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Namiestnik klasztoru w Jabłecznej
Arcybiskup Mirosław Chodakowski urodził się 21 paź-

dziernika 1957 roku w Białymstoku. W 1972 roku rozpo-
czął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym 
w Wa r s z a w i e . Od 1976 roku był 
uczniem Wyższe- go Prawosławne-
go Seminarium D u c h o w n e g o 
w Jabłecznej. Po skończeniu na-
uk i  w semina - r ium pracowa ł 
w nim jako inten- dent, nauczyciel 
i wychowawca. 17 grudnia 1978 
roku ówczesny namiestnik Klasz-
toru w Jabłecz- nej archimandry-
ta Sawa udzielił mu postrzyżyn 
w „rasofor”, a  26 grudnia tegoż ro-
ku Metropolita Bazyli udzielił mu święceń diakońskich. 
15 lutego 1979 roku przyjął z rąk Metropolity Bazylego 
święcenia kapłańskie. Na początku listopada 1979 roku 
złożył śluby zakonne „małej schimy”. W tym samym 
miesiącu został mianowany po. Namiestnika Klasztoru 
w Jabłecznej, proboszcza miejscowej parafii i prorek-
tora Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchow-
nego.  W 1981 roku został mianowany Namiestnikiem 
Klasztoru w Jabłecznej. W czerwcu 1984 roku  św. sobór 
biskupów polskiego autokefalicznego kościoła prawo-
sławnego podniósł go do godności igumena. W 1990 
roku został podniesiony do godności archimandryty. 
W latach 1993-95 pełnił obowiązki opiekuna ducho-
wego bractwa prawosławnego św. Cyryla i Metodego. 
10 maja 1998 roku został konsekrowany na biskupa  
z tytułem: biskup hajnowski. Od roku 2003 doktor nauk 
teologicznych chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie z zakresu historii kościoła. 15 sierpnia 1998 
roku prezydent Aleksander Kwaśniewski, mianował Go 
na stopień generała brygady. 10 maja 2008 roku w pa-
rafii wojskowej w Białej Podlaskiej Sawa metropolita 
warszawski i całej Polski podnosi Ks. biskupa Mirona 
do godności arcybiskupa.

1500 godzin w powietrzu	
Gen. Andrzej B łasik urodzi ł się w 1962 roku  

w Poddębicach. W 1981 ukończył Liceum Lotni-
cze, a następnie rozpoczął studia 
w Wyższej Of i - cersk iej Szkole 
Lotniczej - Szkole Orląt - w Dębli-
nie. Ukończył ją cztery lata póź-
niej, otrzymując promocję na sto-
pień podporucz- nika i tytuł pilo-
ta.  Zawodową służbę rozpoczął 
w 8. pułku lotnic- twa myśliwsko-
bombowego w Mirosławcu jako 
pilot samolotów Lim-6. W kolej-
nej jednostce - 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bom-
bowego w Świdwinie, gdzie latał szkolnymi Iskrami  

Odeszli bliskO związani z POdlasiem
Tragedia pod Smoleńskiem zabrała Polsce 96 wybitnych postaci. Wśród nich 

znalazła się para prezydencka, wielu polityków, urzędników, żołnierzy i oso-
by towarzyszące, które leciały na uroczystość obchodów 70-tej rocznicy mor-
du katyńskiego. Wśród długiej listy pasażerów na pokładzie prezydenckiego  
Tupolewa TU 154 były również osoby związane z Podlasiem. 

i myśliwsko-bombowymi Su-22 - doszedł do sta-
nowiska dowódcy eskadry. W tej jednostce uzyskał  
w 1991 roku tytuł pilota roku. Po ukończeniu Akademii 
Obrony Narodowej w 1995 roku trafił do Dowództwa 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, jak wtedy 
nazywały się dzisiejsze Siły Powietrzne. Pracując  
w szefostwie lotnictwa we WLOP ukończył kurs oficerów 
sztabowych Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze.  
W 2001 roku z dowództwa WLOP wrócił do jednostek 
lotniczych - najpierw był szefem szkolenia 2. brygady 
lotnictwa taktycznego w Poznaniu, potem dowódcą 
31 bazy lotniczej w Poznaniu-Krzesinach. W marcu 
2004 znów przeszedł do szefostwa wojsk lotniczych 
Sił Powietrznych, skąd wrócił do poznańskiej bryga-
dy, obejmując jej dowództwo. Latem 2005 uzyskał 
pierwszy stopień generalski. W styczniu 2007 został 
komendantem-rektorem dęblińskiej Szkoły Orląt, ale 
już w kwietniu został awansowany na generała dywizji 
i został dowódcą Sił Powietrznych. W sierpniu tego 
samego roku został generałem broni. Był pilotem kla-
sy mistrzowskiej z 1500 godzinami nalotu ogólnego,  
w tym 560 godzin spędził pilotując bojowe Su-22. Tak-
że pełniąc najwyższe funkcje dowódcze pozostawał 
czynnym pilotem. Miał uprawnienia instruktorskie do 
szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych 
na samolotach Su-22 i TS-11 Iskra. Zasiadał za sterami 
niewielkich pasażerskich Jak-ów-40, ale i sportowych 
Zlinów-42M, pilotował PZL-101 Gawron, myśliwce 
Lim-2, Lim-5 i Lim-6M. Wykonał loty zapoznawcze na 
wielu typach samolotów wojskowych innych państw, 
w tym Hawk MK-51, Mirage-2000, Tornado, F-16 i F-18. 
To w Białej Podlaskiej jako podchorąży odbywał swoje 
loty szkolne Andrzej Błasik. Za sprawą pochodzącej 
z Białej swojej żony generał bywał tu wielokrotnie.

Kochała latać	
Barbara Maciejczyk urodziła się 26 sierpnia 1981 

roku w Białej Podlaskiej. W roku 2002 ukończyła Li-
ceum Ogólnokształcące, a następnie kształciła się na 
Uniwersy tec ie Warszawskim, 
Wydział Filologii S łowiańsk ie j; 
Wyższej Szkoły Komunikowania 
i Mediów Spo- łecznych im. Je-
rzego Giedroycia w War s z aw ie 
oraz Studium Za- rządzania Zaso-
bami Ludzkimi. Podczas swojej 
codziennej pra- cy dała się po-
znać jako osoba niezwykle kole-
żeńska, kreatyw- na, błyskotliwa 
i komunikatyw- na. Była osobą 
zorganizowaną, konkretną i opanowaną. Jak podkre-
ślają jej znajomi, kochała latać. W 36. Specjalnym 
Pułku Lotnictwa Transportowego zatrudniona była od  
2 stycznia 2007 r. 
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To było 70 lat temu. Zabijano ich 
– wcześniej skrępowanych – strzałem  
w tył głowy. Tak by krwi było mało. Póź-
niej – ciągle z orłami na guzikach mun-
durów – kładziono w głębokich dołach. 
Tu, w Katyniu takich śmierci było cztery 
tysiące czterysta. W Katyniu, Charko-
wie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz 
w Mińsku – razem 21 768. Zamordowa-
ni to obywatele Polski, ludzie różnych 
wyznań i różnych zawodów; wojskowi, 
policjanci i cywile. Są wśród nich gene-
rałowie i zwykli policjanci, profesorowie 
i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi ka-

wolność i prawda
je obywatelstwo ofiar i ta sama decy-
zja tych samych sprawców. Zbrodni 
dokonano z woli Stalina, na rozkaz naj-
wyższych władz Związku Sowieckiego: 
Biura Politycznego WKP(b). Decyzja 
zapada 5 marca 1940, na wniosek Ław-
rentija Berii: rozstrzelać! W uzasadnie-
niu wniosku czytamy: to „zatwardziali, 
nierokujący poprawy wrogowie władzy 
sowieckiej”. Tych ludzi zgładzono bez 
procesów i wyroków. Zostali zamor-
dowani z pogwałceniem praw i kon-
wencji cywilizowanego świata. Czym 
jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – 
obywateli Rzeczpospolitej – bez sądu? 
Jeśli to nie jest ludobójstwo, to, co nim 
jest? Pytamy, nie przestajemy pytać: 
dlaczego? Historycy wskazują zbrod-
nicze mechanizmy komunistycznego 
totalitaryzmu. Część jego ofiar leży tuż 
obok, również w katyńskim lesie. To ty-
siące Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, 
ludzi innych narodów. Źródłem zbrodni 
jest jednak także pakt Ribbentrop-Moło-
tow prowadzący do czwartego rozbioru 
Polski. Są nim imperialne, szowinistycz-
ne zamiary Stalina. Zbrodnia Katyńska 
jest – pisał o tym wyłączony w ostatniej 
chwili z transportu śmierci prof. Stani-
sław Swianiewicz – częścią „akcji (...) 
oczyszczenia przedpoli potrzebnych 
dla dalszej ekspansji imperializmu so-
wieckiego”. Jest kluczowym elemen-
tem planu zniszczenia wolnej Polski: 
państwa stojącego – od roku 1920 - na 
drodze podboju Europy przez komuni-
styczne imperium. To dlatego NKWD 
próbuje pozyskać jeńców: niech poprą 
plany podboju. Oficerowie z Kozielska 
i Starobielska wybierają jednak honor, 
są wierni Ojczyźnie. Dlatego Stalin  
i jego biuro polityczne mszcząc się na 
niepokonanych decydują: rozstrzelać 
ich. Grobami są doły śmierci w Katy-
niu, pod Charkowem, w Miednoje. Te 
doły śmierci mają być także grobem 
Polski, niepodległej Rzeczpospolitej.  
W czerwcu roku 1941 Niemcy uderza-
ją na ZSRS: sojusznicy z sierpnia 1939 
stają się śmiertelnymi wrogami. ZSRS 
zostaje członkiem koalicji antyhitlerow-
skiej. Rząd w Moskwie przywraca – na 
mocy układu z 30 lipca 1941 – stosun-
ki z Polską. Stalin zasiada u boku Ro-
osevelta i Churchilla w wielkiej trójce. 
Miliony żołnierzy Armii Czerwonej – 
Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gru-
zinów, Ormian i Azerów, mieszkańców 

Przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 r.
pelani różnych wyznań: kapłani katolic-
cy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan 
greckokatolicki i naczelny kapelan pra-
wosławny. Wszystkie te zbrodnie – po-
pełnione w kilku miejscach – nazywamy 
symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy 

Tr a g e d i a  p o d  S m o l e ń s k i e m
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skiej. Ważne jest, by została potwier-
dzona prawnie niewinność ofiar, By 
kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze 
z przestrzeni publicznej.

Droga	do	pojednania	
Drogą, która zbliża nasze narody, 

powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując 
się na niej, ani nie cofając. Ta droga do 
pojednania wymaga jednak czytelnych 
znaków. Na tej drodze trzeba partner-
stwa, dialogu równych z równymi,  
a nie imperialnych tęsknot. Trzeba my-
ślenia o wspólnych wartościach: o de-
mokracji, wolności, pluralizmie, a nie –  
o strefach wpływów. Tragedia Katynia 
i walka z kłamstwem katyńskim to do-
świadczenie ważne dla kolejnych po-
koleń Polaków. To część naszej historii. 
Naszej pamięci i naszej tożsamości. To 
jednak także część historii całej Europy, 
świata. To przesłanie dotyczące każ-
dego człowieka i wszystkich narodów. 
Dotyczące i przeszłości, i przyszłości 
ludzkiej cywilizacji. Zbrodnia Katyń-
ska już zawsze będzie przypominać  
o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi 
i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jed-
nak także świadectwem tego, że ludzie 
i narody potrafią – nawet w czasach 
najtrudniejszych – wybrać wolność  
i obronić prawdę. Oddajmy wspólnie 
hołd pomordowanym: pomódlmy się 
nad ich grobami. Chwała bohaterom! 
Cześć ich pamięci!!

Jego słowa nie zabrzmiały
Przemówienie nad grobami Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej było dla Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego niezwykle ważne. 
3 kwietnia, na bazie kolejnej wersji zało-
żeń i tez, przygotowano list do Rodzin 
Katyńskich (omyłkowo uznany przez 
część prasy za ostateczną wersję prze-
mówienia). List ten – po wydrukowa-
niu w kilkuset egzemplarzach – został 
przekazany 6 kwietnia organizatorom 
wyjazdu Rodzin Katyńskich na uro-
czystości rocznicowe. Ostatni tydzień 
przed wylotem do Smoleńska to czas 
intensywnego namysłu Prezydenta 
nad końcową wersją przemówienia. 
Tekst ostatniej wersji rozwiniętych tez 
Prezydent zabrał w piątek, 9 kwietnia, 
do Belwederu, gdzie przygotowywał 
się do wygłoszenia swego przesłania. 
Jak wiadomo, Prezydent Lech Kaczyń-
ski nie czytał swoich najważniejszych 
wystąpień. Wolał „mówić z głowy”. 
Pozwalało Mu to do końca doprecy-
zowywać, doskonalić swe przesłanie. 
Czasami – oznaczało to zmianę stylu, 
pominięcie jakiegoś wątku, słowa czy 
metafory. Tak było 1 września 2009 ro-
ku na Westerplatte, tak byłoby 10 kwiet-
nia 2010 roku. Tragiczna katastrofa spo-
wodowała, że tam, w Katyńskim Lesie, 
Jego słowa nie zabrzmiały.

Azji Środkowej – oddają życie w walce  
z Niemcami Hitlera. W tej samej walce 
giną też Amerykanie, Brytyjczycy, Pola-
cy, żołnierze innych narodów.
Polacy,	jako	pierwsi	przeciwstawili	

się	armii	Hitlera
Przypomnijmy: to my, Polacy, jako 

pierwsi zbrojnie przeciwstawiliśmy się 
armii Hitlera. To my walczyliśmy z na-
zistowskimi Niemcami od początku do 
końca wojny. Pod jej koniec nasi żołnie-
rze tworzą czwartą, co do liczebności 
armię antyhitlerowskiej koalicji. Polacy 
walczą i giną na wszystkich frontach: na 
Westerplatte i pod Kockiem, w bitwie  
o Anglię i pod Monte Cassino, pod Le-
nino i w Berlinie, w partyzantce i w Po-
wstaniu Warszawskim. Są wśród nich 
bracia i dzieci ofiar Katynia. W bombow-
cu Polskich Sił Zbrojnych nad III Rzeszą 
ginie 26 letni Aleksander Fedorońko 
najstarszy z synów zamordowanego  
w Katyniu Szymona Fedorońki – naczel-
nego kapelana wyznania prawosławne-
go Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 
22 letni Orest poległ – w szeregach Armii 
Krajowej – w pierwszym dniu Powstania 
Warszawskiego. Jego 24 letni brat Wia-
czesław walczący w Zgrupowaniu AK 
„Gurt” ginie 17 dni później. W maju 1945 
roku III Rzesza przegrywa wojnę. Nazi-
stowski totalitaryzm upada. Niedługo 
obchodzić będziemy 65 rocznicę tego 
wydarzenia. Dla naszego narodu było 
to jednak zwycięstwo gorzkie, niepeł-
ne. Trafiamy w strefę wpływów Stalina  
i totalitarnego komunizmu. Po roku 1945 
Polska istnieje, ale bez niepodległości. 
Z narzuconym ustrojem. Próbuje się też 
zafałszować naszą pamięć o polskiej hi-
storii i polskiej tożsamości.

Ważną częścią tej próby fałszerstwa 
było kłamstwo katyńskie. Historycy na-
zywają je wręcz kłamstwem założyciel-
skim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To 
w związku z nim Stalin zrywa stosunki 
z polskim rządem. Świat miał się nigdy 
nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar ode-
brano prawo do publicznej żałoby, do 
opłakania i godnego upamiętnienia 
najbliższych.

Wielka	rodzina	katyńska 
Po stronie kłamstwa stoi potęga 

totalitarnego imperium, stoi aparat 
władzy polskich komunistów. Ludzie 
mówiący prawdę o Katyniu płacą za to 
wysoką cenę. Także uczniowie. W roku 
1949 za wykrzyczaną na lekcji prawdę 
o Katyniu dwudziestoletni uczeń z Cheł-
ma Józef Bałka wyrokiem wojskowego 
sądu trafia na trzy lata do więzienia. 
Czyżby – przypomnę słowa poety – 
świadkiem miały pozostać „guziki nie-
ugięte” znajdowane tu, na katyńskich 
mogiłach? Są jednak także „nieugięci 
ludzie” i – po czterech dekadach – tota-

litarny Goliat zostaje pokonany. Prawda 
– ta ostateczna broń przeciw przemocy 
– zwycięża. Tak jak kłamstwo katyńskie 
było fundamentem PRL, tak prawda 
o Katyniu jest fundamentem wolnej 
Rzeczpospolitej. To wielka zasługa Ro-
dzin Katyńskich. Ich walki o pamięć  
o swoich bliskich, a więc także – o pa-
mięć i tożsamość Polski. Zasługa mło-
dzieży. Uczniów takich jak Józef Bałka. 
Zasługa tych nauczycieli, którzy – mimo 
zakazów – mówili dzieciom prawdę. 
Zasługa księży, w tym księdza prałata 
Zdzisława Peszkowskiego i zamordo-
wanego w styczniu roku 1989 księdza 
Stefana Niedzielaka – inicjatora wznie-
sienia krzyża katyńskiego na cmentarzu 
powązkowskim. Zasługa drukarzy nie-
legalnych wydawnictw. Zasługa wielu 
niezależnych inicjatyw i „Solidarności”. 
Milionów rodziców opowiadających 
swoim dzieciom prawdziwą historię Pol-
ski. Jak trafnie powiedział tu przed kil-
koma dniami premier Rzeczpospolitej, 
Polacy stają się wielką Rodziną Katyń-
ską. Wszystkim członkom tej wspólnoty,  
w szczególności krewnym i bliskim 
ofiar, składam najgłębsze podziękowa-
nie. Zwycięstwo w bitwie z kłamstwem 
to Wasza wielka zasługa! Dobrze zasłu-
żyliście się Ojczyźnie!! Wielkie zasługi 
w walce z kłamstwem katyńskim mają 
także Rosjanie: działacze Memoriału, ci 
prawnicy, historycy i funkcjonariusze 
rosyjskiego państwa, którzy odważnie 
ujawniali tę zbrodnię Stalina.

Bolesna	rana	polskiej	historii
Katyń i kłamstwo katyńskie stały się 

bolesną raną polskiej historii, ale także 
na długie dziesięciolecia zatruły relacje 
między Polakami i Rosjanami. Nie da się 
budować trwałych relacji na kłamstwie. 
Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi 
nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam 
prawdy. Racje nie są rozłożone równo, 
rację mają Ci, którzy walczą o wolność. 
My, chrześcijanie wiemy o tym dobrze: 
prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwa-
la. Łączy. Przynosi sprawiedliwość. Po-
kazuje drogę do pojednania. Sprawmy, 
by katyńska rana mogła się wreszcie za-
goić i zabliźnić. Jesteśmy na tej drodze. 
Mimo różnych wahań i tendencji, praw-
dy o Zbrodni Katyńskiej jest dziś więcej 
niż ćwierć wieku temu. Doceniamy dzia-
łania Rosji i Rosjan służące tej prawdzie, 
w tym środową wizytę premiera Rosji 
w lesie katyńskim, na grobach pomor-
dowanych. Jednak prawda potrzebuje 
nie tylko słów, ale i konkretów. Trzeba 
ujawnienia wszystkich dokumentów 
dotyczących zbrodni katyńskiej. Oko-
liczności tej zbrodni muszą zostać do 
końca zbadane i wyjaśnione. Trzeba tu,  
w Katyniu, rozmowy młodzieży: pol-
skiej i rosyjskiej, ukraińskiej i białoru-

Tr a g e d i a  p o d  S m o l e ń s k i e m
DOK. ZE STR. 5
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W piątek 16 kwietnia w kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej Różańco-
wej w Sławatyczach odbyło się nabo-
żeństwo ekumeniczne w intencji ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem. W nabo-
żeństwie przewodniczyli ks. Andrzej 
Kania - proboszcz miejscowej parafii 
katolickiej  i  ks. Michał Wasilczyk – pro-
boszcz parafii prawosławnej. W czasie 
nabożeństwa młodzież z Zespołu Szkół 
w Sławatyczach odczytała listę 96. 
ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, za 
które modlono się według obrządku 
katolickiego i prawosławnego. Wartę 
pełniły poczty sztandarowe Zespołu 
Szkół oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej.  Po modlitwach żałobnych wy-
stąpił męski chór  z parafii katolickiej, 
chór szkolny pod kierownictwem Ewy 
Wasilczyk oraz schola prowadzona 
przez Elżbietę Gruszkowską instruk-
tor z Gminnego Ośrodka Kultury.  
W nabożeństwie uczestniczyła mło-
dzież szkolna, funkcjonariusze Placówki 
Straży Granicznej oraz przedstawiciele 
miejscowych zakładów pracy.  (red)

Dzisiaj w Ojczyźnie trwoga, 
zadrżał cały świat,  

zginął Prezydent Polski, 
z nim narodu kwiat,  
zginęli najlepsi, 

polskich matek syny, 
w wielkim bólu i rozpaczy 

zostały rodziny, 
Polsko Ojczyzno droga, 

dziś osierocona,  
Katyń znów po Twoje dzieci 

wyciągnął ramiona,  
O ziemio katyńska, 

czy Ci polskich ofiar było mało, 
że Ci się znowu naszej krwi zachciało, 

już na wieki zostaniesz 
grobem naszych dzieci, 

którym światłość wiekuista świeci,  
przed pałacem Prezydenta 

kwiaty, zniczów tysiące, 
a w naszych sercach rozpacz, 

płynął łzy gorące, 
to tylko słów kilka, 

które się z bólem serca wydzierają,  
i do Boga o ratunek 

Ojczyzny błagają, 
Jezu Miłosierny, 

dziś Polska w żałobie, 
zbolałe serca wznosimy ku Tobie, 

okaż litość swoją, 
ulecz serca rany, 

 boś Ty miłosierny, 
Jezu nasz kochany. 

Walentyna	Dubaniewicz	(Woskrzenice)

Nabożeństwo 
w intencji ofiar 
katastrofy pod 
Smoleńskiem

Gdy do Międzyrzeca Podlaskiego 
dotarła tragiczna informacja o kata-
strofie prezydenckiego samolotu, 
burmistrz Artur Grzyb przekazał ją 
mieszkańcom i bezzwłocznie  prze-
rwał imprezę „Motoserce”. Przed bu-
dynkiem Urzędu Miasta oraz wszyst-
kich placówek miejskich flagi zostały 
opuszczone do połowy masztu i prze-
wiązane kirem. W niedzielę 11 kwiet-
nia, przedstawiciele władz złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicze na placu 
Jana Pawła II i wspólnie z mieszkań-
cami uczcili dwiema minutami ciszy 
pamięć ofiar. Aby wyrazić jedność  
i współczucie bliskim ofiar katastrofy 
w Smoleńsku i oddać im cześć, wie-
czorem odprawiona została uroczy-
sta msza święta w kościele p.w. Św. 
Mikołaja, koncelebrowana przez ks. 
Infułata Kazimierza Korszniewicza, 
ks. Dziekana Jozefa Brzozowskiego 
proboszcza Parafii p.w. Św. Mikołaja, 
ks. Kanonika Tadeusza Karwowskie-
go proboszcza Parafii p.w. Św. Józefa 

złożyli wieńce i zapalili znicze 
Oblubieńca, ks. Jacka Owsiankę pro-
boszcza parafii p.w. Chrystusa Króla, 
ks. Pawła Madalińskiego proboszcza 
Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra  
i Pawła. Wzięli w niej udział m.in. po-
słowie: Franciszek Jerzy Stefaniuk 
i Stanisław Żmijan, radny sejmiku 
województwa lubelskiego Ireneusz 
Stolarczyk, przewodniczący rady 
miasta Paweł Puszkarski, burmistrz 
Artur Grzyb, wiceburmistrz Tadeusz 
Ługowski, mieszkańcy miasta oraz 
poczty sztandarowe. Po mszy, na 
placu Jana Pawła II złożono kwiaty 
i zapalono znicze ku czci ofiar tra-
gedii. W budynku Urzędu Miasta 
wyłożona została także księga kon-
dolencyjna, na której stronach moż-
na było wyrazić osobiste uczucia  
i słowa współczucia. Do Międzyrzeca 
dotarły również kondolencje z zagra-
nicy. Samorządy miast partnerskich 
Międzyrzeca z Litwy, Łotwy, Ukrainy 
i Białorusi nadesłały wzruszające  
i pełne współczucia słowa. 

Ksiądz dziekan Józef Brzozowski i Burmistrz 
Artur Grzyb składają hołd ofiarom tragedii

Burmistrz Artur Grzyb przerywa trwającą 
na rynku miejskim imprezę na wieść  

o tragedii w Smoleńsku
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W poniedziałek 12 kwietnia w Ze-
spole Szkół w Sławatyczach lekcje 
rozpoczęto apelem. Dyrektor Miro-
sław Wiśniewski poinformował o tra-
gicznych wydarzeniach z 10 kwietnia.  
Młodzież, nauczyciele i pracownicy 
szkoły w głębokiej zadumie minutą 
ciszy uczcili pamięć ofiar tragicznej 
katastrofy pod Smoleńskiem. …. – To 
smutna lekcja historii, która dzieje się 
dziś  – tymi słowami drużynowa Jó-
zefa Buczek rozpoczęła nadzwyczaj-
ną zbiórkę harcerską HSG działającej 
przy Zespole Szkół w Sławatyczach. 
W obliczu narodowej tragedii, har-
cerze natychmiast podjęli działania 
aby uczcić pamięć tragicznie zmar-
łych Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
pierwszej mamy Marii Kaczyńskiej  
i przedstawicieli elit III Rzeczypo-
spolitej. Wykonano tablicę upa-
miętniającą ofiary tej katastrofy, 
zapalono znicze; wystawiono warty 
harcerskie; nauczycielom, pracow-
nikom szkoły, młodzieży, funkcjona-

Andrzeja Przewoźnika pozna-
łem na początku lat 90., kiedy za-
angażowałem się w pomoc polskiej 
oświacie i Kościołowi katolickiemu 
na Białorusi. Pracowałem wówczas 
w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas 
Christiana., które od wielu lat fun-
dowało Nagrodę im. W. Pietrzaka. 
Laureatem Nagrody Młodych w 1990 
został właśnie A. Przewoźnik. Od  
1 września 1992 do 10 kwietnia 2010 
pełnił funkcję sekretarza generalnego 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Pełniąc tę funkcję odniósł 
liczne sukcesy, m.in. w wieloletniej  
i skutecznej batalii o odbudowę oraz 
ponowne uroczyste otwarcie Cmen-
tarza Obrońców Lwowa. Był Wice-
przewodniczącym i Sekretarzem Ko-
misji ds. Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej przy Prezesie Rady Mini-
strów (1994–1998). 

Tematyka ta była mi bliska, od lat 
interesowałem się Kresami i przez po-
nad 20 lat działałem na rzecz środo-
wisk polskich za Bugiem. Pomagałem 
w odbudowie kościołów i polskich 
cmentarzy w Kobryniu i Brześciu. Ja-
ko członek Rady Nadzorczej Funda-

kom i radnym Brześcia. Ekspozycja  
w Twierdzy Brzeskiej poświęca kilka 
gablot historii garnizonu WP w okresie 
II Rzeczpospolitej.

Przewoźnik był założycielem i pre-
zesem Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Został redaktorem na-
czelnym czasopisma historycznego 
„Niepodległość”. Wcześniej ten za-
służony periodyk dla idei niepodle-
głej Rzeczpospolitej, wychodził na 
emigracji.

Ostatnie nasze spotkanie miało 
miejsce podczas Targów Książki Hi-
storycznej w Warszawie. Po zmianie 
pracy (ZWWF), kilka lat nie widzia-
łem Andrzeja Przewoźnika, ale oka-
zało się, że mnie dobrze pamięta. 
Zaproponowałem swój artykuł do 
„Niepodległości”, poświęcony prze-
biegowi żałoby narodowej po śmierci 
J. Piłsudskiego w naszym regionie.  
A dziś żałoba „objęła” i Jego – wielce za-
służonego dla idei Niepodległej Polski. 

Był kompetentny, otwarty i koncy-
liacyjny, musiał się dogadać z różnymi 
środowiskami kombatanckimi, poli-
tycznymi i przedstawicielami wielu 
państw oraz narodów. Umiejętność 
prowadzenia dialogu pozwalała na 
osiągniecie wielu sukcesów, szczegól-
nie na terenach dawnego ZSSR. Upa-
miętniono dzięki temu wiele miejsc 
walk i męczeństwa Golgoty Wschodu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Harcerze ze Sławatycz uczcili pamięć 
poległych w katastrofie pod Smoleńskiem

cji Ochrony Zabytków w Warszawie, 
angażowałem się w prace konser-
watorskie sanktuarium w Łahiszynie  
i kolegiaty w Żółkwi. Odnalazłem groby 
pomordowanych w 1939 r. żołnierzy 
WP w Buchowiczach koło Kobrynia. 
Z Panem A. Przewoźnikiem ustalałem 
formę upamiętnienia tego miejsca.

Angażowałem się na prośbę se-
kretarza generalnego RPWiM, w akcję 
umieszczenia koło dębu „Dewajtis” ta-
blicy poświęconej pamięci popularnej 
pisarki Polesia Marii Rodziewiczównej 
w Hruszowej. Pomagałem środowisku 
30 Poleskiej DP AK w upamiętnieniu 
ich walk w Żabince i w Wierchowi-
czach. Byłem uczestnikiem delegacji 
polskiej, która w Brześciu proponowa-
ła umieszczenie tablicy na Twierdzy, 
aby przypominała bohaterską walkę 
naszego wojska we wrześniu 1939 
r. Władze Brześcia blokowały tę ini-
cjatywę, twierdząc, że nic nie wiedzą  
o tej walce. Złożyłem A. Przewoźniko-
wi propozycję wydania opracowania 
J. Geresza „Twierdza niepokonana”. 
Książka ukazała się dzięki pomocy 
finansowej RPWiM i kilkadziesiąt 
egzemplarzy podarowałem bibliote-

PRZERWANY LOT…
Szczepan Kalinowski

riuszom Straży Granicznej przypię-
to czarne wstążki jako zewnętrzny 
symbol głębokiej żałoby i patrio-
tyzmu; dla uczniów gimnazjum  w 
piątek 16 kwietnia  br. wyświetlono 

film  „Katyń”.  Drużyna harcerska  
w Sławatyczach to drużyna Harcer-
skiej Służby Granicznej prowadzona 
przez Józefę Buczek i chorążego szta-
bowego  Artura Teteruka.
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Zdjęcie wykonano przed biurem poselskim PiS  
w Białej Podlaskiej. Fot. P. Grzeszyk

W numerz m. in.

Po raz  kole j -
ny  do kalendarza 
kwietniowych wy-
darzeń  historycz-

nych wpisują się wydarzenia tragiczne dla 
naszej Ojczyzny.  Kwiecień 1940 – Zbrodnia 
katyńska,  kwiecień 2005 – śmierć najwięk-
szego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II, 
kwiecień 2010 tragiczne wydarzenia w Smo-
leńsku.

Jak zauważyliście Państwo obecny nu-
mer Gościńca ze względu na wydarzenia  
z 10 kwietnia ma nieco zmienioną formułę. 
Pierwszą część miesięcznika poświęcamy 
pamięci tych, którzy zginęli w katastrofie 
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. To dla 
Polski najtragiczniejsza katastrofa ostatnich 
lat. Podczas której zginęło 96 osób w tym 
prezydent Polski Lech Kaczyński z małżon-
ką. Smoleńska tragedia pokazała, że jeste-
śmy wspaniałym narodem, który potrafi się 
jednoczyć. Kościoły w których odbywały się 
nabożeństwa za tragicznie zmarłych były po 
brzegi wypełnione ludźmi.

Licznie wywieszane flagi przepasane kirem 
na naszych domach i urzędach zaświadczały  
o naszej jedności i postawie patriotycznej.

W tym numerze zamieszczamy również 
informacje o zbrodni katyńskiej, o której 
za sprawą tragedii smoleńskiej dowiaduje 
się cały świat.

Kwietniowy Gościniec zawiera również 
informacje o wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i oświatowych, które odbyły się 
na terenie naszego powiatu.

Zapraszam wszystkich do lektury.
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1 KwieTnia

Wielkanocne	„jajeczko”	
w	Straży	Granicznej

Na zaproszenie komendanta pla-
cówki Straży Granicznej w Terespolu 
starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w spotkaniu wielkanocnym 
funkcjonariuszy Straży Granicznej.  
W spotkaniu udział wzięli m.in. płk Ma-
rian Pogoda komendant Nadbużań-
skiego Oddziału SG, przedstawiciele 
służb mundurowych współpracują-
cych ze Strażą Graniczną, wójtowie 
powiatu bialskiego oraz funkcjonariu-
sze SG z placówek znajdujących się na 
naszym terenie. Spotkanie odbyło się 
w placówce SG w Terespolu

Spotkanie	pracowników	
starostwa

1 kwietnia na sali konferencyj-
nej delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odbyło się trady-
cyjne spotkanie wielkanocne pra-
cowników starostwa powiatowe-
go. W imieniu władz powiatowych 
życzenia wszystkim pracownikom 
oraz ich rodzinom złożył starosta 
Tadeusz Łazowski. 

8 KwieTnia
Uroki	południowego	Podlasia		

w	senacie
8 kwietnia  w senacie odbyło 

się otwarcie wystawy „Południowe 
Podlasie”. Oficjalnego otwarcia do-
konał - marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz. W imieniu organiza-
torów wystawy głos zabrał Tade-
usz Łazowski starosta bialski - Na 
terenach Południowego Podlasia 
bez trudu można odnaleźć wie-
le miejsc, w których środowisko 
przyrodnicze pozostało w niezmie-
nionym stanie - zachęcał starosta. 
- Zachowały się tu duże kompleksy 
leśne oraz malownicze doliny rzek  
z wyjątkową fauną i florą, chronioną 
w Parku Krajobrazowym „Podlaski 
Przełom Bugu”. Szczególnie pole-
canym miejscem jest Stadnina Koni  
w Janowie Podlaskim- najsłynniejsze 
w świecie gniazdo hodowlane konia 
arabskiego -  mówił włodarz powiatu 

9 KwieTnia
Spotkanie	w	urzędzie	gminy
Starosta bialski Tadeusz Łazow-

ski uczestniczył w spotkaniu świą-
tecznym z członkami miejsc pa-
mięci narodowej, które odbyło się 
w Urzędzie Gminy Biała Podlaska.

XLIV sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 29 marca 2010 r. prowa-
dził Przewodniczący Rady Powiatu Prze-
mysław Litwiniuk.

Zgłoszono następujące interpelacje  
i zapytania w sprawie: 

Radny Romuald Kulawiec:
-  uczczenia 70. rocznicy powstania Ba-

talionów Chłopskich oraz  informacji  
o planowanym programie obchodów tej 
rocznicy w naszym powiecie, 

-  terminu naboru wniosków o renty struk-
turalne oraz możliwości przesunięcia 
granicy wieku w programie dla młodych 
rolników z 40, na przykład na 45 lat, 

-  ewentualnego wejścia w życie propo-
zycji, by do powierzchni gospodarstw 
osób starających się o premię dla mło-
dego rolnika doliczać grunty dzierżawio-
ne od osób prywatnych,

-  procedury oraz regulacji dotyczących na-
boru wniosków w sprawie usług dorad-
czych dla właścicieli lasów i dla rolników,

-  realizacji dopłat do paliwa rolniczego  
w 2010 roku w związku ze zwiększeniem 
opłaty paliwowej przeznaczonej na bu-
dowę autostrad, 

-  procedury wypłat zaliczek unijnych do-
tacji z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,

-  kwoty 200.000.000 zł środków UE prze-
znaczonych na rozwój sportu w woje-
wództwie lubelskim oraz możliwości 
wykorzystania ich części na terenie po-
wiatu bialskiego,

-   zmiany warunków odnośnie możliwości  
ubiegania się przez rolników o płatność 
z tytułu ONW,

-  zakwalifikowania przez Komisję Europejską 
ślimaka do ryb śródlądowych i w związku 
z tym możliwości pozyskania dotacji przez 
rodzimych zbieraczy czy hodowców, 

-  możliwości przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej prowadzonej np. przez PSP 
we współpracy z ubezpieczycielami na 
temat sposobu użycia oraz prewencyjnej 
roli gaśnic w gospodarstwach wiejskich,
Radny	Jan	Stasiuk: 

-  stworzenia równych szans we wspólnej 
polityce rolnej UE w związku ze zbliżają-
cym się okresem polskiej prezydencji,
Radna	Agnieszka	Jakoniuk:	

-  możliwości naprawy drogi do Bubla 
Granny (od posesji pp. Zuzków do wylo-
tu drogi Janów Podlaski – Bubel Granna,
Radny	Arkadiusz	Maksymiuk:

-  rozważenia możliwości modernizacji 
drogi powiatowej pomiędzy Dubowem 
a Ortelem Książęcym, tj. 500 m odcinka: 
kościół – szkoła – cmentarz,
Radny	Ryszard	Boś:	

-  powodu nie naprawienia drogi do Stad-
niny Koni w Janowie Podlaskim, tuż za 
bramą (na terenie Stadniny), 

-  skierowania według właściwości, wnio-
sku do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
o udrożnienie rowów i przepustów oraz 
głównego przepustu pod drogą woje-
wódzką Janów Podlaski – Konstanty-
nów, w miejscowości Witoldów, 

-  braku odpowiedzi Urzędu Marszał-
kowskiego na interpelację w sprawie 

otrzymania przez województwo lu-
belskie kwoty 45.000.000 zł z pro-
gramu szwajcarskiego, jako pomoc 
finansową na zdejmowanie pokryć 
dachowych zawierających azbest 
(eternit),
Radny	Jerzy	Panasiuk: 

-  złego stanu technicznego drogi pomię-
dzy Rogoźnicą a Puchaczami, Radny 
Mariusz Sołoducha:

- podjęcia działań w sprawie remontu par-
kingu przy budynku starostwa.   
Rada	Powiatu	podjęła	uchwały	

w	sprawach:
-  zmiany w statucie Domu Dziecka w Ko-

marnie,
-  udzielenia pomocy finansowej miastu 

Biała Podlaska,
-  zmian w budżecie powiatu bialskiego na 

2010 rok.
Rada	Powiatu	podjęła	
następujące	stanowiska:

„Stanowisko w sprawie objęcia powiatu 
bialskiego przedsięwzięciem pod nazwą 

„PODLASKIE OFIARY KATYNIA”
Siedemdziesiąt lat temu w lasach Ka-

tynia, Miednoje i Piatichatki miał miejsce 
nieludzki mord dokonany na polskich oby-
watelach. Wiosną 1940 roku, zostali zabici  
przez NKWD przetrzymywani w obozach 
na terytorium ZSRR polscy oficerowie  
oraz rezerwiści. Pogrzebano ich w zbio-
rowych mogiłach. Szacuje się, że w tym 
masowym mordzie od strzałów w tył gło-
wy zginęło cztery i pół tysiąca osób, choć 
rodziny wywiezionych do tej pory szukają 
piętnastu tysięcy ofiar sowieckiej zbrodni.  
Wśród pomordowanych byli także miesz-
kańcy powiatu bialskiego. Należy im się 
nasza szczególna cześć i pamięć. 

Przez wiele lat prawdę o tej potwornej 
zbrodni fałszowano, a wydarzenie było 
białą plamą w światowej historii. Nawet 
teraz, po tylu latach od zbrodni o prawdę 
trzeba walczyć.

Powiat bialski zamierza włączyć się  
w ogólnopolskie przedsięwzięcia związane  
z 70. rocznicą mordu katyńskiego po-
przez realizację projektu pod nazwą  
„PODLASKIE OFIARY KATYNIA”. Będzie to 
cykl działań skierowanych do mieszkańców 
powiatu, łączących różne grupy wiekowe. 
Do realizacji projektu zostaną zaproszone 
instytucje, które zadeklarują w nim udział  
i zaproponują własne przedsięwzięcia 
rocznicowe. Inicjatorem projektu oraz 
partnerem wiodącym w działaniach na te-
renie powiatu bialskiego jest Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.

Celem projektu jest zainteresowanie 
naszą regionalną historią najnowszą, zacho-
wanie od zapomnienia ludzi i tamtych wy-
darzeń. Ufamy, że działania, takie jak: sesja 
popularno-naukowa, konkursy itp., posłu-
żą do poznawania losów ofiar i ich rodzin  
oraz do rozpowszechniania historii katyń-
skiej wśród mieszkańców naszego powiatu.

Stanowisko niniejsze postanawia się 
przedłożyć: radom gmin i radom miast  
z terenu powiatu bialskiego, Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.”

„Stanowisko Rady Powiatu w Białej Pod-
laskiej w sprawie objęcia gminy Drelów 

strefą małego ruchu granicznego”
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej wy-

raża zaniepokojenie i sprzeciw w związku  
z niezaliczeniem gminy Drelów do strefy 

XLIV Sesja 
Rady Powiatu
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Posiedzenie	zarządu	

W Kobylanach odbyło się wy-
jazdowe posiedzenie Zarządu OSP. 
Posiedzeniu przewodniczył prezes 
Zarządu OSP RP w Białej Podla-
skiej Tadeusz Łazowski. 

10 KwieTnia
Konkurs	języka	niemieckiego	

W siedzibie  Agencji Konsultin-
gowej Rectus w Białej Podlaskiej 
odbył się powiatowy finał konkursu 
języka niemieckiego dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

12 KwieTnia
Spotkanie	z	posłem	

W siedzibie starostwa powia-
towego w Białej Podlaskiej odby-
ło się spotkanie w którym udział 
wzięli: Franciszek Jerzy Stefaniuk- 
poseł na Sejm RP,  Tadeusz Łazow-
ski - starosta bialski oraz wójtowie 
powiatu bialskiego.

13 KwieTnia
Spotkanie	w	sprawie	

pielgrzymki
W komendzie Powiatowej Straży 

Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyło 
się posiedzenie powiatowego zarzą-
du OSP RP w Białej Podlaskiej. Pod-
czas spotkania omówiono kwestie 
związane ze zbliżającą się pielgrzym-
ką strażaków. Spotkanie prowadził 
prezes zarządu Tadeusz Łazowski.

15 KwieTnia
Uczcili	rocznicę	katyńską
Starosta Tadeusz Łazowski uczest-

niczył w uroczystościach upamiętnia-
jących 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, 
które odbyły się w Terespolu. 

16 KwieTnia
Spotkanie	z	kierownictwem	

firmy	Bakalland	
Starosta bialski Tadeusz Łazow-

ski oraz Jarosław Dubisz - dyrektor 
Zesołu Szkół im. A. Naruszewicza 
z Janowa Podlaskiego spotkali się 
z kierownictwem firmy Bakalland. 
Podczas spotkania omówiono kwe-
stie związane z możliwością współ-
pracy szkoły z firmą Bakalland.

20 KwieTnia
Turniej	BRD

Starosta bialski Tadeusz Ła-
zowski uczestniczył w elimina-
cjach szkół podstawowych kon-
kursu Bezpieczeństwo Ruchu Dro-
gowego w Piszczacu.

 Od ukazania się Gościńca Bialskiego  
z miesiąca marca 2010 r. Zarząd:
1. Zapoznał się z informacjami złożonymi 

przez kierowników jednostek organiza-
cyjnych powiatu dotyczącymi zmian wy-
datków w planach finansowych.

2. Uzgodnił bez uwag projekty decyzji  
o warunkach zabudowy z gm. Biała 
Podl., Międzyrzec Podl., Janów Podl.  
i Zalesie w miejscowościach Woskrze-
nice Małe, Terebela, Pościsze, Pawłów 
Nowy oraz Dereczanka.

3. Zaakceptował przeznaczenie środków 
finansowych na remont łazienek i scho-
dów wejściowych do internatu Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podl. oraz na remont podłóg w budynku 
tej szkoły. Ponadto przeznaczono środki 
finansowe na wykonanie dojścia do in-
ternatu Zespołu Szkół w Janowie Podl.

4. Wyraził zgodę na zwiększenie budżetu 
LO w Wisznicach na wykonanie eks-
pertyzy technicznej oraz	przeznaczenie 

Prace Zarządu 
Powiatu 

Bialskiego

małego ruchu granicznego w załączniku 
do umowy pomiędzy Polską a Białorusią.

Gmina Drelów spełnia wszelkie prze-
słanki aby być umieszczoną w przedmioto-
wej strefie. Znaczna część Gminy znajduje 
się w pierwszej trzydziestokilometrowej 
strefie nadgranicznej, co powinno w spo-
sób automatyczny spowodować objęcie 
strefą małego ruchu granicznego. Ponad-
to, gmina Drelów znajduje się o kilka kilo-
metrów bliżej od granicy państwa niż gmi-
ny sąsiednie, które w strefie się znalazły.

Mieszkańcy gminy utrzymują liczne 
związki wynikające z pokrewieństwa z oby-
watelami Białorusi zamieszkałymi w stre-
fie nadgranicznej. Granice i konsekwencje  
II wojny światowej podzieliły bowiem 
wiele rodzin, które utrzymują nadal, mi-
mo licznych utrudnień w chwili obecnej, 
stałe kontakty. Rozwija się także wymiana 
handlowa i kulturalna. Instytucje kultury 
z gminy od lat współpracują z ośrodkami 
kultury i twórcami ludowymi z Brześcia  
i ok olic. Wzajemne kontakty rozwijają się 
w sposób spontaniczny i naturalny, a tego 
ułatwieniem byłaby możliwość korzystania 
z udogodnień, które daje umowa o małym 
ruchu granicznym. 

Należy także zauważyć, iż kwestie 
uwzględnienia bądź nie uwzględnienia 
gminy  w strefie nie były wcześniej konsul-
towane. Nie zostało skierowane  jakiekol-
wiek stanowisko bądź nawet informacja, że 
takie prace trwają, co pozwoliłoby gminie 
przedstawić swoje racje.

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej wnosi 
o objęcie gminy Drelów strefą małego ruchu 
granicznego, co jest uzasadnione zarów-
no z przyczyn formalno-prawnych, jak też  
z podniesionych powyżej okoliczności na-
tury społeczno-gospodarczej. 

Stanowisko niniejsze postanawia się 
przedłożyć: posłom na Sejm RP z tere-
nu powiatu bialskiego, ministrowi spraw 
zagranicznych, ministrowi spraw we-
wnętrznych i administracji, wojewodzie 
lubelskiemu.”

środków finansowych na aktualizację 
studium wykonalności w związku z re-
alizacją wniosku w ramach projektu 
modernizacji infrastruktury szkół pro-
wadzonych przez Powiat Bialski.

5. Zaakceptował wniosek Wydziału Spraw 
Społecznych w sprawie dokonania 
zmian w budżecie powiatu z przezna-
czeniem na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli.

6. Zaakceptował wprowadzenie w LO  
w Wisznicach innowacji pedagogicznych 
pn.: „Edukacja policyjna” na lata 2010 – 
2013, „Edukacja policyjna” na lata 2010 – 
2012, „Straż graniczna” na lata 2010-2013.

7. W związku z pismem LO im.gen.Wł.Sikor-
skiego w Międzyrzecu Podl. w sprawie 
dodatkowych środków finansowych na 
modernizację i wymianę instalacji elek-
trycznej wyraził zgodę na wykonanie 
dokumentacji technicznej.

8. Zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z 22 marca 
2010 r. w sprawie pozytywnego zaopi-
niowania sprawozdania z wykonania 
budżetu powiatu za 2009r.

9. Zatwierdził treść wystąpienia do Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie Delegatura w Białej Podl.  
o przedłużenie terminu wykonania robót 
zabezpieczających przy budynku dworu 
w Zalutyniu określonych w decyzji tego 
Urzędu z 23 listopada 2009 r.

10. Zapoznał się z informacją Ministra Fi-
nansów z 18 marca 2010 r. o przyznaniu 
Powiatowi Bialskiemu kwoty 666.300 
zł. z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie inwestycji drogowej pod nazwą: 
przebudowa mostu przez rzekę Lutnię 
w ciągu drogi powiatowej Biała Podla-
ska – Ogrodniki - Piszczac z dojazdami.

11. Zapoznał się z pismem mieszkańca 
Wisznic w sprawie wyrażenia zgody na 
włączenie odwodnienia posesji do ka-
nalizacji deszczowej drogi powiatowej 
ul. Rowińskiej w Wisznicach. Z uwagi na 
warunki projektowe udzielono odpowie-
dzi odmownej.

12. Zapoznał się z pismem wójta gm. Biała 
Podl. w sprawie zmiany kategorii drogi 
powiatowej nr 1116L granica miasta Bia-
ła Podlaska – Woroniec (zbieg z drogą 
K-2) na drogę gminną.

13. Wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w budżecie dotyczących realizacji po-
trzeb szkoleniowych kadry kierowniczej 
poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych powiatu w 2010 r. w kwocie 5 tys. zł.

14. Wyraził zgodę na zakup nagród uczest-
nikom eliminacji regionalnych XXIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym w Konstan-
tynowie i Piszczacu, o co zwrócił się 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Białej Podl.

15. Wyraził zgodę na ufundowanie nagród 
książkowych laureatom Eliminacji Po-
wiatowych Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Przebudzeni do życia” 
w Białej Podl.

16. Wyraził zgodę na ufundowanie nagród 
rzeczowych laureatom XXXIV Bial-
skich Spotkań Teatralnych, w dniu 17 
– 18 kwietnia 2010 roku w Białej Podl. 
w ramach Wojewódzkiego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

17. Wyraził zgodę na zakup nagród na II 
Powiatowy Przegląd Piosenki Harcer-
skiej i Turystycznej w związku z pismem 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych  
w Żeszczynce.

DOK. NA STR. 12
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DOK. NA STR. 13

DOK. ZE STR. 11

Przekazanie	sztandaru
W gimnazjum w Konstantyno-

wie odbyła się uroczystość przeka-
zania sztandaru oddziału żołnierzy 
AK młodzieży konstantynowskiej 
szkoły. W uroczystościach władze 
powiatowe reprezentował starosta 
bialski Tadeusz Łazowski.

22 KwieTnia
Eliminacje	BRD

22 kwietnia starosta Tadeusz Ła-
zowski uczestniczył w eliminacjach 
szkół gimnazjalnych turnieju BRD, 
które odbyły się w Konstantynowie.

28-29 KwieTnia
Bezpieczeństwo	ekologiczne
W dniach 28-29 kwietnia w Brze-

ściu odbyła się konferencja poświę-
cona zagadnieniom bezpieczeństwa 
ekologicznego po obu stronach rzeki 
Bug. W konferencji udział wzięli m.in. 
Tadeusz Łazowski – prezes ZOSPRP 
w Białej Podlaskiej – starosta bialski 
oraz Zbigniew Łaziuk – komendant 
PSP w Białej Podlaskiej.

23 KwieTnia
Wiosno	2010

Wicestarosta bialski Jan Baj-
kowski uczestniczył w otwarciu XVII 
Wiosennych Marszów na Orientację  
„Wiosno 2010”. Impreza odbyła się 
w Gimnazjum w Sosnówce.

25 KwieTnia
	Jubileusz	Podlasianek

Tadeusz Łazowski – starosta 
bialski uczestniczył w jubileuszu 25 
lecia Zespołu Śpiewaczego „Podla-
sianki” z Rokitna

28 KwieTnia
Spotkanie	w	Lublinie

28 kwietnia  w siedzibie Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 
posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Podczas  
spotkania poruszano m.in. kwestie 
związane z rzeką Bug i jej granicznym 
znaczeniem. Władze powiatu bialskie-
go podczas spotkania reprezentował 
wicestarosta bialski Jan Bajkowski.

29 KwieTnia 
Orlik	w	Łomazach	

29 kwietnia w gmina Łomazy od-
była się uroczystość otwarcia kom-
pleksu boisk sportowych wybudo-
wanych w ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012”. Władze powiatu 
bialskiego reprezentował wicestaro-
sta Jan Bajkowski.

Cargo Hub Warszawa - Biała Pod-
laska Spółka z o.o. została zwycięzcą 
przetargu na dzierżawę byłego lotni-
ska wojskowego w Białej Podlaskiej. 
Spółka była jedynym podmiotem za-
interesowanym zagospodarowaniem 
lotniska. Procedura przetargowa za-
kończyła się 31 marca. Czteroosobowa 
komisja pod przewodnictwem naczel-

18. Przeznaczył środki finansowe w ramach 
Międzyrzeckiego Festiwalu Sztuki na XV 
Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. M. Konopnickiej, 29 maja 
2010 r. Międzyrzecu Podl.

19. Na wniosek Miejskiego Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego  
w Terespolu wyraził zgodę na zakup 
upominków Zawodnikom w Ogólnopol-
skim Turnieju Juniorów i Juniorek  do lat 
15 w Podnoszeniu Ciężarów im. Stefana 
Polaczuka w Terespolu.

20. Wyraził zgodę na wsparcie finansowe 
uroczystości związanych z upamiętnie-
niem podlaskich ofiar II Wojny Świa-
towej pn.: Dzień Pamięci Podlaskich 
Ofiar Hitlerowskich Więzień  i Obozów 
Koncentracyjnych, w szczególności 
mieszkańców wsi Powiatu Bialskiego 
osadzonych w Obozie Koncentracyjnym 
na Majdanku w Lublinie.

21. Zatwierdził wniosek o wszczęcie po-
stępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w procedurze pełnej,  
w trybie zapytania o cenę, którego war-
tość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 Euro na 
wykonanie wyceny nieruchomości.

22. Zapoznał się z informacją o pozytyw-
nym zaopiniowaniu przez komisje Rady 
Powiatu sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Powiatu Bialskiego za 2009 rok.

23. Zaakceptował wystąpienie do Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
w sprawie zezwolenia na prowadzenie 
Filii Domu Dziecka w Komarnie – Grupy 
Usamodzielnienia w Janowie Podlaskim.

24. Zaakceptował aneksy do umów na na-
jem garaży.

25. Zatwierdził wystąpienia do Wojewody 
Lubelskiego o wydanie decyzji o nabyciu z 
mocy prawa własności nieruchomości za-
jętych pod drogi powiatowe: Pratulin – Łęgi, 
oraz Sycyna–Sławacinek–Biała Podlaska.

26. Zatwierdził wystąpienie do Wojewody 
Lubelskiego w sprawie stwierdzenia, 
że Powiat Bialski stał się z mocy prawa 
właścicielem nieruchomości położonej 
w obrębie Kopytów gm.Kodeń zajętej 
pod drogę publiczną stanowiącą obec-
nie drogę Kopytów – Elżbiecin.

27. Wyraził zgodę na prowadzenie robót 
budowlanych związanych z remontem 

na drodze powiatowej Olszanki-Leniusz-
ki w obrębie Olszanki oraz w obrębie 
Dobromyśl gm.Kodeń. 

28. Wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w budżecie związanych z przeznaczeniem  
środków finansowych na wsparcie w dro-
dze umowy wydawnictwa dotyczącego 
XV Międzynarodowego Pleneru Fotogra-
ficznego „Podlaski Przełom Bugu”.

29. Zaakceptował dokonanie zmian w bu-
dżecie związanych z przeznaczeniem 
gminie Wisznice środków finansowych 
na Przegląd chórów i zespołów wokal-
nych z terenu Powiatu Bialskiego na 
podstawie porozumienia.

30. Zaopiniował projekty uchwał Rady 
Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Bialskiego na 2010 rok oraz  
w sprawie przekazania zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Bialskiego.

31. Zapoznał się z protokołem kontroli re-
alizacji warunków nauczania w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podl. spo-
rządzonym przez Komisję Rewizyjną 
Rady Powiatu.

32. Wyraził zgodę na przeznaczenie środ-
ków finansowych do Zespołu Szkół  
w Małaszewiczach oraz LO w Wisznicach 
na uzupełnienie szkoleń związanych  
z realizacją projektów „Pracownie kom-
puterowe dla szkół”.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1. zmian w budżecie Powiatu Bialskiego 

na 2010 rok,
2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum J.I.Kraszewskie-
go w Romanowie za 2009 r.,

3. przeniesienia środków pomiędzy zada-
niami realizowanymi ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,

4. zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Domu Dziecka w Komarnie.

5. wrażenia zgody na oddanie dwóch nie-
ruchomości w dzierżawę,

6. uchwalenia Regulaminu Organizacyjne-
go PPCPR w Białej Podl,

7. zmiany uchwały w sprawie przekazania 
kierownikom powiatowych jednostek 
organizacyjnych uprawnień do dokony-
wania przeniesień planowanych wydat-
ków w roku 2010.

nika Wydziału Urbanistyki, Budownic-
twa i Nieruchomości - Teresy Malickiej 
zweryfikowała szczegółowo ofertę 
– spełniała ona wszelkie wymagania 
postawione w ogłoszeniu o przetargu. 
Wyniki procedury ogłoszono na spe-
cjalnie zwołanej na dzień 31 marca kon-
ferencji prasowej. Podczas konferencji 
prezes Cargo Hub Włodzimierz Jud-
kowiak zaprezentował harmonogram 
prac związanych z uruchomieniem lot-
niska. W pierwszym etapie, w ciągu 6 
miesięcy, spółka chce doprowadzić do 
jego wpisania do ewidencji lądowisk 
prowadzonych przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego. Loty o charakterze General 
Aviation mają odbywać się na zapaso-
wym pasie startowym, który zostanie 
odnowiony w pierwszej kolejności. 
Zostanie on udostępniony m.in. Aero-
klubowi Modlińskiemu, który w Białej 
Podlaskiej chce założyć filię i bazę dla 

Biała 
Podlaska 

będzie mieć 
lotnisko
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swych samolotów. W ciągu dwóch 
lat odbędzie się gruntowny remont 
głównego pasa i płaszczyzn postojo-
wych dla samolotów. Równocześnie 
w ULC prowadzona będzie procedura 
certyfikacji i rejestracji lotniska. Sama 
rejestracja i podjęcie działalności lot-
niczej ma nastąpić najpóźniej jesienią 
2012 roku. Jeszcze podczas obecnej 
wiosny zostaną przeprowadzone nie-
niszczące badania wytrzymałościowe 
głównego pasa. Prezydent Miasta An-
drzej Czapski jest przekonany, że oży-
wienie dawnego lotniska wojskowego 
da impuls do rozwoju nie tylko miasta, 
ale i regionu.

Postępują prace przy budowie 
dróg powiatowych w Kijowcu, Dere-
czance i Husiance wraz z  przebudową 
mostu przez Krznę w Kijowcu. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Budowa rozpoczęła się  
w lipcu 2009 roku. W pierwszym eta-
pie wykonano odcinek drogi powia-
towej Woskrzenice – Koczukówka – 
Kijowiec obok miejscowości Husinka 
o długości 1,5 km.  Został on oddany 
do użytku we wrześniu 2009 r. i stano-
wi objazd na czas przebudowy mostu 
prze Krznę w Kijowcu. We wrześniu 
2009 roku wykonano kładkę dla pie-
szych i rowerzystów i przystąpiono 
do rozbiórki dotychczasowego mostu. 
Rozpoczęto też prace przy przebu-
dowie drogi Kijowiec- Krzyczew. Do 
końca marca 2010 r. wykonano pale, 

W Europejskim Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Rosko-
szy 8 kwietnia Jerzy Mormul ko-
mendant główny OHP i Andrzej Pi-
łat prezes zarządu głównego ZZDZ 
podpisali porozumienie w sprawie 
współpracy. Porozumienie obejmu-
je współdziałanie obu organizacji 
na poziomie ogólnopolskim pomię-
dzy Komendą Główną Ochotniczych 
Hufców Pracy, a Zarządem Głównym 
Związku Zakładów Doskonalenia Za-
wodowego, na poziomie lokalnym 
pomiędzy Wojewódzkimi Komen-
dami Ochotniczych Hufców Pracy, 

POwstaJe nOwy mOst w kiJOwcu

Porozumienie dla dobra młodzieży 

Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego 
OHP Marian Najdychor, Dyrektor 

Departamentu Rynku Pracy MPiPS Hanna 
Świątkiewicz-Zych, Komendant Główny 
OHP Jerzy Mormul, Podsekretarz Stanu 

PMiPS Czesława Ostrowska, Prezes 
Zarządu Głównego Związku ZDZ Andrzej 
Piłat, Dyrektor Departamentu Funduszy 
MPiPS Ireneusz Piętakiewicz, Wiceprezes 

Zarządu Głównego Związku ZDZ Waldemar 
Warlikowski, Wicedyrektor  Biura Programów 
Europejskich i Współpracy Międzynarodowej  

Edyta Chrząszcz

instytucjami i organizacjami spo-
łecznymi w celu objęcia działalnością 
edukacyjną młodzieży zagrożonej 
bezrobociem i wykluczeniem spo-
łecznym. W uroczystości podpisania 
porozumienia wzięła udział Czesława 
Ostrowska podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz dyrektorzy departamentów 
MPiPS: Rynku Pracy – Hanna Świąt-
kiewicz-Zych i Funduszy – Ireneusz 
Piętakiewicz. 

(Małgorzata Zając)

Centrami Kształcenia i Wychowania,  
a Zakładami Doskonalenia Zawodo-
wego. Współpraca będzie realizo-
wana przede wszystkim w zakresie 
działań na rzecz zapewnienia w szko-
łach funkcjonujących w strukturach 
ZDZ, miejsc do nauki teoretycznej 
dla młodzieży objętej opieką Ochot-
niczych Hufców Pracy; podejmo-
wania przez uczestników OHP prak-
tycznej nauki zawodu w warsztatach 
szkoleniowych ZDZ; współpracy  
w programowaniu przedsiębiorczo-
ści i mobilności zawodowej mło-
dzieży; podejmowania działań pro-
mujących wspólne przedsięwzięcia 
szkoleniowo-wychowawcze.
	Przeciwdziałać	wykluczeniu	

społecznemu	
Ochotnicze Hufce Pracy i Zakła-

dy Doskonalenia Zawodowego będą 
także wspólnie aplikować o realiza-
cję przedsięwzięć współ finanso-
wanych z funduszy strukturalnych,  
jak również razem realizować projek-
ty. Ponadto strony będą podejmować 
inne przedsięwzięcia, służąc pomocą 
szkoleniową i wychowawczą. Przewi-
duje się m.in. zainicjowanie współ-
pracy Młodzieżowych Biur Pracy OHP  
i Agencji Pośrednictwa Pracy ZDZ oraz 
realizację wspólnych przedsięwzięć  
z jednostkami samorządu, innymi 

fundamenty i podpory nowego mo-
stu, który będzie miał długość 90 m. 
Nowy most będzie miał konstrukcję 
stalową, 3 przęsła o rozpiętościach 26 
+ 37 + 26 m. Aktualnie trwają przy-
gotowania do przewiezienia i montażu 
konstrukcji nośnej mostu. Równolegle 
trwają prace na odcinku drogi powia-
towej Zalesie – Krzyczew o długości  

3,3 km prowadzącej z Kijowca do De-
reczanki. Planowany termin ukończe-
nia inwestycji to 30 września.                  

Anna Szypiło, Krzysztof Jaroszuk

Początek projektu

Widok na wykonane podpory mostu 
w Kijowcu oraz kładkę dla pieszych 

i rowerzystów

Widok na filar mostu od strony Zalesia – 
prace przy łożysku
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Z inicjatywy Justyny Sowy na-
uczycielki historii i Tomasza Olesz-
czuka dyrektora Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Terespolu szkoła  
i jej uczniowie przystąpili do ogól-
nopolskiego programu „Katyń … 
ocalić od zapomnienia” pod ha-
s łem „Kat yń - Golgota Wscho-
du”.  Szkoła wspólnie z Urzędem 
Miasta i Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury w Terespolu zorganizował 
obchody 70 rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej i katastrofy smoleńskiej.  
15 kwietnia społeczność miasta, 
przede wszystkim uczniowie, dy-
rekcja i nauczyciele ZSO oraz przed-
stawiciele władz, organizacji spo-
łeczno-kulturalnych i sportowych 
upamiętnili obydwa wydarzenia. 
Spod Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących wyruszył pochód do kościo-
ła pod wezwaniem Świętej Trójcy. 
Tam połączył się z pozostał ymi 
uczestnikami uroczystości: człon-
kami rodzin kat yńsk ich, przed-
stawicielami władz oraz uczniami  
i nauczycielami Zespołu Szkół Pu-
blicznych nr 1, a także pozostałymi 
mieszkańcami Terespola i okolic.  
W terespolskiej świątyni została od-
prawiona uroczysta msza święta pod 
przewodnictwem księdza dziekana 
Zdzisława Dudka z udziałem miejsco-
wego księdza parafii prawosławnej 
Jarosława Łosia. Zgromadzeni mo-
dlili się w intencji zamordowanych 70 
lat temu w Katyniu, Twerze i Charko-
wie przez NKWD synów ziemi tere-
spolskiej oraz ofiar katastrofy smo-
leńskiej. W homilii ksiądz dziekan 
podkreślił cenę, jaką zapłacili miesz-
kańcy Terespola w obronie ojczyzny 
w 1939 r. Przypomniał okoliczności  
i warunki, w jakich oddali swoje ży-
cie. Przybliżył sylwetki zamordowa-
nych na wschodzie mieszkańców 
Terespola. Pobłogosławił 9 dębów 
upamiętniających synów ziemi tere-
spolskiej, zamordowanych strzałem 
w tył głowy przez NKWD w Katyniu, 
Twerze i Charkowie w 1940 r. oraz 
dąb upamiętniający 96 ofiar, elity na-
rodu i państwa polskiego, tragicznie 
zmarłych w katastrofie samolotu pre-
zydenckiego pod Smoleńskie

DOK. NA STR. 15

Dęby katyńskie w Terespolu 

Posadzili	dęby	
Dalsze uroczystości odbywały 

się na terenie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1. Tu miało odbyć 
się sadzenie dębów upamiętniają-
cych mord katyński i tragedię pod 
Smoleńskiem. Ilona Zaremba przy-
pomniała imiona i nazwiska 96 świa-
tłych obywateli zmarłych tragicznie 
pod Smoleńskiem wraz z pełnionymi 
przez nich funkcjami. Cezary Homziuk 
odczytał przemówienie prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, które przy-
gotował do wygłoszenia na uroczy-
stości 70-lecia zbrodni katyńskiej. 
Jako pierwszy został posadzony 
dąb pamięci tragicznie zmarłych: 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
wraz z małżonką, posłów i senato-
rów, wysokich urzędników państwo-
wych, generałów Wojska Polskiego, 
biskupów, członków rodzin katyń-
skich, ważnych przedstawicieli życia 
społecznego i załogi samolotu kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Ten dąb sadzili: ks. dziekan Zdzisław 
Dudek proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej w Terespolu, ks. Jarosław 
Łoś proboszcz parafii prawosławnej  
w Terespolu, poseł Stanisław Żmijan, 
Tadeusz Łazowski starosta bialski, 
Jacek Danieluk burmistrz Terespola. 

(Justyna Sowa)

Brali	udział	w	uroczystości	

Poczty sztandarowe m.in. Miej-
sko-Gminnego Koła Kombatantów, 
Kresowego Bractwa Kurkowego im. 
Orła Białego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, Zespołu Szkół Publicznych 
nr 1. W eucharystii uczestniczyli tak-
że przedstawiciele władz państwa 
poseł Stanisław Żmijan, przedsta-
wiciele województwa: Stanisław 
Romanowski – kierownik Urzędu 
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, 
przedstawiciele powiatu bialskiego: 
starosta Tadeusz Łazowski, wicesta-
rosta Jan Bajkowski, radni powiato-
wi: Marzenna Andrzejuk i Mariusz 
Sołoducha, władze Terespola: bur-
mistrz Jacek Danieluk, sekretarz Jó-
zef Paderewski, przewodniczący Ra-
dy Miasta Jarosław Tarasiuk, radni: 
Urszula Artecka, Ryszard Chomiuk, 
Tomasz Jezuit, Stanisław Krzemiń-
ski, Wojciech Kudelski, Henryk Ma-
twiejuk, Tomasz Staszczuk oraz wójt 
gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. 
Stawili się licznie przedstawiciele 
służb mundurowych: Dariusz Szko-
dziński – komendant Policji w Białej 
Podlaskiej, Stanisław Olesiejuk – 
komendant Policji w Terespolu, por. 
Sławomir Klekotka zastępca komen-
danta placówki w Terespolu Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicz-
nej, Bogusław Woźnica komendant 
Zakładu Karnego w Białej Podla-
skiej, ppłk. Jan Górniak komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień  
w Białej Podlaskiej. Przybyli również 
prezesi firm, przedsiębiorstw insty-
tucji gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych i sportowych.

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem ni-
czym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, ja-
ko głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem  
i stanowi o jego człowieczeństwie.

Jan Paweł II
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Pamięci	Adama	Gałki

Drugi dąb poświęcony był pamięci Adama Gałki  
ur. 1899, syna Tomasza, przodownika Policji Państwo-
wej, komendanta posterunku Policji Państwowej w 1939  
w Terespolu, więzienia Ostaszkowa zamordowanego  
w Twerze w 1940 r., nr 9146, Dąb podsadziła delegacja: 
Jan Bajkowski  wicestarosta powiatu bialskiego, Da-
riusz Szkodziński komendant Policji w Białej Podlaskiej, 
Stanisław Olesiejuk – komendant Policji w Terespolu, 
podpułkownik Jan Górniak – komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, Krzysztof 
Iwaniuk – wójt gminy Terespol.

Pamięci	Eliasza	(Ilji)	Harczuka

Trzeci dąb pamięci Eliasza (Ilji) Harczuka ur. 19.VII 1898r., 
syn Piotra, starszego przodownika  Policji Państwowej, 
zamordowanego w Twerze w 1940 r., nr 9961, posadziła 
delegacja w składzie: Jadwiga Kościuczuk córka zamor-
dowanego, Andrzej Kościuczuk wnuk zamordowanego, 
Andrzej Mironiuk kierownik Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Białej Podlaskiej, Tomasz Oleszczuk dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Terespolu.

Dla	kapitana	Jana	Jakuszko

Czwarty dąb pamięci kapitana Jana Jakuszko ur. ur. 26 
X 1906 w Błotkowie k/Terespola, syna Stefana, kapitana 
broni pancernej Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej, 
więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu w 1940 
roku nr 1231  posadzili krewni: Zygmunt Jakuszko  brata-
nek zamordowanego, były nauczyciel i dyrektor Liceum  
w Terespolu, były kurator w Białej Podlaskiej, Edward 
Jakuszko wnuk stryjeczny, Bogumiła Tymoszuk wnucz-
ka stryjeczna, wicedyrektor ZSP nr 1 w Terespolu, Anna 
Kulhawczuk wnuczka stryjeczna, nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w ZSO.

Pamięci	Bolesława	Jaśkiewicza

Piaty dąb pamięci Bolesława Jaśkiewicza ur. 15 IV 1888, 
syna Antoniego; starszego przodownika Policji Państwo-
wej w Terespolu, więźnia Ostaszkowa, zamordowanego 
w Twerze w 1940 r., nr 10 340  posadziła najbliższa ro-
dzina: Antoni Jaśkiewicz syn, Barbara Wołoch wnuczka, 
Wojciech Wołoch prawnuk, komendant Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej, Mateusz Wołoch praprawnuk.

Terespolskie dęby
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Pamięci	Stanisława	Kaczorowskiego

Szósty dąb pamięci Stanisława Kaczorowskiego  
ur. 1900 r., syna Piotra, przodownika Policji Państwowej 
w Białymstoku, więźnia Ostaszkowa,  zamordowanego 
w Twerze w 1940 r., nr 9242 posadzili: Alicja Prokopem 
córka, Sławomir Klekotka zastępca komendanta Straży 
Granicznej w Terespolu, Stanisław Romanowski kierow-
nik Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Marzenna 
Andrzejuk radna powiatu bialskiego, Mariusz Sołoducha 
radny powiatu bialskiego.

Pamięci	Edwarda	Lorenca

Siódmy dąb pamięci Edwarda Lorenca ur. 9 X 1888 r. 
w Terespolu, syna Adolfa, starszego przodownika Policji 
Państwowej w Brześciu, więźnia Ostaszkowa, zamordo-
wanego w Twerze w 1940 r., nr  8786 posadziła rodzina: 
Zbigniew Biegało, Danuta Daniluk, Joanna Wasiluk, Ali-
cja Danieluk.

Pamięci	por.	Eugeniusza	Pankli		

Ósmy dąb pamięci por. Eugeniusza Pankli  ur. 21 I 1883 
w Białej Podlaskiej; porucznika rezerwy służby zdrowia, 
kadry zapasowej 9. Szpitala Okręgowego w Okręgu 
Brześć, więzień Starobielska, zamordowany w Charko-
wie w 1940 r., nr 3546 posadzili: podpułkownik Bogusław 
Woźnica komendant więzienia w Białej Podlaskiej, Józef 
Paderewski sekretarz Urzędu Miasta Terespol, Zofia Po-
laczuk dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Terespolu. 

Pamięci	majora	Czesława	Wardzińskiego	
	

Dziewiąty dąb pamięci majora Czesława Wardzińskie-
go  ur. 1895 r., syna Józefa, więzień Starobielska, zamor-
dowanego, w Charkowie w 1940 r., nr 770 posadzili: Anna 
Pietrusik dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespo-
lu, Justyna Sowa nauczyciel historii ZSO, Jarosław Tara-
siuk przewodniczący rady miasta Terespol, Lech Orliński 
hetman Kresowego Bractwa Kurkowego im. Orła Białe-
go, Szczepan Kalinowski doktor nauk humanistycznych.

Pamięci	Aleksandra	Zborowskiego

Dziesiąty dąb pamięci Aleksandra Zborowskiego – 
policjanta z Terespola posadzili: Bożenna Król wicedy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Terespolu, 
oraz radni miejscy: Urszula Artecka, Ryszard Chomiuk, 
Wojciech Kudelski, Tomasz Jezuit, Stanisław Krzemiński, 
Wojciech Kudelski, Henryk Matwieju, Tomasz Staszczuk. 
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Minęło 70 lat od dnia, gdy z Ko-
zielska odjechały wagony. Ocalało 
tylko  448 osób, które według władz 
sowieckich mogły się przydać, reszta 
pojechała na spotkanie ze śmiercią. 
Więźniów z Kozielska mordowano  

w Katyniu. Oficerowie ze Starobielska 
umierali w charkowskim więzieniu,  
a ich zwłoki grzebano w Piatichatkach. 
Ofiary z Ostaszkowa przewożono do 
więzienia w Twerze, a ciała wrzucano 
do dołów w Miednoje.

Żaden	sąd	nie	uznał	zbrodni	
	katyńskiej	za	zbrodnię	ludobójstwa

Polacy w sprawie zbrodni katyń-
skiej byli oszukiwani przez kilkadzie-
siąt lat niemal przez wszystkich. Kła-
mali przede wszystkim Rosjanie, ale 
też i alianci. Oczywiste było kłamstwo 
Rosjan, którzy swoją zbrodnię chcie-
li przypisać Niemcom, ale zastana-

kłamstwO katyńskie wciąż trwa
Lech Kaczyński: Prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Polski

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o sprawiedliwość,
I prawdę po świecie niesie /…/
[Feliks	Konarski	„Katyń”]

wiające jest, dlaczego kłamali inni? 
Zapewne dlatego, że chcieli ratować 
imperium brytyjskie a dla realizacji ich 
celów politycznych ukrywanie praw-
dy było wygodne. Dojście do pełnej 
prawdy i powszechne jej uznanie jest 
bardzo ważne. Przede wszystkim dla 
wiecznego spokoju ofiar i ich rodzin, 
a także ku przestrodze dla przyszłych 
pokoleń. Dla rodzin katyńskich ważna 
jest też rehabilitacja ofiar. Jednak nie 
dla wszystkich jest to tak oczywiste. 
Do dziś politycy rosyjscy odmawiają 
zbrodni katyńskiej ludobójczego cha-

rakteru, milczy też Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych. Trudno również 
zapomnieć o tym, jak w 2005 r. prze-
wodniczący Parlamentu Europejskie-
go Josep Borrell odmówił  eurode-
putowanym  minuty ciszy, aby uczcić 
pamięć polskich oficerów zabitych  
w Katyniu. Przez 70 lat  żaden sąd ani 
trybunał nie uznał zbrodni katyńskiej 
za zbrodnię ludobójstwa, nie udało się 
też ustalić dokładnych okoliczności 
mordu ani wszystkich jego sprawców. 
Także współczesna Rosja nie zgadza 
się na określenie zbrodni katyńskiej 
jako ludobójstwa. Jej Generalna Pro-

kuratura Wojskowa oświadczyła 5 
marca 2006 r., że zamordowani Polacy 
nie byli ofiarami represji stalinowskich 
i nie ma możliwości ustalenia kwali-
fikacji prawnej, na podstawie której 
skazano na śmierć Polaków. Dzisiejsza 
propaganda również próbuje wma-
wiać wszystkim, że ten problem do-
tyczy tylko relacji polsko-rosyjskich. 
A przecież zbrodnia ludobójstwa jest 
problemem ogólnoludzkim.

Ponad	cztery	tysiące	ciał
Zbrodnię katyńską w lesie pod 

Smoleńskiem Niemcy ujawnili 11 
kwietnia 1943 r. Poinformowało  
o tym niemieckie radio, a zaraz potem 
Agencja TASS przekazała stanowisko 
władz radzieckich, zaprzeczające tym 
oskarżeniom. Polski rząd w Londynie  
trzy dni później poprosił Międzynaro-
dowy Czerwony Krzyż o wysłanie do 
Katynia komisji niezależnych eksper-
tów. W odpowiedzi na to, 21 kwietnia 
propaganda radziecka opublikowała 
artykuł „Polacy współpracownicy Hi-
tlera”, a 25 kwietnia ZSRR zerwał sto-
sunki dyplomatyczne z polskim rządem  
w Londynie. Wymordowanie elit narodu 
polskiego, a później propaganda krą-
żąca wokół kłamstwa katyńskiego po-
służyły jako fundamenty założycielskie 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pań-
stwa niby polskiego, ale pod zupełną 
kontrolą Moskwy. Do zbadania zbrodni, 
30 maja 1943r., Niemcy powołali komi-
sję, do której zaprosili lekarzy z kilkuna-
stu państw i wielu innych znanych ludzi, 
tak jak np. pisarze Józef Mackiewicz, 
czy Ferdynand Goetel oraz przedsta-
wicieli Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Chcieli rozpropagować informacje  
o zbrodni, ale przede wszystkim dzięki 
temu załatwić swoje polityczne inte-
resy. Ważne, że ustalono wtedy przy-
bliżoną datę zbrodni. Niewątpliwie 
stwierdzono, że był to rok 1940. Z ła-
grów sowieckich nie wróciło ok. 10-11 
tysięcy żołnierzy, więc taką liczbę ofiar 
podawali Niemcy. Jednak nie wszy-
scy zginęli w lesie pod Smoleńskiem.  
W Katyniu ekshumowano 4 143 osoby, 
z czego 2815 nazwisk udało się od razu 
zidentyfikować. 

Wszyscy	wiedzieli
Polacy byli zdezorientowani do-

niesieniami obu stron. Jedni wierzyli 
w informacje Niemców, inni wierzyli 
Rosjanom. W Generalnej Guberni mó-
wiono: „Krzyczą  Katyń, jacy święci, 
a Palmiry, a Oświęcim”. Alianci wła-
ściwie wcale nie zajęli wobec zbrodni 
katyńskiej stanowiska, choć dosko-
nale znali prawdę. Amerykanie mieli 
informacje od swoich oficerów łącz-
nikowych, wiele dowiedzieli się też  

12 kwietnia w sali sportowej ZWWF na okolicznościowym spotkaniu po tragedii 10 IV wykład 
Szczepana Kalinowskiego p.t. „Katyń - zbrodnia ludobójstwa” 

DOK. NA STR. 18
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z raportu Józefa Czapskiego, pisarza 
i jednego z nielicznych  448 urato-
wanych przez rozstrzelaniem przez 
NKWD. Anglicy, słynący z doskona-
łego wywiadu, również o wszystkim 
doskonale wiedzieli, ale Churchill  
w rozmowie z gen. Władysławem 
Sikorskim stwierdził, że skoro ofiary 
już i tak nie żyją, to prawda musi być 
ukryta, bo najważniejszym zadaniem 
jest pokonać Hitlera, w czym niewąt-
pliwie liczył na pomoc Stalina. Polacy 
niewiele mogli w tej sprawie zrobić,  
a wystąpienie do Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża spowodowa-
ło tylko utratę możliwości wpływa-
nia na decyzje rosyjskie w sprawie 
przyszłego kształtu Polski po wojnie.  
1 września 1943r. Armia Czerwona za-
jęła Smoleńsk, a 5 października prace 
w Katyniu podjęła Komisja  Specjalna 
pod przewodnictwem N. Burdenki, 
zajmująca się przygotowaniem tere-
nów i dowodów obciążających zbrod-
nią hitlerowców. 24 stycznia 1944r. 
ponownie, mimo wcześniejszych zu-
pełnie innych informacji  strony nie-
mieckiej, do publicznej wiadomości 
podano, że zbrodni na polskich ofice-
rach dokonali Niemcy w 1941r. 

Wydawałoby się, że bardzo do-
brym momentem na poznanie praw-
dy będzie proces przed Międzynaro-
dowym Trybunałem w Norymberdze  
w 1945r. Wpisano wtedy zbrodnię lu-
dobójstwa w Katyniu do aktu oskarże-
nia i Rosjanie planowali obciążyć nią 
Niemców. Oto paradoks historii- zbrod-
niarz w roli oskarżyciela !!! Jednak 
przygotowani przez nich świadkowie 
nie przekonali Trybunału, który nie zde-
cydował się też sam dociekać prawdy. 
Głośno	było	tylko	na	emigracji
Sprawą katyńską zajęto się po-

nownie podczas zimnej wojny. Tym 
razem posłużyła ona Amerykanom w 
ich rozgrywkach z ZSRR. Kongres USA 
zwołał w roku 1950 specjalną komisję, 
która miała ustalić kto był sprawcą 
zbrodni. Przesłuchano tysiące świad-
ków w Europie i USA, a końcowy ra-
port był bardzo obszerny - liczył 2363 
strony. Za winnych zbrodni uznano 
w nim sowietów. Raport przekazano 
władzom ONZ, w celu powołania mię-
dzynarodowego trybunału i osądzania 
tej zbrodni. Jednak organizacja do tej 
pory nie podjęła żadnej decyzji w tej 
sprawie. W powojennej Polsce o Katy-
niu do 1956r. mówiono jako o zbrodni 
niemieckiej, nawet pisano tak o tym  
w encyklopedii. Potem hasło to całko-
wicie zniknęło z encyklopedii, a Polacy 
nie mogli mówić o Katyniu, bo groziły 
za to szykany UB/SB. Na cmentarzach 
powstawały symboliczne groby ofiar 

katyńskich. Jednak fałszowano ne-
krologi i napisy na pomnikach cmen-
tarnych. Skrzętnie pilnowano, żeby 
nie znalazła się na nich data 1940r., 
co mogłoby wskazywać na popełnie-
nie tej zbrodni przez sowietów. Tylko 
emigracja nie bała się głośno mówić. 
Przygotowano tam listę ofiar katyń-
skich i powstało na ten temat wiele 
publikacji m.in. A. Moszyńskiego,  
Z. Jagodzińskiego, S. Swianiewicza, 
J. Zawodnego, J. Czapski, ks. Z. Pesz-
kowskiego. Na emigracji wznoszono 
też pomniki katyńskie. Na prawdę 
trzeba było czekać aż do zmian ustro-
jowych. Gdy w latach 70 i 80 tworzył 
się w Polsce ruch podziemny, powsta-
wały również w Polsce wydawnictwa 
poza cenzurą, a prawda coraz bardziej 
dociera do polskiego społeczeństwa. 
Jednak gdy w 1981r. działacze Soli-
darności na cmentarzu na Powązkach 
postawili pomnik ku czci ofiar Katynia, 
natychmiast został potajemnie usu-
nięty przez władze PRL. 4 lata potem 
na tym samym miejscu rząd postawił 
inny pomnik z napisem: „Żołnierzom 
polskim - ofiarom zbrodni hitlerow-
skich, spoczywających na terenie Ka-
tynia”, bez podania daty ich śmierci. 
Trudno się dziwić tym działaniom, bo 
kłamstwo katyńskie, było kłamstwem 
założycielskim PRL-u. Ostatnią ofiarą 
zakłamania władz komunistycznych 
w Polsce było zabójstwo w 1989 r. ks. 
Stefana Niedzielaka, kustosza „Sank-
tuarium Katyńskiego” na Powązkach.
Przyznali	się	dopiero	po	50	latach

W 1988 r. 59 warszawskich intelek-
tualistów zaapelowało do rosyjskich 
intelektualistów o przerwanie zmo-
wy milczenia wokół Katynia. Apel, 
podpisany również przez Wałęsę, zo-
stał przedstawiony na oficjalnej sesji 
wspólnej Komisji Partyjnych History-
ków Polski i ZSRR do spraw likwidacji 
„białych plam” w dziejach stosunków 
między obydwoma państwami. Rok 
później władze polskie oficjalnie po-
wiedziały prawdę. Natomiast ZSRR do 
zbrodni katyńskiej przyznał się dopie-
ro 13 kwietnia 1990 r. W komunikacie 
rządowej agencji TASS oficjalnie po-
twierdzono, że polscy jeńcy wojenni 
zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. 
przez NKWD. Jako winnych wskazano 
wówczas komisarza NKWD Ławrien-
tija Berię i jego zastępcę Wsiewołoda 
Mierkułowa. Strona sowiecka wyra-
ziła głębokie ubolewanie w związku  
z tragedią katyńską, nazywając ją „jed-
ną z cięższych zbrodni stalinizmu”,  
a prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow 
przekazał prezydentowi RP Wojcie-
chowi Jaruzelskiemu kopie archiwal-
nych dokumentów z listami więźniów 

skierowanych w kwietniu i maju 1940 
roku z obozu jenieckiego w Kozielsku 
do Smoleńska i z obozu w Ostaszko-
wie do Kalinina (obecny Twer), a także 
wykaz akt ewidencyjnych jeńców wo-
jennych, którzy opuścili obóz NKWD  
w Starobielsku. Prezydent ZSRR ofi-
cjalnie polecił wówczas wyjaśnić spra-
wę katyńską. Jednak mimo upływu lat 
nadal nie znamy całej prawdy. Ponad-
to, komuniści rosyjscy podważają to, 
co ujawniono za Gorbaczowa, twier-
dząc, że kremlowskie dokumenty do-
tyczące zbrodni zostały sfabrykowane.
Katyń	-	symbol	ofiar	Golgoty	Wschodu

Katyń to tylko jedno z miejsc gdzie 
pochowano ciała polskich oficerów. 
Dopiero w 1990r. w Miednoje w po-
bliżu Tweru (dawniej Kalinin) odkryto 
mogiły ponad 6300 zamordowanych 
w 1940 r. jeńców wojennych Ostasz-
kowa, a w 2000r. nastąpiło uroczyste 
otwarcia Polskich Cmentarzy Wojen-
nych w Charkowie (17 czerwca), Katy-
niu (28 lipca) i Miednoje (2 września). 
Wciąż nie wiadomo, gdzie pochowano 
zwłoki około siedmiu tysięcy polskich 
oficerów i podoficerów. Ostatnie de-
klaracje władz Rosji dają nadzieję, że 
wreszcie poznamy prawdę. We wrze-
śniu 2004r. śledztwo rosyjskie umo-
rzono, a dwa miesiące później wszczę-
to polskiego śledztwo. Instytut Pamię-
ci Narodowej uznaje mord w Katyniu 
jako zbrodnię przeciwko ludzkości, 
która nie ulega przedawnieniu. Ludo-
bójstwo to sprawa ogólnoludzka, a nie 
tylko relacja polsko-rosyjska.
Cały	świat	wreszcie	dowiedział	się	

o	zbrodni
Ostatnia tragedia definitywnie zde-

cydowała o tym, że cały świat wresz-
cie dowiedział się o zbrodni przeciw-
ko ludzkości w Katyniu. Działalność 
„Memoriału”, a przede wszystkim 
pokazanie filmu A. Wajdy „Katyń” 
na popularnym kanale telewizyjnym  
z pewnością spowoduje w społeczeń-
stwie rosyjskim zmianę świadomo-
ści. Ciepłe gesty ludzi od 10 kwietnia,  
w Smoleńsku czy Moskwie dobitnie 
o tym świadczą. Prawda o zbrodni,  
a potem pojednanie, o które wiele lat 
zabiegał ks. prałat Z. Peszkowski i pre-
zydent L. Kaczyński mają teraz szanse 
na urzeczywistnienie. Zabiega też o to 
Kościół Prawosławny w Rosji i Kato-
licki w Polsce. Powszechny w elitach 
władzy Rosji brak poczucia winy za 
współudział w rozpoczęciu II świato-
wej wojny z Niemcami w 1939 i póź-
niejsze zbrodnie wojenne, w ostatnim 
okresie zaczyna się zmieniać. Czy Ka-
tyń - symbol Golgoty Polaków, stanie 
się symbolem pojednania? 

(Szczepan Kalinowski)
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Groby polskich oficerów w Katy-
niu odkryte zostały latem 1942 roku 
przez polskich robotników przymu-
sowych, którzy dowiedzieli się o tym 
od miejscowej ludności. We wskaza-
nym miejscu wykopali zwłoki ubrane 
w polski mundur. Niemcy początkowo 
ignorowali sprawę. Jednak po klęsce 
pod Stalingradem postanowili wyko-
rzystać odkrycie grobów do skłóce-
nia aliantów. 13 kwietnia 1943 roku 
niemieckie radio poinformowało, że 
jedno sprzymierzone państwo wy-
mordowało niemal połowę korpusu 
oficerskiego innego sprzymierzeńca. 
Moskwa zareagowała dwa dni póź-
niej, oskarżając Niemców o zbrodnię  
i prowokację. Rząd RP w Londynie 
zwrócił się do Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża  w Genewie  
z prośbą o zbadanie tej sprawy. O to 
samo poprosili Niemcy, co Stalinowi 
dało pretekst do zerwania stosunków 
dyplomatycznych z Polską pod ab-
surdalnym zarzutem, że rząd w Lon-
dynie współpracuje z hitlerowcami. 
Wobec sprzeciwu Związku Sowiec-
kiego, Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż odrzucił prośby Polski i Niemiec  
o przysłanie komisji międzynarodo-
wej. Niemcy utworzyły więc między-
narodową komisję złożoną z wybit-
nych specjalistów medycyny sądowej 
z 12 państw: Belgii, Bułgarii, Danii, 
Finlandii, Włoch, Chorwacji, Holandii, 
Protektoratu Czech i Moraw, Słowacji, 
Rumunii, Węgier i Szwajcarii. Był też 
obserwator z Francji. Wszystkie te kra-
je, poza neutralną Szwajcarią w 1943 
roku były zależne od Niemiec, mimo 
to komisja miała całkowitą swobodę 
badań, co jej członkowie potwierdzili 
później po wojnie. 

Przebadali	982	ciała

Komisja przesłuchała okolicznych 
mieszkańców, przeprowadziła sekcję 
dziewięciu uprzednio nienaruszonych 
zwłok oraz przebadała 982 ciała ekshu-
mowane wcześniej. Niemcy powołali 
też własną komisję sądowo-lekarską, 
którą kierował prof. dr Gerhard Buhtz. 
Badania prowadziła też 12-osobowa 
komisja Polskiego Czerwonego Krzy-
ża wysłana tam na żądanie Niemców, 
ale działająca w tajnym porozumie-
niu z Armią Krajową. Polacy również 
mieli swobodę badań. Te trzy komisje 
działały osobno i każda opracowała 
własne raporty, które jednoznacznie 
wskazują, iż zbrodni dokonali Sowie-

Ginęli od jednego strzału w tył głowy

ci. W Katyniu znaleziono osiem maso-
wych grobów. Ciała leżały warstwami, 
od sześciu do dwunastu, z rękami uło-
żonymi wzdłuż ciała lub związanymi z 
tyłu. Niemal wszyscy zginęli od jed-
nego strzału w tył głowy, pojedyncze 
czaszki miały dwie dziury wlotowe, 
jedna - trzy. Powszechnie uważa się, 
że jeńców mordowano bezpośrednio 
nad grobami w pozycji klęczącej lub 
leżącej. Odkrycie w latach 90. gro-
bów polskich jeńców z Ostaszkowa  
i Starobielska wskazuje, że było ina-
czej. Więźniów z tych dwóch obozów 
przetransportowano do wewnętrz-
nych więzień NKWD - z Ostaszko-
wa do Tweru (wówczas Kalinina),  
a ze Starobielska do Charkowa. Pod 
pozorem czynności administracyjnych 
wprowadzano ich pojedynczo do piw-
nic, gdzie znienacka (zwykle w chwi-
li, gdy jeniec odpowiadał na pytanie  
o nazwisko) strzelano im z pistoletu 
w tył głowy. Ściany piwnic były spe-
cjalnie wyciszone, a podłogi wyłożo-
ne trocinami, które wchłaniały krew. 
Czekający na swoją kolej na zewnątrz 
niczego się nie domyślali. 

Wrzucano	ciała	warstwami	
do	dołów

Następnie zwłoki wywożono 
do oddalonych miejsc pochówku 
(Miednoje i Piatichatki) i wrzucano 
warstwami do wykopanych dołów. 
W Miednoje pomordowani poli -

cjanci często mieli głowy owinię-
te w płaszcze, aby w czasie trans-
portu nie sączyła się z nich krew. 
W Katyniu również natrafiono na 
takie zwłoki. W ten sposób NKWD  
od lat rozstrzeliwało „wrogów re-
wolucji” i dziwne byłoby, gdyby 
akurat w Katyniu robiono to inaczej.  
Co prawda w dole śmierci nr  6 zna-
leziono 125 łusek, ale oprawcy mo-
gli je wrzucić razem ze zwłokami.  
W Miednoje w grobach też były łu-
ski, choć polskich policjantów mor-
dowano w piwnicy więzienia w Twe-
rze. Komisja sowiecka składała się 
ze specjalistów z zakresu medycyny 
sądowej oraz znanych osobistości, 
jak pisarz Aleksy Tołstoj („Droga 
przez mękę”) czy metropolita Mi-
kołaj. Przewodniczył jej dr N. Bur-
denko, główny chirurg - konsultant 
Armii Czerwonej. Komisja przesłu-
chiwała świadków od 26 września 
1943 roku do 24 stycznia 1944 ro-
ku, ale groby badano tylko przez ty-
dzień, od 16 do 23 stycznia r. 1943. 
Ekshumowano 925 ciał, ale przez 
„obliczenie” określono liczbę zwłok  
na 11 tysięcy, powtarzając tezę nie-
miecką. Według komisji, tuż przed 
agresją niemiecką na ZSRR, polscy 
jeńcy budowali drogę pod Smoleń-
skiem i wpadli w ręce hitlerowców. 
W roku 1943 Niemcy postanowili 
urządzić prowokację. Ekshumowali 
wszystkie 11 tysięcy ciał, usunęli 
z ubrań dokumenty z datami póź-

Kadr z filmu Andrzeja Wajdy „Katyń” 
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Rocznica  Mordu Kat y ńsk iego

niejszymi niż kwiecień 1940 roku  
i ponownie zakopali zwłoki. Uży-
li do tego 500 sowieckich jeńców, 
których następnie rozstrzelali. Jeń-
cy opuszczali obozy w grupach od 
50 do 360 osób. Oficerowie sta-
rali się rozgryźć system podziału  
na te grupy, doszli jednak do wnio-
sku, że żadnego systemu nie było. 
Przemieszane były wiek, stopnie 
wojskowe, zawody, miejsce za-
mieszkania, poglądy polityczne. 
System jednak był i polegał właśnie 
na przypadkowości, co sprawiało, 
że każdy transport był jedynie zbie-
raniną byłych żołnierzy a nie zwartą 
grupą, która mogłaby na przykład 
zorganizować opór. Oprócz gene-
rałów, w pierwszych transportach 
wywożono oficerów o wyróżnia-
jących się zdolnościach przywód-
czych. Rozdzielano również braci 
czy ojców z synami. 

Rozkazy	przychodziły	
z	Moskwy	

L i s tę  osób pr zeznaczonych  
w danym dniu do transportu władze 
obozowe dostawały przez telefon  
z Moskwy. To, że rozkazy o wyjeździe  
w sprawie każdego więźnia przycho-
dziły z Moskwy, dla wielu oficerów 
było znakiem, iż o ich losie decydu-
je jakaś komisja, aliancko-sowiec-
ka lub niemiecko-sowiecka. Należy 
pamiętać, że w Kozielsku było wielu 
kapelanów wojskowych. Ponieważ 
wszyscy nosili mundury, władze obo-
zowe dopiero po pewnym czasie zo-
rientowały się, że nie są to regularni 
oficerowie. Wszelkie praktyki religij-
ne były w obozach surowo zakazane, 
więc księża odprawiali msze po róż-
nych zakamarkach obozu. Codziennie 
wieczorem około godziny dziewiątej 
odprawiano modlitwę w formie trzy-
minutowej ciszy. Księża po kryjomu 
także spowiadali, w trakcie spacerów 
na obozowym placu. W Wigilię 1939 
roku wywieziono z Kozielska wszyst-
kich księży, zarówno rzymskokatolic-
kich, jak prawosławnych i protestanc-
kich. Jedynym wyjątkiem był ks. mjr 
Jan Ziółkowski, który akurat siedział 
w karcerze, bo został przyłapany na 
odprawianiu nabożeństwa.

K a t y ń  p r z y p o m n i a ł  ś w i a t u  
  o sobie 10 kwietnia 2010 roku przed 
godz. 9 rano pochłaniając 96 Pola-
ków-pasażerów i członków załogi, 
na pokładzie samolotu Tu-154, który 
z nieznanych dotąd przyczyn rozbił 
się podchodząc do lądowania pod 
Smoleńskiem.

(Łukasz Radosław Węda)

1 kwietnia 1940 roku komendant 
obozu w Ostaszkowie, major bezpie-
czeństwa państwowego Paweł Fiedo-
rowicz Borisowiec otrzymuje rozkaz 
wysłania pierwszych grup polskich 
jeńców wojennych do dyspozycji 
szefa UNKWD ZSRR obwodu kaliniń-
skiego. Pod „najściślej tajnymi”, do-
starczanymi adresatowi wyłącznie 
„do rąk własnych” spisami polskich 
nazwisk znajduje się podpis Szefa Za-
rządu NKWD ZSRR do spraw jeńców 
wojennych, kapitana bezpieczeństwa 
państwowego Piotra Karpowicza So-
prunienki. Zapytany po latach o swój 
podpis zwykłym ołówkiem i własno-
ręcznie dopisaną datę na tym doku-
mencie emerytowany generał Sopru-
nienko oświadczy, że od końca marca 
do końca maja 1940 znajdował się  
w Wyborgu, a po powrocie stam-
tąd do Moskwy nikt z kierownictwa 
NKWD ZSRR nie powiedział mu, gdzie 
się podziali polscy jeńcy wojenni, ale  
„w tych czasach nie można było py-
tać...” Bardziej rozmowny jest Dmitrij 
Stiepanowicz Tokariew, w 1940 roku 
szef Zarządu NKWD obwodu kaliniń-
skiego. W marcu l991 roku, przez dwa 
dni odpowiada na pytania, zadawane 
mu przez prokuratorów Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej, m.in. podpuł-
kownika służby wymiaru sprawiedli-
wości - Anatolija Jabłokowa. 

Zobaczyć	kata	

Emerytowany major Tokariew pa-
mięta kwiecień 1940 roku, kiedy w je-
go gabinecie pojawili się trzej wysocy 
funkcjonariusze NKWD, aby kierować 
rozstrzelaniem polskich jeńców wo-
jennych. „Kto był rozstrzeliwany? – za-
stanawia się w drugim dniu zeznań.- 
Jak się później dowiedziałem wszyscy 
policjanci niezależnie od stopnia, za-
czynając od młodszych stopni roz-
strzelano tez wszystkich strażników 
więziennych, całą służbę graniczną, 
dowódców straży pożarnej...” Po tym 
monologu - oświadczeniu Tokariewa 
przesłuchanie schodzi na akcję „rozła-
dowywanie „- jak w wielu ówczesnych 
sowieckich dokumentach - nazywano 
transporty jeńców w l940 roku. Także 
transporty z obozu ostaszkowskiego 
do Kalinina... 

Jabłokow: Po ile wagonów wy-
syłano? 

Tokariew: Pierwszy raz przywiezio-
no [z Ostaszkowa] 300 ludzi. Okazało 
się, że za dużo. Noc była krótka i trzeba 

katyń 1940 r. - pamiętamy

było kończyć już o świcie. Następnie 
zaczęto przywozić po 250. Policzmy, 
ile trzeba wagonów, by wypchać po 
brzegi więźniami? 

Jabłokow: Dwa wagony[...] Po-
przednio złożyliście zeznania, że na 
prośbę Błochina byliście obecni przy 
badaniach polskich jeńców wojennych 
przed ich rozstrzelaniem? 

Tokariew: Mówiłem nie na prośbę, 
lecz weszli do mnie we trzech: Sinie-
gubow, Błochin i Kriwienko. Siedzia-
łem w gabinecie. Cóż, pójdziemy? 
Pójdziemy! 

Jabłokow : Czy to było już w pierw-
szy dzień? 

Tokariew: W pierwszy dzień. Tak 
więc poszliśmy. I wówczas zobaczy-
łem całą tę grozę. Przyszliśmy tam. Po 
kilku minutach Błochin włożył swoją 
odzież specjalną.: brązową skórza-
ną czapkę, długi skórzany brązowy 
fartuch, skórzane brązowe rękawice  
z mankietami powyżej łokci. Na mnie 
wywarło to ogromne wrażenie – zo-
baczyłem kata [...]

Fragment zeznań Dmitrija Stiepanowi-
cza Tokariewa. (w) „KaTYŃ. DOKUMenTY 
ZBRODni” t.2, wyd. naczelna Dyrekcja 
archiwów Państwowych, wydawnictwo 
„Trio”, warszawa 1998. 

(oprac. PG)

Symbol	ludobójstwa	

Katyń to symbol zbrodni lu-
dobójstwa popełnionej na ok. 22 
000 Polaków, w tym ponad 15 000  
jeńców wojennych. Byli wśród 
nich oficerowie Wojska Polskiego, 
policjanci i oficerowie rezerwy, 
urzędnicy, lekarze, prawnicy, pro-
fesorowie, inżynierowie, duchowni, 
literaci, kupcy, działacze społeczni. 
Zostali potajemnie zamordowani 
wiosną 1940 roku na rozkaz najwyż-
szych władz sowieckich. Ich groby 
odkryto w Katyniu  , Charkowie i 
Miednoje. Prawda o tych wyda-
rzeniach była zakazana do 1989 r.
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Rocznica Śmierci Jana Pawła II

Ziemia Bialska Pamięta 

Jan Paweł II
18 maja 1920 – 2 kwietnia 2005
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Rocznica Śmierci Jana Pawła II

10 kwietnia minęła 5 rocznica śmier-
ci naszego Papieża Jana Pawła II. Aby 
uczcić pamięć wielkiego rodaka w ko-
ściele parafialnym p.w. Matki Bożej Ró-
żańcowej późnym wieczorem odbyło 
się nabożeństwo, połączone z krótkimi 
wspomnieniami o Papieżu i modlitwą w 
Jego intencji. Młodzież pod kierunkiem 
Marii Wit przygotowała pokaz slajdów 
i związanych z życiem i pontyfikatem 
Jana Pawła II. Również schola dziecię-
ca prowadzona przez panią Elżbietę 
Gruszkowską  przygotowały utwory, 
które podkreślały  miłość  i pamięć  
rodaków wobec  Papieża Polaka. W re-
pertuarze znalazły się między innymi: 
„Lolek”, „Rejs”. Oprócz dzieci wystąpili 
Janusz Pruniewicz – laureat wielu festi-
wali pieśni religijnej oraz Kapela Ludo-
wa z Gminnego Ośrodka Kultury. Przy 
dźwiękach utworu „Cisza” delegacje za-
kładów pracy m.in. Banku Spółdzielcze-
go i Urzędu Gminy, złożyły wieńce pod 
pomnikiem Jana Pawła II. Uroczystości 
zakończyły się wspólnym wykonaniem 
ulubionego utworu papieża „Barka”.  

Łzy popłynęły z oczu wielu osób. 
Mieszkańcy gminy Konstantynów 
uczcili V rocznicę śmierci papieża 
Jana Pawła II. Uroczystość została 
zorganizowana w Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego 11 kwietna w ko-
ściele parafialnym w Konstantyno-
wie. Jej przebieg miał dodatkowo 
szczególny charakter z uwagi na 
żałobę narodową po tragedii sa-
molotu prezydenckiego pod Smo-
leńskiem. Od pięciu lat głównym 
pomysłodawcą i organizatorem 
uroczystości upamiętniającej oso-
bę Papieża jest Gminne Centrum 
Kultury w Konstantynowie, które 
rokrocznie zaprasza do twórczości 
literackiej, muzycznej i plastycznej. 
Zaproszeni twórcy nie zawiedli i w 
tym roku. Powstały piękne grafiki, 
obraz malowany na szkle oraz hafto-
wane obrazy z wizerunkiem Papie-
ża. Przygotowana z nich wystawa  
w kościele, posłużyła jako wspania-
łe dopełnienie uroczystości. Muzyk 
ludowy Zdzisław Marczuk skompo-
nował dwie pieśni o Ojcu Świętym: 
„Papież znał człowieczy los”, „Od-

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Piąta rocznica śmierci Jana Pawła ii

Podziękowania	
GCK składa szczególne podziękowa-

nia ks. proboszczowi Waldemarowi Tka-
czukowi, który swym słowem, wspaniale 
wprowadził wszystkich zgromadzonych  
w podniosły nastrój uroczystości i doko-
nał podsumowania na jej zakończenie.  
Dziękujemy także Zespołowi „Pogodna 
Jesień”, Chórowi Parafialnemu, Scholi, 2 
zespołom wokalnym z GCK za piękne śpie-
wy. Składamy podziękowania muzykom: 
Zdzisławowi Marczukowi, Stanisławowi 
Fili i Piotrowi Kulickiemu za twórczy wkład 
i przygotowanie zespołów do występów. 
Dziękujemy recytatorom: Danucie We-
reszko, Anastazji Przybysławskiej, Urszuli 
Szwader, Patrycji Horbowicz, Paulinie Czu-
baj, Łucji Wereszko i Kasi Litwiniuk. Dzię-
kujemy Agnieszce Charko, Małgorzacie 
Kobylińskiej, Teresie Warownej oraz Annie 
Koguc za piękne prace z wizerunkiem Pa-
pieża.Dziękujemy ks. Bogdanowi Kozłow-
skiemu i Dorocie Andruszkiewicz za doku-
mentację fotograficzną całej uroczystości.

szedłeś by wejść do nieba”. Kon-
stantynowski organista Stanisław 
Fila już po raz piąty ułożył słowa  
i skomponował muzykę do pie-
śni wychwalającej papieża. Jedną  
z pięciu skomponowanych przez Filę 
pieśni p.t.: „Kochać Boga, człowie-
ka, przyrodę” przy jego akompania-
mencie, wykonała schola. Cztero-
głosowo rozpisaną pieśń „O Janie 
Pawle” wykonał chór parafialny,  
a najnowszą pieśń skomponowaną 
8 kwietnia p.t.: „Dzisiaj wielu Boga 
prosi” zaprezentował organista. 

Poruszeni	„Barką”	
Podczas uroczystości zadebiuto-

wały dwa zespoły wokalne z GCK: 
dorośli wykonali pieśń „Błogosławie-
ni” z aranżacją instruktora Piotra Ku-
lickiego, a grupa młodzieżowa pieśń: 
„Nie lękajcie się”, „Sutanna” oraz uko-
chaną papieską „Barkę”. Tu do śpiewu 
dołączyli się wszyscy zebrani. Były 
mieszkaniec Konstantynowa, poeta 
Edward Janczuk ułożył wiersz p.t. „Z 
Ewangelią w ręku”. Wykorzystano 
także cztery wiersze  Haliny Dziubań-
skiej.  Jako słowo łączące występy 
wokalne posłużyły teksty wypowie-
dziane kiedyś przez Ojca Świętego w 
czasie różnych wystąpień. 

(Teresa Bartosiewicz)

„Dzisiaj	wielu	Boga	prosi”
Czas minionych pięciu lat  
nie wymazał ważnych dat,

których obraz pozostanie już na stałe.
Twoich śladów na tej ziemi  

niezliczonych czas nie zmieni
słów co mogły drążyć  
nawet twardą skałę.

Ref.: Dzisiaj wielu Boga prosi, aby Kościół 
mógł ogłosić

Papież Polak w poczet świętych jest włą-
czony.

Janie Pawle, Ojcze nasz,  
z Domu Ojca o nas dbasz

by owczarnia podążyła słuszną drogą.
Czuwaj stale, prowadź nas,  
a szczególnie w trudny czas

Twoje prośby w niebie dla nas wiele mogą. 

Ref.: Dzisiaj wielu Boga prosi…

Dzisiaj w Miłosierdzia czas  
nowy ból ogarnia nas

Las katyński kwiat narodu znów pochłania.
Janie Pawle uproś nam  

z miłosierdzia boskich ran
W miejsce afer czas narodu pojednania.

Ref.: Dzisiaj wielu Boga prosi…

Stanisław Fili
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nolegle z tym wydarzeniem kojarzę poczucie jedności jakie wówczas 
zaistniało w naszym społeczeństwie. Przypominam sobie Eucharystię 
celebrowaną w centralnym punkcie naszego miasta – Placu Wolności  
i tłumy ludzi, które zgromadziły się na wspólnej modlitwie. Dzisiaj zadaję 
sobie pytanie czy pamiętamy o tym co przekazywał nam Jan Paweł II  
i czy na pewno potrafimy sprostać zadaniu i kierować się w swoim 
życiu zasadami, które tak klarownie określił nam Papież-Polak. 

Artur Grzyb burmistrz Międzyrzeca 

PAPIEŻ	POBŁOGOSŁAWIŁ	SZTANDAR	
7 maja 1997 r. wspólnie z delegacją z Międzyrzeca Podlaskiego  

w osobach: burmistrz Stanisław  Jarosz,  przedsiębiorca Edward Lesz-
czyński oraz ks. infułat Kazimierz Korszniewicz dostąpiłem zaszczytu 
audiencji prywatnej u Jana Pawła II. Podczas tego niezwykłego spo-

tkania, Ojciec Święty pobłogosławił sztandar Szkoły Podstawowej Nr 
3, która trzy tygodnie później mogła nosić imię Jego imię. Ojciec Świę-
ty od Międzyrzeca Podl. otrzymał obraz przedstawiający szkołę, list  
o długości 150 m napisany przez uczniów i srebrne logo szkoły. Szkoła 
Podst. Nr 3 po nadaniu imienia Jana Pawła II otrzymała od ówczesnego 
osobistego sekretarza Ojca Świętego, Kardynała Stanisława Dziwisza, 
podarunki w postaci piuski Papieża, Krzyża Jerozolimskiego i witraża. 
Wszystkie te pamiątki znajdują się w szkolnym muzeum. 

Tadeusz Łazowski starosta bialski 

WRęCZyLIŚMy	STATUETKę	MęCZENNIKóW	Z	PRATULINA
Z papieżem Janem Pawłem II miałem przyjemność spotkać się 

trzykrotnie. Dwie audiencje odbyły się w 1998 roku wówczas to za-
praszaliśmy Ojca Świętego do odwiedzenia Podlasia i wręczyliśmy 
statuetkę męczenników z Pratulina. Podczas spotkań z papieżem czu-

ło się emanującą od niego wielką energię, ciepło. Podczas każdego 
spotkania słuchał w wielkim skupieniu tego co mówimy i z niezwykłą 
serdecznością udzielał nam odpowiedzi.  Jego ciężka praca na rzecz 
Kościoła przyniosła efekty. Upadł komunizm, myślę że w dużej mierze 
dzięki niemu Polacy się połączyli. Teraz gdy go nie ma ważne jest, aby 
każdy z nas brał sobie do serca to co nam mówił, abyśmy potrafili żyć 
według nauki  którą głosił.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk 

PRZESŁANIE	PAPIEŻA	DLA	POLITyKóW	
Najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa Jana Pawła II wypowie-

dziane  w polskim sejmie 11 czerwca 1999. „Wyzwania stojące przed 
demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy 

wszystkich ludzi dobrej woli - niezależnie od opcji politycznej czy świa-
topoglądu wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro 
Ojczyzny”. Moim zdaniem słowa te w dalszym ciągu niosą aktualne 
przesłanie. Uważam, że wszyscy ludzie, a w szczególności politycy 
powinni je sobie wziąć do serca.

Andrzej Czapski prezydent Białej Podlaskiej 

MIAŁEM	SZANSę	ZAMIENIć	Z	NIM	KILKA	ZDAń
Spotkanie z  Papieżem Janem Pawłem II traktowałem zapewnie jak 

większość z tych, którzy mieli szansę rozmowy z Ojcem Świętym jako 
wyjątkowe i szczególne wydarzenie. Zdjęcie przedstawia spotkanie  
z 1987 r. kiedy jako członek Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Spo-
łecznego działającego przy Kurii Biskupiej, którego celem była pomoc 
osobom represjonowanym  miałem okazję udać się na audiencję do Wa-
tykanu. Było to moje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym i wywarło 
na mnie ogromne wrażenie. Nie da się w żaden sposób opisać poczucia 
pewnego rodzaju wyróżnienia i emocji jakie nam wtedy towarzyszyły. 

Miałem szansę przez krótką chwilę zamienić kilka zdań z człowiekiem, 
który dla mnie, moich bliskich i zapewne wszystkich Polaków jest 
postacią wybitną i niedoścignionym wzorcem i autorytetem. Kiedy 
przywołuję w myślach dzień śmierci Karola Wojtyły to niemal rów-

Rocznica Śmierci Jana Pawła II

Drugiego kwietnia 2005 roku. O godzinie 21.37 umarł Jan Paweł II. Ludzie 
wyszli na ulicę, zaczęli się wspólnie modlić. Pięć lat po tych wydarzeniach 
pamięć o Ojcu Świętym nadal jest żywa. Poniżej prezentujemy wspomnie-
nia osób które miały zaszczyt spotkać się z Ojcem Świętym.

wspomnienie Jana Pawła ii



24  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2010

9 Kwietnia  punktualnie w połu-
dnie została odprawiona Msza Święta  
w Kościele Parafialnym p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Wisznicach. 
Mszę odprawił Ksiądz Dziekan Sła-
womir Olopiak, w intencji  osób po-
mordowanych w Lasach Katyńskich. 
Na uroczystość przybyli mieszkańcy 
gminy, poczty sztandarowe ze Szkół 
Podstawowych w Horodyszczu, Wisz-
nicach oraz Gimnazjum im. K. K. Ba-
czyńskiego i Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Wł. Zawadzkiego oraz  dele-
gacji ze wszystkich pozostałych szkół  
w gminie: Szkoła Podstawowa w Po-
lubiczach, Dołholisce i Dubicy. Uro-
czystości towarzyszyły klasy mun-
durowe z L.O. Wisznice, delegacja 
Straży Granicznej w Sławatyczach 
oraz poczty sztandarowe z jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Wisznice.  Na zakończenie symbolicz-
ną wiązankę kwiatów na ołtarzu obok 
prochów ofiar katyńskich. złożyli: 
Monika Władyczuk-Pakuła, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Wła-
dysława Zawadzkiego. Piotr Dragan 
wójt gminy Wisznice oraz  Mariusza 
Kononiuka zastępcę komendanta po-
sterunku policji w Wisznicach.

15	tysięcy	pomordowanych	

Krótką prelekcję na temat zbrod-
ni katyńskiej wygłosiła uczennica 
LO w Wisznicach Natalia Łogono-
wicz, która podkreśliła okrutność 
mordu katyńskiego i wspomniała,  
że zbrodni dokonano na części ofi-
cerów Wojska Polskiego, k tórzy 
w trakcie uzgodnionej z III Rzeszą 
agresji ZSRR na Polskę zostali po 
17 września 1939 na tery torium 
Polski w różnych okolicznościach 
rozbrojeni i zatrzymani przez Armię 
Czerwoną. Zostali oni przekazani 
następnie NKWD, które skupiło ich 
w utworzonym specjalnie systemie 
obozów NKWD dla jeńców pol-
skich. Nastąpiło to po oddzieleniu 
oficerów od jeńców szeregowych  
i podoficerów, którzy zostali przeka-
zani stronie niemieckiej, skierowani 
do pracy przymusowej w systemie 
gułagu, lub zwolnieni. NKWD aresz-
towało również oficerów i podofice-
rów Policji Państwowej i Korpusu 
Ochrony Pogranicza. W wyniku roz-
licznych działań mających miejsce 
do marca 1940 r., m.in. przemiesz-

Podczas marcowej sesji rady gmi-
ny Wisznice, odbyło się podsumowa-
nie Gminnego Konkursu Literackiego 
organizowanego przez GOKiO. Kon-
kurs został ogłoszony pod patronatem 
wójta Gminy Wisznice Piotra Dragana, 
który wspólnie z dyrektorem GOKiO  
 i przewodniczącym Rady Gminy wrę-
czyli nagrody książkowe laureatom, 
którzy pisali na temat: „Najciekawsza 
historia lub legenda związana z miej-
scem mojego zamieszkania lub rodzi-
ną”. Podziękowania wręczono również 
nauczycielkom, które przygotowywa-
ły uczniów do udziału w konkursie: 
Annie Staweckiej, Agnieszce Karpiuk 
oraz Dominice Babkiewicz. 

(Jolanta Kwiatek)

G m i n a  W i s z n i c e

Wisznice uczciły pamięć pomordowanych 
w Katyniu

czeń, wyselekcjonowaniu osób go-
towych do współpracy po indywi-
dualnych szczegółowych przesłu-
chaniach wszystkich jeńców, aresz-
towaniach w obozach, praktycz-
nie wszystkich polskich oficerów 
przetrzymywanych w ZSRR – ok. 
15 tysięcy, NKWD skoncentrowało  
w trzech obozach specjalnych: ko-
zielskim, starobielskim i ostaszkow-
skim (gdzie przetrzymywani byli 
oficerowie policji, Straży Granicznej  

Symboliczną wiązankę kwiatów na ołtarzu obok prochów ofiar katyńskich. złożyli: Monika 
Władyczuk - Pakuła. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego. Piotr 

Dragan wójt gminy Wisznice

Wójt patronował literatom

i KOP). Przez jakiś czas tylko te fakty 
były pewne, gdyż od wiosny 1940 ro-
ku oficerowie nie dawali znaków życia, 
w szczególności ich rodziny przestały 
otrzymywać od nich koresponden-
cję. Ustalenia wykonane począwszy 
od roku 1943 r. były przemilczane 
lub odrzucane przez ZSRR. Schyłek  
i rozpad tego państwa pozwolił poznać  
w pełni przebieg wydarzeń i ich do-
wody podane poniżej.

(Jolanta Kwiatek)

Laureaci	konkursu	

1.m. Ludwika Maryńczak 
za opowiadanie pt. „Dla Polski”

2.m. Joanna Stawecka 
za opowiadanie pt. „Wspomnienia o Felku”

3.m. Dorota Krać 
za wiersz pt. „Moje miasto”

4.m. Daniel Pałka 
za opowiadanie pt. „No i dobra”

5.m. Mateusz Zawadzki 
za opowieść „Legenda o partyzantach” 

i  Łukasz Karpiuk za „Krzysztof był”.
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Na III Wiosennej Gali Koni Zimno-
krwistych w Wisznicach, która odbyła 
się 10 kwietnia, hodowcy wystawili 22 
konie. - Liczba ogierów rośnie z roku 
na rok, od kiedy trzy lata temu zdecy-
dowaliśmy się wznowić tradycję gali 
- cieszy się Piotr Dragan wójt gminy 
Wisznice. Konie prezentowane na ga-
li to ogiery najlepsze z najlepszych. 
Każdy z nich ma pełnić rolę repro-
duktora. Skąd w Wisznicach tradycja 
końskich targów? - w naszym herbie 
jest koń stojący przy drzewie. wspól-
nie z Lubelskim Związkiem Hodowców 
Koni (LZHK) doszliśmy do wniosku, 
że warto reaktywować tę imprezę 
- mówi Piotr Dragan. Henryk Wójto-
wicz prezes LZHK cieszy się, że targi  
w Wisznicach cieszą się coraz więk-
szym powodzeniem. Tuż po otwarciu 
gali o godzinie 8 konie przeszły próbę 
dzielności. Trzy godziny później oce-
niano i klasyfikowano je. - Kandydat na 
reproduktora musi spełniać wszystkie 
walory konia użytkowego. Ocenia się 
głowę, kłodę, nogi. na wszystko jest 

G m i n a  W i s z n i c e 

naJPięknieJsze Ogiery w wisznicach

Organizatorem	
pokazów	byli:
Lubelski Związek Hodowców 

Koni i Urząd Gminy Wisznice. Na 
galę przybyli: przedstawiciel Pol-
skiego Związku Hodowców Koni: 
Marzena Guz, Wiesław Niwiński, 
Jerzy Gawarecki, Andrzej Kop-
czyk, Jacek Hebda oraz Jan Baj-
kowski wicestarosta bialski.

skala punktowa. najsłabsze konie 
uzyskują ogólną punktację od 77 pkt. 
Skala jest do 100 punktów – mówi 
Wójtowicz. Procedura oceny przewi-
duje prace czterech niezależnych sę-
dziów. Każdy z nich ocenia poszcze-
gólne elementy budowy konia. Co 
ma wpływ, aby ogier został uznany 
za najlepszego? - Pochodzenie, geny, 
sposób hodowli - dodaje prezes LZHK. 
Lubelski Związek zrzesza prawie 2000 
hodowców. 

Drogie	hobby		 
Po ocenie i klasyfikacji czempio-

nem III Wiosennej Gali Koni Zimno-
krwistych i zdobywcą Pucharu Wójta 
Gminy Wisznice dla Najlepszego Ko-
nia pokazu został gniady ogier Bór. 
Jego właścicielem jest Adam Miśkie-
wicz z Gościeradowa Plebańskiego. 
Tytuł wiceczempiona oraz puchar 
od Lubelskiego Związku Hodowców 
Koni uzyskał kasztanowy ogier Fuks, 
którego właścicielem jest Krzysztof 
Leszczyński z Wólki Tarnowskiej. Pu-
char starosty bialskiego dla najlep-

szego konia powiatu bialskiego wy-
walczył kary ogier Geronimo, którego 
właścicielem jest Mirosław Gołoś,  
z miejscowości Kołczyn Kolonia. Obecni  
w Wisznicach hodowcy jak jeden mąż 
powtarzali, że ostatnie lata należą do 
wyjątkowo chudych. – Cena na koninę 
jest niska, nie ma zbytu, nie ma ekspor-
tu – mówi Henryk Wójtowicz. Polskie 
konie kupują Włosi, Francuzi. Jedna  
z największych ubojni w kraju znajduje 
się Rawiczu, jej właścicielami są Włosi. 
- Cena słaba i nie ma po co koni trzy-
mać. Teraz tylko entuzjaści hodują. To 
za drogie hobby. - narzeka Marian De-
midowicz z Bordziłówki w gminie Ros-
sosz. Jacek Makaruk z Horodyszcza, 
prezes terenowego koła hodowców 
koni w Białej Podlaskiej konie hoduje 
w rodzinie od lat. Wcześniej robił to 
jego dziadek i ojciec. - Kiedyś stary 
hodowca powiedział mi, że konie to 
hobby dla ludzi chorych psychicznie. 
Żaden lekarz nie zna na to lekarstwa - 
żartuje Makaruk.  Sam jest właścicie-
lem 9 klaczy i ogiera, ale od trzech lat 
nie sprzedał żadnego konia. - Jedyną 
zachętę do kontynuowania hodowli 
oprócz pasji jest program ochrony za-
sobów genetycznych - mówi hodowca. 

(Łukasz Prusak Wspólnota Bialska)

Wnikliwa ocena przez jurorów

W oczekiwaniu na klasyfikację

Próba dzielności w wykonaniu ogiera Belfra

Próba dzielności – ogier Fikus

Ogier Geronimo zdobywca pucharu starosty 
bialskiego dla najlepszego konia powiatu 

bialskiego
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18 kwietnia po raz pierwszy obcho-
dzony był Dzień Pamięci Podlaskich 
Ofiar Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych. W szczególności 
poświęcony był 45 mieszkańcom by-
łego powiatu Biała Podlaska, areszto-
wanych 12 września 1942 r. Inicjatorem 
obchodów był Sławomir Hordejuk  
z Białej Podlaskiej. Obchody rozpo-
częły się nabożeństwem w kościele 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Białej Podlaskiej. Godzinę 
później w sali konferencyjnej kościoła 
rozpoczęło się spotkanie. Henryk Mi-
kulski, prezes bialskiego koła Polskiego 
Związku byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych przywitał wszystkich 
zebranych. W szczególności byłych 

Dzień pamięci więźniów 
obozów koncentracyjnych

więźniów obozów koncentracyjnych 
oraz ich rodziny. Cezary Nowogrodz-
ki odczytał list napisany specjalnie 
na tę uroczystość przez posła Adama 
Abramowicza. Ze względu na pogrzeb 
prezydenta, poseł nie mógł przybyć 
na spotkanie. Nowogrodzki przybliżył 
zebranym cel spotkania, dokonując 
krótkiego rysu historycznego wyda-
rzeń z września 1942 r. Mówił również 
o hitlerowskim terrorze, a także ma-
sowych aresztowaniach w powiecie 
bialskim. Kolejnym prelegentem był 
Zdzisław Badio, prezes PZbWPHWiOK 
woj. lubelskiego. Opowiadał o swoim 
pobycie na Majdanku. Okazało się, że 
przebywał w obozie w tym samym cza-
sie i w tym samym baraku, co podlascy 
więźniowie aresztowani we wrześniu 
1942 r. Po nim głos zabrał starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski, który mówił o 
martyrologii ludności na Południowym 
Podlasiu w okresie II wojny światowej. 

Żywa	historia	
Na spotkanie przybyła również 

Maria Wiśnioch, która jest pełnomoc-
nikiem dyrektora ds. kontaktów z me-
diami i publicznością Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie. 
Przytoczyła ona fragmenty wspomnień 
Aleksandra Bandzarewicza ze wsi Żuki 
(gm. Tuczna), któremu udało się uciec 
z Majdanka pod koniec października 
1942 r. Mówiła również o warunkach 
panujących w obozie w trakcie jego ist-
nienia od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. 
Przedstawiła również dane statystyczne 
dotyczące więźniów w poszczególnych 
latach.  Na koniec głos zabrał Sławomir 
Hordejuk. Organizator mówił o potrze-
bie organizowania takich spotkań. - Tym 
bardziej, że na terenie obecnego powia-
tu żyje niespełna 10 więźniów obozów 
koncentracyjnych. Jest to ostatni mo-

Wykaz	aresztowanych	
12	września	1942	roku	

i	osadzonych	na	Majdanku
Wieś Przechód: Stefan Marty-

niuk (20 l.); Jan Władyczuk (35 l.). 
Rozwadówka: Bazyli Chilczuk (35 
l.), Feliks Kościuczyk (28 l.); Jan 
Olesiejuk (28 l.); Jan Rudzki (35 l.). 
Sosnówka: Kazimierz Łogonowicz 
(18 l.); Paweł Wawryszuk (35 l.). 
Wygnanka: Jan Pachtusow (50 l.). 
Żeszczynka: Stefan Odyniec (17 l.); 
Jan Gulewski (32 l.); Iszko Korneli 
(40 l.); Adam Sidoruk (40 l.); Jan Si-
doruk (35 l.); Eliasz Sidoruk (32 l.): 
Stefan Skrzyński (21 l.); Czesław Zu-
belewicz (20 l.); Izydor Wroński (31 
l.); Franciszek Danieluk (15 l.); Feliks 
Wilczyński (13 l.); Maciej Chilczuk 
(40 l.); Bazyli Howoruszko (35 l.). 
Bokinka Pańska: Franciszek Cudny 
(24 l.); Piotr Hulewski (24 l.); Alek-
sander Korżyński (19 l.); Aleksander 
Peszko (19 l.). Ogrodniki: Piotr Na-
zaruk (20 l.). Mazanówka: Tadeusz 
Bandzarzewski (31 l.); Jan Samoluk 
(30 l.). Tuczna: Antoni Papiński (30 
l.); Józef Lipko (50 l.); Franciszek 
Skolimowski (30 l.); Bronisław Sa-
wicki (30 l.); Rafałek Feliks (40 l.); 
Kazimierz Marek (45 l.). Wiski: Sta-
nisław Papiński (30 l.); Franciszek 
Domański (35 l.); Andrzej Piwoni 
(43 l.); Franciszek Rudzki (38 l.); Jó-
zef Koc (31 l.); Leon Miciuk. Żuki: 
Antoni Felkowski (21 l.); Franciszek 
Kurowski (20 l.); Józef Andrzejewicz 
(20 l.); Aleksander Bandzarewicz (25 
l.). Spośród aresztowanych przeży-
li: Feliks Wilczyński (po kilkutygo-
dniowym pobycie zwolniony jako 
dziecko do lat 14), Aleksander Ban-
dzarewicz, Kazimierz Łogonowicz, 
Paweł Wawryszuk (uciekli z obozu 
pod koniec października 1942 r.), 
Stefan Odyniec (uciekł z obozu 18 
grudnia 1942 r.), Aleksander Kor-
żyński (uciekł w styczniu 1943 r.).

Organizatorzy	spotkania	
Spotkanie zorganizował Polski 

Związek Byłych Więźniów Politycz-
nych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych – Oddział  
w Białej Podlaskiej oraz Galeria 
„Ulica Krzywa”. Organizatorzy 
dziękują serdecznie staroście bial-
skiemu Tadeuszowi Łazowskiemu 
oraz prezydentowi miasta Biała 
Podlaska Andrzejowi Czapskiemu 
za wsparcie finansowe.

Uciekł z Majdanka 
W spotkaniu udział wzięli m.in. 

Kazimierz Łogonowicz (ur. 1924 
r.) z Sosnówki, były więzień Maj-
danka (nr obozowy 14039). Jest 
on jedynym żyjącym więźniem  
z aresztowanych 12 września 1942 
roku. Jako jednemu z nielicznych 
udało mu się uciec z obozu w listo-
padzie 1942 r. Obecny był również 
Paweł Bieliński (1921 r.) z Białej 
Podlaskiej, który przez 27 miesięcy 
przebywał w obozie koncentracyj-
nym Dachau (nr obozowy 42887). 
Z Radzynia Podlaskiego przyjechał 
Stanisław Wiater (ur. 1919 r.), były 
więzień Majdanka. W trakcie spo-
tkania głos zabrał inny więzień tego 
obozu – Feliks Sawicki (ur. 1926 r.). 
Wraz z Bolesławem Łukaszukiem 
(obaj ze Studzianki, gm. Łomazy) 
przebywali na Majdanku od grudnia 
1943 r. do lipca 1944 r.

ment, aby spotkać się ze świadkami, 
którzy przeżyli piekło hitlerowskich 
obozów zagłady.  To spotkanie z „żywą 
historią” – podkreślał Hordejuk. 

M i a s t o  B i a ł a  Po d l a s k a  
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Delegacja strażaków z gminy 
Wisznice uczestniczyła w 6 Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Strażaków na 
Jasnej Górze.  W uroczystościach 
wzięło udział 50 tysięcy zawodowych 
i ochotniczych strażaków z całego 
kraju. Zgromadzonych powitał prze-
or Jasnej Góry o. Roman Majewski. 
Dziękował strażakom za przybycie do 
sanktuarium, przywiązanie do wiary  
i tradycji, a także za każde uratowanie 
życie i mienie oraz służbę, bez której 
trudno wyobrazić sobie funkcjono-
wanie społeczeństwa. Mszą św. cele-
brował na jasnogórskim szczycie me-
tropolita gdański arcybiskup Sławoj 
Leszek Głodź. Część homilii abp Głódź 
poświęcił patronowi strażaków - św. 
Florianowi. Metropolita przekonywał, 
że podobnie jak on, także każdy stra-
żak musi być człowiekiem z zasadami, 
gotowym do poświęcenia i ofiary. Me-
tropolita powiedział, że strażacy nie 
tylko gaszą pożary, ale są też wzywani 
do wypadków, katastrof i klęsk żywio-
łowych. By wykonywać taki zawód, 
trzeba odwagi i poświęcenia; stra-
żacy dają poczucie bezpieczeństwa  
i nic dziwnego, że cieszą się uznaniem.

13 kwietnia w świetlicy odbyło się 
posiedzenie plenarne Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego OSP i podsumowa-
nie konkursu plastycznego „Strażak 
ratownik oczami dzieci i młodzieży”. 
W pierwszej części posiedzenia zo-
stał odczytany protokół z oceny prac 
nadesłanych  w roku 2010 na konkurs 
plastyczny organizowany przez wła-
dze obwodu brzeskiego na Białorusi 
do udziału w którym po raz drugi za-
proszono dzieci i młodzież z powiatu 
bialskiego. Uczniowie i ich opiekuno-
wie otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i upominki ufundowane przez starostę 
bialskiego, oraz mieli możliwość zapo-
znania się ze sprzętem jaki znajduje się 
na wyposażeniu JRG PSP, a także ob-
serwować pracę strażaków podczas 
pozorowanej akcji ratunkowej. W dru-
giej części spotkania strażacy ochotni-
cy ocenili swoją pracę w 2009 roku. Na 
terenie powiatu działa 148 jednostek 
OSP, w roku 2009 powstała 1 jednost-
ka w Halasach gm. Międzyrzec Podla-
ski. W strukturach krajowego systemu 
ratowniczo gaśniczego działa 25 jed-
nostek OSP. W szeregach OSP  dzia-
ła ogółem 4366 czynnych członków.   
W 2009 roku przybyło ich 153. Zwięk-
szyła się także liczba kobiet działają-
cych w OSP. W powiecie bialskim jest 

Gmina Wisznice/Powiat Bialski

Ryngraf	Pożarnictwa	Polskiego
Najważniejszym punktem uro-

czystości było zawieszenie w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej Ryn-
grafu Pożarnictwa Polskiego. Przed-
stawia on na tle odlanej w metalu 
mapy Polski, sylwetkę klasztoru ja-
snogórskiego, Matkę Boską Często-
chowską z Dzieciątkiem i strażacki 
kask otoczonym liśćmi wawrzynu. 
Pielgrzymka strażaków organizo-

wana jest na Jasnej Górze, co pięć 
lat. Organizowana jest przed Dniem 
Strażaka, czyli świętem św. Floriana. 
Zwyczaj spotkań w Częstochowie 
wywodzi się z okresu przedwojen-
nego - 18 czerwca 1939 r. na Jasnej 
Górze odbył się Zjazd Strażactwa 
Polskiego. Było to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w historii pol-
skiego pożarnictwa.

(Jolanta Kwiatek)

Uczcili	ofiary	tragedii	
Posiedzenie plenarne Zarządu 

Oddziału Powiatowego i podsu-
mowanie konkursu plastycznego 
„Strażak ratownik oczami dzieci  
i młodzieży” odbyło się pod prze-
wodnictwem prezesa ZOP dh Ta-
deusza Łazowskiego, z udziałem 
komendanta miejskiego PSP bryg 
Zbigniewa Łaziuka, kapelanów 
strażaków: Diecezjalnego ks. Ro-
mana Sawczuka, powiatowego 
ks. Henryka Jakubowicza. Przed 
przystąpieniem do realizowania 
porządku obrad, biorący udział  
w posiedzeniu uczcili minutą ciszy 
poległych w katastrofie prezydenc-
kiego samolotu.

Nagrodzeni	
w	konkursie	strażackim	

I grupa szkoły podstawowe kla-
sy I - III:

Kacper Misiejuk – SP Szóst-
ka, Krzysztof Kalinowski – SP nr 2  
w Międzyrzecu Podlaskim, Szymon 
Wojtowicz – SP w Piszczacu, Wiktoria 
Wowczeniuk – SP w Kobylanach, Ju-
lia Gryciuk – SP w Dobryniu Dużym

II grupa szkoły podstawowe 
klasy IV - VI:

Ewelina Mirończuk – SP w Ko-
marnie Kolonii, Andżelika Sałama-
cha – SP w Dubowie, Kinga Chmiel 
– SP w Rogoźnicy, Piotr Rosiński – 
SP w Rogoźnicy, Damian Pawluczuk 
– SP w Dobryniu Dużym

III grupa szkoły gimnazjalne:
Izabela Wasyluk – gimnazjum 

w Janowie Podlaskim, Małgorzata 
Ignatiuk – gimnazjum w Łomazach, 
Agata Domańska – gimnazjum  
w Piszczacu, Piotr Piwoni – gimna-
zjum w Tucznej, Joanna Stawecka 
– gimnazjum w Wisznicach. 

Strażak ratownik oczami dzieci i młodzieży
ich w sumie 87. Na terenie powiatu 
działają 2 strażackie orkiestry dęte tj, 
Łomazy i Rossosz. Powstaną kolejne. 

Strażacy z Wisznic i pielgrzymka na Jasną Górę
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G m i n a  K o n s t a n t y n ó w

W kościele parafialnym pw, Świętej 
Elżbiety w Konstantynowie odbyła się 
uroczysta msza święta podczas której 
nastąpiło przekazanie sztandaru ŚZŻAK 
koła w Konstantynowie gimnazjum im. 
Cypriana Norwida. Mszy przewodni-
czył ks. proboszcz Waldemar Tkaczuk, 
homilię wygłosił były proboszcz parafii 
Konstantynów - Kapelan ŚŻZAK koła 
w Konstantynowie ks. kanonik Mie-
czysław Milczarczyk. W uroczystości 
uczestniczył starosta bialski oraz byłe  
i obecne władze samorządowe z gminy 
Konstantynów. Sztandar dyrektor gim-
nazjum  Annie Czubaj przekazał Adam 

Gimnazjum ze sztandarem 
Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej 

12 kwietnia w szkole podstawo-
wej w Komarnie Kolonii, odbyła się 
uroczystość poświęcona Męczen-
nikom Podlaskim oraz wspomnie-
niom Papieża Jana Pawła II w piątą 
rocznicę śmierci. Gościem szczegól-
nym był ksiądz Zbigniew Nikoniuk 
proboszcz Parafii Neounickiej w Ko-
stomłotach, który przybliżył wszyst-
kim historię Unitów Podlaskich oraz 
historię Parafii Neounickiej. Wycho-
wując uczniów w duchu wiary i po-
szanowaniu historii naszego kraju  
i regionu, nauczycielki: języka pol-
sk iego Agnieszka Typa, histori i 
Urszula Szewczuk i religii Monika 
Maleńczyk realizowały na lekcjach 
projekt dotyczący ,,Świętych Mę-
czenników Podlaskich”. Uroczystość 
była podsumowaniem tego projektu, 
a jednocześnie wspomnieniami na-
szego Papieża Jana Pawła II. - Wie-
rzymy, że przekazywane podczas 
takich uroczystości środowiskowych 
treści historyczne, religijne, regio-
nalne i patriotyczne na długo pozo-
staną w pamięci naszych uczniów 
- podkreślali pedagodzy. W uro-
czystości uczestniczyli: ksiądz Zbi-
gniew Nikoniuk, Romuald Murawski 
wójt gminy Konstantynów, Elżbieta 
Łazowska sekretarz gminy Konstan-
tynów, Małgorzata Kolenda dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego  
w Konstantynowie, ksiądz Stanisław 
Smoliński, Mieczysław Bienia, Ro-
dzice uczniów, grono pedagogiczne, 
pracownicy szkoły oraz uczniowie.  

(Agnieszka Typa)

Pamiętali 
o  męczennikach 

Podlaskich
,,Bóg nie żąda od nas rzeczy, które 
nas przerastają”

Jan Paweł II

Cześć artystyczna w wykonaniu uczniów

Celiński Walne zgromadzenie członków 
koła zdecydowało o rozwiązaniu z po-
wodu niewielkiej liczby członków, którzy 
ze względu na swój wiek nie są w sta-
nie utrzymać działalności Koło ŚZŻAK 
w Konstantynowie funkcjonowało od 
1990 roku. W momencie założenia liczy-
ło 40 członków, w chwili obecnej pozo-
stało 15. Decyzja o przekazaniu sztan-
daru gimnazjum zapadła 3 lata temu. 
Fundatorem sztandaru był o. Eustachy 
Rakoczy - były przeor Klasztoru Pauli-
nów w Leśnej Podlaskiej. Uroczystość 
odbyła się 20 kwietnia. 

(R. Murawski)  

W sali widowiskowej GOKiO  
w Wisznicach miłośnicy kultury języka 
polskiego wzięli udział w I Gminnym 
Konkursie Ortograficznym o „Pió-
ro wójta”. Mistrzem ortografii został 
Wojciech Wiczuk, drugie miejsce 
zajął Michał Kapczuk, trzecie Kata-
rzyna Rabczewska. IV miejsce zajęli:  

Michał Chilczuk, Patrycja Chodkowska 
i Martyna |Nowak. Przewodniczącą 
jury była Regina Dragan, emeryto-
wana nauczycielka języka polskiego. 
W skład komisji konkursowej wcho-
dziły również Elżbieta Sokołowska  
i Jolanta Kwiatek. Impreza rozpoczę-
ła się minutą ciszy, dla uczczenia pa-
mięci tragicznie zmarłej w katastrofie 
pod Smoleńskiem Krystyny Boche-
nek, inicjatorki dyktanda ogólnopol-
skiego. Tekst, który podyktowała Elż-
bieta Sokołowska - dyrektor GOKiO, 
nie należał do łatwych. -  Głównym 
celem konkursu ortograficznego było 
wyłonienie mistrza ortografii gminy 
wisznice oraz popularyzowanie kultu-
ry języka polskiego wśród młodzieży  
i dorosłych - mówią organizatorzy. Im-
preza odbyła się 20 kwietnia. 

(Jolanta Kwiatek)

Gmina Wisznice
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Po w i a t  B i a l s k i

8 kwietnia w senacie odbyło się 
otwarcie wystawy „Południowe Pod-
lasie dziś i jutro”. Oficjalnego otwarcia 
dokonał marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz. W imieniu organizato-
rów wystawy głos zabrał Tadeusz Ła-
zowski starosta bialski, który w kilku 
słowach zaprezentował walory ziemi 
bialskiej. - na terenach południowego 
Podlasia bez trudu można odnaleźć 
wiele miejsc, w których środowisko 
przyrodnicze pozostało w niezmie-
nionym stanie - Zachowały się tu 
duże kompleksy leśne oraz malow-
nicze doliny rzek z wyjątkową fauną  
i florą, chronioną w Parku Krajobra-
zowym „Podlaski Przełom Bugu” 
Szczególnie polecanym miejscem jest 
stadnina koni w Janowie Podlaskim - 
najsłynniejsze w świecie gniazdo ho-
dowlane konia arabskiego - zachęcał 
starosta. Na Podlasiu można skorzy-
stać z aktywnego wypoczynku w przy-
jaznym, ekologicznym środowisku na 
atrakcyjnych szlakach i ścieżkach tu-
rystycznych, podziwiając piękno za-
bytków architektury oraz unikalnych 

Uroki Południowego Podlasia w senacie

 Wystawę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Podlasia”

w skali kraju obiektów sakralnych  
i miejsc kultu religijnego. Tereny nad-
bużańskie południowego Podlasia od 
wieków stanowiły granicę a zarazem 
miejsce stykania się i przenikania 
kultur i religii. - U nas spotkacie się 
państwo z serdecznym przyjęciem 

mieszkańców oraz poznacie tradycje, 
obyczaje i gościnność południowego 
Podlasia - mówił starosta Łazowski. 
Wystawę uświetnił występ ar ty-
styczny zespołu pieśni i tańca „Dzieci 
Podlasia”, który wspaniałą muzyką  
i pięknymi strojami zachęcał do wizy-

ty w naszych stronach. Na otwarcie 
wystawy przybyli również posłowie 
naszej ziemi m.in. Franciszek Jerzy 
Stefaniuk, Tadeusz Sławecki, Adam 
Abramowicz oraz senator Józef Ber-
gier – inicjator wystawy. 

Na	najwyższym	szczeblu	
Powiat i miasta współorganizujące 

wystawę reprezentowane były na naj-
wyższym szczeblu. Powiat bialski re-
prezentował starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, przewodniczący rady po-
wiatu Przemysław Litwiniuk, Bożenna 
Kaliszuk – dyrektor wydziału rozwoju 
i promocji, Elżbieta Chwalczuk – in-
spektor wydziału rozwoju i promocji. 
Miasto Biała Podlaska reprezentowali: 
Andrzej Czapski – prezydent,  Renata 
Szwed – dyrektor gabinetu prezy-
denta, Maciej Buczyński – naczelnik 
wydziału strategii i rozwoju, Łukasz 
Hodun- inspektor wydziału strategii 
i rozwoju w Urzędzie Miasta Biała 
Podlaska. Miasto Międzyrzec repre-
zentowali: Artur Grzyb – burmistrz 
miasta, Leszek Szczerbicki – dyrektor 
MOK w Międzyrzecu Podlaskim oraz 
Danuta Mikołajczuk – skarbnik. Każdy  
z uczestników wernisażu otrzymał torbę  
z licznymi wydawnictwami o ziemi 
bialskiej. Podczas wystawy odbyła się 
również degustacja tradycyjnego pod-
laskiego sękacza przygotowana przez 
Cukiernię „Zaniewicz” z Międzyrzeca 
Podlaskiego.

(PG)

Wystawa fotografii prezentująca piękno ziemi podlaskiej

Przemawia starosta Tadeusz Łazowski 
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M i a s t o  B i a ł a  Po d l a s k a

W środę 21 kwietnia w Białej 
Podlaskiej odbyło się spotkanie  
z Romualdem Koperskim, podróż-
nikiem, przewodnikiem po Syberii, 
pionierem wypraw samochodowych 
po rozległych terenach Syberii, pisa-
rzem, dziennikarzem, reportażystą, 
fotografem, pilotem samolotowym 
I klasy, myśliwym, nurkiem oraz 
zawodowym muzykiem-pianistą. 
Podróżnik odbył wiele podróży po 
Syberii, m.in. w 1994 r. przejechał 
z Zurychu do Nowego Jorku przez 
Syberię. Swoje wspomnienia z tej 
podróży opisał w książce „Pojedynek  
z Syberią”. Książka stała się best-
sellerem, a obecnie w druku jest  
4 jej wydanie. Poza tym jest autorem 
książek „Przez Syberię na gapę”, „Sy-
beria odyseja zimna” oraz „1001 ob-
razów Syberii”. Koperski określa sie-
bie jako „Przewodniczący Kuli Ziem-
skiej”. Jest pomysłodawcą oraz or-
ganizatorem 3 edycji rajdu samocho-
dowego Transsyberia, w tym trwają-
cego 39 dni najdłuższego i najtrud-
niejszego rajdu samochodowego  

Zdobywca Syberii w Białej Podlaskiej

Po raz drugi w tym roku odbył się 
konkurs slawistyczny dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Ubiegłoroczna, 
pierwsza edycja konkursu zgromadziła 
głównie uczniów szkół z terenu powiatu 
bialskiego. W tym roku - między innymi 
dzięki patronatowi marszałka wojewódz-
twa lubelskiego, Krzysztofa Grabczuka  
i lubelskiego kuratora oświaty, Krzysz-
tofa Babisza – do konkursu przystą-
pili uczniowie szkół średnich z całego 
województwa. Celem konkursu była 
popularyzacja wiedzy o kulturze i języ-
kach krajów słowiańskich, przybliże-
nie uczniom wiadomości dotyczących 
zarówno wspólnego dziedzictwa kul-
turowego Słowiańszczyzny. Komisja 
konkursowa złożona z pracowników na-
ukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej 
UMCS wysłuchała 15 prezentacji, wyło-
nionych w wyniku dwóch poprzednich 
etapów konkursu, w których rywalizo-
wało łącznie 72 uczestników z 18 szkół 
województwa lubelskiego. Prezentacje 
finałowe podejmowały problematykę  
z zakresu kultury rosyjskiej, białoruskiej, 
bułgarskiej i ukraińskiej, w większości 
poświęcone były obrzędowości dorocz-
nej (zwyczaje i obrzędy bożonarodzenio-
we, noworoczne, karnawałowe, święto-

znają języki i kulturę słowian Goście	uroczystości
 
Finał II konkursu slawistycz-

nego odby ł  s i ę  21  k w ie tn ia  
w Kolegium Licencjackim UMCS 
w Białej Podlaskiej. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in. konsul 
Białorusi Władimir Ananicz, sta-
rosta powiatu bialskiego Tadeusz 
Łazowski, starosta powiatu wło-
dawskiego Janusz Adam Kloc, 
prodziekan Wydziału Humani-
stycznego UMCS prof. Barbara 
Hlibowicka-Węglarz, lubelski wi-
cekurator oświaty Henryk Bog-
dan Wagner, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Edukacji  
i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie Marek Sikora, pra-
cownicy Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej UMCS. Organizatorami 
konkursu były: Instytut Filologii 
Słowiańskiej UMCS w Lublinie, 
Kolegium Licencjackie UMCS  
w Białej Podlaskiej, Koło Nauko-
we Slawistów przy Kolegium Li-
cencjackim UMCS w Białej Podla-
skiej i Podlaska Fundacja Wspie-
rania Talentów w Białej Podlaskiej 

Prezentacje uczestników przebiegały w 
wesołej formie

na świecie Transsyberia – Gigant 
2004 Atlantyk-Pacyfik-Atlantyk, li-
czącego 30 tys. km. Ponadto, w 1998 
r. odbył samotny spływ pontonem 

po rzece Lena, najdłuższej rzece 
wschodniej Syberii (4500 km) za co 
otrzymał tytuł Podróżnika 1999 roku.
Opowiadał	o	badaczach	Syberii	
W czasie spotkania podróżnik 

zaprezentował zdjęcia ze swoich 
wypraw syberyjskich. Opowiadał  

o pierwotnych ludach zamieszku-
jących Syberię oraz o Polakach, 
którzy badali Syberię (Dybowski, 
Sieroszewski, Czekanowski). Polska 
diaspora zamieszkuje Syberię już 
od czterech wieków. Mówił również 
o udanej wyprawie w poszukiwaniu 
grobu Jana Czerskiego (1845-1892), 
polskiego przyrodnika i badacza 
Syberii. Zorganizował ją w 110-tą 
rocznicę śmierci wybitnego geologa.  
W bardzo barwny i ciekawy sposób 
opowiadał o zimowych wyprawach 
syberyjskich po bezdrożach i miej-
scach do których nik t wcześniej 
nie dotarł. Jedną z ostatnich jego 
wypraw był rajd stulecia z Paryża  
do Cieśn. Beringa (18 000 km), zakoń-
czony 3 marca 2008 r. Warto nadmie-
nić, że 9 kwietnia Romuald Koperski 
wpisany został do Księgi Rekordów 
Guinnesa w kategorii „Najdłuższy 
Koncer t For tepianowy na Świe-
cie”. Jego koncert, który odbył się  
w CH Alfa w Gdańsku trwał 103 go-
dziny i 8 sekund.

(Sławomir Hordejuk)

jańskie) i rodzinnej (ślub i wesele, śmierć 
i pogrzeb). Zwycięska prezentacja, przy-
gotowana przez Rafała Grochowskiego  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej 
Podlaskiej podejmowała zagadnienie 
śmierci i pogrzebu w rosyjskiej tradycji 
prawosławnej.  Uczestnicy II Konkur-
su Slawistycznego otrzymali nagrody 
książkowe i rzeczowe ufundowane przez 
zarząd powiatu bialskiego, włodawskie-
go, świdnickiego, wójta gminy Wisznice, 
marszałka województwa lubelskiego, 
dziekana wydziału humanistycznego 
UMCS oraz kuratorium oświaty.

(Agnieszka Dudek-Szumigaj)
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W gminie Sławatycze i w Doma-
czewie na Białorusi przebywała 3 
osobowa grupa potomków Olędrów 
z Nejdorf – Nejbrow (późn. Mościce 
Dolne i Górne), reprezentująca Sto-
warzyszenie „Kolonia macierzysta 
Neudorf i kolonie córki” (Bugholendry) 
w Niemczech. W skład grupy zwie-
dzających ziemie, gdzie przez ponad 
3 wieki żyli ich przodkowie osadzeni 
na prawie holenderskim w 1617 roku 
wchodzili: Zygfryd Ludwig - prezes 
stowarzyszenia, Jens Ryl - skarbnik 
stowarzyszenia oraz towarzysząca im 
w wyprawie, urodzona i mieszkająca 
przez 10 przedwojennych lat w Ka-
ciach k/Domaczewa Genowefa Boehm 
z domu Ryl, która jako osoba bardzo 
dobrze znająca język polski, pełniła 
jednocześnie rolę tłumacza.

Postój	w	Siedlcach	
6 kwietnia goście na kilka godzin 

zatrzymali się w Siedlcach, gdzie 
pod przewodnictwem pochodzącego  
z Mościc Dolnych Antoniego Chorą-
żego odwiedzili grobowiec rodzinny 
nejdorfskiego pastora z lat 1925-1935 
ks. Ewalda Lodwicha, który w 1928 
roku na plebanii kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Nejdorf przyjmował 
Prezydenta II Rzeczpospolitej Ignacego 
Mościckiego. 7 kwietnia gościli w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sławatyczach 
podejmowani przez sekretarza Urzędu 
Gminy Arkadiusza Misztala, dyrektora 
GOK Bolesława Szuleja w obecności 
pracowników GOK: Elżbiety Gruszkow-
skiej, Malwiny Parczewskiej oraz Hali-
ny Sprychy ze Sławatycz, sołtysa wsi 
Mościce Dolne Eugenii Barbary Szczur  
i Antoniego Chorążego - towarzyszą-
cego gościom w zwiedzaniu różnych 
miejsc na terenie gminy. Goście zapo-
znali się z wystawami dotyczącymi hi-
storii i tradycji Olędrów nadbużańskich, 
uczestniczyli w miłym spotkaniu i roz-
mowach przy kawie oraz wysłuchali 
sentymentalnych piosenek w wykona-
niu Elżbiety Gruszkowskiej. 

Powitanie	w	Sławatyczach	
W drugiej części dnia goście od-

wiedzili Mościce Dolne, gdzie daw-
niej mieszkali ich krewni i kuzyni. Wi-
zyta w okresie wczesnowiosennym 
sprzyjała możliwości zetknięcia się 
ze zjawiskiem powodzi we wsi, które 
niegdyś corocznie boleśnie dotykało 
ich przodków. Kolejnym miejscem  
w programie zwiedzania była wieś 
Kuzawka, skąd można było zobaczyć 
tereny dawnych zabużańskich Mościc 
Górnych, z których pochodziła rodzi-
na Zygfryda Ludwiga, zamieszkująca 
przysiółek dawnego Nejbrow, zwany 
Łaszniewem. Następnie miały miejsce 
krótkie odwiedziny u zaprzyjaźnionej 

21 kwietnia w kolegium licencjac-
kim UMCS w Białej Podlaskiej odbyły 
się wspólne obrady przedstawicieli 
władz samorządowych, oświatowych 
i naukowych poświęcone m.in. współ-
pracy transgranicznej ze wschodem,  
w szczególności z Białorusią. Przedsta-
wiciele środowisk naukowych wysoko 
ocenili dotychczasową współpracę  
z samorządami powiatów bialskiego  
i włodawskiego. O tym, jak ważną rolę 
w rozwijaniu współpracy z naszymi są-
siadami zza wschodniej granicy odgry-
wa młodzież akademicka, dyskutowano  
w kontekście kształcenia i oferty dydak-
tycznej proponowanej przez kolegium 
UMCS. Placówka w ramach specjal-
ności slawistyka kształci studentów  
w zakresie pięciu języków słowiańskich, 
przygotowując swoich absolwentów do 
pracy w takich zawodach jak: tłumacz, 
redaktor, pracownik biura podróży itp. 
Na studiach slawistycznych studenci 
poznają nie tylko język rosyjski, ma-
jący status języka kongresowego, ale 
także (zależnie od profilu) język biało-
ruski, bułgarski, czeski czy ukraiński. 
Ten ostatni język już niebawem będzie 
jednym z przedmiotów, który uczniowie 

Gmina Sławatycze/Powiat Bialski 

wizyta potomków 
nadbużańskich 

Olędrów z niemiec

olęderskiej rodziny Zelentów na kolo-
nii Kuzawka. Ten bogaty w zwiedzanie 
i wrażenia dzień zakończyła wizyta 
na dawnym cmentarzu ewangelickim  
w Zańkowie, zaś wieczór w zajeździe 
w Lisznej upłynął na spotkaniach  
z miłośnikami badań genealogicznych. 
Była to też okazja do obejrzenia i wy-
miany starych fotografii rodzinnych  
i do historycznych dyskusji.

Po	tamtej	stronie	Bugu 
W czwartek 8 kwietnia przez przej-

ście graniczne w Sławatyczach zwie-
dzający udali się do Domaczewa. Tam 
odwiedzili tereny, na których mieszkali 
ich przodkowie oraz nawiedzili cmenta-
rze: ewangelicki - na „Borku” i katolicki 
- w Domaczewie. Pobyt był okazją do 
spotkania się z administratorem do-
maczewskiej strony internetowej zaj-

mującej się także historyczną tematyką 
olęderską Iwanem Prokopiukiem oraz 
mieszkańcami Domaczewa i okolicz-
nych wsi. Po powrocie z Domaczewa 
gościli w domu rodzinnym państwa 
Zelentów, u sołtysa wsi Moście Dolne 
Eugenii Barbary Szczur, przyjmowa-
ni tradycyjnym olęderskim obiadem.  
W tymże domu podejmowana była 
również inna grupa rodzinna Rylów,  
z przydomkiem „Walkowski”, z 88-letnim 
Ludwikiem Rylem na czele, która nieza-
leżnie od działaczy Stowarzyszenia „Bu-
gholendry” wyruszyła w sentymentalną 
podróż z Niemiec. Jedni, jak i drudzy 
obdarowani zostali pamiątkową lekturą 
traktującą o tutejszej historii i tradycji, jak 
również innymi pamiątkami, które z pew-
nością będą im przypominały krainę ich 
młodości, bądź krainę przodków. Dzięki 
społeczno-ustrojowym przemianom 
powstały warunki do ożywienia kon-
taktów ze wszystkimi społecznościami 
zamieszkującymi niegdyś ten skrawek 
gościnnej nadbużańskiej ziemi. Pobliskie 
miasteczka dumne z historycznej trady-
cji funkcjonowania obok siebie trzech 
kultur mogą z podziwem postrzegać tę 
sławatycko - domaczewską ziemię, gdzie 
obok siebie przez kilka wieków współ-
żyły aż cztery kultury wywodzące się  
z różnych narodowości, religii i wyznań.

(Antoni Chorąży)

Rozmawiali 
o współpracy z Białorusią

szkół średnich będą mogli zdawać na 
egzaminie maturalnym.

Międzynarodowa	wymiana	
młodzieży

Uczestnicy obrad omówili rolę i za-
sady realizowanej w naszym regionie 
międzynarodowej wymiany młodzieży 
studenckiej i szkolnej. Omówiono też 
wspólne przedsięwzięcia środowisk 
akademickich i samorządowych organi-
zowane przez UMCS, gminę Wisznice, 
gminę Wola Uhruska, powiat włodaw-
ski, powiat bialski. W kalendarz tego ro-
dzaju przedsięwzięć wpisują się sympo-
zja i seminaria poświęcone współpracy 
transgranicznej; wymienić tu należy 
organizację sympozjum w Wisznicach, 
zaplanowanego na wrzesień br. z udzia-
łem naukowców z UMCS-u, uniwersyte-
tu w Białymstoku, uniwersytetu w Brze-
ściu oraz samorządowców z Brześcia  
i obwodu brzeskiego. 

(Agnieszka Dudek-Szumigaj)

W	SPOTKANIU	BRALI	UDZIAŁ
Starosta Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski, 

Starosta Powiatu Włodawskiego Janusz Adam Kloc, 
Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. 
Barbara Hlibowicka-Węglarz, dyrektor Instytutu Fi-
lologii Słowiańskiej UMCS prof. Feliks Czyżewski, 
dyrektor Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej 
Podlaskiej Tadeusz Pawelec, Lubelski Wicekurator 
Oświaty Henryk Bogdan Wagner, zastępca dyrek-
tora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie Marek Sikora oraz 
pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.
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Po w i a t  B i a l s k i

W środę 21 kwietnia w Łomazach 
odbyły się eliminacje powiatowe do 
52 Ogólnopolskiego Turnieju Sza-
chowego o „Złotą Wieżę” pod pa-
tronatem Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Białej Podlaskiej. Sponsorami 
turnieju było Starostwo Powiatowe 

„Złota Wieża 2010” w Łomazach 

Uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych z województwa lubelskiego już po 
raz piąty wzięli udział w konkursie języka 
niemieckiego. Konkurs został zorganizo-
wany przez Polsko-Niemieckie Centrum 
Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej 
prowadzone przez Podlaską Agencję 
Consultingową  Rectus – Woc, Stowa-
rzyszenie Polska w Unii Europejskiej 
oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
Patronat honorowy nad imprezą:  am-
basador Republiki Federalnej Niemiec  
w Polsce Michael Gerdts, Andrzej Ki-
dyba, konsul honorowy RFN w Lublinie 
prof. Tadeusz Łazowski starosta powia-
tu bialskiego, Lars Vogel dyrektor insty-
tutu Ludwig-Erhard-Stiftung E. V.  Etap   
szkolny konkursu  odbył    się   dnia   10 
marca w  liceach ogólnokształcących 
i technikach z całego województwa. 
Uczestniczyło w nim 280 uczniów z 32 
szkół.

Na	szczeblu	lokalnym	
Etap powiatowy dla uczniów z Białej 

Podlaskiej i powiatu bialskiego miał miej-
sce 10 kwietnia.  Uczestniczyło  w  nim 
40 osób z 6 szkół, z których wyłoniono 
10 najlepszych uczniów (5 z miasta i 5  
z powiatu ).  W powiecie najlepsi okazali 
się: I m.  – Edyta Barańczuk z LO w Jano-
wie Podlaskim. II m. – Krystian Kieczka  
z LO w Międzyrzecu Podl., III m. – Ma-
riola Jaworska z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Międzyrzecu Podl., IV m. 
– Łukasz Lesiuk z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Międzyrzecu Podl., V m.  – 
Tomasz Bogucki z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Międzyrzecu Podl. W Białej 
Podlaskiej kolejność była następująca:  I 
m.  – Marlena Smolak z I LO im. J. I. Kra-
szewskiego, II m. – Patrycja Symeczko  
z II LO im. E. Plater, III m. – Anna Salec-

Konkurs języka niemieckiego 

25 kwietnia w Żeszczynce odbył się 
II Otwarty Powiatowy Przegląd Piosen-
ki Harcerskiej i Turystycznej „Przy ogni-
sku”. Współorganizatorami imprezy by-
ło starostwo powiatowe, urząd gminy  
w Sosnówce oraz stowarzyszenie inicja-
tyw lokalnych w Żeszczynce. Uczestnicy 
rywalizowali w dwóch kategoriach: so-
liści i zespoły. Wśród zespołów jury naj-
wyżej oceniło „Iskierki” reprezentujące 
szkołę podstawową w Konstantynowie. 
Drugim miejscem nagrodzono zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Janowie Pod-
laskim, zaś trzecie miejsce przypadło 
miejscowemu zespołowi „Biesiadni-
cy”. Wśród solistów pierwszym miej-
scem wyróżniono Małgorzatę Bahonko  
z Drelowa, przed Natalią Welik z So-
snówki i Edytą Prudaczuk z Przechodu.  
Na szczególną uwagę zasługuje laure-
atka pierwszego miejsca, która wygrała 
swoją konkurencje po raz wtóry. Miej-
scowi „Biesiadnicy” także zajęli miejsce 
na podium po raz kolejny. Zorganizowa-
nie imprezy możliwe było dzięki wspar-
ciu UG w Sosnówce, a także sponsorów 
w osobach okolicznych przedsiębior-
ców: Lidii i Krzysztofa Sokołowskich oraz 
Wojciecha Kowalczyka. Nagrody i dy-
plomy ufundowane przez starostwo po-
wiatowe wręczała Marianna Tumiłowicz 
– dyrektor wydziału spraw społecznych.

(Halczuk)

Przegląd Piosenki 
w żeszczynce

w Białej Podlaskiej oraz Urząd Gminy 
w Rossoszu. W turnieju wzięło udział 
24 zawodników z sześciu drużyn. Po 
pięciorundowej walce wyłoniono 
zwycięzców. Pierwszą lokatę zaję-
ła drużyna ULKS „Niwka” Łomazy I 
w składzie: Marek Uściński, Michał 

ka z Katolickiego LO, IV m.  – Klaudia 
Bebczuk  z I LO im. J. I. Kraszewskiego, 
V miejsce – Monika Izdebska z II LO im. 
E. Plater. Do finału wojewódzkiego za-
kwalifikowało się 15 uczniów z miasta  
i powiatu, którzy w eliminacjach po-
wiatowych otrzymali największą liczbę 
punktów. 24 kwietnia  roku odbył się finał 
wojewódzki  do którego zakwalifikowało 
się 56 uczniów. Do części pisemnej przy-
stąpiło 40 uczniów z 20 szkół.  W skład ju-
ry weszli Mirosława Michałek, Katarzyna 
Borysiuk oraz Roman Bocian.  Z grupy 40 
uczniów do etapu ustnego zakwalifiko-
wało się 11 uczestników. Po podsumo-
waniu punktów z obu części (pisemnej  
i ustnej) wyłoniono zwycięzców. 

Uściński, Maciej Demidowicz oraz 
Agnieszka Korzeniewska. Drugie 
miejsce przypadło reprezentantom 
ULPKS „Orlik” Rossosz I: Mirosław 
Weremkowicz, Adrian Weremkowicz, 
Damian Bańkowski oraz Aleksandra 
Weremkowicz. Trzecią lokatę wywal-
czyła drużyna ULKS „Niwka” Łomazy 
II w składzie: Arkadiusz Korzeniew-
ski, Michał Szudko, Łukasz Guz oraz 
Monika Woszczyno. Na zakończe-
nie eliminacji sędzia główny Marek 
Uściński, kierownik turnieju Marek 
Czech oraz współorganizator im-
prezy Jan Dąbrowski wręczyli zwy-
cięskim zawodnikom statuetki i oko-
licznościowe puchary „Złota Wieża 
2010”. Kolejny turniej już za rok.

(M. Czech)

Najlepsi	z	niemieckiego	

I m. Jakub Filipowski z III LO w Zamościu

II m. Damian Wróbel z I LO w Radzyniu Podl.

III m. Kaludia Zwierzchowska z I LO w Radzyniu Podl.

IV m. Barbara Skowronek z II LO w Lublinie

V m. Ewa Serwan z II LO w Lublinie

VI m. Ludwika Wodyk z I LO w Łukowie

VII m. Aleksandra Rożek z II LO w Lublinie

VIII m.  Ewa Głowacka z III LO w Lublinie

IX m. Justyna Bajkowska z II LO w Zamościu

X m.  Aleksandra Lapińska z III LO w Zamościu

XI m. Anna Salecka z Katoliciego LO w Białej Podl.
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Horodyszcze to miejscowość po-
łożona za Wisznicami jadąc od strony 
Białej Podlaskiej. Nazwa miejscowości 
powstała od grodów, które istniały na 
tym terenie we wczesnym średnio-
wieczu grodzisk. Miasteczko zostało 
założone w II poł. XVI w. było wła-
snością książąt Połubińskich, którzy 
uzyskali dla niego u króla Zygmunta 
Augusta prawa miejskie w II połowie 
XVI w. Kolejni zarządcy miejscowości 
to rody Dembińskich, Firlejów, Mo-
gielnickich, Potockich, Frankowskich, 
Horodyskich. Wobec braku perspek-
tyw na rozwój miasta senat Królestwa 
Polskiego w 1875 roku odebrał mu 
prawa miejskie. W 1915 roku cofające 
się wojska rosyjskie niemal całkowicie 
spaliły wieś. Nowe domy zaczęto po 
wojnie budować już w innym miejscu. 
Kilka ocalałych domów i pogorzelisko 
miejscowi nazywają do dzisiaj Staro-
sielem. Do czasów obecnych pozostał 
w Horodyszczu zespół pałacowy. 
Spod	pióra	włoskiego	architekta 

Pałac w stylu klasycystycznym 
zbudowano w latach dwudziestych 
XIX wieku dla Juliana Frankowskiego. 
Opracowania podają, że projektantem 
obiektu był  Antonio Corazzi (1792-
1877) – włoski architekt. Wnętrze zo-
stało przekształcone w latach okupacji 
niemieckiej 1939-45. Po zakończeniu 
działań II wojny światowej budynek 
zaadoptowano na szkołę rolniczą. 
Niestety zabytek niszczał używany 
jako mieszkania prywatne i pomiesz-
czenia gospodarcze. Trafił ponownie 
w ręce kolejnego właściciela, który 
odnawia obiekt. Pałac wymurowano 
z cegły, otynkowano. Zaprojektowany 

Horodyszcze i zapomniany pałac
został na rzucie prostokąta z wgłęb-
nym portykiem, a od frontu z charak-
terystycznym półkolistym ryzalitem  
i trójbocznymi ryzalitami w elewacjach 
bocznych. Układ wnętrza jest syme-
tryczny. Na parterze za portykiem 
znajduje się hall o ściętych wewnętrz-
nych narożach i za nim owalny salon. 
Główna klatka schodowa przylega do 
portyku i hallu. Na piętrze salon od 
frontu nad hallem oraz traktem tylnym 
połączonym z salą balową na osi i sa-
lonami po bokach. Wnętrza nakryte są 
sufitami o profilowanych gzymsach  
z fasetami i rozetami pośrodku. W po-
mieszczeniach postawiono sklepione 
nisze na piece. W salonie na parterze 
sufit podparty został czterema czwo-
robocznymi filarami  na osiach ścian 
bocznych, zaś prostokątne wnęki ujęte 
parami kolumn doryckich o kanelu-
rach częściowo zatynkowanych. 

Park	i	aleja	lipowa
W sali balowej na piętrze umiesz-

czono nisze w ścianie przeciwległej do 
ryzalitu, między nimi na osi kominek 
klasycystyczny z okładziną. Pod para-
petem medalion z głową herosa an-
tycznego w profilu. Prostokątne przej-
ścia w ścianach bocznych łączą salę 
balową z salonami przylegającymi uję-
te zostały parami kolumn korynckich. 
Na fasetach stropów salonów bocz-
nych występuje polichromia o moty-
wach geometrycznych. Na zewnątrz 
elewacje dłuższe, a kondygnacje od-
dzielone są gzymsem kordonowym, 
górna zaś zwieńczona belkowaniem 
z gzymsem kostkowym. Elewacja 
frontowa odznacza się trójosiowym 
wgłębnym portykiem pośrodku oraz  

G m i n a  W i s z n i c e

z jednoosiowymi pozornymi ryzali-
tami skrajnymi o narożach ujętych 
pseudorustyką. Portyk o czterech 
kolumnach jońskich podtrzymuje 
środkową część fasady, belkowanie  
i eklektyczny fronton z herbem Kor-
czak Horodyskich. Ściana w głębi por-
tyku rozczłonkowana jest pilastrami. 
Otwór wejściowy zamknięty półko-
liście, pomiędzy dwoma analogicz-
nymi oknami. Na piętrze ulokowano 
balkon z żelazną ażurową balustradą. 
Półkolisty ryzalit elewacji ogrodowej 
rozczłonkowano jońskimi półkolum-
nami w wielkim porządku, na wyso-
kich cokołach. Okna w większości są 
prostokątne z ławami i gzymsami lub 
zamknięte półkoliście, o profilowanej 
archiwolcie z kluczem. W ryzalitach 
bocznych elewacji frontowej półko-
liście zamknięte okna piętra ujęto po 
bokach stiukowymi reliefami. Dach 
pałacu jest czterospadowy z półkopu-
łą nad ryzalitem ogrodowym i pokryty 
blachą. Zachowany park jest pozosta-
łością założenia barokowego z XVIII 
w. o symetrycznym układzie kwater 
i częściowo zachowanym starodrze-
wiu. Park ograniczony został kanałem 
wodnym. Nawadniano go wodą ze sta-
wów. Obecnie jest on osuszony. Za pa-
łacem na osi szeroka aleja lipowa oraz 
wzdłuż kanału częściowo zachowane 
szpalery. Za pałacem widoczny pro-
stokątny płaski nasyp ziemny, zapew-
ne kryjący fundamenty poprzedniego 
dworu drewnianego lub oficyny. Od 
frontu pierwotny układ nieczytelny,  
z wyjątkiem alei dojazdowej na osi pa-
łacu, łączącej się z szosą.

(Łukasz Radosław Węda)
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W dniach 28-29 kwietnia w Brze-
ściu odbyła się kolejna konferencja 
poświęcona zagadnieniom popra-

9 kwietnia na sali konferencyjnej 
delegatury Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Białej Podlaskiej odbyła 
się uroczystość wręczenia medali „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” przy-
znanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej oraz mianowanie na wyższe 
stopnie wojskowe osób nie będących 
w służbie wojskowej. 3 maja decyzją 
Ministra Obrony Narodowej na sto-
pień majora mianowany został kpt. rez. 
Kazimierz Rzychoń. Stopień podpo-
rucznika odebrali: szer. Dariusz Cabaj, 
szer. Józef Makaruk i szer. Jan Lewczuk.  
W drugiej części spotkania srebrny me-
dal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”   
w uznaniu zasług położonych w dzie-
dzinie rozwoju i umacniania obronno-
ści Rzeczypospolitej Polskiej odebrali: 
Helena Dac, Władysława Domańska, 
Janusz i Krystyna Mościbrodzdzcy,  Jan 
i Bernadetta Oklińscy, Edward i Gra-
żyna Parafiniukowie, Józef i Krystyna 
Piotrowscy, Tomasz i Bożena Piesiewi-
czowie, Maria Szot, Paweł i Marianna 
Tychmanowiczowie, Janusz i Jadwiga 
Wiśniewscy, Marian i Stanisława Wój-
towiczowie, Ryszard i Bożena Ziółkow-
scy, Czesław i Janina Prokopiukowie, 
Hanryk i Wanda Wiczukowie, Krystyna 
Zapora oraz  Tadeusz i Grażyna Steć. 
Awanse i odznaczenia podczas uro-
czystości wręczali: mjr mgr inż. Janusz 
Łojko - z-ca komendanta WKU w Bia-
łej Podlaskiej, kpt. Krzysztof Wożniak 
– oficer WKU, Marzenna Andrzejuk – 
urzędujący Członek Zarządu, Henryk 
Marczuk – dyrektor Wydziału Organi-
zacyjno Administracyjnego.

9 kwietnia odbyło się wyjazdowe 
posiedzenia prezydium ZOP Związku 
OSP RP w Białej Podlaskiej. Do spo-
tkania doszło w Terespolu. Posiedze-
nie poświęcone było sprawom orga-
nizacyjnym powiatowych zawodów 
sportowo – pożarniczych MDP i OSP, 
których organizacja planowana jest 
na terenie gminy Terespol. Zawody 
odbędą się w Kobylanach 2 czerwca,  
będą rywalizować młodzieżowe druży-
ny pożarnicze, a 6 czerwca  jednostki 
OSP. W dalszej części wyjazdowego 
posiedzenia, członkowie prezydium 
udali się do OSP Neple, gdzie został 
zaprezentowany tabor samochodowy 
jednostki oraz pozostały sprzęt. Oglą-
dając wyposażenie strażnicy, członko-
wie pogratulowali jednostce na ręce dh 
Wiesława Kowalskiego a także wójtowi 
gminy wspaniałego wyposażenia. (red) 

rOzmOwy w brześciu
Po w i a t  B i a l s k i  

Strażacka wizyta 
w Neplach

Odznaczenia i awanse

wy bezpieczeństwa ekologicznego 
po obu stronach rzeki Bug. Podczas 
konferencji rozmawiano na temat 
wypracowania skutecznych metod 
szybkiego porozumiewania się stra-
ży pożarnych  polskich, białoruskich   
i ukraińskich na wypadek wystąpienia 
różnego rodzaju zagrożeń. Konferen-
cja została zorganizowana w ramach  

programu Dobrosąsiędztwo Polska- 
Białoruś-Ukraina TACIS/INTERREG III. 
Podczas spotkania odbyła się uroczy-

stość zasadzenia Alei Przyjaźni. Dębo-
wa aleja zasadzona została w pobliżu 
budującego się Centrum Szkolenio-
wego Młodzieży. Z powiatu bialskiego  
w konferencji udział wzięli: Tadeusz 
Łazowski – starosta bialski, prezes 
ZOSP RP w Białej Podlaskiej oraz Zbi-
gniew Łaziuk – komendant PSP w Bia-
łej Podlaskiej.                                          (PG) 
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Na 10 kwietnia zaplanowano  
w Międzyrzecu Podlaskim finał regio-
nalny Ogólnopolskiej Akcji Krwiodaw-
stwa „Motoserce”. Celem akcji jest ze-
branie krwi od honorowych dawców  
z całej Polski. Pomysł i organizacja ak-
cji należy do klubów motocyklowych 
zrzeszonych przy Kongresie Polskich 
Klubów Motocyklowych, a partnerami 
są Polski Czerwony Krzyż i Regional-
ne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Zaplanowano koncerty, które 
artyści mieli zagrać charytatywnie, 
liczne konkursy, pokazy oraz paradę 
motocykli. W trakcie trwania imprezy 
na placu Jana Pawła II dotarła wieść 
o tragicznym wypadku samolotu pre-
zydenckiego. Burmistrz Artur Grzyb 
przerwał imprezę i przekazał tę bardzo 
przykrą wiadomość oraz informację  

22 kwietnia w gminie Drelów od-
były się eliminacje gminne konkursu 
„Jestem bezpieczny”.  W eliminacjach 
wzięło udział pięć szkół. Najlepsi 
okazali się uczniowie Zespołu Szkół  
w Dołdze: Cezary Demczuk, Marta 
Omelaniuk i Bartosz Matejuk. Celem 
jest poszerzenie wiedzy o zagroże-
niach z jakimi młodzi ludzie mogą się 
spotkać w swoim codziennym życiu, 
rozwijaniu postaw umożliwiających 
unikanie, zapobieganie i pokonywa-
nie niebezpieczeństw oraz zapozna-
nie dzieci i młodzieży w sytuacjach 
zagrożeń życia i zdrowia. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody ufundowane przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej 
Podlaskiej, który był reprezentowany 
był przez zastępcę dyrektora Artur 
Maksymiuka, wójta gminy Drelów 
Piotra Kazimierskiego.  Udział w eli-
minacjach brali również pierwszy za-
stępca komendanta miejskiego policji 
mł. insp. Andrzej Korolczuk oraz radny 
powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk

 „Motoserce” w Międzyrzecu Podlaskim

Strażacy z OSP Stołpno i pokaz udzielania pierwszej pomocy

Motocykliści zaprezentowali swoje maszyny

Chętnych do oddawania krwi nie brakowało

„Jestem 
bezpieczny” 

w gminie Drelów

o ogłoszeniu żałoby narodowej.  Prze-
prowadzono zaledwie kilka pokazów. 
Mimo smutnego nastroju udało się 
wykonać najważniejszy punkt akcji  
i zebrać krew dla potrzebujących, tym 
razem dla dzieci. Zebrano ok. 75 litrów 
krwi. Ponadto, po raz pierwszy w ra-

mach „Motoserca” przeprowadzono 
akcję rejestracji dawców szpiku kost-
nego. Z Międzyrzeca chęć oddania 
szpiku zgłosiło ponad 40 osób, z cze-
go zarejestrowano 38 osób. Pomoc  
w organizacji zapewnił Miejski Ośro-
dek Kultury. 

Miedzyrzec Podlaski/Gmina Drelów
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Strażnicy ćwiczą marsz trójkami

Gmina Kodeń/Gmina Janów Podlaski 

Wychowanków Specjalnego Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczego w Zalu-
tyniu odwiedzili podopieczni Warszta-
tu Terapii Zajęciowej oraz Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Kodniu. 
Grupa gości, w której było pięcioro 
absolwentów zalutyńskiego ośrodka, 
przyjechała pod opieką Beaty Kupryś, 
Moniki Lesik i Iwony Rajkiewicz. Przy-
byli przedstawili pantomimę okolicz-
nościową „Jezus powiedział...”. W roli 
Jezusa wystąpił Krzysztof Biegajło, 
Pozostali aktorzy to: Barbara Skorup-
ko, Bogdan Chwałatiuk, Beata Czer-
nik, Roman Kuźmicz, Andrzej Łuciuk, 
Dawid Dobrowolski, Wioleta Juchiu-
miuk, Krzysztof Pierepiekarz, Bożena 
Łupawka, Edyta Magier, Edyta Boj-
czewska, Agnieszka Stasieska i Boże-
na Lewczuk. Przedstawieniu towarzy-
szyła przejmująca muzyka, min. z filmu 
„Pasja”. Goście zakończyli występy 
wykonaniem utworu „Przeżyj to sam” 
i piosenką grupy Vox „Szczęśliwej dro-
gi”. Występ i oprawę muzyczną przy-
gotowały Monika Lesik i Beata Kupryś. 
- Uczestnicy pracowali nad sztuką 
przez półtora miesiąca - mówi Beata 
Kupryś. - aktorzy z wielkim zapałem 
biorą udział we wszystkich próbach. 
Tego rodzaju aktywność stymuluje 
ich do większego rozwoju, pozwala 
wyrażać uczucia i emocje, których 
doświadczają. Obecnie przygotowu-
jemy się do udziału w nadbużańskim 
integracyjnym Festiwalu Muzycznym, 
którego organizatorami są Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, warsz-
tat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kodniu, a hono-
rowy patronat nad imprezą objął wójt 
Ryszard Zań. nasz program powstaje 
w oparciu o literaturę polską i mamy 
już chętnych do występu - dodaje Be-
ata Kupryś. 

W Janowie Podlaskim odbyło się 
szkolenie jeździeckie  dla członków  
Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tra-
dycji.  W tym roku  zajęcia odbywały 
się pod okiem Elżbiety Zagórskiej, tre-
nera sportu jeździeckiego II klasy, któ-
ra od wielu lat  jest zaprzyjaźniona ze 
stowarzyszeniem. Praca odbywała się 
w myśl starego kawaleryjskiego po-
wiedzenia: im więcej potu wylanego 
na ćwiczeniach tym mniej krwi w bo-
ju. Atrakcją tegorocznych treningów 
były zajęcia z musztry prowadzone 
przez instruktora wyszkolenia kawale-
ryjskiego por. Roberta Woronowicza. 
Jest on zastępcą dowódcy Szwadro-
nu Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego. KSOPiT to stowarzyszenie, 
które wyrosło na gruncie jeździeckim, 
a  członkowie  to jeźdźcy i hodowcy  
z terenu Białej Podlaskiej, Międzyrzeca 
Podlaskiego, Radzynia, Łukowa, Łosic, 
Siedlec i Serpelic, którzy od dawna 
spotykający się na rajdach, zawodach 
konnych i uroczystościach patriotycz-
nych. Działają jako wolontariusze, dys-
ponujący własnymi końmi i rzędami. 
Wielu z nich wyrosło z Akademickich 
Klubów Jeździeckich, gdzie żywe 
były tradycje kawaleryjskie. Dlatego 
działania stowarzyszenia dążyły do 
utworzenia formacji konnej jednolicie 
umundurowanej i wyszkolonej. Znajo-
mość musztry kawaleryjskiej sprzyja 
przede wszystkim bezpieczeństwu  
i lepszej współpracy dużej ilości koni  
i jeźdźców, a umundurowanie spra-
wia, że jesteśmy bardziej zauważalni 
i rozpoznawalni  

 

Fot. 

Nowi	ludzie,	nowe	miejsca
Pobyt uczestników WTZ i ŚDS 

w Zalutyniu wywołał w nich mnó-
stwo pozytywnych wrażeń i emocji. 
Wszystkich cieszyła możliwość po-
znania nowych miejsc i ludzi, a tak-
że okazja sprawienia przyjemności 
innym swoim przyjazdem. - Lubię 
się zaprezentować i dlatego podobał 
mi się pomysł wyjazdu - mówi An-
drzej Łuciuk. - Poznałem nowe oso-
by i mogłem zaprezentować swoje 
umiejętności wokalne oraz spraw-
dzić swoje możliwości. Zostaliśmy 
przyjęci dobrze i życzliwie - cieszy 
się Dawid Dobrowolski. - Mogłam 
pokazać to, czego się nauczyłam, 
chociaż musiałam pokonać skrępo-
wanie - przyznała nieśmiało Wioleta 
Juchimiuk, u której emocje związane 
z występem mieszały się z radością 
ze spotkania z nauczycielami i daw-
nymi koleżankami i kolegami. Podob-
nie jak podopieczni placówek z Kod-
nia, również i ich opiekunowie pod-
kreślają ciepłe i serdeczne przyjęcie 
przez wychowanków, nauczycieli  
i dyrektora SOSW. - Kontakty między 
placówkami tego rodzaju są zawsze 
pożyteczne dla obu stron - mówi 
Józef Antończyk, dyrektor SOSW  
w Zalutyniu. - Korzystają zarówno 
podopieczni, nawiązując nowe kon-
takty i rozszerzając grono swoich 
znajomych, jak i kadra, która ma oka-
zję do wymiany swoich spostrzeżeń 
i doświadczeń zawodowych. Ma-
my nadzieję, że nasza współpraca 
będzie się pomyślnie rozwijać, bo 
przecież tak wiele nas łączy; cho-
ciażby to, że nasi absolwenci będą 
w przyszłości uczestnikami zajęć 
organizowanych przez te instytucje 
- podkreśla Antończyk. 

(Barbara Brodacka) 
 

Konna Straż 
ćwiczyła

w stadninie 
w Janowie 
Podlaskim
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Walentyna Trojanowska-Horosz-
kiewicz pedagog, pisarka, publi-
cystka, urodzona w Sławatyczach 
9 listopada 1817 roku, zmarła 25 
września 1891 we Lwowie, tak opi-
sała przygotowania do obchodów 
Zielonych Świątek. „Wieczór się 
zbliżał cichy, pogodny, słońce ostat-
nim promieniem, przez gęste krze-
wy otaczające domki, na długą spo-
glądało ulicę, a echo niosło odgłos 
przeciągłych dzwonów z miastecz-
ka, koniec nieszporów głoszących. 
Niezwykły ruch panował w całym 
obejściu, gospodarze powracający 
z pola skrzętnie na klepisku stodółki 
ustawiali pługi, zataczali wózki, by-
dło do obór spędzali. Gospodynie 
już drób oprzątnęły, wydoiły krowy, 
tatarakiem wysypały umiecione po-
dwórko i teraz smaczną wieczerzę 
przyrządzały swoim. Parobcy i starsi 
synowie gospodarzy przynieśli z la-
su młodych drzewin brzeziny szereg 
ich od chaty do wrót wytykali albo 
przystrajali wnijście, albo wokoło 
ocieniali podwórko. Dziewczęta nie 
mniej zajęte, wieńcami bławatków 
postroiły obrazy świętych, na świe-
żo wybielonych pozawieszane ścia-

Krzyż jest centralnym znakiem chrze-
ścijaństwa, na nim bowiem umarł 
Chrystus dla zbawienia świata. Znak 
wzgardy, zgorszenia, hańby stał się 
dla chrześcijan znakiem życia wy-
pływającej z chrystusowej śmierci.  
W kontekście zmartwychwstania sym-
bol krzyża nabiera światła, pokazuje wy-
miar nadziei, skłania ku zaufaniu Bogu. 
Tajemnica krzyża wybrzmiewa właśnie 
poprzez zmartwychwstanie. Chrześci-
jaństwo, zatem nie jest religią śmierci, 
ale życia, które musi mieć też wymiar 
krzyża, aby się wypełniło wszystko. 
Wobec zmartwychwstania krzyż sta-
je się symbolem nadziei, zbawienia  
i życia. Wiara, która ma w sobie prawdę o 
krzyżu, cierpieniu i śmierci jest umocnie-
niem w codzienności. Wielokrotnie i my 
doświadczamy krzyży choroby, śmierci 
bliskich, jakiejś tragedii, cierpienia, poraż-
ki, odrzucenia czy zdrady, jednak wierząc  
w krzyż i konsekwencje krzyża żyjemy w 
nadziei, w głębokim przekonaniu, że to 
ma sens. Krzyż staje się drogowskazem 
w życiu i zmaganiu się z jego trudami.

Jedną z historii pokazujących jak 
krzyż ma przedłużenie w ludzkim życiu, 

Krzyż drogowskazem w życiu

Hymny dla Boga

a jednocześnie cierpieniu nadaje osta-
teczny sens jest historia krzyża wyrzeź-
bionego przez Stanisława Trafialskiego 
swojej żonie, która uległa wypadkowi. 
Pani Janina mogła dzięki adoracji tego 
krzyża łączyć swoje cierpienie z cier-
pieniem Ukrzyżowanego. Jednak, kie-
dy grupa parafialna z jej wsi Stefkowa  
w Bieszczadach wyjeżdżała na piel-
grzymkę do Rzymu, przekazała swój 
krzyż, jako podarunek Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Na prywatnej au-
diencji papież długo przyglądał 
się krzyżowi, potem przekazał go 
swemu kapelanowi ks. Mieczy-
sławowi Mokrzyckiemu. Kiedy w 
2005 r. w Wielki Piątek odbywała 
się Droga Krzyżowa w Coloseum 
papież nie mógł w niej osobiście 
uczestniczyć. Odprawiał tylko na-
bożeństwo w prywatnej kaplicy. 
Poprosił, więc, aby podać mu krzyż. 
Abp. Mokrzycki przyniósł właśnie 
ten z Polsk i i  podał papieżowi. 
Dla całego świata ten krzyż stał 
się symbolem cierpienia papieża, 
który wkłada je w krzyż Chrystu-
sa. Obecnie krzyż ten znajduje się  

w parafii pw. Św. Mikołaja w Kracz-
kowej, a wierni przyjeżdżają, by go 
adorować, jako Krzyż Zwycięstwa.
Unici,	krzyż	i	obrona	kościoła

Nam żyjącym na ziemi męczeństwa 
unitów podlaskich krzyż ma wymo-
wę wierności, poświęcenia i ofiarnej 
obrony wiary. Z krzyżem stawali uni-
ci, broniąc kościoła. O nim to, jako o 
przykładzie dla nas mówił Jan Paweł II  
w homilii, którą głosił podczas Eucha-
rystii w 1999 r. w Siedlcach. Zakoń-
czył ją takim przesłaniem „Trzeba, aby 
tak jak w przeszłości krzyż był nadal 
obecny w naszym życiu jako wyraźny 
drogowskaz w działaniu i światło rozja-
śniające całe nasze życie. Niech krzyż, 
który swoimi ramionami łączy niebo  
z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się 
na naszej ziemi w wielkie drzewo przy-
noszące owoce zbawienia. Niech rodzi 
nowych i odważnych głosicieli Ewan-
gelii, kochających Kościół i za niego od-
powiedzialnych, prawdziwych heroldów 
wiary, nowych ludzi plemię, które rozpali 
pochodnię wiary i wniesie ją płonącą 
w progi trzeciego tysiąclecia”. Zatem 
krzyż staje przed nami nie tylko jako znak 
chrześcijaństwa, ale także jako zadanie 
do podjęcia, wyraz misji nas żyjących  
w III tysiącleciu.                                  (red)

nach, okiennice na znak swojego 
w chacie pobytu białemi upstrzyły 
centkami. A teraz zasiadłszy przy 
malowanych półskrzynkach, wyj-
mowały powoli jutrzejsze ubiory, 
ze skry tek wzorzyste wysuwały 
wstęgi i jaskrawe sztuczne kwiaty, 
gdzieniegdzie srebrnym upstrzone 
liściem, złotą gałązką ozdobione. 
Bo to jutro Zielone Świątki, jutro 
wszystko musi być kwieciste, ja-
śniejące, a głowa każdej dziewczy-
ny w śliczny przybrana wieniec…”

Sławatyckie	dziewczynki
„Zanim przyjdzie Dzień Pański 

wielki i wspaniały” (Dzieje Apostol-
skie słowa z kazania Piotra w dzień 
Zesłania Ducha Świętego), sława-
tyckie dziewczynki przywdziewały 
jak pisała Trojanowska „koszulki 
śliczne u gorsu i na rękawach ko-
lorowo haftowane, spódniczki bia-
łe, cieniuchne przejrzyste, 4 razy 
na przemian czerwoną i błękitną 
oszywane wstęgą gorseciki szafi-
rowe, atłasowe z sutemi toczkami  
i prześlicznemi sznurowniami: tiulo-
we fartuszki także zręcznie wyszyte 
odpowiedniemi spódniczce wstąż-
kami. Do tego 4 sznurki prawdzi-
wych koralików, pęk wstążek barwi-
stych, trzy róże robione ślicznie, du-
że jak prawdziwe, a nawet trzewiczki, 
na korkach jedwabne garnirowane 

wstążką”. Idąc za głosem sławatyc-
kiej propagatorki zasad chrześci-
jaństwa i ludowego patriotyzmu, 
warto wspomnieć jej słowa przy 
okazji tegorocznego święta ludowe-
go, którego zwyczaje praktykowane  
w Sławatyczach. Z przekazu osób 
już nieżyjących wiem, że w tutej-
szych okolicach był kultywowany 
przez prawosławnych prastary zwy-
czaj. Majono młodymi gałązkami 
brzozy, jesionu, olchy lub świerka 
całe domy. Podłogi w izbach wy-
ścielano tatarakiem podśpiewując 
przy tym „niosą chłopcy gałązeczki, 
wiją wianki panieneczki”. W przed-
dzień Zesłania Ducha Św. w cerkwi 
odprawiano panichidę (nabożeń-
stwo za zmarłych). Wierni znosili  
w podzięce za odprawienie nabo-
żeństwa produkty mięsne, mączne, 
ser i jaja. W pierwszym dniu świąt 
wyruszała w pole uroczysta proce-
sja z duchownym, krzyżem, chorą-
gwiami, rzewnie śpiewając hymny 
pochwalne dla Boga „Czego chcesz 
od nas, Panie”. Modlono się o szczę-
śliwe urodzaje. Aktem końcowym 
było spędzenie bydła przystrojone-
go w zielone wieńce, do ostatniej 
stacji modlitw, odprawianej przy 
przydrożnym krzyżu, udekorowa-
nym z przesytem zieleni.

(Krzysztof Gruszkowski Lublin)
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Starsi ludu, arcykapłani i uczeni  
w Piśmie powstali i poprowadzili Je-
zusa przed Piłata. Tam zaczęli oskar-
żać Go: Stwierdziliśmy, że 
ten człowiek podburza nasz 
naród, że odwodzi od pła-
cenia podatków Cezarowi 
i że siebie podaje za Me-
sjasza. Króla. Piłat zapytał 
Go: Czy Ty jesteś królem 
żydowskim? Jezus odpo-
wiedział mu: Tak, Ja nim 
jestem. Piłat więc oświad-
czył arcykapłanom i tłumom 
Nie znajduję żadnej winy  
w tym człowieku». Lecz oni 
nastawali i mówili: T Podbu-
rza lud, szerząc swą naukę 
po całej Judei, od Galilei, 
gdzie rozpoczął, aż dotąd. 
Gdy Piłat to usłyszał, za-
pytał, czy człowiek ten jest 
Galilejczykiem. A gdy się 
upewnił, że jest spod wła-
dzy Heroda, odesłał Go do 
Heroda, który w tych dniach 
również przebywał w Jero-
zolimie.  Na widok Jezusa 
Herod bardzo się ucieszył. 
Od dawna bowiem chciał 
Go ujrzeć, ponieważ sły-
szał o Nim i spodziewał się, 
że jaki znak zdziałany przez 
Niego. Zasypał Go też wie-
loma pytaniami, lecz Jezus 
mu nic nie odpowiedział. 
Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali 
i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas 
wzgardził Nim Herod wraz ze swoją 
strażą; na pośmiewisko kazał ubrać 
Go w lśniący płaszcz i odesłał do Pi-
łata. W tym dniu Herod i Piłat stali się 
przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z 
sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał 
zwołać arcykapłanów, członków Wy-
sokiej Rady oraz lud i rzekli do nich: 
Przywiedliście mi tego człowieka pod 
zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 
przesłuchałem Go wobec was i nie 
znalazłem w Nim żadnej winy w spra-
wach, o które Go oskarżacie. Ani też 
Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie 
popełnił On nic godnego śmierci. Każę 
Go więc wychłostać i uwolnię. A był 
obowiązany uwalniać im jednego na 
święta. Zawołali więc wszyscy razem: 
Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. 
Był on wtrącony do więzienia za jakiś 
rozruch powstały w mieście i za za-
bójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, 

Ponownie przemówił  do nich. Lecz 
oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Za-
pytał ich po raz trzeci: Cóż On złego 

uczynił? Nie znalazłem w Nim nic za-
sługującego na śmierć. Każę Go więc 
wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali 
z wielkim wrzaskiem, domagając się, 
aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się 
ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, 
żeby ich żądanie zostało spełnione. 
Uwolnił im tego, którego się domaga-
li, a który za rozruch i zabójstwo był 
wtrącony do więzienia; Jezusa zaś 
zdał na ich wolę.  Gdy Go wyprowa-
dzili, zatrzymali niejakiego Szymona z 
Cyreny, który wracał z pola, i włożyli 
na niego krzyż, aby go niósł za Jezu-
sem. A szło za Nim mnóstwo ludu, 
także kobiety, które zawodziły i płaka-
ły nad Nim Lecz Jezus zwrócił się do 
nich i rzekł:  Córki jerozolimskie, nie 
płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad 
sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bo-
wiem przyjdą dni, kredy mówić będą: 
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie 
rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wte-
dy zaczną wołać do gór, Padnijcie na 

nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! 
Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, 
cóż się stanie z suchym? Prowadzono 

też dwóch innych, złoczyń-
ców, aby ich z nim stracić. 
Gdy przy szli na miejsce, zwa-
ne Czaszką, ukrzyżowali tam 
Jego i złoczyńców, jednego 
po prawej, drugiego po le-
wej Jego stronie. Lecz Jezus 
mówił: Ojcze, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią. Potem 
rozdzielili między siebie Je-
go szaty, rzucając losy. A lud 
stał i patrzył. Lecz członkowie 
Wysokiej Rady drwiąc mówi-
li: Innych wybawiał, niechże 
teraz siebie wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym.  Szydzili z Niego i żoł-
nierze; podchodzili do Niego 
i podawali Mu ocet, mówiąc: 
Jeśli Ty jesteś królem żydow-
skim, wybaw sam siebie. Był 
także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebraj-
skim. To jest król żydowski.  
Jeden ze złoczyńców, których 
tam powieszono, urągał Mu: 
Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas. Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: Ty na-
wet Boga się nie boisz, cho-
ciaż tę samą, karę ponosisz? 
My przecież sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną, 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa. Jezus mu odpowiedział: 
Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju.  Było już około godzi-
ny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię 
aż do godziny dziewiątej. Słońce się 
zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła 
się przez środek. Wtedy Jezus zawo-
łał donośnym głosem: Ojcze, w Two-
je ręce powierzam ducha mojego. Po 
tych słowach wyzionął ducha. Wszy-
scy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.  Na widok tego, co się dzia-
ło, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: 
Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. 
Wszystkie też tłumy, które zbiegły się 
na to widowisko, gdy wybaczyły, co się 
działo, wracały bijąc się w piersi. Wszy-
scy jego znajomi stali z daleka; a rów-
nież niewiasty, które Mu towarzyszyły 
do Galilei, przypatrywały się temu.

(Łk 23, 1-49) 

Męka naszego Pana Jezusa 
Chrystusa według św. Łukasza
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„Wieszanie krzyży we włoskich 
szkołach ogranicza nie tylko pra-
wa rodziców do wychowania dzieci  
w zgodzie z własnymi przekonaniami, 
ale też wolność religijną uczniów” – 
takie orzeczenie Europejskiego Try-
bunału Praw człowieka w listopadzie 
ubiegłego roku wywołało dyskusję na 
temat obecności symboli religijnych  
w przestrzeni publicznej. Miesiąc 
później Sejm Polski przyjął uchwałę  
w obronie krzyża w miejscach publicz-
nych. Powiat Bialski ma swój udział 
w tej podjętej decyzji. Za przyjęciem 
uchwały w obronie krzyża w Polskim 
Sejmie opowiedziało się 375 posłów, 
przeciw było 40, od głosu wstrzyma-
ło się 5. Jednak aż 58 posłów w ogóle 
nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Kilka tysięcy osób natomiast podpi-
sało się pod apelem do prezydenta 
o poszanowanie decyzji Trybunału. 
Orzeczenie Trybunału i uchwała Sej-
mu wywołały dyskusję na temat obec-
ności symboli religijnych w przestrzeni 
publicznej. Sprawa głośna stała się 
też w powiecie bialskim z inicjatywy 
radnego powiatowego Arkadiusza 
Maksymiuka.

Krzyż	w	szkole,	
godło	w	kościele

Zdania w tej sprawie są podzielone, 
głos zabierają przeciwnicy i zwolennicy 
tematu. Pierwsi argumentują, że obec-
ność symboli religijnych w publicznej 
instytucji odbierają jako przejaw fa-
woryzowania konkretnego światopo-
glądu. Ich zdaniem krzyż powinno się 
nosić w sercu, lecz nie jest on sym-
bolem narodowym, by afiszować go  
w miejscach publicznych. Uzasadniają 
także, że konstytucyjnie mamy pań-
stwo świeckie, nie wyznaniowe, a co za 
tym idzie, nie powinno się promować 
żadnej religii. - Oddajcie Cesarzowi, 
co cesarskie, Bogu, co boskie. Skoro 
krzyż wisi w każdej sali szkolnej i każ-
dym urzędzie, to postarajmy się, aby 
godło Polskie – Orzeł w koronie zawisł 
we wszystkich kościołach, świątyniach, 
synagogach, a nawet powstającym  
w warszawie meczecie. – mówi Sła-
womir Hordejuk, nauczyciel historii  
w jednej ze szkół powiatu, mieszkaniec 
Białej Podlaskiej. Z drugiej strony są 
zwolennicy zachowania krzyży, którzy 
przypominają, że Polska to w dominu-
jącej części kraj katolików (ponad 90% 

Rada PowIatu w BIałej 
PodLaSkIej BRonI kRZyża
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osób deklaruje, że jest katolikami), więc 
mają oni prawo wyrażać swoją wiarę  
w kraju, w którym stanowią zdecydo-
waną większość. - Chrześcijaństwo to 
nasza historia. nie trzeba się chrzcić, 
żeby zrozumieć, że krzyż jest wspól-
nym dziedzictwem kultury europejczy-
ków bez względu na religię – czytamy 
wypowiedź włoskiej minister Geor-
gii Meloni. Społeczeństwa wyrosłe  
w kulturze chrześcijańskiej postrzegają 
Krzyż jako symbol wiary i poświęcenia.

Krzyż	dziś	i	kiedyś	w	Białej

Mieszkańcy powiatu bialskiego 
szczególną czcią i szacunkiem otaczają 
Pratulin – miejsce, gdzie w 1874 roku 
unici w buncie przeciwko prześlado-
waniu wiary dali przykład największej 
odwagi i poświęcenia, ponosząc ofiarę. 
- Uważam, że krzyż powinien odgrywać 
dużą rolę w życiu człowieka Polaka. Je-
stem zdecydowanym przeciwnikiem 
zdejmowania krzyży ze ścian w szko-
łach i urzędach. według mnie propagu-
je on pozytywne treści, odnoszące się 
do miłości bliźniego, czyli poświęcenia 
drugiemu człowiekowi, wartości ważne 
nie tylko z punktu widzenia chrześcijan. 
Krzyż jest ponadto jedną z najważniej-
szych części europejskiej i polskiej toż-
samości narodowej – mówi Tomasz Dy-
mowski, uczeń pierwszej klasy jednego 
z bialskich liceów. Zwolennicy symboli 
religijnych przytaczają także obowiązu-
jące Rozporządzenie Ministra Edukacji 
z 1992 roku, zgodnie z którym dyrek-
tor nie ma prawa zdejmować krzyży  
ze ścian. Problem jest trudny, Gdyż 
MEN odpowiada, że kwestia społecz-
ności lokalnej nie będzie nakazywać 
ani wieszania, ani zdejmowania krzyży. 
- Biała Podlaska jest małym miastem, 
gdzie dominują osoby wyznania chrze-
ścijańskiego. Kiedyś była miastem wie-
lo-wyznaniowym. Mieszkali tu ludzie 
wyznania katolickiego, mojżeszowego, 
prawosławnego, muzułmanie. wszyscy 
jednoczyli się we wspólnych celach. 
Jeżeli społeczności te doświadczyły 
wzajemnej niechęci, to zawsze tylko w 
wyniku narzucenia złej woli – mówi inny 
bialczanin Hubert Laszuk.

 
Uczymy	tak	w	szkołach

-  U c z ymy n a s z ą  m ł o dz i e ż , 
że w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa nazwy chrześcijanin i ofia-

ra tortur były uważane za synonimy. 
Dla ,,pierwszych wyznawców Chry-
stusa” męczeńska śmierć nie była 
klęską, lecz wspaniałą manifestacją 
wiary, najskuteczniejszym sposo-
bem zjednoczenia się z Jezusem.  
i krzyż ma nam o tym przypominać. 
Krzyż jest znakiem naszej tożsamo-
ści chrześcijańskiej i narodowej. 
Dowodem na to są słowa: ,,Pod zna-
kiem krzyża, tylko pod tym znakiem, 
Polska będzie Polską, a Polak Pola-
kiem” – mówi inna nauczycielka, An-
na Skrzyńska. Współczesny przekaz 
wydarzeń historycznych powinien 
nieść ze sobą najgłębszą refleksję, 
myśl o wzajemnym otwarciu na in-
ne religie, inny obyczaj. Symbolom 
religijnym, wpisanym w historię  
i tradycję poszczególnych krajów na-
leży się jednakowy szacunek, zrozu-
mienie i godność. Obecność krzyża 
nie powinna wzbudzać niechęci ludzi  
o odmiennych przekonaniach czy 
być utożsamiana z łamaniem prawa. 
- Krzyż w moim chrześcijańskim ży-
ciu odgrywa bardzo ważną rolę. Przy-
pomina mi o męczeńskiej śmierci Je-
zusa. Kiedy jest mi trudno lub jestem 
w ciężkiej sytuacji, wystarczy, ze 
tylko na niego spojrzę, a wtedy kło-
poty nie tyle że znikają, ale przestaję  
o nich myśleć. Babcia i rodzice od 
zawsze wpajali mi, ze krzyż jest jed-
nym z najważniejszych znaków na-
szej religii. Dlatego właśnie każdy 
powinien szanować krzyż. i bardzo 
mnie martwi, że w dzisiejszych cza-
sach - szczególnie - młodzież tego 
nie robi – mówi gimnazjalistka Kasia 
Dymowska.

Krzyż	spowszedniał

W czasie wizyty w Sejmie RP Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wygłosił 
następujące słowa: „Nową jedność 
Europy, jeżeli chcemy, by była ona 
trwała, winniśmy budować na tych 
duchowych wartościach, które ją 
kiedyś ukształ towały, z uwzględ-
nieniem bogactwa i różnorodności 
kultur i tradycji poszczególnych na-
rodów: ma to być bowiem wielka 
Europejska Wspólnota Ducha”. - Dla 
prawdziwego chrześcijanina Polaka 
krzyż i jego obrona ma być sprawą 
najważniejszą. Tylko wtedy może 
uważać się za prawdziwego katolika 
– mówi Skrzyńska. Krzyż mocno za-
korzenił się w nasz wizerunek świata. 
Stał się popularny i wszechobecny. 
Jednak równocześnie stał się coraz 
bardziej powszedni, część ludzi na-
wet nie zauważa jego obecności w 
pokojach, klasach, salach czy urzę-
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dach. Wtopił się w tło codzienności. 
Wszystko to skutkuje spadającym 
szacunkiem dla krzyża. Zapomina 
się o tym, co tak naprawdę ozna-
cza. - Zamiast łączyć, coraz częściej 
wywołuje spory i podziały, staje 
się obiektem agresji. a chyba nie  
o to chodzi. Krzyż ma przypominać 
o poświęceniu i miłosierdziu. Jed-
nocześnie należy mu się odpowiedni 
szacunek, a czy taki można zapew-
nić w miejscach, gdzie często ludzie 
nie maja szacunku dla innych – pyta 
Laszuk? Nie ma idealnego rozwiąza-
nia w tej kwestii. Całkowite zdjęcie 
krucyfiksów będzie stanowić atak 
na osoby wierzące, z drugiej strony 
pozostawienie wszystkiego po stare-
mu będzie powodować co jakiś czas 
wznowienie dyskusji na ten temat  
i jeszcze bardziej wzmacniać podzia-
ły na za i przeciw.

Krzyż	lekiem	na	całe	zło

Znak krzyża niosący uniwersalne 
przesłanie, poświęcenie, oddanie, 
miłość do drugiego człowieka jako 
symbol wspólnego dziedzictwa za-
wsze powinien znajdować należne 
miejsce w życiu publicznym. Nega-

Wieczernik
Inaczej też „sala na górze” to miej-

sce, gdzie Chrystus wraz z uczniami 
spożywał Ostatnią Wieczerze, ale też 
miejsce spotkania i modlitwy Aposto-
łów wraz z Maryją, przebywających 
tam od ukrzyżowania Chrystusa do 
Zesłania Ducha Świętego. To w tym 
domu Chrystus ustanowił dwa bli-
skie sobie sakramenty Eucharystię  
i Kapłaństwo. Wieczernik znajduje 
się u stoku góry Syjon w Jerozolimie.  
U początku naszej ery wieczernik na-
leżał do kompleksu grobowego kró-
la Dawida, który podobno mieścił się 
ponad nim. Jednak z czasem został on 
zburzony. Dopiero za panowania cesa-
rza Hadriana, panującego w latach 117-
138, została wzniesiona w tym miejscu 
kaplica, a potem (w IV w.) potężną ba-
zylikę. I ona została zburzona. Podczas 
swej zawiłej historii dwukrotnie była 
odbudowywana przez krzyżowców,  
a potem franciszkanów. Wieczer-
nik był też przez jakiś czas mecze-

Miejsca 
dotknięte 

zbawieniem

tywne głosy świadczą o rozkładzie 
lub całkowitym upadku zasad mo-
ralnych, które w obliczu bezwzględ-
nej w dzisiejszych czasach walki  
o przetrwanie stały się jedynie bezu-
żyteczną przeszkodą. Z drugiej stro-
ny szacunek dla wyższych wartości 
i respektowanie cudzych uczuć ma 
sens jedynie tam, gdzie życie rzą-
dzi się miłością i przyjaźnią. Z ust 
ludzi słychać jednak, że tylko głup-
cy hołdują takim zasadom. O ile 
jeszcze kilkanaście lat temu cywi-
lizowani ludzie byli gotowi zginąć  
w obronie zasad moralnych, to obec-
nie widzimy gotowość dla zaniechania 
obrony wartości i chęci zaistnienia 
we współczesnym świecie. Uczy się 
w szkołach, że na każdym człowieku 
ciąży obowiązek bratania się ze swymi 
bliźnimi. - Krzyż przypomina nam, że 
każdy chrześcijanin, który spełnia czy-
ny miłości w swojej maleńkiej sferze – 
jakakolwiek ona jest – przekona się, że 
nie starczy mu życia, aby wykorzystać 
ogromne możliwości działania. Ta cała 
dyskusja, te opinie ludzi, którzy wywo-
łali tę burzę wokół krzyża, to tylko po 
to chyba, by zadać sobie pytanie, czy 
żeby zostać wielkim człowiekiem trze-
ba odwrócić się od Boga i ludzi. Gar-

dzić nimi? Poświęcić wszystko jedne-
mu celowi? – pyta Iwona Rożnowicz, 
nauczycielka bialskiego gimnazjum.

Radni	bronią	krzyża

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej 
przyłączyła się do apeli i działań  
w obronie poszanowania Krzy-
ża, podejmowanych przez lokalne 
wspólnoty samorządowe w całej 
Polsce. - Krzyż zawsze był sym-
bolem szczególnym, trwale wpi-
sanym w jego tradycję i kulturę.  
w najcięższych okresach naszej hi-
storii: wojen, zaborów, dyktatury - 
pokolenia Polaków znajdowały w nim 
oparcie i nadzieję. Towarzyszył w klę-
sce i chwale Ojczyzny. Jest znakiem 
wpisanym w polską codzienność, 
kładzionym na pierwszej garści zboża  
i na chlebie - mówi inicjator podjętej 
uchwały radny powiatowy Arkadiusz 
Maksymiuk. Wszyscy radni byli zgod-
ni. Podjęte przez nich stanowisko 
zostało przedłożone: Marszałkowi 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Marszałkowi Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Posłom na Sejm RP 
z terenu powiatu bialskiego.

(Mariusz Maksymiuk Radio Biper)

tem, o czym świadczy wykuta niższa  
w ścianie południowej wskazująca kieru-
nek Mekki. Obecnie mieści się tu sank-
tuarium - jedyne miejsce chrześcijańskie 
zarządzane przez władze lokalne. 

Golgota
Po łacinie Calvaria: oznacza „ 

miejsce Czaszki”. Nazwa wywo-
dzi się nie tylko od tego, że w na 
wzgórzu za murami Jerozol imy 
dokonywały się stracenia poprzez 
ukrzyżowanie przestępców, bun-
towników, zbiegłych niewolników, 
ale też według podań żydowskich,  
w tym miejscu była pochowana 
czaszka pierwszego człowieka - 
Adama. Dla Chrześcijan jednak jest 
to święte miejsce męki i śmierci 
Chrystusa, który umarł tam na krzy-
żu. Jego śmierć poprzedzona była 
drogą krzyżową wśród rozkrzycza-
nego tłumu, oszczerstw i poniżenia. 
Na Golgocie wbite były słupy, do 
których na poziomej belce obwiąza-
nych linami, przykutych gwoździa-
mi i bez odzieży, którą wcześniej 
między siebie podzielili żołnierze, 
wciągano skazańców. Nad głową 
umieszczano tablicę lub papirus  
z podaniem winy skazańca. Dla ulże-
nia w cierpieniu podawano tylko na-
pój z octu i wody. Taka śmierć przez 
uduszenie trwała czasami nawet 
kilka dni. Po śmierci ciała zostawia-

no, by pożarło je ptactwo. Zdarzało 
się i tak, jak w przypadku Jezusa,  
że uzyskiwano pozwolenie na po-
grzebanie. Odpowiednio przygo-
towane ciało Jezusa według zwy-
czajów żydowskich zostało więc 
pochowane w grobie Józefa z Ary-
matei niedaleko Kalwarii. Obecnie  
w miejscu Golgoty znajduje się Ba-
zylika Grobu Pańskiego zarządzana 
przez kilka wyznań chrześcijańskich. 

Munkácsy Mihály „Golgota” fragment
 - źródło: Wikipedia
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Pod koniec kwietnia z wizytą do 
gminy Drelów udał się włodarz po-
wiatu Tadeusz Łazowski. W urzędzie 
gminy w Drelowie spotkał się z Pio-
trem Kazimierskim – wójtem gminy 
Drelów i Mariuszem Filipiukiem – rad-
ny powiatu bialskiego.  Wójt przed-
stawił aktualną sytuację dotyczącą 
inwestycji drogowych w gminie. - 
Inwestycje drogowe to nadal jedno 
z najważniejszych zadań przyjętych 
do realizacji w tegorocznym budże-
cie naszej gminy – mówił Kazimier-
ski. – W tym roku zostaną wykonane 
nawierzchnie asfaltowe na czterech 
odcinkach dróg gminnych o łącznej 
długości 2400 m. W trakcie realizacji 
jest także wywózka 5 tys. ton kruszy-

drOgi buduJą dO sPółki z POwiatem

wa łamanego, którym utwardzane są 
każdorocznie gminne drogi co popra-
wia ich przejezdność, a jednocześnie 
stanowi podbudowę dla planowanych 
w przyszłości nawierzchni asfalto-
wych – dodał. Uczestnicy spotkania 
rozmawiali o wspólnie rozpoczętych 
przez gminę i powiat w ubiegłym roku 
inwestycjach. Chodzi o utwardzenie 
tłuczniem dwóch dróg powiatowych: 
w Przychodzisku i Sokulu.  Na łączny 
koszt inwestycji, który wynosi  300 
tysięcy złotych w równym stopniu zło-
ży się samorząd gminy oraz powiatu.

Tartak	turystyczny 
W chwili obecnej – jak poinfor-

mował wójt Kazimierski w ramach 
PROW, działanie „Podstawowe usłu-

gi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
trwa budowa wodociągu w Szóstce  
i Szachach oraz budowa 152 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Gmi-
na ubiega się także o dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego na budowę wodociągów w Do-
łdze, Wólce Łózeckiej, Przechodzisku, 
Zahajkach, Aleksandrówce i Łózkach. 
Przygotowywana jest kompletna do-
kumentacja projektowa na to zada-
nie. Jego realizacja planowana jest 
na 2011. Przygotowywana jest także 
dokumentacja projektowa na zago-
spodarowanie tartaku z zabytkową 
maszyną do przecierki drewna. Tar-
tak znajduje się w centrum Drelowa. 
W ubiegłym roku został zakupiony 
przez gminę. W przyszłości ma się 
stać atrakcją turystyczną. O pieniądze 
na ten cel gmina ubiegać się będzie  
w ramach działania „Odnowa i Roz-
wój Wsi”. Program ten współfinansuje 
również rozbudowę Domu Ludowego 
w Zahajkach. Zakończenie prac plano-
wane jest na czerwiec bieżącego roku.  
Bardzo prężnie działające Panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu 
śpiewaczego „Czerwone Korale” bę-
dą miały do dyspozycji nowoczesny, 
w pełni wyposażony budynek. Liczne 
osiągnięcia tych Pań, zwłaszcza umie-
jętności wicia pięknych wieńców do-
żynkowych i świetna organizacja gwa-
rantują, że obiekt ten będzie w pełni 
wykorzystywany. 

(red.)

Jest jedną z najpiękniejszych gmin powiatu 
bialskiego. Jej teren pokrywają bujne lasy peł-
ne grzybów. Urzeka historia gminy i wspaniali 
mieszkańcy. Przedstawiamy naszym czytelni-
kom gminę Drelów

w średniowieczu drelów 
nazywano „bagnoszą”

Zielone	lasy	i	wypoczynek
Na terenie gminy można spotkać 

wiele gatunków roślin typowych dla 
mikrowydm piaszczystych. Walorem 
florystycznym są zawarte kompleksy 

leśne, występujące na całym terenie 
gminy, a przede wszystkim w jej pół-
nocnym rejonie. Są to lasy sosnowe 
w różnym wieku, pokrywające roz-
ległe piaszczyste gleby. Na glebach 

usytuowanych niżej i bardziej żyznych 
występują lasy mieszane dębowo-
sosnowe, dębowo-grabowe lub gle-
bowe. Są to między innymi Lasy Że-
rocińskie, Witorożskie i Pański Las. 
Większe kompleksy leśne to przede 
wszystkim Lasy Sokulskie. Obszary 
te łączy dogodna komunikacja kole-
jowa i drogowa. Dużą atrakcją tych 
lasów w sezonie letnio-jesiennym jest 
obfitość różnych gatunków grzybów, 
szczególnie w okolicach Danówki, 
Sokula i Leszczanki. Brak przemysłu 
ciężkiego na terenie gminy Drelów 
tworzy kolejny walor turystyczny, ja-
kim jest nieznaczne zanieczyszczenie, 
świeże powietrze oraz czyste wody. 
Na terenie Gminy Drelów utworzono 
rezerwat leśny „Liski” o powierzchni 
128 ha. Ochroną objęto także uroczy-
sko „Dęboż” (37 ha), „Zapowiednik 
Łózecki”  (21 ha) oraz „Werszki Małe” 
o powierzchni 15 ha. Uwarunkowania 
przyrodnicze przyczyniły się do po-
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wstania szlaku turystycznego piesze-
go Dołha - Sokule - Danówka - Witoroż 
– Leszczanka. Na szlaku zlokalizowane 
są miejsca pamięci, baza noclegowa 
oraz wiele walorów przyrodniczych.

Z	województwa	brzeskiego	
do	podlaskiego	

Siedziba gminy, czyli miejscowość 
Drelów położona jest na starych te-
renach osadniczych. Podczas badań 
wykopaliskowych przeprowadzonych 
w 1990 roku w Żerocinie odkryto śla-
dy obozowiska mezolitycznego oraz 
osady wczesnośredniowiecznej. Na-
tomiast badania wykopaliskowe, któ-
re odbyły się w 1992 roku świadczą 
o osadnictwie starożytnym, wcze-
snośredniowiecznym na tym terenie. 
Dokumentują to znalezione fragmen-
ty ceramiki oraz krzemieni. Gmina 
Drelów to teren znacząco związany 
z dziejami Polski i Litwy jak również 
z Lubelszczyzną, Ziemią Brzeską i do-
brami międzyrzeckimi, w których 
Jan Nassutowicz założył szereg wsi 
bojarskich. Drelów został założony 
prawdopodobnie również przez Jan 
Nassutowicza - starostę brześciań-
skiego, lub przez jego następców. Sza-
cuje się, że Drelów powstał najpóźniej 
w 1525 roku. W dokumentach z 1602 
roku nazywa się „Drzewlewo”, później 
natomiast „Drechlów”. Ze względu 
na nizinne położenie Drelowa, jego 
rejon nazwano „Bagnoszą”. Od chwili 
powstania Drelów administracyjnie 
należał do województwa brześciań-
skiego, po sejmie unijnym w 1569 ro-
ku wszedł w skład nowo utworzonego 
województwa podlaskiego jako część 
dóbr klucza Międzyrzec. Przebiega-
jąca przez te tereny granica miedzy 
Koroną, a Litwą przez lata była nie-
spokojna, była to granica pomiędzy 
powiatem brzeskim a województwem 
podlaskim i przechodziła ona w po-
bliżu miejscowości Rogoźnica, Żero-
cin, Worsy, pozostawiając te wsie po 
stronie Podlasia. Wieś Drelów została 
związana od połowy XIX wieku z no-
wo utworzonym starostwem radzyń-

NA	ROZLEGŁEJ	DOLINIE	
Gmina Drelów leży 150 km na 

wschód od Warszawy, 15 km na 
zachód od Białej Podlaskiej i 90 
km na północ od Lublina. Położona 
jest w rozległej nizinie, na północy 
obejmując dorzecze Krzny w re-
jonie Dołhy, na południu - dolinę 
Białki w rejonie Aleksandrówki, 
Wólki Łózeckiej i Łózek, na wscho-
dzie - teren Rudki w okolicach 
Kwasówki, Witoroża i Leszczanki 
oraz na zachodzie dorzecze Krzny 
Południowej. Przez teren gminy 
przepływa kanał Wieprz-Krzna 
i rzeki: Krzna, Białka, Rudka, Da-
nówka i Dziegciarka. Na terenie 
gminy zlokalizowany jest zbiornik 
retencyjny „Żelizna” z otoczeniem 
chronionego krajobrazu i ofertą 
agroturystyczną.

skim. W 1858 roku gminy w powiecie 
radzyńskim zostały zreorganizowane 
przez władze rosyjskie. Powstała gmi-
na Żerocin, a siedzibę gminy z Drelo-
wa przeniesiono do Zahajek. 

Martylorogia	Męczenników 
Lata 1874 i 1875 to początek mar-

tylorologii unitów. Rejon Drelowa 
znany był z oporu przed narzuconym 

samolot „Karaś” wraz z trzyosobową 
załogą. Jedną z ostatnich akcji polskie-
go ruchu oporu na terenie gminy była 
krwawa bitwa pomiędzy Leszczanką 
a Janówką, w rozległym kompleksie 
leśnym „smolne Piece” w ramach ak-
cji „Burza”, stoczona przez oddziały 
partyzanckie AK „Zenona” - Stefana 
Wyrzykowskiego i „Lecha” - Stanisła-
wa Chmielewskiego z cofającymi się 
formacjami frontowymi Wermahtu, 
paraliżując im odwrót. Od 1918 do 
1975 roku ziemie obecnej gminy nale-
żały do województwa lubelskiego, po 
reformie w 1975 roku weszły w skład 
województwa bialskopodlaskiego. 
Gmina Drelów powstała 1 stycznia 
1973 roku na bazie trzech gromad: 
Żerocina, Szóstki i Drelowa. Po refor-
mie samorządowej przeprowadzonej 
w 1998 roku gmina Drelów weszła 
w skład powiatu bialskopodlaskiego 
i województwa lubelskiego. 

(red.)

siłą prawosławiem. Najtragiczniej-
szym dniem dla drelowskich unitów 
stał się 17 stycznia 1874 roku, kiedy 
to roty kozaków, odbierając miejsco-
wej ludności świątynię, zamordowa-
ły trzynastu wiernych. W tym okre-
sie również wielu drelowian zesłano 
w głąb Rosji. 11 listopada 1918 roku, 
w dniu radosnym dla wszystkich Po-
laków, radość w Drelowie trwała bar-
dzo krótko. Przegrani Niemcy urządzili 
barbarzyńską rzeź ludności cywilnej 
i żołnierzy Polskiej Organizacji Woj-
skowej. 18 listopada tegoż roku Dre-
lów ograbiono i spalono. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia w miejscowości 
Łózki przy szkole podstawowej wznie-
siono pomnik w hołdzie poległym 
peowiakom. Druga wojna światowa 
odcisnęła krwawe piętno na Drelowie 
i jego okolicach. 8 września 1939 roku 
w czasie akcji w okolicy stacji kolejo-
wej Sokule został zestrzelony polski 
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W tegorocznym naborze wnio-
sków obowiązują korzystne zmiany 
w warunkach uzyskania wsparcia 
na „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” finansowanego z PROW 
2007-2013. Złagodzone zostały kryte-
ria dotyczące ilości tworzonych miejsc 
pracy oraz zmieniono zasady ustalania 
kolejności przyznawania pomocy. Ce-
lem działania „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” jest wzrost kon-
kurencyjności gospodarczej obszarów 
wiejskich poprzez rozwój przedsię-
biorczości powodujący tworzenie no-
wych miejsc pracy. Działanie kierowa-
ne jest do osób, które nie podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w KRUS.	Beneficjentami działania mo-
gą być osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, które 
prowadzą lub rozpoczną działalność, 
jako mikroprzedsiębiorca.

Mogą	dostać	300	tys.	zł.

Mikroprzedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie wsparcia musi zloka-
lizować swoją działalność i miejsce 
realizacji inwestycji na terenach wiej-
skich. Maksymalna kwota pomocy 
jednemu wnioskodawcy wynosi 300 
tys. zł i uzależniona jest od liczby two-
rzonych miejsc pracy. Poprzednio trze-
ba było utworzyć co najmniej 5 miejsc 
pracy, aby otrzymać maksymalną 
kwotę refundacji. W tegorocznym na-
borze zmianie uległa wymagana ilość 
zatrudnianych osób. Na powstanie 
jednego nowego miejsca pracy przed-
siębiorca otrzyma 100 tys. zł wsparcia. 
Zwrot w wysokości 200 tys. zł przewi-
duje utworzenie co najmniej 2 i mniej 
niż 3 miejsc pracy. Natomiast na kwotę 
pomocy 300 tys. zł przedsiębiorca jest 
obowiązany uruchomić co najmniej 3 
nowe miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne. Działanie 
przewiduje refundację w wysokości 
50 % kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji poniesionych przez beneficjen-
ta. W skład kosztów kwalifikowanych 
można zaliczyć koszty m. in.: budo-
wy, przebudowy lub remontu połą-
czonego z modernizacją budynków 
niemieszkalnych wraz z zakupem in-
stalacji technicznej, zagospodarowa-
nia terenu, zakupu maszyn, urządzeń 
i narzędzi, wyposażenia i sprzętu, rat 

Wsparcie na rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć 

zapłaconych z tytułu umowy leasingu, 
koszty ogólne w wysokości nieprze-
kraczającej 10 % pozostałych kosztów 
kwalifikowanych. Pomoc może być 
przyznana na operację spełniającą 
wymogi określone w programie i uza-
sadnioną ekonomicznie, w szczegól-
ności pod względem jej kosztów. Musi 
zapewniać osiągnięcie i zachowanie 
celu działania.  Inwestycja nie może 
być finansowana z udziałem innych 
środków publicznych. Planowana 
wysokość kosztów kwalifikowanych 
operacji powinna przekraczać 20 tys. 
zł.  Realizację inwestycji można roz-
począć dopiero po złożeniu wniosku 
o przyznanie pomocy.

Nowe	miejsca	pracy
	

Mikroprzedsiębiorca otrzyma do-
finansowanie po zrealizowaniu zakre-
su rzeczowego operacji oraz utwo-
rzeniu nowych miejsc pracy. Zakres 
inwestycji, na których finansowanie 
można zdobyć dotacje jest bardzo 
szeroki i obejmuje ponad 350 pozycji 
działalności nierolniczych. Zapewne 
popularne będzie świadczenie usług 
dla gospodarstw rolnych np. w za-
kresie siewu, orki czy zbioru płodów 
rolnych. Działania umożliwią rozwój 
usług turystycznych: hoteli, restau-
racji, barów. Program stwarza także 
możliwość rozwoju firm działających 
w obszarze: drobnych usług, robót  
i usług budowlanych oraz instalacyj-
nych, usług komunalnych, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, przetwórstwa 
produktów rolnych, magazynowania 
lub przechowywania towarów, wy-
twarzania produktów energetycznych 
z biomasy, rachunkowości, doradztwa 
lub usług informatycznych.

Wnioski	i	losowanie	

Wnioski o przyznanie pomocy 
składane w tegorocznym naborze roz-
patrywane będą zgodnie z kolejnością 

ustaloną nie w drodze losowania jak 
poprzednio, lecz przy zastosowaniu 
kryteriów oceny, jakości w systemie 
punktowym. Każda operacja otrzyma 
określoną sumę punktów, przyznaną 
w zależności od: - wysokości stopy 
bezrobocia w powiecie, na obszarze 
którego jest położona gmina, w któ-
rej planowana jest realizacja operacji: 
wartości wskaźnika podstawowego 
dochodu podatkowego gminy, w któ-
rej jest planowana realizacja operacji, 
liczby planowanych przez wniosko-
dawcę nowych miejsc pracy. 

Kto	pierwszy	

W przypadku wniosków, które 
otrzymały taką samą liczbę punktów, 
o kolejności ich rozpatrywania decy-
dowała będzie niższa wartość wnio-
skowanej kwoty pomocy. Następnie 
w przypadku jednakowej ilości zdo-
bytych punktów i identycznej war-
tości wnioskowanej kwoty pomocy  
w pierwszej kolejności pomoc przy-
sługuje wnioskodawcy rozwijające-
mu działalność gospodarczą przed 
osobami podejmującymi wykonywa-
nie działalności gospodarczej. Nato-
miast w przypadku wnioskodawców 
prowadzących działalność gospodar-
czą, których operacje mają taką sa-
mą liczbę punktów i kwotę pomocy  
o kolejności rozpatrywania zdecyduje 
wcześniejsza data wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, albo reje-
stru przedsiębiorców w KRS. Prezes 
Agencji w terminie 40 dni od daty 
upływu składania wniosków podaje 
do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej Agencji informację 
o kolejności przysługiwania pomocy 
w danym województwie. Wniosek  
z ustaloną kolejnością przyznania po-
mocy będzie rozpatrywany w terminie 
pięciu miesięcy. Na działanie „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  
w tegorocznym naborze przewidziano 
kwotę ponad 307 mln euro.

(Krystyna Laskowska)

Czym	jest	
mikroprzedsiębiorstwo?

To przedsiębiorstwo zatrud-
niające mniej niż 10 pracowników 
(średniorocznie) i którego roczny 
obrót netto ze sprzedaży towa-
rów, usług lub operacji finanso-
wych i/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 milionów euro. 
(w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych).
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„ekotuRyStyka SZanSĄ 
ZRÓwnoważoneGo RoZwoju 
teRenÓw PRZyGRanICZnyCH”

W dniu 24.02.2010 r. w siedzibie 
Stowarzyszenia Samorządów Euro-
regionu Bug w Chełmie podpisano 
umowę na dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach Programu 
Wspierania Inicjatyw Transgranicz-
nych w Euroregionie Bug, który jest 
współfinansowany z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.

Projek t „Ekoturystyka szansą 
zrównoważonego rozwoju terenów 
przygranicznych” jest realizowany 
przez Powiat Bialski w partnerstwie 
z Radą Rejonową w Szacku na Ukra-
inie i Rejonową Radą Deputowanych 
w Brześciu na Białorusi w okresie od 
01.03.2010 r. do 30.09.2010 r.

Głównym celem projektu jest 
współpraca w zakresie turystyki 
ekologicznej w regionach transgra-
nicznych, wykorzystanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego do 
promocji regionu oraz jego zrówno-
ważonego rozwoju. Projekt zakłada 
organizację warsztatów, semina-
riów i konferencji na temat możliwo-
ści rozwoju eko-przedsiębiorczości  
w oparciu o walory przyrodnicze re-
gionu, ze szczególnym uwzględnie-
niem obszarów chronionego krajobra-
zu. Podjęte działania mają na celu wy-
mianę doświadczeń pomiędzy uczest-
nikami projektu w zakresie wpływu 
ekoturystyki na funkcjonowanie i roz-
wój gospodarstw agroturystycznych 
w obszarach chronionego krajobrazu, 
podniesienia świadomości ekologicz-
nej mieszkańców regionu. 

Rezultatem działań będzie opraco-
wanie i wykonanie wspólnego folderu 
przyrodniczo-turystycznego w czte-
rech językach - trzech partnerów i w j. 
angielskim oraz mapy turystycznej re-
gionu. Folder pod roboczym tytułem 
„Dolina Bugu - perła trzech regionów” 
będzie promował walory turystyczne, 
przyrodnicze i zasoby środowiska 
naturalnego trzech regionów trans-
granicznych. Zostanie wydana mapa 
turystyczna obejmująca regiony part-
nerów projektu. Trwałym efektem jest 
budowanie stałej platformy współ-
pracy pomiędzy partnerami projektu.

Działania zostały skierowane do 
przedstawicieli władz lokalnych na 

Ukrainie - Rejon Szacki i Białorusi - 
Rejon Brzeski, które będą odpowie-
dzialne za wytypowanie uczestników 
w liczbie po 15 osób z regionu (gru-
pa docelowa). Będą to reprezentanci 
władz lokalnych, organizacji turystycz-
nych, osób prowadzących gospodar-
stwa agroturystyczne a także ekolodzy 
i osoby odpowiedzialne za obszary 
chronione (Parki Krajobrazowe). 

Projekt będzie się składał z 5 eta-
pów:
1) Zebranie i opracowanie mate-

riałów z poszczególnych regionów 
przygotowanych przez partnerów do 
folderu przyrodniczo-turystycznego 
oraz do prezentacji multimedialnej 
wykorzystywanej podczas szkoleń  
i warsztatów.
2) 2-dniowe szkolenie w Polsce (Po-

wiat Bialski) – 17-18 maj 2010. Zakłada 
przeprowadzenie szkolenia złożonego 
z dwóch modułów: eko- i agroturysty-
ka w obszarach chronionego krajobra-
zu szansą dla rozwoju regionu oraz roz-
wój świadomości ekologicznej i ochro-
na środowiska naturalnego w oparciu 

o walory turystyczne i zasoby natu-
ralne regionu. Etap zakłada wizytę we 
wzorcowych gospodarstwach agro-
turystycznych i warsztaty terenowe  
w Parku Krajobrazowym „Podlaski 
Przełom Bugu”.
3) 2-dniowe warsztaty terenowe 

w Szacku na Ukrainie – 9 -10 czerwiec 
2010.	Tematyka: Wpływ ekoturystyki 
na funkcjonowanie i rozwój gospo-
darstw agroturystycznych, z uwzględ-
nieniem walorów przyrodniczych  
i zasobów naturalnych regionu. Etap 
zakłada wizytę w gospodarstwach 
agroturystycznych i Szackim Parku 
Narodowym.
4) 2-dniowa wizyta studyjna wraz 

z konferencją podsumowującą pro-
jekt w Brześciu na Białorusi  - 6-7 
lipiec 2010 -	Tematyka spotkania to 
przekazanie doświadczeń nt. rozwo-
ju ekoprzedsiębiorczości w oparciu 
o istniejące strefy turystyczne - ich 
wykorzystanie i rozwój. Etap zakła-
da także wizyty w gospodarstwach 
agroturystycznych (Rezerwat Bios-
fery). Konferencja będzie podsumo-
waniem i upowszechnieniem dorob-
ku projektu wśród 45 uczestników 
z regionów: bialskiego, szackiego  
i brzeskiego. 
5) Etap końcowy sierpień/wrzesień 

2010 r.- przygotowanie i wydanie pu-
blikacji oraz mapy.

Wartość projektu: 26 874,51 EUR 
/ Kwota dofinansowania (85 %) 22 
843,00 EUR.

Katarzyna Chorąży



454/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Po w i a t  B i a l s k i

25 kwietnia zespół ,Podlasianki  
z Rokitna obchodził jubileusz 25 – le-
cia działalności. Działa on przy Gmin-
nej Instytucji Kultury w Rokitnie. Dy-
rektor GIK Alicja Jawoszek dołożyła 
wszelkich starań, aby jubileusz miał 
należytą oprawę. Uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w miejsco-
wym kościele. Potem były prezen-
ty, życzenia, kwiaty miedzy innymi 
od starosty Tadeusza Łazowskiego, 
który wręczył Podlasiankom medal 
,,Zasłużony dla powiatu bialskiego”. 
Były też życzenia od Ireneusza Sto-
larczyka radnego sejmiku wojewódz-
twa lubelskiego, Tadeusza Federu-
ka wójta Gminy Rokitno i Stefanii 
Szulak przewodniczącej rady gminy 
oraz wszystkich radnych. Gorące ży-
czenia i prezenty złożyły jubilatkom 
zaprzyjaźnione zespoły: ,,Wrzos”  
z Woskrzenic Dużych, ,,Na Swojską 
Nutę” z Zahorowa, ,,Bokinczanka”  
z Bokinki Królewskiej, ,,Echo” z Przy-
chód, ,,Worgulanki” z Worgul. 

Do życzeń dołączyli się dawni 
dyrektorzy GIK: Halina Wawryniuk, 
Danuta Jówko, Jacek Szewczuk  

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej, kwiecień 2010 r.

25 – lecie Podlasianek z Rokitna 

Na jubileuszu ,,Podlasianki” wystąpiły w składzie : Jadwiga Zahor, Jadwiga Dawidziuk, Eugenia 
Iwaniuk, Regina Miszkiniuk, Stefania Myć, Józefa Biegajło, Krystyna Mirończuk, Janina 

Pradyszczuk, Jadwiga Tur, Helena Jakimiuk, Marianna Tur. 

oraz sponsorzy: Sklep ,,Łukasz”  
w Rokitnie, Firma Handlowa An-
drzej Kłonica,  Bank Spółdzielczy  
w Rokitnie. Na uroczystości zapre-
zentowano także dorobek artystycz-
ny ,,Podlasianek”. Zespół jest zdo-
bywcą licznych dyplomów, nagród  
i doczekał się kilkudziesięciu tekstów 
piosenek. Zebrani mogli również po-
znać historię grupy zapisaną w kilku 

tomach kroniki zespołu. Jubileusz  
i towarzysząca mu wystawa została 
zorganizowana w ramach promocji 
projektu: ,,Ocalenie od zapomnienia 
i kultywowanie tradycji ludowych” 
finansowanego ze środków osi 4 Le-
ader w ramach PROW 2007-20013, 
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju, realizowanego 
przez Gminną Instytucję Kultury  
w Rokitnie za pośrednictwem Bial-
skiej Lokalnej Grupy Działania.                                 

 (red) 
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Piszczac, Konstantynów i Biała Pod-
laska były w kwietniu gospodarzami po-
wiatowych eliminacji ogólnopolskiego 
turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym dla uczniów szkół podstawowych 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
z powiatu bialskiego i miasta Biała Pod-
laska. 20 kwietnia w Piszczacu w elimi-
nacjach  wzięło w nich udział  28 drużyn.  
W klasyfikacji indywidualnej wygrał 
Mateusz Baranowicz.  W zmaganiach 
gimnazjalistów w Konstantynowie wzię-
ło udział 19 drużyn. Wygrał Rafał Mak-
symiuk z  Gimnazjum im. Władysława 
Stanisława Reymonta w  Ciciborze Du-
żym. W zmaganiach szkół ponadgimna-
zjalnych w Białej Podlaskiej brało udział 
9 drużyn. Indywidualnie wygrał Michał 
Bobko z Zespołu Szkół Kształcenia Rol-
niczego im. Wincentego Witosa w Leśnej 
Podlaskiej.                                      (red)

konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego 
BRD	w	Konstantynowie	

–	gimnazja	
1.Gimnazjum im. Unitów Podlaskich  
w Łomazach:
2. Gimnazjum w Zalesiu:
3. Gimnazjum im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Cicicborze Dużym:
4. Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Między-
rzecu Podlaskim
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie 
Podlaskim
6. Gimnazjum Nr 4 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Białej Podlaskiej
7. Gimnazjum Nr3 im. Emilii Plater w Białej 
Podlaskiej
8. Zespół Szkół im. Orła Białego w Ko-
bylanach
9. Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego  
w Sosnówce
10. Gimnazjum nr 1 im Papieża Jana Pawła 
II w Piszczacu
11. Gimnazjum im. Cypriana Norwida  
w Konstantynowie
12. Publiczne Gimnazjum im. Powstańców 
Styczniowych w Rossoszu
13. Gimnazjum w Rokitnik 
14. Publiczne Gimnazjum Nr1 w Choty-
łowie
15. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Wołdze
16. Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego 
w Wisznicach
17. Gimnazjum Nr 5 w Białej Podlaskiej
18. Zespół Szkół w Tucznej w Tucznej
19. Zespół Placówek Oświatowych  
w Kodniu 

BRD	w	Białej	Podlaskiej	
–	szkoły	średnie	

1.  Zespół Szkół im. A. Naruszewicza  
w Janowie Podlaskim
2. Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. 
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kra-
szewskiego w Białej Podlaskiej
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. 
Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
5. Zespół Szkół im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta w Małaszewiczach
6. II Liceum Ogólnokształcących im. Emilii 
Plater w Białej Podlaskiej
7. Zespół Szkół Zawodowych im. Kamila 
Krzysztofa Baczyńskiego w Białej Pod-
laskiej
8.  Liceum Ogólnokształcące im. Gen. 
Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim
9. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Białej Podlaskiej

BRD	w	Piszczacu	
–	szkoły	podstawowe	

1. SP w Zalesiu
2.	SP Nr 5 im. Jana Kochanowskiego 
w Białej Podlaskiej
3. SP im. Tadeusza Kościuszki w Łoma-
zach
4. ZS. im. Orła Białego w Kobylanach
5. SP  im. Marii Konopnickiej w Wólce 
Dobryńskiej
6. ZS im. Kornela Makuszyńskiego 
w Małaszewiczach
7. SP im. Jana Pawła II W Międzyrzecu 
Podlaskim
8. SP w Połoskach
9. SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej 
w Białej Podlaskiej
10. SP Nr 9 im. Królowej Jadwigi 
w Białej Podlaskiej
11. SP  w Ortelu Książęcym
12. ZS im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Dołdze
13.	SP im. Henryka Sienkiewicza
14. SP w Styrzyńcu
15. SP w Kijowcu
16. SP im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Horodyszczu
17.	SP Nr 2 im. Bohaterów Lotników Pod-
lasia w Białej Podlaskiej
18. SP w Dobryniu Dużym
19. SP im. Ppłk Stefana Skoczylasa 
w Rossoszy
20. SP w Wisznicach
21. SP w Dąbrowicy Dużej 
22. SP  w Chotyłowie
23. SP w Dubowie
24. SP im. K. Makuszyńskiego w Pisz-
czacu
25. SP nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
26. SP im. Jana Pawła II w Rokitnie
27. SP im. Kpt. M. Fijałki w Kodniu
28. SP im. Czesława Tańskiego w Jano-
wie Podlaskim
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13 kwietnia w Urzędzie Mia-
sta Biała Podlaska odbył się finał 
X Bialskiego Konkursu Biblijnego.  
W atmosferze przeżywanej żałoby 
po katastrofie w Smoleńsku opra-
wa finału była inna w porównaniu  
z poprzednimi edycjami konkursu. 
Uroczystość rozpoczął prezydent 
Andrzej Czapski „minutą ciszy”. Roz-
grywki finałowe odbyły się w trzech 
etapach i dwóch dogrywkach o dru-
gie i trzecie miejsce. Siedmiu finali-
stów z powodzeniem odpowiadało na 
pytania z Ewangelii wg św. Łukasza. 
Zmagania poprowadził ks. Rafał Kor-
nilak z Parafii Błogosławionego Ho-
norata w Białej Podlaskiej, nauczyciel 
religii ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej. 
Nad przebiegiem finału czuwała ko-
misja konkursowa w której zasiedli: 
ks. Piotr Chodźko z Par. WNMP oraz 
katecheta ZSO nr 3 w Białej Podla-
skiej, ks. Andrzej Danieluk z Gimna-
zjum i Liceum Katolickiego, ks. Łukasz 
Kulik z Par. św. Michała Archanioła  
w Białej Podlaskiej, katecheta IV LO 
w Białej Podlaskiej.  

Nagrody	i	dyplomy 

Wszyscy finaliści otrzymali Bi-
blię Tysiąclecia, dyplomy, różańce 
pobłogosławione na Górze Kalwarii  
w Ziemi Świętej, figurki aniołów, ma-
teriały promocyjne miasta Biała Pod-
laska, słowniki i pamiątkowe książki, 
a rodzice listy gratulacyjne. Tadeusz 

Zespół Szkół Publicznych Nr 1  
w Terespolu w bieżącym roku szkol-
nym ma na swoim koncie cenne 
sukcesy w rywalizacji konkursów 
przedmiotowych na szczeblu woje-
wódzkim. - Po raz pierwszy od czasu 
reformy oświaty mamy w szkole pod-
stawowej dwie laureatki konkursów. 
Justyna Jaroszuk wywalczyła tytuł  
z przyrody,  przygotowywana była 
przez Marka Ferensa oraz ewę Bloch 
oraz Klaudia Łozak z historii przygo-
towana przez iwonę Gryszko. Obie 
dziewczyny zostały zwolnione ze 
sprawdzianu szóstoklasisty. – poin-
formował Marek Ferens z ZSP nr 1  
w Terespolu.                                (red)  

Łazowski  starosta bialski podaro-
wał finalistom albumy o Matce Bożej  
z Częstochowy i monografie przed-
stawiające piękno ziemi bialskiej. 
Siódemka finalistów pojedzie też na 
pielgrzymkę do sanktuarium i mu-
zeum ks. Jerzego Popiełuszki w War-
szawie oraz na Jasną Górę do Często-
chowy. Fundatorami Pielgrzymki jest 
Stanisława Duklewska prezes zarzą-
du oddziału okręgowego TPD w Bia-
łej Podlaskiej oraz Andrzej Czapski, 
prezydent Białej Podlaskiej.  Uwień-
czeniem rozgrywek finałowych było 
wystąpienie przedstawiciela Biskupa 
Siedleckiego ks. kan. Krzysztofa Ba-
rygi, który pogratulował zwycięzcom 
i ich rodzicom, podziękował gospoda-
rzom, organizatorom i sponsorom. Na 
kanwie fragmentów Ewangelii, tema-
tycznej prozy i poezji Ksiądz Dyrektor 
ukazał wartość cierpienia i śmierci  
w perspektywie miłości w odniesie-

Finaliści	X	Bialskiego	Konkursu	
Biblijnego

1m. Paweł Sobczak z Gimnazjum 
nr 2
2 m. Monika Łukaszuk z Gimna-
zjum nr 3 
3 m. Filip Głuch – z Gimnazjum nr 6 
4 m. Paweł Fedorczuk z Gimnazjum 
Katolickiego 
5 m. Magdalena Marczuk z Gim-
nazjum nr 5
6 m. Robert Harasimiuk z Gimna-
zjum nr 4 
7 m. Magda Stańczuk z Gimna-
zjum nr 1

W nagrodę 
pojadą 

na Jasną 
Górę

Zaproszeni	goście	
Na X Bialskim Konkursie Bi-

blijnym przywitano:  Przedsta-
wiciela Biskupa Siedleckiego ks. 
kan. Krzysztofa Barygę, Dyrek-
tora Wydziału Nauki Katolickiej 
Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, 
Andrzeja Mironiuka Kierownika 
Oddziału Zamiejscowego w Bia-
łej Podlaskiej Kuratorium Oświaty 
w Lublinie, Annę Żytkowską, Na-
czelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska, Waldemara 
Woźniaka, wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Biała Podlaska, Stani-
sławę Duklewską prezesa Zarządu 
TPD, Teresę Sidoruk Prezesa Za-
rządu ZNP. 

Olimpijczycy
z terespola 

niu do tragicznej śmierci k. Smoleń-
ska, „obecnie głoszona jest ewange-
lia, której nie jesteśmy w stanie od-
czytać…”. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie…

(Barbara Wysokińska)
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W Wisznicach 9 kwietnia odbył się IV 
Turniej Nocny Piłki Siatkowej. Impreza 
trwała od godziny 18 do 4 rano. W turnie-
ju udział wzięło 6 drużyn. Mecze były roz-
grywane w systemie „każdy z każdym”. 
Drużyna UKS Serbinów, zwycięzcy tur-
nieju, zagrała w składzie: Paweł Duda, 
Wojciech Mospinek, Kamil Bagłaj, Seba-
stian Hryniewicz, Marcin Trojan, Łukasz 
Makowski, Kacper Jęcz. Organizatora-
mi turnieju byli: Stowarzyszenie Młodzi 
Demokraci Koło Wisznice. Sponsorami 
turnieju byli: Gmina Wisznice, Delikate-
sy Centrum w Wisznicach, sieć sklepów 
ARO J. Bandzerewicz, KOJPASZ - Kos-
sowski Jakubiuk, TPSPARK T.Bujnik, 
Studio O A. Kościańczuk&Ł. Haponiuk, 
SEBEK G. Suzonowicz, SAD-POL Polu-
bicze, Piotr Maniowiec, AGRO-Handel  
M. Jakubiuk, GOK Wisznice.

Nocą grali 
w siatkówkę 

24 kwietnia w Konstantynowie ro-
zegrano VII Turniej Siłowy o Puchar 
Wójta Gminy Konstantynów w wyci-
skaniu sztangi leżąc. W zawodach wzię-
ło udział 59 zawodniczek i zawodników 
z powiatu bialskiego i łukowskiego 
startujących w dziewięciu kategoriach 
wagowych. Sponsorzy zawodów: wójt 
gminy Konstantynów Romuald Muraw-
ski, starosta bialski Tadeusz Łazowski, 
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień”  
w Konstantynowie.

siłacze rywalizowali 
o puchar wójta 

Z inicjatywy Przewodniczącego 
Powiatowego Zrzeszenia LZS Arka-
diusza Maksymiuka w niedzielę prze-
prowadzono pierwszy gwiazdkowy 
turniej tenisa stołowego” w świetlicy 
w Czosnówce. Udział w nim wzięło 85 
zawodników. Turniej przeprowadzo-
no w sześciu grupach. Współorgani-
zatorami turnieju byli LZS, starosta 
bialski, wójt gminy Biała Podlaska, 
firmy ubezpieczeniowe: HDI Aseku-
racja, Horyzont-In oraz miejscowa 
firma rzemieślnicza WEL. Organiza-
torzy składają podziękowania wszyst-
kim zawodnikom sponsorom i kibicom  
za bardzo liczny udział w turnieju.     (red)

Tenisiści rywalizowali 
w Czosnówce 

Klasyfikacja	końcowa:
1	m. UKS Serbinów (trener Rafał Kap-

szukiewicz), 2	m. LO wisznice (trener Krzysz-
tof Chról), 3	m. ZSR Jabłoń,	 4	m. Hanna , 
5	m. LO Milanów, 6	m.	i LO im. J.i.Kraszew-
skiego w Białej Podlaskiej

Nagrody	indywidualne	turnieju:
Wojciech Mospinek (UKS Serbinów) 

- najlepszy atakujący, Marcin Trojan (UKS 
Serbinów) - najlepszy rozgrywający, Patryk 
Ignatiuk (LO Wisznice) - najbardziej wszech-
stronny gracz, Wojciech Błażewicz (LO Mila-
nów) - zwycięzca miniturnieju. 

Wyniki	zawodów
Kategoria kobiet:
1 m. Aldona Kaczan - 61 kg, 2 m. Katarzyna 
Chaciewicz - 60 kg, 3 m. Jolanta Wrona - 55 kg
Kategoria do 48 kg
1 m. Mateusz Celiński - 42,5 kg, 2 m. Dawid Ma-
zurkiewicz - 40 kg, 3 m. Daniel Malinowski - 35 kg
Kategoria do 56 kg
1 m. Łukasz Siawluk - 77,5 kg, 2 m. Jakub Pisaruk 
- 67,5 kg, 3 m. Maciej Sawczuk - 40 kg
Kategoria do 62 kg
1 m. Michał Łukaszuk - 110 kg, 2 m. Paweł Szu-
dejko – 105 kg, 3 m. Konrad Hryciuk – 102,5 kg
Kategoria do 69 kg
1 m. Adrian Kopania - 127,5 kg, 2 m. Mateusz Ga-
domski - 125 kg, 3 m. Piotr Jankiewicz - 112,5 kg
Kategoria do 77 kg
1 m. Paweł Saniewski - 150 kg, 2 m. Tomasz 
Brzozowski - 140 kg, 3 m. Tomasz Ossowski 
- 125 kg
Kategoria do 85 kg
1 m. Maciej Laszewski - 160 kg, 2 m. Radosław 
Doluk - 155 kg, 3 m. Mirosław Hryciuk - 152,5 kg
Kategoria do 95 kg
1 m. Łukasz Brzozowski - 180 kg, 2 m. Grzegorz 
Bielecki - 125 kg
Kategoria powyżej 95 kg
1 m. Grzegorz Nowicki - 202,5 kg, 2 m. Krzysztof 
Celiński - 200 kg, 3 m. Tomasz Chwalczuk - 175 kg

Puchary	Wójta	
Gminy	Konstantynów	

(tabela	Wilks’a)	otrzymali:	
1	m. Krzysztof Celiński 
        (Łuków) – 123,8 pkt
2	m. Łukasz Brzozowski 
        (Janów Podlaski) – 115,6 pkt  
3	m. Grzegorz Nowicki 
         (Janów Podlaski) – 114,7 pkt

Najlepsi	z	najlepszych	
Do lat 21: Radosław Doluk (Kozły), do lat 

18: Adrian Kopania (Zalesie), do lat 16 – 1 m. 
Paweł Szudejko (Łomazy), 2 m. Konrad Hry-
ciuk (Konstantynów), 3 m. Tomasz Bajkowski 
(Łomazy) do lat 13 – 1 m. Dawid Mazurkiewicz 
(Konstantynów), 2 m. Daniel Malinoski (Kon-
stantynów), 3 m. Maciej Sawczuk (Konstan-
tynów). Najsilniejsza zawodniczka: Aldona 
Kaczan (Zalesie), najlepsza zawodniczka wg 
tabeli Wilks’a: Karolina Sacewicz (Zalesie), 
Najmłodszy zawodnik: Daniel Malinowski 
(Konstantynów)

Zwycięzcami	w	poszczególnych	
kategoriach	zostali:

Szkoły	podstawowe: Kamila Olichwiro-
wicz (Ortel Królewski), Kamil Matysiak (Zahajki). 

Gimnazjum: natalia Perzyna (Kijowiec), 
Paweł Sawtyruk (Nowe Łepki). 

Open:	Sylwia Kaliszuk (Zahajki), Jarosław 
Jaszczuk (Korczówka). 

Najmłodszym zawodnikiem turnieju był 
11 – letni Kamil Wirtek. 

Kalendarz	imprez	
organizowanych	przez	LZS	

Memoriały
16 maja – Kodeń
Memoriał	 Stanisława	Secheniuka w piłce 
siatkowej 
23 maja – Leśna Podlaska
IX	Memoriał	Darka	Doroszuka w piłce nożnej 
6 czerwca – Leśna Podlaska
I	Memoriał	Stanisława	Kępki biegi 
25 lipca – Piszczac 
XXVI	Memoriał	Kapysia w piłce nożnej XVI	22 
sierpnia – wisznice
II	Memoriał	Stanisława	Dudki w piłce nożnej 
26 września – Janów Podlaski
XXV	Memoriał	Ryszarda	Ochnika tenis stołowy 

Biegi	masowe
15 maja – Sławatycze
II	Biegi	Radziwiłłów
6 czerwca – Sosnówka 
II	Bieg	Kraszewskiego 
13 czerwca – Łomazy
II	Biegi	Jagiellońskie
7 sierpnia – Kodeń
XI	Bieg	Sapiehów	
10 listopada – Janów Podlaski 
Bieg	Niepodległości 

Piłkarska	Kadra	Czeka
22 maja – Rossosz
II	Między-Dekanalny	 Turniej	 Piłki	Nożnej	
Chłopców 

Piłka	plażowa
26 czerwca – wisznice
Powiatowy	turniej	piłki	plażowej 
11 lipca – Kubiki Chotyłów
Turniej	piłki	plażowej	
18 lipca – Kubiki Chotyłów
Turniej	piłki	nożnej	plażowej	
7 sierpnia – wisznice
Powiatowy	turniej	par	mieszanych	

Piłka	siatkowa	i	inne	
18 maja – Sławatycze
Spartakiada	integracyjna	dzieci	
5 lipca – Zalesie
Powiatowe	 igrzyska	LZS do XI igrzysk wo-
jewódzkich 
14 listopada – Sławatycze
Międzynarodowy	Turniej	Piłki	Siatkowej 

Piłka	nożna	oldbojów
maj 2010 - Rokitno
Powiatowy	turniej	oldbojów
lipiec 2010
Międzygminny	turniej	piłki	nożnej 
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Reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Międzyrzecu Podla-
skim reprezentować będą południo-
we Podlasie w wojewódzkim finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini 
koszykówce dziewcząt. W rozegra-
nych we własnej hali rejonowych 
eliminacjach drużyna z naszego po-
wiatu najpierw pokonała Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim 
44:17, by w decydującym spotka-
niu zwyciężyć bialską „dziewiątkę” 
47:18. Wcześniej Anna Łobacz, Kata-
rzyna Ługowska, Julia Nowosielska, 
Ewa Cap, Dominika Denisiuk, Justy-
na Opalko, Julia Prokopiuk, Natalia 
Domańska, Paula Marciniuk, Julia 
Kochanowska, Patrycja Makaruk, 
Alicja Łuciuk i Andżelika Kirylukw 
wygrały w finale powiatowym 38:11  
z Konstantynowem i 34:2 z Sosnówką.

O mistrzostwo powiatu walczyli 
młodzi piłkarze. Zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Łomazach, pokonu-
jąc 5:0 Manie oraz w finale 3:1 Swo-
ry. W spotkaniu o trzecie miejsce 
terespolska „jedynka” wygrała 5:0  
z Maniami. Skład mistrzów: Maciej 
Bosak, Mikołaj Lewkowicz, Eryk Hor-
dejuk, Michał Zydlewski, Krystian 
Żelisko, Dominik Szymanek, Maciej 
Nazarewicz, Łukasz Cydejko, Błażej 
Sobechowicz, Maciej Indrzejewski 
i Paweł Łukaszu (opiekun Ireneusz 
Korszeń).                                 (mf)

Międzyrzecka „dwójka” 
w wojewódzkim finale 

Zanim na trasę II Wiosennych 
Powiatowych Biegów Przełajowych  
w Terespolu ruszyło 473 uczniów z nie-
mal wszystkich szkół powiatu bialskie-
go uczestnicy, wszyscy minutą ciszy 
uczcili ofiary tragedii katastrofy pod 
Smoleńskiem. Organizatorem impre-
zy był Klub Olimpijczyka przy ZSO nr 1  
w Terespolu, UKS Młodzi przy SP i PG 
nr 2 oraz LUKS Granica przy LO w Tere-
spolu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
medale, a pierwsza szóstka z każdego 
biegu – dyplomy oraz okolicznościowe 
koszulki, ufundowane przez: Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz 
Urząd Miasta w Terespolu.

Czołowe trójki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych utworzyli: 
szkoły podstawowe – rocz. 2001/02: 
1. Weronika Wójcik (Połoski), 2. Daria 
Chordejuk (Łomazy), 3. Julia Trukawka 
(Berezówka) oraz 1. Kacper Roślik (SP 1 

wiosenne przełaje 
nad bugiem

Takiej sportowej imprezy jeszcze  
w historii Zalesia nie było. W stolicy jed-
nej z gmin naszego powiatu rozegrano 
I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  
i IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Zale-
sie w wyciskaniu sztangi leżąc. Do walki 
o tytuły przystąpili zarówno Polacy, jak 
i zawodnicy ze Szwecji i Słowacji. Za-
wody stały więc na bardzo wysokim 
poziomie. Spektakularny sukces od-
niósł reprezentant miejscowego klubu 
ULPKS Gaj siedemnastoletni Adrian 
Kopania, który ustanowił rekord świata.  
W czwartym podejściu wycisnął  
w swojej kategorii aż 140 kg, poprawiając  
o 5 kg ustanowiony wcześniej tego 
samego dnia rekord Polski. Podobne-
go wyczynu dokonał Paweł Saniewski  
z klubu Samson Łomazy, uzyskując  
w kategorii 75 kg juniorów 170 kg. Uda-
nie wypadł też start innych zawodniczek 
i zawodników z naszego regionu. Repre-
zentanci Zalesia odnieśli w sumie osiem 
zwycięstw oraz byli trzykrotnie drudzy, 
natomiast łomascy ciężarowcy cztery 
razy stawali na najwyższym stopniu po-
dium, dwa na drugim i raz na najniższym. 
Dzięki temu Gaj wygrał klasyfikację dru-
żynową, a Samson zajął trzecie miejsce.

Oto podlascy mistrzowie Polski  
z ULPKS Gaj: Jolanta Wrona (kat. 75 kg, 
open) – 65 kg; Katarzyna Chaciewicz (kat. 
82,5 kg, open) – 77,5 kg; Aldona Kaczan 
(kat. +90 kg, submasters) – 80 kg; Łukasz 

kopania i saniewski rekordzistami 
świata 

Jeden z siłaczy właśnie zaliczył żądany ciężar

Siawluk (kat. 56 kg, 18-19 lat) – 80 kg; A. 
Kopania (kat. 67,5 kg, 16-17 lat) – 135 kg; 
Robert Kasjaniuk (kat. 82,5 kg, junior) – 
180 kg; Ireneusz Czupryn (kat. 82,5 kg, 
masters 55-59 lat) – 117,5 kg; Franciszek 
Szabluk (kat. 90 kg, masters 50-54 lat) 
– 200 kg; z Samsona: P. Saniewski (kat. 
75 kg, junior) – 170 kg; Tomasz Ossowski 
(kat. 75 kg, 18-19 lat) – 115 kg; Grzegorz 
Bielecki (kat. 100 kg, 18-19 lat) – 140 kg; 
Krystian Bielecki (kat. 100 kg, junior) – 
210 kg.

Srebrne medale wywalczyli – z Gaja: 
Daniel Selewoniuk (kat. 90 kg, junior) – 
170 kg; Adam Szutko (kat. 90 kg, open) 
– 170 kg; Krzysztof Celiński (kat. 110 kg, 
open) – 230 kg; z Samsona: Tomasz Baj-
kowski (kat. 67,5 kg, 16-17 lat) – 85 kg; 
Paweł Szudejko (kat. 60 kg, 16-17 lat) – 
105 kg. Trzecie miejsce zajął Sebastian 
Bojarczuk z Łomaz, który w kat. 75 kg 
juniorów wycisnął 137,5 kg.   (mf)
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Start do jednego z biegów

Terespol), 2. Kamil Sosidko (Kobylany), 
3. Dawid Zagajski (Sławatycze); rocz. 
1999/2000: 1. Weronika Guziuk (SP 2 
Terespol), 2. Marlena Rafałko (SP 1 Tere-
spol), 3. Aleksandra Bzowska (Łomazy) 
oraz 1. Konrad Kozaczuk (Janów Podl.), 
2. Paweł Wróblewski (Kodeń), 3. Szy-
mon Zaniuk (Sławatycze); rocz. 1998: 
1. Paulina Płandowska (SP 1 Terespol), 
2. Wiktoria Kubik (SP 5 Biała Podl.), 3. 
Anna Buczyło (SP 1 Terespol) oraz 1. 
Patryk Roślik (SP 1 Terespol), 2. Kacper 
Malinowski (SP 5 Biała Podl.), 3. Bar-
tek Leszczyński (SP 1 Terespol); rocz. 
1997: 1. Joanna Świdzińska, 2. Patrycja 
Korybska (obie Wisznice), 3. Sylwia Ma-
gielnicka (SP 1 Terespol) oraz 1. Adrian 
Łuciuk (Dobrynka), 2. Paweł Bojarczuk 
(Łomazy), 3. Andrzej Sołoducha (SP 1 
Terespol); gimnazja – rocz. 1996: 1. Pau-
lina Tymoszuk (Kodeń), 2. Karolina Ję-
drzejewicz (Międzyrzec Podl.), 3. Edyta 
Kowaleska (Łomazy) oraz 1. Michał So-
bolewski (PG 1 Terespol), 2. Paweł Paw-
lik (Łomazy), 3. Karol Polak (Zalesie); 
rocz. 1994/95: 1. Magdalena Kobryńska 

(Leśna Podl.), 2. Daria Świdzińska, 3. 
Natalia Osipiuk (obie Wisznice) oraz 1. 
Paweł Sobolewski, 2. Dawid Pietrusik 
(obaj PG 1 Terespol), 3. Mateusz Maciek 
(Piszczac); szkoły ponadgimnazjalne – 
dziewczęta rocz. 91/92/93: 1. Justyna 
Trzaskalska (LO Terespol), 2. Aleksan-
dra Rosowicz (ZSZ 1 Biała Podl.), 3. 
Katarzyna Matwiejuk (Janów Podl.); 
chłopcy rocz. 1993: 1. Paweł Bandza-
rewicz (LO Wisznice), 2. Dawid Rafałko,  
3. Cezary Sadowski (obaj LO Terespol); 
rocz. 1991/92: 1. Piotr Hodun (I LO Biała 
Podl.), 2. Kamil Matczuk (LO Wisznice), 
3. Adrian Matejek (LO Terespol).        (mf)
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Prezentacje Literackie

Nr (15)                                  (redakcja mig)

Izabela	Tonkiel

Upadły serafin

Być aniołem,
Serafinem
Upadłym
Kochać,

A mimo tego
Być potępionym

Całując
Przygryzasz moje wargi

Zasłaniasz oczy
Swoją miłością
Wypijasz krew

Moją,
Anioła mrokiem
Napełnionego

Kochać,
A nie być kochanym

Istnieć,
A nie być stworzonym

Krzyczeć,
A pogrążyć się w milczeniu 

ciszy
Chcąc wzlecieć

Upadam martwa na ziemię

I…pogrążam się w otchłani
Pustki ludzkich serc …

Phanta rei

Rozstanie

Płyną
Łzy

Ból
Płyną

     Łzy …

     Kąpiel …

Płynie
     Woda …

Człowiek
Samotny
Podcina

Sobie żyły
Bezpowrotnie

Płynie
     Krew …

       Phanta rei …

Ikar

Jesteś
      Aniołem …

Aniołem

debiut

Ze skrzydłami
      Z wosku …

Wzlatujesz
Ponad

     Chmury …

Wzlatujesz
Dumnie

   Aż do słońca …

Nie wiesz,
że jesteś
Świecą,
Która się

     Wypala …

Przerosłeś
Słońce,

Więc czeka cię
      Śmierć Ikara …

Pocztówka z wakacji

Piszę
Pocztówkę
Z wakacji

Droga
Babciu Schizofrenio

i Dziadku Narkomanie …

Piszę
To dla Was

Jestem
Na wakacjach

W swoim
     Sercu …

Jest
Okropna
Pogoda,

Ale dobrze
Bawię się

Poezją
      Przeklętą …

Niestety
Już nie

     Wrócę …

Całuję!

Wasza Wiecznie Umierają-
ca …

Lustro

Odbicie
Na nieruchomej

Wodzie
Czystego

     Przeznaczenia …

Kładę
Rękę

Na powierzchni
Wody …

Zaburzony
Obraz

Zdarzeń …

Odbicie
Stopy

Na piachu …

Wielka
Pustynia

Wypełniająca
Czas

     Po brzegi …

Ślad istnienia …

Umrzemy
Odbici

W lustrze
    Ludzkiej miłości …

Gdybym była

Gdybym była
Motylem

Poruszana byłabym
Drżeniem wiatru

I ze wstydem
Przed poznaniem

Usiadłabym ci
Na ramieniu …

Gdybym była
Ptakiem,

Drapieżnym nawet,
Nie wyrwałabym Ci

Serca
Z Twej

Kształtnej
Piersi …

Gdybym była
Aniołem,
Co jest

Niemożliwe,
Kołysałabym Cię

Do snu
Swoimi

Białymi piórami …

Gdybym była,
To bym umarła raz jeszcze …

Ja bezimienna

Ja …

Bezimienna …

Tak po prostu

A co najgorsze,
Nie umiem
Nazywać …

Płacz przed jej
Obliczem

Na nic
Się nie zda …

Moje bezimienne
Ja …

Tak – ono mówi,

Ale głosem
Bezimiennym …

Pytacie się:
Jak się nazywasz?

Ja odpowiadam:
a się nie nazywam,

Ja po prostu
Jestem ….

Śmierć bez imienia
Jest śmiercią bez śmierci …

Autobus Do Nikąd

Wsiadam do autobusu
Na pustym przystanku

W szary dzień
Wsiadam do autobusu

Pustego …

A jednak
Jest on pełny

Śmierci …

Wiezie mnie
Na rozstrzelanie

Wiem już,
 Że umrę  …

W życiu
Tylko śmierci

Możemy być pewni …

Wiem,
Że dojadę

Na miejsce kresu,
Gdzie umrę

Śmiercią straszliwą …

Nikt już dzisiaj nie wie
Jak się umiera …

Tak …Jadę autobusem
Do Nikąd …

Kto umie kochać?

Nie umiem
Kochać

Bez Twojego
Serca …

Nie umiem
Pokochać świata,

Ponieważ nie widzę
Innymi oczami,

Jak Twoje …

Nie umiem
Dotknąć miłości

Bez Twoich
Dłoni …

Nie umiem
Zasmakować

Pocałunku
Inaczej

Niż przez Twoje
Usta …

Nie słyszę miłości
Bez  Twoich uszu

I nie wypowiem jej
Bez Twojego głosu …

Gdybym nie umiała kochać,
Umarłabym bez boleści …
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POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW

P r z y s m a k i  Po d l a s k i e

W iosną zapasy z iemniaków  
z naszej domowej przechowalni 
są już niesmaczne, w trakcie prze-
chowywania nastąpiły też znaczne 
straty składników pokarmowych. 
Aby jednak nie marnować ziemnia-
ków, które nam jeszcze pozostały, 
podaję kilka wybranych przepisów  
na potrawy.

Krokiety 
ziemniaczane

Składniki – 1 kg ugotowanych 
ziemniaków, 3 jajka, 1 cebula, 1 łyż-
ka tłuszczu, sól, pieprz, bułka tarta, 
tłuszcz do smażenia.

Wykonanie – Ugotowane ziemnia-
ki zemleć w maszynce, dodać drobno 
pokrojoną i podsmażoną na tłuszczu 
cebulę, sól, pieprz i jajka. Składniki 
dokładnie wymieszać na jednolitą 
masę. Formować podłużne krokie-
ty, obtaczać w tartej bułce, usma-
żyć. Podawać gorące polane sosem,  
np. chrzanowym lub grzybowym.

Racuszki 
z ziemniaków 
gotowanych

Składniki – 1,5 kg ziemniaków, 
25 dag mąki, pół szklanki śmietany,  
3 jaja, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej,  
4 łyżki tłuszczu, sól, cukier.

Wykonanie – ugotowane i ostu-
dzone ziemniaki zemleć w maszynce 
(ziemniaki najlepiej ugotować w łupin-
kach, a po ostudzeniu obrać). Dodać 
śmietanę, mąkę, żółtka i ubitą z białek 
pianę. Składniki dokładnie wymie-
szać, kłaść łyżką na rozgrzany tłuszcz. 
Smażyć na rumiany kolor, podawać  
ze śmietaną wymieszaną z cukrem. 

Zawijańce pieczone
Składniki – 1 kg ziemniaków,  

10 dag mąki ziemniaczanej, 1 jajko,  
1 żółtko, sól, pieprz.

Wykonanie – Ugotowane ziem-
niaki przepuścić przez praskę lub 
zemleć w maszynce, dodać mąkę, 
jajko, sól, pieprz, wyrobić ciasto. 
Podzielić je na części, rozwałkować  
i każdy placek posmarować farszem,  
np. z pasztetu, soczewicy, mięsa 
mielonego lub pieczarek. Placki zwi-
nąć, układać na blasze wysmarowa-
nej tłuszczem, a na wierzch położyć 
wiórki masła. Piec około pół godziny. 
Podawać z żurkiem.

 
Blaszak podlaski
Składniki – 2 kg ziemniaków, 2 

cebule, 2 jaja, 2 łyżki mąki pszennej,  
4 łyżki mąki ziemniaczanej, 40 dag 
wędliny (boczek wędzony, kiełbasa), 
5 łyżek smalcu, 4 suszone grzyby, 3 
ząbki czosnku, majeranek, kminek, 
papryka, tymianek, ziele angielskie, 
pieprz ziołowy, sól.

Wykonanie – ziemniaki umyć, 
obrać, opłukać, zetrzeć na tarce  
o drobnych oczkach, lekko odci-
snąć sok. Grzyby namoczyć, pokroić  
w kostkę. Cebulę i wędlinę pokroić  
w kostkę, podsmażyć na smalcu, pod 
koniec dodać grzyby i razem trochę 
poddusić. Połączyć ze startymi ziem-
niakami, dodać mąkę i jaja. Masę do-
kładnie wymieszać, dodać przyprawy 
i wyłożyć do wysmarowanej  formy.   
Piec około 1 godziny w gorącym pie-
karniku. Podawać z surówkami.

Babka ziemniaczana 
z pieczarkami

Składniki - 1 kg ziemniaków, 2 ce-
bule, 30 dag pieczarek, 1 łyżka oleju, 2 
jaja, 1 łyżka masła, 1 łyżka bułki tartej 
do posypania formy, 10 dag sera żół-
tego, sól, pieprz.

Wykonanie – Ziemniaki umyć, 
obrać opłukać, zalać wrzącą wodą, 
ugotować. Następnie odcedzić, od-
parować i przepuścić przez praskę lub 
zemleć w maszynce.

Cebulę i pieczarki oczyścić, opłu-
kać, pokroić w kostkę, usmażyć na 
oleju, wymieszać z ziemniakami, żółt-
kami, ubitą pianą z białek, doprawić 
solą i pieprzem. Przygotowaną masę 
wyłożyć do wysmarowanej i posy-
panej bułką tartą formy, wyrównać 
powierzchnię i upiec. Potem wyłożyć  
z formy na żaroodporny półmisek, po-
sypać startym żółtym serem i zapiec. 
Podawać z surówkami i z sosem.

Zapiekanka z sera 
i ziemniaków

Składniki - 70 dag sera twarogowe-
go, 6 ziemniaków ugotowanych w łupin-
kach, 1 szklanka mleka, 1 szklanka śmie-
tany, 2 jajka, 2 pęczki posiekanej zielonej 
pietruszki, sól, pieprz, 1 łyżka masła.

Wykonanie – Ser drobno pokruszyć 
lub zetrzeć na tarce, ziemniaki pokroić 
w plastry. Jajka ubić z mlekiem i śmie-
taną. Żaroodporne naczynie wysmaro-
wać masłem i układać w nim warstwa-
mi ziemniaki i ser. Każdą warstwę sera 
oprószyć zieloną pietruszką, solą i pie-
przem. Pierwszą i ostatnią warstwę po-
winny stanowić ziemniaki. Potrawę za-
lać przygotowanym z mleka, śmietany 
i jajek sosem. Zapiec. Przed podaniem 
posypać zieloną pietruszką. Podawać  
z surówkami.

Zapiekanka 
z ziemniaków

Składniki – 1 kg ziemniaków, sól, 
pieprz, cebula, 0,5 kg kiełbasy, trochę 
mąki, 2 jajka, olej, tymianek, oregano, 
majeranek.

Ziemniaki umyć, obrać i opłukać, 
zetrzeć na tarce jak na placki. Obraną  
i opłukaną cebulę zetrzeć na tarce i do-
dać do ziemniaków. Kiełbasę pokroić  
w kostkę, dodać do masy. Następnie 
dodać sól, pieprz, mąkę, a na koniec 
rozdrobnione zioła, wymieszać. Naczy-
nie do zapiekania wysmarować olejem, 
wlać ciasto i piec około 1,5 godziny.

Przepisy wybrała Bożena Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Polska była jedynym krajem oku-
powanym w Europie, w którym za 
pomoc udzielaną Żydom grodziła kara 
śmierci. Mimo to rodzina Iwaniuków  
z Romanowa (gmina Janów Podlaski) 
w nieludzkich czasach miała w sobie 
tyle odwagi i serca, by ratować innych. 

Do drzwi Iwaniuków, po ucieczce 
z getta bialskiego i nie tylko pukało 
wielu Żydów. Jedni przychodzili po 
wodę i jedzenie, inni nocowali jakiś 
czas. Jeszcze innych Mikołaj Iwaniuk 
umieszczał u sąsiadów i swojej rodzi-
ny. Żydzi ukrywali się w wykopanych 
w ziemi jamach, stodołach pod sło-
mą lub sianem, drewutniach i piwni-
cach gospodarczych. W sumie około 
60 Żydów przewinęło się przez dom 
Iwaniuków.

Strach	przed	sąsiadami

Jena z córek Mikołaja Iwaniuka, 
Franciszka Olesiejuk wspomina: - We 
wsi niektórzy wiedzieli, że trzymamy 
Żydów, inni się domyślali. Byli tacy, 
co nas ostrzegali przed rewizją policji 
niemieckiej, ale była też rodzina, której 
bardzo się baliśmy. Ich syn przycho-
dził do nas często do domu, w zaloty. 
Nie można było nic po sobie poznać, 
trzeba było zawsze być uśmiechnię-
tym. Był też taki we wsi, co nam zdro-
wie psuł. Przychodził i mówił: - a co 
wy gotujecie taki duży gar zupy, jak 
macie taką małą rodzinę? - Bo trze-
ba było duży gar gotować, wstawiać  
w świńskie wiadro i nieść niby świ-
niom - wyjaśnia pani Franciszka. 
I opowiada dalej: - kiedyś przyszli do 

Bohaterska rodzina Iwaniuków z Romanowa

Ukrywali Żydów przed Niemcami

nas niemcy. akurat stałam przy oknie,  
a tu przychodzi Szaja, Żyd co niedale-
ko ukrywał się w lesie, i puka w okno. 
nie mogłam ze strachu się ruszyć.  
w końcu wybiegłam na dwór i mówię 
do Szai, żeby uciekał, bo są w domu 
niemcy, a on ze strachu przewrócił 
się i leży. Zemdlał. więc ciągnę go  
w pobliskie krzaki porzeczkowe, a był 
to wysoki i ciężki mężczyzna. 

Prały	zawszone	koszule

Dlaczego Mikołaj Iwaniuk ryzyko-
wał życie własne i swoich bliskich? 
Żyd Gedali Rydlewicz w swoich 
wspomnieniach daje taką odpo-
wiedź: „To był naprawdę święty 
człowiek. Dość było na niego po-
patrzeć, i w jego niebieskie oczy jak  
u dziecka. Mikołaj Iwaniuk wierzył, 
że człowiek musi ratować człowieka, 
że to Chrystus mu kazał tak postę-
pować. Jego córki też były bardzo 
delikatne. Prały biednym Żydom ich 
zawszone koszule. Ukrywałem się u 
Iwaniuków przez osiem miesięcy, aż 
do wyzwolenia w 1944 r.”

Perła Rodzynek, jak większość 
Żydów miała nie przeżyć drugiej 
wojny światowej. Ocalała dzięki Mi-
kołajowi Iwaniukowi i jego córkom: 
19-letniej Paulinie i 17-letniej Fran-
ciszce. W niewielkim gospodarstwie 
Iwaniuka przez 22 miesiące przecho-
wywało się sześciu Żydów. Francisz-
ka gotowała im codziennie między 
innymi pożywne zupy: grochówkę 
i fasolówkę. 

(Bolesław Ługowski)

Żydzi - W 1992 r. za uratowanie Żydów, rodzina Iwaniuków została odznaczona medalem 
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Odebrała go Franciszka Olesiejuk - na zdjęciu  

 w środku w towarzystwie Żydów jerozolimskich

Najwyższe	izraelskie	
odznaczenie

Medal „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata” to najwyższe 
izraelskie odznaczenie cywil-
ne, nadawane osobom i rodzi-
nom, które z narażeniem wła-
snego życia ratowały Żydów 
podczas II wojny światowej. 
Na medalu widnieje nazwi-
sko „Sprawiedliwego” i napis 
z Talmudu: „Kto ratuje jedno 
życie - ratuje cały świat”. Po-
nadto osoba taka lub rodzina 
otrzymuje dyplom honorowy 
i przysługuje im prawo do za-
sadzenia drzewka w „Ogrodzie 
Sprawiedliwych” Yad Vashem  
w Jerozolimie. 

Przetrwali	okupację

W okresie nasilonej ekstermi-
nacji ludności żydowskiej na po-
łudniowym Podlasiu miały miej-
sce liczne i udane ucieczki z gett 
i punktów zbornych w Białej Pod-
laskiej, Międzyrzeca Podlaskiego 
i Parczewa. Ratując się ucieczką 
ludność żydowska rozproszy-
ła się po lasach chotyłowskich, 
międzyrzeckich i radzyńsko-tu-
rowskich, budując prowizorycz-
ne szałasy i ziemianki. Chroniła 
się też w chłopskich zabudowa-
niach, szukając pomocy i wspar-
c ia wśród mieszkańców wsi  
i osad. Część żydowskiej mło-
dzieży różnymi drogami i spo-
sobami przedostawała się do 
polskich i sowieckich oddziałów 
partyzanckich. Walcząc przetrwa-
ła pozostałe lata okupacji nie-
mieckiej. Po zakończeniu II wojny 
świtowej Żydzi zaczęli wychodzić  
z chłopskich kryjówek, powracać 
z lasów i partyzanckich oddzia-
łów. Ujawniali się też Żydzi ukry-
wający się na tak zwanych „aryj-
skich papierach” otrzymywanych 
dzięki katolickiemu kościołowi. 
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KOZIELSK:
Araszkiewicz	Włodzimierz	Marian	

Jan, ur. 13 IX 1896 w Zamałodyczach 
pow. Włodawski, s. Rudolfa i Ireny; 
uczeń gimnazjum w Białej Podl.; por. 
Łączn. CWŁączn., mgr prawa, adwokat, 
radca prawny w Chodakowskich Zakła-
dach Jedwabiu; zam. ostatnio w Łodzi
Beranek	Jan	Tomasz, ur. 14 XII 1880 

Pińczów, s. Józefa i Marii; mgr farmacji  
z Białej Podl.; mjr sł. zdr. st. sp. CWSan. 
(lista wywozowa nr 017/3 z 1940 r.)
Bieliński	 Bogusław	 Wacław, 

ur. 23 IX 1895, s. Karola i Katarzyny; mgr 
prawa, absolwent Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie; profesor gimna-
zjum w Białej Podl.; por. rez. piech. 22 pp; 
uczestnik obrony Brześcia w 1939 r.; przy 
jego zwłokach znaleziono: legitymację 
urzędnika państwowego, zezwolenie na 
broń, listy i złoty medalik z łańcuszkiem;  
(lista wywozowa nr 022/1 z 9 IV 1940 r., 
zidentyfikowany pod nr 1208)
Brzostek	Aleksander, ur. 5 III 1892 

r. w Białej Podlaskiej, s. Jana i Tekli; 
absolwent gimnazjum w Białej Podl., i 
uniwersytetu w Charkowie. W 1919 r. 
pracował w Szpitalu Epidemicznym  św. 
Marii Magdaleny w Białej Podl.; potem 
w batalionie 34 pp; od 1928 zam. w Kiel-
cach; przy zwłokach lekarza znaleziono: 
oficerska legitymacja służbowa, rosyjski 
dyplom lekarski, różne pisma urzędowe  
i cywilne, fotografie.
Czerniakow	Leon, ur. 7 VII 1910 

w Radzyniu Podl., s. Jakuba; por. rez. 
uzbr; kadra 2 Oddziału Uzbrojenia; inż., 
profesor gimnazjum, zam. w Białej Podl.; 
przy jego zwłokach znaleziono: dowód 
osobisty, legitymację urzędnika pań-
stwowego, książeczkę oszczędnościową 
o odznakę pułkową;  (lista wywozowa 
nr 035/2 z 16 IV 1940, zidentyfikowany 
pod nr 3719)
Gągoliński	 Karol, ps. Griszka; 

ur. 1 VIII 1882 w Białej Podl., por. adm.  
w st. sp., kapelmistrz; uczeń gimnazjum 
rosyjskiego w rodzinnym mieście; w la-
tach 1924-27 kontraktowy kapelmistrz 
9 pap, następnie 79 pp; potem w KOP
Gąsiorek	Ludwik, ur. 28 III 1900 

w Tresnej pow. żywiecki; por. WP; od 
1934 dowódca kompanii gospodarczej 
34 pp w Białej Podl. 
Jabłoński	 Jerzy	Wiktor, ur. 21 V 

1890 w Białej Podl., por. rez. lot. WP; 1 
pułk lotniczy w Warszawie; artysta dra-
matyczny ?
Jaźwierski	Jozef, ur. 1 XI 1903; ppor.. 

rez. piech 7 pp Leg.; mgr profesor gimna-

zjum w Białej Podl.; przy jego zwłokach 
znaleziono: legitymację służbową, kartę 
szczepienia w obozie w Kozielsku, łańcu-
szek od zegarka.
Krupkowski	Zdzisław	Wawrzyniec, 

ur. 10 VIII 1897 w Nadarzynie pow. Bło-
nie; ppor. Rez. 80 pp; w i wojnie świato-
wej żołnierz 3 puł. I Korpusu polskiego 
gen. J. Dowbór-Muśnickiego. W okre-
sie II RP pracował w PKU w Białej Podl.  
i w Związku Strzeleckim; walczył w obro-
nie twierdzy brzeskiej
Lutman	Mieczysław; w latach 

1926-32 starosta w Węgrowie, potem 
w Białej Podl.
Łotocki	Zygmunt	Marian, ur. 16 I 

1904 we Włodawie; ppor. Rez. Piech. 
34 pp; absolwent gimnazjum J. I. Kra-
szewskiego w Białej Podl. i Wydziału 
Filozoficznego UW; poeta, wielokrot-
ny mistrz kraju w łucznictwie
Maliszewski	Bolesław	Wawrzy-

niec, ur. 15 IX 1905 w Tyszowcach; 
ppor. rez. 9 Szpital Okręgowy w Brze-
ściu; zam. w Siedlcach, potem w Bia-
łej Podl.
Olejnik	Albin, ur. 1 III 1894; kpt. art. 

w st. sp. 2 dyon pociągów Panc.; kie-
rownik referatu starostwa w Białej Podl.,
Pyszyński	 Tadeusz	Władysław, 

ur. 16 IX 1886 w Warszawie; inwali-
da, utracił stopę w wojnie 1920; han-
dlowiec z Białej Podl., aresztowany 
na dworcu PKP; por. art. posp. rusz., 
oficerska kadra OK. IX w Brześciu; 
przy jego zwłokach znaleziono: kartkę  
z adresem: Maria Pyszyńska, Biała 
Podlaska, ul. Sidorska 3, notatnik z ad-
resami, pięć srebrnych monet, ubijacz 
do fajki;  (na liście PCK (AM) nr 0503)
Radziszewski	 Tadeusz	 Ignacy	

Zenon, ur. 12 VIII 1898 w Nawojowej 
pow. nowosądecki; kpt. WP; w 34 do-
wodził kompanią kaemów; w 1939 do-
wodził batalionem marszowym 34 pp, 
walczył w obronie twierdzy brzeskiej
Rosiński	Jan	Urban, ur. 25 V 1901; 

ppor. rez. piech. 34 pp; profesor gim-
nazjum w Białej Podl., przy jego zwło-
kach znaleziono: pocztówki z adresem 
nadawcy: R. Rosiński, Biała Podlaska, 
ul. Narutowicza 6, kartkę z adresami.
Strzałkowski	Leopold, ur. 12 IX 1887 

w Bohatyrowiczach, pow. Grodno; por. 
piech. w stanie  sp.; pracownik PKU  
w Białej Podl.
Wasiluk	 Michał, ur. 7 X 1902 

w Maniach; ppor. rez. WP; nauczyciel 
w szkołach handlowych; działacz LMiK; 
uczył się w Białej Podl., w gimnazjum 

ros., od 1916 w polskim ; członek POW 
pseud. „Wilk”.
Witort	Józef	Artur, ur. 8 III 1904 ; 

w latach 1926-36 w 1 baterii 9 pap  
w Białej Podl., od 1 X 1934 jako dowód-
ca baterii
Wnuk	Michał, ur. 28 IX 1904 we wsi 

Borów pow. lubelski; ppor. rez. piech.; 
w latach 1933-36 w 34 pp jako dowódca 
plutonu strzeleckiego; technik ogrodnik; 
pracował i mieszkał w Białej Podl.
Wroczyński	Czesław, ur. 19 VII 1889; 

s. Czesława i Jadwigi; uczestnik straj-
ku młodzieży bialskiej w 1902 i 1905 r.;  
dr medycyny, wykładowca higieny  
w Wolnej Wszechnicy Polskiej w War-
szawie; kap. sł. zdr., kadra zapasowa 9 
Szpitala Okręgowego 
Wróbel	Wiktor, ur. 15 III 1903 w Białej 

Podl., s. Jana i Heleny; ppor. rez. łączn. 
kadra 3 baonu telegraficznego; urzęd-
nik poczty w Wilnie; (na liście PCK (AM) 
nr 0234)
Zaremba	Mieczysław, ur. 30 IV 1894 

w Różance nad Bugiem; mjr łączn. WP; 
dowódca III baonu pułku radiotelegra-
ficznego; w latach 1905-13 uczeń gim-
nazjum w Białej Podl

STAROBIELSK:
Budrewicz	Wacław, ur. 11 XI 1895; 

prawnik; ppłk dypl. piech. sł. st.; do-
wódca 34 pp; w wojnie obronnej dwu-
krotnie ranny – 1 i 2 IX 1939
Chomiński	Kazimierz; z ośrodka 

kawalerii w pow. Biała Podlaska
Czerski	Wojciech, ur. 28 II 1910 

w Białej Podl., s. Stanisława Alfonsa 
i Marianny; rez. mar. woj., oficer me-
chanik Polskiej Marynarki Handlowej 
na m/s Lewant; zam. w Białej Podl.
Dragan	Feliks, ur. 20 XI 1894; por. 

rez. sł. zdr., kadra zapasowa 9 Szpitala 
Okręgowego; chirurg, lekarz szpitala 
św. Karola Boremeusza  w Białej Podl.; 
grób symboliczny na cmentarzu kato-
lickim w Białej Podl.
Jurkiewicz	Ludwik, ur. 31 VII 1887; 

s. Feliksa; płk st. sp. PKU Biała Podl. 
( nr listy 3891)
Karwowski	Tadeusz	Józef, ur. 16 

X 1898, s. Feliksa; ppor. rez. int. PKU 
Biała Podl. ( lista nr 1343r 
Kozakiewicz	 Tadeusz, ur. 9 IX 

1891, s. Władysława; mjr art. służ-
by stałej; Rejonowy Inspektor Koni  
w Białej Podlaskiej (na liście starobiel-
skiej nr 1838)
Krajski	 Tadeusz, ur. 19 III 1889; 

s. Adolfa i Leokadii; por. rez. art.; PKU 
Biała Podl.              

Szczepan Kalinowski

PamiętaJmy O OFiarach 
zbrOdni katyńskieJ z POdlasia

Dokończenie	artykułu	
w	następnym	numerze
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Agnieszka Hryniewska mieszka  
w Mokrem, w gminie Rossosz. Już od 
dzieciństwa lubiła rysować. Pierwsze 
sukcesy to piątki z plastyki w szkole 
podstawowej. Dalsze wykształcenie  
w technikum w Zamościu nie było 
ukierunkowane na rozwijanie zdol-
ności plastycznych. Nie rezygnowa-
ła jednak z rysowania pomagając w 
szkole koleżankom w wykonywaniu 
gazetek i innych dekoracji w klasie. Jej 
zdolności plastyczne zauważyła jedna 
z nauczycielek i proponowała przej-
ście do szkoły plastycznej. Agnieszka 
jednak postanowiła ukończyć naukę 
w technikum i ewentualnie później 
podjąć naukę w szkole plastycznej. 
Niestety życie napisało inny scena-
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W wolnych chwilach pisze 
wiersze i wraca do malowania

Agnieszka Hryniewska

riusz, zupełnie niezgodny z jej planami, 
Agnieszka musiała wrócić do Rosso-
sza i podjąć pracę. Marzenia musiała 
odłożyć na plan dalszy. Pracując w go-
spodarstwie, w wolnych chwilach pi-
sze wiersze i wraca do malowania. Jej 
dom to oaza piękna i spokoju. Swymi 
obrazami chętnie obdarowuje rodzinę  
i koleżanki. Ze względów zdrowotnych 
w twórczości bywają dłuższe lub krót-
sze przerwy, jednak wciąż wraca do 
swoich zainteresowań. Mówi, że ma-
lowanie przynosi  jej spokój i odpoczy-
nek. Jej prace plastyczne podziwiano 
na wystawach w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rossoszu oraz w wiejskiej 
galerii Ośrodka Kultury, Tradycji i Edu-
kacji w Żeszczynce.
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska

Quiz	gościńca

Z e  s t a r e j  f o t o g r a f i i

	04/2010

OGRóD	PRZyDOMOWy

Który z wymienionych krzewów ozdobnych 
kwitnie najwcześniej?
A/ Jaśminowiec,
B/  Bez lilak,
C/  Forsycja,
D/ Dereń,

Najbardziej racjonalne podlewanie ogrodu  
powinno być wykonywane:
A/ Wczesnym rankiem,
B/  Przed popołudniem,
C/  Rano lub wieczorem,
D/  Po południu lub wieczorem,

Do zasuszania i wykorzystania w suchych 
bukietach najbardziej nadaje się:
A/  Aksamitka,
B/  Zatrwian,
C/  Nagietek,
D/ Rudbekia,

Które z wymienionych ziół można 
rozmnażać z rozsady?
A/  Bazylia,
B/  Lubczyk,
C/  Tymianek,
D/  Melisa,

Który z wymienionych krzewów ozdobnych 
jest zimozielony?
A/ Tawuła,
B/  Bukszpan,
C/  Pigwa,
D/  Karagana,

                                    Bożena warda

Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
do dnia 15	czerwca	br. 

na adres redakcji Gościńca

Prawidłowe odpowiedzi  
Quizu gościńca nr 02/2010

1/ D
2/ D
3/ B
4/ A

Nagrodę książkową 
za prawidłowe rozwiązanie 

konkursu otrzymuje 
Pani	Anna	Szpyruk		z	Terespola

Serdecznie gratulujemy!

Mieszkańcy Nepli, 
grudzień 1932 r.

Kiszenie ogórków 
przez mieszkankę 

Nepli, 1971 r.

Cmentarz w Neplach,
lata 50-te.

Mostek na Czupelu 
w Neplach
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