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Wprowadzenie                    101. rocznica odzyskania niepodległości
Szanowni Czytelnicy, 

 
każdy z nas żyje dla 
siebie, ale i dla innych, 
a właściwe wyważenie 
tych dwóch bytów daje 
nam poczucie spełnie-
nia i szczęścia.  

Zachęcam do spoj-
rzenia na nasze najbliż-
sze otoczenie oczami 
tych, którzy całkiem 
sporo swego życia po-
święcają innym...  

W imieniu całego ze-
społu redakcyjnego 
„Wieści…” już po raz 
150-ty! ... 

 
Sławomir Rutkowski 

 

 

   W ubiegłym roku obchodziliśmy 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Były różnorodne uroczy-
stości, biegi, konkursy, koncerty na tę 
okoliczność. W ciągu całego roku 
w różnych miejscach naszej Ojczyzny 
wspominano i świętowano odzyskanie 
niepodległości...                     cd. na s. 3 
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1. Pasowanie na ucznia w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Drążdżewie - patrz artykuł na 
s. 11. 

2. Ojcowie z córkami tańczący na „Dniu Patro-
na” w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Krasnosielcu, s. 3. 

3. Uroczyste pasowanie na ucznia, s. 4. 
4. Święto Niepodległości, s. 4. 
5. Zagraniczni studenci w Zespole Szkół, s. 6. 
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Gminne obchody 101 rocznicy  
odzyskania przez Polskę niepodległości 

cd. ze s. 1 
 

W dniu 10 listopada 2019 r. uczciliśmy 101 rocznicę wolności Polski 
poprzez śpiew piosenek i pieśni patriotycznych podczas Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznych. Śpiew towarzyszył naszym przodkom 
w chwilach narodowych triumfów, jak również w momentach tragicz-
nych. Śpiewano dla pokrzepienia serc, a także z rozpaczy i bólu. Każdy 
z utworów patriotycznych ma swoja historię, ściśle połączoną z dziejami 
Polski. 

Dobrze by było, aby osoby wykonujące te piękne pieśni i piosenki się-
gnęły do źródeł i zapoznały się z okolicznościami ich powstawania. 
Podczas konkursu na stoliku wyłożono dwie książki, aby osoby zaintere-
sowane mogły zapoznać się nieco z historią niektórych pieśni, a także 
z bohaterami – patriotami walczącymi dla Polski. 

Spotkanie w GOK rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Hymnu 
Narodowego, a następnie, po wystąpieniu Wójta Gminy Krasnosielc, 
wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego „Ludowo to 
znaczy kolorowo”. Prace nagrodzone wyeksponowano na tablicach. Oto 
lista osób nagrodzonych, które odebrały nagrody podczas Gminnego 
Przeglądu Pieśni Patriotycznych: 
Klasa I: miejsce I - Zofia Nikodym - Amelin, 

m. II - Piotr Czajkowski - Krasnosielc, 
m. III - Aniela Krajewska - Drążdżewo i Bartosz Ryłka - Amelin 

Kl. II: m. I - Oliwier Grabowski - Amelin, 
m. II - Wojciech Jóźwik- Krasnosielc, 
m. III- Natalia Bobińska -Raki. 

Kl. III: m. I - Aleksandra Jóźwik - Krasnosielc, 
m. II - Karolina Janowska - Krasnosielc, 
m. III - Julia Grabowska - Raki, Julita Chmielińska - Drążdżewo. 

oraz m. I - Wiktoria Ryłka-Amelin 
m. II - Julia Mizerek- Amelin 
m. III - Lena Grabowska- Amelin. 
 

Do konkursu piosenki stanęło 17 solistów i 5 zespołów ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Krasnosielc. Repertuar był szeroki. Usłysze-
liśmy: Rotę, Rozkwitały paki białych róż czy piosenkę Ułani, ułani, ma-
lowane dzieci, ale coraz częściej młodzież i opiekunowie sięgają do 
współczesnego repertuaru. Mieliśmy okazję usłyszeć takie utwory: Je-
steś bohaterem z repertuaru M. Szpaka, Dziewczyna z granatem (K. 
Sawczuk), Cisza. Modlitwa Katyńska, Legiony (M. Ziółko & TABB), 
Kolędę warszawską (Margaret). Komisja konkursowa przyznała nastę-
pujące miejsca, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: 
w kategorii solistów kat. młodsza: 
I miejsce: Zuzanna Orzeł, 
II m.: Alicja Borowa, 
III m. Maria Grabowska, Alicja Monika Regulska. 
 

w kategorii solistów kat. starsza: 
I miejsce: Katarzyna Stancel, 
II m.: Dawid Dzięcioł i Oliwia Piórecka. 
III m: Joanna Tupacz i Julia Gołota. 
 

w kategorii zespoły: 
I m.: Zespół „Tacy My” - uczniowie kl. IIIB - Krasnosielc 
II m.: Zespół wokalny ze SP w Rakach, Zespół wokalny ze SP w Ame-
linie, 
III m.: Koło muzyczne - SP Krasnosielc oraz harcerze - Krasnosielc. 
 

Dziękujemy wszystkim występującym oraz nauczycielom przygoto-
wującym dzieci i młodzież do występów. 

Beata Heromińska 
 

Dzień Patrona oraz Edukacji Narodowej  
w SP Krasnosielc 

 

W środę 16 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Krasnosielcu obchodziliśmy Dzień Patrona, a także Dzień Edu-
kacji Narodowej. Święto Patrona to oddanie czci Ojcu Świętemu, głęb-
sze poznanie jego nauki, szczególnie tej kierowanej do młodych, nau-
czycieli i wychowawców. Tegorocznym obchodom towarzyszył wyjąt-
kowy nastrój. Zainaugurowała je uroczysta msza święta, w której udział 
wzięli dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele, a także cała społeczność 
uczniowska. 

Kolejnym punktem programu zaplanowanym na ten dzień był uroczy-
sty apel, który poprowadzili uczniowie: Ewa Gałązka i Krzysztof Dali-
ga. Prowadzący powitali bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na 
uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Patrona, a także z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Ten ważny dzień obchodziliśmy pod hasłem: 
„Ojcostwo – bezinteresowny dar z siebie samego”. Motto jest nawiąza-
niem do myśli Papieża Polaka oraz do Jego twórczości. 

Zebranych na sali gimna-
stycznej powitał Dyrektor 
Andrzej Maluchnik. Wśród 
zaproszonych gości byli: 
P. Ruszczyński, Wójt Gmi-
ny Krasnosielc, ks. A. Ko-
tarski, proboszcz Parafii 
Krasnosielc, Z. Żebrowski, 
przewodniczący Rady Ro-
dziców naszej szkoły, 
a także panie z Rady Ro-
dziców I. Szewczak i M. 
Tadrzak. W czasie trwania 
uroczystości reprezentanci 
Samorządu Uczniowskiego 
wręczyli kwiaty nauczycie-
lom i pracownikom szkoły. 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim zebranym na 
sali złożyli: ks. A. Kotarski, P. Ruszczyński i Z. Żebrowski. Dzień Nau-
czyciela to również okazja, by nauczycieli, pracowników administracji i 
obsługi nagrodzić za wzorową pracę. Nagrodę Wójta otrzymał w tym 
roku Pan Andrzej Maluchnik. Z kolei Nagrody Dyrektora otrzymali: 
A. Kardaś, M. Chodkowski, M. Bobiński, M. Czarnecka, A. Ciurzyńska, 
A. Krukowska, Sz. Kołakowski, M. Majkowska, B. Ruszkowska, A. Sie-
rak, M. Turowska. Wśród pracowników administracji i obsługi zostali 
nagrodzeni: A. Koziołek, K. Skoroda, A. Bojarska, J. Janik, J. Myślak, 
B. Radomska. 

Finalną część apelu stanowiła część artystyczna w wykonaniu naszych 
uczniów i ich ojców przygotowana pod kierunkiem: W. Mydło, W. Ku-
prajtys i N. Grabowskiej. Treści zawarte w montażu słowno-muzycznym 
skłaniały do refleksji nad zagadnieniem roli ojca w rodzinie, ukazując 
wartości relacji opartych na miłości, zaufaniu i zawierzeniu Boga. Czu-
wanie nad dzieckiem cały czas to obowiązek i misja ojców, to wypełnie-
nie człowieczeństwa w człowieku, to wielkość mężczyzn. Całą uroczy-
stość uświetnił taniec tatusiów z córeczkami. Akademia przepełniona 
była nastrojowymi recytacjami i poruszającym śpiewem, dostarczyła 
wszystkim zgromadzonym wielu emocji i wzruszeń. 

Na zakończenie apelu głos zabrał Dyrektor Szkoły, który podziękował 
uczniom i nauczycielkom za przygotowanie części artystycznej. Szcze-
gólnie podziękował przybyłym na uroczystość ojcom. 

MS, patrz. również fot. nr 2 na stronie obok 
 

Koncert muzyczny ,,Jedziemy do cyrku” 
 
W dniu 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Krasnosielcu odbył się koncert muzyczny Agencji Artystycznej 
,,Pozytywka” z Olsztyna pt. Jedziemy do cyrku. Wspaniałe występy po-
trzebują odpowiedniej oprawy: świateł, dymu ale przede wszystkim mu-
zyki. Dzieci miały okazję usłyszeć świetną muzykę cyrkową graną na 
saksofonie oraz utrwalić takie pojęcia jak: saksofon, uwertura, muzyka 
ilustracyjna. Wizyta w cyrku to niesamowite przeżycie, także dzięki mu-
zyce! 

W ramach podsumowania odbył się konkurs, w którym wzięli udział: 
Lena Ochtera, Zuzanna Niedzgorska i Franek Lewandowski. Zwycięż-

czynią zo-
stała Lena 

Ochtera, 
która 

otrzymała 
kubek, po-

została 
dwójka 

otrzymała 
książeczki. 

A. B. 
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Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
 

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony był jako 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (do 2007 r. był to Mię-
dzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zainicjowane zostało 
w 1999 r. przez International Association of School Librarianship – 
IASL. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek 
w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. 
W tym roku tematem przewodnim święta było hasło: Wyobraź sobie… 
Do obchodów przyłączyła się również biblioteka Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. Przez cały miesiąc na naszych czy-
telników czekały różne niespodzianki. 

W tym roku naszym uczniom zaproponowaliśmy: 
- Wyobraź sobie…, że jednak czytam! – konkurs fotograficzny; 
- Wyobraź sobie…, że jest jesień – konkurs plastyczny; 
- Wyobraź sobie… nowości wydawnicze w naszej bibliotece – wystawy 

prezentujące zakupy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 
- Jan Paweł II w zbiorach naszej biblioteki – wystawa wydawnictw al-

bumowych; 
- Obchody Dnia Kundelka – czytanie książek, oglądanie filmów, kolo-

rowanki; 
- Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego; 
- Nauczyciel w literaturze – wystawa książek, wykonywanie laurek; 
- Podaruj książkę bibliotece; 
- Ranking czytelniczy na książkę Miesiąca Bibliotek Szkolnych; 
- Anioły warszawskich Powązek – wystawa zdjęć powązkowskich anio-

łów. 
Zapraszamy naszych czytelników nie tylko w miesiącu bibliotek, ale 

przez cały rok szkolny. Będą na Was czekały różne atrakcje i niespo-
dzianki. 

A.S. & M.S. 

Uwaga, pożar!!! 
 

W szkole szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych 
w §17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: 
właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób bę-
dących jego stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowanego do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej 
raz na dwa lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 
warunków ewakuacji z całego obiektu.  

W dniu 21 października 2019 r. o 11.05 trzy dzwonki szkolne z prze-
rwami i słowny komunikat „Pali się” zasygnalizował próbną ewakuację. 

Nauczyciele prowadzący w tym czasie lekcje ewakuowali uczniów 
z poszczególnych klas. Każdy z nauczycieli zabrał dziennik lekcyjny, 
sprawdził, czy wszyscy opuścili salę, poprowadził uczniów zgodnie 
z kierunkiem drogi ewakuacyjnej na miejsce zbiórki – w naszym przy-
padku był to plac kościelny. Wyznaczone wcześniej osoby sprawdziły 
wszystkie pomieszczenia na poszczególnych piętrach i zabezpieczyły 
wyjścia ewakuacyjne przed powrotem osób ewakuowanych.  

Dyrektor Szkoły Andrzej Maluchnik zebrał informacje na temat licz-
by osób ewakuowanych od poszczególnych nauczycieli. Po przyjeździe 
Straży Pożarnej przekazał informacje na temat sytuacji pożarowej oraz 
przeprowadzonej ewakuacji. 

Po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji strażacy zaprezentowali dla 
uczniów najmłodszych klas możliwości gaśnicze samochodu ratowni-
czego. 

AS 

 

Pasowanie na ucznia 
 

W dniu 23 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie i wychowawcy klas pierwszych – 
A. Błaszkowska i J. Oleksy. Na uroczystość pasowania przybyli: dyrek-
cja, przedstawiciele Rady Rodziców, wychowawcy, nauczyciele, ucz-
niowie oraz rodzice pierwszaków. 

Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem 
Dyrektora Szkoły Andrzeja Maluchnika, który powitał wszystkich ze-
branych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną 
już oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. 

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejęt-
ności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawo-
wej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki.  

Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował 
uczniów, którzy ślubowali być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom 
pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia i kuferki. 

AS, patrz obok oraz fot. nr 3 na s. 2 
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Dzień Głośnego Czytania z Gangiem… 
 

W piątek 27 września 2019 r. uczniowie klas I–III Szkoły Podstawo-
wej w Krasnosielcu zaczęli świętować Dzień Głośnego Czytania. W tym 
roku motywem przewodnim naszego czytania były przygody niesfor-
nych zwierzaków z Gangu Słodziaków, czyli: sarenki Hani, borsuka 
Bartka, dzięcioła Dominika, nietoperza Nikodema oraz uroczych junio-
rów: Lucusia, Zuzi, Nikosia, Dominiczka, Zosi i Poli.   

Spotkanie zaczęliśmy od przeczytania wstępu do książki Przyjaciele 
mogą wiele, czyli magia z Leśnej Polany. Gang Słodziaków Renaty Piąt-
kowskiej. Naszym gościem była Małgorzata Bielawska – inspektor To-
warzystwa Opieki nad Zwierzętami, z wykształcenia lekarz weterynarii, 
miłośniczka zwierząt. Od lat pomaga bezdomnym i porzuconym kotom 
i psom. Wraz z mężem prowadzi tymczasowy dom dla bezpańskich 
i chorych zwierząt. Nasz gość zwrócił uwagę, że o zwierzęta trzeba 
dbać, zapewnić im właściwe warunki do życia ponieważ zwierzę to isto-
ta żywa, a nie zabawka.  

Pani Małgorzata odwiedziła nas z gościem specjalnym – żółwiem 
o imieniu Olka, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród 
uczniów. 

W bibliotece szkolnej czytaliśmy przez cały dzień fragmenty z książek 
o zwierzętach m.in.: Sowa, ptak nocny, Psie troski, Zwierzęta budują, 
Puc, Bursztyn i goście. Na czytelników czekały tez numery czasopisma 
„Echa Leśne”, w których oprócz ciekawych artykułów można było obej-
rzeć zdjęcia zwierząt leśnych, mieszkańców naszych lasów. 

Pasję do czytania należy zaszczepiać od najmłodszych lat, ponieważ 
pełni ono ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy 
samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. 

W tym dniu odbyło się również podsumowanie konkursu plastycznego 
„Poznaj znajomych i przyjaciół Słodziaków”. 

AS 
 

Doktor i jego zwierzęta 
 

W dniu 3 października 2019 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu wybrali się do Przasny-
sza. Obejrzeli przedstawienie ,,Doktor i 
jego zwierzęta” wystawione przez Na-
rodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu. 
Głównym przesłaniem było zwrócenie 
uwagi dzieci na stworzenia, które 
mieszkają tuż obok nas, a o istnieniu 
których często zapominamy. Zwierzęta, 
bo o nich tu mowa, to istoty piękne, 
wrażliwe i szczere. Obserwując je 

uważnie, sami możemy się wiele nauczyć. Było to piękne barwne wido-
wisko połączone ze świetną muzyką. 

 
A. Błaszkowska 

 

 

Święto Niepodległości  
 

Dzień 11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol miłości 
Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Święto Niepod-
ległości skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości 
stanowiących istotny składnik narodowej tożsamości. Dla upamiętnienia 
tej ważnej rocznicy uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Krasnosielcu w dniu 8 listopada 2019 r. przedstawili 
wzruszającą lekcję historii przygotowaną pod kierunkiem N. Grabow-
skiej i M. Turowskiej. W ramach akcji „Szkoła do hymnu” uroczystość 
rozpoczęliśmy o godz. 11.11 wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek 
hymnu narodowego. 

Podczas akademii nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz in-
formacji historycznych, przekazanych przez młodych aktorów. Usłysze-
liśmy m.in.: Marsz, marsz Polonia, Co to jest niepodległość, Rotę, My, 
Pierwsza Brygada, Wojenko, wojenko, Legiony. Wszystko po to, aby 
przedstawić tragiczne losy naszej Ojczyzny i trudną drogę do odzyska-
nia wolności. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali montażu słowno-
muzycznego. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze dzieci miały 
okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o 
przodkach, interesować się rodzimą kulturą i historią. Godło, flaga i 
hymn są zaś od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, 
dumy i tożsamości.  

Apel podsumował pan Dyrektor Andrzej Maluchnik, mówiąc m.in.: 
możecie być z siebie dumni, że przygotowaliście tak trudną akademię. 
Mam nadzieję, że każdy z Was będzie pamiętał o tych, którzy przelewali 
krew za naszą Ojczyznę, a dzień 11 listopada nie będzie dniem smutku, 
lecz radości i dumy z bycia Polakiem. Podziękował uczniom i paniom 
nauczycielkom za przygotowanie tak wspaniałej lekcji historii. 

 
MS & AS 

patrz fot. poniżej oraz nr 4 na s. 2 
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Zagraniczni studenci w Zespole Szkół 
 

W dniach 9 oraz 15 października 2019 r. Zespół Szkół im. 
Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu odwiedzili wolontariusze 
biorący udział w programie AISEC. Młodzi ludzie wiedzą, że 
ucząc się języków obcych zwiększają swoje szanse na sukces 
osobisty i zawodowy we współczesnym świecie. Pragnąc 
zmotywować młodzież do nauki języka angielskiego, który 
jest niezwykle ważny dla każdego Europejczyka, by mógł 
swobodnie poruszać się w dzisiejszym świecie, udało się nam 
zaprosić gości, którzy w języku angielskim prowadzili lekcje 
z naszą młodzieżą. Podczas spotkań z uczniami wolontariusze 
zapoznali ich z kulturami Indii, Brazylii oraz Chin. Opowiadali 
o historii swoich krajów, położeniu geograficznym i innych 
ciekawostkach. Lekcje odbywały się w języku angielskim pod 
czujnym okiem naszych nauczycieli języka angielskiego. 
Zajęcia były urozmaicone. Uczniowie mieli okazję przełamać 
barierę językową i praktycznie wykorzystać znajomość języka 
angielskiego. Poznali obce kultury i uczyli się tolerancji.  

Mamy nadzieję, że zajęcia wpłyną na wzrost motywacji do 
regularnej nauki języków obcych, będą pomocne w odkryciu 
i rozwinięciu własnego potencjału oraz obudzą 
w najmłodszych uczniach ciekawość świata. 

 

Anna Zasztoft 
patrz fot. nr 5 na s. 2 

 

Wyjazd do schroniska 
 

W dniu 12 października grupa kilkunastu wolontariuszy 
z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki pojechała do 
schroniska dla bezdomnych psów „Canis” w Kruszewie. 
Schronisko w tej miejscowości funkcjonuje już od wielu lat, 
a nasza szkoła współpracuje z nim od roku 2008, czyli już 11 
lat. Obecnie przebywa w nim ok. 500 psów.  

Nasza szkoła co roku organizuje zbiórkę karmy, zabawek 
i innych rzeczy przydatnych w schronisku. Kilka dni przed 
wyjazdem zorganizowano zbiórkę, w którą zaangażowały się 
wszystkie klasy oraz pracownicy szkoły. Waga zebranej karmy 
przekroczyła 80 kg. W Kruszewie przekazaliśmy karmę 
pracownikom schroniska i zabraliśmy kilka piesków na długi 
spacer. Pogoda nam dopisała, więc wybraliśmy dłuższą trasę 
przez okoliczne lasy. Zwierzaki były nim zachwycone, bawiły 
się, biegały i tarzały w błocie. Po powrocie do schroniska 
pieski były bardzo zmęczone, ale i zadowolone.  

Cieszymy się, że tak małym gestem mogliśmy sprawić im 
radość. Jeśli ktoś zastanawia się nad posiadaniem psa, niech 
rozważy adoptowanie go ze schroniska. Taki psiak 
odwdzięczy się miłością i przywiązaniem. 

Natalia Gęsiak 
kl. I LO p 

 

Ślubujemy dziś... 
 

Uczniem być to ważna sprawa, dumą swojej szkoły być – 
Ślubujemy dziś. 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia 
każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na 
spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. 
Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem 
i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkol-
nej.  

W dniu 22 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej 
złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szko-
ły. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor 
Bogusławy Więcek, która skierowała gorące słowa do pierw-
szoklasistów. Życzyła sukcesów i radości ze zdobywanej wie-
dzy. Uczniowie przedstawili część artystyczną i przed spo-
łecznością szkolną i rodzicami zaprezentowali umiejętności 
zdobyte w szkole. Egzamin zdali na szóstkę. Na pamiątkę 
otrzymali dyplomy i ołówki ufundowane przez Radę Rodzi-
ców.  

 

Ewa Grabowska 
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Wycieczka do Przasnysza 
 

W dniu 5 listopada 2019 r. uczniowie klas VII–VIII wraz z opieku-
nami, udali się do Przasnysza. Pierwszym punktem wycieczki było 
zwiedzanie przasnyskiego muzeum, gdzie uczniowie zapoznali się z 
wystawą dotyczącą drogi Polski do niepodległości, a także działań wo-
jennych Wielkiej Wojny, które miały miejsce na tych terenach. Następ-
nie zwiedzano ekspozycję poświęconą II wojnie światowej.  

Po obejrzeniu wystawy wszyscy udali się do Miejskiego Domu Kultu-
ry na spektakl pt. Wspomnienia narkomanki. Opowiadał on historię oso-
osoby uzależnionej, która po latach wspominała to, co przeżyła, kiedy 
„wkręciła” się w spiralę narkotykową. Przedstawienie wywarło na wi-
dzach duże wrażenie. Doskonała gra aktorska oddawała ogrom niebez-
pieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, a także działała 
na wyobraźnię. Widzowie mieli wrażenie, że na scenie naprawdę znaj-
duje się osoba uzależniona. Po spektaklu od uczniów można było usły-
szeć komentarze na temat obejrzanego przedstawienia, z których wyni-
kało, iż sprowokował on wiele osób do głębszych przemyśleń na ten 
temat.  

Katarzyna Glinka 
 

Obchody 101 rocznicy odzyskania 
niepodległości w Rakach 

 

101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej w Rakach odbyła się uroczystość upamiętniająca tę szcze-
gólną w naszej historii datę. Uczniowie zaprezentowali program słow-
no-muzyczny.  

Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 11.11 wspólnym odśpiewa-
niem hymnu narodowego. Następnie młodsze dzieci zatańczyły polone-
za. W dalszej części mieliśmy okazję wysłuchać pięknej recytacji wier-
szy i śpiewu piosenek patriotycznych. W akademii uczestniczyli ucz-
niowie, nauczyciele oraz dziadkowie. Następnie delegacja udała się do 
pobliskiego miejsca pamięci narodowej – tzw. szubienicy, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. Program słowno-muzyczny przygotowały pa-
nie: Małgorzata Regulska, Magdalena Janowska i Paulina Zduniak. 

Zachęcamy do obejrzenia fragmentów uroczystości w załączonych 
filmach na stronie naszej szkoły – sp-raki.pl. 

 

M. Janowska, M. Regulska i P. Zduniak 
 

Przedstawienie teatralne Alladyn 
Kiedy ciemna noc zapada 

tysiąc gwiazd na niebie lśni 
księga baśń swą opowiada 

i historie śni… 
 

W dniu 8 listopada 2019 r. uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Krasnosielcu wyjechali do Ostrołęckiego Centrum 
Kultury, aby obejrzeć przedstawienie teatralne Alladyn...Baśń Tysiąca 
i Jednej Nocy. Widzowie poznali barwną historię Alladyna, złego wezy-
ra Jafara oraz pięknej Jasminy. Inspirowany orientalnymi elementami 
spektakl przybliżył dzieciom kulturę Bliskiego Wschodu. Baśniowy na-
strój wywołały ciekawe, barwne kostiumy oraz przygotowana scenogra-
fia, a niezapomnianych wrażeń dostarczył pokaz efektów świetlnych 
w wykonaniu ducha lampy. 

A. Błaszkowska 

,,Przedszkole do hymnu” 
 

Dnia 8 listopada nasze przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskiej 
akcji MEN ,,Szkoła do Hymnu”. Budynek przedszkola został udekoro-
wany w barwach biało-czerwonych. Tego dnia dzieci przyszły do 
przedszkola ubrane na galowo. W czasie zajęć edukacyjnych każda 
grupa wykonywała różnymi technikami ciekawe prace plastyczne: orła, 
flagę czy godło Polski, a panie nauczycielki przygotowały dla dzieci 
kotyliony, małe flagi, kokardy i opaski na głowę w kolorach barw naro-
dowych. Dzieci zapoznały się ze znaczeniem symboli narodowych, 
znaczeniem Święta Niepodległości oraz ważnymi historycznymi posta-
ciami m.in. z postacią Tadeusza Kościuszki. O godzinie 11.11 cała spo-
łeczność przedszkola odśpiewała 4-zwrotkowy Hymn Polski. Na za-
kończenie dzieci recytowały wiersz Katechizm Polskiego Dziecka.  

Dzięki udziałowi w tego typu akcjach, uroczystościach kształtujemy 
w sercach i umysłach naszych dzieci tak ważne dla narodu wartości pa-
triotyczne. W dniu dzisiejszym jesteśmy bardzo dumni z postawy naj-
młodszych członków naszego społeczeństwa. 

A. Gałązka 
fot. powyżej 

GOK zaprasza: listopad–grudzień 
2019 r. www.gokkrasnosielc.pl. 

 
24 listopada 2019 r. (niedziela), 15.00–18.00, „Impreza u misia”- 
impreza dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z okazji uro-
dzin Pluszowego Misia. Wstęp na imprezę to piękny uśmiech oraz mi-
le widziane korki, nakrętki plastikowe do naszej zbiórki. 
 

28 listopada 2019 r. (czwartek), 15:00 - wyjazd do kina w Makowie 
Maz. na film „Baranek Shaun”. Zapisy w GOK do 25 listopada. Cena 
25 zł. 
 

Grudzień 2019 r. - warsztaty dla dzieci i rodziców (dziadków, opie-
kunów) – stroiki bożonarodzeniowe. Informacje na plakatach. 
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„Szkoła pamięta” 
 

Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w akcję MEN „Szkoła 
pamięta”, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających 
ważne postaci i wydania szczególnie związane z historią naszego regio-
nu, środowiska. 

W dniu 25 października grupa młodzieży z klas VII–VIII wraz z wy-
chowawcami wyruszyła na rajd rowerowy Amelin-Pienice-Krasnosielc-
Amelin. 

W Pienicach uczniowie upo-
rządkowali pomnik 11 zamor-
dowanych w dniu 6 kwietnia 
1939 r. Po zapaleniu zniczy 
wszyscy udali się na cmentarz 
w Krasnosielcu, gdzie złożyli 
wiązankę na Pomniku Niezna-
nego Żołnierza, a także od-
wiedzili grób byłej nauczyciel-
ki z naszej szkoły. Zapalone 
znicze niech będą symbolem 
naszej pamięci o zmarłych i 
poległych za ojczyznę. 

W dniu 18 września w naszej 
szkole obchodziliśmy Święto 

Patrona – Św. Stanisława Kostki. O godzinie 10.00 wszyscy udali się do 
kościoła na mszę św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli, którą 
celebrował ks. Sz. Borkowski. W szkole uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie 
głos zabrała pani dyrektor, która powitała wszystkich. 

Po wystąpieniu pani dyrektor odbyła się projekcja filmu o Św. Stani-
sławie Kostce, a po projekcji filmu uczniowie klas V–VIII zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi. Na zakończenie 
wszyscy odśpiewali piosenkę Święty uśmiechnięty. 

Ewa Grabowska  
 
Uroczyste obchody   
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 

W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy od wspomnienia wydarzeń wojen-
nych w naszej „małej ojczyźnie”. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego pan Tadeusz Kruk – emerytowany nauczyciel, pasjonat 
i popularyzator historii, autor opracowań o Drążdżewie i okolicach – 
przybliżył w kilku słowach wydarzenia z okresu II wojny światowej 
w naszym regionie. 

W dniu 17 września 2019 r. cała społeczność szkolna ponownie zebra-
ła się, by wspólnie uczcić rocznicę. Osiemdziesiąt lat temu, 1 września 
1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę, wywołując konflikt na skalę świa-
tową. Jakby tego było mało, 17 września 1939 r. od strony wschodniej 
na tereny Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Podczas uro-
czystości młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny pt. Ale nie 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść.  

W dniu 22 września 2019 r. wspomniany montaż słowno-muzyczny 
młodzież przedstawiła mieszkańcom Krasnosielca i okolic w Kościele 
Parafialnym pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu. 

 

Anna Drejko, Agnieszka Grabowska, patrz fot. nr 1 na s. 19 
 

Amelin z II i III miejscem w zawodach po-
wiatowych w piłce nożnej 

 
W dniach 24 i 26 września br. nasi chłopcy pojechali do Makowa Ma-

zowieckiego, żeby powalczyć o tytuł mistrza powiatu w piłce nożnej. 
Jako pierwsi do rywalizacji we wtorek przystąpili chłopcy z klas IV–VI. 
Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba 15 drużyn, które zostały po-
dzielone na 4 grupy. Nasza szkoła trafiła do grupy D wraz SP Karniewo, 
SP Gąsewo i SP W Różanie. 

Wyniki meczów grupowych: 
SP Amelin – SP Karniewo 1:0 (bramka: Igor Mroczkowski) 
SP Amelin – SP Gąsewo 3:1 (bramki: Paweł Zduńczyk i Igor Mrocz-

kowski x2) 

SP Amelin – SP Różan 3:1 (bramki: Patryk Mroczkowski, Paweł 
Zduńczyk i Igor Mroczkowski) 

Z kompletem zwycięstw awansowaliśmy do ćwierćfinału: 
SP Amelin – SP Czerwonka 5:2 (bramki: Paweł Zduńczyk, Wiktor 

Kowalczyk, Igor Mroczkowski x2 i bramka samobójcza) 
W półfinale rywalizowaliśmy z SP w Szelkowie, która okazała się nie-

znacznie lepsza: 
SP Amelin – SP Szelków 0:1 
Pozostał nam mecz o III miejsce, w którym po obu zespołach było wi-

dać zmęczenie. Po 16 minutach wynik był nadal nie rozstrzygnięty 
i trzeba było strzelać rzuty karne, w których okazaliśmy się lepsi, trafia-
jąc 3 razy, natomiast jeden strzał z rzutu karnego świetnie wybronił 
Szymon Morawski. Dzięki niemu mogliśmy cieszyć się z brązowych 
medali! To bardzo duży sukces naszej szkoły, biorąc pod uwagę fakt, że 
byliśmy najmłodszą drużyną na zawodach (5 chłopców z III klasy!). 

SP Amelin – SP Rzewnie 1:1 (bramka: Igor Mroczkowski) rz. Karne 
3:2 (bramki: Igor Mroczkowski, Patryk Mroczkowski, Paweł Rutkow-
ski) 

Skład drużyny: Szymon Morawski – bramkarz, Igor Mroczkowski - 
kapitan, Patryk Mroczkowski, Paweł Rutkowski, Wiktor Kowalczyk, 
Paweł Zduńczyk, Wiktor Czarkowski, Artur Kowalczyk i Alan Budny. 

 

W czwartek 26 września do rywalizacji przystąpili chłopcy z klas VII–
VIII. W Makowie zameldowało się 11 ekip podzielonych na 3 grupy. 

Wyniki meczów grupowych, Grupa C: 
SP Amelin – SP Młynarze 5:0 (bramki: Jakub Kowalczyk x3, Marcin 

Rutkowski, Kacper Ryfa) 
SP Amelin – SP Krasnosielc 4:0 (bramki: Jakub Kowalczyk x3, Miko-

łaj Gwiazda) 
SP Amelin – SP Różan 3:0 (bramki: Jakub Kowalczyk x3) 
Półfinał: 
SP Amelin – SP Karniewo 2:1 (bramki: Jakub Kowalczyk, Marcin 

Rutkowski) 
Do finału awansowały 3 drużyny, a zwycięzca miał zostać wyłoniony 

systemem gier „każdy z każdym”. 
SP Amelin – SP Sypniewo 5:0 (bramki: Jakub Kowalczyk x2, Paweł 

Rynkowski, Marcin Rutkowski, gol samobójczy) 
SP Amelin – SP nr 2 Maków Mazowiecki 0:0 
SP nr 2 Maków Mazowiecki – SP Sypniewo 7:1 
Tabela: 
SP nr 2 Maków Mazowiecki 4 pkt. bramki: 7:1 
SP Amelin 4 pkt. bramki: 5:0 
SP Sypniewo 0 pkt. bramki 1:12 
 

Zabrakło bardzo niewiele, by 
sięgnąć po złoto. Przegraliśmy z 
Makowem gorszym bilansem 
bramek. Ostatecznie zajmujemy 
bardzo dobre dwa miejsce. Uwagę 
zwraca fakt, że w całym turnieju 
straciliśmy 1 bramkę i nie przegra-
liśmy żadnego meczu. 

Skład drużyny: Maciej Ryłka, Damian Gołota – bramkarze, Jakub 
Kowalczyk – kapitan, Kacper Ryfa, Paweł Rynkowski, Marcin Rutkow-
ski, Michał Żebrowski, Mikołaj Gwiazda, Karol Mroczkowski, Damian 
Żerański. 

Tomasz Rogala 
fot. również nr 4 na s. 19 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

Dnia 11 października 2019 r. w naszej szkole 
obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. 
Święto zwane jest powszechnie Dniem Nau-
czyciela. Z tej okazji odbyła się uroczysta aka-
demia, na którą przybyli nauczyciele, pracow-
nicy obsługi i uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Rakach. Obecny był również przedstawiciel 
samorządu gminnego w osobie Pana Wójta 
Pawła Ruszczyńskiego. 

Najpierw uczniowie klasy III, VI, VII i VIII, 
pod kierownictwem państwa Justyny i Konra-
da Zysk, zaprezentowali część artystyczną. By-
ły życzenia, piękne i zabarwione humorem 
piosenki oraz drobne i dowcipne prezenty dla każdego z nauczycieli. Na 
koniec wszyscy pedagodzy i pracownicy otrzymali, własnoręcznie wy-
konane przez uczniów, kolorowe, jesienne bukiety. 

W dalszej części głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Gałązka. Podzię-
kował on za trud wkładany każdego dnia w wychowanie i kształcenie 
młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pra-
cownikom szkoły.  

Następnie życzenia przekazał Pan Wójt Paweł Ruszczyński. Podzię-
kował on wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za peł-
ną zaangażowania i pasji pracę, życzył dalszych sukcesów i satysfakcji 
z wykonywanego zawodu oraz wręczył nagrodę Dyrektorowi szkoły.  

W związku ze świętem Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nau-
czycielom i pracownikom oświaty wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym, dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu swojej misji, 
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.  

M. Radziszewska 
 

Pouczający teatrzyk 
 

 Bajka Trzy świnki należy do podstawowej lektury osoby dorosłej 
i każdego dziecka. W ramach przypomnienia w naszej szkole dnia 
7 października 2019 r. dzieci z klas I–III oraz przedszkolaki obejrzały 
teatrzyk pod tym tytułem. Piękne kukiełki oraz stopniująca napięcie 
oprawa muzyczna wprowadziły dzieciaki w świat trzech świnek i pomo-
gły, w prosty sposób, odczytać morał płynący z bajki. Dzieci dowiedzia-
ły się, że mądrość i pracowitość to cechy, które prowadzą do sukcesu. 

Teatrzyk wywołał wśród widzów salwy śmiechu, a na koniec można 
było usłyszeć gromkie oklaski.  

M. Radziszewska 
 

 
Pożegnanie lata 

 

W dniu 23 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rakach lato że-
gnały dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I–III z wychowawcami. 
Wspólnie z nami bawiły się przedszkolaki z Krasnosielca.  

Zabawy i niespodzianki przygotowane na to spotkanie miały na celu 
zintegrować dzieci oraz stworzyć miłą i życzliwą atmosferę do zabawy. 
Atrakcjami towarzyszącymi temu spotkaniu były: pompowana zjeżdżal-
nia, fotobudka, bańki mydlane, spotkanie z postaciami z bajek Maszą 
i Niedźwiedziem, clownem Lucusiem, panią Jesienią i panią Lato oraz 
rudą wiewiórką. Były również kiełbaski z grilla i słodkie niespodzianki. 
A wszystko to mogliśmy zapewnić dzięki życzliwości obsługujących ro-
dziców i sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy: 

pani Bogumiła Zdunek 
pan Mariusz Mikulak 
pan Piotr Kaszuba 
pan Konrad Regulski 
pani Marzena Czarnecka-Kluk 
pani Anna Krzyżewska 
pan Cezary Janowski 
pan Adam Bartosiewicz 
Piekarnia Krasnosielc 
Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 

Organizator: Hanna Biedrzycka, fot. nr 5 na s.19.  

 
Karolewo modliło się za Polskę 

 

Podczas gdy część Polaków zebrała się we Włocławku, aby modlić się 
w intencji Polski, mieszkańcy Karolewa postanowili zorganizować akcję 
„Polska pod Krzyżem” u siebie. 

Akcja odbyła się 14 września, a jej celem była modlitwa za ojczyznę. 
Mieszkańcy Karolewa, którzy nie mogli pojechać na główne uroczysto-
ści, postanowili zebrać się przy przydrożnym krzyżu i odmówić róża-
niec. Pomysł na wspólną modlitwę wyraźnie się spodobał, ponieważ po-
jawiło się wiele osób z Karolewa i nie tylko. Po wspólnej modlitwie ze-
brani zaśpiewali kilka pieśni maryjnych, a potem przy świetle przynie-
sionych świec i lampionów, rozeszli się do domów.  

 
 

 

Małgorzata Bieńkowska 
fot. powyżej 
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Wycieczka 
 

W dniu 25 października 2019 r. dzieci klas 
I–IV ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie 
wybrały się wraz z opiekunami (A. Zegą, 
E. Szewczak, B. Kołakowską i M. Walaskiem) 
autokarem na wycieczkę do Łomży i do 
Ostrołęki. Celem wycieczki było obejrzenie 
spektaklu w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży 
pt. Brzydkie kaczątko w wykonaniu 
profesjonalnych aktorów. Celem wyjazdu było 
rozbudzanie zainteresowań teatralnych dzieci, 
a także uczenie się kultury odbioru sztuki oraz 
zwiedzenia teatru za sceną i pracowni 
plastycznej szycia lalek, a także pobyt 
w salonie zabaw „Figlarium” w Ostrołęce.  

Oglądając spektakl, uwagę naszą wzbudziła bohaterka Marysia, urocza 
dziewczynka doświadczająca trudnego czasu dorastania. Myśli, że nikt 
jej nie kocha. Gdy ma wszystkiego dość, niespodziewanie zjawia się 
bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc podłamanej dziewczynce, 
opowiada jej bajkę o Brzydkim Kaczątku, które wykluwa się z jaja 
w rodzinie kaczek. Kaczątko nie jest akceptowane nawet przez matkę, 
ojca i braci. Różni się od swojego rodzeństwa i jest inne, może bardziej 
wrażliwe? Cierpi z powodu swojego wyglądu i zrozpaczone wyrusza 
w świat. Ale świat jest okrutny i groźny, a na malca czyha wiele 
niebezpieczeństw. Mimo że historia jest smutna, to kończy się 
szczęśliwie. Brzydkie kaczątko zostaje pięknym łabędziem. Warto to 
wszystko zobaczyć, bo przecież jest to jedna z najpiękniejszych historii 
w literaturze dziecięcej. Widowisko przeznaczone jest zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych, którzy częściej niż dzieci czują się „brzydkimi 
kaczątkami”.  

W czasie pobytu w teatrze dzieci mogły wejść na wieżę widokową 
i obejrzeć panoramę Łomży, kulisy sceny teatru, pracownię 
powstawania lalek. Efektem wycieczki było rozbudzanie wrażliwości na 
sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania 
spektaklu w teatrze, a także moc rozrywki w centrum zabaw. To była 
świetna wycieczka pełna emocji, uśmiechów i nowych przeżyć. 

 

M. Walasek 
 

Podróżująca Filharmonia 
 

W czwartek 31 października 2019 r. szkołę w Drążdżewie odwiedził 
Marcin Jóźwik ze swoją „Podróżującą Filharmonią”, aby zaprezentować 
program artystyczny, którego treścią była muzyka. Koncert był 
wzruszający, skłaniał do refleksji, dawał ukojenie i przenosił w inny 
świat, pełen dźwięków. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach 
wiekowych. Najpierw obejmowały oddziały przedszkolne i klasy I–IV, 
potem kl. V–VIII. Podczas słuchania prezentowanych kompozycji 
mogliśmy poczuć skoczność i radość w walcach i polonezach. Nie 
zabrakło też zabawy przy muzyce. Uczniowie uważnie słuchali utworów 
wykonywanych na trąbce i pianinie, chętnie wykonywali polecenia 
prowadzącego. Prawidłowo współpracowali ze sobą w parach, ilustrując 
muzykę ruchem oraz w grupach, a także ćwicząc różne techniki 
relaksacyjne, odprężające, rozluźniające. Dzieci brały udział w 
zabawach rytmicznych. Zdały wyśmienicie egzamin na empatię i 
wzajemne porozumienie rytmiczne. Dowiedziały się, jak ważną rolę 
pełni muzyka.  

Ta muzyka uczy nas słuchać drugiego człowieka oraz potrafi 
relaksować każdego z nas. Tematem przewodnim były utwory 
Stanisława Moniuszki. Podczas melodii do „Prząśniczki” dzieci same 
próbowały pracy na kołowrotku. Wskutek rywalizacji okazało się, że 
dłuższa była nić nawinięta przez dziewczęta. Dzieciom bardzo podobała 

się ta 
nowatorska 

„lekcja 
muzyki”, która 

pozostanie 
w ich pamięci 
bardzo długo. 

 
M. Walasek 

 fot. obok 

 

Akcja „Szkoła pamięta” 
 
Uczniowie VII kla-

sy Szkoły Podstawo-
wej w Drążdżewie 
włączyli się w akcję 
MEN „Szkoła pamię-
ta”. Celem akcji jest 
zorganizowanie dzia-
łań upamiętniających 
postaci i wydarzenia 
związane z historią 
naszego regionu i 
środowiska.  

W dniu 29 paź-
dziernika wraz z wy-
chowawczynią wy-
brali się do miejsc 
pamięci związanych 
z naszym regionem i 
szkołą. Zapalone zni-
cze niech będą sym-
bolem naszej pamięci 
o zmarłych i pole-
głych za naszą Oj-
czyznę.  

 

H. Kęszczyk 

 
Biegi przełajowe 

 

W dniu 12 października odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Mło-
dzieży w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. 
Z naszej szkoły udział wzięło pięciu uczniów: Dawid Grabowski, Łu-
kasz Olkowski, Karol Olkowski, Katarzyna Stancel i Tomasz Ochen-
kowski.  

Najlepszy wynik uzyskała Kasia Stancel, zajmując III miejsce w biegu 
na 1000 metrów dziewcząt i awans na zawody międzypowiatowe. 
Awans uzyskali również Dawid Grabowski, Karol Olkowski i Tomasz 
Ochenkowski. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!  

 

Grzegorz Gałązka, fot. nr 3 na s. 19 
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Pasowanie na ucznia 
 

W środę 23 października już od samego rana w klasie pierwszej 
panowała ożywiona, świąteczna atmosfera. Wszyscy czekali na 
uroczystość pasowania na uczniów. Udekorowana sala gimnastyczna, 
przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby Ślubowanie 
Pierwszaków wypadło jak najbardziej odświętnie. Wszystkich 
zgromadzonych gości serdecznie przywitała przewodnicząca RSU. 
Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności i śpiewająco zdali 
egzamin przeprowadzony przez uczennice z klasy V a, tym samym 
zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Drążdżewie. 

W dalszej części uroczystości pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały 
przez Panią Dyrektor Barbarę Kluczek pasowane na uczniów. 
Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów 
oraz innych upominków. Na koniec rodzice zaprosili swoje pociechy na 
„słodki poczęstunek”. 

M. Walasek, patrz fot. nr 1 na s. 1 
 

Przedszkolaki w Warszawie 
 

Dnia 15 października grupa składająca się z 29 dzieci wraz z 4 
opiekunami wybrała się na wycieczkę do Warszawy celem zwiedzenia 
gmachu Telewizji Polskiej. Już sam przejazd wielkim, czerwonym 
autobusem zrobił na naszych przedszkolakach i drugoklasistach 
ogromne wrażenie. Warszawa o tej porze roku jest piękna. Liście 
zabarwione na różne odcienie czerwieni, zieleni i brązu w promieniach 
słońca zapierały dech… 

Jechaliśmy trzema tunelami. Podczas przejazdu było wiele zachwytu. 
Kolejną atrakcją był budynek TVP. Zostaliśmy podzieleni na dwie 
mniejsze grupy, mieliśmy przesympatycznych przewodników, dzięki 
którym obejrzeliśmy studio nagrań i studio dźwiękowe. Mieliśmy też 
okazję zasiąść na kanapach „Pytania na śniadanie”. Spacerując po 
korytarzach, mogliśmy spotkać znanych aktorów czy prezenterów. 
Byliśmy również na planie serialu „Korona Królów”.  

Po tych atrakcjach udaliśmy się do Sali Zabaw Eldorado, gdzie 
posililiśmy się smacznym obiadem, a potem próbowaliśmy swoich sił 
na zjeżdżalniach, w kulkach, siatkach. Zostaliśmy również 
poczęstowani pizzą. Zadowoleni i zmęczeni powróciliśmy do domów. 
To był dzień pełen wrażeń, który będziemy często wspominać. 

 

M. Zuzelska i J. Rupińska,dwie  fot. obok oraz nr 2 na s. 19. 
 

Odznaczenie  
 

W dniu 3 
październi-
ka 2019 r. 
Minister 
Ochrony 
Środowiska 
i Gospo-
darki Wod-
nej Pan 
Henryk 
Kowalczyk 
wręczył 
odznacze-
nia Hono-
rowe za za-
sługi dla 
ochrony 
środowi-
ska. W gronie odznaczonych za 
propagowanie i krzewienie postaw 
proekologicznych wśród dzieci 
i młodzieży była również nauczy-
cielka naszej szkoły Hanna Kęsz-
czyk.  

 
Barbara Kluczek 
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Dień Edukacji Narodowej 
 

W dniu 11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Drążdżewie 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uro-
czystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywita-
ła uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, nauczycieli emerytów 
i wszystkich zaproszonych gości. Następnie przekazała głos uczniom. 
Przedstawienie przygotowali uczniowie klas II i III przy wsparciu kole-
gów z klas starszych pod kierunkiem pań Elżbiety Szewczak i Anny Ze-
Zegi.  

Młodzi 
artyści pio-

senką, tań-
cem 

i słowem 
uświetnili 

ten wyjąt-
kowy dzień 
w roku 
szkolnym. 

Wiele cie-
płych i mi-
łych słów 
popłynęło 

w kierunku 
naszych na-

uczycieli. 
Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud 
pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wycho-
wanków. Program artystyczny oprócz poważnych akcentów miał też 
humorystyczny charakter, który wywołał aplauz publiczności. Zabawny 
okazał się przepis na ucznia idealnego, humorki z naszego szkolnego 
życia oraz Gala Oskarowo-Jabłkowa, w trakcie której wszyscy nauczy-
ciele i pracownicy szkoły nominowani w poszczególnych kategoriach 
otrzymali nagrody – jabłka. Występ urozmaicił też taniec nowoczesny 
w wykonaniu uczennic klasy VIII.  

Na zakończenie akademii głos zabrali Pan Wójt Paweł Ruszczyński 
i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Topa, którzy dołączyli 
się do życzeń dla nauczycieli. Podziękowali za dotychczasowe zaanga-
żowanie oraz życzyli wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawo-
dzie. Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do klas. 

 

E. Szewczak 
 

Dobrzy w liczeniu 
 

Nasza szkoła po raz drugi przyłączyła się do obchodów „Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia”. W piątek 4 października chętni uczniowie 
mogli sprawdzić swoje umiejętności mnożenia i dzielenia, rozwiązując 
test na komputerze. Uczniowie, którzy w wyznaczonym czasie 
rozwiązali bezbłędnie najwięcej przykładów, zostali nagrodzeni 
słodkimi upominkami: 

 
I miejsce – Julia Parzuchowska i Mikołaj Graczyk, 
II miejsce – Maciej Michalak i Konrad Jurczewski, 
III miejsce – Oliwia Kruk. 
Wszyscy uczniowie, którzy popełnili maksymalnie jeden błąd 

w teście, otrzymali certyfikaty „Mistrza Tabliczki Mnożenia”. 
 

E. Grabowska 

 

Warsztaty muzyczne 
 

W dniu 7 października 2019 r. w szkole w Drążdżewie w sali gimna-
stycznej odbyły się warsztaty muzyczne. Zajęcia rozpoczęły się o godzi-
nie 8.00. Organizatorem warsztatów był ks. proboszcz Leszek Kamiński. 
Nad ich 
przebiegiem 
czuwała p. 
katechetka 
Jolanta Ga-
cioch oraz 
inni nauczy-
ciele przy-
chodzący z 
poszczegól-
nymi grupa-
mi uczniów. 
Celem warsz-
tatów było 
zaintereso-
wanie 
uczniów mu-
zyką i grą na 
instrumen-
tach, ukaza-
nie możliwo-
ści różnych 
form spędzania wolnego czasu.  

Jako pierwsi przyszli przedszkolacy. Na początku zagrana została pio-
senka Ojcze, chwała Tobie. Paulina i Oliwia (z liceum) zagrały ją na fle-
tach, Weronika (ucz. kl. VIII) na cytrze, Kasia (ucz. kl. III) na skrzyp-
cach, a Karolina (ucz. kl. VIII) i pani Magda (nauczycielka muzyki), 
która przyjechała z Kadzidła, na altówkach. Przedszkolaki podzieliły się 
na 4 grupy i uczyły się po kolei grać na każdym instrumencie. Weronika 
z Pauliną pomagały grać na gumowym pianinie. Adam z Asią i Klaudią 
prezentowali cymbałki. Oliwia, Natalia i Wiktoria uczyły grać dzieci na 
cytrze, a p. Magda, Kasia i Karolina na altówce i na skrzypcach.  

Po godzinie nadeszła kolej na klasy od I–IV. Na trzeciej godzinie 
przyszły uczniowie klas V–VIII. Uczniowie byli bardzo zainteresowani 
prezentowanymi instrumentami. Zadawali mnóstwo pytań organizato-
rom warsztatów. Próbowali kilkakrotnie zagrać na wybranym instru-
mencie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się skrzypce i altów-
ki.  

Ten dzień był interesujący, spróbowaliśmy nowych doświadczeń i po-
znaliśmy jeden ze sposobów miłego i korzystnego spędzania wolnego 
czasu. Każdy z nas mógł zagrać na czterech różnych instrumentach. 

 

J. Gacioch 
„Wieści znad Orzyca”, nr 9–10 (149–150), wrzesień-październik 2019, strona 12 



Jesienny pejzaż - malowanie na sterczu 
 

W dniu 22 października przedszkolaki z grupy III rozmawiały 
o malarstwie. Wspólnie postanowiliśmy zabawić się w malarzy, tylko 
w trochę inny sposób. Malowanie na folii to wspaniała zabawa, której 
dzieci oddały się z wielką radością, a która to trochę niespodziewanie 
przekształciła się w wielozmysłowe pole doświadczalne oraz okazję do 
artystycznych uniesień. Malowanie okazało się zabawą pobudzającą 
wszystkie zmysły, w trakcie której dzieci eksperymentowały z kolorami 
i wykazywały się niezwykłą inwencją twórczą. Było także okazją do 
plastycznego przeżywania sztuki w różnych jej aspektach oraz do 
ćwiczeń manualnych, co ostatecznie zaowocowało pięknymi 
wytworami. Dla dzieci było to coś szalenie atrakcyjnego i zmysłowego! 

 
I.Chełchowska 

Wizyta na poczcie 
 

W dniu 18 października 2019 r. dzieci z I, II i III grupy przedszkolnej 
w ramach działań z preorientacji zawodowej wybrały się na pocztę, aby 
przyjrzeć się pracy urzędnikom pocztowym. W ramach wycieczki 
dzieci zapoznały się z wyglądem budynku poczty oraz pracą listonosza. 
Pani kierownik Jolanta Grądzka opowiedziała, jak długą drogę musi 
pokonać list czy paczka, aby dotrzeć do adresata. Ponadto w czasie 
odwiedzin dzieci utrwaliły nawyk właściwego kulturalnego zachowania 
się w miejscach publicznych. Na zakończenie wszystkie dzieci wraz 
z Paniami życzyły wszystkim pracownikom z okazji Światowego Dnia 
Poczty, Znaczka Pocztowego i Dnia Listonosza dużo zdrowia, 
cierpliwości i pogody ducha. Wycieczka okazał się bardzo interesująca 
i pouczająca, a dzieci wracały do przedszkola pełne wrażeń. 

 
W. Chojnowska 

 

Dzień Przedszkolaka w krasnosielckim 
przedszkolu 

 

W piątek 20 września 2019 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Aby podkreślić, że warto być 
wesołym przedszkolakiem, z radością świętowaliśmy ten dzień, biorąc 
udział w wielu atrakcyjnych zabawach, śpiewie i pląsach. Mieliśmy 
okazję do przeżywania wesołej, beztroskiej i wspólnej zabawy. Na 
koniec wszystkie dzieciaki otrzymały balony i pamiątkowe medale.  

Tego dnia odbyła się również uroczystość Pasowania na 
Przedszkolaka w gr. I i II. Był to wyjątkowy dzień dla przedszkolaków, 
które pierwszy raz wystąpiły przed tak licznie zebraną publicznością. 
Najpierw zaśpiewały i zatańczyły, po czym przystąpiły do wykonania 
trzech prób: sprawności, smaku i wiedzy. Wszystkie dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, na to jak 
dużo już potrafią. Na koniec pani dyrektor Agnieszka Gałązka 
i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Nidzgorska 
,,zaczarowanym ołówkiem” pasowały każdego malucha, gratulując 
i wręczając dyplom, znaczek i słodki upominek. Wszystkie 
przedszkolaki spisały się na medal i zostały nagrodzone gromkim 
brawami. 

W. Chojnowska 

Niezwykłe spotkanie z żółwiem 
 

W piątek 27 września 2019 r. grupę IV i V odwiedziła Pani Małgorza-
ta Bielawska wraz z żółwiem lądowym. Pani Małgorzata podczas wizy-

ty opowiedziała 
o żółwiu, jego grec-
kim pochodzeniu 
i opiece nad nim. 
Dzieci były za-
chwycone, otrzyma-
ły mnóstwo cennych 
informacji dotyczą-
cych zwyczajów 
i potrzeb żółwi lą-
dowych oraz 
o różnicach między 
żółwiem lądowym 
a morskim. 

 

S. Regulska 
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Dzień Edukacji Narodowej w 
krasnosielckim przedszkolu 

 

Dzień 14 października był w naszym przedszkolu wyjątkowy. Na 
twarzach pani dyrektor, pań nauczycielek, pracowników obsługi, a tak-
że emerytowanych pracowników przedszkola pojawiły się jeszcze 
większe niż na co dzień uśmiechy, a serca zabiły mocniej. Ten pogodny 
i ciepły nastrój zawdzięczamy naszym dzieciom z grupy IV, które pod 
czujnym okiem Katarzyny Radomskiej pięknie zaprezentowały dla 
wszystkich zaproszonych gości specjalnie przygotowane na tę okazję 
występy. Przedszkolaki były bardzo dumne i pełne powagi podczas ar-
tystycznego wystąpienia. Wszystkie przedszkolaki otrzymały wielkie 

brawa i podziękowanie od dyrektor przedszkola.  
Pani Agnieszka Gałązka podziękowała też nauczycielom, pracowni-

kom przedszkola za ciężką, sumienną pracę w ubiegłym roku szkolnym. 
Złożyła ciepłe życzenia radości i powodzenia w życiu osobistym, aby 
każdego dnia towarzyszyła Paniom satysfakcja i radość z wykonywanej 
pracy. Życzyła dobrej współpracy z rodzicami oraz zaufania i szacunku 
w społeczeństwie. Emerytowanym nauczycielom i pracownikom życzy-
ła dużo zdrowia i spokojnego wypoczynku na zasłużonej emeryturze. 
Przypomniała, iż Święto Edukacji Narodowej jest okazją do nagrodze-
nia nauczycieli i pracowników obsługi. W tym roku takie nagrody za 
zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, roz-
wój u dzieci pięknych postaw i wartości oraz aktywny współudział 
w kształtowanie wizerunku przedszkola otrzymały: Iwona Chełchowska 
i Katarzyna Radomska, a za wzorową pracę w zakresie administracyjno-
gospodarczym Agnieszka Kiliańczyk.  

Dopełnieniem tej szczególnej uroczystości były życzenia dla wszyst-
kich obecnych i byłych pracowników przedszkola i wspaniały bukiet 
kwiatów od Pana Wójta Pawła Ruszczyńskiego, który przekazał na ręce 
pani dyrektor. W uznaniu zasług za odpowiedzialną pracę w tworzeniu 
 kształtowaniu wizerunku Przedszkola, za dbałość o rozwój placówki 
i wzorową współpracę z samorządem, za trud pracy wkładany w proces 
kształcenia i wychowania najmłodszego pokolenia i wieloletnie zaanga-
żowanie w pracę oświatową i aktywną działalność na rzecz społeczności 
lokalnej Pan Wójt przyznał nagrodę dyrektor przedszkola Agnieszce Ga-
łązce, a za wieloletnie zaangażowanie oraz całokształt pracy dydaktycz-
no-wychowawczej i opiekuńczej Marzenie Wnuk.  

S. Regulska 
 

,,Szkoła (Przedszkole) pamięta”   
 

Początek listopada to dni, w których w szczególny sposób pamiętamy 
o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy za-
równo naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej 
ogólnonarodowej i lokalnej. Nasze przedszkole włączyło się w akcję 
Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta”, której celem jest 
zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarze-
nia. W związku z tym w dniu 25 października 2019 r. wszystkie dzieci 
wraz z Paniami wyruszyły na miejscowy cmentarz. Zapaliły znicz na 
grobie Nieznanego Żołnierza, a także odwiedziły i zapaliły znicz na gro-
bie długoletniej dyrektor przedszkola Zofii Narewskiej. W ten sposób 
uczymy nasze najmłodsze pokolenie uwrażliwiać na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o bohaterach, ale też o tych, którzy są związani z historią 
danego miejsca i społeczności. 

Agnieszka Gałązka 
 

Wizyta policjanta w Przedszkolu 
 

W dniu 10 września 2019 r. w Przedszkolu w Krasno-
sielcu odbyło się spotkanie z policjantem Łukaszem Ła-
zarzem. Spotkanie to dotyczyło przypomnienia zasad 
bezpieczeństwa poruszania się po drodze pieszo, rowe-
rem oraz samochodem.  

Pan policjant przypomniał o tym, jak ważne jest no-
szenie ubrań i gadżetów z odblaskami, takimi jak opaska 
(w jakim miejscu należy ją założyć oraz po której stronie 
ciała, aby być widocznym dla nadjeżdżającego kierow-
cy). Wspomniał także, o tym jak prawidłowo poruszać 
się po drodze na rowerze, jak ważny jest kask bezpie-
czeństwa oraz o konieczności używania fotelików samo-
chodowych i zapinania pasów bezpieczeństwa podczas 

jazdy samochodem.  
Przedszkolaki powtarzały także, jak należy zachować się podczas spo-

tkania z nieznajomym. 
Dzieci podczas wizyty Pana Łukasza zadawały pytania oraz dzieliły 

się swoimi doświadczeniami. Duże zainteresowanie wzbudziła także 
prezentacja wyposażenia policyjnego. 

S. Regulska 
 

Muzyczny koncert „ Idziemy do cyrku” 
 

W Przedszkolu w Krasnosielcu 25 października 2019 r. rozpoczął się 
kolejny cykl koncertów dla najmłodszych. Mają one na celu oprowadzić 
dzieci po tajemniczym świecie muzyki, sprawić, by obcowanie z nią by-
ło dla dzieci czymś radosnym i naturalnym, pobudzić wyobraźnię 
i przekazać specjalistyczną wiedzę na temat instrumentów muzycznych, 
postaci (kompozytor, dyrygent, lutnik, itp.) i zagadnień takich jak rytm, 
tempo, melodia, solo, duet itd. 

Koncerty mają formę opowieści słowno-muzycznych. To połączenie 
lekcji muzyki i przedstawienia teatralnego. Wyróżniającą cechą koncer-
tów jest aktywny udział publiczności. Pod koniec każdego spotkania od-
bywa się konkurs wiedzy muzycznej, w którym dzieci odpowiadają na 
pytania dotyczące terminów muzycznych, które były omawiane na da-
nym koncercie. 

Na koncercie dzieci poznał saksofon, jego budowę i działanie, mu-
zyczne terminy: uwertura, muzyka ilustracyjna oraz kompozytora słyn-
nego marszu „Wejście gladiatorów”, który grany jest zawsze podczas 
przedstawień cyrkowych. 

Sylwia Regulska 
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10 października – „Święto Drzewa” 
 

Z tej okazji przedszkolaki z grup III, IV i V wraz z nau-
czycielami pojechały na wycieczkę do Nadleśnictwa Parcia-
ki do leśniczówki Budziska. W sali edukacyjnej nadleśnic-
twa podziwiały wystawy zwierząt i owadów, które zamiesz-
kują tamtejsze lasy oraz oglądały film edukacyjny pt. Dzik 
RYJEK. Po obejrzanym seansie i rozmowie na temat filmu 
pokolorowały otrzymane malowanki i udały się na spacer 
ścieżką edukacyjną, gdzie poznały różne gatunki drzew, 
uczyły się obserwować i zwracać uwagę na piękno otaczają-
cej przyrody. 

Najmłodsze dzieci z grup I i II wraz z paniami wybrały 
się na ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą ,,Z lasem za pan 
brat”. Podczas spaceru uczyły się przebywać w lesie, ob-
serwować otaczającą przyrodę, wsłuchując się po drodze 
w odgłosy ptaków i szum drzew. 

Do przedszkola wszystkie dzieci wróciły pełne wrażeń, 
trzymając w rękach bukiety z kolorowych jesiennych liści. 

 

S. Regulska 
 

Spacer do lasu 
 

W dniu 16 września 2019 r. uczniowie klasy I b wraz 
z wychowawczynią Aliną Błaszkowską wybrali się na swój 
pierwszy spacer. Było to wyjście na ścieżkę ekologiczną 
Z lasem za pan brat. Podczas spaceru uczniowie przypo-
mnieli sobie zasady zachowania się w lesie. Obserwowali 
przyrodę i zmiany w niej zachodzące, szukali oznak zbliża-
jącej się jesieni. Dzięki tablicom informacyjnym znajdują-
cym się na ścieżce wzbogacili swą wiedzę o roślinach 
i zwierzętach żyjących w lesie.  

                                                                AB 
 

Kulturalne Wieczory w GOK Krasnosielc 
 

Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu na przestrzeni 
września i października br. mogły odbyć się trzy koncerty. 

W jesienne wieczory, kiedy czasu coraz więcej, a praca w polu i w 
ogrodzie już wykonana, można znaleźć chwilę na odpoczynek, cho-
ciażby przy muzyce. Takie założenie mieliśmy, planując „Kulturalne 
wieczory”, bo taką nazwę nosił nasz projekt. Spotkania o charakterze 
społeczno-kulturalnym były doskonałą okazją do upowszechniania kul-
tury oraz bezpośredniego kontaktu z artystami rangi ogólnopolskiej, jak 
i światowej. W ramach realizowanego projektu nasi mieszkańcy mieli 
okazję do poznania, chociaż w niewielkim zakresie muzycznym, kultu-
ry trzech narodowości.  

W dniu 29 września 2019 r. (niedziela) odbył się „Wieczór rosyjski” 
ze wspaniałym duetem Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Od lat 
fascynują się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: 
Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, 
których to twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz wymow-
nością tekstów, które w ujmujący sposób opisują to, co w życiu często 
trudno wyrazić słowami. 

Dzień 20 października 2019 r. to spotkanie z zespołem „Prymaki” 
w ramach „Wieczoru białoruskiego”. Zespół jest na scenie od 1995 r. 
i mimo kilku zmian personalnych trzon zespołu i jego lider – Jerzy 
Ostapczuk – jest stały. Zespół charakteryzuje się żywiołowością, pięk-
nymi strojami stylizowanymi kulturą ludową Białorusi, pięknym 
wschodnim zaśpiewem. Zespół koncertuje w wielu krajach Europy 
i wydaje kolejne płyty. 

W dniu 27 października 2019 r. odbył się „Wieczór włoski” z Rober-
to Zucaro. Najsłynniejsze przeboje włoskie wyśpiewane prze Włocha, 
z dużym zaangażowanie chórku, składającego się widowi, dostarczyło 
organizatorom wielu chwil radości.  

Z wielką przyjemnością gościliśmy na scenie ośrodka kultury zna-
komitych artystów, a w sali widowiskowej niezawodną publiczność. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej GOK 
oraz nagrań video na Facebooku. 
 

Beata Heromińska 

 
Składamy wyrazy głębokiego współczucia na-

szym przyjaciołom, Tomkowi i Małgosi Bielaw-
skim wraz z dziećmi, w związku z odejściem do 
wieczności ich najbliższych: Jerzego Bielawskie-
go – ojca Tomka i Wacława Bielawskiego – brata 
Tomka. 

Śp. Jerzy tak z pewnością mógłby o sobie po-
wiedzieć: Exegi monumentum aere perennius... 

Pieśń III, 30 (Horacy) 
 
 
Jerzy Bielawski urodził się w Warszawie i związał z nią całe ży-

cie. Przed wojną trenował gimnastykę i był w reprezentacji mło-
dzików. Działał w harcerstwie także podczas wojny. Ukończył Po-
litechnikę Warszawską, uzyskał tytuł docenta dr hab. Był wielo-
letnim dziekanem Wydziału Budownictwa oddziału Politechniki 
Warszawskiej w Płocku. Wykładowca, autor wielu podręczników, 
skryptów i artykułów. Konsultant zakładów produkujących kostkę 
Bauma. Przyjaciel i opiekun młodzieży na wyjazdach studenckich, 
na praktykach, w tym zagranicznych. Wspaniały człowiek, mąż, 
ojciec, dziadek. Ciepły, serdeczny, inteligentny, z olbrzymim po-
czuciem humoru i wiecznym uśmiechem na twarzy. Odszedł 3 
sierpnia 2019 r. w wieku 90 lat. 

Wacław Bielawski urodził się w piękny listopadowy dzień. 
Ukończył Wydział Mechaniki Lotnictwa Politechniki Warszaw-
skiej. Po studiach prowadził zajęcia ze studentami w Warszawie, 
a potem w filii Politechniki w Płocku. Świetnie mówił po rosyjsku, 
niemiecku i angielsku. Przez kilka lat pracował w Berlinie. Czytał 
bardzo dużo książek, zajmował się składem tekstów, współpraco-
wał z paroma osobami przy publikacjach, nie tylko naukowych. 
Pasjonowała go informatyka. Przez ostatnie lata troskliwie opie-
kował się podupadającym na zdrowiu ojcem. Odszedł nagle 
1 kwietnia tego roku w wieku 63 lat.  

 
Redakcja 
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Aktywny radny 
 

Spojrzenie z perspektywy  
Powiatowego Urzędu Pracy  
na rynek pracy  
w powiecie makowskim 
 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Makowie 
Mazowieckim to 
podmiot podległy Powiatowi Makowskiemu. Głównym celem jego dzia-
łania jest prowadzenie działań mających na celu aktywizację zawodową 
mieszkańców powiatu oraz nadzór administracyjny nad rynkiem pracy. 
Zatrudnia obecnie 37 osób (rok wcześniej zatrudniał 42).  

Miarą ilości zadań administracyjnych realizowanych przez pracowni-
ków tego urzędu jest ilość wydanych decyzji administracyjnych, a tych 
w obecnym roku wydano 4.105 przy 7.574 w całym 2018 r.  

Aktywizację zawodową mieszkańców PUP prowadzi głównie poprzez: 
1. organizację staży,  
2. prace interwencyjne, 
3. roboty publiczne, 
4. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
5. refundację kosztów wyposażenia miejsca pracy lub 

doposażenia stanowiska pracy, 
6. bony na zasiedlenie, 
7. organizację szkoleń, 
8. prace społecznie użyteczne. 

 

Na dzień 30 września 2019 r. w PUP zarejestrowanych jest 2 872 oso-
by, w tym 358 posiadających prawo do zasiłku. Stopa bezrobocia w po-
wiecie makowskim wynosi 15,5%, przy średniej krajowej 5,1%. Dla po-
równania podam, że powiaty sąsiednie posiadają odpowiednio następu-
jące wskaźniki bezrobocia: powiat przasnyski – 8,1%, ostrołęcki – 9,2%, 
pułtuski – 12,1%. Stopa bezrobocia w ostatnich latach systematycznie 
spada w naszym powiecie: 2016 r. – 19,1%, 2017 r. – 18,6%, 2018 r. – 
16,3%. Szczególnie trudne jest wprowadzenie na rynek pracy osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, a jest ich obecnie 64%, przy czym wskaźnik ten 
zmniejsza się w ciągu minionych lat. Za długotrwale bezrobotną uważa 
się osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłą-
czeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego doro-
słych. Przyczyną takiego stanu w naszym powiecie są m.in. brak możli-
wości dotarcia do pracy ze względu na ograniczenia komunikacyjne, 
uzależnienia od alkoholu, uporczywy brak chęci do podjęcia pracy, 
ograniczenia zdrowotne oraz opieka nad dziećmi. 

 

Jedną z najważniejszych form wprowadzania osób na rynek pracy są 
staże1. W obecnym roku (do 30 września 2019 r.) skorzystało z nich 357 
osób, natomiast w całym 2018 r. było ich 529. Środki finansowe wydane 
na nie w roku bieżącym to 2 236 365,52 zł. Miarą skuteczności staży jest 
podjęcie zatrudnienia bezpośrednio po nim i wynosi ono na przestrzeni 
dwóch ostatnich lat średnio 79%. 

 

Kolejną forma wsparcia rynku pracy jest refundacja kosztów wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa 
udzielana przez PUP w związku z wyposażeniem lub doposażeniem sta-
nowiska pracy i zatrudnieniem na nim bezrobotnego przez okres 24 mie-
sięcy. Może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia, tj. na dziś w kwocie 22.000 zł. W roku 

1 Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycz-
nych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu 
pracy bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a bezrobot-
nym. Odbywa się on na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiato-
wym Urzędem Pracy a pracodawcą według programu określonego 
w umowie. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zor-
ganizowaniem stażu. PUP wypłaca bezrobotnym odbywającym staż sty-
pendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych tj. 1033,70 
zł brutto (880,67 zł netto). 

bieżącym skorzystało z niej 46 osób, a przeznaczono na nią kwotę 1 077 
694 zł. Miarą skuteczności tego działania jest utrzymanie miejsca pracy 
przez okres co najmniej 3 miesięcy, wskaźnik ten obecnie wynosi 75% 
przy 71,7 % w roku minionym. 

 

Prace interwencyjne – oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez 
pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części 
wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Pracodawca, który 
spełni warunki do przyznania takiego wsparcia otrzymuje zwrot części 
kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za za-
trudnionych bezrobotnych. Prace interwencyjne mogą trwać do 6 lub 12 
miesięcy, za który otrzymuje zwrot kosztów oraz 24 miesiące za zatrud-
nienie skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia. 
Maksymalna wysokość refundacji przy refundacjach miesięcznych to 
kwota 100% zasiłku dla bezrobotnych (861,40 zł) + część składki na 
ubezpieczenie społeczne (155,10 zł). Pracodawca po zakończeniu okresu 
refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego 
bezrobotnego przez wskazany w umowie okres po zakończeniu refunda-
cji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku 
prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy jest to okres 3 miesięcy, 
natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy 
lub dłużej jest to okres 6 miesięcy. W roku bieżącym do dnia 30 wrze-
śnia 2019 r. PUP skierował na prace interwencyjne 77 osób, przeznacza-
jąc na ten cel 755.242 zł. W całym 2018 r. było to natomiast 96 osób. 
Efektywność zatrudnieniowa obecnie wynosi 80%, przy 73,6 % w roku 
minionym. 
 

Roboty publiczne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub 
dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu pań-
stwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych 
i ich związków. Mogą być organizowane przez: powiaty, gminy, organi-
zacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony śro-
dowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowot-
nej, bezrobocia oraz pomocy społecznej. Wysokość refundacji za każdy 
miesiąc (50% przeciętnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji tj. 2.419,62 zł + 
435,53 zł). W roku bieżącym do dnia 30 września 2019 r. PUP skierował 
na roboty publiczne 62 osoby, przeznaczając na ten cel 530.400 zł. W 
całym 2018 r. było to natomiast 79 osób. Efektywność zatrudnieniowa 
obecnie wynosi 100%, przy 93,1% w roku minionym. 

 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie so-
cjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym pro-
gramie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnie-
nia socjalnego. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa 
się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na 
rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta re-
funduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty 
świadczenia przysługującego bezrobotnemu (tj. 5,10 zł za 1 godzinę). 
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Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. 
W roku bieżącym do dnia 30 września 2019 r. PUP skierował na prace 
społeczno użyteczne 59 osób, przeznaczając na ten cel 81.500 zł. W ca-
łym 2018 r. było to 80 osób.  

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczony jest na dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jego celem jest 
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kom-
petencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się go-
spodarki. Środki KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć 
na:  
− określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które 

ma być dofinansowane, 
− kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy 

lub za jego zgodą, 
− egzaminy umożliwiające uzyskanie 

dyplomów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych, 

− badania lekarskie i psychologiczne wymagane 
do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej 
po ukończonym kształceniu, 

− ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w związku z podjętym 
kształceniem. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. praco-
dawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków 

KFS można sfinan-
sować 100% kosz-
tów kształcenia 
ustawicznego, jed-
nak nie więcej niż 
300% przeciętnego 

wynagrodzenia 
w danym roku na 
jednego uczestnika. 
Natomiast w przy-
padku pracodawcy 
zatrudniającego 10 
i więcej pracowni-
ków mogą być przy-
znane środki z Kra-
jowego Funduszu 

Szkoleniowego 
w wysokości 80% 
kosztów kształcenia, 
nie więcej niż 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 
wkład własny pracodawcy 20%.  

 

PUP wydaje również zezwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców. 
Ich liczba stale wzrasta: w roku 2017 wyniosła - 159, 2018 r. - 287, a w 
obecnym już 320. Spośród cudzoziemców występujących z zgodę na 
pracę ok. 90% stanowią obywatele Ukrainy. Wydanie takiego zezwole-
nia przez PUP w Makowie Mazowieckim wcale jednak nie oznacza, że 
osoba taka pracowała będzie na terenie powiatu makowskiego. 

 

Dla zobrazowania budżetu urzędu pracy podaję, że w 2018 r. wydat-
kowano łączną kwotę 18 965 504,85 zł na finansowanie wszystkich za-
dań realizowanych przez PUP w Makowie Mazowieckim, w tym na: 
1. projekty unijne - 3 882 592,25 zł, 
2. aktywne formy oraz wypłatę świadczeń bezrobotnym z Funduszu 

Pracy – 11 154 856,61 zł, 
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku – 1 985 349,00 zł, 
4. wydatki z budżetu związane z funkcjonowaniem urzędu – 

1 942 706,99 zł. 
 

Zarobki w PUP w Makowie Mazowieckim (stan na październik 2019 
r.) kształtują się na następującym poziomie: 
- 28 pracowników zarabia najniższą krajową, 
- pozostałych 9 pracowników kadry kierowniczej zarabia średnio o ok. 
30% więcej. 

Przy takim poziomie płac ważne są pozafinansowe sposoby motywo-
wania pracowników do efektywnej pracy, a do nich należą szczególnie 
atmosfera pracy oraz możliwość wymiany doświadczeń w ramach szko-
leń doskonalących. 

Od 1 stycznia 2018 r. PUP w Makowe Mazowieckim kieruje Andrzej 
Jastrzębski. To on nadaje kierunek i dynamikę działań urzędu w trosce o 
wsparcie bezrobotnych powiatu makowskiego w poszukiwaniu aktyw-
ności zawodowej. 

Sławomir Rutkowski 
rys. Tomasz Bielawski 

 
PS. Dziękuję za szeroką współpracę w opracowaniu niniejszego tekstu 

pracownikom PUP w Makowie Mazowieckim, a szczególnie Andrzejo-
wi Jastrzębskiemu, Elżbiecie Leśniak, Teresie Goździewskiej oraz Bar-
barze Augustyniak. 

TYNKI MASZYNOWE 
506 814 073 

* tynki gipsowe Knauf Diamant i lekkie 
* darmowa wycena, szybka realizacja 
* profesjonalne wykonanie 
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*** 
Uroczyste symboliczne otwarcie 
drogi powiatowej  
Krasnosielc-Drążdżewo 

 
Przekazany wykonawcy w dniu 14 czerwca 

2019 r. do modernizacji odcinek drogi powia-
towej nr 3234W pomiędzy Krasnosielcem 
i Drążdżewem został uroczyście 
w symboliczny sposób oddany do użytku 
w dniu 29 września 2019 r.  

Uroczystość z udziałem przybyłych miesz-
kańców oraz przedstawicieli powiatowych 
i gminnych władz samorządowych przeprowa-
dzona została w miejscowości Drążdżewo Ma-
łe na wysokości zjazdu do części tej miejsco-
wości zwanej Gierówką przy posesji państwa 
Sztychach. Starosta Zbigniew Deptuła przywi-
tał przybyłych mieszkańców, samorządowców 
oraz pozostałych gości, stwierdzając, że droga ta podniesie bezpieczeń-
stwo wszystkich z niej korzystających, w tym w pierwszej kolejności 
mieszkańców gminy Krasnosielc. Następnie ks. kanonik Leszek Kamiń-
ski, proboszcz parafii Drążdżewo, poświęcił drogę, a potem wspólnie 
przecięto symboliczną wstęgę. W dalszej części uczestnicy zostali za-
proszeni do Sali Bankietowej M&W w Drążdżewie Nowym na poczę-
stunek, w czasie którego poinformowano o historii i szczegółach tej in-

westycji. 
Szczegółowo o pracach tegorocznych informuje Zarząd Dróg Powia-

towych: 
W ramach realizacji inwestycji wykonano: 
− nawierzchnię bitumiczną na szer. jezdni 6,0 metrów i długości 5,457 

km (w tym poszerzenie nawierzchni z 5,5 metra do 6,0); 
− przebudowę dwóch przepustów pod koroną drogi o średnicy 60 cm; 
− ustawienie barier drogowych na 4 przepustach pod koroną drogi; 
− przebudowę zjazdów gospodarczych;  
− ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach do zabudowań;  
− renowację rowów przydrożnych;  
− przebudowę skrzyżowań (zjazdów) z drogami gminnymi w granicy 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3234W;  
− umocnienie poboczy na szerokości 1,0 m;  

− wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas che-
moutwardzalnych. 

 

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o., a podwykonawcą Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe „WODBUD”. Koszt realizacji całości zadania to 
ponad 3,2 miliona złotych. Powiat Makowski otrzymał na realizację tej 
inwestycji dofinansowanie w wysokości 1,5896 mln zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pozostałą kwotę (ponad 1,6 mln zł) stanowią środki 

własne Powiatu Makowskiego. 
 

Ponadto Gmina Krasnosielc przekazała do Starostwa Ma-
kowskiego dokumentację techniczną na modernizację od-
cinka drogi powiatowej nr 2109W z Grądów do Klinu na 
długości 3,8 km. Droga ta jako jedna z nielicznych posiada 
jeszcze nawierzchnię żwirową.  

Powiat Makowski opracował dokumentację techniczną na 
modernizację odcinka drogi powiatowej nr 3227W Prza-
snysz-Baranowo na odcinku od mostu na rzece Orzyc 
w Drążdżewie do zjazdu w drogę gminną za tzw. stawami, 
łącznie jest to ok. 400 m. Modernizacja polegała będzie na 
gruntownym wzmocnieniu obsuwającej się skarpy oraz 
wymianie chodnika na pas pieszo-jezdny. Inwestycja ta jest 
bardzo oczekiwana przez mieszkańców i znacząco podnie-
sie bezpieczeństwo użytkowania. 

 

Sławomir Rutkowski 
*** 

 

Poniżej najnowsze i pochodzące z pierwszej ręki informacje o stanie 
prac nad budową sieci szerokopasmowego internetu o dużej przepusto-
wości: 

Przystąpiono do szczegółowych prac projektowych, które ukierunko-
wane są przede wszystkim na zaprojektowaniu podłączenia jednostek 
oświatowych w ramach Oświatowej Sieci Edukacyjnej. Uzgadniane są 
obecnie projekty robót z dyrektorami szkół. W Powiecie Makowskim do 
podłączenia do sieci OSE jest 26 placówek oświatowych, a w samej 
gminie Krasnosielc – 5 adresów, natomiast  w całym obszarze ostrołęc-
kim /pięć powiatów/ - 261. 80% szkół zgodnie z projektem będzie podłą-
czonych do kwietnia 2020 roku, pozostałe do października 2020. 

 

Tomasz Ciepiela - Regional Project Manager 
Sławomir Rutkowski 
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