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JAN DOBROGOST KRASIŃSKI 
PATRON NASZEGO GIMNAZJUM

Jan Dobrogost Krasiński
Żył w latach 1639-1717. Był wybitną osobowością
Rzeczypospolitej z czasach baroku. Pochodził ze
znamienitego rodu Krasińskich, który pieczętował się
herbem Ślepowron.  W młodości Jan Dobrogost zdobył
gruntowne wykształcenie. Studiował prawo w Holandii i
Francji. Interesował się kulturą i sztuką swoich
czasów. Wiele podróżował po Europie. Po powrocie do
ojczyzny zaangażował się w życie polityczne Polski.
Był starostą, referendarzem koronnym, wojewodą i
senatorem, a jednocześnie pułkownikiem królewskim.
Brał udział w bitwie pod Chocimiem i w odsieczy
wiedeńskiej. Z Węgrowem Jan Dobrogost związał się
bliżej podczas potopu szwedzkiego. Zamieszał
wówczas w pałacu w Starej Wsi. Został prawdziwym
dobrodziejem naszego miasta. Sprowadził wybitnych
artystów i wybudował  piękne świątynie. Dzięki niemu
do dziś Węgrów nazywany jest perłą baroku.

                                               Gabriela Wołynko II d

Węgrów jest pięknym miastem
Rozmowa z panią dyrektor Teresą Święcicką

Dlaczego właśnie Jan Dobrogost Krasiński został
patronem naszej szkoły?
W 2011 r. wybrali go sami uczniowie. Innymi
kandydatami na patrona byli Tadeusz Kościuszko i
Józef Piłsudski. Gimnazjaliści wybrali Jana
Dobrogosta Krasińskiego, bo to postać związana z
naszym miastem i szczególnie zasłużona dla
Węgrowa.

Wkrótce po raz  kolejny będziemy obchodzić Dzień
Patrona. Co najbardziej lubi Pani w Dobrogostach?
Lubię, jak uczniowie otrzymują nagrody w konkursach.

Czy trudno jest zorganizować piknik z okazji Dnia
Patrona?
Jest to poważane przedsięwzięcie, które wymaga
współpracy wielu osób.Chcemy, aby podczas pikniku
nikt się nie nudził. Nauczycielom zależy też, aby
uczniowie, szczególnie klas II i III, bardziej
zaangażowali się w przygotowanie Dobrogostów.

Gdyby była Pani uczniem naszego gimnazjum, w
jakim konkursie o Janie Dobrogoście wzięłaby Pani
udział?
Najchętniej w fotograficznym. Węgrów to bardzo ładne
miasto i jest w nim wiele pięknych miejsc do
sfotografowania. Co roku podziwiam konkursowe
zdjęcia i zawsze jestem nimi zachwycona.

Dziękuję za rozmowę./ Gabriela Adamczuk



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Byle do Dzwonka

14 czerwca 2012 r. na węgrowskim rynku...
  

Uroczystość nadania imienia            
 naszemu gimnazjum

14 czerwca 2012 roku, czyli 5 lat temu, Jan Dobrogost
Krasiński został patronem naszej szkoły. W
przygotowanie uroczystości zaangażowali się
uczniowie, nauczyciele i rodzice.  O godz. 9.00 cała
szkolna społeczność udała  się ze sztandarem do
węgrowskiego klasztoru, gdzie odbyła się uroczysta
masz św. celebrowana przez księdza biskupa
Antoniego Dydycza. Podczas nabożeństwa  w krypcie
patrona zostały złożone kwiaty. Następnie uczniowie,
nauczyciele i zaproszeniu goście udali się na
węgrowski rynek, gdzie miała miejsce dalsza część
uroczystości. Z okazji nadania imienia szkole
gimnazjaliści przygotowali wyjątkowo piękny występ,
którego ozdobą były tańce w strojach szlacheckich.
Uroczystość mogli podziwiać mieszkańcy miasta
zgromadzeni  na rynku.

Informacje opracowane na podstawie kroniki
gimnazjum.

 Natalia Wołynko II d
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DOBROGOSTY - 
SMAK ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ WAKACJI

Dzień Patrona w naszej szkole jest bardzo lubiany
przez uczniów. Odbywa się w czerwcu i łączy sport,
naukę i zabawę na świeżym powietrzu. Nikt nie może
narzekać na brak atrakcji. W czasie Dobrogostów
odwiedzają nas harcerze, strażacy, przedstawiciele
różnych stowarzyszeń edukacyjnych, wizażystki oraz
inni ciekawi węgrowianie. Ostatnio podziwialiśmy
plenerową wystawę wozów bojowych, malowaliśmy
twarze, żonglowaliśmy i puszczaliśmy ogromne
mydlane bańki. Jedną z atrakcji na pikniku jest również
pyszne jedzenie. Uczniowie kochają zapiekanki
przygotowane przez panie kucharki i naszych
nauczycieli według specjalnego przepisu. Ogromnym
powodzeniem cieszą się też ciasta upieczone przez
rodziców, wata cukrowa, lody i inne smakołyki.
Dobrogostom towarzyszy fantastyczna atmosfera.
Uczniowie dobrze się bawią i miło spędzają razem
czas. Miejmy nadzieję, że tegoroczne Dobrogosty
będą również udane 
i pogoda jak zwykle będzie nam sprzyjać.

Aneta Świętoń III c
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ATRAKCJE NA DOBROGOSTACH

Na pikniku z okazji Dnia Patrona panuje wspaniała
atmosfera. Wielu widzów przyciąga pokaz belgijki,
którą od lat przygotowują w pocie czoła uczniowie pod
kierunkiem pana W. Banasia. To naprawdę trudne
wyzwanie, które wymaga świetnej kondycji. Kto nie
wierzy, niech sam sprawdzi! Konkurencje
sportowe,nagrody i zapiekanki to główne zalety
Dobrogostów według uczniów. Nauczyciele zaś
najbardziej cenią gry miejskie organizowane przez
harcerzy. A jak będzie w tym roku? W. Wołynko IId

Rozmowa z Robertem Korczakiem z III b -
laureatem konkursu fotograficznego 

Dobrogosty 2016

Czy warto przyjść w Dniu Patrona do szkoły?
Oczywiście,Dobrogosty to fajna zabawa. Najbardziej
lubię grę uliczną i konkursy. Podczas imprezy jest
dobre jedzenie - zapiekanki i ciasta.
Czym się interesujesz oprócz fotografowania?

Od szóstej klasy należę do drużyny harcerskiej Szare
Płomienie. Moim drużynowym jest Ariel Świątek -
absolwent naszego gimnazjum. Lubię też gry
komputerowe. Często prowadzę transmisje na żywo i
odpowiadam na pytania internautów.
Jakiej muzyki słuchasz?
Różnej - elektroniki, popu i disco polo. 
Czy masz ulubione filmy?
Lubię filmy o superbohaterach, najbardziej o Batmanie.
Czy lubisz czytać?
Niezbyt, ale lubię chodzić do biblioteki. W tym miejscu
panuje bardzo miła atmosfera i na przerwach
przychodzą tam sympatyczni ludzie.
Twoja ulubiona lektura to...
Kamienie na szaniec. Lubię książki i filmy o II wojnie
światowej, o patriotyzmie i o harcerstwie.
Niedługo kończysz naszą szkołę. Za czym będziesz
najbardziej tęsknił?
Za lekcjami matematyki z panią Bożenną Przybysz i
oczywiście za Dobrogostami.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dostania się do wybranej szkoły średniej. /

Redakcja
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DOBROGOSTY NA SPORTOWO

Uczestnicy Dobrogostów zawsze mogli  liczyć na
wiele atrakcji sportowych. Jedną z nich był mecz piłki
nożnej, w którym brali  udział nauczyciele naszej
szkoły oraz rodzice gimnazjalistów. Uczniowie z
zainteresowaniem podziwiali zmagania pedagogów i
kibicowali swoim ulubieńcom. Nie ma pewności, że
mecz odbędzie się w tym roku. Podczas pikniku z
okazji Dnia Patrona odbywał się także finał szkolnego
turnieju piłki nożne. W ubiegłym roku zwyciężył Biernat
Team. Ciekawe, kto zostanie mistrzem na
Dobrogostach 2017? W poprzednich latach podczas
Dobrogostów odbywały się m.in. pokazy
akrobatyczne, występy rugbystów. W tym roku
uczniowie wezmą udział w grze miejskiej
przygotowanej  przez harcerzy oraz członków Związku
Strzeleckiego Niezłomni Węgrów. Chętni będą mogli
poćwiczyć żonglowanie oraz zatańczyć belgijkę. 

Łukasz Świętochowski z III c, 
Gabriela Wołynko z II d
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NASI NAUCZYCIELE NA DOBROGOSTACH

Dobrogosty to prawdziwe wyzwanie dla naszych
nauczycieli. Planują, zapraszają gości, organizują
wycieczki, konkursy i turnieje sportowe, poszukują
sponsorów, przygotowują z uczniami część
artystyczną, tańczą, śpiewają, grają, biegają,
fotografują, czuwają nad wszystkim i ... serwują
przepyszne zapiekanki. A na dodatek w Dzień Patrona
zawsze dopisuje im humor. 

BEZ WAS NIE BYŁOBY DOBROGOSTÓW!
DZIĘKUJEMY!

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej 
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