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Jesteśmy w Unii
– dbamy o środowisko

rektor Mirosław Chodkowski wręczył wszystkim nagrody rzeczowe ufundowane przez Panią Jolantę Hibner oraz dyplomy.

żemy przekazać pewną myśl na temat ochrony
naszej planety. Nie liczą się nagrody, lecz wiedza, jaką zdobywamy lub przekazujemy. Poza

„Jeśli planujesz na rok – sadź ryż, jeśli planujesz na 10 lat – sadź drzewa, jeśli planujesz na
setki lat – kształć swoje dzieci.”
Planowanie to proces myślowy, w czasie którego wytyczamy drogę, którą musimy pokonać,
aby zmienić rzeczywistość, która nam nie odpowiada.
W oparciu o powyższe przemyślenia jak
również w trosce o środowisko młodzież, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Krasnosielcu, przystąpiła do konkursu plastycznego „Jesteśmy w Unii – dbamy o środowisko”. Konkurs ten ogłoszony na początku
kwietnia bieżącego roku zainspirowany został
działaniem posłanki Parlamentu Europejskiego
Jolanty Hibner. Zadaniem uczestników było
wykonanie plakatu, techniką dowolną. Termin
składania prac wyznaczono na 19 kwietnia
2010r. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników
nastąpiło na zaplanowanym z okazji Dnia Ziemi apelu. Celem konkursu było promowanie
postawy człowieka szanującego środowisko na
terenie krajów Unii Europejskiej i poza nią.
W konkursie udział wzięło 16 uczniów. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu
dwóch pierwszych miejsc, które zajęły: Zuzanna Bojarska I a oraz Agnieszka Bielawska I b,
drugie miejsce przyznano Justynie Olszewskiej
I a, trzecie Patrycji Załęskiej z I a. Przyznano
również dziesięć wyróżnień. Na apelu pan dy-

Uczestnicy konkursu poproszeni zostali
przeze mnie o przedstawienie swoich wewnętrznych uczuć i refleksji dotyczących motywów wzięcia udziału w konkursie. Oto kilka
z nich:
1. Uważam, że konkursy ekologiczne są bardzo potrzebne. Pozwalają nam rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Dzięki nim mo-

tym to sprawia nam przyjemność.
Agnieszka Sierak kl. I a

2. Uważam, że warto brać udział w konkursach biologicznych, ponieważ poszerzamy
swoją wiedzę. Rozwijamy umiejętności plastyczno-techniczne oraz uczymy się rywalizacji. Wykonując pracę na dany temat, staramy
się przekazać innym ludziom, jak ważna jest
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przyroda. Wiemy, że nie należy jej zanieczyszczać i zaśmiecać. Na wielu plakatach można
dostrzec, że śmieci należy segregować, a wodę
oszczędzać, bo niedługo może jej zabraknąć.
W tych konkursach są również ciekawe nagrody.
Olga Chełchowska kl. I a
3. Według mnie takie konkursy są potrzebne.
Dzięki nim uświadamiamy sobie, że Ziemia
jest tylko jedna, dlaczego mamy oszczędzać
wodę i energię oraz to, aby szanować Ziemię,
bo „to jedyna planeta, na której istnieje czekolada”! Nagrody były bardzo fajne, ale i tak
największą nagrodą dla nas jest to, iż zrozumieliśmy, że gdy Ziemia będzie zaśmiecona i
zabraknie na niej wody wyginie gatunek ludzki.
Joanna Częścik klasa I a

4. Moim zdaniem branie udziałów w konkursach ekologicznych jest przydatne, gdyż one
pobudzają naszą wyobraźnię. Ponadto, dzięki
takim konkursom możemy poszerzyć swoją
wiedzę na temat ochrony środowiska. Możemy
też pogłębić swoje umiejętności plastyczne jak
i techniczne. Myślę, że organizacja konkursów
ekologicznych owocuje, zaczynamy dbać o
środowisko, oczyszczanie Ziemi itd. Wydaje
mi się, że w takich konkursach powinno brać
udział wielu uczniów.
Katarzyna Sierak klasa I a

- oszczędzanie energii
- oszczędzanie wody
możemy przyczynić się do poprawy środowiska, w którym żyjemy. Chroniąc je, dbamy o
zdrowie nie tylko nasze, ale i przyszłych pokoleń. Poprzez promocję takich akcji jak „Dzień
Ziemi” spowodujemy, że ludzie zaczną chronić środowisko, w którym żyjemy, codziennie,
a nie tylko sporadycznie. Chcę także zachęcić
innych do czynnego udziału w podobnych inicjatywach.
Patrycja Załęska kl. I a

5. Biorąc udział w konkursie, chciałam przekazać, że każdy z nas jest w równym stopniu
odpowiedzialny za środowisko, w którym żyjemy. Poprzez codzienne czynności tj:
- sortowanie śmieci

Plakaty oraz wyżej zamieszczone wypowiedzi uczestników konkursu świadczą o wysokiej
świadomości ekologicznej młodzieży naszego
gimnazjum. Widać ogromną troskę o zasoby
przyrody odnawialnej i nieodnawialnej. Dla
młodych ludzi zrozumiałe są przyczyny degradacji środowiska, które tkwią w nieprzemyślanej konsumpcji, „niezrównoważonym stylu
życia”, objawiającym się marnotrawieniem
wody, energii, żywności oraz zanieczyszczaniem wszystkich sfer życia.
Warto zachęcać młodzież do uczestnictwa w
różnego rodzaju konkursach i akcjach ekologicznych, aby umożliwić Jej rozwój oraz
przez dawanie przykładu spowodować zmiany
w postępowaniu innych ludzi. Sądzę, że konkurs plastyczny był dla każdego uczestnika interesującym, wartościowym, pełnym wrażeń
doświadczeniem.
„Jeśli każdy z nas dołoży jakąś cząstkę, to
po troszeczku możemy dokonać wielkich
zmian na lepsze, na których skorzysta całe
społeczeństwo”. – prof. Barbara Szacka.
Artykuł ten dedykowany jest Tobie, drogi
czytelniku, za pozytywną odpowiedź na wezwanie o uzdrowienie naszej Ziemi.
Małgorzata Piórecka
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Mową własną
wyśpiewali dzieje…
Poniższe wiersze zostały wybrane spośród
utworów krasnosielckich uczniów z VII Konkursu Poetyckiego dla gimnazjalistów szkół
powiatu makowskiego oraz noszących imię Jana Pawła II pod hasłem: „Mową własną wyśpiewać dzieje” - JP II’

„Lot ku prawdzie”

Katyń

W smoleńskim lesie
Ranną mgłą owiane
Dumne polskie dusze
Za ojczyznę dane.

Straszna historia, łzy w oku
Z myślą o zabitych
Idę wśród ulicznego tłoku
W oczach mam Katyń i Smoleńsk

Chcieli złożyć kwiaty
Modlić się w milczeniu
Głosić światu prawdę
By nie kryła w cieniu.

Mord, okrucieństwo
Z tym idą w parze
Co było nie tak
Czemu los nas tak karze?

Katyńska zbrodnia bolszewików
(niech będą przeklęci!)
Polacy stańcie do apelu!
Cześć Waszej pamięci
Joanna Częścik
***
Nauczyłeś wszystkich
Przebaczania…
Kochania…
Otrzymałeś od Boga misję
Wypełniałeś ją przez wiele lat
Choć często było trudno
byłeś jak żołnierz na wojnie,
który walczyłeś do ostatniej kropli krwi
Ty walczyłeś o pokój i miłość
Misję ukończyłeś
ale wciąż
czuwasz nad nami
Anna Soroko
***
Jak bolało serce
Gdy zamykała się brama
Jak bolała dusza
Z godności obdzierana
Ile było rozpaczy
W dziecięcych oczach
Ile radości w niemieckich wrogach
Jak bardzo bolą wspomnienia
Gdy historia los ludziom zmienia…

Tylu żołnierzy
Tyle krwi i potu
Tyle w grobach Polaków leży
Na obcej ziemi
W sercach mam wypisane
Ból, żal i rozpacz
Z tragedią związane
Znów po 70 latach długiego milczenia
Łukasz Błaszczak
Cisza nad Katyniem
W katyńskim lesie
życie stracili
Ci, co ziemi polskiej bronili.
Wszyscy byli równi wobec tej zagłady,
„Bóg, Honor, Ojczyzna” –to ich zasady
Zginęli cicho, bez rozgłosu
fanfar, pomników i patosu
Tylko las im szumiał
Cichutko nad Glowami
pieśń żałobną, którą zrozumiał
wiatr wiejący nad mogiłami.
Zostały wspomnienia,
płacz matek i dzieci
oraz nasze marzenia,
że nigdy więcej taka ofiara
nie będzie potrzebna,
by Polska wolna być mogła.

Katarzyna Bąkowska
Kamila Żebrowska
Niemi Świadkowie

Wiersz usunięty
w związku z naruszeniem
praw autorskich

Czy to możliwe?
Czy to możliwe jest, czy ktoś uwierzy w to,
że dzieci walczyły za Polskę?
Że nie mogły mówić po polsku
ani się uczyć?
Jacy szczęśliwi my jesteśmypolskie dzieci,
iż w wolnym kraju się urodziliśmy.
A kiedyś w czasach niewoli,
być może tylko wiatr na szczytach,
i ptaki w gniazdach
wolności zaznały.
Dziś naród cały cieszy się
i młodzi i starzy
skaczą z radości
Obchodząc Dzień Niepodległości.
Małgorzata Stryjewska

Katyńskie groby, smoleński las
Podobne miejsca, choć inny czas,
I na policzkach gorzkie znów łzy
Giną Polacy na obcej ziemi.
Lecieli tam, by dać pamięci znak
A dziś już dla nich zapachniał kwiat
Bo nagle brzoza milczący świadek
Stała się nowym historii śladem.
Wielka historia potrzebna była
By zbrodni prawdę odkryła
I choć zabrakło wielkiej fety
Dziś cały świat woła „O rety”
Historia ciągle kołem się toczy
Nowa tragedia za pierwszą kroczy,
Ta ziemia znowuż krwią zroszona
My pamiętamy, choć Polska kona.
Ewa Kęszczyk

Wyboru wierszy dokonała opiekun Koła Literackiego Pegaz przy PG Krasnosielc.
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