziewcząt- rocznik 2004/2005: 

Łucja Klimkiewicz – 17 miejsce 

Wiktoria Lis – 25 miejsce 

Startowało 59 zawodniczek 

 

Bieg na 1100m chłopców – rocznik 

2004/2005: 

Kacper Kowalczyk – 25 miejsce 

Piotr Perzanowski – 26 miejsce 

Jakub Kowalczyk – 52 miejsce 

Startowało 101 zawodników 

 

Tomasz Rogala, fot. patrz na s. 20 

Kolejne  sukcesy 

uczniów  z  Amelina 
 

W sobotni poranek 22 kwietnia 

w SP nr 3 w Ostrołęce odbyły się 

międzypowiatowe zawody w dru-

żynowym tenisie stołowym. Za-

wody rozegrano systemem pucha-

rowym, a przegrywający jeden 

mecz odpadał z turnieju. Zarówno 

drużyna chłopców i dziewcząt 

spisała się doskonale. Nasze 

dziewczyny najpierw pokonały 

3:2 zespół SP w Starym Lubielu, 

następnie uległy późniejszym 

zwyciężczyniom SP w Pościeniu 

1:3, a w meczu o brązowe medale 

okazały się lepsze od SP w Krysiakch wygry-

wając 3:1.  

Chłopcy od początku byli uznawani za fawo-

rytów do końcowego triumfu, i nie zawiedli 

oczekiwań. W pierwszym meczu pokonali 3:0 

SP nr 1 w Ostrołęce, następnie nie dali szans 

SP Wolkowe - wynik 3:1, a w finale bez straty 

seta uporali się ze starymi znajomymi z mi-

strzostw powiatowych, SP w Różanie. 

Drużyny z podium zostały uho-

norowane dyplomami, medalami 

i okazałymi pucharami. 

Dwa pierwsze miejsca dają pra-

wo do udziału w zawodach na 

szczeblu wojewódzkim, które od-

będą się już w połowie maja! 

Trzymamy kciuki za naszą męską 

drużynę  

 

Skład zespołu dziewcząt: 

Łucja Klimkiewicz 

Julia Mroczkowska 

Oliwia Mroczkowska 

 

Skład drużyny chłopców: 

Piotr Perzanowski 

Jakub Kowalczyk 

Kacper Kowalczyk 

 

Opiekun ekip: Tomasz Rogala 

 

Pasowanie  na  czytelnika 
 

W szkole w Drążdżewie pasowanie 

uczniów klasy pierwszej na czytelników 

biblioteki na stałe wpisało się do kalenda-

rza uroczystości szkolnych. W tym roku 

uroczystość przygotowana przez bibliote-

karza szkolnego – p. Michała Walaska od-

była się w piątek, 28 kwietnia. Na ceremo-

nię przybyła p. Krystyna Wierzbicka–

Rybacka, dyrektor Publicznej Biblioteki 

Samorządowej w Krasnosielcu oraz 

p. Krystyna Suchołbiak z filii bibliotecznej 

w Drążdżewie. Pierwszaki skupione, uro-

czyście przyrzekły, że będą kochać i sza-

nować książki i sumiennie wypełniać obo-

wiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastą-

piło uroczyste pasowanie, którego dokona-

ła symboliczną zakładką do książki dyrek-

tor szkoły, p. Barbara Kluczek. Pamiątko-

we dyplomy wychowankom wręczyła p. 

Bożena Kołakowska – wychowawczyni.  

P. Krystyna Wierzbicka–Rybacka pogra-

tulowała pierwszakom i na pamiątkę poda-

rowała im kolorowe książeczki. Wyraziła 

nadzieję, że pierwszaki będą chętnie czy-

tać książki, podkreśliła też, że czytanie jest 

jedną z podstawowych umiejętności. 

Rozwija wyobraźnię, myślenie i kształtuje 

osobowość młodego człowieka. Na zakoń-

czenie dyrektor szkoły podziękowała 

wszystkim za uwagę i zaprosiła do pa-

miątkowego zdjęcia. 

Barbara Kluczek 
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Majowe  święta 
 

W piątek 28 IV 2017 r. w naszej szkole 

w Drążdżewie odbył się uroczysty apel z okazji 

226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

i zbliżających się świąt majowych. W uroczy-

stej akademii uczestniczyła cała społeczność 

szkolna z p. dyrektor, B. Kluczek. Aby upa-

miętnić te doniosłe wydarzenia w historii Pol-

ski, uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem 

p. E. Szewczak i p. M. Walaska przygotowali 

część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej 

wymowie. Uroczystość zainicjowało odśpie-

wanie hymnu narodowego, po którym odbyły 

się występy. Uczniowie wierszem i piosenką 

przypomnieli historię dotyczącą tego wydarze-

nia. Obejrzeliśmy również prezentacje multi-

medialne związane z Unią Europejską, z dniem 

Flagi Polski i Świętem Konstytucji 3 Maja. 

Mieliśmy okazję zamanifestować uznanie dla 

twórców pierwszej w Europie i drugiej na 

świecie nowoczesnej, spisanej ustawy zasadni-

czej, która była wynikiem dążeń do naprawy 

stosunków wewnętrznych Rzeczypospolitej. 

Była to również dobra okazja do ukazania na-

szym uczniom przywiązania do symboli naro-

dowych i żywa lekcja historii Polski.  

 

Barbara Kluczek 

 

Warsztaty 

z  okazji  Dnia  Matki 
 

Praca wre, jest gwarno, na stołach wstążki, 

papierowe rurki, klej i kolorowe dekoracje. 

Każde dziecko zajęte pracą. W sali krzyżują się 

głośne nawoływania: kto ma wstążkę, gdzie są 

patyczki, pożycz klej, ja mam nożyczki… 

W dniu 24 maja w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Krasnosielcu zorganizowano warsztaty 

dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Matki. 

Dzieci z naszej gminy miały okazję przygoto-

wać wyjątkowe, własnoręczne upominki dla 

mam, z okazji ich święta. Okazało się, że po-

mysł był trafiony. Na zajęcia przybyło ponad 

30 dzieci.  

Dzieciaki wraz z instruktorami: Bożeną Wa-

rych i Beatą Heromińską tworzyły piękne 

ozdoby dla swoich kochanych mam. Z wielkim 

zaangażowanie powstawały serca z papierowej 

wikliny. Podobną techniką wykonywane 

przedmioty można kupić w sklepach z dekora-

cjami i wyposażeniem wnętrz. Ale nasze były 

wyjątkowe, bo wykonane samodzielnie. 

Uczestnicy warsztatów wypełniali stelaż z dru-

cika w kształcie serca cieniutkimi rureczkami 

zwiniętymi ze starej gazety. Rurki były poma-

lowane na biało i czerwono - do wyboru. 

Oczywiście kolor czerwony cieszył się więk-

szym powodzeniem. Dzieci dobierały kolory 

wstążek, które najbardziej lubią ich mamy. 

Wycinały kolorowe dekoracje i napisy, biorąc 

pod uwagę gust i upodobania własnych mam. 

Jedne serca były bogato zdobione, kolorowe, 

przeplatane wstążkami, a inne klasyczne, pro-

ste, delikatne. Powstały różne serca, jak różne 

są mamy. Robiliśmy także pudełeczka na pre-

zenciki np. cukierki, bransoletkę czy kolczyki, 

wykorzystując do tego rolkę po papierze toale-

towym oraz kolorowy papier prezentowy. 

Efekt był zaskakujący, co możecie Państwo 

zobaczyć w galerii zdjęć na naszej stronie in-

ternetowej www.gokkrasnosielc.pl. 

Gratulujemy uczestnikom warsztatów pomy-

słowości, cierpliwości i wielkiego zaangażo-

wania w pracy oraz w efekcie pięknych prezen-

tów dla mam. 

Wszystkim Mamom składamy najlepsze ży-

czenia z okazji ich święta, aby w wielości 

spraw do załatwienia, obowiązków, trosk, nie-

dospanych nocy, czuły zawsze, … 

…że są kochane. 

Beata Heromińska 

 

Protokół 

konkursu plastycznego 

„WIOSENNE KOLOROWANKI  

ANTYSTRESOWE” 

25 V 2017 r. 

 

Komisja w składzie: 

1. Agnieszka Pokora 

2. Krystyna Wierzbicka- Rybacka 

3. Beata Heromińska 

 

stwierdza, że w dniu 25 V 2017 r. w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Wiosenne 

kolorowanki antystresowe”, do którego zgło-

szono ... prac. 

Komisja konkursowa przy wyborze najlep-

szych prac bała pod uwagę walory artystyczne, 

dokładność i staranność podczas kolorowania, 

dobór kolorystyki, inwencję twórczą oraz tech-

nikę wykonania. 

w kategorii szkół podstawowych kl. I–III 

(63 prac): 

- I miejsce: Karolina Zduńczyk - Amelin 

- II miejsce:  

Iza Ferenc - Raki 

Alicja Modzelewska - Krasnosielc 

- III miejsce:  

Sandra Czarkowska - Krasnosielc 

Magdalena Prokopczyk - Krasnosielc 

 

wyróżnienia: 

Grzegorz Pera - Krasnosielc IIIa 

Adam Szweda - Krasnosielc Ia 

Kalina Rekosz - Krasnosielc IIb 

Maja Majkowska - Amelin 

Wiktor Kowalczyk -Amelin 

Marcelina Polakowska - Amelin 

Bartek Rostkowski - Raki 

 

w kategorii szkół podstawowych kl. IV–VI 

(67 prac): 

- I miejsce:  

Norbert Grabowski- Krasnosielc - VI a 

Roksana Kowalczyk- Krasnosielc - VI b 

- II miejsce:  

Julia Witkowska - Krasnosielc Vb 

 Milena Grabowska - Krasnosielc kl. V 

- III miejsce:  

Magdalena Sobocińska- Krasnosielc Vb 

 Sylwia Skoroda - Krasnosielc Vb 

 

wyróżnienia: 

Karolina Śladowska - Krasnosielc VI a 

Rafał Rekosz - Krasnosielc- VI b 

Oliwia Płuciennik - Drążdżewo VI 

Kamil Stolarczyk- VI b 

Maria Więcek - Krasnosielc Va 

Paulina Goździewska - Drążdżewo VI 

Karolina Zabielska - Krasnosielc- Vb 

 

w kategorii kl. I–II gimnazjum: (7 prac) 

część prac nie zgodnych z zamieszczonym 

wzorem, dlatego otrzymają tylko nagrody 

pocieszenia 

 

w kategorii kl. III gimnazjum (2 prace): 

Angelika Stolarczyk - Krasnosielc IIIc 

Patrycja Kłyszewska - IIIc 

 

w kategorii  dorośli (7 prac): 

Leonarda Gołta - Amelin 

Dorota Lis - Pieczyska 

Aleksandra Mroczkowska - Grabowo 

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rze-

czowe ufundowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Krasnosielcu tj. artykuły piśmienni-

cze, profesjonalne kredki, cienkopisy, długopi-

sy brokatowe, kolorowanki artystyczne, flama-

stry. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 

pocieszenia. 

Otrzymane nagrody niech posłużą do two-

rzenia kolejnych pięknych kolorowanek. Na-

stępna edycja konkursu kolorowanek antystre-

sowych już latem. Zapraszamy. 
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Uczniowie  kują….. 
 

Uczniowie klasy IIIb w ramach poznawania 

tajników różnych zawodów odbyli szereg wy-

cieczek do miejscowych rzemieślników i pra-

cowników różnych profesji. Ostatnia to wy-

prawa do kuźni. Wszak kowalstwo artystyczne 

to rzemiosło, którym wyróżnia się Krasnosielc 

już od wielu, wielu lat czy pokoleń. 

W dniu 29 VI 2017 r. uczniowie wraz z wy-

chowawczynią odwiedzili kuźnie Panów 

Krzysztofa i Zbigniewa Kuplickich oraz Panów 

Radosława i Adriana Kuplickich, a że dwóch 

z wymienionych Panów ma swoje dzieci 

w klasie, to spotkania przebiegły w bardzo 

przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Pano-

wie kowale dwoili się i troili, by pokazać dzie-

ciom jak najwięcej. 

„Kowalstwo artystyczne zainteresowało mnie 

w wieku 8 lat, gdy patrzyłem na pracę wyko-

nywaną przez ojca. Moje pierwsze, artystyczne 

kute wyroby powstały już 2 lata później. 

W kuźni spędzałem każdą wolną chwilę i tak 

jest po dziś dzień, z tymże zamiłowanie do 

kowalstwa przeistoczyło się w pracę codzien-

ną. Moja wyobraźnia pozwala tworzyć mi nie-

powtarzalne wzory. Ze szczególnym zamiło-

waniem wykonuję prace w metalu, miedzi 

i mosiądzu według projektów własnych oraz 

powierzonych. Wszystkie wyroby kute są ręcz-

nie, co nadaje im wyjątkowy wygląd i kształt. 

Już od 1786 r. pasją i głównym zajęciem 

i pasją naszej rodziny jest kowalstwo arty-

styczne, na co istnieją 

dowody prac wyko-

nanych przez moich 

przodków. Ja jestem 

juz siódmym pokole-

niem tradycji rodziny 

Kuplickich. Całą wie-

wiedzę i umiejętność 

tworzenia zawdzię-

czam ojcu, który za-

szczepił we mnie 

kowalstwo. Aby tra-

dycje rodzinne prze-

szły na kolejne poko-

lenia, podobnie jak 

moi przodkowie rów-

również ja staram się 

zaszczepić miłość do 

kowalstwa swoim 

synom” - tak o swo-

jej pracy opowiadał 

Pan Krzysztof.   

W podobny sposób 

o swojej pracy 

w kuźni opowiadał 

Pan Radosław. On 

również nawiązywał 

w swojej opowieści 

do korzeni rodzin-

nych i zamiłowania 

do trudnej sztuki 

kowalstwa przeka-

zanego mu przez oj-

ca i dziadka. 

Uczniowie z wiel-

kim podziwem 

i ogromnym zainte-

resowaniem przyglądali się różnym czynno-

ściom pracy kowali. Panowie pokazali im róż-

ne procesy obróbki prętów i blach metalowych 

na zimno i na gorąco – było wycinanie, gięcie, 

prostowanie, wyginanie, skręcanie, spawanie 

mniejszych i większych kawałków żelaza i ich 

szlifowanie, wszystko po to by w efekcie 

otrzymać elementy do barierki lub bramy łu-

dząco przypominające bluszczowe pędy, czy 

łodygi z liśćmi i kwiatami róży. 

Uczniowie sami próbowali wykonywać nie-

które z czynności. Przekonali się na własnej 

skórze, jak ciężki jest kowalski młot, jakie go-

rące powietrze bucha z kowalskiego miecha, 

z jaką niezwykłą wprawą i ostrożnością trzeba 

operować rozgrzanym do czerwoności kawał-

kiem metalowej blachy, ile trudu należy wło-

żyć by z kawałka pręta uzyskać pożądany 

kształt.  

A że we wnętrzu kuźni temperatura powie-

trza była niezwykle wysoka, by schłodzić roz-

grzane ciała Panowie kowale zafundowali 

wszystkim uczestnikom wyprawy zimne napo-

je i lody, za co im dziękujemy. 

Ta wizyta na długo pozostanie w pamięci 

uczniów, a metalowa róża, którą pod kierun-

kiem i nadzorem kowali własnoręcznie „wyku-

li” i zabrali ze sobą do szkoły, do końca nauki 

w szkole będzie im przypominać tę wspaniałą 

wyprawę. 

Anna Chodkowska 

 

Forest 
 

We wtorek 25 kwietnia uczniów ze szkoły w 

Drążdżewie odwiedzili instruktorzy ze Stajni 

Margo z Nowego Sielca koło Krasnosielca. 

Towarzyszył im konik polski o imieniu FO-

REST. 

Dzieci z naszej szkoły miały okazję uczestni-

czyć w niecodziennych zajęciach. Oprócz prze-

jażdżki na koniku pod czujną opieką instrukto-

ra, zapoznały się z sprzętem jeździeckim, z za-

sadami bezpieczeństwa oraz zachowania się w 

stajni. Mogły same nakarmić konika, pogłaskać 

go, poznały zasady pielęgnacji i chowu koni. 

Zajęcia były bardzo interesujące, wzbudziły 

ciekawość i zainteresowanie dzieci. Stajnia 

Margo oferuje jazdy konne dla początkujących 

oraz zaawansowanych, oprowadzanie dzieci na 

koniach, wyjazdy w teren, hipoterapię.  

Bardzo dziękujemy pani Małgosi za umożli-

wienie nam „pierwszego” kontaktu z jeździec-

twem. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do 

rozwoju prawdziwej jeździeckiej pasji naszych 

uczniów w przyszłości.  

Barbara Kluczek 
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„Mamy  nie  tylko  prawa” 
 

Pamiętamy o swoich prawach, ale zbyt czę-

sto zapominamy o obowiązkach. Z tym miał 

także problem bohater teatrzyku profilaktycz-

nego pt. „Przygoda w Nierobkowie”. Sam nie 

wypełniał swoich obowiązków, ale kiedy inni 

tego nie robili był oburzony i zdenerwowany. 

Po pewnym czasie stwierdził, iż nie warto le-

niuchować, uciekać od swoich obowiązków, bo 

w konsekwencji nic dobrego to nie przyniesie, 

a może się też bardzo źle skończyć.  

Ten niezwykle pouczający spektakl obejrzały 

dzieci z PSP w Rakach 27 IV 2017 r. 

 

Teresa Kaszuba 

 

Dzień  Ziemi 
 

Dzień Ziemi PSP w Rakach obchodziliśmy 

20 IV 2017 r. pod hasłem „W kierunku natu-

ry”. W tym celu wybraliśmy się na wycieczkę 

w plenerze do zaprzyjaźnionego już Nadleśnic-

twa Parciaki z siedzibą w Budziskach. Tam 

czekała na nas pani leśniczy Hanna Kępczyń-

ska, która opowiedziała o maleńkich sadzon-

kach drzew iglastych i liściastych rosnących 

w szkółce przy Nadleśnictwie. Następnie odby-

ły się zajęcia w sali dydaktycznej związane te-

matycznie z funkcjonowaniem ekosystemów 

leśnych. Później wszyscy obejrzeli film ani-

mowany o zachowaniu się w lesie pt. „Dzik 

Ryjo”. Kolejnym punktem było wyczekiwane 

ognisko z pieczeniem kiełbasek i zabawy na 

leśnej polanie. Na koniec wszyscy zebrali się 

pod wiatą edukacyjną i wzięli udział w konkur-

sie o lesie, który był jednocześnie sprawdze-

niem poziomu uczestnictwa w odbytych wcze-

śniej zajęciach. Dzieci spisały się znakomicie – 

jak stwierdziła pani leśniczy i w nagrodę obda-

rowała wszystkich upominkami. 

Dzieci również podziękowały za miło i cie-

kawie spędzony dzień na łonie natury. 

 

Magdalena Janowska 

Konkurs  Ogólnopolski – 

Mistrz  Recyklingu 
 

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Rakach wzięli udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Ekologicznym pt. „Mistrz Recy-

klingu - Maks porządkuje odpady”. 

Organizatorem konkursu była Fundacja 

Chlorofil. Konkurs składał się z trzech etapów. 

Pierwszy to przeprowadzenie zajęć wedlug 

trzech scenariuszy przekazanych przez funda-

cję, drugi etap to przejście przez wszystkie eta-

py z trzech gier multimedialnych dotyczących 

recyklingu oraz przeczytanie komiksu, koń-

cowy etap to rozwiązanie testu z zadaniami 

zamkniętymi oraz odpowiedzi w dowolnej 

formie na pięć pytań otwartych. Uczniowie z 

klas IV–VI wykonali różnorodne prace, które 

były odpowiedziami na pytania dosyć skom-

plikowane, i wykraczające poza wiadomości 

na poziomie szkoły podstawowej. Były to pre-

zentacje multimedialne, plakaty oraz prace pi-

semne. Uważam, że wiedza odnośnie wtórnego 

przetwarzania odpadów, jest w naszych środo-

wiskach nadal na niskim poziomie, a wdraża-

nie jej poprzez gry czy udział w różnego rodza-

ju konkursach przyniesie pozytywne efekty 

w przyszłości.  

Uczestnikom dziękuję za udział, a wszyst-

kich zapraszam do obejrzenia części wykona-

nych prac w załączonej galerii. 
 

Magdalena Janowska 
 

„Edukujemy – Pomagamy” 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasno-

sielcu laureatem II Edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Ekologicznego 
 

Miło nam się pochwalić, iż nasza szkoła 

znalazła się w gronie laureatów II Edycji Kon-

kursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomaga-

my”. Konkurs objęty jest patronatem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-

kiego oraz REBA Organizacja Odzysku S.A.- 

spółki wyspecjalizowanej w odzysku zużytych 

baterii i akumulatorów przenośnych. Konkurs 

polegał na zbiórce zużytych baterii. Podstawą 

do otrzymania nagrody była największa masa 

zebranych baterii. Braliśmy w nim udział 

w obu edycjach. Pracowaliśmy jak mróweczki, 

cierpliwie przynosząc do szkoły zużyte baterie, 

ważąc je i pakując. Udało nam się zebrać po-

nad pół tony baterii i akumulatorów. Znaleźli-

śmy się w gronie laureatów – 50-ciu szkół pod-

stawowych w Polsce - na zaszczytnym 24 

miejscu! Nagrodą w konkursie jest sprzęt spor-

towy. W zestawie otrzymaliśmy piłki do siat-

kówki i koszykówki, rakietki i piłeczki do teni-

sa stołowego, frisbee, skakankę, szachy.  

Miałam przyjemność być koordynatorem 

wszystkich działań Samorządu Uczniowskiego 

w ramach konkursu, który na bieżąco infor-

mował uczniów o przebiegu zbiórki i zachęcał 

do udziału całą społeczność szkolną. Udział w 

konkursie to nie tylko chęć zdobywania nagród 

i zdrowa rywalizacja, to także dobrze spełniony 

obowiązek wobec naszego naturalnego otocze-

nia. To wyrabianie właściwych nawyków 

a także integrowanie się dla wspólnego celu. 

BRAWO MY! 

Małgorzata Czarnecka

Przedszkolaki  z  Drążdżewa 

odwiedziły 

bibliotekę  publiczną 
 

18 maja skorzystaliśmy z zaproszenia p. Kry-

styny Suchołbiak i udaliśmy się do mieszczącej 

tuż obok biblioteki publicznej. Pani Krysia opo-

wiedziała nam na czym polega jej praca, co nale-

ży zrobić, by moc wypożyczać książeczki. Przy-

pomniała również dzieciom jak należy postępo-

wać z książkami. Dzieci mogły zobaczyć jak wy-

gląda biblioteka od środka. Pani Krysia przeczyta-

ła im również najnowszą historyjkę, jaka się 

przydarzyła Smerfom. Dziękujemy serdecznie za 

zaproszenie i słodki poczęstunek. 
 

M. Zuzelska 

 

 

„Słoneczka”  w  bibliotece 
 

Przez cały rok nasza pani bibliotekarka Krysia 

Suchołbiak odwiedza raz w tygodniu nasze przed-

szkole i czyta bajki. Tym razem sytuacja była 

odwrotna – przedszkolaki z grupy „Słoneczka” 

wybrały się na wycieczkę do naszej biblioteki 

w Drążdżewie. Pani Krysia oprowadziła nas po 

swoim królestwie. Pokazała jakie książki można 

tu spotkać, kto może je wypożyczać, jak założyć 

kartę czytelnika. Przedszkolaki dowiedziały się 

także, że w czytelni można poczytać i obejrzeć 

czasopisma. Można również skorzystać z kompu-

tera i obejrzeć na przykład wpisy i zdjęcia z na-

szej szkolnej strony internetowej i na bieżąco śle-

dzić ciekawostki z „życia drążdżewskich przed-

szkolaków”. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wi-

zyta w tym ciekawym miejscu. Niektóre dzieci 

jeszcze tego dnia pojawiły się w bibliotece z swo-

ją mamą i założyły sobie kartę czytelnika. Dzię-

kujemy pani Krysi za bardzo miłe przyjęcie i cie-

kawe informacje. 

Alicja Mizerek 



Wieści znad Orzyca Nr 5(121) maj 2017,    strona   15 

Jadą  goście,  jadą…. 
 

W dawnych wsiach nad Orzycem, mniej 

więcej co parę tygodni, zjawiali się w domu 

goście. Obyczaj naka-

zywał ich odpowiednio 

podjąć. Gościa przyj-

mowano w alkierzu (re-

prezentacyjnej izbie), 

gdzie jeden z domow-

ników bawił go rozmo-

wą. Osoba dotrzymują-

ca zaproszonemu towa-

rzystwa odpowiadała 

mu zazwyczaj pod względem wieku i zaintere-

sowań. Poza tym musiała znać się na grzeczno-

ści przynajmniej na tyle, żeby nie uchodzić za 

nieuprzejmą. Wszyscy domownicy starali się 

jak mogli, by dać się poznać przybyłemu z jak 

najlepszej strony. Gość bawiący krócej otrzy-

mywał poczęstunek jednorazowy, natomiast 

przybysz, który pozostawał na noc, dostawał 

oprócz kolacji także i śniadanie.  

Zaproszonego nie godziło się zbywać byle 

czym; poczęstunek musiał się składać z czegoś 

lepszego. Do najczęstszych gościnnych potraw 

należała jajecznica. Tworzyły ją dwa lub trzy 

jajka rozmieszane z pszenną mąką i usmażone 

na smalcu, w rondelku. Czasem zastępowały 

jajecznicę naleśniki z wiśniowymi konfiturami 

albo same jajka gotowane na miękko. Wszyst-

kie te potrawy jadało się z razowym chlebem. 

Do picia podawano herbatę lub kawę na mleku. 

Napoje te słodzono kostkowym cukrem lub 

kryształem ze szklanej cukiernicy w kształcie 

ogromnego kieliszka. Herbatę podawano 

w szklankach na spodkach, kawę raczej 

w fajansowych garnuszkach.   

Gość spożywał poczęstunek w towarzystwie 

i przy udziale zabawiającego go domownika. 

Bawienie gościa małomównego szkło jak 

z kamienia. Niekiedy gospodarzowi brakowało 

nowych pomysłów, więc powracał do tej samej 

sprawy po kilka razy, zgodnie z brzydkim po-

wiedzeniem: „Dookoła, panie pierdoła”. Nie-

bawem ogarniała go wielka chęć porzucenia 

gościa, ale nie wypadało. Wyczekiwał więc 

z niecierpliwością poczęstunku. Pojawiający 

się na stole talerz z jadłem witał z uczuciem 

ulgi.  

Aby dowieść swojej grzeczności i dobrego 

wychowania, przybysz przestrzegał następują-

cych zasad pobytu w gościnie. Po wejściu do 

izby zatrzymywał się koło progu, a gdy go po-

proszono, by usiadł, upierał się przez jakiś 

czas, że postoi. Dopiero uporczywe nalegania 

mogły go skłonić do przejścia do alkierza 

i zajęcia miejsca na krzesełku. Innym obo-

wiązkiem gościa było niedojedzenie potrawy 

do końca, choćby jej było niewiele, a jemu po-

rządnie doskwierał głód. Powinien jeść powoli, 

nie objawiając najmniejszych oznak chciwości. 

Źle też była widziana skwapliwość 

w zasiadaniu do stołu zaraz po pierwszym za-

proszeniu. Wypadało mu także zwrócić się do 

domowników z wezwaniem, by dotrzymywali 

mu towarzystwa przy stole. Podczas przyjęcia 

wzorowy gość otwierał usta w dużej mierze 

tylko po to, by pochwalić gospodynię za 

smaczny posiłek. Nie zaniedbywał też sposob-

ności, by wyrazić uznanie dla gospodarza, 

mówiąc przy tym o sobie z nadzwyczajną 

skromnością. Poza tym starał się pamiętać, że 

poczęstunek wymaga półgodzinnego odsiedze-

nia.  

Goście dzielili się na trzy rodzaje. Do pierw-

szego należeli ci, którzy przybywali w dni po-

wszednie za interesem. Byli to przeważnie 

młodociani krewni wysyłani z prośbą 

o pożyczenie chleba lub jakiegoś przedmiotu, 

bez którego trudno się było obejść. 

W gospodarstwie bowiem często coś się psuło. 

Na przykład złamał się orczyk, więc dla unik-

nięcia opóźnienia zwózki siana czy zboża po-

syłano któregoś z domowników do sąsiada lub 

najbliższego krewnego po pożyczkę. Tego ro-

dzaju gościa nie proszono zazwyczaj do izby 

na poczęstunek, a gdyby nawet i złożono mu 

taką propozycję, to powinien się wymówić 

brakiem czasu (choćby go miał aż za dużo). 

Nie należało po prostu robić gospodyni kłopo-

tu.  

Za prawdziwych gości uchodzili ci krewni, 

którzy przychodzili w niedzielę lub święto po 

południu. Latem siedzieli oni mniej więcej do 

zachodu słońca, zimą zaś do 9 wieczorem. Ta-

kie odwiedziny nie wymagały zaproszenia. 

Niedzielni goście nie przychodzili zazwyczaj 

z próżnymi rękoma. Przywitawszy się 

z małymi dziećmi, wręczali im po parę groszy 

na cukierki wraz z pogłaskaniem po głowie 

i słowami: „Duży (albo duża) rośnij”. 

Podkreśleniu dobrobytu domowników służy-

ło obowiązkowe, usilne namawianie gości do 

jedzenia, którzy odmawiali, by w końcu ulec 

namowom gospodarzy. Podczas posiłku roz-

mawiano o urodzaju, pogodzie, weselach, cho-

robach i różnych zdarzeniach w najbliższej 

i dalszej okolicy. Dużo czasu poświęcano 

zmartwieniom i troskom gospodarskim, 

zwłaszcza gdy któregoś z biesiadników spotka-

ło ostatnio utrapienie: padła kobyła lub świnia 

przygniotła po oproszeniu kilka prosiaków. Po-

szkodowanego pocieszano zwrotem „Jedna 

bieda to nie bieda”.  

Osobnym rodzajem gości byli krewni wstę-

pujący po drodze z odpustu. Przybywali oni na 

zaproszenie w czasie spotkania po odpusto-

wym nabożeństwie. Od dawien dawna panował 

bowiem zwyczaj urządzania w dzień odpustu 

(będącym w całej parafii dniem świątecznym) 

przyjęcia dla najbliższych krewnych z  innych 

parafii. Wyłamanie się z tego zwyczaju naraża-

ło na obmowę i odwzajemnienie się przy po-

dobnej sposobności.  

Spotkanie zwane obiadem odbywało się za-

raz po przyjeździe gospodarzy i gości 

z kościoła. Gdy biesiadnicy obsiedli stół, po-

jawiała się na nim najpierw wędlina i zsiadłe 

nogi. Prawie jednocześnie podawano karafkę 

wódki z kieliszkami, przy czym ich liczba nie-

koniecznie musiała wystarczać dla wszystkich 

biesiadników. Wielu z nich, a  zwłaszcza ko-

biety, dziękowały za alkohol. Pito go zresztą 

bardzo umiarkowanie, bo był drogi, a pijacy 

przedmiotem drwin. Każdemu było wiadomo, 

że: „Od wódki rozum krótki”. Uzupełnienie 

zakąski stanowiły kiszone ogórki 

i marynowane grzyby. 

Następnie podawano rosół z makaronem, 

zamieniany nieraz na czerwony barszcz, a po 

nim pieczeń z okraszonymi słoniną ziemnia-

kami (sosów na wsi nie przyrządzano). Wyma-

gania smakowe, a zwłaszcza wybrzydzanie 

traktowane były na wsi jako naganna fanaberia 

i „pańskie dziwactwo”, a tym samym brak do-

brego wychowania. 

Po obiedzie goście rozchodzili się w różne 

strony. Starsi oglądali zwykle całe gospodar-

stwo. Zawiązywała się przy tym pogawędka 

o urodzajach, cenach i różnych wydarzeniach. 

Gość wprowadzał zawsze element ożywienia 

w codzienne życie i często przynosił wieści 

z innych okolic. 

Co się tyczy młodych, to zwykle szli na łąkę, 

w pole lub do lasu. Po drodze cały czas śmiano 

się, żartowano i rozprawiano na różne tematy. 

Cała gromadka była bowiem ze sobą spokrew-

niona i wszyscy mieli sobie zawsze dużo do 

powiedzenia.  

Przed samym wieczorem zaprzęgano konie 

podkarmione w międzyczasie obrokiem go-

spodarza i zaczynano szykować się do drogi. 

Ale gospodyni ani myślała wypuścić gości bez 

podwieczorku. Dawano nań kawę albo herbatę, 

a do nich babkę drożdżową lub sucharki. Który 

gospodarz lubił wódkę, nie dał gościom wyje-

chać nie poczęstowawszy nią choć po kielisz-

ku.  

Na wyjezdnym gospodyni dzieliła wśród go-

ści różne rodzaje ciasta jako gościniec. Balow-

nicy opuszczali podwórze dobrze po zachodzie 

słońca. W drodze nie zaniedbano podzielić się 

uwagami o przebiegu przyjęcia oraz o rodzaju 

i jakości podawanych potraw.  

Dzieci nie brały udziału ani w przyjęciu 

obiadowym, ani w podwieczorku. Dla nich 

święte życie zaczynało się dopiero po wyjeź-

dzie gości. Wpuszczała je wtedy matka do al-

kierza, gdzie mogły uraczyć się tym, co zapro-

szeni pozostawili na talerzach przez grzecz-

ność.  

Dawna gościnność obowiązywała każde go-

spodarstwo, była jedną z najważniejszych norm 

obyczajowych.  

Samych pożądanych, miłych gości życzy 

Państwu  

Danuta Sztych 

W imieniu Czytelników  

„Wieści znad Orzyca”  

oraz Redakcji  

serdecznie dziękuję  

darczyńcy – mieszkańcowi 

gminy Krasnosielc, 

chcącemu pozostać anoni-

mowym,  

za wsparcie finansowe 

w kwocie 500 złotych,  

przekazane  

Towarzystwu Przyjaciół 

Ziemi Krasnosielckiej  

z przeznaczeniem na  

działalność wydawniczą. 
 

Sławomir Rutkowski 

Prezes TPZK 
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Naturalna  ochrona  roślin 

 
  Od wielu lat zwraca się uwagę na zmniejsze-

nie, a nawet zaniechanie stosowania środków 

chemicznych i sztucz-

nych nawozów. Dlatego 

w naszych ogrodach 

przydomowych, dział-

kach, warzywnikach 

i sadach używajmy jak 

najmniej środków che-

micznych. 

Naturalne środki ochrony roślin są oparte na 

substancjach roślinnych – zarówno na rośli-

nach uprawianych w ogrodzie, jak i na chwa-

stach i ziołach dziko rosnących, czyli dostęp-

nych i darmowych. Są łatwe do sporządzenia 

i tanie. W tej grupie preparatów ochronnych do 

wyboru mamy naturalne środki ochrony roślin 

sporządzane samodzielnie, oraz gotowe bio-

preparaty do kupienia w sklepie. Dodatkowo 

możemy wspomóc się pułapkami do wyłapy-

wania szkodników.  

Gnojówka roślinna 
   Powstaje, gdy rośliny zalewamy wodą i po-

zostawiamy na kilka tygodni (od 1 do nawet 

6 tygodni), aż sfermentują. Przy ciepłej pogo-

dzie fermentacja następuje już po kilku dniach. 

Ciecz należy mieszać rano i wieczorem, aby 

zapewnić dostęp tlenu konieczny przy fermen-

tacji. Uwaga: wydziela nieprzyjemny zapach.  

Gnojówka nadaje się do użytku, gdy jest kla-

rowna, a na jej powierzchni nie zbiera się już 

piana. Można jej używać przez okres od 1 do 2 

miesięcy, a osad z dna naczynia wylać na 

kompost. Gnojówki z takich roślin jak pokrzy-

wa, skrzyp polny, żywokost, mają największe 

znaczenie w nawożeniu roślin oraz zwalczaniu 

niektórych patogenów.  

Gnojówka z pokrzyw 

1 kilogram świeżego ziela zalewamy 10 litrami 

zimnej wody i zostawiamy na 2–3 tygodnie. 

Używana w rozcieńczeniu z wodą 1:10, 

wzmacnia rośliny, doskonale nawozi glebę 

i zwalcza mszyce na początku inwazji. Można 

podlewać wiele warzyw, kwiaty jednoroczne, 

byliny, drzewa i krzewy owocowe (uwaga: nie 

wolno podlewać fasoli, grochu, czosnku i cebu-

li!), bez rozcieńczenia można polać pryzmę 

kompostową, aby stymulować proces rozkładu 

resztek roślinnych. 

Gnojówka z bzu czarnego 

1 kg świeżych lub 200 g suszonych liści, kwia-

tów i pędów bzu czarnego zalewamy 10 litrami 

wody i odstawiamy na 4 do 5 dni.  

Stosujemy do odstraszania kretów i nornic, 

wlewając gnojówkę butelką do norek. 

Gnojówka z czosnku 

75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świe-

żych (lub 200g suszonych) liści i łusek czosnku 

zalewamy 10 l wody. Po 2 tygodniach sprysku-

jemy glebę, i w zależności od zastosowania 

rozcieńczamy wodą 1:10 lub stosujemy bez 

rozcieńczenia. 

Działanie: gnojówka z czosnku w rozcieńcze-

niu 1:10 ma działanie wzmacniające i zapobie-

ga  występowaniu chorób grzybowych, a bez 

rozcieńczania pomaga zwalczać połyśnicę 

marchwiankę (należy stosować w okresie lo-

tów), przędziorki oraz już istniejące infekcje 

bakteryjne i grzybowe. 

Gnojówka ze skrzypu polnego 

1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin za-

lewamy 10 l wody na 5–6 dni. Przed zastoso-

waniem rozcieńczamy 1:50. Stosujemy na ro-

śliny w okresie wegetacji przy słonecznej po-

godzie, by zwalczyć mszyce, przędziorki, mi-

seczniki i tarczniki. 

Wyciągi roślinne 
   Uzyskamy, zalewając świeże lub suszone 

ziele zimną wodą i zostawiając na 12–24 go-

dziny, aż do wytworzenia lekkiej pianki. Prze-

cedzony wyciąg najlepiej użyć tego samego 

dnia, gdyż po tym czasie następuje jego fer-

mentacja - starszy niż jeden dzień wyciąg 

można pozostawić do całkowitego przefermen-

towania. 

Wyciąg z aksamitek 

1 kg suszonych aksamitek moczymy w 10 l 

ciepłej wody przez 48 godz.  

Stosujemy nierozcieńczony w razie wystąpie-

nia mszyc. 

Wyciąg z bzu czarnego 

1 kg świeżych lub 200 g suszonych liści 

i kwiatów bzu moczymy w 10 l wody przez 24 

godziny.  

Stosujemy w rozcieńczeniu z wodą 1:10, opry-

skujemy glebę i rośliny w celu zwalczenia rol-

nic, bielinka kapustnika, mszyc.  

Wyciąg z cebuli 

100 g łusek cebuli zalewamy 5 litrami wody, 

gotujemy przez 35 min. 

Stosujemy bez rozcieńczania zapobiegawczo 

lub przy porażeniu, na rośliny zaatakowane 

przez mszyce, miodówki, skoczki i przędzior-

ki. Opryskujemy 3 razy co 5 dni. 

Wyciąg z czosnku 

200 g ząbków czosnku rozdrabniamy mieląc 

lub przeciskając przez praskę, zalewamy 10 

litrami wody i odstawiamy na 3–4 dni. 

Stosujemy bez rozcieńczania wiosną i latem, 

zapobiegawczo i przy porażeniu roślin przez 

mszyce, połyśnicę marchwiankę, przędziorki 

i liczne choroby grzybowe. 

Wywary (odwary) 
   Przygotowujemy je zalewając rośliny wodą i 

mocząc przez 12–24 godziny. Następnie pod-

grzewamy do wrzenia (lub gotujemy przez 20 

do 30 minut), pozostawiamy po przykryciem 

do wystygnięcia. Zamknięty w słoiku wywar 

zachowuje właściwości przez 3–4 miesiące. 

Wywar ze skrzypu polnego 

1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin za-

lewamy litrem wody i moczymy przez 24 go-

dziny. Następnie gotujemy na bardzo małym 

ogniu przez 30 minut. Po przestygnięciu ce-

dzimy i stosujemy do oprysków w rozcieńcze-

niu z wodą 1:3. 

Stosujemy w okresie wegetacji przy słonecz-

nej pogodzie, najlepiej w godzinach poran-

nych. Rośliny opryskujemy przez 3 tygodnie 

w odstępach co 3 dni przy porażeniu mącznia-

kiem prawdziwym i rzekomym, rdzą.  

Wywar z liści pomidorów 

0,5 kg świeżych liści pomidorów gotujemy 

w 5 litrach wody przez 30 min. 

Stosujemy w rozcieńczeniu z wodą 1:3 gdy 

występują szkodniki i zapobiegawczo przed 

ich wylotem. Pomaga zwalczać mszyce, przę-

dziorki, pchełki, bielinka kapustnika.  

Wywar z wrotyczu 

250 g rozdrobnionego ziela lub 40 g suszu 

wrotyczu pospolitego moczmy w 5 l wody 

przez 24 godziny, następnie przez 20–30 mi-

nut gotujemy na wolnym ogniu. Po wysty-

gnięciu cedzimy i rozcieńczamy z wodą w sto-

sunku 1:5, 

Stosujemy zapobiegawczo i przy porażeniu ro-

ślin przez mrówki, pchełki, mączlika szklar-

niowego. 

Napar  
Otrzymujemy, gdy rośliny zalewamy wrząt-

kiem i pozostawiamy pod przykryciem na oko-

ło 30 minut. 

Napar z bylicy piołun 

150 g świeżego ziela lub 15 g suszu zalewamy 

5 litrami wrzącej wody. Studzimy pod przy-

kryciem. 

Stosujemy zapobiegawczo oraz w czasie pora-

żenia roślin przez śmietkę cebulankę, połyśnicę 

marchwiankę i różne choroby grzybowe. 

 

Małgorzata Bielawska 

 

 

Ośrodek  Doradztwa  

Rolniczego  informuje 
 

   Są jeszcze wolne miejsca na kurs chemiza-

cyjny: 1-dniowy dla osób, którym się skończy-

ła ważność zaświadczenia oraz 2-dniowy dla 

osób, które chcą uzyskać zaświadczenie po raz 

pierwszy. Kursy odbędą się w Karniewie 

w czerwcu.  

Informacje i zapisy: Małgorzata Bielawska, 

tel. 692 781 745. 

 

W imieniu Czytelników 

„Wieści znad Orzyca” 

oraz Redakcji 

serdecznie dziękuję 

Władzom  

Gminy Krasnosielc,  

a szczególnie wójtowi  

Pawłowi Ruszczyńskiemu  

za wsparcie finansowe 

w kwocie 2 400 złotych, 

przekazane 

Towarzystwu Przyjaciół 

Ziemi Krasnosielckiej  

z przeznaczeniem na  

działalność wydawniczą. 

 

Sławomir Rutkowski 

Prezes TPZK 
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Kwaśśśna… 
 

…śliwka, śmietana, mina, gleba. No dobra, 

powiecie, te pierwsze i owszem, ale gleba??? 

I owszem! Nie dziwię 

się, że zdziwieni, bo 

wielu moich klientów 

na pytanie, czy posadzili 

borówkę w kwaśną 

ziemię (skrót myślowy - 

powinno być w glebę 

o odczynie kwaśnym, 

a odczyn gleby określa 

się za pomocą wartości pH), patrzą na mnie 

lekko zaniepokojeni. Ale po kolei: co to jest ta 

kwaśna ziemia i czy aby nie jest zepsuta i na-

daje się do sadzenia czegokolwiek i co to jest 

to tajemnicze pH? Uwaga, teraz będzie trochę 

naukowo. 

Otóż moi drodzy, odczyn gleby to nic inne-

go jak jej wartość pH, czyli stopień stężenia 

jonów wodorowych do jonów wodorotleno-

wych. Skala pH zawiera się między 0 a 14. Im 

mniejsza wartość, tym gleba bardziej kwaśna. 

Tyle nauka, teraz będzie po ludzku. Ta krót-

ka formułka pozwala stwierdzić nam, co w na-

szym ogrodzie urośnie, a co nie. Często słyszy-

cie określenie „rośliny kwasolubne” i wcale nie 

oznacza to, że trzeba je podlewać wodą z ogór-

ków kwaszonych. Ta grupa roślin, do których 

należą między innymi borówka (największa 

amatorka kwaśnej gleby), magnolia, hortensja, 

rododendron, azalia, wszystkie iglaki, najlepiej 

rosną w glebie o odczynie kwaśnym (borówka 

pH 3,8-4,8), tzn. że przy właśnie takim stopniu 

stężenia jonów roślinie tej najłatwiej pobrać 

składniki pokarmowe, czyli nie tylko wodę ale 

też makro i mikropierwiastki odpowiedzialne 

za właściwy rozwój rośliny. 

Działkowicze bardzo często bagatelizują od-

czyn gleby, skupiając się tylko na uprawie 

i nawożeniu, co często wywołuje wszelkiego 

rodzaju frustracje: no przecież chodzę i podle-

wam i rozsypuję te nawozy, a tu nic nie rośnie! 

Jak wsadziłam (em) tak siedzi! I będzie tak sie-

działo i marniało, choćbyśmy się zapracowali 

na amen, bo ziemia albo za kwaśna, albo nie-

dostatecznie kwaśna. 

 Kłopotliwa sprawa z tym pH, bo w zasadzie 

na pierwszy rzut oka nie możemy stwierdzić, 

jaką ziemią dysponujemy w ogrodzie, ale drugi 

rzut tym okiem może doprowadzić nas do 

pewnych podejrzeń. Chodzi o to, że obecność 

niektórych roślin na naszej działce może 

świadczyć o tym, że gleba jest kwaśna, np. 

mech, szczaw polny, skrzyp polny (taka chuda 

choinka). Jeśli zobaczymy te chwasty w swoim 

ogrodzie, to możemy być pewni, że mamy gle-

bę o odczynie kwaśnym, ale dalej nie wiemy, 

jak kwaśnym. Do dokładnego określenia od-

czynu pH służą specjalne pehametry. Mogą to 

być urządzenia elektroniczne albo bardziej pro-

ste - tacka+płyn Helliga. W tym miejscu po-

zwolę sobie zaapelować do informatyków, 

elektroników i innych fachowców z tej dzie-

dziny, aby wymyślili  jakąś aplikację na telefon 

komórkowy, która precyzyjnie pozwoli okre-

ślić odczyn gleby. Na przykład zakopujemy te-

lefon na głębokość 15 cm i po 5 minutach ma-

my wynik. Ha, ha, oczywiście żarcik. Moje 

dzieci, które są dla mnie cybernetycznymi gu-

ru, nie darowałyby mi, czytając ten tekst (a 

zdarza im się!), aż takiej ignorancji z mojej 

strony. Oczywiście, że bez zakopywania tele-

fonu… 

Jak widać, bez znajomości odczynu gleby 

dosyć trudno o dobre plony. Ba, nawet z głu-

pim trawnikiem (przepraszam za „głupi”) mo-

żemy mieć problem. Trawa nie potrzebuje żyz-

nej gleby, bo urośnie nawet na piasku, jeśli do-

starczymy jej wodę, ale jeżeli musi konkuro-

wać z wszechobecnym mchem, to się podda. 

Trawnik często okalają krzewy iglaste sadzone 

w kwaśne podłoże, najczęściej tworzące szpa-

ler, przez który promienie słoneczne nie do-

świetlają podłoża i właśnie w tym miejscu 

mech ma szerokie pole do popisu, bo i wilgoć, 

i kwaśna ziemia. Po pewnym czasie wypiera 

trawę i zamiast trawnika mamy też zielono, ale 

nie od trawy. W takich przypadkach bardzo 

ważne jest nawożenie, które pozwoli nam 

podwyższyć pH gleby, a tym samym mchom 

przestanie się tam podobać. Systematyczne 

nawożenie trawników specjalnym nawozami 

do tego przeznaczonymi (nie chodzi tylko 

o dostarczenie azotu, ale o mikro- i makro-

pierwiastki) pozwoli nam uniknąć takiej sytu-

acji. Proszę pamiętać też o nieocenionym 

a niedocenionym Dolomicie, który odkwasza 

glebę i może być ratunkiem dla wielu upraw, 

bo w kwaśnej glebie dobrze rosną tylko nie-

liczne, wymienione przeze mnie (nie wszystkie 

oczywiście), gatunki roślin. Pozostałe zdecy-

dowanie bardziej wolą wyższą wartość pH (ok. 

6–7), czyli naukowo jest odczyn lekko kwaśny. 

Pamiętajcie więc, że zanim coś zaplanujecie 

posadzić lub posiać, to najpierw upewnijcie się, 

czy Waszym roślinom będzie tam dobrze, tzn. 

czy pH gleby jest odpowiednie do ich wyma-

gań. Inaczej to szkoda Waszej pracy i pienię-

dzy. 

Pozdrawiam z „odkwaszoną” miną, bo pięk-

ne słońce na niebie. 

 

Iwona Pogorzelska 

Smacznie  i  niedrogo! 
 

Karczek na zimno 

1 kg karczku bez kości, 4-5 dużych ząbków 

czosnku, 4 ziarenka ziela angielskiego, 6 ziare-

nek pieprzu, 2 duże liście laurowe, 1-2 łyżki 

musztardy, 1 łyżeczka kminku ( można ominąć), 

1 łyżka soli, 1 łyżka cukru, 2 łyżki maggi w pły-

nie lub lubczyku. 

Mięso myjemy i wkładamy do dopasowanego 

garnka - nie może być za duży. Zalewamy wo-

dą, tak, żeby mięso było zakryte. Dodajemy 

wszystkie przyprawy  (musztardę najlepiej jest 

rozpuścić wcześniej w wodzie) i całość dopro-

wadzamy do zagotowania. Trzymamy na ogniu 

10 min i odstawiamy. Mięso powoli studzimy 

w zalewie. Odstawiamy na minimum 12 go-

dzin, a po tym czasie powtarzamy czynność - 

gotujemy 10 minut, wolno studzimy w zalewie. 

Dopiero po upływie kolejnych 12 godzin wyj-

mujemy z zalewy, odstawiamy do ocieknięcia 

i wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Kro-

imy cieniutko i podajemy do chleba. 

Paszteciki… z patelni 

50 dag mąki pszennej, 25 g świeżych drożdży, 

1 płaska łyżeczka cukru, 1 łyżeczka soli 

pół łyżeczki suszonego czosnku , 3 łyżki rozto-

pionego masła, szklanka letniego mleka, 2 jaj-

ka, 1 łyżka octu.  

Farsz: 2 ugotowane kurze udka lub inne mięso 

gotowane, 1 cebula, 1 łyżka posiekanej natki 

pietruszki, po 1 łyżeczce granulowanego 

czosnku i ulubionych  ziół, sól i pieprz do sma-

ku. 

Farsz: cebulę kroimy w kosteczkę i rumienimy 

na łyżce oleju. Mielimy razem z mięsem i do-

prawiamy farsz ziołami, czosnkiem, pieprzem 

i solą. Dodajemy jajko i zieleninę, dokładnie 

wyrabiamy. 

Ciasto: drożdże mieszamy z cukrem, kilkoma 

łyżkami mleka i mąki. Odstawiamy na 15 mi-

nut w ciepłe miejsce. Resztę mąki przesypuje-

my do miski, dodajemy wyrośnięty zaczyn 

i resztę składników. 

Wyrabiamy ciasto ręką 10 minut, aż stanie się 

lśniące i gładkie. Dzielimy je na dwie części 

i wałkujemy nadając formę prostokąta o grubo-

ści około 0,5 cm. Farsz dzielimy na cztery czę-

ści i rozkładamy na bokach ciasta. Środek sma-

rujemy  białkiem, zwijamy z obu stron do 

środka, lekko zgniatamy i kroimy na 5 centy-

metrowe kawałki. Przykrywamy ściereczką 

i zostawiamy na 15 minut. 

Smażymy partiami na rozgrzanym oleju na ma-

łym ogniu, ale na gorącym oleju ze wszystkich 

stron, na złoty kolor. Podajemy do barszczu al-

bo na przekąskę, także na zimo. 

 

Szybkie ciasto z porzeczkami (agrestem, 

drobnymi truskawkami itp.) 

1 kostka margaryny, 1 szklanka cukru, 

2 szklanki mąki, 2 płaskie łyżeczki proszku do 

pieczenia, 4 jajka, mały cukier waniliowy, 

2 szklanki porzeczek (lub innych owoców), cu-

kier puder  

Porzeczki myjemy pod bieżącą wodą i osusza-

my, oddzielając od szypułek. Posypujemy łyż-

ką mąki i delikatnie mieszamy przez potrząsa-

nie. Margarynę rozpuszczamy i studzimy. Całe 

jajka ubijamy około 10 minut z cukrem, tak 

długo, aż masa zbieleje. Dodajemy  stopniowo 

pozostałą mąkę przesianą z proszkiem do pie-

czenia, na końcu nie przerywając ucierania, 

cienkim strumienie wlewamy tłuszcz. Miksu-

jemy do połączenia się składników. Ciasto 

przelewam na blaszkę wysmarowaną tłuszczem 

i wysypaną bułką tartą. Posypujemy porzecz-

kami i wstawiamy do nagrzanego do 180 st. 

piekarnika na 45 min. Gorące posypujemy cu-

krem pudrem. 

 

Krem truskawkowy 

500 ml śmietany kremówki 30%, 50 dag tru-

skawek, 1 łyżka cukru pudru, 2 op. fixu do 

śmietany 

 

Truskawki myjemy, osaczmy na sicie i odry-

wamy szypułki. Kilka sztuk odkładamy, resztę 

miksujemy 

Odłożone owoce kroimy w kosteczkę. Śmieta-

nę ubijamy z fixem na sztywno, dodajemy cu-

kier puder i truskawki. Podajemy w puchar-

kach po schłodzeniu w lodówce. 

 

Małgorzata Bielawska 
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IX  Gminny 

Konkurs  Czytelniczy 
Okładka  mojej  ulubionej  książki 
 

W dniu 23 V 2017 r. w Zespole Szkół w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu 

odbyło się podsumowanie IX Gminnego Kon-

kursu Czytelniczego „Okładka mojej ulubionej 

książki”. Konkurs był adresowany do uczniów 

klas IV–VI ze szkół podstawowych z terenu 

naszej gminy. Zadaniem uczestników konkursu 

było wykonanie okładki swojej ulubionej 

książki. Na konkurs wpłynęły 63 prace ze 

szkół podstawowych w Amelinie, Drążdżewie, 

Krasnosielcu i Rakach. Prace oceniała komisja 

w składzie: 

- Aldona Rusinek, 

- Krystyna Wierzbicka–Rybacka, 

- Małgorzata Czarnecka. 

Po wnikliwej analizie prac komisja konkur-

sowa dokonała oceny prac i przyznała: 
 

miejsca I następującym osobom: 

- Katarzyna Glinka SP Raki 

- Aleksandra Kuprajtys SP Krasnosielc 

- Magdalena Sobocińska SP Krasnosielc 

- Weronika Wronowska SP Krasnosielc 
 

miejsca II następującym osobom: 

- Oliwia Płuciennik SP Drążdżewo 

- Klaudia Bednarczyk SP Drążdżewo 

- Oliwia Piórecka SP Krasnosielc 
 

miejsca III następującym osobom: 

- Amelia Sierak SP Krasnosielc 

- Mikołaj Gwiazda SP Amelin 

- Olga Piotrowska SP Raki 
 

przyznano również wyróżnienia: 

- Karolina Mizerek SP Amelin 

- Łucja Klimkiewicz SP Amelin 

- Julia Gołota SP Amelin 

- Ewa Gałązka SP Krasnosielc 

- Wiktoria Płuciennik SP Drążdżewo. 
 

W imieniu komisji konkursowej prace sko-

mentowała Pani Małgorzata Czarnecka. Na-

stępnie pani dyrektor Anna Kardaś wręczyła 

dyplomy i nagrody. Pani Dyrektor podzięko-

wała wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. 

 

Andrzej Sierak 

„Okładka 

mojej  ulubionej  książki” 
 

Pozwolę sobie skomentować prace konkur-

sowe sądząc, iż jestem wyrazicielką opinii ca-

łej komisji. Na konkurs dostarczono 63 prace 

ze wszystkich szkół podstawowych, najwięcej 

z PSP w Krasnosielcu i Drążdżewie. Ich po-

ziom był bardzo różny i zapewne wynikał z ta-

lentu plastycznego, umiejętności posługiwania 

się warsztatem plastycznym, pewnej artystycz-

nej wrażliwości, wyobraźni, a także ilości cza-

su przeznaczonego na wykonanie dzieła. Dla 

nas istotny okazał się pomysł. Na wstępie więc 

odrzuciliśmy, po dokładnym sprawdzeniu, pra-

ce będące plagiatami - pomysły twórcze jako 

żywo przemalowane z okładek już wydanych 

i funkcjonujących w obiegu czytelniczym ksią-

żek. Niektóre z nich były jak pracowicie wy-

konane kserokopie. A szkoda. Bo talent arty-

styczny wyraźnie przegrał z brakiem artystycz-

nej wizji. (Bo zakładam, że książka ulubiona = 

przeczytana. A przygody bohaterów, miejsca 

i czas akcji świetnie znane).  

Były i takie prace, które miały się nijak do 

treści książki - jakby powiedziała komisja ma-

turalna - błąd rzeczowy. Po pierwszej selekcji 

przyjrzeliśmy się pracom biorąc pod uwagę 

kompozycję - zachowanie proporcji między 

tekstem i ilustracją, spójność i równą ich waż-

ność. Doceniliśmy też wkład pracy i zastoso-

wane techniki i materiały plastyczne. Wybór 

był trudny.  

Urzekły nas: 

  mroczność okładki Harrego Pottera 

(M. Sobocińska),  

  cekinowy Charlie i fabryka czekolady, 

(A. Kuprajtys),  

  inny niż wszystkie obraz do dobrze znanego 

Pinokia (K. Glinka),  

  spójny kolorystycznie i kompozycyjnie po-

mysł na okładkę książki O psie, który jeździł 

koleją (W. Wronowska),  

  przedszkolna niemal prostota bujnego łanu 

traw w okładce do książki Ten obcy 

(O. Piotrowska), 

 prostota Najdłuższej podróży (W. Płucien-

nik), 

 artystycznie stemplowana okładka Hobbita 

(O. Płuciennik), 

 misternie wyrysowane listki okładki do Ta-

jemniczego ogrodu (O. Piórecka), 

 czy sympatyczny kudłaty piaskoludek 

z Historii amuletu (Ł. Klimkiewicz). 

Każda z ilustracji miała „coś”, co mogło za-

chęcić do zanurkowania głębiej, w treść. 

I jeszcze jedno spostrzeżenie. Konkurs był 

szkolny, ale okładki to nie tylko lektury. 

I dzięki Bogu. Bo to oznacza dokładnie tyle, że 

młodsze pokolenie jednak czyta (63% Polaków 

nie czyta wcale). I wielu z nich nie jest staty-

stycznym Polakiem, który czyta ledwie jedną 

książkę rocznie. Czego sobie i innym książko-

lubom życzę. 

 

Małgorzata Czarnecka 

 

Zaproszenie 
do udziału w konkursie kulinarnym  

„Dodaj  szczyptę  ziół” 
 

Kółko Rolnicze „Nowe Sielczanki” w No-

wym Sielcu przystępuje do realizacji projektu 

„Magia ziół w tradycyjnej rodzinnej kuchni”, 

finansowanego ze środków gminy Krasnosielc. 

Projekt obejmuje dwa zadania:  

1. Turniej Kulinarny – a w nim: konkurs kuli-

narny z atrakcyjnymi nagrodami na tradycyjne 

danie z dodatkiem ziół oraz festyn wiejski dla 

całych rodzin i zabawa taneczna – 1 VII 2017 

r. 

2. Wyjazd do Podlaskiego Ogrodu Ziołowego 

w Korycinach - 29 VIII 2017 r. 

 

Konkurs kulinarny pod hasłem „Dodaj 

szczyptę ziół” odbędzie się w sobotę 1 VII 

2017 r. w świetlicy wiejskiej w Nowy Sielcu. 

Przewidujemy udział ok. 45 uczestników, 

mieszkańców gminy Krasnosielc, głównie 

członków KGW i Kółek Rolniczych. Uczestnik 

zgłasza 1 potrawę z dodatkiem ziół z wybranej 

kategorii: 

- potrawy pochodzenia zwierzęcego (z mięsa, 

ryb, jajek, mleka), 

- potrawy pochodzenia roślinnego, 

- potrawy łączone (pierogi, rolady, sałatki), 

- desery, napoje, herbatki. 

W każdej kategorii nagrodzimy po 3 produk-

ty oraz przyznamy po 1 wyróżnieniu. 

Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej (do od-

bioru w GOK w Krasnosielcu) wraz z przepi-

sem kulinarnym przyjmuje do 24 VI 2017 r. 

prezes KR „Nowe Sielczanki” Małgorzata Bie-

lawska, GOK w Krasnosielcu, pokój nr 5. Ilość 

miejsc ograniczona, liczyć się będzie kolejność 

zgłoszeń. 

Małgorzata Bielawska 



Wieści znad Orzyca Nr 5(121) maj 2017,    strona   19 

Okładka  mojej  ulubionej  książki – czytaj na s. 18. 



Wieści znad Orzyca Nr 5(121) maj 2017,    strona   20 

 

Wieści  znad  Orzyca 
   miesięcznik 

   Towarzystwa 

   Przyjaciół  Ziemi 

   Krasnosielckiej 

 

      egzemplarz bezpłatny 

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40a, tel. 29 71 75 205 

Nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu  

Zespół redakcyjny: Sławomir Rutkowski kom. 796 030 115 rutkowski.plus@gmail.com 

Tomasz Bielawski kom. 604 645 355 dotomka@vp.pl  Małgorzata Bielawska kom. 692 781 745  

domalagos@gmail.com,  Danuta Sztych /SGGW/  danuta_sztych@interia.pl 

Mirosław Chodkowski oraz Alicja Grabowska, Magdalena Kaczyńska, Iwona Pogorzelska 

Korekta: Maria Weronika Kmoch 

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji publikowanych tekstów, a także opatrywania 

ich własnymi tytułami. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy. Wydawca mo-

że wykorzystywać powtórnie lub udostępniać materiały wcześniej opublikowane przez TPZK. 

Nakład: 1 000 egz. Druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy, Przasnysz ul. Gdańska 1 

Dziś zamawiasz u nas materiały na dach - najpóźniej za trzy dni masz je u siebie. 

Przyjedziemy do ciebie i bezpłatnie dokonamy pomiarów, doradzimy co kupić, by było i solidnie i tanio. 

Zamówiony towar dowozimy bezpłatnie.   Zadzwoń:   29 767 31 07    Napisz:   biuro@kurpdach.pl 

Zenon Rolek 

Drążdżewo 150,  662 570 485 

XIV  Biegi  Przełajowe  

im.  Ireny  Siewińskiej – patrz s. 11. 

mailto:rutkowski.plus@
mailto:dotomka@vp.pl
mailto:domalagos@gmail.com
mailto:biuro@kurpdach.pl

