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Działania w ramach 
projektu „Nowe 
umiejętności – No-
wa szansa 2013”
Projekt realizowany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kra-
snosielcu, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.

Dzień Patrona 
w Publicznym 
Gimnazjum 
w Krasnosielcu
Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Krasnosielcu święto-
wało 17 maja br. jubileuszowy 
X Dzień Patrona.

21 maja, czyli Światow y 
Dzień Kosmosu stał się pretek-
stem do tego, aby na kilkadzie-
siąt minut przenieść się do in-
nej przestrzeni - przestrzeni 
kosmicznej. 

Stało się to dzięki kopule pla-
netarium mobilnego, które za-
gościło w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krasnosielcu. Planeta-
rium Supernowa, to innowacyj-
ne narzędzie wspomagające zaję-
cia z zakresu astronomii. Dzięki 
nietypowej formie przekazywa-

nia wiedzy, seanse w kopule pla-
netarium urozmaicają tradycyjne 
lekcje w szkole i w łatwy sposób 
pomagają przyswoić i zrozumieć 
otaczające nas zjawiska. 

Zajęcia dla klas IV-VI prowa-
dziła Pani Ewa Perz - astrofizyk, 
która omawiała treści związane 
z Układem Słonecznym. Ucznio-
wie w dogodnej dla siebie pozy-
cji - na leżące lub siedząco - po-
dziwiali rozgwieżdżone niebo, 
oglądali wulkany i kratery wi-
doczne na powierzchni poszcze-

gólnych planet, szukali cieka-
wych gwiazdozbiorów. 

„Słońce i jego rodzina”, taką 
nazwę nosił program przygoto-
wany dla młodzieży z Krasno-
sielca. Była to podróż od naszej 
centralnej, gorącej gwiazdy, czyli 
Słońca, do najdalszych zakątków 
Układu Słonecznego. Uczestnicy 
spotkania poznawali wszystkie 
planety i ich księżyce, oglądali 
planetoidy, komety, zaćmienia. 
Mieli możliwość zadawania py-
tań obecnej Pani astronom, któ-

ra rozwiewała ich wątpliwości.
Mobilne planetarium, to tyl-

ko namiastka planetarium sta-
c jonar nego w yposażonego  
w specjalistyczny sprzęt z wy-
godnymi fotelami ustawionymi 
w sposób ułatwiający obserwo-
wanie nieba. Nasza kopuła, mi-
mo że nie była duża, na pewno 
stała się inspiracją dla młodych 
ludzi do rozwijania i pogłębiania 
wiedzy w dziedzinie astronomii 
oraz szukania nowych zaintere-
sowań.               Beata Heromińska

Mobilne 
planetarium

w Krasnosielcu



Z życia samorządu

Budowa chodnika 
i parkingu 
w Drążdżewie Małym
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Zakończono prace związa-
ne z rekultywacją gminnego 
składowiska odpadów w miej-
scowości Krasnosielc Leśny. W 
ramach inwestycji uformowa-
no i zagęszczono wierzchowi-
nę składowiska, uszczelniono 
czaszę składowiska, zabezpie-
czono uszczelnienia i odprowa-
dzono gazy składowiskowe. Po  
ukształtowaniu, bryłę składowi-
ska pokryto wierzchnią warstwą 
glebotwórczą i utworzono strefę 
fitosanitacyjną dla wód spływo-
wych poprzez nasadzenia krze-
wów oraz ponowne rozłożenie 
warstwy glebotwórczej. 

Głównym celem podejmowa-
nego przedsięwzięcia było przy-
wrócenie równowagi przyrod-
niczej i wyrównywanie szkód 
powstałych w środowisku. Prace 
rekultywacyjne pozwoliły upo-
rządkować teren nieczynnego 
składowiska odpadów, co prze-
łoży się na ochronę wód pod-

ziemnych, powierzchniowych, 
a także gleby i powietrza. Re-
alizacja projektu wpłynie rów-
nież na ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do środowiska, 
infiltracji wód opadowych do 
składowiska, powstawania od-
cieków, rozprzestrzeniania się 
gazów, bakterii i przykrych za-
pachów. Efekty w równym stop-
niu odczują wszyscy mieszkańcy 
gminy oraz turyści odwiedzają-
cy okolice. 

Rekultywacja składowiska od-
padów w Krasnosielcu Leśnym 
była już kolejnym projektem re-
alizowanym przez Gminę Kra-
snosielc dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007-2013. Koszt całkowi-
ty projektu wyniósł 236 tys. 638 
zł., a wartość dofinansowania to 
141 tys. 983 zł., co stanowi 60 % 
wartości całej inwestycji.     t.P.

W ramach inwestycji zosta-
nie wykonany także chodnik na 
odcinku od kościoła do miejsco-
wego cmentarza i wybudowana 
nowa linia oświetleniowa oraz 
zmodernizowana istniejąca na 
odcinku od kopca do świątyni. 
Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma „Amstone” z Kadzidła. Za-
kończenie prac planuje się na 30 

września br. Inwestycja jest re-
alizowana dzięki wsparciu fi-
nansowemu z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Gmina Krasno-
sielc pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 75 % kosztów kwa-
lifikowalnych. Koszt całej inwe-
stycji wyniesie około 137 tys. zł. 

t. Parciak

Łącznie przebudową zostanie 
objęty prawie kilometrowy od-
cinek drogi, przy czym powsta-
ną wzdłuż niej chodniki i zatoka 
postojowa przy cmentarzu. Zo-
staną wyznaczone przejścia dla 
pieszych, oznakowane migający-
mi światłami ostrzegawczymi, 
które zasilane będą energią sło-
neczną przez zastosowanie źró-
deł solarnych. Nastąpi również 
wymiana opraw oświetlenia 

ulicznego. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma OSTRADA z Ostro-
łęki. Wartość zadania wraz z do-
kumentacją i nadzorem wynosi 
niedużo ponad 998  tys. zł, a war-
tość dofinansowania ok. 478 tys. 
zł. Wsparcie finansowe na prze-
budowę drogi gmina uzyskała w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

a. Pokora

Rekultywacja składowiska odpadów 
w Krasnosielcu Leśnym zakończona

Trwają prace związane z budową parkingu przy cmentarzu  
w Drążdżewie Małym.

Trwają prace związane z przebudową ulicy Wschodniej w Kra-
snosielcu oraz drogi prowadzącej przez nowo powstające osiedle 
mieszkaniowe w Nowym Sielcu.

Schetynówka 
już w budowie

Rozpoczęła się budowa kompleksów
W miejscowościach: Nowy 

Sielc, Pienice i Przytuły trwa-
ją prace nad budową komplek-
sów sportowo - rekreacyjnych. 
Celem operacji jest aktywizacja i 
integracja mieszkańców wiosek. 
Dodatkowo realizacja inwestycji 
wpłynie na wzrost atrakcyjności 

turystycznej oraz estetyki każdej 
z tych miejscowości. 

Łączny koszt inwestycji to 
ok. 748 tys. zł., w tym ponad 50 
% stanowi dofinansowanie z 
PROW 2007-2013. 

t. Parciak
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 Aby zmniejszyć ryzyko zachoro-
wań niezbędna jest odpowiednia 
profilaktyka. Wczesne wykrycie 
tych nowotworów gwarantuje 
niemal 100 % pewności na wy-
leczenie.

Dzięki współpracy Urzędu 
Gminy Krasnosielc i Centrum 
Onkokologii – Instytutu im. Ma-
rii Skłodowskiej – Curie w War-
szawie, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii wczesnego wykrywa-
nia raka piersi i szyjki macicy, w 
dniach 16 i 17 maja przed budyn-
kiem Urzędu stanął nowocze-
sny cytomammobus, w którym 
mieszkanki naszej gminy miały 
możliwość wykonania bezpłatnej 
mammografii i cytologii. Bada-
niami mammograficznymi zosta-
ły objęte kobiety w wieku 50-69 
lat, a cytologicznymi kobiety w 
wieku 25-59 lat. Ze względu na 
duże zainteresowanie kobiet ba-
daniami profilaktycznymi, pla-
nujemy przyłączyć się do kampa-
nii w przyszłości.            t. Parciak

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 

współfinansowany prze Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja zaplanowa-
nych działań w ramach projektu 
„Nowe umiejętności – nowa szan-
sa” realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krasnosiel-
cu, który jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Pierwszy etap zajęć z doradcą 
zawodowym został zakończo-
ny w dniu 25.04.2013 r. Szkole-
nie zrealizowano dla 11 uczest-
ników projektu. Zajęcia grupowe 
odbyły się w wymiarze 45 godzin 
szkoleniowych, dodatkowo prze-
widziano dla każdego z uczest-
ników po 2 godziny konsultacji 
indywidualnych. Zajęcia mia-
ły na celu zwiększyć wiedzę u 
uczestników projektu, dotyczą-
cą poruszania się po rynku pra-
cy, autoprezentacji jak również 
odkrycia własnych predyspozy-
cji zawodowych. 

Na początku maja rozpoczął się 

etap zajęć z psychologiem, któ-
ry zakończy się 11 czerwca 2013 
r. W ramach szkolenia zaplano-
wano zajęcia grupowe w wymia-
rze 45 godzin szkoleniowych oraz 
konsultacje indywidualne po 4 
godziny dla każdego uczestni-
ka projektu. Trening umiejętno-
ści psychospołecznych ma za za-
danie u uczestników rozwinąć 
indywidualne kompetencje oraz 
umiejętności społeczne. Szkole-
nie ma umożliwić uczestnikom 
podnieść poczucie własnej war-
tości, poznania swoich mocnych 
stron jak i sposobu radzenia so-
bie z niepowodzeniami.

Kolejnym działaniem w ra-
mach projektu, będzie prze-
prowadzenie w miesiącach od 
czerwca do sierpnia kursu pra-
wa jazdy kat. B dla 5 uczestniczek 
projektu.

marta DuDek 
Pracownik zatruDniony  

w ramacH Projektu 

Przedszkolaki
w Urzędzie Gminy

Pobyt w urzędzie rozpoczął się 
od wizyty w sali konferencyjnej, 
gdzie uroczyście przedszkola-
ków przywitał Wójt Gminy Paweł 
Ruszczyńki oraz Sekretarz Gmi-
ny Grażyna Rogala, którzy zapo-
znali dzieci z pracą urzędu. W 
trakcie zwiedzania urzędowych 
pokoi, największą atrakcją dla 
dzieci okazała się możliwość po-
siedzenia za biurkiem, za którym 

codziennie pracuje Wójt Gminy. 
Kto wie, może w przyszłości któ-
ryś z przedszkolaków zostanie 
włodarzem Gminy Krasnosielc?

Na pamiątkę spotkania wszyst-
kie maluchy otrzymały upomin-
ki, a Wójt i Sekretarz Gminy w 
ramach podziękowania za miłe 
przyjęcie i poświęcony czas od 
swoich gości otrzymali piękne 
kwiaty.               t. Parciak

Dbamy o zdrowie 
naszych mieszkanek

Działania w ramach projektu
„Nowe umiejętności – nowa szansa” 2013

Rak piersi i rak szyjki macicy są najczęściej występującymi nowo-
tworami złośliwymi u kobiet. Poznanie przyczyn i następstw chorób 
znacznie zwiększa szansę zarówno na ich uniknięcie jak i wyleczenie.

W dniu 28 maja br. Urząd Gminy Krasnosielc odwiedziła licz-
na grupa przedszkolaków z Krasnosielca pod opieką dyrektor An-
ny Godlewskiej oraz pań Iwony Szczepańskiej i Marzeny Wnuk. 



Wydarzenia4

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele parafial-
nym w Krasnosielcu, której prze-
wodniczył ks. Leszek Kamiński 
- proboszcz parafii Drążdżewo, 
zaś homilię wygłosił ks. Dariusz 
Kuligowski.

Następnie wszyscy ucznio-
wie, grono pedagogiczne wraz 
z dyrekcją i zaproszonymi gość-
mi zebrali się w sali gimnastycz-
nej, gdzie odbyła się część ar-
tystyczna przygotowana przez 
gimnazjalistów pod kierunkiem 
Wiesławy Mydło i Niny Grabow-
skiej. Gimnazjaliści recytowa-
li utwory Szymborskiej, Kofty, 
Chotomskiej, Pietrzaka i Saint 
Exuperego. Oprawę muzyczną 
stanowiły m.in.piosenki „Dziw-
ny jest ten świat”, „Chodź poma-
luj mój świat”, „Dłonie”. Poprzez 
piosenki i wiersze zaprezentowa-
ne przez uczniów, przypomnia-
na została dobroć i miłość papie-
ża do bliźnich.

Po uroczystym apelu, został 
rozstrzygnięty konkurs poetycki, 
w którym udział wzięli ucznio-
wie z gimnazjów noszących imię 
papieża Polaka oraz innych gim-
nazjów powiatu, tj. gimnazjum  
w Gąsewie, Baranowie, Chorze-
lach, Szelkowie, Krasińcu, Płonia-

wach oraz Makowie Mazowiec-
kim. Na konkurs wpłynęło 46 
wierszy 37 autorów. Komisja kon-
kursowa w składzie: przewodni-
cząca K. Artemiuk, członkowie 
– T. Kruk, K Wierzbicka – Ry-
backa, przyznała dwa pierwsze 
miejsca: Joannie Łaszewskiej z 
PG w Krasińcu i Nicole Grabow-
skiej z PG w Krasnosielcu. Drugie 
miejsce zajęli: Dariusz Skotarek 
(PG Gąsewo), Patrycja Gromel-
ska (PG Płoniawy) oraz Alek-
sandra Kołodziejczyk i Wiktoria 
Grabowska (PG Krasnosielc). Na 
trzecim miejscu uplasowali się: 
Rafał Wiewiórkowski (PG Gąse-
wo) i Kamila Jasińska (PG Kra-
snosielc). Wyróżnienia otrzy-
mali: Zuzanna Przewodowska 
(PG Chorzele), Mateusz Rurka 
(PG Szelków), Patrycja Krajew-
ska i Aleksandra Poniewierska 
(PG Płoniawy), Martyna Ciężar 
(PG Baranowo), Marcin Załęski 
(PG Gąsewo), Aleksandra Pietra-
czyk (PG Rzewnie) oraz Sylwia 
Wronowska, Albert Wilkowski 
i Hubert Kluk (PG Krasnosielc). 
Laureaci otrzymali, wraz z gra-
tulacjami, nagrody książkowe  
i okolicznościowe dyplomy z rąk 
przedstawicielki starosty, wójta i 
komisji konkursowej. Następnie 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu święto-
wało 17 maja br. jubileuszowy X Dzień Patrona. Tegoroczne ob-
chody przebiegały pod hasłem „Z Tobą dzielę się wschodami zórz 
i chlebem”.

Dzień Patrona 
w Publicznym 
Gimnazjum 
w Krasnosielcu
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu święto-
wało 17 maja br. jubileuszowy X Dzień Patrona. Tegoroczne ob-
chody przebiegały pod hasłem „Z Tobą dzielę się wschodami zórz 
i chlebem”.

nagrodzone wiersze zaprezen-
towali: Elwira Dzik, Weronika 
Ferenc, Radosław Łada, Tere-
sa Okoniewska, Elżbieta Tupacz  
i Aleksandra Wilkowska. Ponad-
to wszyscy uczestnicy uroczy-
stości otrzymali wybór wierszy 
z tegorocznego konkursu i świą-
teczne wydanie gazetki szkolnej 
Prymus. Przypomniano w nim 
m.in. hasła wszystkich dotych-
czasowych konkursów poetyc-
kich, poczynając od pierwszego 
(2004): - Jan Paweł II - syn Polski, 
pasterz świata, - Kiedy myślę Oj-
czyzna…, - Nie cały umieram, - 
Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
- Rodzina nadzieją przyszłości, - 
Jam jest ziemia, - Mową własną 
wyśpiewać dzieje, - Sport to naj-
lepsza droga do pokonywania 
granic, - Iść przed siebie to zna-
czy mieć świadomość celu. W ko-
misji konkursowej, na przestrze-
ni minionych 9 lat, zasiadali: 
Krystyna Artemiuk - przewod-
nicząca jury od pierwszej edycji, 
ks. Szczepan Borkowski, Urszula 
Dembicka, ks. Gabriel Jastrzęb-
ski, Maria Kowalczyk, Tadeusz 
Kruk i Krystyna Wierzbicka-Ry-
backa. W przerwie uroczystości, 
uczestnicy konkursu poetyckie-
go oraz zaproszeni goście udali 

się na poczęstunek w postaci pa-
pieskich kremówek. 

W obchodach Dnia Patrona 
wzięli udział m. in. Wójt Gminy 
Krasnosielc Paweł Ruszczyński, 
Radni: Tomasz Olszewik, Sławo-
mir Rutkowski, przedstawiciel 
Starosty Powiatu Makowskiego, 
proboszcz Parafii Krasnosielc ks. 
Andrzej Golbiński oraz Parafii 
Drążdżewo ks. Leszek Kamiński, 
Dyrektor GOK w Krasnosielcu 
Beata Heromińska, Dyrektor PBS 
Krystyna Wierzbicka - Rybacka, 
przedstawiciele lokalnej prasy.

W tym ważnym i uroczystym 
dniu uczniowie gimnazjum w 
Krasnosielcu postanowili pójść 
w ślady patrona i wyciągnąć po-
mocną dłoń do potrzebujących. 
Przyświecało im hasło: „Dłonie 
są krajobrazem serca”. Każda  
z klas lub jej przedstawicie-
le udali się do osób starszych, 
samotnych i niepełnospraw-
nych. Pomogli w wykonywa-
niu codziennych obowiązków 
lub dotrzymywali towarzystwa  
i spędzili czas na rozmowie. Za-
pewnili ich o swojej pamięci  
i obiecali, że takie wizyty jeszcze 
się odbędą.

reDakcja BiBlioteki szkolnej

Dzień Patrona 
w Publicznym 
Gimnazjum 
w Krasnosielcu
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W tym dniu uczniowie i na-
uczyciele do odświętnych ubrań 
przypięli biało - czerwone koty-
liony lub medale Konstytucji 3 
Maja z widocznym orłem na czer-
wonym tle. Na tą okazję przed-
szkolaki wykonały  biało - czer-
wone chorągiewki.

Na początek głos zabrała dy-
rektor Barbara Kluczek, odczytu-
jąc list prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego skierowany do 
dzieci i nauczycieli z okazji Świę-
ta 3 Maja, który uświadomił zgro-
madzonym jak bardzo ważne jest 
przywiązanie do tego co polskie 
oraz na czym polega duma naro-
dowa. Po wspólnym odśpiewa-

niu Hymnu Narodowego ucznio-
wie przedstawili montaż słowno 
- muzyczny, przygotowany pod 
kierunkiem Elżbiety Szewczak 
i Michała Walaska, poświęcony 
wydarzeniom sprzed ponad 200 
lat. Uczniowie recytowali wier-
sze poświęcone ojczyźnie i śpie-
wali pieśni patriotyczne. Potem 
wszyscy obejrzeli prezentację 
multimedialną ukazującą twór-
ców konstytucji i przedstawiają-
cą okoliczności uchwalenia usta-
wy zasadniczej. Szkolne obchody 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja były doskonałą lekcją hi-
storii i patriotyzmu. 

reDakcja szkolna

Z okazji tego święta sala zosta-
ła udekorowana plakatami infor-
macyjnymi o 27 krajach człon-
kowskich oraz pamiątkami z 
różnych stron Europy. Uczniowie 
wykonali chorągiewki i przebra-
li się za postacie charakterystycz-
ne dla wybranych przez siebie 
państw. Wśród nich były: Wiel-
ka Brytania, Hiszpania, Grecja, 
Szwecja, Dania i oczywiście Pol-
ska. Można było podziwiać kolo-
rowe stroje i pomalowane twa-
rze uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się od-
śpiewaniem hymnu UE. Następ-
nie wszyscy obejrzeli teatrzyk 
kukiełkowy o europejskich sy-
renkach. W dalszej części Bogu-
sław Rogalski bardzo ciekawie 
opowiadał o Unii Europejskiej. 

Wszyscy z ogromną uwagą słu-
chali wystąpienia gościa. Po za-
kończeniu prezentacji odbył się 
konkurs. Uczniowie wykaza-
li się ogromną wiedzą na temat 
państw unii i w nagrodę otrzy-
mali książki „Odkryjmy Euro-
pę” w wersji polsko i angloję-
zycznej. Można było skosztować 
przepysznych ciast przypomina-
jących flagi narodowe wybranych 
krajów. Odbyły się też zajęcia pla-
styczne, podczas których malo-
wano maskotkę UE – Syriusza.

Dzień Europejski w ameliń-
skiej szkole był bardzo udany. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku znów będziemy mogli po-
czuć się prawdziwymi Europej-
czykami.

reDakcja szkolna

Apel z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja

Dzień Europejski 
w Amelinie

30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się uro-
czysty apel z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 28 maja 2013 roku w PSP w Amelinie odbył się Dzień 
Europejski, którego inicjatorem był Bogusław Rogalski były 
europoseł, a obecnie doradca do spraw międzynarodowych  
w Parlamencie Europejskim.

Plastyczny Konkurs Ekologiczny
W dniu 7 maja rozstrzygnię-

to konkurs na plakat ekolo-
giczny dla uczniów klas IV 
- VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Krasnosielcu pt. „Je-
stem po stronie natury”. 

Organizatorem konkursu był 
Samorząd Uczniowski PSP i Bi-
blioteka Szkolna. Na konkurs 

wpłynęło około 70 prac wyko-
nanych różnymi technikami. 
Komisja konkursowa dokonała 
ich oceny. Prace cechował wy-
soki poziom estetki, duża pomy-
słowość i wkład pracy. Komisja 
konkursowa postanowiła wy-
brać najlepsze plakaty z każdej 
grupy wiekowej. 

Wyróżniono prace następują-
cych uczniów: 
• Adam Mikulak, kl. IV a
• Jakub Jurczewski, kl. IV a
• Przemysław Gołąb, kl. IV b
• Krystian Jastrzębski, kl. IV b
• Wiktoria Andruchewicz, kl. V a
• Sandra Czaplicka, kl. V a
• Julia Jaworska, kl. V b

• Łukasz Maluchnik, kl. VI a
• Patryk Wilga, kl. VIa
• Konrad Goliaszewski, kl. VI b

Najciekawsze prace można 
oglądać na wystawie pokonkur-
sowej na szkolnym korytarzu 
oraz na blogu Biblioteki Szkolnej 
www.bibliotekakrasnosielc.bloog.pl
	 	 reDakcja szkolna
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Patriotyzm

pokorna	pamięć	przodków
przy	pomniku	poległych	–
porozumienia	płaszczyzną

płomienny	przekaz
prześwietnej	przeszłości
przyszłym	pokoleniom	–
przykładem	patriotyzmu

przyjazny	pokłon
Prawom	przyrody
praca	przemodlona
porannym	pacierzem	–
podstawą	prawych
postaw	pokoleń
patriotyzmu	probierzem

GODŁO:	,,Klon’’

przyjacielskie	przesłanie	pokoju
piękną	polszczyzną
Polska
polskość
Patria
Polonia	–	
przejawem	patriotyzmu

Patriotyzm to…

To	łopot	flagi
biało-czerwonej,
dźwięki	Mazurka,
Orzeł	w	koronie.

To	radość	serca,
co	wie	najlepiej
jak	ogrzać	smutek
w	rodzinnym	cieple.

To	szczere	słowa,
przyjazne	gesty
o	kochających
Polskę	bez	reszty.

To	szept	modlitwy
i	wdzięczna	pamięć
o	tych,	co	w	boje
szli	ramię	w	ramię.

To	znicz	pod	krzyżem
i	na	mogile,
apel	poległych,
zadumy	chwile…

To	zapach	chleba
z	mąki	ojczystej,
wiekowe	drzewo
i	świeży	listek.

To	stały	pobyt
tutaj	i	teraz,
choćby	gorzko
bywało	nieraz.

To	miłość,	którą
każdy	powinien
swojej	ojczyźnie
w	podzięce	przynieść.

Patriotyzm	jest	szacunkiem	i	umiłowaniem	ojczyzny.	Jest	gotowością	
do	poświęcenia	się	dla	niej	i	dla	narodu.	Znaczenie	patriotyzmu	dziś	i	
w	okresie	II	wojny	światowej	nieco	się	różni,	ale	w	obu	przypadkach	jest	
to	pojęcie	bardzo	ważne.
Obecnie	być	patriotą	to	m.in.	,	dbać	o	mienie	państwowe,	pielęgnować	

tradycję,	uczestniczyć	w	uroczystościach	narodowych;	w	czasach	wcze-
śniejszych	natomiast	–	poświęcać	życie	dla	dobra	ojczyzny	czy	walczyć	
zbrojnie	o	odzyskanie	niepodległości.	Ale	czy	warto	być	patriotą?	Jakie	
znaczenia	dla	współczesnego	człowieka	mają	pojęcia,	takie	jak:	ojczyzna,	
naród,	kultura,	historia	i	język	ojczysty?
Uważam,	że	warto	jest	poświęcać	się	dla	ojczyzny,	a	wszystkie	wy-

mienione	wyżej	elementy	powinny	być	ważne	dla	każdego	człowieka.
Istnieje	wiele	książek,	w	których	poruszony	został	problem	patrioty-

zmu,	stosunku	do	kultury,	historii	i	języka	ojczystego.	Doskonałym	przy-
kładem	są	,,Kamienie	na	szaniec’’	Aleksandra	Kamińskiego.	Utwór	opo-
wiada	o	trzech	chłopcach,	patriotach,	którzy	walczyli	o	niepodległość	
Polski.	Nie	tylko	przeciwstawiali	się	okupantowi	w	życiu	codziennym,	
np.	przez	spowalnianie	pracy	w	zakładach	wroga,	ale	też	walczyli	zbroj-
nie.	Mimo	wielu	trudów	nigdy	się	nie	poddali.	Postawa	Alka,	Rudego,	
Zośki	i	ich	przyjaciół	jest	godna	podziwu.	Alek,	zdejmując	niemiecką	ta-
blicę	z	pomnika	Kopernika	wykazał	się	ogromną	odwagą	i	sprytem.	Udo-
wodnił	zarówno	rodakom,	jak	i	Niemcom,	że	Polacy	się	nie	poddadzą	i	
będą	walczyć	o	to,	co	polskie.	Zdjęcie	niemieckiej	tablicy	poruszyło	opi-
nię	polską	i	niemiecką.	Polska	prasa	potraktowała	to	jako	protest	prze-
ciwko	germańskiej	kradzieży	naszych	odwiecznych	dóbr	kulturalnych.	
Jednak	Gubernator	Fischer	rozkazał	za	usunięcie	niemieckiej	tablicy	po-
zbawić	miasto	pomnika	Kilińskiego.
Ponadto	chłopcy	uczyli	się	mimo	tego,	że	trwała	wojna.	Po	skończe-

niu	gimnazjum	pragnęli	kontynuować	naukę,	więc	zdobywali	wiedzę	i	
kształcili	się	potajemnie.	Wstąpili	do	Szkoły	Budowy	Maszyn	im.	Wa-
welberga.	Uczyli	się	starannie,	choć	nie	była	to	szkoła,	do	której	uczęsz-
czaliby	w	czasach	pokoju.	W	każdym	jednak	razie	zdobywali	nowe	umie-
jętności,	by	w	przyszłości	służyć	ojczyźnie.
Bohaterowie	,,Kamieni…’’	również	w	inny	sposób	udowadniali	swój	

patriotyzm	–	szanowali	własne	zdrowie	oraz	dbali	o	swój	wizerunek,	wi-
zerunek	młodego	Polaka.	,,Harcerz	nie	pali’’	–mawiali	Alek,	Rudy	i	Zoś-
ka.	Nie	pili	alkoholu,	nie	palili	papierosów,	nie	zażywali	narkotyków	i	
nie	sprawiali	kłopotów	rodzicom.	Szanowali	swoich	bliskich,	byli	uczci-

wi	zarówno	wobec	rodziny,	jak	i	przyjaciół.	Przykładem	jest	przesłucha-
nie	Rudego,	w	czasie	którego	chłopak	był	katowany	przez	Gestapo,	a	jed-
nak	nie	wydał	swoich	kolegów.
Moim	zdaniem	bohaterowie	lektury	Aleksandra	Kamińskiego	są	wzo-

rem	do	naśladowania	dla	współczesnej	młodzieży.
Po	drugie	Jan	Kochanowski	w	pieśni	,,O	dobrej	sławie’’	porusza	pro-

blem	powinności	obywatela	wobec	własnej	ojczyzny.	Poeta	pisze	w	niej,	
że	o	miłości	do	ojczyzny	świadczy	nie	tylko	męstwo	okazane	na	polu	bi-
twy,	ale	również	wykorzystanie	swoich	talentów,	darowanych	przez	Bo-
ga,	dla	dobra	ojczyzny:
,,Komu	dowcipu	równo	z	wymową	dostaje,
Niech	szczepi	między	ludźmi	dobre	obyczaje,
Niechaj	czyni	porządek,	rozterkom	zabiega,
Praw	ojczystych	i	pięknej	swobody	przestrzega’’.
A	więc	żyjąc	dobrze,	żyjąc	godnie,	udowadniamy	swoją	miłość	do	oj-

czyzny.
Ludzie	należący	do	jednego	narodu	mogą	mieć	różne	małe	ojczyzny,	

czyli	miejsce	urodzenia,	dzieciństwa	lub	miejsca,	w	których	spędziło	się	
znaczną	część	życia.	Cały	naród	łączy	natomiast	ojczyzna	i	symbole	na-
rodowe.	Każdy	Polak	powinien	znać	historię	swojego	kraju,	a	przynaj-
mniej	wiedzieć	o	najważniejszych	faktach	z	przeszłości	i	znać	ważne	daty.	
Bardzo	istotny	jest	również	nasz	język.	Kwestią	honoru	jest	dobrze	po-
sługiwać	się	polszczyzną.	Poprawna	polszczyzna	to	taka,	która	jest	zgod-
na	z	przyjętymi	normami	językowymi,	a	także	wzorcami	stylistycznymi.	
Powinniśmy	używać	konstrukcji,	form	i	wyrazów	adekwatnych	do	kon-
kretnej	sytuacji	oraz	do	tematu,	który	został	poruszony.	Nie	zaśmiecaj-
my	języka	ojczystego	wulgaryzmami	i	zapożyczeniami!	Język	decyduje	o	
tym,	czy	postrzegamy	innego	człowieka	jako	kulturalnego.	Osoba,	która	
posługuje	się	niewłaściwymi	zwrotami	i	popełnia	mnóstwo	błędów	języ-
kowych,	uważana	jest	za	mniej	inteligentną	i	delikatnie	mówiąc,	mniej	
bystrą.	Język,	którym	się	posługujemy,	świadczy	o	nas	i	o	tym,	jakimi	je-
steśmy	obywatelami.
Na	zakończenie	chciałabym	nawiązać	do	wiersza	Władysława	Bełzy	pt.	

,,Wyznanie	wiary	dziecięcia	polskiego’’,	który	jest	na	pewno	znany	wszyst-
kim	Polakom.	Utwór	rozpoczyna	się	od	słów	,,-	kto	ty	jesteś?’’.	Myślę,	
że	warto	jest	czasem	zadać	sobie	to	pytanie.	Kim	jestem?	Czy	jestem	do-
brym	człowiekiem?	Dobrym	obywatelem?	Próba	odpowiedzi	na	te	pyta-
nie	pozwala	zweryfikować	swoje	życie,	wyciągnąć	wnioski	i	poprawić	się.

Wiersze nagrodzone w konkursie „Kto ty jesteś”.
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X Międzynarodowe 
Biegi Przełajowe 
Ireny Szewińskiej
10 maja w Pułtusku odbyły się X Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Sze-
wińskiej. W zawodach wzięło udział 558 zawodników (278 chł. i 280 dz.) z 21 
szkół podstawowych, 12 gimnazjów, reprezentujących 12 klubów sportowych. 
Z Zespołu Szkół w Krasnosielcu wystartowało 53 zawodników.

Co roku zawody uświetnia swą obec-
nością Irena Szewińska. W tym roku do-
datkowo do Pułtuska przybyli Grażyna 
Rabsztyn i Bogusław Mamiński - zna-
komici polscy lekkoatleci. Było to bar-
dzo duże przeżycie dla naszych uczniów, 
szczególnie tych najmłodszych. Ucznio-
wie otrzymali autografy i zrobili pamiąt-
kowe zdjęcia.

Irena Szewińska należy do najbar-
dziej utytułowanych sportowców i naj-
wybitniejszych lekkoatletek w historii. 
Specjalizowała się w biegach sprinter-
skich. Zdobyła wiele medali na igrzy-
skach olimpijskich i na mistrzostwach 
Europy. W latach 1965 - 1979 zdobyła 26 
tytułów z mistrzostw Polski na 100 m, 
200 m, 400 m, w sztafecie 4 x 100m oraz 
w skoku w dal.

Grażyna Rabsztyn to polska lekko-
atletka, uprawiająca biegi płotkarskie. 
Trzykrotnie ustanowiła rekord świata w 

biegu na 100 m przez płotki. 10 czerwca 
1978 roku jako pierwsza na świecie zeszła 
poniżej 12,5 sekund ustanawiając tym sa-
mym nowy rekord.

Bogusław Mamiński - polski biegacz 
na średnich i długich dystansach, wice-
mistrz świata i Europy. Największe suk-
cesy odnosił w biegu na 3000 m z prze-
szkodami. Dwukrotnie startował w nim 
na olimpiadach, za każdym razem do-
chodząc do finału.

Każdego roku spośród wszystkich 
uczestników wybierany jest najmłod-
szy zawodnik, który ukończył bieg. W 
tym roku ten tytuł uzyskała Ewa Gałąz-
ka ur. 15.05.2006 r. z Publicznego Samo-
rządowego Przedszkola w Krasnosielcu. 
Otrzymała dyplom, puchar i nagrodę.  

Uczniowie z PSP w Drążdżewie dru-
żynowo zajęli 7 miejsce. Najlepiej wypa-
dli: Kruk Daria zajmując 1 miejsce i Gra-
bowski Michał - 3 miejsce.

wyniki z Biegów ireny szewińskiej w klasyfikacja generalnej:
Szkoły podstawowe:

I miejsce - SP nr 4 Pułtusk – 175 pkt
II miejsce - Sp Krasnosielc – 111 pkt
III miejsce - Sp Zatory – 76 pkt

Gimnazja:
I miejsce - PG 3 Pułtusk – 92 pkt
II miejsce - PG Nowa Wieś – 56 pkt
III miejsce - PG Grodno – 46 pkt
VI miejsce - PG Krasnosielc – 28 pkt

Kluby sportowe:
I miejsce - MKS Pułtusk – 188 pkt
II miejsce - MUKS Czwórka Pułtusk – 175 pkt
III miejsce - SUKS Krasnosielc – 150 pkt

klasyfikacja indywidualna uczniów z krasnosielca:
Dziewczęta rocznik 2004 i młodsze

I miejsce - Wiktoria Maciejewska PSP Krasnosielc
XXII miejsce - Ewa Gałązka PSP   w Krasnosielcu (15.05.2006 r.)
XXIII miejsce - Aleksandra Kuciej PSP Krasnosielc

Chłopcy rocznik 2004 i młodsi
IV miejsce- Adam Gałązka PSP Krasnosielc
IX miejsce - Jan Grabowski (15.06.2005 r.) PSP Krasnosielc
XIV miejsce - Kacper Jadczak PSP Krasnosielc
XV miejsce - Hubert Szefel
XVII miejsce - Kacper Podgórski
XXI miejsce - Szewczak Paweł
XXVI miejsce - Adam Gęsiak
XXVII miejsce - Krzysztof Daliga ( 16.02.05r )
XXVIII - Damian Czarnecki
XXX - Rafał Rekosz

Dziewczęta rocznik 2002/2003
XI miejsce - Julia Olbryś
XIII miejcsce - Diana Grabowska

Chłopcy rocznik 2002/2003
XXVII miejsce - Jakub Łada
XXVIII miejsce - Mateusz Mieśnikiewicz

Dziewczęta rocznik 2000/2001
XXVII miejsce - Karolina Sęk

Chłopcy rocznik 2000/2001
II miejsce - Łukasz Glinka PSP Krasnosielc
III miejsce - Gabriel Nurczyk PSP Krasnosielc
IV miejsce - Damian Wronowski SP Krasnosielc
XVII miejsce - Łukasz Bączkowski SP Krasnosielc
XX miejsce - Krystian Podpora SP Krasnosielc
XXIV miejsce - Dominik Daliga PSP Krasnosielc
XXV  miejsce - Bartłomiej Kurzyński PSP Krasnosielc
XXX miejsce - Łukasz Maluchnik PSP Krasnosielc

Dziewczęta rocznik 1999
IX miejsce - Kamila Astasiewicz PG Krasnosielc
X miejsce - Marta Zabielska PG Krasnosielc
XXVIII miejsce - Sylwia Wronowska PG Krasnosielc

Chłopcy rocznik 1999
XXI miejsce - Dominik Ruszkowski PG Krasnosielc

Dziewczęta rocznik 1997/1998
III miejsce - Weronika Ferenc PG Krasnosielc
XVI miejsce - Marta Radomska PG Krasnosielc
XXI miejsce - Angelika Krupka PG Krasnosielc

Chłopcy rocznik 1997/1998
XI miejsce - Paweł Żebrowski PG Krasnosielc
XIV miejsce - Kamil Ptak PG Krasnosielc
XXVI - Sebastian Kowalewski PG Krasnosielc
XXVIII - Damian Dzikowski PG Krasnosielc
Pozostali uczniowie uplasowali się na miejscach poniżej XXX-tego. 


