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Przy OSP w Gruszkach powstało In-
ternetowe Centrum Edukacyjno-Oświa-
towe na Wsi. Działa od 1 kwietnia 2008r. 
Głównym założeniem Centrum jest 
przyczynienie się do zmniejszenia dys-
proporcji w zakresie dostępu do edukacji 
i umożliwienie podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych mieszkańcom terenów 
wiejskich. Dodatkowym beneficjentem 
projektu jest przeciwdziałanie bezrobo-
ciu na terenach wiejskich. Projekt „Inter-
netowe Centra Edukacyjno-Oświatowe 
na wsiach” (ICEO) przyczynił się do uru-
chomienia 480 Centrów edukacyjnych 
na terenach gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich, rozłożonych równomiernie 
na terenie całego kraju. Praca Centrów 
umożliwia korzystanie z różnorodnych 
form edukacji zdalnej przez osoby za-
mieszkujące te tereny. Centra przewidują 
również organizowanie imprez kultural-
nych i kulturalno-oświatowych, takich 

jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, 
pogadanki i prezentacje.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA 
CENTRÓW

Zgodnie z założeniami najważniejszą 
funkcją Centrum jest kształcenie w róż-
nych formach, w tym dostarczanie wiedzy, 
organizowanie procesu edukacyjnego oraz 
potwierdzanie posiadanej wiedzy stosow-
nymi egzaminami. Założono wspomaga-
nie edukacji beneficjentów ostatecznych 
poprzez kilka form kształcenia, a w tym: 
udostępnienie biblioteki środków multime-
dialnych dla samokształcenia; zorganizo-
wanie procesów edukacyjnych w oparciu 
o nauczanie na odległość we współpracy z 
wyspecjalizowanymi jednostkami oświa-
towymi i szkolnictwem wyższym; udo-
stępnienie ścieżek edukacyjnych, których 
wybór może być dokonany przez benefi-
cjenta w konsultacji z doradcą dostępnym 
przez internet; wspomaganie beneficjentów 

w przystępowaniu do egzaminów zawodo-
wych i eksternistycznych potwierdzających 
posiadaną wiedzę i umiejętności; organi-
zowanie na rozpoznane zapotrzebowanie 
szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wy-
specjalizowanego oprogramowania, pro-
wadzonych przez wybranych specjalistów; 
okresowe organizowanie seminariów w 
siedzibie Centrum.

Dodatkowo na potrzeby Centrów zo-
stało udostępnionych 2 700 godzin elektro-
nicznych szkoleń do samokształcenia oraz 
innych materiałów wspomagających pro-
cesy edukacyjne ukierunkowane na pod-
noszenie kwalifikacji oraz rozwój kompe-
tencji w zakresie deficytowych zawodów. 
Przyjęta technologia uczenia na odległość 
indywidualizuje proces uczenia się, zde-
cydowanie rozszerza ofertę edukacyjną 
dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez 
Partnerstwo biblioteki i organizowane pro-
cesy edukacyjne spowodują, iż dla Benefi-
cjentów cały proces edukacyjny będzie w 
dużej części nieodpłatny. Każde z Centrów 
zostało wyposażone w sprzęt komputero-
wy, meble i materiały dydaktyczne umoż-
liwiające jednoczesną edukację 11 osób (w 
tym jedno stanowisko przenośne z projek-
torem multimedialnym) oraz szerokopas-
mowe łącze internetowe. W przypadku im-
prez kulturalnych pomieszczenia Centrum 
umożliwią uczestnictwo nie mniej niż 20 
osób. Centra będą działały do 30 września 
2013r. W pierwszym miesiącu funkcjono-
wania Centrum w  Gruszkach odwiedziło 
277 osób.

Wszelkich informacji na temat pracy 
ICEO w Gruszkach udziela personel Cen-
trum  i prezes OSP Gruszki Jan Bagiński. 
Personel stanowią: Ryszard Romańczuk i 
Joanna Szebiotko.

W najbliższym czasie zaprezentujemy 
pełną ofertę dydaktyczną CENTRUM.

Jan Bagiński

CENTRUM W GRUSZKACH
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Sezon turystyczny 
rozpoczęty

Sukces naszych 
biegaczy

pan dyrektor 
Warakomski

35 lat wśród jezior 
i lasów

szczególne święto

Moja mała Ojczyzna

dzień ziemi

czas egzaminów 

Gratulacje dla piotrka

nie zapłacą podatku

Bez wiz...

Do Mikaszówki …
też zapraszamy!
Mikaszówka – bardzo ładnie położona wieś w gminie Płaska z drewnianym kościo-
łem i dzwonnicą wybudowana na początku XX wieku
(Mikaszowka is a nicely located village in Plaska administrative commune area, with 
a wooden church and a belfry, both raised early 20th century).
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Wydaje się, że nastąpiło już rozpo-
częcie sezonu turystycznego 2008 na 
terenie naszej gminy . Minął pierwszy 
majowy weekend. Kwatery przeży-
wały prawdziwe oblężenie turystów. 
Pomimo, iż pogoda nie była najlepsza 
i słońce bardzo często chowało się za 
deszczowe a nawet burzowe chmury, 
wielu ludzi zdecydowało się wyjechać 
z miasta na majówkę. Po długiej jesien-
no- zimowej przerwie każdy zapragnął 
chwil odpoczynku i naturalnego spoko-
ju na łonie natury. Na jeziorach i Kana-
le Augustowskim można było spotkać 
grupy kajakarzy propagujących, jako 
żywo aktywny wypoczynek. 

Z roku na rok w gminie przybywa 
gospodarstw, które decydują się wynaj-
mować swoje pokoje dla turystów. Nie 
jest to może jeszcze  zarobek, z którego 
można utrzymać się cały rok,  ale na 
pewno częściowo podreperuje domo-
we budżety. Na teren gminy przyjeżdża 
coraz więcej turystów. Agroturystyka 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem „miastowych”. Jest to na pewno 
tańsza forma wypoczynku, a to dla wie-
lu ludzi ma duże znaczenie. Standardy 
wyposażenia i świadczonych usług  w 
gospodarstwach również  z roku na rok 
ulegają podwyższeniu.

Turyści przyjeżdżający do gospo-
darstw agroturystycznych mają możli-
wości zetknięcia się z tradycją życia na 
wsi. Czują się bardziej swobodnie niż 
w dużych kurortach wypoczynkowych. 
Mają okazję spróbowania potraw kuch-
ni regionalnej. Szczególnie dzieci mają 
okazję obcowania ze zwierzętami ho-
dowanymi na wsi. 

Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszy się również wędkarstwo. Co nie 

raz  i nie dwa…wędkarze wracają z po-
łowu z pustym wiadrem, ale zdarzają się 
i szczęśliwcy, którym uda się złapać na 
wędkę okazałą sztukę . To już niestety 
zależy od „kaprysów ryby” no i szczęś-
cia wędkarza. Zawsze jednak można 
powiedzieć znajomym, o…taaakiej ry-
bie, która – oczywiście - zerwała się z 
haczyka. Prawda?

Małgorzata Ciężkowska

Sezon turystyczny rozpoczęty

22 kwietnia na kolejny sezon otwarto tymczasowy 
Punkt Konsulatu Republiki Białorusi, który mieści się na 
pierwszym piętrze budynku przy ulicy Wierzbnej 9, w Au-
gustowie. To duże udogodnienie dla tych, którzy do końca 
września br., podczas pobytu w Płaskiej i okolicach będą 
chcieli odwiedzić Białoruś i uczestniczyć w atrakcyjnym 
spływie Kanałem Augustowskim. Nie będą te osoby musia-
ły załatwiać spraw  wizowych w Białymstoku. 

Punkt konsularny przyjmuje wnioski wizowe od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9-12, a wizy będą 
wydawane między godzinami 14 – 17. Dla grup pięcioo-
sobowych wiza kosztować będzie 10 euro.

Podczas otwarcia punktu konsularnego zauważyliśmy, 
iż wójt naszej gminy Wiesław Gołaszewski był bardzo ak-
tywny i z całą pewnością coś niecoś „załatwił” z konsulem 
Michałem Alaksiejczykiem i przedstawicielem białoru-
skiej strony… 

O tym napiszemy już w następnym numerze „Głosu 
Płaskiej”!

(A)

Po wizę (białoruską) nad Nettę

zarząd Oddziału Gminnego
związku Osp rp

oraz

wójt Gminy płaska 

ZAPRASZAJĄ 
na gminne uroczystości z okazji

dnia strażaka
które odbędą się w dniu

22 czerwca 2008 roku
o godz. 12:00

(niedziela)
 w Mikaszówce

program uroczystości:
- Msza św. w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w 

Mikaszówce.
- Gminne zawody sportowo- pożarnicze – binduga 

Mikaszówka.
- Podanie grochówki strażackiej dla wszystkich chęt-

nych.
- Pokazy, konkursy i występy
- Zabawa taneczna do białego rana – wszystkim 

lubiącym taniec i dobrą muzykę przygrywać będzie 
zespół muzyczny RAJW.

 serdecznie zapraszamy

To prawda, że za mundurem
panny chadzały sznurem
a dzisiaj dzień chłopaka,
który w mundurze strażaka

On przy czerwonym kurze
Będzie w bojowym mundurze
a gdy życzenia chcę złożyć
Galowy mundur założy

dlatego przy dniu strażaka
kochajcie tego chłopaka
Życzymy zgodnym chórem
A panny niech za nim sznurem

Podziękowanie dla
Nadleśnictwa Płaska w Żylinach

za współpracę ze Szkołą Podstawową w Gruszkach
oraz za sfinansowanie zakupu krzewów do ogródka 

szkolnego
składają rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły

Z A W I A D O M I E N I E

Informujemy, iż od kilku lat należności 
za wodę, wpływające od osób posiadających 
liczniki wody stanowiące zaledwie 48,9 %  
ilości wody dostarczonej wodociągiem. W 
związku z tym Zakład Gospodarki Komunal-
nej został upoważniony do przeprowadzenia 
kontroli w zakresie legalności poboru wody. 

Postanawiam jednocześnie, że w terminie 
30. dni od dnia przekazania tej informacji do 
wiadomości mieszkańców, każdy może zgło-
sić przyłącza, które nie są objęte pomiarem 
licznikowym. Osoby, które zgłoszą w w/w 
terminie przyłącza wody nie objęte licznikiem 
nie poniosą odpowiedzialności finansowej z 
tytułu nielegalnego poboru wody. Po upływie 
30. dni dobrowolnych zgłoszeń, przeprowa-
dzone zostaną komisyjne kontrole legalności 
poboru wody (liczniki zaplombowane przez 
ZGK w Płaskiej lub Urząd Gminy).

 Nielegalny pobór wody będzie pod-
legał karze grzywny do 5000 zł. na podstawie 
Dz. U. z 2001 Nr 72, poz. 747 art. 28 – Usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków.

Zgłoszenia o legalności przyłącza kiero-
wać do kierownika Zakładu Gospodarki w 
Płaskiej lub pracownika nadzorującego wo-
dociąg.

Wójt Gminy

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Płaska
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Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej są bliskie podpisania do końca 
2008 roku umów o ruchu bezwizowym 
z Czechami, Cyprem, Grecją, Litwą, 
Łotwą, Estonią,  Słowacją, Węgrami, 
Maltą, ale nie…z Polską! 

To spora sensacja – dane o niele-
galnej emigracji zostaną podane jesie-

nią tego roku. – Polacy mogą liczyć 
na zniesienie wiz w następnych latach, 
ale Amerykanie narzekają, że kolejne 
polskie rządy nie robią nic, by znie-
chęcić do występowania o wizę przez 
tych, którzy i tak nie mają żadnych 
szans by ją otrzymać. –A my przecież 
musimy odrzucić kogoś, kto ma nieco 
ponad 600 złotych renty, brata, siostrę 
-  którzy nielegalnie zostali w Stanach 
i mówią, że jadą na wczasy, na pobyt 

turystyczny, będą zwiedzać… 0 procent 
odmów w Polsce to raczej wnioski z 
trzech regionów, z których od pokoleń 
jeździ się do „NIU Jorku”, „Chicago” 
– z Podhala, Rzeszowszczyzny i z Pod-
lasia – z Moniek, Grajewa, Augusto-
wa, Płaskiej, Suwałk, Siemiatycz…

Bruksela twierdzi, że porozumienia 
– tak twierdzi Komisarz UE Franco 
Frattini będzie blokować…

(B)

Bez wiz…

Od miesiąca kwietnia zatrudnia dodatkowo  
6 osób w ramach robót publicznych skierowa-
nych z Powiatowego Urzędu Pracy w Augusto-
wie na okres 6 miesięcy. W kwietniu dokonał 
wymiany złóż filtrujących na ujęciach wody  
w Gruszkach i Strzelcowiźnie. Poprzez odpo-
wiednie przefiltrowanie i płukanie złóż poprawi 
się jakość wody w tych miejscowościach. Zakład 
na podstawie zleceń kierowanych z Urzędu Gmi-
ny dokonuje cząstkowych remontów wybranych 
przystanków autobusowych, polegających na ich 
odmalowaniu i drobnych naprawach. W trakcie 
odnowy jest cmentarz w Serskim Lesie poświęco-
ny ofiarom I wojny światowej. Pod koniec maja  
i na początku czerwca Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Płaskiej planuje dokonać kontroli legal-
ności poboru wody na terenie Gminy Płaska. 

(EM)

Zakład Gospodarki Komunalnej 
działa na terenie Gminy  

już rok

Do 31 lipca 2008 roku można składać 
do Agencji Rynku Rolnego wnioski o przy-
znanie kwoty mlecznej z rezerwy krajowej. 
Dodatkowe limity mogą otrzymać jednakże 
tylko Ci rolnicy, którzy zwiększyli sprzedaż 
mleka lub przetworów mlecznych w poprzed-
nim roku kwotowym. Muszą potwierdzić to 
fakturami lub innymi dokumentami i należy 
je dołączyć do wniosku (obowiązuje wzór 
opracowany i udostępniany przez właściwy 
Oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego! 
Wysokość kwoty indywidualnej przyznanej 
ewentualnie z krajowej rezerwy nie może być 
mniejsza niż 500 kg i większa niż 20 tys. kg. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie 
internetowej www.arr.gov.pl oraz dzwoniąc 
pod numer telefoniczny (022) 661 72 72.

(koci)

Kwoty mleczne
czekają

Polacy pracujący za granicą  nie 
będą już musieli płacić w Polsce po-
datku od uzyskanych dochodów, a ci, 
którzy przez lata nie rozliczali się z 
fiskusem – mogą już tego nie robić 
– rząd przyjął 30 kwietnia 2008 roku 
projekt ustawy abolicyjnej. 

To jednocześnie spełnienie jednej 
z przedwyborczych obietnic PO, któ-
ra zapewniła jej wśród brytyjskiej Po-
lonii zwycięstwo w ubiegłorocznych 
wyborach parlamentarnych. 

Na abolicji skorzystają głównie le-
galnie pracujący emigranci, którzy w 
latach 2002-2007 musieli płacić poda-
tek zarówno w Wielkiej Brytanii, jak 
i w Polsce. Decyzja rządu oznacza, 
że ci, którzy nie zapłacili tej polskiej 
części, otrzymają umorzenie długu, 
zaś pozostali dostaną jego zwrot.

Aby uzyskać umorzenie lub zwrot 
podatku należy złożyć wniosek do 
odpowiedniego urzędu skarbowe-
go, właściwego dla zamieszkania w 

Nie zapłacą podatku…

1 maja 2008r. weszła w życie zno-
welizowana ustawa o podatku VAT. Za-
kłada ona, że stawka podatku VAT dla 
tzw. rolników ryczałtowych zostanie 
podwyższona z obecnych 5 do 6 proc. 

Od 1 maja Polska straciła prawo do 
stosowania obniżonej, 3-proc. stawki 
VAT na środki produkcji rolnej. Nato-
miast do końca 2010r. obowiązywać 
będzie 3-proc. VAT na nieprzetworzo-
ne artykuły rolne, np. zboża, warzywa, 
mięso i mleko.

(inf. wł.)

Rolnicy
ryczałtowi

Polsce. Wniosek taki należy 
złożyć w ciągu miesiąca od 
wejścia w życie ustawy, jeśli 
chodzi o podatek za 2002r., a 
w przypadku podatku za lata 
następne w ciągu pół roku. Do 
wniosku należy dołączyć kopie 
dokumentów potwierdzających 
uzyskanie przychodów z pracy 
oraz zapłatę podatku za grani-
cą, o ile podatnik był do tego 
zobowiązany, a także zeznanie 
podatkowe za rok, którego do-
tyczy wniosek.

(AG)

Nad błękitną toni wodą
opasana wstęgą drzew
tam, gdzie leży nasza wieś
spakuj bagaż, plecak weź

Ref:
Płaska ładna wieś
w całej Polsce słynie.
Tutaj lasy, jezior moc,
piękny Kanał płynie.

Tu zwierzyny jest dostatek,
borsuk, jeleń i warchlaczek.
Wśród torfowisk, leśnych drzew,
pięknych ptaków arii śpiew.

Ref:
Płaska ładna wieś...

Trzy piękne mamy jeziora,
więc na kajak przyszła pora,
namiot spakój, wiosło weź
i kajakiem opłyń wieś.

Ref:
Płaska ładna wieś...

A gdy przyjdzie sroga zima
cudna sanna się zaczyna,
z latarniami, pochodniami
konie pędzą z turystami.

Ref:
Płaska ładna wieś...

Wieś płaszczańka w białej szacie
do hulanek nas zaprasza
przy ognisku rozpalonym
i baranie upieczonym.

Ref:
Płaska ładna wieś...

W naszej Płaskiej kwater wiele
tutaj spędzisz dwie niedziele
a gospodarz nie w lesie
i pół litra przyniesie.

Ref:
Płaska ładna wieś...

Na kartacze i pierogi
przyjedź tu turysto drogi.
U gosposi tanio zjesz
tak gościnna nasza wieś

Ref:
Płaska ładna wieś...

autorami tekstu są
mieszkanki wsi Płaska

oraz nieżyjący Waldemar Krzyżewski

piosenka o płaskiej

Znakomicie spisali się uczniowie 
klas V i VI Szkoły Podstawowej w 
Gruszkach, którzy pod batutą pani 
Agaty Pomichter wygrali ogłoszo-
ne przez Augustowskie Placówki 
Kultury,(zorganizowane przy finanso-
wym wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego w Białymstoku) – konkursy: 
„Szlakiem walk niepodległościowych 
województwa podlaskiego” (pla-
styczny). II miejsce (pierwszego nie 

przyznano) zajął Konrad Skowroń-
ski, a wyróżnienia uzyskali: Emilia 
Rowińska, Mateusz Topolewski, 
Natalia Kozielska oraz zespołowo za 
„Projekt trasy turystycznej po miej-
scach pamięci walk niepodległoś-
ciowych województwa podlaskiego”, 
który wykonali: Szymon i Łukasz 
Bołtralikowie i Tomasz Zaniewski. 
Gratulujemy!

(B)

Uczniowie z Gruszek – GÓRĄ!

192 zawodników i zawodni-
czek uczestniczyło w mistrzo-
stwach powiatu augustowskiego 
w biegach przełajowych, które od-
były się 15 kwietnia, w Płaskiej. 
W biegu na 1500 metrów (rocznik 
1993-94) Monika Naumowicz 
zajęła trzecie miejsce (52 pkt.), a 
wśród rocznika 1992 i starszych 
najlepsza była Martyna Sieńkow-
ska (60 p.), 

W biegu na 2000m. triumfował 
Adam Lauda (60p.), a na 600m. 
rocznika 1997 i młodszego Marta 
Żydanowicz zajęła drugie miejsce 
(55p.). Marcin Ciemny był trze-
cim zawodnikiem w biegu chłop-

ców (1997 i młodszych z IV klas) 
na 600 metrów  i zdobył cenne 52 
punkty. Monika Kozłowska, c. 
Zbigniewa była trzecią w biegu na 
1000 metrów rocznika 1995-96 (V-
VI klasa) a Kamil Bonarski zdo-
był wartościowe trzecie miejsce w 
biegu na 1000 metrów chłopców 
rocznika 1995-96 ( klasy V-VI). 

W klasyfikacji szkół podstawo-
wych zwyciężyli lekkoatleci Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Płaskiej, którzy zdobyli aż 1630 
punktów, a wśród gimnazjów tak-
że Płaska, zdobywając 1719 pkt. 

Sukces to bezprzykładny!
(HS)

To był sukces
naszych biegaczy! 
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Najstarszym, czynnym i 
to jeszcze jak! - nauczycie-
lem w gminie Płaska jest z 
pewnością Pan Czesław Jó-
zef Warakomski, którego 
pedagogicznym „życiory-
sem” można obdzielić Wie-
lu. 

-Urodziłem się tu, w Pła-
skiej i tu spędziłem niemal 
całe swoje życie – wspomina pan Cze-
sław – zaraz po wojnie zacząłem chodzić 
do szkoły, w której uczyła mnie Wspa-
niała Nauczycielka – pani Janina Dat-
ta, a edukację rozpocząłem od drugiej 
klasy. Nie mieliśmy oczywiście zeszy-
tów, pisało się wtedy na czym się dało. 
Na już zapisanych „kajetach”, czystych 
stronach kalendarzy, starych druków… 
Potem uczyłem się w „prekursorskim”, 
bo pierwszym roku, w augustowskim 
Liceum Pedagogicznym, a wtedy egza-
miny trzeba było zdawać w pobliskich 
Suwałkach. Do dziś z sentymentem 
wspominam nauczycieli z tej szkoły – z 
1949 roku…wychowawczynię Elżbietę 
Wasilewską, która prowadziła też za-
jęcia praktyczno-techniczne, Michała 
Chilutę, matematyka, od którego, na 
całe życie połknąłem matematycznego 
bakcyla. Kacper Rogowski –wspaniały 
i pełen pasji nauczyciel wychowania fi-
zycznego, Stefan Myszczyński – pierw-
szy nauczyciel z wykształceniem magi-
sterskim…wspominam Ich Wszystkich 
bardzo mile i serdecznie. 

…Pięć miesięcy brakowało mi do 
ukończenia 17 lat, kiedy zdałem matu-
rę. Oczywiście zawsze chciałem być na-
uczycielem. Rozpocząłem nawet studia 
w Warszawie, które musiałem jednak po 
półrocznej edukacji przerwać…powód 
był prosty – warunki materialne mojej 
rodziny - na naukę niestety nie pozwala-
ły. Potem służba wojskowa w ełckiej jed-
nostce. Ukończyłem Studium Nauczy-
cielskie w Toruniu, na Grudziądzkiej, 
a wykładowcami byli tam nauczyciele 
akademiccy z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. 

Pierwsza praca?  

– To była szkoła w Gruszkach, potem 
w Płaskiej, gdzie zupełnie niespodzie-
wanie zostałem kierownikiem szkoły…i 

to trwa do dnia dzisiejsze-
go, zmienił się tylko tytuł, 
na dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. 

Od siebie dodajmy, iż 
Pan Czesław, urodzony w 
1937 roku jest z całą pew-
nością, nie tylko najstar-
szym nauczycielem w po-
wiecie augustowskim, ale 

kto wie czy w nie w Polsce?! Jak powie-
dział chce popracować jeszcze cały rok 
szkolny 2008/2009, a tego Mu szczerze 
życzymy i oczywiście zdrowia, zdro-
wia…  

-Takie są nasze Małe ojczyzny, te 
gdzie żyjemy…chciałem jednak, zawsze 
coś robić pożytecznego – dla społecz-
ności, ludzi. Najpierw elektryfikacja 
Płaskiej, przyspieszona bodajże o jakieś 
trzy lata, za co chwała też dyrektorowi 
Filipowiczowi. Drogi…mocno i sku-
tecznie starałem się budowę drogi od 
Przewięzi do Rudawki, a kiedy byłem 
radnym i o drogę Gruszki – Skieblewo, 
Mikaszówka – Rygol. Pozostała jeszcze 
ważna droga Gorczyca – Strzelcowizna i 
jest szansa, że będzie ona realizowana w 
niedługim czasie, może już w tym roku. 
W tej sprawie podpisano w Starostwie 
odpowiednie porozumienie, a wójt Pła-
skiej zobowiązał się przeznaczyć na nią 
niemałą kwotę 364 tysięcy złotych. Ja 
pamiętam, że swoje inwestycyjne dzia-
łania rozpocząłem od rozbudowy naszej 
szkoły, którą rozpocząłem kierować w 
1961 roku – wtedy były to jedynie cztery 
sale lekcyjne i dość wąski korytarz…roz-
budowę zakończyliśmy w 1980 roku. 

Jak się to wtedy załatwiało – py-
tamy?

–To był jednak system „gospodar-
czy” – trzeba było gromadzić środki (aż 
połowę kosztów zamierzonej inwesty-
cji!), były do odwiedzenia odpowiednie 
instytucje, Wojewódzka Komisja Plano-
wania dawała pieniądze i nie trzeba było 
w tamtych czasach oferować atrakcyj-
nych działek urzędnikom… Wybudowa-
liśmy 16 pomieszczeń lekcyjnych, zaple-
cze gastronomiczne, w którym aktualnie 
wydaje się dziennie prawie dwieście 
obiadów. W ostatnich latach przy szkole 
powstała sala sportowa – za to chciałbym 

przy tej okazji szczególnie podziękować 
panu Bronisławowi Kotwicy, który do 
jej wybudowania mocno się przyczynił. 
A tak w ogóle to winienem wdzięczność 
ogromną za pewne, można powiedzieć, 
iż wspólne dokonania m.in. zmarłemu 
niestety Henrykowi Wasilewskiemu, 
byłemu przewodniczącemu Rady Gmi-
ny, Waldemarowi Sudnikowi (zastępcy 
nadleśniczego w Szczebrze), nieżyją-
cemu już – Piotrowi Skubisowi – nad-
leśniczemu, staroście augustowskiemu 
Franciszkowi Wiśniewskiemu, wójtowi 
gminy Płaska - Wiesławowi Gołaszew-
skiemu, Stanisławowi Pawłowskiemu 
ze Strzelcowizny, leśnikowi z Rudawki 
– Stanisławowi Juszkiewiczowi i nieza-
pomnianemu Józefowi Sienkiewiczowi, 
który przed laty pracował w Urzędzie 
Wojewódzkim w Suwałkach i…z pew-
nością jeszcze Wielu Innym. W 2000 
roku nasza szkoła otrzymała zaszczyt-
ne Imię Największego z Polaków tych 
czasów – Jana Pawła II, a do dzisiaj pra-
cują w Niej i – szczęśliwy jestem, że ze 
mną – Bogumiła Łebska, mój zastępca 
Henryk Sewastynowicz, Lilianna Pol-
kowska, Ryszard Romańczuk, Wacława 
Szostak. 

-Kieruje Pan znaną, nie tylko w 
powiecie i uznaną Szkołą…

-To wielka satysfakcja i radość. Ucz-
niowie uzyskują dobre wyniki w nauce, 
sprawdzianach zewnętrznych i w spor-
cie, niemal Wszyscy nasi absolwenci do-
stają się do szkół ponadgimnazjalnych – 
sprawdza się moje motto, by być razem 
z Uczniem, maksymalnie Mu pomagać 
– widzieć Go również po ukończeniu 
Gimnazjum…utrzymywać kontakty.

-W życiu osobistym rodzinnym też 
się Panu powiodło…

-Pracowaliśmy razem z żoną Bro-
nisławą, pochodzącą z Rypina, która 
również jest magistrem matematyki…
doczekaliśmy się czterech córek: Jo-
lanta ukończyła ekonomikę transportu 
morskiego – pracuje i mieszka w War-
szawie. Aneta jest absolwentką handlu 
zagranicznego jednej z uczelni w Pe-
tersburgu, Urszula ukończyła wydział 
prawa na uczelni białostockie i mieszka 
w Gdyni, a najmłodsza Joanna kończy 
studia na kierunku ochrony środowiska 
i mieszka na obrzeżach Puszczy Biało-
wieskiej, a nasze świąteczne spotkania 
odbywają się w naszej uroczej Płaskiej, 
gdzie z żoną mieszkamy już sami.

-Dziękujemy za rozmowę.

Pan kierownik, dyrektor
Czesław Warakomski… 

22 i 23 kwietnia – to były 
szczególnie ważne dni dla wszyst-
kich uczniów trzecich klas gim-
nazjum, którzy przystąpili do eg-
zaminu, sprawdzającego zdobytą 
wiedzę i umiejętności: pierwsze-
go dnia z części humanistycznej, 
drugiego z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych. 

Na rozwiązanie testu składają-
cego się z zadań zamkniętych i otwartych piszący mie-
li dwie godziny. W części humanistycznej uczniowie 
musieli popisać się dość dokładną znajomością histo-
rii, oraz lektur szkolnych a także wykazać się umiejęt-
nością rozumienia tekstu, natomiast w części matema-
tyczno-przyrodniczej mieli do rozwiązania zadania z 
matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii. 

Wypowiedzi uczniów świadczyły, że tematy i za-
dania nie do końca spełniały ich oczekiwania, chociaż 
wcześniej systematycznie przygotowywali się na so-
botnich zajęciach dodatkowych. Teraz zostało tylko 
czekać na wyniki, które między innymi będą decydo-
wały o przyjęciu do szkoły średniej…

Lilianna Polkowska

Czas
egzaminów…

VI powiatowy konkurs pt.: „Historia 
utrwalona na starej fotografii” organizo-
wany przez II LO im. Polonii i Polaków 
na Świecie w Augustowie,   Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Miejski.  Kon-
kurs został rozstrzygnięty w dniu 17 
kwietnia 2008 roku i zakończył się nie-
małym sukcesem ucznia I klasy Gimna-
zjum w Płaskiej, Piotra Romańczuka, 
który zajął III miejsce i otrzymał nagro-
dę publiczności a pani Ewie Pużyńskiej 
wręczono podziękowanie za przygoto-
wanie ucznia. Piotr w swojej  prezentacji 
multimedialnej przedstawił dzieje swego 
pradziadka – żołnierza Armii Krajowej. 
Opowiedział o Jego służbie w wojsku, 
ucieczce przed wywózką na przymu-
sowe roboty do Niemiec, tułaczce z ro-
dziną w okolicznych lasach Augustowa, 
więzieniu we Wronkach. 

Na pytanie: co skłoniło go do wzię-
cia udziału, odpowiedział, że jego pra-
dziadek jest wzorem do naśladowania 
i musiał opowiedzieć o jego ciężkim 
losie. W I etapie tego konkursu wszy-
scy zakwalifikowani uczniowie wraz z 
opiekunami i jury uczestniczyli w war-

sztatach z komunikacji interpersonal-
nej oraz wyciecze po najciekawszych 
miejscach w powiecie augustowskim. 
To bardzo dobrze, że historie rodzinne 
tkwią głęboko w pamięci młodego po-
kolenia. Gratulacje dla Piotrka!   

Lilianna Polkowska

Gratulacje
 dla piotrka!   
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W tym roku już po raz drugi zorga-
nizowaliśmy konkurs wiedzy o naszej 
„Małej Ojczyźnie”. 

Celem konkursu było rozbudzanie za-
interesowania regionem ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów historycznych, 
turystycznych, przyrodniczych, geogra-
ficznych i kulturalnych oraz rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych.

Do tego konkursu dzieci przygoto-
wywały się poprzez różnorodne formy 
pracy, między innymi: realizację zapla-
nowanych bloków tematycznych, orga-
nizację wycieczek po okolicy, zajęcia 
świetlicowe, wykonały albumy o swoich 
miejscowościach.

W I etapie- klasowym, wzięli udział 
wszyscy uczniowie klas I - VI rozwią-
zując test składający się z 13 pytań.  Do 
etapu szkolnego przeszli uczniowie, któ-
rzy zdobyli największą liczbę punktów: 
W drugim etapie - szkolnym uczniowie 
ci walczyli o I, II i III miejsce w dwóch 
kategoriach: klasy I-III; IV-VI, odpowia-
dając na pytania z  wiedzy o regionie. 

W kategorii klas I – III uczniowie 
zajęli: I miejsce – Dominik Bołtralik, 

II miejsce -  Laura Makar i Sara Sa-
wastynowicz;  w kategorii klas IV- VI: I 
miejsce – Wojciech Kupiński,  II miej-
sce – Szczepan Rowiński, III miejsce 
– Patrycja Kawa. 

Uczestnikom konkursu zostały wrę-
czone dyplomy oraz nagrody książkowe. 

      Przeprowadzenie konkursu wiedzy 
o regionie „Moja Mała Ojczyzna” przy-
czyni się niewątpliwie do podniesienia 
efektów pracy z zakresu edukacji regio-
nalnej oraz wpłynie pozytywnie na wzrost 
działań na rzecz ochrony środowiska przy-
rodniczego.                   Agata Pomichter

Po raz pierwszy ideę obchodów „Dnia Ziemi” 
zaproponował, na konferencji UNESCO poświęco-
nej ochronie środowiska, amerykański ekolog, mi-
łośnik przyrody i natury John McConnell. Miało 
to być święto „życia i piękna ziemi” połączone z 
propagowaniem ekologicznego trybu życia i zwra-
cające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. 

Pomysł McConnell’a spotkał się szybko z sil-
nym poparciem władz San Francisco i 21 marca 
1970 roku Joseph Alioto - burmistrz tego miasta 
- proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi.

My również co roku przyłączamy się do obcho-
dów Dnia Ziemi. W tym roku uczniowie z klas I 
– III przygotowali przedstawienie „Przygoda w 
Królestwie Pachnącym Lawędą”. Pod okiem swo-
ich pań: Mirosławy Sławińskiej, Reginy Stasiak i 
Marii Skowrońskiej. „Maluchy” dały popis wspa-
niałej gry aktorskiej.

Cała społeczność uczniowska postanowiła po 
lekcjach posprzątać teren wokół szkoły, aby na-
sza dobra, stara Matka Ziemia, była choć odro-
binę czystsza.

Moja Mała Ojczyzna
Żeby mierzyć drogę przyszłą, 
trzeba wiedzieć skąd się wyszło 
                                                       

                      C. K. Norwid

dzień ziemi
23 kwiecień 2008 
w sp w Gruszkach

W tym roku mija 
35 lat odkąd zamiesz-
kałem na stałe na 
terenie gminy Pła-
ska, więc jest okazja, 
żeby powspominać. 
Trafiłem do Puszczy 

Augustowskiej z Warszawy oczywiście 
w związku z pracą, gdyż  po ukończe-
niu Technikum Leśnego w Miliczu 
moje życie zawodowe zostało powią-
zane z lasem, przyrodą i środowiskiem. 
Od czwartej klasy szkoły podstawowej 
brałem pod uwagę tylko trzy zawody, w 
których mógłbym pracować. Pierwszy to 
zootechnik, ale praca tylko w ogrodzie 
zoologicznym, drugi weterynarz, a trzeci 
ten, który został na całe życie to leśnik. 

Zaraz po skończeniu szkoły zaczą-
łem pracę w Nadleśnictwie Duszniki 
Zdrój (obecnie Nadleśnictwo Zdroje), 
leśniczówka stała prawie na granicy z 
ówczesną Czechosłowacją. Potem po-
szedłem do wojska, ale byłem w nim tyl-
ko pół roku trafiając po operacji kolana 
i zwolnieniu ze służby do Okręgowego 
Zarządu Lasów Państwowych w Bia-
łymstoku, bo miałem przeciwwskazania 
lekarskie do pracy w górach. Zapropono-
wano mi pracę w trzech nadleśnictwach: 
Łomża, Waliły i Żednia, z których wy-
brałem to pierwsze. Jednak już po trzech 
miesiącach dostałem przeniesienie „na 
moją prośbę” do Nadleśnictwa Płaska, 
bo od początku zaznaczyłem w podaniu 
o pracę, że interesuje mnie ona tylko w 
okolicach Augustowa. Znałem te okoli-
ce od dzieciństwa niemal, przyjeżdżając 
prawie co roku na wakacje od 1959 roku 
do Serw. Byliśmy pierwszymi wczaso-

wiczami na tym terenie, ale to temat na 
inne opowiadanie, może w przyszłym 
roku, bo minie wtedy 50 lat mojej zna-
jomości z przepięknymi terenami gminy 
Płaska. 

W Nadleśnictwie Płaska skierowano 
mnie do leśnictwa Hanus, w sam środek 
Puszczy Augustowskiej, skąd do najbliż-
szych miejscowości było mniej więcej 8 
kilometrów w każdą stronę: do Krasne-
go, Rubcowa, Mikaszówki i Płaskiej, a 
szosa z Suchej Rzeczki do Rudawki była 
dopiero w budowie.

Pierwszym ważnym wydarzeniem, 
po rozpoczęciu mojego tu pobytu, było 
słynne 1:1 z Anglią na Wembley i histo-
ryczny awans do mistrzostw świata w 
1974 r w Niemczech pod wodzą naszego 
nieodżałowanego trenera Kazimierza 
Górskiego i  zajęcie ostatecznie trzecie-
go miejsca po pokonaniu Brazylii 1:0. 

W 1974 zostałem przeniesiony do 
Gruszek do leśniczówki dwurodzinnej i 
tym samym zostałem dobrą partią – ka-
walerem ze służbowym wprawdzie, ale 
zawsze mieszkaniem. W 1975 r.

ożeniłem się z córką kolegi leśni-
czego Małgosią z zawodu pielęgniar-
ką, która podobno twierdziła kiedyś, że 
w życiu nie wyjdzie za mąż za leśnika. 
W 1979 roku przenieśliśmy się do jej 
mieszkania służbowego w oddanym 
właśnie do użytku Ośrodku Zdrowia w 
Płaskiej, gdzie na świat przyszły w 1979 
i 1981 nasze dwie córki Marta i Ania. 
W tym samym roku posadziliśmy mały 
świerk pod balkonem, który przerasta 
już budynek  oraz krzak szczepionego 
bzu przy schodach wejściowych, który 
też pięknie się rozrósł. 

W lutym 2000 roku zamieszkaliśmy 
we własnym, wybudowanym domu 
na tzw. Kątach i nie wyobrażam sobie 
mieszkania gdziekolwiek indziej. Może 
to trochę dziwne, że warszawiak zaszył 
się na wsi, ale gdy ktoś mnie pyta skąd 
jestem odpowiadam z dumą, że z Pła-
skiej.

 Cieszy mnie też fakt, że od dwóch 
kadencji cieszę się zaufaniem współ-
mieszkańców i mogę reprezentować ich 
interesy będąc radnym w naszej prze-
pięknej gminie. 

Może publikując historię mojego 
związku z Płaską sprowokuję\ innych 
czytelników „Głosu Płaskiej” do ich 
wspomnień w rubryce „ Dzień dobry, 
cześć i czołem pytacie skąd się wzią-
łem?”. 

Liczę na kolejne wspomnienia.
Krzysztof  Boetzel

35 lat wśród jezior i lasów

Europejski Trybunał Praw człowie-
ka w Strasburgu skreślił z listy swoich 
spraw 52 skargi zabużan, a to oznacza, 
iż problem ich roszczeń został defini-
tywnie rozwiązany. Trybunał nie ma 
więc zastrzeżeń do ustawy, która gwa-
rantowała zabużanom 20 proc. wartości 
utraconego mienia. 

Jednak wypłata zabużańskich od-
szkodowań przebiegała – powiedzmy 
niemrawo – do końca lutego 2008 roku 
Bank Gospodarstwa Krajowego wypła-

cił z Funduszu Rekompensacyjnego 
zaledwie 3185 rekompensat o łącznej 
wartości 105,7 mln zł. 

W kolejce czeka jeszcze ponad 8,4 
tys. osób, dysponujących stosowną de-
cyzją lub zaświadczeniem, łączna war-
tość tych rekompensat przekracza 305,8 
mln zł. Ponadto w toku załatwiania jest 
kolejnych 62,5 tys. spraw, a za wieloma 
z nich stoi czasem po kilku spadkobier-
ców.

(A)

W Trybunale Praw Człowieka

różowy świt
Różowy świt nad Czarną Hańczą
Dywanem z mgły zasnute łąki
Żurawie na polanie tańczą
I zachłystują się skowronki

Owady brzęczą skrzydeł brzękiem
Pękają cicho kwiatów pąki 
Motyl żegluje w słońcu z wdziękiem
Mszyca ucieka od biedronki

Kropelka rosy w pajęczynie
Udaje brylant w świetle słońca 
A obok mucha zanim zginie
Wyplątać stara się do końca

Czarnych bocianów para stoi 
W gnieździe w konarach gonnej sosny
Z rozkwitłych kwiatów Puszcza stroi
Kobierzec na spotkanie wiosny

Z przylaszczek, lilii i sasanek
Kwiatów zawilców i pełników
Wśród wielu woni w ten poranek
Puszczańskich zapach był storczyków

Nad Czarną Hańczą świt różowy
I mgły się snują nad łąkami
Milczy nad brzegiem las sosnowy
 Woda coś szemrze z szuwarami

Krzysztof Boetzel
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Niezwykły i błogosławiony jest czas 
pierwszych komunii, a parafia jest pod-
stawowym miejscem katechezy oraz 
pierwszą po rodzinie szkołą chrześcijań-
skiej religii, modlitwy i formacji moralnej.  
Dlatego w przygotowaniu do Pierwszej 
Komunii świętej można wyróżnić pewne 
etapy. Można więc mówić o przygotowa-
niu dalszym, bliższym i bezpośrednim oraz 
o kontynuacji wtajemniczenia dziecka w 
życie eucharystyczne. Przygotowanie dal-
sze to wychowanie religijne w rodzinie, to 
katecheza w przedszkolu, zerówce, klasie 
pierwszej i drugiej. Przygotowanie to re-
alizujemy poprzez szkolną, dwugodzinną 
katechezę. 

Przygotowanie bliższe z istoty jest 
związane z parafią. Składa się na nie praca 
z dziećmi i praca z rodzicami. Spotkania 
z rodzicami stanowią harmonijną całość 
przygotowań do Pierwszej Komunii świę-
tej. Zarówno dla dziecka, jak i dla samych 
rodziców ważne jest, aby od początku 
wspierali oni to wspaniałe święto. Pierw-
szym zadaniem rodziców jest odnowienie 
i umocnienie osobistej więzi z Chrystu-
sem poprzez codzienną modlitwę, cotygo-
dniową lub częstszą Eucharystię, poprzez 
stawanie się ludźmi sumienia w życiu 
osobistym, rodzinnym, zawodowym i spo-
łecznym. Szczególnie ważne jest umacnia-
nie i coraz dojrzalsze wyrażanie miłości 
małżeńskiej i rodzicielskiej. To przecież 
rodzice mają być dla swojego dziecka 
pierwszymi i najważniejszymi świadkami 
wiary. Wspólne przygotowania dzieci i ro-
dziców  temu wszystkiemu ma służyć.

W naszej parafii takie spotkania or-

ganizowane są cyklicznie przez ks. pro-
boszcza Zygmunta Kopiczko. Nikogo 
nie dziwi fakt, że historyk prowadzi dzieci 
do muzeum, przyrodnik na łąkę, nauczy-
ciel wychowania fizycznego na boisko, 
tak katecheta zabiera katechizowanych do 
kościoła, aby uczyć ich tam odpowiednie-
go zachowania, wyjaśniając poszczególne 
elementy wystroju świątyni i modląc się z 
razem z nimi. 

W czasie spotkań katechety z dziećmi, 
rodzice mają swoje oddzielne spotkania 
ewangelizacyjne prowadzone przez księ-
dza proboszcza. Spotkania te pozwalają 
dorosłym na zatrzymanie się chociaż na 
chwilę i spojrzenie na swoją religijność. 
Dla części osób jest to odkrycie na nowo 
wielkości i piękna sakramentu Eucharystii 
i Pokuty. Co najmniej kilka wspaniałych 
rzeczy można w tym czasie osiągnąć. Po 
pierwsze, dla rodziców okres pierwszoko-
munijny ich dziecka jest wspaniałą okazją 
do ożywienia i pogłębienia własnej wiary. 
Po wtóre, w tym okresie jest szczególna 
szansa na to, żeby dziecko poczuło się 
bratem lub siostrą w wierze swojego taty 
i mamy, a przecież wiara normalnie żyje 
i rozwija się tylko we wspólnocie wierzą-
cych. Przygotowanie bezpośrednie obej-
muje zarówno wyjaśnienie wszystkich 
szczegółów uroczystości komunijnej w 
kościele i w domu rodzinnym. 

Wielu rodziców uważa, że pierwsza 
Komunia św. jest czymś, co im się od Koś-
cioła należy, bez względu na ich osobiste 
zaangażowanie w Jego życie. Przygotowa-
nie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka 
to dla całej rodziny szansa na pogłębienie 

przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie 
życia zgodnie z zasadami Ewangelii. 

Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co 
dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w nie-
dziele i święta nie spotykają się z Bogiem 
w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Świę-
ta stanie się jedynie epizodem i miłym 
wspomnieniem, które powiększy zasób 
rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na 
jakość życia duchowego rodziny. 

To właśnie rodzice powinni być pierw-
szymi katechetami,  dając dziecku czytelne 
świadectwo o miłości Boga do człowieka. 
Spotkania z rodzicami stanowią harmo-
nijną całość przygotowań do pierwszej 
Komunii świętej. Księża i katecheci po-
magają rodzicom w wypełnieniu tego za-
dania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. 
Dopełnieniem przeżyć, które mają miejsce 
w kościele w czasie uroczystej Eucharystii 
jest przyjęcie, które rodzice organizują w 
domu. Powinno być ono świętem zorga-
nizowanym tak, by stało się dla dziecka 
radosnym przedłużeniem przeżyć religij-
nych, a nie konkurencją dla nich. 

Dziecko nie powinno być deprawowa-
ne nazbyt okazałymi prezentami. Nieroz-
tropna hojność komunijnych gości może 
zaburzyć duchową inicjację dziecka, a 
mniej zamożnych gości wprawić w zakło-
potanie. Najlepszym prezentem od rodzi-
ców niech będzie deklaracja, że ich dziecko 
przystąpiło do stołu Pańskiego nie tylko w 
dniu pierwszej Komunii świętej, ale że bę-
dziecie to od tej pory robić regularnie. 

Dzięki temu przedłużeniem pierwszej 
Komunii świętej będzie każda niedziela. 
Jest to najpiękniejsze wspomnienie pierw-
szej Komunii świętej.

Marta Romańczuk

SZCZEGÓLNE
 ŚWIĘTO…

Pierwsza Komunia Święta - to jed-
no z najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu każdego chrześcijanina. Sakrament 
Eucharystii jest darem Bożej miłości, 
wprowadzającym w życie chrześcijań-
skie. 11 maja, w Dzień Zesłania Ducha 
Świętego w południe, w parafialnym 
kościele pw. św. Marii Magdaleny w 
Mikaszówce odbyła się uroczystość 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. 
Pierwsza Komunia Święta - to pierw-
szy, uroczysty i świadomy akt przyjęcia 
Pana Jezusa. 

Symbolika sakramentu niezwykle 
doniosła - jest to akt przyjęcia dziecka 
do grona tych, którzy doświadczają ła-

ski obcowania z Bogiem. Dlatego stano-
wi święto dla całej rodziny. Poprzedzają 
ją długotrwałe przygotowania. To okres 
wytężonej pracy dla dzieci, rodziców i 
księży. By bowiem Pierwsza Komunia 
Święta mogła spełnić swoje zadanie 
- dziecko musi posiąść określoną wie-
dzę. Przystąpienie do niej uwarunkowa-
ne jest oczyszczeniem się z grzechów. 
Pierwsza spowiedź stanowi dla dziecka 
duże przeżycie. Uroczystości związane 
z przystąpieniem do Pierwszej Komunii 
kończy Biały Tydzień. 

Przez okres tygodnia dzieci przy-
chodzą wtedy na nabożeństwa ubrane 
w stroje, w których przyjmowały komu-

nię. Biały Tydzień symbolizuje czystość 
duchową, gotowość do przyjęcia sakra-
mentu i podtrzymuje nastrój święta. Jest 
też doskonałą okazją, by przyzwyczaić 
dzieci do prawidłowego i świadomego 
uczestnictwa w Eucharystii. 

Składam serdeczne podziękowania 
rodzicom dzieci, które w tym roku przy-
stąpiły do sakramentu Pierwszej Komu-
nii Świętej za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości. Wszystkim dzieciom z 
okazji przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej życzę obfitych łask Bożych na 
całe życie...

M. Mścichowski
Proboszcz Parafii Mikaszówka

 Ustala się następujące kryteria ocen:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu prob-

lemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje też zadania wy-
kraczające poza program nauczania tej klasy, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawo-
dach sportowych i innych , kwalifikuje się do finału na szczeblu po-
wiatowym lub wyższym zajmuje miejsca od 1 do 6.

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samo-

dzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem naucza-
nia, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach.

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wyma-
gania podstawowe, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadnia teoretyczne lub praktyczne.

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie nie przekraczającym wymagań podstawowych,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania praktyczne lub teoretyczne i 

średnim stopniu trudności
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podsta-
wowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o 
niewielkim stopniu trudności.

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych poziomem pod-

stawowym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożli-
wiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

-  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementar-
nym) stopniu trudności.  

Kryteria ocen z przedmiotów ogól-
nokształcących w Zespole Szkół 
Ogólnokształcącychw Płaskiej

1. Obszary pozytywne, 
które mają wpływ na 
podwyższenie oceny ze 
sprawowania:

a/ pozytywny stosunek 
do rodziców, nauczy-
cieli, osób starszych i 
kolegów;

b/ systematyczność w 
odrabianiu prac domo-
wych;

c/ poszanowanie podręcz-
ników oraz pomocy 
naukowych;

d/ udział i sukcesy w kon-
kursach, zawodach;

e/ praca w samorządzie 
uczniowskim;

f/ praca na rzecz klasy i 
szkoły;

g/ troska o estetyczny wy-
gląd osobisty- dbałość o 
ten wygląd;

h/ czyn bohaterski;
i/ kultura osobista;
j/ pozytywny stosunek do 

obowiązków szkolnych;
k/ udzielanie pomocy ko-

legom i innym osobom;
l/ udział w organizacji 

imprez szkolnych;
ł/ pomoc kolego w nauce;
m/ wyróżniające się za-

chowanie w miejscach 
publicznych.

2. Obszary negatywne, 
które mają wpływ na 
obniżenie oceny ze 
sprawowania:

a/ nieodrabianie pracy 
domowej;

b/ przejawianie agresji 
słownej i fizycznej (w 
tym używanie wulgar-
nych słów);

c/ uczestnictwo w waga-
rach;

d/ niszczenie mienia pry-
watnego i społecznego;

e/ palenie papierosów;
f/ picie alkoholu i używa-

nie narkotyków;
g/ kradzieże;
h/ kłamstwo;
i/ spóźnianie się i nieobec-

ności w szkole;
j/ lekceważący stosunek 

do nauczycieli, kole-
gów, rodziców i osób 
starszych;

k/ samowolny udział w 
imprezach dla doro-
słych;

wyłudzanie cudzej włas-
ności;

l/ przeszkadzanie na 
lekcji;

ł/ niewykonywanie pole-
ceń nauczyciela;

m/ zaśmiecanie klasy, 

Szukaj radości w Panu, On spełni pragnienia Twego serca

Główne obszary zachowań ucz-
nia, które mają wpływ na ocenę 
z zachowania w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej


