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   26 stycznia 2019 roku maturzyści klas III Li-
ceum Ogólnokształcącego i IV Technikum 

Agrobiznesu w Zespole Szkół 
im. Tadeusza Kościuszki bawili 
się na balu studniówkowym. 
Swoją obecnością na uroczysto-
ści zaszczycili nas Wicestarosta 
powiatu makowskiego Dariusz 
Budny oraz radny powiatu Sła-
womir Rutkowski. Radę Rodzi-
ców reprezentował Jarosław 
Skowroński. 

Bal studniówkowy został ofi-
cjalnie otwarty przez dyrektora 
szkoły pana Tomasza Olkow-
skiego, następnie, staropolskim 
zwyczajem, uczniowie zatań-
czyli poloneza. Tradycyjnie był 
czas na podziękowania i życzenia. Młodzież 
dziękowała nauczycielom i wychowawcom za 
trud włożony w naukę i przygotowanie do eg-

zaminów, dyrektor i goście życzyli młodzieży 
doskonałej zabawy i powodzenia na maturze. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa, któ-
ra trwała do białego rana. 

 

Aleksandra Rykaczewska, fot. powyżej 
 

3 

7 kwietnia, w niedzielę, o godz. 15, 
rozpocznie się w GOK-u w Krasnosiel-
cu, prelekcja dr Łukasza Stanaszka 
z Państwowego Muzeum Historyczne-
go w Warszawie. 

Prelekcja będzie o tym, jak patrząc 
w nasze geny powiedzieć skąd jeste-
śmy? - Czy Mnie - Janinie Kowalskiej 
bliżej do Słowian czy Wikingów, czy eu-
ropejczycy są z Azji czy może z Afryki? 

Poznacie tak wiele ciekawych faktów, 
że zmieni się wasz pogląd na historię. 

 

Przyjdźcie koniecznie 
Zapraszam  

Sławomir Rutkowski 
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Turniej Tańca 2019 
 
Dnia 21 lutego 2019 roku podczas zabawy 

choinkowej w Szkole Podstawowej w Krasno-
sielcu odbył się Turniej Walca Wiedeńskiego. 
Była to już 18 edycja, w której rywalizowały 
ze sobą pary taneczne z klas V-VII, VIII SP 
oraz III gimnazjum. Nauka tańca to ważny 
element programu wychowania fizycznego rea-
lizowany przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego. Odbywa się w czasie lekcji, gdzie 
uczniowie poznają podstawowe kroki, uczą się 
właściwej postawy tanecznej, poznają nowe 
figury oraz tworzą własne układy do wybranej 

muzyki. Przygotowując oprawę muzyczno–
taneczną wsparcia nauczycielom udzieliła 
p. Agnieszka Gałązka, której widać ciężko roz-
stać się ze szkołą a tym bardziej z walcem wie-
deńskim. Nie od dziś wiadomo, że taniec 
kształtuje charakter człowieka, ułatwia kontak-
ty międzyludzkie, jest środkiem na nieśmiałość 
i samotność, uczy form zachowania się, podno-
si kulturę życia codziennego, uczy dobrych 
obyczajów i zwyczajów, daje radość, pewność 
siebie. Stąd cieszy fakt, że w tegorocznym tur-
nieju udział wzięło 34 pary: 16 par z kategorii 
klas V-VII, 10 par z klas VIII i 8 par z klas III 
gimnazjum, czyli łącznie w turnieju wzięło 
udział 68 uczniów naszej szkoły. Byli to: 

Klasy V-VII:  
1. Emilia Kryszk i Macin Kuplicki 
2. Sara Grabowska i Andrzej Gołota 
3. Zuzanna Kosińska i Michał Wróblewski 
4. Milena Grzymek i Dawid Bieńkowski 
5. Amelia Sierak i Bartek Drążek 
6. Wiktoria Kryszk i Paweł Zabielski 
7. Julia Piętka i Adam Bojarski 
8. Wiktoria Perzanowska i Dawid Dzięcioł 
9. Ewa Gałązka i Radosław Okoniewski 
10. Maria Więcek i Jan Grabowski 
11. Aleksandra Kuprajtys i Franciszek Że-

browski 
12.Gabriela Matuszewska i Bartosz Beczak 
13. Zuzanna Załęska i Jakub Różacki 
14. Anna Kaszuba i Jakub Pszczoła 
15. Izabela Myślak i Aleksander Drewelus 
 
Klasy VIII: 
1. Dominika Grzymek i Paweł Szewczak 
2. Kinga Pera i Kacper Podgórski 
3. Gabriela Krakowiecka i Adrian Radomski 
4. Anna Lewandowska i Bartosz Sagański 
5. Klaudia Kowalczyk i Mateusz Prusik 
6. Roksana Kowlaczyk i Rafał Rekosz 

7. Wiktoria Rykaczewska i Michał Kuplicki 
8. Julia Chełchowska i Adam Gałązka 
9. Aleksandra Sobocińska i Kamil Stolarczyk 
10 Aleksandra Kuciej i Kacper Jadczak 

Klasy III Gimnazjum: 
1. Joanna Popielarska i Wiktor Łada  
2. Justyna Klicka i Jakub Szewczak 
3. Magdalena Żebrowska i Dominik Pełtak 
4. Oliwia Gałązka i Jakub Kęszczyk 
5. Patrycja Kryszk i Dawid Pełtak 
6. Bożena Kuźma i Mateusz Rostkowski 
7. Liliana Sierak i Jakub Polakowski 
8. Natalia Kryszk i Bartosz Olszewski 

Z wszystkich par jury 
w składzie: p. Anna Kar-
daś, p. Konrad Zysk, 
p. Mirosław Chodkow-
ski, p. Iwona Ziemska 
oraz siostra Agnieszka 
Ciurzyńska, wybrało po 
jednej parze z każdej ka-
tegorii. Znaleźli się 
w nich: 

Z klas V-VII: Ewa Ga-
łązka i Radosław Oko-
niewski 

Z klas VIII: Julia 
Chełchowska i Adam 
Gałązka  

Z klas III Gimnazjum: 
Natalia Kryszk i Bartosz 
Olszewski. 

Uczestnicy turnieju 
otrzymali słodki upominek, a zwycięscy statu-
etki ufundowane przez Radę Rodziców. Zanim 
przewodnicząca jury p. Anna Kardaś ogłosiła 
zwycięskie pary, walca wiedeńskiego zatań-
czyli zeszłoroczni absolwenci naszej szkoły - 
Aleksandra Zega i Bartosz Budny. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również: Ayeza 
Haas z Brazylii i Tarek Chihi z Algerii /na fot. 
powyżej/ – wolontariusze uczestniczący w 
projekcie Kidspeak. 

Wszystkim parom gratulujemy odwagi, 
dziękujemy za występ i mamy nadzieję, że za 
rok będziemy świadkami kolejnej edycji. 

 
Katarzyna Grabowska i Grzegorz Gałązka 

- nauczyciele wychowania fizycznego  
fot. nr 3 na s. 1 oraz nr 1 i 2 na s. 2 

 
 

Choinka szkolna 
 
W dniu 21.02.2019 r. w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Krasnosielcu odbyła się 
choinka szkolna. Dzieci młodsze bawiły się od 
godz. 14 do 16.30, a pozostałe starsze klasy od 
16.30 do 21.00. Dla młodszych dzieci grał 
i śpiewał tata uczennicy klasy trzeciej Ani - 
Pan Grzegorz Gębarowski z zespołu 
HOLIDAY, który bezinteresownie poświęcił 
wolny czas, aby uświetnić choinkę swoim wy-
stępem. Klasy starsze zaczęły choinkę od tra-
dycyjnego już Turnieju Tańca Walca Wiedeń-
skiego. Była to już 17 edycja. Po konkurso-
wych walcach przyszła pora na wyśmienitą za-
bawę. Dla obydwu grup wiekowych Rada Ro-
dziców przygotowała słodki poczęstunek. 

 
A. Błaszkowska, fot. nr 4 na s. 2 

Bal przebierańców 
 

W dniu 5 marca 2019 r. w holu Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu po-
jawiły się niezwykłe postacie. Można było spo-
tkać królewny, czarownice, spidermanów, ze-
bry, rycerzy i wiele innych postaci. Na balu ju-
ry w składzie: Hanna Flejszer, Anna Krukow-
ska, Weronika Chojnowska i Alina Błaszkow-
ska wybrało królową i króla balu. Zostali nimi: 
Zuzanna Orzoł z kl. Ib i Mikołaj Kołodziejczyk 
z kl. IIIa. Król i królowa balu otrzymali upo-
minki i dyplomy. Jury nagrodziło także dziew-
czynki z kl. IIb, które pięknie tańczyły podczas 
całego balu. Były to: Łucja Glinka i Maria 
Zduniak. Wszystkie dzieciaki były ładnie po-
przebierane i pięknie się bawiły. Bal można za-
liczyć do bardzo udanych.  

 
A. Błaszkowska 

fot. nr 3 na s. 2 
 
 
 

Język  Ojczysty 
„Rzecz aż nazbyt oczywista, 
że jest piękną polska mowa: 
Jędrna, pachnąca, soczysta, 

melodyjna, kolorowa”. 
T. Boy –Żeleński 

 
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego, święto którego ce-
lem jest przypomnienie wszystkim narodom, 
jak ważny jest szacunek do języka ojczystego. 

Naszym językiem narodowym jest język pol-

ski, dlatego w dniach 25.02 – 1.03 obchodzili-
śmy Tydzień Języka Polskiego, podczas które-
go uczniowie wykonywali wiele zadań. Bawili 
się w tropicieli błędów (najlepszym tropicielem 
okazała się D. Orzoł z klasy IV), brali udział 
w konkursie ortograficznym (największą czuj-
nością ortograficzną wykazała się M. Skłodo-
wska z klasy II), starali się nie połamać sobie 
języka czytając łamańce językowe. Ostatniego 
dnia losowo wybrane drużyny z klas IV–VIII 
rywalizowały w II Turnieju języka polskiego. 
Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wie-
dzą z zakresu języka, ale również refleksem. 
Najwięcej punktów – cukierków zdobyła klasa 
VIII, ale pozostałe drużyny również poradziły 
sobie doskonale. Podczas Tygodnia Języka Oj-
czystego na szkolnych korytarzach pojawiły się 
piękne cytaty o języku polskim, a w bibliotece 
wystawa słowników.  

Tydzień Języka Polskiego uświadomił 
wszystkim, jak ważne jest pielęgnowanie języ-
ka ojczystego. 

Ewa Grabowska 
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Wszystkie kolory świata 
 
28 lutego w Szkole Podstawowej im. Św. 

Stanisława Kostki w Amelinie odbył się kier-
masz wykonanych przez uczniów laleczek, 
które były symbolem pomocy, jaką społecz-
ność szkolna udzieliła najbardziej potrzebują-
cym uczniom na świecie. Kiermasz owych la-
lek miał związek z ogólnopolską akcją 
„Wszystkie Kolory Świata” organizowaną 
przez UNICEF Polska. Przy okazji tego wyda-
rzenia jednocześnie odbył się kiermasz ciast i 
wypieków, a wszyscy przybyli goście (rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, 
przyjaciele szkoły) mieli okazję podziwiać wy-
stęp artystyczny naszych uczniów związany z 
regionalną tradycją „Zapustów”.  

Własnoręcznie wykonane, staranne i praco-
chłonne dzieła stworzone przez 29 uczniów 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Każda lalka znalazła swojego opiekuna i trafiła 
do nowego domu. Wszystkim darczyńcom 
bardzo dziękujemy i cieszymy się, że wśród 
nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą bezintere-
sownie nieść pomoc. 

 
Ewa Grabowska, fot. obok 

 
 

Zapusty w SP Amelin 
"Powiedział nam Bartek,  

że dziś tłusty czwartek" 
 
28 lutego uczniowie klas VI–VIII przedsta-

wili obrzęd zapustny. Do chaty ubogich, ale 
gościnnych gospodarzy zawitała grupa przebie-
rańców, a wśród nich grzeczne aniołki, piękne 
cyganki z cyganem, roztańczona babka z dzia-
dem, Żyd. Nie zabrakło też śmierci, kominia-
rza, kozy, bociana no i oczywiście psotnych 
diabełków. Kolorowi przebierańcy tańcem 
i śpiewem rozbawiali domowników i przyby-
łych do szkoły gości. Za występ zostali nagro-
dzeni koszem pysznych pączków, a także 
gromkimi brawami. 

 
Ewa Grabowska, fot. obok 

 
 

Piraci w bibliotece 
 
21 lutego, podczas Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego, do szkolnej biblioteki zawi-
tali piraci. Wraz z pierwszoklasistami wyruszy-
li na poszukiwanie cennego skarbu, czyli 
prawdziwej wiedzy ukrytej w książkach. Ucz-
niowie klasy pierwszej, zanim zostali wpusz-
czeni przez piratów oraz Neptuna i towarzy-

szące mu Panny Wodne na Książkolandię mu- sieli wykonać wiele trudnych zadań: rozwią-
zywali zagadki, roz-
poznawali, z jakiej 
bajki pochodzi doty-
kany przez nich re-
kwizyt. Po wykona-
niu wszystkich pole-
ceń, oraz odnalezie-
niu skrzyni ze skar-
bem, pierwszoklasiści 
złożyli uroczystą 
obietnicę, że będą 
chętnie przychodzić 
do biblioteki, czytać 
książki oraz o nie 
dbać.  

Pani Dyrektor Bo-
gusława Więcek do-
konała uroczystego 
pasowania każdego 
ucznia pierwszej kla-
sy na czytelnika, oraz 

wręczyła pamiątkowy dyplom i zakładkę do 
książki. Gościem specjalnym uroczystości była 
Pani Krystyna Wierzbicka-Rybacka - Dyrektor 
Publicznej Biblioteki Samorządowej 
w Krasnosielcu, która zabrawszy głos pogratu-
lowała nowym czytelnikom, oraz podarowała 
im książki na pamiątkę, a na poprawę humoru 
coś słodkiego.  

 
Anna Larenta 

Szkoła Podstawowa w Amelinie 

TYNKI  MASZYNOWE 
506 814 073 

* tynki gipsowe Knauf Diamant i lekkie 
* darmowa wycena, szybka realizacja 
* profesjonalne wykonanie 
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,,Ach, co to był za bal” 
Bal charytatywny na rzecz 
Przedszkola w Krasnosielcu 

 
W dniu 16 lutego 2019 r. odbył się wyjątko-

wy i jedyny w swoim rodzaju pierwszy bal 
w historii Przedszkola w Krasnosielcu. W so-
botni wieczór do sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Krasnosielcu przybyło ponad 80 osób.  

Celem balu była integracja środowiska, bu-
dowanie życzliwego klimatu wokół przedszko-
la, a przy okazji zgromadzenie dodatkowych 
funduszy.  

W imieniu organizatorów Panie z Rady Ro-
dziców uroczyście powitały zgromadzonych 
gości i podziękowały wszystkim uczestnikom 
za przybycie, zachęciły do licytacji, kiermaszu 
i zabawy oraz czuwały nad całością imprezy. 
W trakcie balu odbyła się licytacja podarowa-
nych przez sponsorów, bardzo atrakcyjnych 
i różnorodnych przedmiotów. Znalazło się na 
niej wiele ciekawych przedmiotów m.in. prze-
piękny świecznik dekoracyjny, dwa obrazy, 
kolacja dla dwojga, materiały na zasłonki i fi-

rany wraz z jego uszyciem, vou-
cher na zajęcia fitness oraz kilka 
propozycji zabiegów kosmetycz-
nych. 

Swój wkład w organizację balu 
mieli również nauczyciele 
i pracownicy Przedszkola. Przez 
kilka dni własnoręcznie przygo-
towywali serwetki w kształcie 
serc, oryginalne kartki walentyn-
kowe i razem z rodzicami deko-
rację sali. 

Wspaniała atmosfera i porywa-
jąca muzyka bardzo sprzyjały hojności bawią-
cych się gości, dzięki którym wszystkie zgro-
madzone artykuły zostały zlicytowane. Zebra-
na kwota w całości zostanie przeznaczona na 
budowę wiaty, która pozwoli uchronić dzieci 
przed deszczem, czy upalnym słońcem. Jed-
nocześnie stając się sceną podczas wielu 
przedszkolnych uroczystości. 

Na zakończenie licytacji głos zabrała dyrek-
tor Przedszkola – Pani Agnieszka Gałązka 
wspominając, gdy obejmowała funkcję dyrek-
tora nie myślała, że spotka się z tak miłym 
przyjęciem, i tak operatywnymi, i życzliwymi 
rodzicami. Wszystkim z całego serca podzię-
kowała za wszelkie wsparcie. Na ręce trzech 

przedstawicieli władz samorządowych obec-
nych na balu złożyła podziękowanie za dotych-
czasową współpracę i okazaną pomoc. Wyrazi-
ła też nadzieję na dalszą współpracę w tak mi-
łej atmosferze. Szczególne podziękowania 
skierowała jednak do Pań z Rady Rodziców: 
Pani Małgorzaty Nidzgorskiej, Pani Magdaleny 
Tadrzak, pani Marty Kuplickiej, Pani Anny 
Franczak, Pani Moniki Drewelus, Pani Anny 
Żerańskiej. Pomysł balu, jego organizacja to 

właśnie ich zasługa. Na koniec złożyła wszyst-
kim życzenia dużo zdrowia, każdego dnia a w 
dniu dzisiejszym udanej zabawy do białego ra-
na. Usatysfakcjonowani i bardzo zadowoleni 
z karnawałowej imprezy goście zapewnili nas, 
organizatorów, że bardzo chętnie wezmą udział 
w kolejnym, drugim Balu Charytatywnym 
Przedszkola w Krasnosielcu, na który już dziś 
zapraszamy. 

Organizatorzy balu serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do zorganizowania 
tego wspaniałego wydarzenia.  

Dobro czynione dziś wraca zawsze ze zdwo-
joną siłą!!! 

Bardzo dziękujemy Panom Rafałowi i Alber-
towi Wilkowskim za wspaniałą oprawę mu-
zyczną, a Paniom kucharkom z Pienic za wy-
śmienite potrawy. 

Do zobaczenia za rok! 
M. Drewelus 

 

Dzień Języków Obcych 
w ZS. im. Tadeusza Kościuszki 

 
Dnia 21 lutego w naszej szkole po raz kolej-

ny świętowaliśmy Dzień Języków Obcych. 
W tym roku podczas uroczystości swoją obec-
nością zaszczycili nas wyjątkowi goście zza 
granicy: Ayeza Haas – studentka sztuki z Bra-
zylii oraz Mahomed Tarek Chihi – student ję-
zyka francuskiego z Algierii. Odwiedzili nas 
także gimnazjaliści z Krasnosielca. 

Cele naszego spotkania to: 
− umożliwienie młodzieży Zespołu Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu pre-
zentacji swoich umiejętności językowych 
i aktorskich, 

− propagowanie różnorodności kulturowej, 
− zachęcanie do przełamywania barier języ-

kowych, 
− motywowanie do nauki języków obcych. 

W dzisiejszym świecie zagraniczne wyjazdy 
w celach turystycznych lub zarobkowych stały 
się tak popularne, że umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów z obcokrajowcami stała się 
wręcz niezbędna. 

W tym roku poszczególne klasy wylosowały 
następujące kraje: klasa I LO – Francję, II LO 
– Algierię, III LO – Niemcy, II TA – Wielką 
Brytanię, III TA – Brazylię, IV TA – Rosję. 
Uczniowie każdej klasy mieli za zadanie przy-
gotować ok. 10 minutową prezentację danego 
kraju. Wystąpienia miały różną formę: prezen-
tacji multimedialnych, skeczy, koncertów, po-

kazów tanecznych 
oraz degustacji tra-
dycyjnych potraw 
zagranicznych. 
Ocenie podlegały 
następujące katego-
rie: sposób prezen-
tacji, merytorycz-
ność przekazywa-
nych informacji, 
walory humory-
styczne oraz staran-
ność wykonania. 
Każdy element 
oceniany był w ska-
li od 1 do 3. Mak-
symalnie można by-
ło uzyskać 12 punk-
tów.  

W jury zasiadły: 
przewodnicząca - 
pani Joanna Kra-
szewska, członko-
wie – pani Ewa 
Dobrzyńska i pani 
Beata Grabowska. 
Po burzliwych ob-
radach komisja 
ogłosiła werdykt. I 
miejsce i główną 
nagrodę w formie 
bonu o wartości 100 złotych otrzymała klasa I 
LO, II miejsce zdobyła klasa II LO, III miejsce 
przypadło klasie IV TA. Pozostałe klasy 

otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział 
w konkursie. 

 

Magdalena Wróblewska 
– nauczyciel języka angielskiego  
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"Odgłosy" 
 
Poniżej publikujemy kilka zdań przesłanych 

na ręce Pana Apolinarego Zapiska od jego 
przyjaciółki - Czytelniczki Krasnosielckich Ze-
szytów Historycznych i Wieści znad Orzyca, 
wraz z jej autorskim wierszem. 

Redakcja 
 
"Panie Dyrektorze! 
Dziękuję serdecznie za całkiem ciekawą lek-

turę. Podziwiam ludzi, 
którzy pracują nad 
opracowaniem tego 
kwartalnika, jak rów-
nież tych, którzy za-
mieszczają w nim swoje 
artykuły czy wspomnie-
nia. Tacy ludzie podbu-
dowują moją wiarę w 
człowieka w ogóle. We 

współczesnym zmaterializowanym świecie są 
to prawdziwe rodzynki, ponieważ ludzie zwy-
kle zanim cokolwiek zrobią, liczą czy im się to 
opłaca. Wspomnienia Pana szkolnego Kolegi 
są bardzo interesujące. Ciekawe, bogate w zda-
rzenia życie przedstawione barwnym, obrazo-
wym językiem, okraszone dużą dozą humoru, 
więc z przyjemnością je przeczytałam. Nawet 
to, co było smutne, trudne czy nawet tragiczne 
w życiu tego Pana i innych ludzi, którzy w cza-
sie wojny czy po wojnie żyli, zostało pokazane 

tu bez typowego patosu czy cierpiętnictwa i to 
właśnie, moim zdaniem, jest cenne, bo niety-
powe. (...) 

A. i H. Kosiedowscy" 
 
Od Redakcji: autorka jest emerytowaną polo-
nistką, absolwentką KUL-u, obecnie mieszka 
w woj. pomorskim. 
 
 

Może kiedyś... 
 
Ojczyzno moja, przed wiekiem wskrzeszona,  
Przeorana wojnami, krwią Ojców zroszona, 
Wymodlona, wytęskniona... 
Bądź pozdrowiona! 

A Dziś nie nosisz, jak dawniej, berła. 
Ani złotej korony, 
A i płaszcz Twój nieświeży 
Wstydliwie poplamiony. 

Kajdan Ci oszczędzono, 
Jesteś niepodległa, wolna, 
Lecz w mądrość i dobroć swych dzieci, 
Jak dawniej, mało zasobna. 

Nie świecisz blaskiem nadziei 
Zorzą wysoką i jasną, 
Bo Cię polityczne miernoty 
Otoczyły zbyt ciasno. 

Ich ścieżki błędne i kręte, 
Ich zamiary nie jasne, 
Ich celem nie jest Twe dobro 
Lecz, niestety, ich własne. 

Jedni Cię mają za "dojną", 
Inni za nie swoją, 
Choć Bóg częsty na ich ustach 
Wcale się Go nie boją... 

Nawet ci, co u steru, 
Rzekomo z obywatelskiej troski, 
To nie Polacy - klejnoty, 
To tandetne broszki... 

Unia nas ostrzega, prosi, uczy praworządno-
ści... 

O, Boże, chyba nie masz nad nami litości... 
Bądź wreszcie roztropny narodzie, 
Gdy pójdziesz do urny, 

Jednych odeślij do diabła, 
A drugich do kruchty. 
Nie daj się znów nabrać na bezczelny blef, 
Odważnie oddziel ziarno od chwastów i plew. 

Może wtedy bezpowrotnie minie ten ponury 
czas, 

Może ktoś diamentem zalśni, 
Poprowadzi nas... 
Może będziesz Ojczyzno matką i domem 

D L A W S Z Y S T K I C H, 
Bez podziału na Żydów i ''sorty''. 
Może nam się zdarzy jeszcze prawdziwa, dobra 

odnowa, 
A wnuk z dumą zaśpiewa znane z pieśni słowa: 
„Jakie to szczęście, że żyć mi przyszło 
W kraju nad Wisła, 
Ja to mam szczęście”. 

Alicja Kosiedowska 
 

II Akcja Krwiodawstwa 
w Drążdżewie 

 
Honorowe oddawanie krwi jest całkowicie 

bezpieczne, zajmuje niewiele czasu nie przy-
sparza większych pro-
blemów. Mimo to co 
roku powraca problem 
braku krwi. Średni 
w każdej minucie ktoś 
potrzebuje krwi. Jedna 
jej jednostka, którą od-
daje krwiodawca, może 
uratować życie nawet 
trzem osobom. Warto 

pamiętać o tym, że każdy z nas lub naszych 
bliskich może kiedyś znaleźć się w nagłej sytu-
acji, gdy będzie potrzebował transfuzji - prze-
konuje o tym Jarosław Skowroński organizator 
akcji krwiodawstwa przy parafii pw. św. Izydo-
ra w Drążdżewie. Krew niestety jest nie do za-
stąpienia. Nie ma dla niej żadnego substytutu, 
mimo, że już od dziesiątków lat trwają prace 
nad taką substancją - wyjaśnia mi pielęgniarka 
podczas pobierania krwi. Krew jest bezcennym 
darem, który może ocalić życie drugiego czło-
wieka. Nie da się jej wytworzyć syntetycznie, 
jedyną fabryką krwi jest ludzki organizm.  

By oddać krew, należy zgłosić się do punktu 
krwiodawstwa, zabierając ze sobą dowód toż-
samości ze zdjęciem. Po rejestracji i wypełnie-
niu ankiety jesteśmy poddawani badaniu lekar-
skiemu i laboratoryjnemu. Krew może być po-
brana jedynie od osób całkowicie zdrowych. 
Sam akt jej oddania zajmuje około 10 minut. 
Łącznie moja wizyta w punkcie krwiodawstwa 
zajęła mi 50 minut. W ciągu doby poprzedzają-
cej oddanie krwi dawca powinien wypić około 
2 litry płynów, wyspać się i być wypoczętym. 

Bardzo ważne jest także, by przed udaniem się 
do punktu krwiodawstwa zjeść lekki posiłek 
oraz nie pić alkoholu także w dniu poprzednim. 
Każdemu honorowemu krwiodawcy przysługu-
je posiłek regeneracyjny: 8 czekolad, wafel 
i sok. W dniu oddania krwi mamy także prawo 
do zwolnienia z pracy. Osoby, które by oddać 
krew dojeżdżają spoza miasta mogą liczyć na 
zwrot kosztów. Bezpłatnie każdy może też 
uzyskać wyniki swoich badań: morfologię oraz 
wirusologiczne. Oddanie krwi winno być zaw-
sze aktem dobrej woli krwiodawcy (stąd też 
podkreśla się słowo „honorowy”). Zaprzecze-
niem tego aktu jest zaś handel krwią. Stworze-
nie wolnego rynku ludzkich organów i krwi 
rodzi niebezpieczeństwo wykorzystywania lu-
dzi biednych. Pozbawieni środków do życia, 
byliby oni zmuszeni do sprzedaży swoich or-
ganów i krwi. Mogłoby to przyczynić się do 
powstania pewnej formy niesprawiedliwości 
społecznej, a nawet segregacji. Ludzie bogaci, 
kupując potrzebne organy i krew, zapewniliby 
sobie wyższy standard opieki zdrowotnej i ży-
cie o wyższej jakości. Natomiast ludzie biedni 
takich możliwości zostaliby pozbawieni. Co 
więcej, byliby narażeni na krzywdzące wyko-
rzystywanie. Powstałby tu wyraźny 
podział na uprzywilejowanych i tych 
„zwykłych”.  

Nauczanie Kościoła katolickiego 
w odniesieniu do handlu krwią idzie 
po linii personalistycznej koncepcji 
człowieka. Jan Paweł II mówi o tym 
w kontekście transplantacji orga-
nów. Zdecydowanie przeciwstawia 
się przedmiotowemu traktowaniu 
całości ludzkiego ciała, czy też jego 
części: „jakkolwiek postępowanie 
prowadzące do komercjalizacji 
ludzkich organów lub do traktowa-

nia ich jako przedmiotów wymiany lub handlu 
musi być uznane za moralnie niedopuszczalne, 
ponieważ wykorzystanie ciała jako «przedmio-
tu» poniża godność ludzkiej osoby” - pisze Oj-
ciec Święty. 

Z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej 
człowiek ma prawo nie tylko do życia i zdro-
wia, ale również do integralności swojego cia-
ła. Może jednak dla ratowania życia, poświęcić 
część swego organizmu dla ratowania drugiej 
osoby. Toteż Kościół zachęca do dawstwa 
krwi. Szlachetną postawę reprezentują zwłasz-
cza ci, którzy reagują na apele, by natychmiast 
oddać krew ofiarom wypadków. Wśród daw-
ców, co godne podkreślenia, znajduje się wielu 
ludzi młodych, chcących ratować życie swojej 
bliskiej osobie.  
 

Serdeczne podziękowania dla  
Księdza Proboszcza Leszka Kamińskiego 

za pomoc w zorganizowaniu  
akcji krwiodawstwa 

 

Barbara Rogalska, fot. na s. 2 
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Znamy Mistrzów Wsi Karolewo  
w Tenisie Stołowym 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Karolewie nie próżnuje. Tym razem 
członkinie tego Koła postanowiły zadbać o zdrowie i kondycję miesz-
kańców i zorganizować I Wiejski Turniej Tenisa Stołowego o tytuł 
„Mistrza Wsi Karolewo”. 

Kobiety we wsi Karolewo nie lubią siedzieć w miejscu więc na za-
kończenie ferii zimowych postanowiły zorganizować turniej tenisa sto-
łowego. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, ale sądząc po frekwencji 
na pewno nie ostatnia.  

Zawody były rozłożone na dwa dni (9-10 lutego) i zostały podzielone 
na 3 kategorie wiekowe: dzieci do lat 14 oraz młodzież do lat 20 rywa-
lizowała w sobotę, natomiast dorośli konkurowali w niedzielę. 

Do turnieju dla dzieci zgłosiło się 15 osób. Po zaciętych i pasjonują-
cych meczach najlepszy okazał się Kacper Gwiazda, który w półfinale 
pokonał Mikołaja Graczyka. Podium uzupełnił Hubert Jurczewski. 

W drugiej kategorii wiekowej pojawiło się mniej chętnych, ale poje-
dynki również stały na wysokim poziomie. Wśród młodzieży mistrzem 
okazał się Kacper Bednarczyk. Drugie miejsce zajęła Jagoda Graczyk 
natomiast trzecie miejsce przypadło Pawłowi Radzińskiemu. 

Kulminacją turnieju był konkurs dla dorosłych, który zgromadził spo-
rą widownię. Do zawodów podeszło 11 osób. W tym przypadku rów-
nież nie mogło zabraknąć ciekawych spotkań. Ostatecznie tytuł Mistrza 
Wsi Karolewo wywalczył Waldemar Jurczewski. Wicemistrzem została 
Agata Karaszewska, a trzecie miejsce na podium zajął Artur Bielski.  

Nic dziwnego, że mecze były bardzo wyrównanie i długie. Każdy za-
wodnik chciał zdobyć puchar oraz zostać Mistrzem Wsi Karolewo 
w swojej kategorii wiekowej. Nikt jednak nie mógł czuć się przegrany, 
ponieważ na każdego zawodnika czekały nagrody pocieszenia.  

Jak pokazała frekwencja przez cały weekend, ten pierwszy turniej nie 
musi okazać się ostatnim. Gospodynie z Karolewa są na tyle energiczne 
i pomysłowe, że z pewnością zorganizują kolejne turnieje, może już nie 
tylko w tenisa stołowego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicja-
tywny Koła Gospodyń Wiejskich z Karolewa. 

Małgorzata Bieńkowska 
 
Koncert muzyczny ,,Gitara gitarze nierówna” 

 

W dniu 22.02.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Krasnosielcu odbył się kolejny koncert muzyczny pt. "Gitara gitarze nie 
równa". Zaprezentowane zostały gitary: klasyczna, elektryczna i baso-
wa. Czy trzy gitary w jednym zespole to nie za dużo? Okazuje się, że 
każdy instrument ma swoje miejsce, tylko musi je znać, bo inaczej zrobi 
się muzyczny bałagan. Dzieci dowiedziały się czym jest muzyka roz-
rywkowa, wcieliły się w role muzyków. Podsumowaniem był konkurs 
wiedzy, w którym dzieci otrzymały książeczki oraz symboliczny kubek. 
Zwyciężczynią okazała się Alicja Regulska z kl. IIa. 

A. Błaszkowska 
 

,,Spotkania z muzyką” 
 

Dnia 22.02.2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się kolejne spotka-
nie z muzyką - ,,Gitara gitarze nierówna”. Tym razem przedszkolacy 
dowiedzieli się jak zbudowane są gitary i jakie są ich rodzaje. 

Nasi mali artyści z wielkim zaangażowanie wcielili się w role mło-
dych muzyków kapeli. Wspólnie z artystami ze studia ,,Pozytywka” 
wykonali znane utwory muzyki rozrywkowej, przy których wszyscy 
uczestnicy bawili się doskonale.  

Na zakończenie spotkania odbył się krótki konkurs muzyczny, które-
go zwycięzcą okazał się Dawid z gr. IV.   

Wszyscy z niecierpliwością zarówno duzi jak i mali uczestnicy spo-
tkania będziemy czekać na kolejno wizytę ,,Pozytywki”. 

 
M. Wnuk  

Zaczarowane skrzypce 
 

W dniu 15.03.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu odbył się kolejny 
koncert muzyczny pt. ,, Zaczarowane skrzypce”. Zły czarnoksiężnik uwielbia wrzaski o poranku 
a jego zabawę zakłóca wyjątkowo łagodna i harmonijna muzyka dobiegająca z sąsiedniego króle-
stwa. Koniecznie trzeba coś z tym zrobić. Dzieci zostały wciągnięte w świetną zabawę.  

W konkursie podsumowującym koncert wygrał Michał Szczepański z kl. Ia., który otrzymał sym-
boliczny kubek. 

A. Błaszkowska 
 

Wieści znad Orzyca Nr 2-3 (142-143)luty-marzec2019, strona 7 



Seniorzy na Podlasiu 
 
Na koniec sezonu turystycznego Seniorzy 

wybrali się na Podlasie. Wycieczka zaczęła się 
od niewielkiego, ale 
ciekawego Tykocina. 
Zobaczyliśmy budynek 
przyklasztorny, w któ-
rym kręcono sceny do 
filmu „U Pana Boga za 
piecem”. Sam kościół 
pw. Trójcy Przenaj-
świętszej jest częścią 
zespołu klasztornego, 

który został wzniesiony z fundacji Jana Kle-
mensa Branickiego w XVII wieku. Wyposażo-
ny w stylu barokowym ma piękną fasadę para-
wanową z jasnożółtym tynkiem i czerwonym 
dachem. Na bokach elewacji stoją 2 wieże po-
łączone z budynkiem kościoła łukami i arka-
dami, wykończonymi misternymi rzeźbami. 
Wejście do świątyni zamknięte jest żelaznym 
ogrodzeniem i bramą ozdobioną popiersiami 
4 ewangelistów. Podziwialiśmy wewnętrzne 
ściany powleczone polichromią, a ołtarz głów-
ny bogato pozłacany. Nad kruchtą zbudowany 
jest balkon chóralny z rokokowymi organami. 

Tuż obok, w zabytkowym dworku Branic-
kich funkcjonuje Urząd Miejski. Na Rynku 
w kształcie wydłużonego prostokąta stoi orygi-
nalny pomnik hetmana Czarnieckiego na ko-
niu, nie uszkodzony przez żadną wojnę w cią-
gu kilku wieków. Okazało się, że jest to drugi 
najstarszy pomnik w Kraju po warszawskiej 
Kolumnie Zygmunta. Najcenniejszym zabyt-
kiem tego miasta jest Wielka Synagoga, druga 
co do wielkości i jedna z najstarszych w Polce. 
Powstała w 1642 roku w centrum ówczesnej 
dzielnicy żydowskiej. Po niemieckiej dewasta-
cji  odbudowana dopiero w latach 70-tych 20 
wieku razem z pobliskim domem talmudycz-
nym. Oba obiekty stanowią siedzibę Muzeum 
Kultury Żydowskiej, w którym zobaczyliśmy 
bogatą kolekcją eksponatów z zachowanym 
wystrojem ścian i najważniejszym miejscem 
w świątyni tj. ozdobną niszą przeznaczoną do 
przechowywania Tory oraz ze zbudowanym 
centralnie podestem otoczonym filarami z bal-
dachimem.  

Jednak największą atrakcją turystyczną jest 
zamek króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy 
– Zygmunta Augusta, odbudowany na kształt 
pierwotnej warowni wzniesionej przez Litwi-
nów wśród otaczających mokradeł. Tam 
w 1705 roku August II Mocny po raz 
pierwszy wręczył Order Orła Białego, 
który do dziś jest najstarszym i jedno-
cześnie najwyższym polskim odznacze-
niem. Obecnie jest to muzeum, a w jego 
podziemiach zwiedzaliśmy Salę Szklaną 
z olbrzymim piecem wykonanym z bo-
gato zdobionych kafli oraz wieżę wię-
zienną z piękną panoramą na okolicę. 

Następnym zwiedzanym miastem był 
Białystok. Powitał nas rozległy Pałac 
Branickich z powitalną bramą wjazdową 
i szerokim dziedzińcem. W barokowych 
wnętrzach dawnej rezydencji magnac-
kiej nazywanej „Wersalem Podlasia” 
(obecnie siedziba Uniwersytetu Me-
dycznego). Seniorzy zwiedzali reprezen-
tacyjne sale, korytarze, oszałamiającą 
klatkę schodową z pięknymi rzeźbami, a 

z balkonu podziwiali barokowy park na 2 po-
ziomach. Na dolnym położony jest park typu 
angielskiego otoczony promenadami, a na gór-
nym ogród francuski z geometrycznymi raba-

tami oraz ciekawą Altaną pod Orłem obrośnię-
tą licznymi pędami pnączy.  

Stąd spacerek do samego centrum z nietypo-
wym, bo trójkątnym Rynkiem Kościuszki i za-
bytkowym budynkiem przeznaczonym na ra-
tusz. Do podziwiania z tego miejsca nadaje się 
malutki z pozoru kościółek doklejony do czer-
wonej, znacznie większej części świątyni. To 
najstarszy białostocki zabytek, pochodzący 
z roku 1617, rozbudowany w 1900 roku. 
W nieodległym miejscu, między blokami do-
strzec łatwo pomnik Spalonej Synagogi z tabli-
cą informacyjną o losach tutejszych Żydów, 
z których jeden –Ludwik Zamenhof - był twór-
cą międzynarodowego języka Esperanto; tu jest 
ulica jego imienia. Nieco dalej widoczna z da-
leka Cerkiew św. Mikołaja z klasyczną kopułą 
zbudowaną na planie czworoboku. Zachwycił 
nas pozłacany ikonostas i bogate wyposażenie 
dopełniające całość tego soboru, ważnego dla 
wyznawców prawosławia, którzy stanowią 20 
% mieszkańców miasta.  

Teraz pora wyjechać ze stolicy Podlasia do 
uzdrowiska w Supraślu, położonego na skraju 
Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Supraślą. 
Dzięki walorom ekologicznym, specyficznemu 
klimatowi oraz znajdującym się w pobliżu ob-
fitym złożom borowin, miasto uzyskało 
w 1999 roku status uzdrowiska. To tutaj na po-
czątku XVI wieku swój monaster wybudowali 
mnisi z Litwy i założyli 1 z 5 męskich klaszto-
rów prawosławnych w Polsce. Zakonnicy –
bazylianie - zajmowali się gromadzeniem i ko-
piowaniem ksiąg, a Supraska Ikona Matki Bo-
żej była otaczana szczególnym kultem z uwagi 
na uznawane cuda. W drukarni tutejszej po-
wstała większość ksiąg liturgicznych, a od 
XVIII wieku drukowano tu również dzieła 
świeckie w języku polskim. Pozostałe maszyny 
drukarskie można oglądać w Muzeum Druku 
na terenie Monasteru. Na sąsiedniej ulicy funk-
cjonuje Muzeum Ikon z bogatym zbiorem ob-
razów wykonanych w różnych epokach, zróż-
nicowanej w formie i technice. Ikonostas mo-
nasterskiej cerkwi  Zwiastowania Przenaj-
świętszej Bogurodzicy był trzyrzędowy w stylu 
gdańskim, ale wojska radzieckie zrujnowały go 
doszczętnie podczas nalotów w latach 1941-
1942. Ten najcenniejszy ikonostas zabytków 
sztuki sakralnej został odbudowany na podsta-
wie dokumentacji, a tuż obok na wspólnym 
dziedzińcu udostępniono nam mniejszą cer-
kiew św. Jana Teologa z barokowym ikonosta-
sem. Mało kto wie, że od roku 2008 w mona-
sterze co roku odbywa się Międzynarodowy 

Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia. 
Pomimo nieciekawej pogody Seniorzy 

przeżyli kolejną ciekawą wycieczkę, za 
której zaplanowanie i zorganizowanie 
gorąco dziękują pani kierownik Gmin-
nego Klubu Seniora w Krasnosielcu mgr 
Urszuli Dembickiej. 

 
Zofia Beczak-Radomska 

 
fot. od góry: Monaster w Supraślu, 
Święte miejsce w synagodze Tykocin 
i Największa cerkiew w Białymstoku - 
patrz również fot. na s. 19 
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Dzień Jubilata w Klubie Seniora 
 

W dniu 28 IX 2018 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. Spośród 
wszystkich członków Gminnego Klubu Seniora w Krasnosielcu wyłoniono 
tych, którzy w bieżącym roku kończą 65, 70 lub 75 lat. W siedzibie GOK-u 
zorganizowano spotkanie poświęcone takim jubilatom z udziałem wójta Gmi-
ny pana Pawła Ruszczyńskiego, pracowników miejscowego OPS oraz dyrektor 
GOK-u pani Beaty Heromińskiej. Wyróżnionym osobom okolicznościowe dy-
plomy wręczył pan Wójt z pomocą szefowej Klubu Seniora pani Urszuli Dem-
bickiej, a kierownik OPS pani Irena Kurzac okazjonalne laurki. Ponadto jubi-
laci obdarowani zostali upominkami i kwiatkami ze szczerymi życzeniami 
zdrowia, dobrej kondycji oraz kontynuacji dotychczasowej aktywności.  

Na tak wzniosłe święto przygotowano tradycyjną lampkę szampana, wspa-
niały tort i odpowiedni zestaw potraw w ilości odpowiedniej do liczby przyby-
łych osób. Po oficjalnej części przyszła pora na wesołe śpiewanie biesiadnych 
piosenek, poprzedzone chóralnym wykonaniem hymnu seniorów autorstwa 
szefowej Klubu pani Urszuli Dembickiej. Radosna atmosfera tego spotkania 
wpisała się w serię wszelkich akcji w wykonaniu krasnosielckich seniorów, 
a cała impreza zapoczątkowała nową tradycję świętowania takich jubileuszy 
w większym gronie. 

Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyni-
ły się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości. 

Zofia Beczak-Radomska 
 

Młodzi Kacprzyńscy 
 

W dniach 27 i 28 grudnia 2019 r. odbył się XXVII Międzynarodowy Turniej 
Tenisa Stołowego w Radości. Wzięły w nim udział Marta Kacprzyńska, zaj-
mując pierwsze miejsce w kategorii klas V oraz Joanna Kacprzyńska, która 
w trudniejszej w tym roku kategorii klas VI-VIII w grupie A zajęła miejsce 
trzecie.  

Ponadto Marta, Asia i Szymon Kacprzyńscy w roku szkolnym 2018/19 wzię-
li udział ze znaczącymi sukcesami w XV Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polo-
nistów pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Marta 
i Asia zajęły miejsca pierwsze w kategorii klas IV-VI, natomiast Szymonowi 
w kategorii klas VII-VIII oraz uczniów klas gimnazjalnych udało się zdobyć 
miejsce trzecie. Pozostali wyróżnieni uczestnicy to uczniowie szkół warszaw-
skich, więc tym bardziej cieszmy się z poziomu wiedzy i umiejętności naszych 
dzieci.  

Serdecznie gratulujemy talentu i wyników życząc dalszych sukcesów w nau-
ce i w życiu. Dumnym rodzicom serdecznie gratulujemy. 

Sławomir Rutkowski, fot. również na s 2. 
 

Akademia VR, czyli lekcje w wirtualnej rzeczywistości 
 

5 marca 2019r. dzieci z oddziału „0” oraz uczniowie klas I-IV, a 12 marca 
uczniowie klas V-VIII ze szkoły w Drążdżewie uczestniczyli w zajęciach 
Akademii VR, czyli lekcje w wirtualnej rzeczywistości. Podczas zajęć 
wszyscy uczniowie jednocześnie mogli korzystać z wirtualnej rzeczywistości 
zakładając gogle, za pomocą których młodsi przenieśli się w kosmos, a starsi 
uczniowie w głąb wulkanu. Dzieci widziały realistyczne obrazy dookoła siebie 
słuchając opowiadania o poszczególnych elementach. Dzieci dowiedziały się 
między innymi: jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 
czym różni się meteor od meteorytu, jakie są sposoby badania przestrzeni 
kosmicznej, jakie planety wchodzą w skład Układu Słonecznego oraz czym są 
wulkany, jakie są ich rodzaje, czy wulkany są w Polsce, które obszary na 
świecie są najbardziej wulkaniczne, czy istnieją wulkany w kosmosie. Oprócz 
dobrej zabawy dzieci przyswoiły mnóstwo nowych wiadomości. 

Justyna Rupińska 
 

Power of Love 2019 
 

W dniu 15 lutego 2019 r. uczniowie szkoły w Drążdżewie wzięli udział 
w kolejnej już edycji Konkursu Piosenki Angielskiej – Power of Love 2019, 
zorganizowanym pod patronatem starosty makowskiego,  przez Zespół Szkół 
w Płoniawach. W tym roku naszą szkołę reprezentowały: Daria Ceberek z kl. 
IVa”, Julia Parzuchowska z kl. VI oraz Wiktoria Mydło z kl. VI. Dziewczęta 
przeszły przez sito wewnętrznych eliminacji w macierzystej szkole by 
zmierzyć się z najlepszymi wokalami z naszego powiatu. Miło jest nam 
poinformować, że niepokonana w tym roku okazała się Wiktoria Mydło, która 
wyśpiewała piosenką „Stay” Rihanny, pierwsze miejsce w kategorii klas IV-
VI. Gratulujemy sukcesu!!! 

Justyna Zysk 
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Chłopskie zapusty  
w wiejskiej karczmie 

 
Zapustami zwano w dawnej Polsce czas za-

baw trwających od święta Trzech Króli do 
Środy Popielcowej albo 
przez ostatni tydzień 
lub tylko trzy ostanie – 
i dlatego najbardziej 
szalone i hulaszcze – 
dni przed Popielcem.  

Kipiące radością, we-
sołe i huczne były także 
chłopskie hulanki za-
pustne, bowiem na wsi 

czas świąteczny odcinał się wyraźnie od czasu 
przeznaczonego na pracę. Cały świat „stawał 
na głowie”, rządził się innym, własnym ładem, 
w którym wszystko bywało na opak.  

Miejscem gdzie panowała powszechna weso-
łość, i gdzie bawiono się przy muzyce 
i tańczono, była przez długie lata karczma. 
Pełniła ona ważną funkcję ośrodka towarzy-
skiego, kulturalnego, handlowego i informa-
cyjnego w życiu społeczności wiejskiej.   

Tutaj codziennie spotykali się gospodarze, 
żeby porozmawiać o ważnych dla nich spra-
wach. Wesołe i swawolne zapusty a także 
w niedziele i święta organizowano tańce 
i zabawy, w których uczestniczyła młodzież 
obojga płci. Warunkiem koniecznym była 
obecność muzykantów, ci najlepsi potrafili 
grać – niczym w transie – kilka godzin bez 
przerwy, nie powtarzając melodii. Byli oni 
prawie wyłącznie jedynym źródłem muzyki in-
strumentalnej (jeśli pominąć kościelne organy), 
z jakim obcowali mieszkańcy wsi. Gdy nie by-
ło grajków, pozostawały piosenki i przyśpiew-
ki, nieodłączny element wszystkich form świę-
towania, zabawy, ale i pracy. Zdolności mu-
zyczne, zwłaszcza w połączeniu z darem two-
rzenia piosenek na poczekaniu, podnosiły 

atrakcyjność towarzyską utalentowanych wy-
brańców. Chętnie zapraszano ich na uroczysto-
ści rodzinne (śluby i chrzciny) oraz do udziału 
w zabawach świątecznych, których 
w obrzędach i zwyczajach dorocznych nie bra-
kowało.  

Karczma, będąc miejscem, w którym skupia-
ło się życie towarzyskie mieszkańców wsi, 
chętnie witała we własnych progach wiejskich 
„bajarzy”, którzy potrafili zawładnąć wyobraź-
nią zgromadzonych, snując opowieści 
o ciekawych wydarzeniach i dalekich krajach. 
Z szacunkiem – połączonym z zabobonnym lę-
kiem – otaczano osoby umiejące czytać, gdyż 
były one pośrednikiem między abstrakcją za-
drukowanych książek i broszur a konkretem 
zawartych w nim treści.  

Jakość pierwszych karczem wiejskich pozo-
stawiała wiele do życzenia. Podróżujący po 
Mazowszu w XVIII wieku śląski lekarz Jan 
Kausch pisał:  

Podróżny nie ma co marzyć o gościnnym po-
koju, o łóżku, nie może nawet liczyć, że zaspo-
koi głód. Zajazd na wsi składa się z jednej izby 
z kominem i ma wielką stajnię dla koni podróż-
nych. Kto przywiezie ze sobą znaczny zapas 
żywności i inne niezbędne przedmioty, może 
oczywiście liczyć na zabezpieczenie pozosta-
łych drobnych potrzeb; kto jednak tego nie 
uczyni, dotkliwie poczuje braki na każdym kro-
ku. 

W dwudziestoleciu międzywojennym, 
karczmy zniknęły z krajobrazu wiejskiego, 
choć jeszcze kilka dekad wcześniej były jego 
nieodzownym elementem. Każdy  kmieć 
i parobek miał w najbliższej okolicy „swój” lo-
kal, ze „swoim” arendarzem, u którego co-
dziennie „na krechę” mógł kupić alkohol - naj-
pierw popularne piwo, a następnie wódkę, któ-
ra chmielowy napój wyparła. Wynalezienie 
produkcji wódki z ziemniaków doprowadziło 
do gwałtownego obniżenia jej ceny i błyska-

wicznego upowszechnienia się picia wysoko-
procentowych trunków.  

Powszechnie wierzono w lecznicze i odżyw-
cze właściwości wódki – ogrzewała, uspokaja-
jąco wpływała na dzieci, a przede wszystkim 
zabijała głód, dając uczucie sytości 
i przypływu sił. Piciu wódki towarzyszyły 
rozmaite rytuały. We wsiach nad Orzycem za 
honorowe uważano picie w zamian za zboże, 
które chłop przynosił w worku do karczmy ja-
ko walutę wymienną. Z wódką szło się w swa-
ty, nie mogło jej zabraknąć na żadnej uroczy-
stości rodzinnej.  

Ojcowie rodzin nie uważali pijaństwa za na-
ganne. Taniej wódki nie żałowali sobie rów-
nież kawalerowie. Nad młodzieńczymi wybry-
kami alkoholowymi przechodzono zazwyczaj 
do porządku dziennego, zgodnie z zasadą, że 
młodość musi się wyszumieć; wraz z ożenkiem 
jednak nadchodził kres beztroskich rozrywek. 
W żadnym wypadku natomiast nie wolno było 
upijać się pannom i mężatkom, pod groźbą 
utraty dobrego imienia.  

W XX wieku, kiedy w przeszłość odszedł lo-
kal-instytucja, czyli wiejska karczma, jej funk-
cję przejęły remizy strażackie.  

 
Niegdyś Popielec, czyli pierwszy dzień 

Wielkiego Postu, wyznaczał ostateczny kres 
zabaw, żartów i tańców. Ale jeszcze na począt-
ku naszego stulecia psoty i śmiechy trwały na-
dal przez całą środę popielcową, tak jakby ży-
wiołowa, rozhukana, zapustna wesołość nie 
mogła się od razu wyciszyć i ustąpić miejsca 
wielkopostnej powadze.  

 
Z serdecznymi pozdrowieniami - 

Danuta Sztych 
 

parobek – robotnik rolny pracujący niegdyś w 
gospodarstwie bogatego chłopa, 
kmieć – zamożny gospodarz 
arendarz - dzierżawca 

Dzień Kobiet w przedszkolu 
 
Dzień Kobiet w przedszkolu to niezapomnia-

ne chwile, dużo radości, uśmiechu.  
„Smyki” z Przedszkola w Drążdżewie i ich 

mamy wybrały się do Kinder Caffe - sali za-
baw w Przasnyszu. Była to ogromna niespo-

dzianka zarówno dla dzieci, jak i dla mam. 
Dzieci bawiły się w kulkach, zjeżdżały ze zjeż-
dżalni, chodziły w tunelach. Był również ak-
cent słodkości zarówno dla małych i dużych. 
Chłopcy wręczyli po kwiatku swoim mamom, 
jak i koleżankom z grupy. Natomiast „Sówki” 
miło i wesoło spędziły czas w sali. Były zaba-
wy, gry i upominki zarówno dla dziewczynek 

jak i chłopców. Bardzo dziękujemy za współ-
pracę z mamami.  

 
wychowawca M. Zuzelska 
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„Działajmy razem”  
- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 
/DBTI/ w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Krasnosielcu 
 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu DBI obchodziliśmy już po raz 
siódmy. Tematyka bezpieczeństwa w sieci od 
wielu lat jest na bieżąco omawiana na lekcjach 
informatyki oraz podczas lekcji wychowaw-
czych. W ramach akcji w naszej szkole prze-
prowadzone zostały pogadanki dot. bezpiecz-
nego korzystania z komputera i Internetu oraz 
zasad netykiety. Rozmawialiśmy o tym, że tyl-
ko wspólne działania mogą sprawić, że Internet 
będzie coraz lepszy i będziemy czuć się w nim 
coraz bezpieczniej. Omawialiśmy zagrożenia 
jakie możemy napotkać w sieci, jak należy ko-
rzystać z komputera i Internetu aby być w sieci 
bezpiecznym, jak postępować w sytuacji za-
grożenia i gdzie szukać pomocy oraz jakie są 
zasady kulturalnego zachowania w sieci. 

W ramach obchodów przeprowadzone zosta-
ły konkursy: Informatyczno-Artystyczny na 
film, i scenkę tematyczną oraz Informatyczno-
Plastyczny na plakat, oba pod hasłem „Dzia-
łajmy razem”. 

Szacunek to istotna 
wartość, bez której nie 
zbudujemy kultury 
zrozumienia, zaufania i 
tolerancji. Jest ważny 
nie tylko w odniesieniu 
do świata i innych lu-
dzi, ale także do wła-
snej osoby – jest 
wsparciem w ochronie 
naszej prywatności 
a także w budowaniu 
reputacji. 

Internet to narzędzie, 
które młodzi ludzie in-
tensywnie wykorzystu-
ją do komunikacji, 
a dobre i pozytywne 
relacje są oparte na poszanowaniu drugiej stro-
ny. Brak poszanowania siebie i innych osób, 
ich prywatności czy odmiennych poglądów 
skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które po-
jawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, 
hejtem, sekstingiem, ksenofobią. 

Tematyka konkursów miała uświadomić 
uczniom, że tylko wspólne działania mogą 
sprawić, że Internet będzie coraz lepszy i bę-
dziemy czuć się w nim coraz bezpieczniej. 

Uczniowie mieli również zwrócić uwagę na 
rolę każdego użytkownika Internetu w budo-
waniu bezpiecznego, twórczego i przyjaznego 
środowiska online, mieli dostrzec, że każdy 
z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi 
w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

Innym celem konkursów było propagowanie 
bezpieczeństwa uczniów w sieci i postawy 
świadomego, odpowiedzialnego i kulturalnego 
użytkownika Internetu. 

Uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej 
przygotowali w ramach konkursu krótkie fil-
my, a uczniowie klas IV–V scenki tematyczne, 
w których zaprezentowali jak powinniśmy 
działać razem na rzecz poprawy jakości za-
mieszczanych w sieci treści oraz bezpieczeń-

stwa w Internecie i jak sobie radzić w sytua-
cjach prześladowania w życiu i w sieci.  

Ukazali również możliwe konsekwencje nie-
rozważnego korzystania z Internetu. Przedsta-
wili jak nieprzemyślane decyzje, takie jak 
otwieranie wiadomości od nieznanych nadaw-
ców czy zamieszczanie w sieci prywatnych 
materiałów, zbyt pochopne zaufanie nowopo-
znanym osobom, niewystarczające zabezpie-
czanie swoich prywatnych danych, dostępu do 
komputera, smartfona czy kont w serwisach 
społecznościowych może doprowadzić do wy-
cieku lub usunięcia danych a nawet przejęcia 
nad nimi kontroli. 

Zwrócili uwagę na to, że wszyscy mamy 
wpływ na to czy treści w Internecie są warto-
ściowe i czy możemy czuć się w sieci bez-
piecznie, że wspólne reagowanie na złe zacho-
wania mogą pomóc zarówno osobom prześla-
dowanym jak i wszystkim użytkownikom, po-
nieważ pomogą takie działania ograniczyć 
w przyszłości. 

Zaprezentowali różne niebezpieczeństwa 
czyhające na nas w sieci, wskazali gdzie i w 
jaki sposób możemy szukać pomocy. Wszyst-
kie prace są dostępne na stronie internetowej 
naszej szkoły pod adresem: spkrasno-
sielc.cba.pl. Naprawdę warto je obejrzeć, po-
nieważ oprócz wartościowych treści możemy 

zobaczyć jakie talenty, zdolności i umiejętności 
ma nasza młodzież. Uczniowie stworzyli też 
gazetkę ścienną w pracowni komputerowej na 
temat bezpiecznego korzystania z Internetu 
oraz praw i obowiązków w sieci a także zasad 
netykiety. 

Uczniowie, w ramach konkursu wykonali 
również plakaty promujące zasady bezpieczne-
go korzystania z Internetu pod hasłem 
„DZIAŁAJMY RAZEM” - konkursem tym 
wraz z nauczycielami plastyki miałem przy-
jemność się opiekować i kierować jego prze-
biegiem. 

Następnie pod opieką p. Mariusza Bobiń-
skiego i p. Anny Brzozowej uczniowie przygo-
towali dekorację, która eksponowała na para-
wanach plakaty wykonane przez uczniów 
w ramach konkursu. 

11 marca 2019 r. dla uczniów naszej szkoły 
odbył się apel podsumowujący obchody DBI, 
przygotowany przez p. Roberta Pawłowskiego, 
p. Annę Brzozową oraz z moim udziałem. Na 
apelu uczniowie w ramach ogłoszonego wcze-
śniej konkursu, zaprezentowali przygotowane 
scenki tematyczne. Komisja konkursowa wy-
łoniła po trzy najlepiej przygotowane klasy 
w obu kategoriach wiekowych, ogłosiła też 
wyniki konkursów na plakat i film, wręczyła 

zwycięzcom dyplomy i nagrody oraz zaprezen-
towała ich prace. 

W Konkursie Informatyczno-Plastycznym na 
plakat promujący zasady bezpiecznego korzy-
stania z Internetu, wśród uczniów szkoły pod-
stawowej wyłoniono zwycięzców: 
•klasy IV i V: 
- I miejsce – Marcin Kuplicki, kl. Vb, 
- II miejsce – Adam Gołębiewski, kl. IVa, 
- III miejsce – Zofia Tadrzak, kl. Vb, 
- wyróżnienia: Kalina Rekosz, kl. IVb iWero-

nika Regulska, kl. Vb, 
•klasy VI-VIII: 
-  I miejsce – Norbert Grabowski, kl. VIIIa, 
-  II miejsce – Jakub Różacki, kl. VIIa, 
-  III miejsce – Wanessa Sierak, kl. VIIIa, 
- wyróżnienia: Julia Chełchowska, kl. VIIIb, 
Amelia Modzelewska, kl. VIa. 

W Informatyczno-Artystycznym Konkursie 
na film pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM” 
miejsca przyznano uczniom następujących 
klas: 
-  I miejsce – kl. VIIb; 
-  II miejsce – kl. VIa; 
-  III miejsce – kl. VIb. 
Nagrodzeni uczniowie klas IV I V za scenki 
tematyczne: 
-  I miejsce – kl. IVa, 
-  II miejsce – kl. IVb, 

-  III miejsce – kl. Va, 
-  wyróżnienie: kl. Vb. 

Nagrody rzeczowe 
dla zwycięzców zostały 
ufundowane przez Dy-
rekcję Szkoły. Podczas 
apelu Dyrektor Szkoły 
wręczył uczniom ka-
mizelki odblaskowe 
przekazane szkole w 
ramach projektu obję-
tego patronatem Mini-
sterstwa Sprawiedliwo-
ści. 

Należy pamiętać, że 
wszystko co zamiesz-
czamy w Internecie zo-
staje tam na zawsze. 

Szanujmy swoją prywatność, bo jedna nie-
przemyślana decyzja może zaważyć na naszym 
wizerunku i naszej przyszłości. Najpierw mo-
żemy czuć się upokorzeni, wstydzić się i żało-
wać tego co zrobiliśmy. W przyszłości może 
zaszkodzić to naszej karierze zawodowej i za-
łożeniu rodziny. 

Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę 
każdego użytkownika Internetu w budowaniu 
bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. 
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co 
robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 
Podczas obchodów DBI szczególnie podkre-
ślony został potencjał Internetu, który dzieci 
mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kon-
taktach z rówieśnikami jak również jako formę 
twórczej rozrywki. 

Uczniowie z wielkim entuzjazmem przygo-
towywali się do obchodów DBI, włożyli wiele 
wysiłku w wykonanie i zaprezentowanie prac 
konkursowych. Wiedza jaką zdobyli i zapre-
zentowali świadczy o tym, że główny cel został 
osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świa-
domymi i mądrymi Internautami. 

 
Mariusz Bobiński - nauczyciel informatyki, 

fot. również nr 5 na s. 2 
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Człowiek z Internetu 
 

Jak człowiek może być z Internetu? Ano, 
może. Może być człowiek ze smartfona, lapto-

pa, ipada, iphona… 
itd. A jeszcze tak nie-
dawno, bo 20-parę lat 
temu, telefon komór-
kowy mieli tylko nie-
liczni. Jak chciałam 
pogadać z przyjaciółką 
to do niej szłam a te-
raz? I młodzi 
i starsi nosa od 
ekranów nie od-
rywają. Zwłasz-

cza pokolenie 20 i 30-latków. Moja córka, 
mimo iż pierwszy komputer dostała dopie-
ro w wieku 13 lat, kiedyś zapytała z nie-
dowierzaniem „Jak to? Telefony były na 
dworze i były do nich kolejki?”. No ale 
ona jest dorosła i pamięta czasy kiedy nie 
cały dzień były programy w telewizji. Ale 
syn mojej koleżanki, obecnie 12-latek nie 
bardzo może zrozumieć, że kiedyś nie by-
ło komputerów w domach.  

- To jak ludzie grali w strzelanki?  
- Nie było strzelanek.  
- To w co grali? 
- W „chińczyka”, w karty, w „inteligen-

cję”. 
- Eeeee to było nudno.  
- Wcale nie, biegaliśmy na dworze, jeź-

dziliśmy na rowerach, wrotkach, wymyśla-
liśmy gry i zabawy. 

- A jak padało to który kanał oglądaliście?  
- Oglądaliśmy tylko „Dobranockę” o 19-stej 
Odchodził kręcąc głową i chyba miał nas co 

najmniej za dinozaury.  
W dzisiejszych czasach coraz więcej czasu 

spędzamy przed „szybką”. Starsi, których 
szybko postępująca technika trochę przerasta 
wolą „szybkę” telewizora lub komputera. 
Młodsi już z komputerów rezygnują. Bo to du-
że, niewygodne, tablet czy notebook też jakieś 
nieporęczne, ale przecież są telefony!!! Co 
młodsi zaraz mnie sprostują, że nie telefony ale 
iphony, ipady i inne i… No trudno, ja też się 
zaliczam do tych „starszych” choć dość dobrze 
znam się z komputerem czy tabletem. No tak, 
ale telefon to już wolę bez Internetu. Chyba 
jednak jestem z tych bardziej „starszych” ((( 

Technologia gna, to dobrze, bo wraz z nią 
powstają nowe urządzenia do leczenia bezin-
wazyjnego, więcej chorób jest wyleczalnych, 
panie w domu mają ułatwione życie, panowie 
w swoich przydomowych warsztatach też mają 
coraz więcej pożytecznych „wynalazków”. To, 
że technika ułatwia nam życie a nawet je ratuje 
to dobrze, ale z drugiej strony zagraża naszym 
dzieciom i wnukom. Rozejrzyjcie się dookoła. 
Co nasi milusińscy robią? Większość czasu 
spędzają z nosem w „szybkach”. Z kolegami 
widują się tylko w szkole a poza nią tylko przy 
ładnej pogodzie a i to krótko bo muszą w grze 
osiągnąć wyższy level (poziom), bo leci jakiś 
film. A jeśli już wychodzą na powietrze to też 
z „szybkami” przed nosem bo trzeba pstryknąć 
sefie (zdjęcie), nakręcić filmik i trzeba to zaraz 
wrzucić na facebooka, twittera, instagrama, 
snapchata. Bo liczy się ilość lajków (polubień), 
ilość znajomych w necie a nie w realu. Dobrą 
stroną tego złego jest to, że dzieciaki poznają 

osoby z całego świata. I gdyby to wymuszało 
naukę języków, żeby się dogadać to można by 
było zaliczyć to na „plus” tego garbienia się 
nad cudami techniki. Niestety, w tych cudach 
techniki są także elektroniczne tłumacze (tzw. 
translatory). „No i dobrze, tak też można po-
znać język” – taaak, to też słyszałam. No to 
sprawdziłam. Nie znając języka to te translato-
ry nadają się do zdań złożonych z 3-4 słów. A i 
to czasem wygodzi jakiś dziwoląg. To co? Na-
dają się do nauki języka czy nie? Moim zda-
niem - Nie! Chyba, że ktoś już trochę jakiś ję-
zyk zna, to jako pomoc – tak! 

Kolejne zło to bóle. Siedząc tak długi czas 
w jednej pozycji szkodzimy kręgosłupowi. 
Mogę powiedzieć, że pół biedy jeśli chodzi 
o dorosłych. Mają swój rozum, znają zagroże-
nia, chcą niech sobie szkodzą na własny rachu-
nek. Ale kochani, co z naszymi dziećmi? Nie 
dziwi Was, że (jak to się ładnie mówi) „za na-
szych czasów” dzieciaki nie chorowały tak 
często na wady postawy? Były bardziej wy-
sportowane, wytrzymałe?  

Obecnie większość ludzi (nawet „starszych” 
dorosłych) potrafi nie odrywać telefonu od 
ucha. To już zakrawa na uzależnienie. Tak, tak, 
od telefonu czy komputera można się tak samo 
uzależnić jak od papierosów, wódki, czy narko-
tyków. 

Ponadto zwróćcie uwagę, że wraz z rozwo-
jem Internetu zaczęło pojawiać się coraz więcej 
chamstwa i nienawiści. Ten techniczny twór 
robi z ludzi potwory. A powodem jest 
ANONIMOWOŚĆ. Jak nikt nie wie kim jesteś, 
jak się nazywasz i gdzie mieszkasz to więk-
szość uznaje, że może powiedzieć (napisać) 
wszystko. Od chamskich wulgaryzmów po 
nawoływanie do morderstwa – tak, tak, dobrze 
widzicie, sama miałam nieprzyjemność czyta-
nia takich tekstów. Ludzie przestają myśleć, 
pozbywają się wszelkich hamulców, odrzucają 
współczucie. Anonimowość w sieci tworzy 
ludzkie zombi. Stąd tyle nienawiści, jadu, ob-
łudy. A jeśli na to w tak szybkim tempie zapa-
dają ci, którzy poznali tą technikę dobrze po 
40-stce, kiedy powinni mieć już ugruntowane 
wartości i wpojone określone zachowania, to 
co dopiero będzie się działo z młodym pokole-
niem, tak bardzo podatnym na różne wpływy, 
nastroje i poglądy? 

Ludzie znają się z internetowych czatów, ga-
dają na potęgę przez komunikatory, które 

obecnie pozwalają prowadzić video-rozmowy. 
Jeszcze raz powtórzę, pal sześć dorosłych, któ-
rzy rujnują sobie zdrowie na własny rachunek, 
chcą – proszę bardzo, ich sprawa. Ale rośnie 
nam pokolenie uzależnione od techniki od 
niemowlęctwa. Najpierw elektroniczne nianie 
– dobra, to dla rodziców, ale potem wchodzą 
interaktywne zabawki czyli wszelkiego typu 
grające, śpiewające, mówiące, liczące i najle-
piej w kilku językach. Może i to przyspiesza 
rozwój dzieci ale czasem mi się wydaje, iż te 
zabawki zaczynają zastępować rodziców. To 
rodzice powinni chyba uczyć dzieci, czytać im, 

pomagać się rozwijać. Teraz dzieciaki za-
czynają rysować dopiero w przedszkolu 
(jak się tam w ogóle dostaną), bo w domu 
zabawki grają i śpiewają, telewizja też nie 
lepsza. Bajki czasem lecą głupsze jedne od 
drugich, byle tylko kolorowe i hałaśliwe. 
A gdzie rozwój wyobraźni u dzieci? Zaraz 
mi ktoś z młodych rodziców powie „po co 
marnować papier, są teraz komputery, na 
których można rysować”. No są. A przyszło 
do głowy że wciąż świecący ekran nie naj-
lepiej wpływa na dziecięce oczy?? 

No tak, ale przecież Ci, którzy zostaną 
rodzicami sami zostali wychowani w świe-
cie techniki. 

A nie wystarczy Wam kochani tej techni-
ki w pracy? Musicie ją jeszcze wciskać 
dzieciakom? 

I na koniec jeszcze jedno zagrożenie, nie 
wiem czy nie największe ze wszystkich 
wymienionych. Gry, świat gier! Zaraz się 
niektórzy rodzice obruszą, że oni kontrolują 

swoje dzieci i wiedzą w co one grają. 
NAPRAWDĘ? Jesteście pewni na 200%, że 
wiecie? Może w niektóre gry nie grają w do-
mu, może mają to ukryte (a wiedzą kiedy Wy 
jesteście zajęci i kiedy do nich nie zajrzycie)? 
Największym zagrożeniem, nawet w tych po-
tencjalnie nieszkodliwych grach, jest fakt, iż 
gracz (postać) ma ileś żyć. Nawet jak go zabiją 
to można przejść tą samą misję jeszcze raz 
i jeszcze i jeszcze. Coraz częściej dzieciaki my-
lą życie realne z tym z komputera. A jak Wam 
się wydaje skąd tyle przestępstw popełnianych 
właśnie przez dzieciaki? A znajomości zawie-
rane na forach internetowych? Nawet te wy-
glądające najbardziej niewinnie, mogą takie nie 
być. Wciąż słychać o pedofilach umawiających 
się przez Internet, o oszustach naciągających 
na fałszywe oferty. A jeśli rodzice niezbyt inte-
resują się techniką to młodzież wręcz gra im na 
nosie.  

Dlaczego tytuł „Człowiek z komputera”? Bo 
coraz częściej drugiego człowieka widzimy na 
ekranie a nie w realu. Bo stajemy się ludźmi 
uzależnionymi od technologii, z czego często 
nie zdajemy sobie sprawy. Dojdzie do tego że 
na ulicy nie poznamy osoby z którą codziennie 
gadamy przez skypa czy inny komunikator 
a własne dzieci będziemy oglądać tylko na 
ekranie komputera lub telefonu, bo nawet na 
niedzielny obiad ciężko będzie się zejść razem, 
tak wszyscy będą zajęci technicznymi nowin-
kami. 

 
Kama,  

rys. T. Bielawski 
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Wyciskacz łez 
 
Pierwsze promienie wiosennego słońca za-

świeciły nad Krasnosielcem, więc ja też wybu-
dzona z zimowego le-
targu witam wszystkich 
ponownie na łamach 
Wieści! Witam już wio-
sennie, choć to dopiero 
początek marca 
i wszystko się może 
jeszcze w pogodzie za-
dziać, ale już najwyższa 

pora przeciągnąć się porządnie, przegonić 
resztki zimowego otępienia i pomyśleć o so-
czystej, zielonej porze roku, która przed nami! 

A jak zieleń - to na myśl przychodzi mi 
świeżutki szczypiorek wyhodowany na para-
pecie i w zasadzie pierwsza zieleń do schrupa-
nia np. na kromce dobrego pieczywa z maseł-
kiem. 

A jak szczypiorek - to musimy sięgnąć głę-
biej, czyli z czego te zielone piórka wyrastają - 
a więc cebula.  

A jak cebula - to jak? Z czym? Dlaczego? 
Gdzie? Itp. … 

Otóż kochani moi, niby wiemy, że się sieje 
albo sadzi, wyrasta szczypior, potem się suszy, 
zbiera i już! Prawda jest taka, że to wcale nie 
jest takie proste, ale po kolei. 

Żeby na naszej grządce zagościła owa 
CEBULA musimy albo ją tam posiać, albo po-
sadzić. Cała procedura jest mało skomplikowa-
na. Przy siewie mamy trochę więcej roboty, bo 
jak nasionka powschodzą, to musimy małe ce-
bulki przepikować i tam sobie rosną aż urosną. 
Przy sadzeniu sprawa jest jeszcze prostsza - 
musimy materiał siewny, czyli dymkę, posa-
dzić i czekać aż z małej cebulki wyrośnie 
oooogromna cebula. I Tyle!  

Sprawa się komplikuje w momencie wyboru 
materiału siewnego, czyli wcześniej wspo-
mnianej dymki. Niby proste - kupić cebulę 
dymkę! Tu zaczynają się schody: ile? jaki roz-
miar? jaki kolor? na cebulę czy na szczypior? 
jaki smak? do czego?  
− Ile? Tu będzie najłatwiej, bo musimy okre-

ślić swoje potrzeby, czyli ile jesteśmy w stanie 
zjeść tego cennego warzywa, czy mamy gdzie 
przechować nadwyżki w okresie zimowym, 
czy podzielimy się plonem z rodziną z miasta, 
czy rozdamy sąsiadom, itd. 
− Jaki rozmiar? Wielkość, czyli rozmiar ce-

buli dymki oznaczamy jako „wybór”. I tak 
najmniejsze cebulki o rozmiarze np.10-15 mi-
limetrów oznaczamy jako wybór I, większe 15-
20 mm to wybór II i tak dalej. Warto nadmie-
nić, że w tym wypadku „większe to lepsze” 
(proszę się nie uśmiechać, wszystko widzę!) 
nie ma zastosowania, ponieważ im większy 
rozmiar dymki tym szybciej cebula będzie wy-
bijała w pędy kwiatostanowe a to oznacza dużo 
mniejszy plon. Najlepszy rozmiar do sadzenia 
to wybór I i wybór II.   
− Jaki kolor? Proszę, proszę, tak nam się po-

prawiło, że teraz to nawet kolor cebuli możemy 
sobie wybrać! Kto powiedział, że cebula ma 
być żółta? Przecież może być też biała albo 
czerwona. Dodam tylko, że wszystkie mają zie-
lony szczypior. 
− Na cebulę czy na szczypior? No właśnie, 

jedni z cebuli zjadają tylko szczypior i zależy 
im aby było go dużo i przez długi czas był 

jędrny, więc powinni wybrać cebulę szalotkę, 
u nas na wsi zwaną kurpianką albo rodzinną, 
bo główna cebula w trakcie rośnięcia dzieli się 
na ząbki jak czosnek. 

− Jaki smak? O tym, że cebula jest bardzo 
zdrowa nikogo nie muszę przekonywać (mam 
nadzieję!) i możemy wykorzystywać ją na róż-
ne sposoby. W związku z tym odmiany cebuli 
się wyspecjalizowały i tak np. cebula czerwona 
i biała są to typowe odmiany cebuli sałatko-
wej, które doskonale sprawdzą się we wszyst-
kich surówkach i spożywane na surowo odkry-
ją przed nami swoje walory smakowe. Cebula 
cukrowa jest, jak sama nazwa wskazuje, słod-
ka, natomiast cebula Wolska jest trochę 
ostrzejsza w smaku i bardziej wyrazista. 
− Do czego? Na to pytanie częściowo od-

powiedziałam przed chwilą. Jeśli mamy spre-
cyzowane plany co do wykorzystania plonu 
naszej cebuli to pod tym kątem dokonujemy 
wyboru odpowiedniej odmiany, albo kupuje-
my każdej po trochu i mamy cebulę do suró-
wek, do duszenia, do mięska, do 
zupki, na syropy i inne kulinarne 
cuda. Choć nie tylko kulinarne, bo 
nie wiem czy wiecie, że przekrojo-
na cebula jest doskonałym lekar-
stwem na użądlenie osy! 

A więc pierwsze koty za płoty! 
(wiem, wiem-nie zaczyna się zda-
nia od „a więc” ale gdy piszę arty-
kuł to tak jakbym z Wami rozma-
wiała, a w gadce - sami wiecie - 
różne wpadki się zdarzają), Zielo-
no, żółto i czerwono zaczęliśmy 
czyli wiosna idzie na bank, czego 
Wam i sobie życzę!  

Pozdrawiam wiosennie! 
Iwona Pogorzelska 

Młodzież 
zapobiega pożarom - 2019 

 
Szkoła Podstawowa w Rakach może po-

chwalić się ogromnym sukcesem uczennicy 
Katarzyny Glinki, która 14 marca 2019 r. re-
prezentowała naszą gminę w Sypniewie w Po-
wiatowych Eliminacjach 42 Ogólnopolskiego 
Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

Kasia wykazała się dużą wiedzą z dziedziny 
pożarnictwa, pokonała wielu rywali i zdobyła 
I miejsce. Miło poinformować, że Kasia będzie 
reprezentowała powiat makowski na szczeblu 
wojewódzkim tego turnieju wiedzy.  

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia 
w kolejnych etapach. 

 
Marzena Nowak 

 

PS. Drugie - zaszczytne miejsce w trzeciej gru-
pie wiekowej zajęła uczennica LO w Krasno-
sielcu, mieszkanka Drążdżewa Małego - Daria 
Kruk. Gratuluję bardzo ci Dario. 

Sławomir Rutkowski 

fot. do art. "Nowy bus ..." s. 17. 
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Aktywny radny 
 

W dniu 20 stycznia 2019 r. z mojej i Zbi-
gniewa Deptuły - Starosty Makowskiego ini-

cjatywy, odbyło się na 
sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej 
w Drążdżewie spotkanie 
z mieszkańcami gminy 
Krasnosielc.  

Tematem spotkania 
było przedstawienie 
przez obecne władze 
Powiatu Makowskiego 

stanu wykonanych, prowadzonych i planowa-
nych inwestycji na terenie gminy Krasnosielc 
oraz wniesienie przez przybyłych mieszkańców 
uwag i oczekiwań. Lista i ilość obecnych na 
spotkaniu świadczy o wadze tego spotkania, 
a byli wśród ok. 50. uczestników oprócz ww. 
m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu - Dariusz 
Wierzbicki, Wicestarosta Makowski - Dariusz 
Budny, Przewodnicząca Rady Gminy - Ewa 
Grabowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
- Tomasz Olszewik, Radny Powiatowy - Zbi-
gniew Żebrowski, Komendant Gminny Zarzą-
du Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Krasnosielcu - Leszek Kubat, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ma-
kowie Mazowieckim - Zdzisław Soból, Radni 
Gminni: Tomasz Kasprzyński, Bogdan Kęsz-
czyk, Tadeusz Kuśmierczyk, Łukasz Napier-
kowski i Mirosław Rosołowski, sołtysi kilku 
miejscowości oraz liczni zaangażowani 
w sprawy publiczne mieszkańcy.  

Rozpoczynając spotkanie podziękowałem za 
tak liczne przybycie tak ważnych przedstawi-
cieli władz z terenu gminy Krasnosielc. Zazna-
czyłem, ze jest ono dowodem chęci ścisłego 
i odpowiedzialnego współtworzenia z władza-
mi gminy i mieszkańcami w zakresie inwesty-
cji, prosząc jednocześnie, aby było ono życzli-
wą dyskusją o potrzebach i możliwościach.  

Wymieniłem na wstępie kilka ważnych in-
westycji wykonanych w ostatnich latach przez 
Powiat Makowski na rzecz mieszkańców gmi-
ny Krasnosielc, a wśród nich: 

1. Modernizacja drogi nr 2111W tzw. Ty-
siąclatki, będącej strategiczną dla mieszkańców 
gminy w kierunku Makowa i dalej Warszawy. 
Modernizacja przeprowadzona została w roku 
2011 i 2015 obejmując cały odcinek od Kra-
snosielca do m. Ulaski tj. 16,257 km, jej koszt 
wyniósł 4,878 mln zł. 

2. Modernizacja drogi nr 2108W z Krasno-
sielca przez Przytuły, Raki i Wólkę Drążdżew-
ską. Modernizacja przeprowadzona została 
w roku 2016 obejmując cały odcinek od Kra-
snosielca do Wólki Drążdżewskiej tj. 8,528 km 
wraz z mostem na Orzycu, jej koszt wyniósł 
3,141 mln zł. 

3. Modernizacja drogi nr 3234W przez Drąż-
dżewo. Modernizacja przeprowadzona została 
w roku 2017 obejmując odcinek od granicy 
gminy od strony Jednorożca do końca zabudo-
wań Drążdżewa /tak naprawdę już Drążdżewa 
Małego/ w kierunku Krasnosielca tj. 3,939 km, 
jej koszt wyniósł 2,214 mln zł. 

4. Modernizacja drogi nr 3227W z Karolewa 
do Klinu i dalej do granicy z powiatem prza-
snyskim. Modernizacja przeprowadzona zosta-
ła w roku 2018 obejmując odcinek 6,114 km, 
jej koszt wyniósł 3,177 mln zł. 

Wyraziłem również wraz z kilkoma innymi 
osobami uczestniczącymi w spotkaniu uznanie 
dla Dyrektora i pracowników Zarządu Dróg 
Powiatowych za widoczne, skuteczniejsze 
działania w zimowym utrzymaniu dróg powia-
towych oraz dbałości o należyte utrzymanie 
zakrzewień na poboczach dróg. 

Poinformowałem o kolejnych realizowanych 
już, jednak na różnym poziomie zaawansowa-
nia organizacyjnego inwestycjach /szczegó-
łowe dane pozyskane z Zarządu Dróg Powia-
towych/, tj.: 

1. Dalszej modernizacji drogi nr 3227W, tym 
razem na odcinku Drążdżewo-Karolewo wraz 
z budową pasa pieszo-jezdnego o szerokości 
1,5-2 m. Realizacja inwestycji planowana jest 
w pierwszym półroczu 2019 roku. Obejmie od-
cinek 1,789 km. Przewidywany koszt robót 
wyniesie ok. 1,2 mln zł wg. kosztorysu inwe-
storskiego.  

2. Dalszej modernizacji drogi nr 3234W od 
zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 544 przy mły-
nie w Krasnosielcu do Drążdżewa. Realizacja 
inwestycji planowana jest w pierwszym półro-
czu 2019 roku. Obejmie odcinek 5,457 km. 
Przewidywany koszt robót wyniesie ok. 3,3 
mln zł wg. kosztorysu inwestorskiego. 

3. Sporządzany jest projekt na umocnienie 
skarpy drogi powiatowej nr 3227W biegnącej 
przez dolinę Orzyca od Drążdżewa do zjazdu 
w drogę gminną w rejonie tzw. stawów oraz 
wymiana negatywnie ocenianego, zarówno 
przez zarządcę drogi jak i użytkowników 
chodnika na rzecz pasa pieszo-jezdnego. 

4. Sporządzany jest projekt na poprawę bez-
pieczeństwa ruchu po drodze powiatowej nr 
3234W biegnącej przez Drążdżewo Małe na 
odcinku od tzw. Kopca w kierunku Krasnosiel-
ca do ostatnich zabudowań.   

Wyraziłem również nadzieję, że spotkanie to 
jest pierwszym z serii służących takiej formie 
współdziałania społecznego.  

Jako pierwszy zabrał głos Pan Starosta 
przedstawiając szczegółowe informacje o prze-
prowadzonych w kilku minionych latach inwe-
stycjach na rzecz gminy Krasnosielc oraz pro-
wadzonych przygotowaniach do planowanych 
kolejnych. Zaznaczył konieczność ścisłej 
współpracy samorządu powiatowego z gmin-
nym, celem podniesienia efektywności tych 
działań. Podkreślił dobrą wolę samorządu po-
wiatowego dla inwestycji drogowych, zazna-
czając jednocześnie, że inwestycje te zależne 
są w dużej mierze od zewnętrznych środków 
finansowych, a ich pozyskanie jest procesem 
zależnym od wielu czynników. Stwierdził mię-

dzy innymi, że planuje modernizację całej dro-
gi nr 2109W biegnącej przez Grądy do Klinu, 
a nie tylko jej części nie posiadającej dotych-
czas utwardzenia bitumicznego. Zgodnie 
z ustaleniami z wójtem gminy Krasnosielc cze-
ka obecnie na przedstawienie projektu tech-
nicznego modernizacji tej drogi, i w dalszej ko-
lejności podejmie czynności organizacyjne. 
Widzi również konieczność modernizacji drogi 
powiatowej nr 2107W biegnącej z Krasnosiel-
ca ul. Chłopiałącką, Chłopią Łąkę, Bagienice 
i Wólkę Rakowską oraz drogę powiatową nr 
2114W od drogi wojewódzkiej nr 544 do m. 
Pach. Obydwie te inwestycje są ważne dla 
mieszkańców, a wsparcie ich głosu przez sa-
morząd gminny np. poprzez zlecenie opraco-
wania projektu technicznego znacząco przy-
spieszy ich realizację. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych - Zdzisław Soból. Omówił tech-
niczne aspekty planowanych inwestycji, ogra-
niczenia techniczne, własnościowe, czasowe 
i finansowe realizowanych zadań oraz odniósł 
się do uwag i wniosków zgłaszanych przez 
uczestników spotkania.  

Uczestnicy - głównie liderzy lokalni, zgła-
szali wiele uwag zarówno natury ogólnej, ale 
również wiele uwag szczegółowych. Podsu-
mować można je następująco: 

− bardzo dobrym pomysłem jest organizacja 
spotkań takich jak to, 

− wszystkie drogi powiatowe powinny mieć 
naniesioną na oś jezdni widoczną białą li-
nię, co ułatwia jazdę w trudnych warun-
kach pogodowych, tj. np. po zmierzchu, 
przy występującej mgle, opadach deszczu 
itp., 

− wszystkie zjazdy z dróg powiatowych po-
winny uwzględniać to, że korzystają z nich 
ciężkie, długie oraz o szerokim rozstawie 
osi pojazdy /rolnicze i ciężkiego transpor-
tu/, w związku z czym powinny posiadać 
adekwatną szerokość i nośność, 

− bardziej użyteczną i łatwiejszą w należy-
tym utrzymaniu formą utwardzenia pobo-
cza dróg powiatowych jest naniesienie 
warstwy asfaltowej, nie dotyczy to bardzo 
intensywnie użytkowanych odcinków 
w centrach miejscowości, gdzie chodnik 
wydaje się być lepszym rozwiązaniem, 

− mieszkańcy powinni włączyć się w dbałość 
o utrzymanie chodników wzdłuż dróg po-
wiatowych, 

− radni: Łukasz Napierkowski i Zbigniew 
Żebrowski zgłosili potrzebę modernizacji 
drogi powiatowej nr 2132W biegnącej 
z Krasnosielca przez Pienice do Gąsewa, 
szczególnie zwrócili uwagę na uszkodzoną 
w wielu miejscach nawierzchnię, potrzebę 
podniesienia bezpieczeństwa w samych 
Pienicach oraz potrzebę budowy chodnika 
przy wylocie z Krasnosielca do Nowego 
Sielca.  

Dialog, który wywiązał się w czasie spotka-
nia posłuży do racjonalnej realizacji oczekiwań 
mieszkańców. 

Dziękując za udział w spotkaniu wszystkim 
uczestnikom spotkania przekazałem aktualne 
informacje o realizacji na terenie powiatu za-
dania polegającego na doprowadzeniu internetu 
o wysokiej przepustowości oraz potrzebie sko-
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ordynowanych działań na rzecz rozwoju Ze-
społu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Kra-
snosielcu. Działania te powinny doprowadzić 
do utworzenia nowych klas, budowy hali spor-
towej oraz koordynacji transportu publicznego 
zapewniającego dojazd uczniów z kilku gmin 
oraz większą dostępność komunikacji publicz-
nej dla mieszkańców. 

Moja zapowiedź, że kolejne takie spotkanie 
z mieszkańcami powinno odbyć się po wyko-
naniu modernizacji drogi do Karolewa spotkała 
się z inicjatywą obecnych na zebraniu miesz-
kanek tej miejscowości by odbyło sie ono 
w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Pomysł 
przedni, zatem do zobaczenia w Karolewie 
w czerwcu lub lipcu. 

*** 

Monitorując przebieg działań związanych re-
alizacją projektu zapewniającego dostęp do 
szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach dla mieszkańców powiatu ma-
kowskiego, uzyskałem m.in. następującą in-
formację od pani Małgorzaty Jabłońskiej peł-
niącej funkcję Communications Project Mana-
ger - realizatora tego projektu tj. spółek FIBEE, 
powiązanych kapitałowo z podmiotem gospo-
darczym INEA S.A.: 

FIBEE I Sp. z o.o. i FIBEE IV Sp. z o.o. są 
beneficjentami trzeciego konkursu na dofinan-
sowanie w ramach Działania 1.1 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 i realizują zadanie „Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach”, w którym jako inżynier kon-
traktu poprowadzą budowę światłowodowych 
sieci szerokopasmowych w sześciu wojewódz-

twach w Polsce. W ramach inwestycji blisko 
500 tysięcy gospodarstw domowych i 1650 
jednostek oświatowych uzyska dostęp do nowo-
czesnej, otwartej sieci światłowodowej w tech-
nologii FTTH. Całkowita wartość projektu to 
ponad 1,3 mld złotych. 

W ciągu najbliższych 3 lat, w ramach inwe-
stycji na terenie obszaru Ostrołęckiego obej-
mującego powiaty: Ostrołęka, makowski, 
ostrołęcki, przasnyski, ostrowski i wyszkowski 
zaplanowane jest przyłączenie 31 tysięcy go-
spodarstw domowych i 361 placówek oświato-
wych do sieci szerokopasmowej. Realizacja 
inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje etap prac projektowych, który przy-
pada na 2019 rok, a w czwartym kwartale tego 
roku zaplanowane jest rozpoczęcie prac bu-
dowlanych. Obecnie FIBEE jest na etapie wy-
boru Generalnych Wykonawców. 

O postępach naszych działań będziecie Pań-
stwo na bieżąco informowani. 

Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawie-
nie planowanych światłowodowych przyłączy 
internetowych w powiecie makowskim. Jak 
widać gmina Krasnosielc otrzyma ich aż 1.071 
tj. 28% wszystkich planowanych w powiecie. 
Przy założeniu, że w domu do którego zostanie 
doprowadzony światłowód mieszkają średnio 
4 osoby, to w ciągu tych 2 lat ok. dwie trzecie 
mieszkańców gminy otrzyma do dyspozycji 
internet o wysokiej przepustowości! 

Na kolejnej stronie przedstawiam tabelarycz-
ne zestawienie obecnych sołtysów i sołtysek 
w naszej gminie oraz liczbę przewidzianych 
przyłączy światłowodowych do poszczegól-
nych miejscowości. Jak widać Program Cy-
frowa Polska przewidział doprowadzenie świa-
tłowodu do 19 z 31 miejscowości sołeckich na-

szej gminy, w tym w 13 miejscowościach do 
praktycznie wszystkich ich mieszkańców. 
W następnych 3 miejscowościach do 3/4 ich 
mieszkańców, 2. - do 50% i w 1. do ok. 1/3.  

Cieszmy się bardzo i jednocześnie działajmy, 
by pozostali mieszkańcy gminy zostali możli-
wie jak najszybciej objęci tym dobrodziej-
stwem. Teraz właśnie jest czas by podczas 
ustaleń roboczych pomiędzy samorządami, 
a realizatorem zadania lub jego kontynuatorami 
/które nastąpią po wyłonieniu wykonawców 
robót/, w rozbudowie sieci internetowej, za-
pewnić podłączenia światłowodu do pozosta-
łych miejscowości oraz do pojedynczych do-
mostw w miejscowościach całkowicie przewi-
dzianych do doprowadzenia światłowodu. 

 
***  

Podczas sesji Rady Powiatu Makowskiego 
w dniu 21 lutego 2019 roku uchwalono m.in. 
uchwałę w sprawie podniesienia wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego 
rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzą-
cym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom za-
stępczym zawodowym pełniącym funkcję po-
gotowia rodzinnego. Uzasadnienie do uchwały 
przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie - pani Izabela Kotarby, 
stwierdzając m.in.: 

W powiecie makowskim występuje wyłącznie 
rodzinny system opieki zastępczej nad dziec-
kiem, w postaci rodzin zastępczych spokrew-
nionych, niezawodowych i zawodowych, w tym 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia ro-
dzinnego. Na terenie powiatu makowskim 
funkcjonuje obecnie 35 rodzin zastępczych, 
w tym:  
• 11 rodzin spokrewnionych,  
• 16 niezawodowych, 
• 7 zawodowych, w tym 2 pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego, 
• oraz 1 rodzinny dom dziecka. 

Obecna liczba rodzin zastępczych jest 
adekwatna do potrzeb powiatu makowskiego. 
W rodzinach zastępczych aktualnie przebywa 
62 dzieci, w tym: 
• spokrewnionych – 13 dzieci,  
• niezawodowych – 24 dzieci, 
• zawodowych – 16 dzieci, 
• zawodowych pełniących funkcje pogotowia 

rodzinnego – 3 dzieci, 
• rodzinny dom dziecka 6 dzieci. 

Wśród ww. 62 podopiecznych, znajduje się 
26 dzieci oraz osób, które po uzyskaniu pełno-
letniości pozostały w rodzinach zastępczych.  

Obecnie ustawodawca gwarantuje rodzinom 
zastępczym zawodowym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka miesięczne wynagro-
dzenie nie niższe niż 2 tyś zł, a rodzinom za-
stępczym zawodowym pełniącym funkcję pogo-
towia rodzinnego – wynagrodzenie nie niższe 
niż 2,6 tyś zł.  

Zatrudnię 
 

Przedsiębiorca budowlany z Drążdżewa, od wielu lat prowadzący działal-
ność, zatrudni pracowników z terenu gminy Krasnosielc. Oferuje bezpłatnie 
dla utworzonego zespołu samochód osobowy.  

Firma zajmuje się remontami głównie obiektów zabytkowych w promieniu 
do 70 km od Drążdżewa, co rodzi konieczność staranności w wykonywaniu 
prac i wiedzy budowlanej. Osoby zostaną zatrudnione na umowę o pracę 
z ustaloną stawką godzinową, do której doliczana jest premia motywacyjna. 
Firma oferuje na własny koszt szkolenia specjalistyczne.  

Zainteresowani rzetelną pracą, adekwatnym wynagrodzeniem i szacunkiem 
od pracodawcy, proszeni są o kontakt: kom. 503 080 215, phu.a-bor@wp.pl 
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Podkreślić należy, iż opiekunowie zastępczy 
swoje obowiązki wykonują przez całą dobę i we 
wszystkie dni miesiąca. Jest to praca nie tylko 
trudna, wiążąca się z dużymi obciążeniami 
emocjonalnymi, wymagająca od opiekunów 
umiejętności i kompetencji wychowawczych, 
ale też i odpowiedzialna. Na rodziny zastępcze 
zawodowe nałożony jest również obowiązek 
stałego podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowym 
obowiązkiem rodzin zastępczych, niekiedy bar-
dzo trudnym do realizacji, jest podtrzymywanie 
kontaktów z rodzicami biologicznymi dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Należy jednak podkreślić, iż pomimo, że ro-
dzinna piecza zastępcza wymaga znacznych 
wysiłków organizacyjnych i nakładów finanso-
wych, to jest to jednak najlepsza pod wieloma 
względami i najbezpieczniejsza dla dziecka 
forma pieczy zastępczej. Zapewnienie pieczy 
zastępczej dzieciom pozbawionym opieki i wy-
chowania ze strony rodziców biologicznych 
w rodzinnych formach opieki zastępczej, leży 
w interesie społecznym, bowiem to rodzina, jej 
system wartości i wzorce w niej przekazywane 
dają gwarancje jak najlepszego wychowania, 
socjalizacji i oparcia społecznego. 

Nadmienić należy, iż aktualnie nie ma dzieci 
oczekujących na umieszczenie w rodzinach za-
stępczych. Umieszczenie dziecka w pieczy za-

stępczej jest ostatecznością, podejmowaną po 
wykorzystaniu przez gminy wszystkich możli-
wych form wsparcia rodziny naturalnej. Biorąc 
pod uwagę, że zwiększyła się możliwość pomo-
cy rodzinom naturalnym w wypełnianiu ich 
funkcji wychowawczych poprzez pomoc asy-
stentów rodziny, obserwuje się wyraźny spadek 
liczby umieszczonych dzieci w środowisku za-
stępczym. Należy dodać, że „nasze” rodziny 
zastępcze, funkcjonujące na terenie powiatu 
makowskiego, zapewniają opiekę i wychowanie 
również dzieciom pochodzącym z innych po-
wiatów, tych które nie mogły znaleźć dla nich 
miejsca w rodzinach zastępczych na swoim te-
renie.  

Mając na uwadze powyższe oraz to, że fak-
tyczne wynagrodzenie rodzin zastępczych za-
wodowych funkcjonujących w powiecie ma-
kowskim nie zmieniało się od 2012 r., pomimo 
kilkukrotnego wzrostu minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (aktualnie jest to kwota 2.250 
zł). 

Podjęta uchwała podnosi od 1 kwietnia 2019 
roku wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego rodzinie zastępczej zawodo-
wej prowadzącej: 
− rodzinny dom dziecka do kwoty nie niższej 

niż 2.400 zł oraz  
− pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego do 

kwoty nie niższej niż 2.900zł. 

−  

*** 
Zgodnie z rozmową z Dyrektorem Powiato-

wego zarządu Dróg, powstałe po zimie uszko-
dzenia nawierzchni dróg powiatowych będą 
regenerowane niezwłocznie, jednak kierując 
się doświadczeniem wcześniejszych lat, ko-
nieczne jest dla stałej skuteczności tych na-
praw, aby wykonywane były one w temperatu-
rze minimalnej powietrza powyżej 10-12 °C. 
Zatem konieczne naprawy zostaną wykonane 
niezwłocznie po zaistnieniu umożliwiających 
to warunków pogodowych. Proszę o cierpli-
wość i chwilowo wzmożoną uwagę w porusza-
niu się po drogach. Zgłosiłem także pilna po-
trzebę usunięcia gałęzi przydrożnych utrudnia-
jących szczególnie ruch pojazdom wielkogaba-
rytowym. 

Sławomir Rutkowski 
radny powiatu makowskiego, 

kom. 796 030 115 
rys. Tomasz Bielawski 

 
P.S. Zapraszam innych samorządowców do 
publikowania własnych tekstów, szczególnie 
teraz tzn. w roku kompletnie niewyborczym! 
Codzienna rozmowa i dyskusja tak zbliża i we-
ryfikuje lokalnych polityków, lub jak pisze na 
łamach Wieści o niektórych 126p "politykie-
rów" do wyborców, jak nic innego. Zachęcam. 
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Zaplanuj z nami swoją przyszłość!!! 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki 
w Krasnosielcu 

na rok szkolny 2019/2020 
 

W roku szkolnym 2019/2020 absolwentom 
szkoły podstawowej proponujemy: 
• 4-letnie Liceum Ogólnokształcące, 
• 5-letnie Technikum kształcące w zawodzie 

technik agrobiznesu. 
Absolwentom gimnazjum proponujemy: 
• 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 
• 4-letnie Technikum kształcące w zawodzie 

technik agrobiznesu. 
Proponowane szkoły dają szerokie 

możliwości wyboru wielu kierunków studiów 
oraz po ukończeniu Technikum znalezienia 
pracy w różnych firmach i instytucjach. Ma to 
istotne znaczenie przy tak dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy oraz 
poszukiwaniu pracowników o określonych 
kwalifikacjach. 

Klasa Liceum Ogólnokształcącego 
z rozszerzeniami: geografia, wiedza 

o społeczeństwie, język angielski  

Wybór oferowanych przez nas rozszerzeń 
daje możliwość podjęcia studiów na różnych 
kierunkach. Absolwenci naszego Liceum 
z powodzeniem studiują: 
− - administrację, ekonomię, prawo, geografię, 

turystykę, gospodarkę przestrzenną, marke-
ting i zarządzanie. 

− Wielu z nich świetnie daje sobie radę na kie-
runkach pedagogicznych oraz językowych:  

− - filologii angielskiej, germanistyce rusycy-
styce. 
Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia 

także zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe 
oraz do policji. 

 

Technikum 
Zawód - technik agrobiznesu 

Technik agrobiznesu to zawód dla tych, 
którzy chcą samodzielnie podejmować 
działalność gospodarczą, przejąć 
i prowadzić gospodarstwo rolne lub 
gospodarstwo agroturystyczne. 

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca 
się w zakresie organizowania, koordynowania 
i samodzielnego prowadzenia działalności go-
spodarczej w agrobiznesie. Jest to zawód pole-
cany dla osób o zainteresowaniach ekonomicz-
no–rachunkowych oraz związanych z prze-
twórstwem spożywczym. Osoba wykształcona 
w tym kierunku potrafi realizować czynności 
związane z produkcją rolną, dystrybucją 
i sprzedażą produktów rolnych, promocją i re-
klamą, oceną jakości i opłacalności produktów. 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik 
agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności 
z wielu dziedzin, tj. ekonomii, rolnictwa, fi-
nansów i rachunkowości, zarządzania, marke-
tingu oraz prawa. 
Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu 
można podwyższyć kwalifikacje na studiach w 
szkołach wyższych na kierunkach 
ekonomicznych i turystycznych, jak również 
takich jak: ogrodnictwo, rolnictwo, 
agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz 
zootechnika i przetwórstwo spożywcze. 
Dodatkowo absolwent może ukończyć kurs 
kwalifikacyjny w zakresie zawodów 
pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik 
rolnik, technik turystyki wiejskiej. 
 
Możliwości zatrudnienia 
Technik agrobiznesu może być zatrudniony w: 
− rolniczych i ogrodniczych przedsiębior-

stwach produkcyjnych, handlowych i usłu-
gowych,  

− biurach i instytucjach zajmujących się mar-
ketingiem rynku rolnego,  

− ogrodnictwach ekologicznych,  
− obsłudze ruchu turystycznego na wsi,  
− gospodarstwach w celu organizowania prze-

twórstwa spożywczego, usług technicznych 
na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,  

− zakładach pracy, w których posiadanie 
uprawnień do obsługi specjalistycznego 
sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest 
niezbędne do zatrudnienia na określonych 
stanowiskach,  

− w firmach prowadzących finanse i banko-
wość w agrobiznesie i rynku rolnym oraz 
usług weterynaryjnych,  

− jako pracownik prywatny przedsiębiorca 
(właściciel),  

− jako właściciel gospodarstwa agroturystycz-
nego.  
Technik agrobiznesu może również prowa-

dzić indywidualne gospodarstwo rolne, np.: 
plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt 
(np. fermy drobiu, mleczarnie). 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pod-
jąć pracę zawodową w firmach związanych 
z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przed-
siębiorstwach produkcji lub przetwórstwa 
żywności. Mogą również podejmować własną 
działalność gospodarczą, w szczególności pro-
wadzić gospodarstwa agroturystyczne. 

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje 
świadectwo ukończenia technikum. 

 

ZAPRASZAMY 
Nasz adres: 

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
w Krasnosielcu, ul. Sadowa 6 

06-212 Krasnosielc, tel. 29 71 75 010 
www.zskrasnosielc.edu.pl 

 

Dyrektor 
ZS im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu 

Tomasz Olkowski 

Nowy bus przeznaczony do przewozu 
osób niepełnosprawnych 

 

Wraz z początkiem nowego, drugiego seme-
stru szkolnego dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do szkół odbywa się nowym busem. 
W styczniu 2019 roku gmina Krasnosielc za-
kupiła nowy samochód marki Ford, który jest 
przystosowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych. Koszt zakupu w 100% został po-
kryty ze środków własnych budżetu gminy 
i wynosił 118 000 zł. Dzięki tej inwestycji 
dzieci będą mogły w komfortowych warunkach 
dojeżdżać na zajęcia szkolne.        fot. na s. 13. 

 
 

Nasi nowi Sołtysi  
– Kadencja 2019-2014 

 

W miesiącu lutym w każdej miejscowości 
odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 
podczas których wyłoniono nowe władze so-
łeckie.                              patrz tabela na s. 16. 

 

Młodzież zapobiega pożarom - 2019 
 

Dnia 12 lutego 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyły się 
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W konkursie wzięło udział 26 
uczniów. Eliminacje tego turnieju odbyły się 
w 3 grupach wiekowych: grupa I – szkoły pod-
stawowe klasy I-VI, grupa II – szkoły podsta-
wowej klasy VII, VIII i klasa III gimnazjum 
oraz grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. 

Na podstawie oceny prac pisemnych uczest-
ników, jury w składzie: 

1. Paweł Ruszczyński – Przewodniczący, 
2. Urszula Ostrowska – Sekretarz, 
3. kpt. Paweł Domszajt – członek - przed-

stawiciel KP PSP w Makowie Mazo-
wieckim, 

4. Marzena Nowak – członek, 
5. Marcin Gutowski – członek. 

 

Wyłoniło zajęte miejsca w poszczególnych 
grupach, które przedstawiały się następująco: 

Grupa I: 
1. Adrian Krawczyk - SP w Drążdżewie 
2. Jakub Tupacz - SP w Drążdżewie 
3. Amelia Sierak - SP w Krasnosielcu 

Grupa II: 
1. Katarzyna Glinka - SP w Rakach 
2. Agnieszka Olkowska - SP w Rakach 
3. Krzysztof Daliga – SP w Krasnosielcu 
Grupa III: 
1. Dominik Daliga – ZS Krasnosielc 
2. Daria Kruk– ZS Krasnosielc 
3. Aleksandra Mizerek – ZS Krasnosielc 
 

Do II etapu konkursu zakwalifikowały nastę-
pujące osoby /patrz na fot. 8, 9 i 10 na s. 19/: 

I grupa wiekowa: Adrian Krawczyk 
II grupa wiekowa: Katarzyna Glinka 
III grupa wiekowa:  

1. Dominik Daliga 
2. Daria Kruk 
3. Aleksandra Mizerek 

 

Kolejny etap konkursu na szczeblu powiato-
wym odbędzie się 14 marca 2019 roku w Syp-
niewie. Wszystkim uczestnikom Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” gratulujemy uzyskania 
wysokich wyników, a finalistom gminnego 
etapu turnieju życzymy powodzenia. 

 
 

Anna Zabielska - UG Krasnosielc, 
 

Informacje z Urzędu Gminy Krasnosielc 
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Ferie w GOK 
 

Jak co roku, w okresie przerwy zimowej od zajęć szkolnych - ferie - 
w GOK przygotowaliśmy szereg zajęć dla dzieci, które nie wyjechały na 
odpoczynek poza miejsce zamieszkania. Zajęcia odbywały się w drugim 
tygodniu ferii. W tym czasie zorganizowaliśmy zajęcia o różnej tematy-
ce dla dzieci. 

Odbyły się zajęcia robienia ozdobnych notatników - magnesów na lo-
dówkę, quiz wiedzy ogólnej, który cieszył się dużym zainteresowaniem, 
na kreatywnych warsztatach robiliśmy podstawki pod telefon. Była za-
jęcia sportowe oraz gry integracyjne. Jednego dnia zaprosiliśmy firmę 
Bricks 4 Kidz, która zorganizowała zajęcia z budowania zestawów 
klocków Lego. Dzieciaki były zachwycone, kiedy ich klocki ożyły pod 
wpływem działania silniczka. Ostatniego dnia wybraliśmy się do kina. 
Każdego dnia było na zajęciach około 50 osób. Sumując, według listy 
obecności, w ciągu tygodnia zajęć - 255 osób. 

Beata Heromińska, fot. obok oraz nr 6 na s. 19 
 

 

Gminny Dzień Kobiet w Krasnosielcu 
 

Jubileuszowy, X Gminny Dzień Kobiet odbył się w Krasnosielcu 
w dniu 2 marca 2019 r. - w ostatnia sobotę karnawału. Termin okazał się 
trafiony, o czym świadczy liczba pań, które wzięły udział w spotkaniu. 
Było nas prawie 240 osób. 

Ten wyjątkowy wieczór spędziłyśmy na wspólnej zabawie. Były ży-
czenia Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy, kwiaty, toa-
sty, wspólne tańce, rozmowy, żarty, loteria z upominkami oraz poczę-
stunek. Zespół „Wilkowski Band” nie musiał zbytnio zachęcać do 
wspólnej zabawy, ponieważ panie same, z entuzjazmem brały w niej 
udział. 

Dziękujemy za mile spędzony czas wszystkim paniom. Zachęcamy do 
udziału w przyszłym roku. Warto znaleźć chwilę czasu, także dla sie-
bie…  

Pięknie dziękuję pracownikom GOK, stażystom i wolontariuszkom 
z Zespołu Szkół z Krasnosielca za przygotowanie i przeprowadzenie 
imprezy z okazji Dnia Kobiet. Zapraszam do galerii zdjęć na chwilę 
wspomnień. 

Beata Heromińska, fot. obok oraz nr 4 na s. 19 
 
 

Wystawa malarska 11-22 lutego 2019 r.  
 

W GOK w Krasnosielcu, od grudnia 2013 roku, odbywają się spotka-
nia warsztatowe z malarstwa olejnego (sześć godzin zajęć, dwa razy 
w tygodniu, popołudniami). Mieszkańcy naszej gminy dostali szansę, 
aby rozwijać swoje pasje malarskie. Warsztaty malarskie były przezna-
czone dla młodzieży jak i osób dorosłych. Prowadząca, Stefania Skibiń-
ska-Bystrek, towarzyszyła uczestnikom w odkrywaniu nowego wymiaru 
patrzenia na otaczający świat. Udzielała wskazówek, wprowadzała ko-
rekty i inspiruje, ale także pokazywała, to co jest słabsze, nad czym 
trzeba jeszcze popracować. Podczas zajęć w przeciągu roku powstawało 
około 320 obrazów. Organizowano w ośrodku kultury wystawy i aukcje, 
podczas których sprzedawano unikatowe malunki. Efekty pracy (in-
struktorki jak i uczestników) zachwycały wszystkich oglądających oraz 
organizatorów. Obrazy powstałe na warsztatach, niejednokrotnie stawa-
ły się upominkami dla znamienitych gości. Zajęcia wrosły na stałe 
w ofertę GOK. Poszerzyliśmy je o farbę akrylową i nową grupę - mło-
dych artystów. Zajęcia dla dzieci, które są na początku drogi w odkry-
waniu swoich pasji, od 2018 roku prowadzi Pani Elena Kaszuba. 
Z wielką uwagą i oddaniem prowadzi ona naszych najmłodszych arty-
stów, chociaż ma też duży wpływ na starsze grupy inspirując i zachęca-
jąc do wytężonej pracy i podejmowania nowych artystycznych wyzwań.  

Na tegorocznej wystawie mieliśmy okazję oglądać obrazy najmłod-
szych „ gminnych artystów” jak i starszych. Były krajobrazy, portrety, 
martwa natura. Pojawiały się na obrazach ulubione zwierzaki oraz kwia-
ty. 

 
Beata Heromińska, fot. nr 5 i 7 na s. 19
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fot.: 1 - Kościół przy klasztorze w Tykocinie, 2 - Seniorzy przed Pa-
łacem Branickich w Białymstoku, 3 - Seniorzy w warowni Tykocin, 
4 - Dzień Kobiet w Krasnosielcu czytaj s. 18, 5 i 7 - Wystawa malar-
ska czytaj s. 18, 6 - Ferie w GOK czytaj s. 18, 8-10 - Młodzież zapo-
biega pożarom czytaj s. 17. 
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