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Ga le r i a

gościńca

teczne, a nawet zające wielkanocne, które wykonuje swoim
sposobem. Oprócz tego zajmuje się haftem krzyżykowym
oraz robótkami na drutach.
Pani Danuta eksponuje swoje
prace na wystawach lokalnych
w Tucznej, a ponadto reprezentuje gminę Tuczna na imprezach o zasięgu powiatowym.

Danuta
Witczak

A rt ystka urodziła się
i mieszka w Tucznej, gdzie
pracuje zawodowo, wychowuje
dwoje dzieci oraz zajmuje się
domem. W wolnych chwilach
oddaje się swojej pasji, którą
jest rękodzieło art yst yczne.
Ze względu na wszechstronne
zainteresowania w jej zbiorach możemy znaleźć pisanki,
w ik linę papierową, buk iet y
kwiatów z krepiny, stroiki świą-
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WESOŁEGO ALLELUJA !
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni Państwa spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
Życzą

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Łazowski

Przemysław Litwiniuk

Starosta Bialski
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K A LEN DA R I U M
3 marca
Konferencja w PSW
W dniach 3- 4 marca w PSW
im. Jana Pawła II odbyła się
konferencja „ Stroje ludowe
w tradycji i współczesnej kulturze”. Wśród osób zaproszonych
na konferencję znaleźli się m.in.
starosta Tadeusz Łazowski i wicestarosta Jan Bajkowski.
4 marca
Uroczystości parafii wojskowej
Pod przewodnictwem ks. biskupa Wojska Polskiego Józefa Guzdka w kościele parafii
wojskowej pw. św. Kazimierza
K rólew icza z organiz owano
sakrament bierzmowania połączony z uroczystością odpustową. W uroczystościach
udział wzią ł m. in. starosta
bialski Tadeusz Łazowski.
5 marca
Spotkanie hodowców koni
W sa li konferenc y jnej U W
zgromadzili się hodowcy koni
z powiatu bialskiego. Podczas
spotkania, którego organizatorem
był Lubelski Związek Hodowców Koni, poruszano problemy
hodowców. Słowa uznania przekazał im starosta Tadeusz Łazowski. Cieszę się, że tak liczne grono
mieszkańców powiatu pielęgnuje
wspaniałą tradycję hodowli koni,
które służyły narodowi zawsze
jako towarzysze w walkach o wolność Ojczyzny i ciężko pracowały
na roli.
7 marca
Trzeci sejmik kobiet
Przypadające 8 marca święto kobiet władze powiatu bialskiego
uczciły podczas III Sejmiku
Kobiet Powiatu Bialskiego. Tego
dnia sala konferencyjna UW zapełniła się paniami z różnych
stron. Nie zabrakło przedstawicielek żadnej gminy i miasta.
Życzenia złożył paniom starosta
Tadeusz Łazowski.
8 marca
Spotkanie hodowców bydła
W S p ółd z ie l n i „ S p om lek ”
w Radzyniu Podlaskim odbyło
się spotk anie z hodowcami
bydła mlecznego z powiatów:
bialskiego, radzyńskiego i łukowskiego. Podczas spotkania,
którego organizatorem był Oddział Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
DOK. NA STR. 5
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Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się poprzedniego numeru Gościńca Bialskiego z lutego 2012 r. Zarząd:
- Zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu.
- Podjął siedem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu wobec nieruchomości
przeznaczonych na cele statutowe Zarządu
Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, tj.
pod drogi publiczne powiatowe oraz jednocześnie na mocy tych decyzji zwolnił tę jednostkę powiatową z opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu nieruchomością: w obrębach geodezyjnych Leśna Podlaska, Nosów,
Witulin gm. Leśna Podlaska.
- Uzgodnił projekt y decyzji o warunkach
zabudow y inwestycji polegających na budowie: budynku gospodarczo-garażowo-sk ładowego w miejscowości Grabanów
gm. Biała Podlaska, budynku mieszkalnego
w m. Kożanówka gm. Rossosz, budynku
mieszkalnego w m. Dobryń Duży gm. Zalesie, budynku mieszkalnego w m. Janów
Podlaski, Osada gm. Janów Podlaski, budynku usługowo- mieszkalnego w m. Janów
Podlaski Osada gm. Janów Podlaski.
- Przeznaczył środki finansowe na zakup III
rocznika Konstantynowskiego w związku
z pismem Stowarzyszenia Ziemi Konstantynowskiej w Konstantynowie.
- Zapoznał się z pismem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międz y rz ecu Pod lask im
w sprawie dofinansowania organizacji konferencji popu larnonaukowej „Żołnierze
wyklęci-konspiracja poakowska na terenie
powiatu bialskiego po 1944 r.” i przeznaczył środki na współorganizację tej inicjatywy.
- Wy raził zgodę na dokonanie zmian budż etow ych w z w iązku z organizacją
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim warsztatów szkoleniowych
w zakresie nowej podstaw y programowej,
klasyfikacji zawodów oraz ramowych planów nauczania w szkołach zawodow ych
i ogólnokształcących skierowanych do dyrektorów i nauczycieli tworzących zespoły
wspomagające pracę dyrektorów.
- Zapoznał się z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie kontroli
przeprowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu bialskiego
w II półroczu 2011 r. oraz wykonaniu wskazanych zaleceń pokontrolnych.
- Zapozna ł się z pismami Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
w sprawie przyznania funduszy na w ykonanie prac modernizacyjno–remontowych
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oraz wykonanie niezbędnych dokumentacji
projektowych w tym zakresie i zdecydował
o przełożeniu spraw y na 2013 r., z uwagi
na brak środków w bieżącym budżecie powiatu.
Zapoznał się z odpowiedzią departamentu
organizacyjnego ministerstwa sprawiedliwości na wystąpienie Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego w sprawie zniesienia sądów rejonowych funkcjonujących
na obszarze województwa lubelskiego.
Zapoznał się z wystąpieniem posła Adama
Abramowicza do marszałka województwa
lubelskiego w sprawie potrzeby popraw y
połączeń kolejow ych, w tym zakupu szynobusów na trasę Terespol – Siedlce oraz
zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie przedłużenia połączeń pomiędzy Warszawą,
a Siedlcami do Terespola.
Zapoznał się z informacją Urzędu Gminy
w M iędz y rz ecu Pod lask im o pr z y jęciu
stanowiska w sprawie w ykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika
przy drodze powiatowej w m. Bereza oraz
uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
w sprawie udzielenia pomocy f inansowej
powiatowi bialskiemu. Przekazał sprawę do
Zarządu Dróg Powiatowych o przeanalizowanie możliwości przyjęcia pomocy finansowej, określenia zadań z zastosowaniem
zasad partycypowania stosowanych w powiecie bialskim.
Zatwierdził treść pisma do wójta gm. Sosnówka w sprawie wystąpienia do wojewody
lubelskiego z wnioskiem o uchylenie w części stwierdzenia nabycia własności działki
położ onej w obrębie Sapiehów na mocy
decyzji wojewody lubelsk iego. Na dzień
przejęcia przez powiaty nieruchomości stanowiących drogi powiatowe w w. działka
stanowiła drogę Przychód-Aleksandrów-Sosnówka-Dębów.
Zatwierdził treść pisma skierowanego do
mieszkańców Białej Podlaskiej w sprawie
odmowy przydzielenia lokalu mieszkalnego,
ponieważ powiat bialski nie dysponuje lokalami do wynajmu, sprzedaży.
Zatwierdził treść umow y o najem garaży
usytuowanych w Białej Podlaskiej przy ul.
Brzesk iej pomiędz y pow iatem bia lsk im
a Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.
Po zapoznaniu z pismem Pow iatowego
Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia planu
finansowego na 2012 r. na składki rentowe
zdecydował o sfinansowaniu potrzeb w ramach posiadanego budżetu przez ten urząd.
Na wniosek Zarządu Dróg Powiatow ych
wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. pasem dróg powiatowych stano-
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wiącym działki w obrębach: Rozwadówka
gm.Sosnówka, Bukowice Kolonia oraz Nosów gm. Leśna Podlaska, Piszczac Kolonia,
Piszczac Osada gm. Piszczac, Tuliłów gm.
Międzyrzec Podlaska, Romanów gm. Sosnówka, kol. Matiaszówka gm. Tuczna.
Po zapoznaniu z pismem Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
w sprawie sfinansowania zakupu komputerów do pracowni informatycznych, z uwagi
na brak środków f inansow ych na ten cel
w bieżącym roku rozpatrzył sprawę odmownie.
Zapoznał się z pismem Powiatowego Centr um Pomoc y Rodzinie w spraw ie niedoboru środków f inansow ych na zadania
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej. Z uwagi na stan finansów brak jest możliwości realizacji w bieżącym budżecie powiatu.
Przyją ł informację na temat ofert y edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego na rok szkolny 2012/2013.
Kszta łcenie w now ych k ier unkach proponuje się: w Z espole S zkół Ponadg imanzjalnych w Międzyrzecu Podlask im
w zawodach: w technikum-technik ochrony
środow iska, technik usług fr yzjersk ich,
a w zasadniczej szkole zawodowej - fryzjer,
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim: technik organizacji reklamy, w Zespole Szkół w Małaszewiczach
- technik transportu kolejowego, technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Przyjął informację na temat pomocy materialnej udzielanej uczniom szkół powiatu
bialskiego w 2012 r. Uczniowie otrzymają
dof inansowanie do posiłków z ośrodków
pomocy społecznej oraz pomoc o charakterze moty wacyjnym w postaci stypendiów:
prezesa R ady Ministrów, sta rost y bia lskiego, dyrektora szkoły, Integracyjnego
Centrum Edukacji i Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
Z powodu braku środków f inansow ych
rozpatrzył odmownie pismo Muzeum J.I.
Kraszewsk iego w Romanowie w sprawie
zwiększenia dotacji na lipcową w ystawę
„Kobiety Kraszewskiego. Portret literacki
i nie tylko.”.
Zatwierdził protokół uzgodnień w sprawie
nabycia przez powiat bialski niezabudowanej nieruchomości położonej na terenie gm.
Leśna Podlaska w obrębie Mariampol zgodnie z uchwałą nr VI/41/2011 Rady Powiatu
z 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości położonych w gminie Leśna Podlaska
Zat wierdził protokół uzgodnień w sprawie darowizny powiatu bialskiego na rzecz
gminy Piszczac nieruchomości zabudowanej w obrębie Zalutyń (Specjalny Ośrodek
Szkolno–Wychowawczy).
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- Zatwierdził treść wystąpienia do wojewody
lubelskiego w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Powiat Bialski z mocy prawa nieruchomości w obrębie Koszoły gm. Łomazy
zajętej pod drogę nr 1077L Koszoły - Studzianka.
- Zatwierdził wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatow ych w sprawie wniosku mieszkanki gm. Rossosz o uregulowanie stanu
prawnego działek w obrębie Bordziłówka,
zajętych pod drogę.
- Zatwierdził pismo do paraf ii rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Choroszczynce w sprawie udostępnienia
w drodze sprzedaży nieruchomości powiatu
bialskiego położonej w Choroszczynce na
urządzenie parkingu przy cmentarzu parafialnym.
- Zatwierdził wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze pełnej, którego wartość
nie przekracza w yrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro na wykonanie wyceny 15 nieruchomości położonych
w obrębie Piszczac Osada, które na mocy
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność gm. Piszczac, wyceny nieruchomości stanowiących
własność powiatu bialskiego położonych
w obrębie Lipink i g m. Sosnówk a (pod
drogi), celem ustalenia wysokości odszkodowania i w obrębie Grabanów do sprzeda ż y (dzia łk a budowlana) oraz w yceny
6 nieruchomości Skarbu Państ wa w celu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zapozna ł się ze sprawozdaniem Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opiek i
Zdrowotnej w Międz y rzecu Pod lask im
z wykonania planu finansowego za 2011 r.
- Zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawach: zmian w budżecie powiatu
bialskiego na 2012 r., podjęcia przez Powiat Bialski działalności w zakresie telekomunikacji (w ramach projektu „Regionalna
sieć szerokopasmowa Lublin północny –
wschód”).
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawach:
- utworzenia nowego kierunku kształcenia
w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim (technik organizacji reklamy),
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej
Podlaskiej,
- przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2011 r. i informacji o stanie mienia
powiatu bialskiego,
- przekazania majątku ruchomego pozostałego
po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Gnojnie.
Elżbieta Onopiuk

K A LEN DA R I U M
Mleka w Lublinie, rolnikom
z poszczególnych powiatów
osiągającym największą wydajność wręczono puchary i pamiątkowe dyplomy. Hodowcom
z powiatu bialskiego wspólnie
z kierownikiem oddziału Federacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka Adamem Kłopotkiem
puchary i dyplomy wręczał starosta Tadeusz Łazowski.
Dzień Kobiet
W sa li konferenc y jnej U W
m ia ła m iejsce u roc z y sto ś ć
z okazji Dnia Kobiet. Zgromadziła panie pracujące w Starostwie Powiatowym. W imieniu
wszystkich mężczyzn życzenia
złożył starosta Tadeusz Łazowski. Potem wspólnie z wicestarostą Janem Bajkowskim
i sekretarzem powiatu Janem
Jańczukiem obdarowali panie
„słodkimi różami”.
9 marca
Obradował Zarząd ZOSP
W gabinecie starosty odbyło
się posiedzenie prezydium Zarządu ZOP OSP RP w Białej
Podlaskiej, któremu przewodniczył prezes Tadeusz Łazowski.
Omawiano sprawy związane ze
zbliżającą się powiatową pielgrzymką strażaków.
12 marca
Konwent Powiatów
Podczas konwentu w Lublinie
starostwie z województwa, wśród
których obecny był również starosta bialski Tadeusz Łazowski,
poparli propozycję utworzenia
własnego, ogólnopolskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
które zajmowałoby się świadczeniem tego typu usług dla jednostek
samorządowych. W ten sposób
autorzy pomysłu chcą spowodować
konkurencję na rynku ubezpieczeń
i w konsekwencji doprowadzić do
znacznego obniżenia składek.
13 marca
Konkurs biblijny
W Urzędzie Miasta odbyło się
podsumowanie tegorocznego
Konkursu Biblijnego. Przebiegał
on pod hasłem „Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Łukasza”.
Podczas podsumowania władze
powiatu bialskiego reprezentował
starosta Tadeusz Łazowski.
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14 marca
Atuty janowskiej szkoły
W Zespole Szkół w Janowie
Pod lask im odby ł się dzień
otwarty. Tego dnia janowska
m łod zie ż pr z ygotowa ła na
obiektach stadniny wspaniały
pokaz umiejętności. Gimnazjaliści z powiatu mogli podziwiać
zapierające dech w piersiach
pokazy taekwondo oraz jazdy
konnej. Specjalny pokaz przygotowali uczniowie klas mundurowych. Obecny w Janowie
sta rosta Tadeusz Łaz owsk i
podkreślał, że jest to niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych
szkół w powiecie.
15 marca
Szkolenie dyrektorów szkół
W związku ze zmianami
w szkolnictwie zawodowym,
w ładz e pow iat u bia lsk iego
zorganizowały szkolenie dla
dyrektorów swoich placówek
„Zmiany w szkolnictwie zawodowym i ogólnokształcącym”.
Omów iono nową podstawę
programową i zmiany w systemie kształcenia zawodowego.
17 marca
Nowa poradnia
Starosta Tadeusz Łazowsk i
uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej poradni medycznej
w Międzyrzecu Podlaskim. Będą
w niej przyjmować m.in. specjaliści: ginekologii i położnictwa,
kardiologii, diabetologii, endokrynologii, radiologii i fizjoterapii.
18 marca
Relikwie w Białej Podl.
W parafii WNMP odbyła się
niezwykła uroczystość przyjęcia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas uroczystości
władze powiatu bialskiego reprezentował starosta Tadeusz
Łazowski.
19 marca
Imieniny marszałka
W asyście samorządowców,
młodzieży i członków Bractwa
Kurkowego starosta Tadeusz
Ła z ow sk i z ło ż y ł w ią z a n k i
kwiatów na pomnikach marsza łk a Józ efa Pi łsudsk iego
w dniu jego imienin. Pomniki
marszałka znajdują się w: Leśnej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Konstantynowie oraz
w Białej Podlaskiej.
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Prestiżowe wyróżnienie dla bialskiego starosty

Starosta Łazowski laureatem
Honorowego Orła Agrobiznesu
Starosta Tadeusz Łazowski
jako piąty samorządowiec w
dziesięcioletniej historii nagród
„Orzeł Agrobiznesu” odebrał z
rąk przewodniczącego kapituły
nagrody Franciszka Jerzego
Stefaniuka tytuł Honorowego

Orła Agrobiznesu. Tytuł przyznany został za konsekwentne
wspieranie i promowanie firm
i banków z terenu powiatu bialskiego. Podczas gali nagrodę
Orła Agrobiznesu otrzymał
Bank Spółdzielczy z Łomaz.
Jak podk reśla li członkow ie
kapituły, bank jest otwarty na
potrzeby klientów, oferuje nowoczesne formy usług f inansowych oraz prowadzi szeroką
działalność na rzecz lokalnych
środowisk. Nagroda została
prz y znana po raz pier wsz y
w grudniu 2001 r. Otrzymują
ją f irmy posiadające udokumentowany sukces r ynkow y
potwierdzony wynikami zleconyc h pr z e z org a n iz atora
konkursu ankietowych badań
konsumenck ich prowadz onych w wybranych miastach.
W przypadku maszyn, urządzeń, opakowań pod uwagę
brane są opinie użytkowników.
Nagrody i nominacje przyznaje
K apit u ł a (pr z e wo d n ic z ą c y
Franciszek J. Stefaniuk) złożona z polityków zajmujących
się problematyką konsumencką
i rynkową marketingowców,
handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości.

Prz y ocenie brana jest pod
uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na
rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlow ych,
sposób promocji, t worzenie
wizerunku f irmy przyjaznej

k onsu mentow i i u ż y t kown i k ow i , dobr a w s p ółpr a c a
z władzami samorządowymi.
W każdym roku przewidziane są
cztery edycje Orła Agrobiznesu.
Liczba nagród jest limitowana.
W każdej edycji wręczanych jest
maksimum 10 nagród. Chodzi,
bowiem o zachowanie i utrzymanie prestiżu nagrody. Do tej
pory nagrodę zdobyło 200 firm.
Firmy posiadające udokumentowany sukces eksportowy mogą
ubiegać się o Orła Euro Agrobiznesu zaś firmy posiadające wybitne sukcesy rynkowe w kraju
mogą ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Za szczególne zasługi na rzecz branży
rolno-spożywczej i jej otoczenia
kapituła przyznaje nagrody specjalne.
(pg)

Biała Podlaska

Nagrody za kulturę słowa
Na co dzień są może mało
widoczni, choć to ich starania
czynią, że kultura powiatu jest
bogatsza i dojrzalsza. Mowa
o animatorach i propagatorach
teatru, którzy w marcu obchodzą święto Międzynarodowego
Dnia Teatru. Tegoroczne obchody były dość bogate. Bialskie Centrum Kultury i bialski
oddział Towarzystwa Kultury
Teatralnej proponowali z tej
okazji bajki dla dzieci, spekta-

kle ognia, koncerty muzyczne
i popisy recytatorów.
Na f inał k ilkudniow ych
obchodów 27 marca prez ydent Andrzej Czapski wręczył
31 osobom nagrody teatralne.
Są one wyrazem uznania dla
twórców i animatorów, popularyzujących piękno ży wego
słowa. Oprawą uroczystości
zorganizowanej w sali BCK był
wyjątkowo udany monodram
„Gw iaz da” w braw u row y m

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2012

Pow iat bia l sk i
wykonaniu licealistki Karoliny
Buziak i koncert poezji śpiewanej Łukasza Jemioły. Prezydent
docenił dyplomami i nagro-

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie, Aleksander Jurkitewicz, laureat „Łapy”
w Międzyrzecu Podlaskim, Ka-

Prezydent Czapski w towarzystwie wiceprezydenta Waldemara
Godlewskiego wyróżnił 31 twórców i animatorów teatru. Fot. I. Grabowski

dami książkowymi (najnowszy
tom monograf ii Białej Podlaskiej) laureatów ogólnopolskich przeglądów teatralnych
i konkursów recy tatorsk ich.
Otrzymali je: Paulina Pilipiuk,
laureatka Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego w Lublinie,
Emilia Lipka, laureatka 56.
Ogólnopolsk iego Konkursu
Recytatorskiego w Lublinie,
uczestniczka f inału w Ostrołęce, Karolina Buziak, laureatka „Łapy” w Międzyrzecu
Podlaskim, Magda Szymańska,
laureatka „Łapy” w Międzyrzecu Podlaskim, Marta Łaska,
laureatka Małego Konkursu
Recytatorskiego w Lublinie,
K lara Kozera, laureatka 56.

tarzyna Szafrańska, laureatka
56. Ogólnopolskiego Konkursu
Recy tatorsk iego w Lublinie
i Dominika Soćko, laureatka
Ogólnopolsk iego Konkursu
Recytatorskiego dla gimnazjalistów w Lublinie.
W g r upie inst r u k torów
teatralnych, prowadzących zajęcia z zespołami dziecięcymi
i młodzieżowymi wyróżnienia
uzyskali: Edyta Hubczuk, instruktor „Lubinków” ze Szkoły
Podstawowej nr 3, Blanka Mik iciuk, instruktor „Suf lera”
z Ortela Książęcego (gmina
Biała Podlaska), Zof ia Chal i mon iu k , i nst r u k tor „ L otosa” ze Szkoły Podstawowej
w Tłuśćcu (gmina Miedzyrzec

Podlaski), Małgorzata Zając,
instruktor teatru „Pacholęta”
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Zalesiu, Jolanta Gawryluk,
instruktor kabaretu „Młode
Lisy ” z Ł obacz ewa ( gmina
Terespol), Ewa Michońska instruktorka. Katarzyny Szafrańskiej, Agnieszka Kapela,
instruktor Klary Kozery, Edyta
Szymoniuk, instruktor teatru
„1, 2, 3” ze Szkoły Podstawowej nr 3, Anna Dominika
Ja k ubiuk , instr uktor g r upy
teatralnej „13” z Międzyrzeca
Pod lask iego, A nna Stanek ,
instruktor Pauliny Pilipiuk,
Roman Uściński, instruktor
Karoliny Buziak, Magdaleny
Szymańskiej i Aleksandra Jurkitewicza, Stanisława Lewik,
instruktor Dominiki Soćko.
Prezydent docenił też animatorów społecznych i miłośników
teatru. Nagrody w tej kategorii
otrzymali: Henryk Buczyło,
Agnieszka Mielnicka, pięć nauczycielek z przedszkola nr 6Izabela Jaszczuk, Małgorzata
Kobylińska, Iwona Onyszczuk,
Halina Zawada i Bożena Mał a c hw ie jc z u k , M a ł g or z at a
Górak, nauczycielka IV LO
im. Staszica, Małgorzata Tokarska, nauczycielka I LO im.
Kraszewskiego oraz Teresa Kosyra-Cieślak, instruktor Emilli
Lipki.
Istvan Grabowski

Łomazy

Malowali zimowe pejzaże

22 ma rca br. w Z espole
Szkół w Łomazach podsumowano gminny konkursu plast ycznego „Pejzaż zimow y”.
Patronat objęli: wójt Waldemar
Droździuk i dyrektor Zespołu
S z k ół R omu a ld S z ude jk o.
Laureaci otrzymali nagrody.
Imprezę uatrakcyjnił występ
szkolnego zespołu gitarowego,
prowadzonego przez Grzegorza Kulickiego. Jury oceniało 62
prace 46 autorów. W najmłodszej kategorii pierwsze miejsce
zajął Dawid Waśkiewicz z Łomaz, drugie Weronika Grula
z Łomaz, trzecie Patryk Uss
z Łomaz. W k ategorii k las
drugich najlepiej wypadł Antoni Bielecki z Łomaz, drugi

był Sebastian Rozwadowski ze
Studzianki, a trzecia Dominika
Powszuk z Łomaz. W kategorii
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klas trzecich zwyciężyła Jolanta
Piętka z Łomaz. Drugi był Mikołaj Pietruczuk z Dubowa,
a trzecia Karolina Derlukiewicz
z Łomaz. 
(a)

K A LEN DA R I U M

Kolejny Orlik w Piszczacu
Tego dnia oddano do użytku
boisko w ielofunkcy jne tz w.
Orlik w Piszczacu. Koszt inwestycji ok. 1,2 mln zł. W skład
boisk wchodzą tradyc y jnie:
boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, ręcznej
i koszykowej. Obok boisk wybudowane zostało pomieszczenie
socjalne z szatniami. Władze
powiatu bialskiego reprezentowali starosta Tadeusz Łazowski
i wicestarosta Jan Bajkowski.
21 marca
Starosta wyróżniony nagrodą
Podczas uroczystej gali w Warszawie Tadeusz Łazowski odebrał tytuł Honorowego Orła
Agrobiznesu. Tym sposobem
starosta odebrał nagrodę, jako
piąty samorządowiec w dziesięcioletniej historii nagród „Orzeł
Agrobiznesu”. Nagrodę Orła
Agrobiznesu otrzymał Bank
Spółdzielczy z Łomaz.
23 marca
Spotkanie SG i PN
W Konstant y now ie odby ło
się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Nadbużańskich.
Omawiano sprawy dotyczące
projektu promującego gminy
i regionu nadbużańskie. Władze
powiatu bialskiego reprezentował starosta Tadeusz Łazowski.
26 marca
Podsumowanie projektu
W ZSE w Międzyrzecu odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu „Pozalekcyjna Akademia
Kompetencji”, realizowanego
przez samorząd powiatu bialskiego. Tadeusz Łazowski starosta
bialski podziękował wszystkim
za wkład pracy, aby projekt z dobrymi efektami mógł się zakończyć. W projekcie uczestniczyło
1447 uczniów. Do jego realizacji
zatrudniono 80 osób.
29 marca
Turniej Wiedzy Pożarniczej
29 marca w świetlicy KM PSP
odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W eliminacjach powiatow ych wzięło
udział ogółem 34 f inalistów
niższego szczebla.
PG
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Gm i na Ja nów Pod l a sk i

W

r a mac h promoc ji
s z k o ł y 14 m a r c a
w budy n k u uje ż dżalni na terenie Stadniny Koni
w Ja now ie Pod lask im uczniowie głównych kierunków
kształcenia Zespołu Szkół im.
Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaprezentowali zebranym gościom swoje
umiejętności. Na pokazy przybyło blisko 500 gimnazjalistów
z opiekunami z gmin: Konstantynów, Rokitno, Zalesie, Janów
Podlaski, Łomazy, Międzyrzec Podlaski oraz uczniowie
gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej. Występy janowskich
uczniów obejrzeli rów nież:
starosta Tadeusz Łazowsk i,
dyrektor wydziału spraw społec znyc h M a r ia n na Tu m iłowicz, członkowie Zarządu
Powiatu Marzenna Andrzejuk
i Agnieszka Jakoniuk, dyrektor gimnazjum przy Zespole
Szkół w Białej Podlaskiej Jan
Jakubiec, Stanisław Lewczuk
i Czesław Niczyporuk z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Bia lbud, Ewa Grz eg rz ółk a
z salonu Honda Wyszomirski
w Siedlcach, zastępca komendanta placówk i Straży Granicznej w Janowie Podlaskim
por. Marcin Niedziela oraz
funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Janowie Podlaskim.
Podczas pokazów prezentowali się licealiści z klas mundurow ych oraz młodzież
z klas technikum kształcącego
w zawodzie technik hodowca
koni. Uczniowie klas licealnych
z dodatkowymi zajęciami straży
granicznej i policji trenujący
taekwon-do wraz z instruktorem Dawidem Smolbikiem pokazali umiejętności stosowania
technik samoobrony: walkę tradycyjną mobum matsogi (walka
uznawana za kwintesencję taekwon-do na wyższym poziomie
zaawansowania, zaprezentowana
przez posiadaczkę czarnego
pasa, medalistkę zawodów rangi
ogólnopolskiej i międzynarodowej Magdalenę Mieleszczuk
i instruktora grupy, posiadacza
czarnego pasa mistrzowskiego
Dawida Smolbika). Uczniowie
prezentowali także układy formalne (Yul-Gok, Joong Gun),
pokazy walki zaaranżowanej
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Efektowne pokazy
w ujeżdżalni stadniny
z elementami akrobatyki, techniki inter wencyjne - nieodzowny element w yszkolenia

Mariusza Demianiuka. W kolejnej części pokazów zaprezentowali się uczniowie technikum.

przyszłych funkcjonariuszy,
rozbicia desek (kyok pa). Gimnazjaliści przed budynkiem maneżu mogli także obejrzeć sprzęt
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz pokaz musztry
w w ykonaniu uczniów k las
straży granicznej przygotowany
pod kierunkiem st. chorążego
Wojciecha Matwiejczuka oraz

Uczennice Sylwia Ciepłucha,
Ewelina Żołna, Magdalena
Jaworska, Aleksandra Starek
prezentowały janowskie araby
w pięknych polskich strojach.
Przeszkody na angloarabskiej
k laczy Raf lezja pokony wała
Weronika Raczkowska. Uczennica klasy III liceum Kaja Dembińska zaprezentowała elementy

dyscypliny ujeżdżenie (Kaja
odnosi liczne sukcesy w ujeżdżaniu startując w konkursach
klasy C). Natomiast chłopcy
z klasy IV technikum technik
hodowca koni: Artur Brzozowski, Jacek Samociuk i Krzysztof
Karczmarz przedstawili kawaleryjską sztukę władania szablą
i lancą, zainscenizowali upozorowany atak oraz brawurowy pokaz dżygitówki. Chłopcy, mimo
młodego w ieku, prezent ują
bardzo wysoki poziom umiejętności jeździeckich. Swoją pasję
rozwijają także poza szkołą –
działają w stowarzyszeniach kawaleryjskich. Artur Brzozowski
należy do Szwadronu Kawalerii
Ochotniczej w barwach 9. Pułku
Ułanów Małopolskich. Wraz
z innymi ułanami brał udział
w u ro c z y sto ś c iac h p at r io t ycznych, inscenizacjach
bitew i pokazach. Współtworzył rekonstrukcję bitew pod
Kockiem, Frankopolem i Komarowem. Jacek Samociuk występuje w barwach Pierwszego
P u ł k u St r z elców Kon nyc h
w Garwolinie. Obaj uczestniczyli w nagraniu scen batalistycznych do filmu „1920 Bitwa
Warszawska” Jerzego Hoffmana. Krzysztof Karczmarz
odnosi sukcesy w dyscyplinie
jeździeckiej – skoki przez przeszkody. Przygotowanie imprezy
w takim wymiarze możliwe było
dzięki finansowemu wsparciu
wielu sponsorów: Stadniny Koni
w Janowie Podlaskim, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
Balbud Stanisława Lewczuka
i Czesława Niczyporuka, salonu
Honda Wyszomirski w Siedlcach, wójta gminy Janów Podlaski, Przedsiębiorstwa Swisspor
w Janowie Podlaskim. Dzięki
sponsorom: Przedsiębiorstwu
Handlowemu Milo - Joanna
i Robert Wojdakowscy, Barbarze Orłoś z Wygody, Ludwikowi Zbuckiemu z Janowa
Podlaskiego, Hurtowni REN
– Spółka Jawna Andrzej Pyłka
z Kolonii Żelków, Przedsiębiorstwu TUR – Spółka Jawna
Anna, Kazimierz, Krzysztof
i Karolina Tur z Białej Podlaskiej
możliwe było przygotowanie
poczęstunku dla przybyłych na
pokazy gości: bigosu, kiełbasek
i gorącej herbaty. 
(a)
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Bia ła Pod l a sk a

Miasto w hołdzie
rodakowi
Nietuzinkową oprawę miała
inauguracja Roku K raszewskiego, uchwalonego jesienią
ubiegłego roku przez polski
parlament. Cieszyć w y pada
się, że najpłodniejszy autor rodzimej literatury ma szanse na
nowo zaistnieć w świadomości
rodaków. Miejskie uroczystości,
zapoczątkowane 18 i 19 marca
są częścią szerszego programu,
przygotowanego m.in. przez
Sta rost wo Pow iatowe. Nie
ulega wątpliwości, ze w tym
roku będzie o K raszewsk im
głośno.
Wspomniana inauguracja
nastąpiła w liceum noszącym
imię sławnego Podlasianina.
Przybyli na nią m.in. inicjatorzy tego pomysłu: poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk i Tadeusz
Sławecki, podsekretarz stanu
w ministerstwie edukacji narodowej i starosta bialski Tadeusz Łazowski. W przeddzień
of icja lnej inaug u racji rok u
w kościele pw. św. Anny odprawione zostało nabożeństwo
w intencji sławnego Podlasianina, a po południu otwarto
w Muzeum Południowego Podlasia wystawę „Biała w twórczości i życiu Kraszewskiego”.
- Postanow iliśmy pokazać zwiedzającym coś innego
od poprzednich prezentacji.
Stąd pomysł na wspomnienia
Wystawa czynna w muzeum
do 15 maja składa się z dwóch
części: dziewiętnastowiecznych
rycin i fotograf ii uzupełnio-

nych celnymi opisami Białej
piórem bohatera oraz pokoju,
w jakim mieszkał i kształcił
się przyszły literat. Jako uczeń
A k ademii Bia lsk iej napisa ł
pierwszy utwór „Klasztor na
górze”. Do starych mebli dołączono podręczniki, dokumenty
związane z Kraszewskim i jego
listy pisane do rodziny w Romanowie. Oglądając je, można
w yobrazić sobie atmosferę,
w jakiej wzrastał późniejszy
tytan pracy, nazywany człowiekiem-instytucją. Dzieciństwo
spędził na Podlasiu, ale mieszkał w licznych miejscach, a 24
lata pisał i pracował w Dreźnie,
nie zapominając o k raju ojczystym. W ciągu 75 lat życia
udało mu się wydać 600 tomów,
w tym 232 powieści. Ujawnił
się też jako poeta, dramaturg,
malarz uroczych pejzaży, grafik, muzyk, fotografik, dziennikarz, wydawca, kolekcjoner
dzieł sztuki, podróżnik, miłośnik astronomii i archeologii.
Co roku w imieniny patrona uczniowie I LO szykują
cyk l imprez przybliżających
życie i dorobek pisarza. Mają
one znaczenie poznawcze, bo
k sią ż ek K rasz ewsk iego nie
ma już kanonie lektur szkolnych. Coraz rzadziej sięgają
też po nie dorośli czytelnicy,
a szkoda. Kraszewski pisał na
tematy historyczne, wiejskie
i obyczajowe. Nikt wcześniej
nie przedstawił równie sugestywnie obrazu wsi polskiej.
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Inaug uracja jego roku
z udziałem plejady gości zdopingowała młodzież z klas IB
i II G do przygotowania inscenizacji „Kraszewski, jakiego nie
znamy”. W strojach z początków XIX wieku licealiści przypomnieli lata szkolne patrona,
związane z pierwszymi próbami malarskimi, muzycznymi
i pisarskimi. W młodości lubił
psocić, a nawet nie otrzymał
promocji do następnej klasy.
Barwne widowisko młodzież
przygotowała z pomocą nauczycielek: Anny Chomiuk i Jadwigi
Nestorowicz.
Tradycją miasta stało się, że
w imieniny Józefa plac Wolności ożywa poprzez koncerty, gry
i zabawy, wystawy i happeningi
artystyczne. Wśród przechodniów i widzów przechadzał się
sam mistrz Kraszewski, w którego postać wcielił się instruktor teatralny Roman Uściński
z klubu Scena. Bialskie kwiaciarki zadbały o przystrojenie
ławeczki z Kraszewskim śwież ymi buk ietami, zaś członkow ie Bract wa Ku rkowego
z hetmanem Lechem Orlińskim

sach plastycznych i licznych
zabawach.
Duże zainteresowanie widzów wzbudziła inscenizacja
„Ulany”, przygotowana przez
siedmiu członków koła teatralnego z I LO. Tragiczna historia
wiejskiej dziewczyny ,rozkochanej i porzuconej przez panicza
z dworu, wypadła sugestywnie
i zdobyła aplauz widowni.
Po południu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta miała
miejsce promocja nowej książki
prof. Krzysztofa Stępnika, bialczanina, darzącego sympatią
Białą Podlaską i autora „Starej
baśni”. Profesor od dwudziestu
lat organizuje tutaj cykliczne
„Konferencje Podlaskie”, których naukow y plon znajduje
wyraz w publikacjach UMCS.
Stępnik był jednym z pomysłodawców budowy pomnika upamiętniającego najpłodniejszego
literata.
Na inaugurację roku pisarza
prof. Stępnik wydał bogato ilustrowaną książkę „Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego
Kraszewskiego w prasie warszawskiej”.

odpalili z armatk i. Podczas
wrześniowych Dni Michałowych, do Białej Podlaskiej zawita prawdopodobnie prezydent
Bronisław Komorowski, poproszony przez władze samorządowe o objęcie patronatu nad
programem obchodów roku pisarza. Prezydent wziąłby udział
w uroczystej sesji historycznej
przygotowanej z udziałem radnych miasta i powiatu.
19 marca plac Wolności
wypełnili głównie młodzi, zachęcani skutecznie do udziału
w grze miejskiej polegającej
na odkry wanie miejsc związanych z pisarzem, konkur-

W o d c z u c iu S t ę p n i k a ,
autor z Romanowa mia ł
w 25 lat po śmierci niewielkie
szanse ponownego zaistnienia w świadomości rodaków.
Wzbudził jednak największe
zainteresowanie periodyków
ilustrowanych, a nawet sta ł
się nawet ich idolem. W roku
ważnych przemian społecznych i przemysłow ych K raszewski doceniony został jako
twórca nowoczesnego modelu
komunikacji społecznej, łącz ącego celną publ ic yst ykę
z literaturą.
Istvan Grabowski
fot. A. Trochimiuk
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Z

e względu na dwusetną
rocznicę urodzin autora „Starej baśni”, rok
2012 został przez Sejm R P
ogłoszony Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Urodził
się 28 lipca 1812 r. w Warszawie, ale swoją młodość spędził
w Romanowie na dworze należącym do jego rodziny, zaś
kształcił się m.in. w Akademii
Bialskiej w Białej Radziwiłłowskiej (obecnie Podlaskiej),
gdzie dziś mieści się LO im. J.
I. Kraszewskiego. Wielokrotnie
również w swojej twórczości,
korespondencji czy zapiskach
wracał do k raju lat dzieciństwa, jakim było Podlasie. Był
twórcą niezwykle pracowitym
oraz wszechstronnym. W jego
dorobku jest 586 dzieł zawartych w 600 tomach, w tym 100
dzieł historycznych. Zajmował
się etnografią, archeologią, publicystyką, pisał dzieła podróżnicze, a jego korespondencje
z przedstawicielami środowisk
naukowych i artystycznych szacuje się na ok. 40000 listów. Był
społecznikiem zaangażowanym
w sprawy narodowe, wspierał
młode talent y, zajmował się
muzyką oraz malarstwem.
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu 30 czerwca
2011 r. uchwaliła stanowisko
o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim.
W roku 2012 przypada także 50.
rocznica powstania w Romanowie Muzeum J.I. Kraszewskiego.
Zatem od ubiegłego roku
odbywały się spotkania organizacyjne dotyczące tego ważnych dla Powiatu jubileuszów.
Prowadzone by ły rozmow y,
podejmowane były inicjatywy
przygotowujące do obchodów
Roku Józefa Ignacego K raszewskiego. Celem tych starań jest nie t ylko uczczenie
pamięci autora „Starej Baśni”,
ale przybliżenie współczesnym
mieszkańcom jego osoby. Przez
kampanię społeczną obejmującą
sw ym zasięgiem wszystk ich
mieszkańców powiatu chcemy
zachęcić do czytania książek
Kraszewskiego i zapoznania się
z jego działalnością muzyczną,
malarską, historyczną, archeologiczną, czy kolekcjonerską.
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Kraszewski
bliski
mieszkańcom
powiatu
bialskiego
D o o r g a n i z a c j i p r z e dsięwzięć włączyło się liczne
grono naszych partnerów z terenu powiatu. Wśród nich są:
Publiczne Gimnazjum im. J.I.
Kraszewskiego w Sosnówce,
Szkoła Podstawowa w Piszczacu, Szkoła Podstawowa nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim,
Gimnazjum Publiczne nr 3
w Międz y rzecu Podlask im,
Z e s p ół S z k ół w R ok it n ie ,
Gminna Inst y tucja Kultur y
w Rokitnie, Gminny Ośrodek
Kultury i Oświaty w Wisznicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Misiach, Publiczne Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego
w Sławat yczach, Gminny
Ośrodek Kultury w Sławatyczach, Szkoła Podstawowa im.
J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, Zespół Szkół w Zalesiu, Gminny Ośrodek Kultury
w Zalesiu, Zespół Placówek
Oświatowych w Chotyłowie,
Zespół Placówek Oświatowych,
Publiczne Gimnazjum nar 1
w Piszczacu, Szkoła Podstawow a w D ub ow ie , Stow ar z y sz en ie Ro z woju Gm iny
Sławatycze, Organizator: Zespół Szkół w Tucznej, Szkoła

Po d s t a w o w a w S o s nó w c e ,
gmina Piszczac. Oni to w swoich środowiskach organizują
różnorodne przedsięwzięcia
społeczne, informacyjne, kulturalne związane z postacią
wielk iego polsk iego pisarza
Romant y zmu. Trz eba podk reśl ić , ż e ba rdz o ciek aw y
program na ten rok przygotowało Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie.
Można powiedzieć, że inauguracją obchodów związanych
z dwusetną rocznicą urodzin
J. I. Kraszewskiego była wystawa „Portrety światłem malowane”, zorganizowana przez
muzeum we wrześniu 2011 r.
Muzeum przygotowuje się do
ot warcia w ystaw y „Kobiet y
Kraszewskiego – portret literacki i nie tylko” w dniu 28 lipca
2012 r., które będzie połączone
z koncertem muzycznym. Natomiast uroczystości związane
z jubileuszem muzeum odbęd ą się we w r z e śn iu tego
roku. Wśród podjętych inicjaty
w jest akcja wspólnego głośnego
czytania „Starej baśni” w szkołach, jako „forma krzewienia
znajomości lektury, wyrabiania
poczucia kulturowych nawy-

ków oraz poczucia kulturowej
wspólnoty”. Do akcji przyłączyły się następujące szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Hen r yk a Sien k iew icz a
w Halasach, Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej,
Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im.
Wincentego Witosa w Leśnej
Podlaskiej, Szkoła Podstawowa
w Wisznicach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
w Międz y rzecu Podlask im,
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Publiczne Gimnazjum
im .W. St. Reymonta w Ciciborze Dużym, Zespół Szkół
Ogólnok szta łcąc ych nr 1
w Terespolu, Zespół Placówek
Oświatowych w Chotyłowie.
Pow iat bia lsk i w y stosowa ł
ta k ż e pismo do prez ydenta
RP z prośbą o objęcie Roku
J.I. Kraszewskiego w powiecie
bialskim honorow ym patronatem. Obecnie czekamy na
decyzję Kancelarii Prezydenta.
Szczegółowe informacje na temat Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim
znajdują się w na stronie: www.
powiatbialski.eu/starostwo. Tam
też można zapoznać się z kalendarium przedsięwzięć w terenie.
Zachęcamy instytucje i organizacje pozarządowe, które chciałyby się włączyć do organizacji
Roku poprzez własne inicjatywy
do kontaktu z wydziałem spraw
społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Anna Jóźwik

Konkurs tkacki
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w Konkursie tkackim „Tradycja a współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny” . Prace konkursowe komisja oceni w III kategoriach: I
Perebor dawny (tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych); II Perebor współczesny (tradycyjnie wykonany wzór wykorzystany współcześnie); III Dowolna technika tkactwa ludowego pokazująca
tradycyjne wzornictwo. Uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe z jednej wybranej przez siebie kategorii. Podsumowanie konkursu - 15 września 2012 r. w pracowni tkackiej w Hrudzie. Prace konkursowe
wraz z kartą zgłoszenia prosimy przesłać do 31 sierpnia br. pod adres: Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj
w Hrudzie, 21-500 Biała Podlaska. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Autorzy trzech najlepszych
prac (w każdej kategorii) otrzymają nagrody pieniężne. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, ul . Prosta 31, 21 – 500 Biała Podlaska tel. 516 200 801.
Osoba odpowiedzialna : Jolanta Zając tel. 516 200 806. Podsumowanie konkursu i wystawa prac:
15 września 2012 r. Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj w Hrudzie.
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Rozmaitości

Konwent powiatów województwa lubelskiego
Ministerst wo zdrow ia
obiecuje, ż e zmieni ustawę
o działalności leczniczej tak,
aby dodatkowe ubezpieczenia
od zdarzeń medycznych nie
były obowiązkowe. Taką informację przekazał 12 marca
podczas Konwentu Powiatów
Województ wa Lubelsk iego
przedstawiciel Związku Powia-

by ubezpieczenia były dobrowolne, a nie obowiązkowe. Jak
poinformował zastępca sekretarza generalnego ZPP Marek Wójcik, podczas ostatnich
rozmów przedstawiciele resortu
zadeklarowali, że wprowadzą
takie zmiany do czerwca, tak
by mogły one obowiązywać od
1 lipca tego roku. Podczas kon-

tów Polskich, który negocjuje
zmiany z resortem zdrowia.
Zgodnie z przepisami, które
obow i ą z ują o d 1 st yc zn ia ,
m.in. szpitale powiatowe, mają
obowiązek zawierać umow y
ubezpieczeniowe. W praktyce
decydują się na nie tylko nieliczne placówki, ponieważ takie
ubezpieczenia oferuje na razie
jedna f irma, a proponowane
przez nią stawki są dla szpitali
zbyt wysokie. Nawet w przypadku niewielkich SP ZOZ-ów
chodzi o roczną składkę sięgającą od kilkuset tysięcy złotych
do ponad 1 miliona, co w i tak
trudnej sytuacji placówek medycznych jest nie do przyjęcia.
Dlatego samorządowcy z całej
Polski apelowali do ministerstwa o zmianę przepisów tak,

wentu w Lublinie starostwie z
województwa lubelskiego, wśród
których obecny był również starosta bialski Tadeusz Łazowski,
poparli propozycje utworzenia
własnego, ogólnopolskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które zajmowałoby się
świadczeniem tego typu usług
dla jednostek samorządowych.
W ten sposób autorzy pomysłu chcą spowodować konkurencję na rynku ubezpieczeń
i w konsekwencji doprowadzić
do znacznego obniżenia składek.
Szczegóły tej propozycji mają
być przedmiotem obrad najbliższego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich,
które odbędzie się w kwietniu.
Przedstawiciel ZPP poinformował też, że ministerstwo zdro-
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wia wstępnie zaakceptowało
inną propoz ycję, dot yczącą

finansowania samorządowych
placówek medycznych. Chodzi
o niespłacone do tej pory kredyty, zaciągnięte do 2009 roku,
a poręczone przez samorządy
pow iatowe. Sk a rb pa ńst wa
miałby je zrefundować i w ten
sposób zdopingować samorządy
do przekształcania SP ZOZ-ów
w spółki prawa handlowego tłumaczy przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego, starosta lubelski
Paweł Pikula. Jego zdaniem to
krok w dobrym kierunku, ponieważ obecne zachęty do przekształceń placówek medycznych
nie są wystarczające. Stanowisko
uzgodnione z resortem zdrowia
musi zaakceptować ministerstwo
finansów i cały rząd.
(a)

Terespol

Mówmy poprawnie po polsku
Pod hasłem ochrony i troski o język ojczysty przebiegał Tydzień Języka Polskiego
w bibliotece terespolsk iego
Zespołu Szkół Publicznych
nr 1. W specjalnych zajęciach
uczestniczyli najmłodsi uczniow ie szkoły podstawowej
oraz przedszkolaki. Dzieci na
lekcjach w czytelni rozmawiały
o tym, jak dbać o język polski
w s woic h w y p ow ie d z i ac h .
Bardzo chętnie uczestniczyli
w przygotowanych dla nich
konkursach językowych. Starsi
uczniowie szkoły podstawowej wzięli natomiast udział
w pierwszym szkolnym dyktandzie. Znajomość ortografii
sprawdzało 21 uczniów. Najlepsza okazała się Klaudia Pilipczuk. Drugie miejsce zajęła
Patrycja Tarasiuk, trzecie Marta
Łoś, Kinga Kuć i Paulina Hurman. Wyróżnione czwartym

miejscem zostały dwie czwartoklasistki: Wiktoria Selerska
i Oliwia Kozińska. Dyplomy
oraz słodkie nagrody wszystkim
uczestnikom wręczył dyrektor
szkoły Zenon Iwanowski. Ortograficzny konkurs odbył się
także w II a, w którym udział
wzięła cała klasa. Umiejętności
językowe sprawdzili także dwaj
trzecioklasiści, Rafał Czerko
i Marek Prokopiuk, którzy wykazali się dużą znajomością zasad ortograficznych. Przez cały
tydzień uczniowie mogli obejrzeć wystawę poświęconą językowi polskiemu, a także życiu
i twórczości Wisławy Szymborskiej, która szczególnie dbała
o poprawność językową. Obchody Tygodnia Języka Polskiego
przygotowały i przeprowadziły
nauczycielki bibliotekarki: Kamila Korneluk i Anna Klim.
KK
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Trzeci Sejmik kobiet powiatu bialskiego

W

sali konferencyjnej
delegatury Urzędu
Wo j e w ó d z k i e g o
w Białej Podlaskiej odbył się
Sejmik kobiet powiatu bialsk iego. W prz eddzień dnia
kobiet Starostwo Powiatowe
gościło ponad 200 aktywnych
pa ń z terenu pow iat u bia lskiego. Podczas spotkania były
poruszane istotne kwestie, mające wpły w na rozwój kobiet
w lokalnym środowisku. Wśród
gości zaproszonych byli obecni
radni powiatowi oraz wójtowie
gmin. Starosta bialski Tadeusz
Łazowski przy witał wszystkie zebrane panie i złożył im
serdeczne ż yczenia z okazji
ich święta. Potem miał miejsce występ artystyczny w wykonaniu uczennicy Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr
1 w Terespolu Gabrysi Głuch.
Pierwszą prelekcję wygłosiła
Anna Czobodzińska-Przybysławska, dyrektor Muzeum J.I.

K raszewsk iego w Romanowie. Mówiła ona o „Kobietach
w życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Temat ten wiąże
się z obchodzonym w powiecie
Rokiem J.I. Kraszewskiego.
Następnie prelegenci z Lublina
mówili o profilaktycznych programach zdrowotnych. Dr n.
med. Jolanta Anna Surdyka
z Wojewódzk iego Ośrod k a
Koordynującego Populacyjny
P r o g r a m Wc z e s n e g o Wyk r y wania R a k a Piersi prz y
Cent r um Onkolog ii Ziemi
Lubelsk iej w Lubl inie mówiła o profilaktyce związanej
z wykrywalnością raka piersi,
natomiast Konrad Tarnowski
z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK nr 1 w Lublinie
mówił o profilaktyce związanej
z wykrywalnością raka szyjki
macicy. Prezentacje były po-

ruszające i z pewnością wpłynęły na świadomość zebranych
pań przekonały o konieczności
zadbania o w łasne zdrowie.
Po przerwie uczennice z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim zaprezentowały pokaz
samoobrony, a przybyły z nimi
nauczyciel wskazał zebranym
jak bronić się przed napastnikiem w momencie napadu.
Po pokazie prezentacje na temat „Być piękną na co dzień
– porady kosmetyczki” przedstawiła Katarzyna Abramo-

w ic z z  G a bi n e t u O d no w y
Biologicznej Onatea w Białej
Podlaskiej. Wskazała, na czym
polegają wykonywane zabiegi
i zachęcała do troski o urodę
na w iosnę. Na za kończ enie
panie znów miały możliwość
w ysłuchania Gabr ysi Głuch
z Terespola. Podczas spotkania
można było skorzystać z porad
konsultantek kosmetycznych,
nabyć wyroby rękodzielnicze,
biżuterię, wymienić doświadczenia.
(aj)

Bia ła Pod l a sk a

Trzeci tom monografii Białej Podlaskiej już gotowy

Starosta gratulował autorowi
D o s k o n a l e r o z w ij a s i ę
praca zespołu badawczego, powołanego do przygotowania
monografii Białej Podlaskiej.
15 marca miała miejsce promocja trzeciego (z pięciu planowanych) tomów monografii miasta.
Autorem prezentacji okresu powojennego jest nauczyciel historii dr Paweł Tarkowski.
Podczas promocji książki
zorganizowanej w Urzędzie
Miasta, starosta bialski Tadeusz Łazowski gratulował autorowi konsekwencji i uporu.
St wierdził też, że być może
uda się rozszerzyć przedwojenne dzieło starosty Górnego
i wydać na nowo dzieje powiatu
bialskiego. Byłoby to znaczące
uzupełnienie historii miasta,
która za kilka lat będzie miała
pełne i kompetentne dzieło.
K s i ą ż k a Ta rk o w s k i e g o
wynika z jego zainteresowań
dziejami najnowszymi. Przygotowanie jej poprzedziły grun-
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towne badania w Wojewódzkim
A rc h iw u m Pa ńst wow y m,
Archiwum Akt Dawnych, archiw um Inst y t ut u Pamięci
Narodowej oraz liczne konsultacje ze znawcami tematu.
- Podjąłem się syntetycznego
opracowania, od wyzwolenia
miasta spod okupacji hitlerowskiej do upadku PRL w roku
1989. Obiekty wnie rzecz uj-

mując, był to najbardziej dynamiczny okres Białej Podlaskiej,
związany z uprzemysłowieniem, gwałtownym wzrostem
liczby mieszkańców oraz podniesieniem rangi miasta, które
w 1975 roku stało się stolicą
województwa – podkreśla autor.
Ta rkowsk i jest histor ykiem zatrudnionym w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr
2 im. Ada ma M ick iew icza
i wykładowcą socjologii w Wydziale Wychowania Fizycznego
i Sportu w Białej Podlaskiej.
Podczas promocji wydawnictwa
w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta można by ło zakupić
książkę w promocyjnej cenie
oraz uzyskać autograf autora.
Skorzystało z tego wielu bialczan.
Promocji towarzyszyła wystawa
archiwalnych fotogramów.
Publikacja Tarkowskiego
składa się z pięciu rozdziałów
chronologiczno - zagadnieniowych. Przedstawia odbudowę
miasta ze zniszczeń powojennych i zawłaszczanie władzy
przez Polską Zjednoczoną Partię
Robotniczą, która miała wpływ

na wszystko, co się w Białej
Podlaskiej działo. Istotny na
tym tle jest rozwój gospodarczy,
powstawanie nowych zakładów
produkcyjnych i osiedli mieszkaniowych, szkół i placówek
kultury oraz rozwój infrastruktury komunalnej. Najbardziej
dynamiczny etap miał związek
z utworzeniem województwa
bialskopodlaskiego. Sporo miejsca poświęcił Tarkowski roli
opozycji politycznej, która uaktywniła się w 1980 r. oraz życiu
religijnemu w mieście i stosunkom pomiędzy władza świecką,
a duchowną.
- Książka stanowi trzeci tom
wspólnego dzieła. Dwa pozostałe
będą efektem pracy Renaty Maj
oraz moim. Po nagłej śmierci
prof. Mierzwińskiego, zdecydowałem się przejąć zgromadzone
przez niego notatki i najdalej do
połowy roku będę gotów z drugą
częścią historii miasta od września 1939 do lipca 1944 roku- poinformował obecny na spotkaniu
dr Jerzy Flisiński.
Istvan Grabowski
Fot. I. Grabowski
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Eliminacje powiatowe konkursu

Młodzież
zapobiega pożarom
29 marca w świetlicy KM
PSP w Białej Podlaskiej rozegrano eliminacje powiatowe
jubileuszowej edycji Ogólnopolsk iego Turnieju Wiedz y
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedziły je eliminacje gminne
i miejskie, w których na terenie powiatu bialskiego wzięło
udział ponad 600 dziewcząt
i chłopców. Spotkanie otworzyli prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP Tadeusz
Ła z ow sk i i dy rek tor Biu ra
Terenowego ZOSP Boż ena
Krzyżanowska. W rozgrywce
powiatowej wzięło udział ogółem 34 f ina listów niż szego
sz cz ebla. Ocenia ło ich jur y pod przewodnict wem mł.
bryg. Witolda Grajcara. Test
pisemny z 40 pytaniami pisali
wszyscy. Do finału ustnego dopuszczono po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej
z największą liczbą punktów.
Oto zwycięzcy:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Joanna Waszczuk, SP Horodyszcze, gm. Wisznice,
2. Bartosz Stachyra, SP Sosnówka,
3. Filip Tymecki, SP Komarno,
gm. Konstantynów,
4. Jolanta Chibowska, SP Leśna
Podlaska,
5. Ewelina Wężowska, SP Dobrynka, gm. Piszczac.
II grupa wiekowa (gimnazja):
1. Łukasz Klimczuk, gimnazjum w Janowie Podlaskim,
2. Klaudia Skurska, gimnazjum
w Wisznicach,
3. Angelika Pawlak, gimnazjum w Piszczacu,
4. Halina Kornaś, gimnazjum
w Tucznej,
5. Hubert Ziarek, gimnazjum
w Jelnicy, gm. Międzyrzec
Podlaski.
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Aleksander Sacharuk, Zalesie,

2. Mateusz Korpysz, LO Wisznice,
3. Martyna Horbowicz, Zespól
Szkół w Janowie Podlaskim.
Laureaci pierwszych miejsc
będą reprezentowali powiat
bialski podczas eliminacji wojewódzkich w Lublinie, które
odbędą się 20 kwietnia. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali dyplomy
oraz pamiątkowe kubki, a opiekunowie podziękowania oraz
książkę „Inspiratownik”, której redaktorem jest Krzysztof
Szczepaniuk z OSP „Stołpno”
w Międz y rzecu Podlask im.
Laureaci poszczególnych grup
wiekowych otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu elektronicznego i okolicznościowych wydawnictw.
Przygotowano im też słodki poczęstunek. W trakcie przerwy
uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt JRG PSP
w Białej Podlaskiej. Turniej
wiedzy pożarniczej na wszystkich szczeblach powiatu cieszy
się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Organizatorzy serdecznie
dziękują sponsorom za ufundowanie nagród. Osobne słowa
podziękowań kierujemy pod
adresem opiekunów uczestników, którzy często poświęcając
swój wolny czas pomagali im
zdobywać wiedzę o ochronie
przeciwpożarowej.
Bożena Krzyżanowska
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III Międzyrzeckie Targi
Edukacji i Pracy
21 marca odby ły się III
Międzyrzeckie Targi Edukacji
i Pracy pod hasłem „Zainwestuj w siebie”, zorganizowane
przez Młodzieżowe Centrum
Kariery OHP w Międzyrzecu
Podlask im przy współpracy
z Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Targi cieszyły się dużym
zainteresowaniem młodzieży
szkół ponadg imna zja l nyc h
oraz gimnazjów z Międzyrzeca
i okolic. Młodzi ludzie mogli
oni uzyskać porady z zakresu
doradztwa zawodowego oraz

pośrednict wa prac y, otrz ymać broszur y informac y jne
i obejrzeć przygotowane przez
wystawców prezentacje multimedialne.
Ofertę edukacyjną
pr z e d s t a w i ł y m .i n . uc z e lnie w yższe, takie jak:
Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Białej Podlaskiej, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
w Siedlcach, Państwowa Szkoła
Wyższa im. Papieża Jana Pawła

II w Białej Podlaskiej i szkoły
policealne, wśród których nie
zabra k ło Cent r um Nauk i i
Biznesu Żak w Białej Podlaskiej, Jednorocznej Policealnej
Szkoły Edukacji Innowacyjnej
w Międzyrzecu Podlaskim oraz
Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej.
Swoją ofertę zaprezentowały
także instytucje rynku pracy,
międz y inny mi: Pow iatow y
Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Oddział Zamiejscow y
Ewidencji i Rynku Pracy PUP

Wykazali się wiedzą ekonomiczną
Międzyrzecki Zespół Szkół
Ekonomicznych od lat aktywnie i z sukcesami uczestniczy
w Reg iona l ny m Kon k u rsie
Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Collegium
Mazovia w Siedlcach. Po raz
pierwszy nasza szkoła została
zaproszona do udziału w IV
edycji konkursu. W tym roku
szkolnym odbyła się dziesiąta,
jubileuszowa edycja konkursu.
W pier wszym etapie wzięło
udział 36 uczniów Technikum
Ekonomicznego. Do drugiego
etapu zakwalifikowało się 10
osób a więc zgodnie z regulaminem maksymalna liczba
uczniów z danej szkoły. Są to:
Agnieszka Gomoła kl. III f1,
Natalia Wielogórska k l. IV
e, Aleksandra Chomińska kl.
III f2, Paulina Sworska kl. IV
f, Mateusz Matejek kl. IV f,
Wojciech Gomółka kl. III f1,
Adrian Chromik k l. III f 2,
Krystian Kupiński kl. III f1,
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Łukasz Grzeszyk k l. III f1.
3 marca w siedzibie Collegium
Mazovia Wyższej Szkoły Innowacyjnej w Siedlcach został
rozstrzygnięty X Regionalny
Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. W etapie finałowym Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim reprezentowało aż czterech uczniów
z dziesięciu finalistów, wyłonionych z grona prawie 600
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do finałowej dziesiątki
zakwalifikowali się: Agnieszka

w Między rzecu Podlask im,
Młodzieżowe Biuro Pracy OHP
w Białej Podlaskiej czy Forever
Living Products. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zorganizowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”
w Międz y rzecu Podlask im.
Młodzież uczestniczyła także
w zajęciach z doradcami CEiPM
w Białej Podlaskiej, które pozwoliły im poznać swoje preferencje zawodowe. 
(a)
Gomoła kl. III f1, Aleksandra
Chomińska kl. III f2, Natalia
Wielogórska kl. IV e i Adrian
Chromik k l. III f 2. W t ym
roku uczniowie przyczynili się
do uzyskania tytułu Najlepszej
szkoły, spośród 29 szkół z województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego biorących
udział w konkursie. W nagrodę
szkoła otrzymała urządzenie
w ielof unkc y jne i stat uetkę.
ZSE uzyskał tytuł najlepszej
szkoły już po raz czwarty. Do
tej pory drużynowo szkoła
w yg ra ła V, V I, V II edycję
konkursu. W gronie laureatów
konkursu znalazła się także
uczennica ZSE trzeciej klasy
Technikum Ekonomicznego
Aleksandra Chomińska, która
zajęła trzecie miejsce. Laureatka otrzymała między innymi
nagrodę wyjazdu do Brukseli,
zwolnienie z opłaty wpisowego
i czesnego na dowolnie wybranym kierunku wydziału ekonomii i zarządzania obejmujące
I semestr, oryginalną statuetkę,
DOK. NA STR. 15
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Rozmaitości

Międzyrzec Podlaski

Ośrodek diagnostycznoprofilaktyczny

Promocja książki Mariusza Bechty

Konferencja o żołnierzach
wyklętych
16 marca w sali międzyrzeckiego kina Sława odbyła się konferencja „Żołnierze wyklęci - konspiracja poakowska po 1944 roku
na terenie powiatu bialskiego”. Na widowni zgromadzili się kombatanci, Sybiracy, starsi mieszkańcy miasta oraz młodzież szkolna z
wychowami i nauczycielami historii. Mogli oni wysłuchać wykładu
pochodzącego z Białej Podlaskiej dr Mariusza Bechty z Instytutu
Pamięci Narodowej. M. Bechta jest autorem kilku książek poświęconych dziejom najnowszym Polski. Wydał publikację: „Między
Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952” (Warszawa 2008). Natomiast w sierpniu ubiegłego roku ukazał się jego
album „Jata 44” - zbiór unikalnych zdjęć pozyskanych ze zbiorów
prywatnych i archiwów Urzędu Bezpieczeństwa, opowiadających
historię utworzenia zimą i wiosną 1944 r. dwóch obozów szkoleniowych w ostępach rezerwatu Jata koło Łukowa.
Dr Mariusz Bechta przedstawił zgromadzonym na konferencji
sylwetki najciekawszych dowódców, zaprezentował oddziały oraz
akcje przeprowadzane przez konspirację poakowską na terenie powiatu bialskiego. Jego wykład ubarwiły prezentowane na ekranie
fotografie.
Konferencję otworzył i poprowadził prezes TPN Ryszard Turyk, a dr Szczepan Kalinowski przedstawił ogólny zarys czasów
powojennych w Polsce i klimat polityczny tamtego okresu. Spotkanie uświetniły występy dziewcząt ze szkoły w Rzeczycy oraz pieśni
w wykonaniu Moniki Tarasiuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Konferencja była kolejnym spotkaniem z najnowszą historią, zorganizowanym przez międzyrzeckie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
wraz z oddziałem miejskim NSZZ Solidarność. 
(a)
DOK. ZE STR. 14

atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W poprzednich edycjach nasi
uczniowie byli również w gronie laureatów. W V edycji konkursu zw yciężyła Katarzyna
Mironiuk, VI edycję Monika
Stefaniuk, w VII edycji laureatami byli: Małgorzata Sokół
Grzegorz Smal. Tytuł finalisty
X edycji konkursu otrzymali
uczniowie : Natalia Wielogór-

ska VI miejsce, Adrian Chromik VII miejsce i Agnieszka
Gomoła X miejsce. Laureaci
i finaliści otrzymali też cenne
nagrody rzeczowe (MP5, MP3,
USB, multimedialne zestawy
komputerowe, torby na laptop. Opiekunem uczniów była
naucz ycielk a ZSE Elżbieta
Pieńko.
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W Międz y rz ecu Pod laskim oddano do użytku nowoczesny ośrodek medyczny
MediaSphera zapew niając y
kompleksową opiekę medyczną
d la osób w k a ż dy m w iek u.
Działający na powierzchni 236
m2 ośrodek oferuje nowoczesne
rozwiązania z zakresu diagnostyki i badań profilaktycznych
(badania cytologiczne, badania
piersi, badania układu krąże-

nia). Istnieje też możliwość
w ykonania bada ń USG 3D
i 4D. W swojej działalności
MediaSphera oferuje porady
z zakresu m.in.: ginekologii
i położnict wa, k a rdiologii,
diabetologii, endokrynologii,
radiologii, fizjoterapii. W otwarciu placówki uczestniczył
starosta bialski Tadeusz Łazowski.
(pg)

Gmina Rokitno

Młodzież potrafi
zapobiegać pożarom

6 marca w Zespole Szkół
rozstrzygnięto etap gminny
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedz y Pożarniczej „ Młodzież
zapobiega pożarom”. Wzięło
w nim udział 11 uczniów gimnazjum i 4 szkoły podstawowej.
Młodzież musiała wykazać się
znajomością historii i struktur ochotniczej straży pożarnej, wiedzą na temat sprzętu
pożarniczego oraz zasadami
zapobiegania zagroż eniom.
Z testem najlepiej poradziły sobie

uczennice gimnazjum. Pierwsze
miejsce zajęła Paulina Czuchan,
która wyprzedziła Annę Zahor. Podium uzupełniły równorzędnie: Anita Bazyluk i Agata
K redens. Z uczniów szkoły
podstawowej największą liczbę
punktów zdobyła Gabriela Łukaszuk. Laureatki otrzymały
nagrody książkowe ufundowane
przez Urząd Gminy, zaś uczestnicy okolicznościowe dyplomy
i drobne upominki.
(a)

(a)
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Dzień Kobiet
w Starostwie Powiatowym

Z o k a z ji M i ę d z y n a r o dowego Dnia Kobiet na sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie
władz powiatu bialskiego z paniami pracującymi w Starostwie.
W imieniu panów pracujących
w urzędzie życzenia paniom
złożyli: starosta bialski Tadeusz
Łazowski, wicestarosta bialski
Jan Bajkowski oraz sekretarz powiatu Jan Jańczuk. Choć święto
w sposób specjalny dedykowane
kobietom było obchodzone już
w starożytnym Rzymie, to jego
współczesna geneza jest ściśle
związana ze zorganizowaną
walką kobiet o równouprawnienie, oraz lepsze warunki pracy
i życia. Zaczęła się ona w XIX
w, w związku z uprzemysłowieniem i pracą zawodową kobiet.
Początek sięga 1857 r., kiedy to
kobiety zatrudnione w nowojorskiej przędzalni bawełny zorganizowały strajk i domagały
się krótszego dnia pracy oraz
takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali
mężczyźni. W Stanach Zjednoczonych dzień kobiet po raz
pierwszy obchodzony był 20
lutego 1908 r., kiedy to miały
miejsce wielkie demonstracje
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na rzecz politycznych i ekonomicznych praw kobiet, a przede
wszystkim na rzecz przyznania kobietom prawa do udziału
w wyborach. Propozycja ustanowienia dnia kobiet jako święta
o charakterze międzynarodow ym przedstawiona została
przez amerykańskie delegatki
na II Międzynarodowy Kongres
Kobiet - Socjalistek, który miał
miejsce w dniach 26 - 28 sierpnia 1910 r. w Kopenhadze. Był
to postulat dość w owym czasie
kontrowersyjny. O ile, bowiem
idea międzynarodowej solidarności wyzyskiwanej klasy robotniczej była w ruchu socjalistycznym
czymś bezdyskusyjnym, to pomysł by kobiety organizowały się
politycznie jako kobiety, nie cieszył się wówczas powszechnym
poparciem. W Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero
po drugiej wojnie światowej.
W dniu tym, w okresie PRL,
kobietom w zakładach pracy
składano życzenia i wręczano
prezenty. Centralne obchody
Międzynarodowego Dnia Kobiet
zostały w Polsce zlikwidowane
w 1993 r. Zniosła je kobieta, premier Hanna Suchocka.
(pg)
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Dzień otwarty w dwójce
Zgodnie z tradycją, po raz
sz óst y Szkoła Podstawowa
nr 2 zorganizowała 15 marca
bieżącego roku „Dzień otwarty”.
Przyszli pierwszoklasiści i ich
rodzice mieli okazję poznać kadrę pedagogiczną oraz zwiedzić
obiekt szkoły. Początek przygotowano w nowej części szkoły,
gdzie zebranych powitała wicedy rektor szkoły Boż enna
Król. Dyrektor przedstawiła
w skrócie informacje dotyczące
placówki i wymieniła osiągnięcia uczniów uczęszczających do
szkoły. Efektownie w ypadło
podsumowanie konkursu plastycznego „W baśniowej krainie”, zorganizowanego przez
8 ma rca w sa l i w idow iskowej Gminnego Ośrodka
Kultury zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Panie uroczyście powitał wójt
Dariusz Trybuchowicz. Złożył najserdeczniejsze życzenia
i obdarował każdą z pań czekoladą. Atmosfera pięknych
życzeń i ciepłych słów wprowadziła zgromadzone panie
w świąteczny nastrój. Życzenia
przeplatane były utworami muzycznym. W koncercie życzeń
prowadzonym przez męsk ie
grono dyrektora i instruktora
GOK w y s t ąpi l i m iejs c ow i
laureaci eliminacji Bialskiego
Talentu, a także Janusz Pruniewicz oraz Elżbieta i Franciszek
Gruszkowscy. Publiczność nagradzała występujących wokalistów rzęsistymi oklaskami.

Annę Chaber. Wzięło w nim
udział ponad siedemdziesięcioro dzieci. Prace oceniano
w kategoriach: przedszkolaków
oraz uczniów z klas edukacji
wczesnoszkolnej. Uczestnicy
otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Potem goście
obejrzeli pokaz piramid gimnastycznych, prezentowanych
przez uczniów klasy VI, pod
kierunkiem Marty Iwaniuk.
Jedną z atrakcji były pokazy
f izyczne, które prezentowały
uczennice liceum, pod okiem
Anny Osy pow icz. Ciesz y ły
się one zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Większość z przeprowadza-

nych doświadczeń wzbudzało
w dzieciach entuzjazm. Przedszkola k i mog ł y wc iel ić się
w rolę naukowców i zmierzyć
się z prawdziwym mikroskopem. W świat przyrody wprowadziła je Aneta Witkowicz.
Równolegle odbywały się gry
i zabawy z języka angielskiego,
a Agnieszka Ligor była „oblegana” przez dzieci, które znają
ją z przedszkola. W pracowni
edukacji wczesnoszkolnej maluchy mogły poczuć się aktorami, bawiąc się w teatrzyk.
Chętne przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach plastycznych.
Pomocą w kreaty wnym tworzeniu służyli im starsi koledzy
i koleżanki, a także ich przyszła
wychowawczyni Anna Cha-

ber. Uzupełnieniem imprezy
by ła pre z entac ja mu lt i medialna (przygotowana przez
Annę Kulhawczuk). Ukazano
w niej, jak wiele ciekawych zdarzeń dzieje się w szkole. Goście
mieli też okazję obejrzeć wystawę
k ronik Szkoły Podstawowej
nr 2 oraz pucharów zdobytych
przez uczniów. Obecnych podczas „Dnia otwartego” zaproszono na słodki poczęstunek.
Pomocą podczas organizacji
imprezy służyły nauczycielki:
Joanna Olichwirowicz, Joanna
Selewoniuk i Joanna Weres. Za
wsparcie finansowe dziękujemy
Radzie Rodziców i zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, na
kolejny „Dzień otwarty” za rok.
AC

Pamiętano o piękniejszych połowach
W międzyczasie członk inie
Koła Aktywnych Kobiet ze Sławatycz częstowały uczestników
imprezy przygotowanymi przez
siebie ciastami i okolicznościowym tortem. Honorowymi
uczestnikami tegorocznego
święta kobiet były zaproszone
panie ze Sławatycz, które ukończyły 75 lat i starsze. Uczestniczyły również delegacje pań
z Kół Gospodyń Wiejskich z:
Jabłecznej, Krzywowólki i Mościc Dolnych. Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach kieruje
podziękowania wszystkim zaangażowanym w zorganizowaniu
tego święta a w szczególności
dla Koła Aktywnych Kobiet.
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Pow iat bia l sk i

Uczcili imieniny
marszałka

W czterech miejscowościach na terenie powiatu tj. Leśna
Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski i Biała Podlaska odbyły
się uroczystości utrwalające pamięć o marszałku Józefie Piłsudskim. Co roku 19 marca, bo tego dnia przypadają imieniny tego
wyjątkowego Polaka starosta bialski Tadeusz Łazowski organizuje uroczystości mające oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu.
W tych wyjątkowych uroczystościach wspólnie z włodarzem powiatu udział brali: Marian Tomkowicz, wójt gm. Leśna Podlaska,
Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów, Adam Olesiejuk,
wiceprezydent Białej Podlaskiej oraz dzieci i młodzież szkolna ze
szkół w Janowie Podlaskimi i Konstantynowie. Nie zabrakło też
przedstawicieli Bractwa Kurkowego im. Orła Białego z Terespola
na czele z hetmanem Lechem Orlińskim.
(pg)
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25 marca w terespolskim
M iejsk im Ośrod k u Ku ltur y odbył się emocjonujący
ca st ing do prog ra mu Bia lsk i Ta lent. Uc z e st n ic y z apre z entow a l i u m iejęt no ś c i

wokalne, taneczne i instrumentalne. Do dalszego etapu
zak wa lif ikowa li się: zespół
ta neczny F lesz w sk ładzie:
Nata l ia Muć k a , Dom in i k a
Wojtow ic z , Sylw ia Pa ra f iniuk , Anna Mleczek, Ewelina Głowacka, Ma łgorzata
Weres, Magda Szeląg, Małgor z ata Ole s z c z u k , z e sp ół
ta nec zny T he Ea st Border
Cre w, a kordeon ista Ja nusz
S a łt r u k ie w ic z or a z w ok alistki: Magda Mazurkiewicz,
Klaudia Peszuk, Małgorzata
Ku rasińsk a, Ju l ia Iwaniu k ,
M a r t a C z e c h i We r o n i k a
Stoma. Gratulujemy. Osoby

Poetyckie popołudnie

W nastrojowo prz ystrojonej cz y tel n i, pr z y blask u
ś w iec i d ź w ięk ac h pięk nej
mu z yk i , o dby ło się w y jątkowe spot k a n ie poet yc k ie.
Z e sp ół S z kół P ubl ic znyc h
nr 1 w Terespolu na zaproszenie nauczycielki bibliotekarki
Anny Klim odwiedziła Beata
Kupryś, którą można określić
mianem poetk i. W szkolnej
czytelni licznie zgromadzili
się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którz y
po raz pier wszy od wielu lat
m ie l i ok a z j ę u c z e s t n ic z y ć
w takim spotkaniu. Poetyckie
popołudnie rozpoczął dyrektor szkoły Zenon Iwanowski,
a następnie dwie redaktork i
szkolnej gazetki „Na Wariackich Papierach”, Marta Łoś
i Oliwia Panasiuk, odczytały
dwa ut wor y poetki. Następnych k i l k adziesiąt minut
na le ż a ło w y łączn ie do Beat y Kupr yś, która zapoznała
zgromadzonych ze swoim ży-

ciem i twórczością. Wystąpienie było niezw yk le ciekawe,
dynamiczne, a przede wszystk im nowatorsk ie, miało bowiem formę rozmow y, którą
poetka prowadziła ze swoją
koleżanką Martą Pomorską.
Panie rozmawiały o początk ac h pisa n ia, inspi racjach,
a także w ydarzeniach, które
odeg ra ł y istot n ą rolę w jej
życiu, a przez to także twórczości. Dialog przeplatały odczytywaniem wierszy, którym
towarzyszyły piękne ut wor y
muzyczne.
Beata Kupryś przekazała
młodzieży także wiele pięknych i cennych rad, zarówno
na temat pisania i rozwijania
własnych zdolności, jak również otwarcia się na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Ten
problem jest dla niej bardzo
bliski, ponieważ od lat pracuje
z niepełnosprawnymi tworzącymi grupę teatralną „Perły
życia”. Spotkanie niezw yk le
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zakwalifikowane do dalszego
etapu będą miały szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Organizatorami konkursu Bialski

Talent są: portal informacyjny
Bia ła 24, Bia lsk ie Centr um
Kultury i MOK Terespol.

podobało się młodzieży, która
w ciszy i niezwykłym skupieniu wsłuchiwała się w każde
słowo wypowiadane przez obie
panie. Wy ra z s wojemu z achwytowi poezją pani Kupryś
uczniowie w yrazili po spotk aniu, rozmaw iając o w ierszach, ale także o pracy obu
pa ń w Domu Sa mopomoc y
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kodniu. Nie ulega
w ąt pl i wo ś c i , ż e p o et y c k ie
popołudnie, zorganizowane
prz ez A nnę K l im i K ami lę
Korneluk, było bardzo udane.
W przyjaznej, nieco lirycznej
atmosferz e, uczniow ie mogli choć na chwilę w yciszyć
s i ę i o d e r w a ć o d sk omp uter y z ow a nego i p ę d z ącego
świata. Bez wątpienia wyszli
z e spotk ania w raż l iwsz y mi
i mądrzejszymi, jak bowiem
p ow ied z ia ł a B e at a Kupr y ś
warto podążać przed siebie,
nie wstydzić się łez oraz cierpienia.

Pieśń o poezji życia...

Kamila Korneluk

(a)

Unosiłam się ponad
czasem... z młodych
serc chłonąc wrażenia
chwili... przejrzyste...
Jak tafla wody...
wschodzący poranek...
pierwsze promyki
złotawej kuli życia...
Oczy odbijały w duszy
zwierciadle... tęskną
zadumę... marzenia
wiosny serc... ciepło...
Na piedestale wrażeń
urosła wrażliwość...
ciche zrozumienie...
powinowactwo dusz...
Cztery pory roku...
promyk światła księżyca...
lśnienie zimowego czasu...
nuciły pieśń o poezji życia...
Beata Kupryś
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Gm i na Bia ła Pod l a sk a
laska, nie omija Perkowic, gdzie
przyjecie za stołem przeradza
się w kilkugodzinną biesiadę
z muzyką i tańcem. Zdaniem
wójta, tutejsze kobiety dobrze
łączą zdolności kulinarne z poczuciem humoru. Do ich popisowych dań należą m.in. zupa z
dyni, kulebiak (ciasto drożdżowe
faszerowane mięsem mielonym
i kaszą jaglaną), pierogi z soczewicą oraz napój żniwny (oparty
na mieszance miodu, rabarbaru
i mięt y). Gospody nie chętnie dzielą się umiejętnościami

Pomysłowe gospodynie z Perkowic

Słynne pierogi i kulebiaki
Gospody nie z Perkow ic
przejaw iają w y jątkową aktywność i są bardzo skuteczne.
Widać je na jarmarkach, festynach i targach rękodzieła
organizowanych w powiecie
bialskim. Uczestniczą w pokazach kulinarnych dla zagranicznych gości, inicjowanych przez
właścicieli pensjonatu „Zaborek” koło Janowa Podlaskiego,
często pokazują się w telewizji
regionalnej. K iedy sześć lat
temu z inicjat y w y dy rektor
GOK Bożenny Pawliny- Maksy miuk t worzono w Perkowicach pracownię kulinariów
regionalnych, mało kto wierzył w jej powodzenie. Dziś jej
członkinie cieszą się zasłużoną
estymą i wygrywają konkursy
Nasze Kulinarne Dziedzictwo,
organizowane przez marszałka
województwa lubelskiego.
- Z a c z y n a ł y ś m y d z i ałalność w gronie kilku osób,
a dziś stale udziela się ponad
dwadzieścia. W zdecydowanej
przewadze są nimi członkinie
grupy śpiewaczej Kalina, które
zamiłowanie do folkloru łączą
z umiejętnościami gotowania
– informuje szefowa pracowni
Urszula Nowicka. Wójt Wiesław Panasiuk szybko docenił
zapał kobiet i wyposażył pracownię w nowoczesne zaplecze
kuchenne, dzięki czemu przygotowanie poczęstunku dla 80
czy 100 osób nie stanowi problemu, a goście oprócz zalet smakowych podziwiają zdolności
wystroju i aranżacji stołu. Zapewne z tego powodu kilka razy
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w roku, właśnie w Perkowicach
odby wają się konkursy kulinarne gminy, bazujące na tradycjach regionalnych. – Kiedyś
robiłyśmy potrawy oparte na
ziemniakach, kaszy gryczanej,
soczewicy, grzybach i kapuście,
a dziś mamy tak urozmaicony
jadłospis, że gotowe jesteśmy
sprostać oczek iwaniom najbardziej wybrednego smakosza
– zapewnia Bożena Uziak. Zalety smakowe tutejszej kuchni
doceniali już goście z: Niemiec, Francji, Belgii, Białorusi
i Ukrainy. Za każdym razem
wystawiano im najwyższe noty.
Stało się nawet tradycją, że
każda delegacja zagraniczna,
odwiedzająca gminę Biała Pod-

Istvan Grabowski

Łomazy

Powitali wiosnę na wesoło
21 marca w łomaskim Zespole Szkół świętowano pierw-

z młodszymi. Przynajmniej
kilka razy w roku kobiety organizują warsztaty dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,, na któr ych
zapoznają uczestników z poży wnymi potrawami kuchni
kresowej. Dzięki temu przybywa chętnych do gotowania
potraw mniej znanych, ale wyjątkowo smacznych. Korzystają
z nich chętnie restauratorzy
z Białej Podlaskiej, zapraszani
do uczestnictwa w jury gminnych konkursów kulinarnych.
Coraz większym powodzeniem
cieszą się też konkursy na przetwory warzy wne i owocowe,
przygotowywane według tradycyjnych receptur. Pięknie
opa kowane są zna komit y m
prezentem dla gości odwiedzających pracownię.

szy dzień radosnej pory roku,
czyli wiosny. Uczniowie szkoły

podstawowej, gimnazjum
i przedszkolaki uczestniczyli
w wycieczkach oraz imprezach
przygotowanych przez nauczycieli.
W przedszkolu i oddziałach prz edszkolnych mia ła
miejsce impreza integracyjna
„Witamy wiosnę na wesoło”.
Dzieci z oddzia łów 3, 4, 5
i 6-latków wykonały efektowne
Marzanny, z którymi przemaszerowały w kolorowym korowodzie.
W trakcie imprezy odbyły
się wesołe konkurencje sportowe oraz zgaduj-zgadula, za
które uczestnicy zdoby wa li
„słodkie punkt y”. Wiosenną
imprezę zakończono wesołym
tańcem z wybranymi wiosenkami i degustacją „słodk ich
punktów”. 
(a)
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Gm i na Ja nów Pod l a sk i
22 marca 2012 roku w sali
katechetycznej przy kościele
św. Trójcy w Janowie Podlaskim miało miejsce uroczyste
otwarcie wystawy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.
Pow sta ła ona dzięk i z aa ngażowaniu kilku nauczycieli
Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
oraz ich uczniów. Inspiracją
dla jej utworzenia była zbliżająca się 70. rocznica deportacji
Żydów z Janowa Podlaskiego
do getta w Białej Podlaskiej,
M i ę d z y r z e c a Po d l a s k ie g o
i Trebl in k i lub Majda n k a ,
druga rocznica śmierci „Sprawiedliwego” płk. Józefa Mironiuka, a także chęć zwrócenia
uwagi na bohaterstwo zwykłych
ludzi, którzy mimo strachu
i groźby śmierci zdecydowali
się przez 22 miesiące ukrywać
i żywić Żydów. Na spotkanie
przybyli: przedstawiciel władz
lok a l ny c h : z a s t ę p c a w ójt a
gminy Janów Pod lask i A ndrzej Trzciński, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II Leszek Chwedczuk,
proboszcz parafii ks. Stanisław
Grabowiecki, dyrekcja Zespołu
Szkół Jarosław Dubisz i Urszula

Ratowały Żydów od zagłady
Burdzicka, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy Janowa.
Szczególnymi gośćmi uroczystości były panie: Franciszka
Olesiejuk, Weronika Stefaniuk
i Jadwiga Drygulska pamiętające ukrywających się w ich
domach Żydów. Na wystawie
można było obejrzeć: fotografie
z rodzinnych albumów państwa Iwaniuków i Mironiuków,
oryginalne medale nadane pani
Franciszce Stefaniuk przez Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holokaustu Yad
Vashem, fragmenty Tory, pozostałości macew z kirkutu, fotografie przedwojennego Janowa
(udostępnione przez p. Petrynika), korespondencję między p. Stefaniuk, p. Barańską,
a uratowaną Perlą Rodzynek
i inne pamiątki. Zgromadzonych na w ystawie gości powitał dyrektor Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim Jarosław
Dubisz. Kolejnym punktem
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programu by ł koncer t gitarowy uczennic Zespołu Szkół
Muzycznych im. F. Chopina I

i II stopnia w Białej Podlaskiej.
Fascynujące były wspomnienia
z „tamtych lat” Weroniki Stefaniuk, Jadwigi Dr ygulskiej
i Franciszki Olesiejuk, które
z ogromnym wzruszeniem, ale
pokorą i prostotą opowiadały
o bohaterskiej postawie w obliczu grożącej śmierci. Podczas
zwiedzania w ystaw y można
było spróbować dań kuchni żydowskiej, które przygotowały
m.in. panie ze stołówki przy
Zespole Szkół. A były to: pasty, mace, chałki, tort kawowy
mokka, kawa z cynamonem.
Długo trwały rozmowy podczas oglądania eksponatów. Na
koniec panie Franciszka i Weronika zaśpiewały piękną pieśń,
która poruszyła wszystkich. (a)

Gmina Sosnówka

Z ukłonami dla pań

Na spotkanie z okazji Dnia
Kobiet prz yby ły l icznie 11
marca do Gminnego Ośrodka
Kultury panie z różnych sołectw. Nie zabrakło wśród nich:
sekretarza gminy Marii Więcek, radnych gminnych Lilli
Winniczuk i Barbary Hołowieniec, dyrektorów szkół Danuty Marek i Krystyny Oniśk
oraz Anny Czobodzińsk iej-Prz ybysławsk iej, dy rektor
Muzeum J.I. Kraszewskiego
w Romanowie. Powitała je dyrektor GOK Jolanta Mikulska, a wójt Krzysztof Bruczuk
złożył paniom najpiękniejsze
życzenia. Kobiety miały oka-

zję zrobić sobie profesjonalny
makijaż, ozdobić paznokcie,
zakupić biżuterię tradycyjną
i szydełkową oraz spróbować
py sznoś c i pr z y gotow a nyc h
w specja l nyc h nac z y n iac h,
w któr ych przygotow uje się
zdrowe potrawy bez gotowania.
Z okolicznościowym programem wystąpili: Piotr i Grzegorz,
osadzeni w Zakładzie Karnym
we Włodawie. Popisywała się
też sołtys Żeszczynki Krystyna
Karpiuk z córką Karoliną. Ich
kabaretowe skecze rozbawiły
publiczność do łez. Na finał zaproponowano kobietom słodką
niespodziankę.
JM
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Religia

„Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – nad miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą
drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem
modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.”
Orędzie Ojca Świętego
Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.
Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu
trwający do mszy Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek.
W dzień Środy Popielcowej
wierni uczestniczą w mszy świętej, podczas której zamiast aktu
pokutnego przewidziane jest posypanie głów popiołem. Kapłan
przy tym akcie wypowiada słowa
Pisma Świętego: „Bliskie jest
Królestwo Boże, nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
Mają one przypominać konieczność nawrócenia i przemiany
życia. Przez gest poddania się posypaniu popiołem uznajemy swoją
grzeszność i pokorę wobec Bożego miłosierdzia. Według dawnych tradycji popiół pochodził
z palm poświęconych w Niedzielę
Palmową roku poprzedniego.
W tym dniu obowiązuje wiernych
wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych i post ścisły.
Wielki Post to szczególny
czas przygotowania do przeżywania największych tajemnic wiary
chrześcijańskiej – a więc męki,
śmierci i zmartw ychwstania
Chrystusa. Okres 40 dni przyjęto
na pamiątkę czasu, jaki Jezus spędził na pustyni oraz symbolizuje
40 lat wędrówki Izraelitów przez

pustynie. Początkowo trwał on
40 godzin tzn. obejmował Wielki
Piątek i Wielką Sobotę. W połowie III w. przedłużono post do
tygodnia. Zdarzały się praktyki
dłuższego postu: czterdziesto-,
piędziesięcio-, a nawet siedemdziesięciodniowego. Ujednolicenia w tej kwestii dokonał w VI w.
Grzegorz Wielki. Do tych dni nie
wlicza się niedziel ze względu na
to, iż upamiętniają zmartwychwstanie Jezusa. Dawniej był to
czas przygotowania się katechumenów do przyjęcia sakramentu
Chrztu podczas Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. Nawiązuje do
tego charakter Wielkiego Postu,
gdzie akcent postawiony jest na
chrzest - świadome jego przyjęcie,
bądź odnowienie przez wiernych
w Świętą Noc. Obok tego Wielki
Post ma charakter pokutny. Jest to
czas nawrócenia i przemiany drogi
życia, rozwoju duchowego tak,
aby z czystym sumieniem i radośnie przeżywać Zmartwychwstanie Chrystusa. Trzeba pamiętać,
że sensem Wielkiego Postu nie
jest powstrzymywanie się tylko
od pokarmów lub zabaw - bo tak
każe tradycja, ale prawdziwy post
to odnowa serca, dzieła miłosierdzia, nie na pokaz, ale z wiarą
i miłością. Jest to o wiele trudniej-

sze wymaganie, ale za to bardziej
owocne. Dobremu przygotowaniu do przeżywania Tajemnic
Paschalnych służą modlitwa, post
i jałmużna. Modlitwa dla odnowy
życia duchowego, post jako umartwienie ciała, zaś jałmużna dla
kształtowania postawy miłości
wobec innych ludzi. Wśród pobożnych praktyk podejmowanych
przez wiernych w tym czasie są:
Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale,
adoracje krzyża, rekolekcje wielkopostne, dobre postanowienia.
W okresie tym, nie przyozdabia
się ołtarzy kwiatami, zaś gra na
instrumencie dozwolona jest tylko
w celu podtrzymania śpiewu. We
wszystkich celebracjach i nabożeństwach opuszcza się śpiewanie „Alleluja” aż do Wigilii
Paschalnej. Jak ważny jest to okres
świadczy to, że niedziele mają
pierwszeństwo przed wszystkimi
świętami i uroczystościami, zaś
dni powszednie Wielkiego Postu

mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi.
Charakter pasyjny nie jest
dominujący. Jest związany raczej
z piątkami i już od V niedzieli
Wielkiego Postu, a szczególnie
od Niedzieli Palmowej, która
rozpoczyna Wielki Tydzień dość
wyraźnie zaznacza się w liturgii.
Trzeba jednak pamiętać, że ten
motyw ściśle łączy się z tematyką
tego okresu liturgicznego, przecież to Jezus na krzyżu pokonał
szatana, a z Chrystusowej męki
płynie siła do codziennej przemiany życia i nieustannej walki ze
złem. Im bardziej Wielki Post będzie z korzyścią dla naszego rozwoju, tym pobożniej wkroczymy
w tajemnice Wielkiego Tygodnia
i radośniej w świętowanie okresu
wielkanocnego. Zatem jest to
ważne, aby tego czasu nie zmarnować, by przełożył się on na nasz
rozwój duchowy.
Anna Jóźwik

Gmina Sosnówka

Misterium
Męki Pańskiej
W związku ze zbliżającymi
się Świętami Wielkanocnymi,
25 marca w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sosnówce odbyło się spotkanie
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wielkopostne, podczas którego
zespół Wrzeciono z Podedwórza przedstawił Misterium Męki
Pańskiej, niezwykle sugestywny
montaż słowno-muzyczny. Poruszył on niejednego widza.
W drugiej części spotkania
piękną i głęboką w treści śpiewaną Drogę Krzyżową zaprezentował zespół Biesiadnicy

z Żeszczynki. Podczas spotkania można było obejrzeć wyroby rękodzielnicze związane
z Wielkanocą wykonane przez:
Helenę Harach, Zofię Mazuryk,
Anielę Maciejuk, Jadwigę Szypiło, Elżbietę Mróz oraz Jadwigę
Żarkiewicz - mieszkanki gminy
Sosnówka. Były to między inny m i: pa l my w iel k a nocne,

pisanki, obrazy oraz serwety
haftowane i szydełkowe. Ekspozycja zachwycała niezwykłą
różnorodnością technik i form
twórczości ludowej. Na zakończenie każdy mógł spróbować
tradycyjnych wypieków wielkanocnych wykonanych przez
Romualdę Tarasiuk.
Jolanta Mikulska
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Bia ła Pod l a sk a

niczący komisji etyki, tradycji
i odznaczeń Okręgowej Rady
Łowieckiej w Białej Podlaskiej.
W galerii BCK podziwiać
można było dorobek: Bronisława
Maksymiuka, Tadeusza Cieślaka,
Stanisława Książka, Henryka
Marciniaka, Zdzisława Trochonowicza, Krzysztofa Daniluka,
Marcina Kiryta, Wojciecha Kobylarza i Ryszarda Czwarnóga.
- Jestem mile zaskoczony poziomem, bogactwem tematyki,
różnorodnością ujęcia i rozległością użytych technik malarskich
kolegów. Zaprzeczają one stereotypom bezdusznych strzelców,
nastawionych wyłącznie na pozyskiwanie trofeów łowieckich.
Czuję się nieco zaskoczony, że
podobna inicjatywa zrodziła się
dopiero teraz – mówi Maciej Falkiewicz, artysta malarz z Janowa
Podlaskiego. Obecna na otwarciu wystawy Bożena Wołowik,
nauczycielka szkoły w Rudnie,
a jednocześnie skarbnik koła łowieckiego Jeleń w Radzyniu Podlaskim i sekretarz komisji etyki,
która organizowała wystawę,
podzieliła się uwagami na temat
edukacyjnej roli konkursów plastycznych, związanych z łowiectwem. Jej uzdolnieni plastycznie
podopieczni chętnie uczestniczą
w akcjach sprzątania lasu, spotykają się z leśniczymi, a przy okazji
dowiadują się jak członkowie kół
łowieckich walczą z kłusownictwem, dokarmiają zwierzynę

fot. A. Trochimiuk

Piękno przyrody oczami myśliwych

fot. A. Trochimiuk

P

rzez ponad miesiąc
mo ż n a b y ło o g l ą d a ć
w g a le r i i Bi a l sk ie g o
Cent r um Ku lt u r y w y stawę
niezwykłą. Dokumentuje ona
niezwykła pasję i wrażliwość
członków Polskiego Związku
Ł ow iec k iego, u znaw a nyc h
niesłusznie przez ekologów za
wrogów zwierząt. Wystawa,
na którą złożyły się nastrojowe
fotogramy, obrazy i rzeźby pokazała subtelność i bogactwo
w rażeń, jak ie mają myśliw i
podczas d ług ich wędrówek
po lesie. Inspirują one uzdolnione osoby do tworzenia. Wystawa zaprezentowana 3 marca
w galerii BCK była pierwszą,
ale zapewne nie ostatnią. Na
otwarcie przybyło ponad sto
osób, a wśród nich starostowie
bialscy Tadeusz Łazowski i Jan
Bajkowski oraz starosta parczewski Waldemar Wezgraj.
- Zdecydowaliśmy się pokazać dorobek kolegów, aby uzewnętrznić, co im naprawdę gra
w duszy. O myśliwych ludzie
wiedzą, że chodzą z bronią po
lesie, tropią, czają się i strzelają
do zwierzyny, ale niewielu wie,
jakich wrażeń doznają o świcie
na ambonie leśnej, albo jak przeżywają piękno przyrody. Wielu
członków Polskiego Związku
Łowieckiego ma niebagatelny
dorobek t wórczy, któr y postanowiliśmy wyeksponować.
Prace dorosłych wspomagają
r y sunk i dzieci z Huszlewa
i Rudna, nagrodzone w konkursach przyrodniczych – informuje
Ryszard Czwarnóg, przewod-

w zimie i wypłacają odszkodowania za szkody w uprawach poczynione przez zwierzęta.
Uzupełnieniem wernisażu
by ł myśliwsk i poczęstunek,
przygotowany przez Danutę
i Stanisława Pietrusików. Pokazali wyjątkowo kunszt nie po
raz pierwszy. Szersze grono osób
podziwiało Pietrusików podczas
tegorocznej gali konkursu „Do-

bre, bo Bialskie”. Na suto zastawionych stołach w BCK znalazły
się smakowite potrawy z dziczyzny i nalewki z owoców leśnych.
Obecny na wernisażu Witold
Wójtowicz, członek Naczelnej
Rady Łowieckiej z satysfakcją
podkreślił integrację środowiska,
które potrafi się wspierać i dzielić
doświadczeniami.

mieli okazję wykazać się wiedzą
w konkursie religijnym, a także
posłuchać o tradycjach wielkanocnych. Dawne, często zapomniane, zwyczaje wielkopostne
i w ielkanocne wspomina ły:

Jadwiga Dawidziuk z Rokitna
i Stanisława Lewczuk z Lipnicy.
Słuchano ich z uwagą. Nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku
żurkiem i słodkimi wypiekami.

Istvan Grabowski

Gmina Rokitno

K ultywują
wielkanocne tradycje
Kolejny raz zorganizowano
w gminie spotkanie „Tradycje
wielkanocne”. W tym roku impreza odbyła się 25 marca br.
w Lipnicy z inicjatywy wójta
Jacka Szewczuka, Gminnej Instytucji Kultury, rady sołeckiej
i Koła Gospodyń Wiejskich.
Oprócz dzieci i dorosłych przybyli m.in. Helena Nieścioruk,
przewodnicząca Rady Gminy,
ks. Zbigniew Karwowski, pro-

boszcz parafii pw. Trójcy Świętej,
członkinie zespołów Podlasianki,
Stokrotki i oraz Koła Gospodyń
Wiejskich w Lipnicy i Rokitnie.
Stokrotki i Podlasianki prezentowały pieśni wielkopostne.
Dzieci i dorośli wspólnie wykonywali stroiki świąteczne, palmy
oraz ozdabiali pisanki. Powstały
piękne świąteczne ozdoby i wysoka z naturalnych składników
palma. Obecni na spotkaniu
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Gmina Wisznice

O miłości dla pań

Wieczór poezji śpiewanej
był główną atrakcją imprezy
przygotowanej w Gminnym
Ośrodku Ku lt ur y przez samorząd Wisznic. Wójt gminy
Piotr Dragan złożył życzenia
paniom, natomiast dyrektor
GOK El żbieta Sokołowsk a
przedstawiła krakowskich artystów: Michalinę Talaśkę i Jakuba Broniewskiego. Muzycy
zaprezentowali wzruszający

Terespol

Gmina Rokitno

Panie w centrum uwagi
Głośne sto lat rozbrzmiewało przez cały marcowy dzień
w Zespole Szkół Publicznych
nr 1. Okazją było Święto Kobiet, niby ograne do bólu, ale
wciąż nośne. Przed południem
z wesołym apelem dla ukochanych pań i młodszych koleżanek wystąpili trzecioklasiści,
przygotowani przez w ychowawcz y nię A nnę Rog usk ą.
Na niewielkiej scenie powiało
w iosną z a spraw ą k w iatów
w łasnoręcznie w ykonanych
przez dzieci i ich nauczycielkę.
Z a w i s ł y on e n a ś c i a n a c h ,
a także zdobiły dzbany. Mali
aktorzy recytowali wiersze, których główną bohaterką była kobieta. Publiczności szczególnie
spodobały się piosenki „Małe
dziewczynki” oraz „Marcowe
kwiatki” wykonane przy akompaniamencie początkujących
gitarzystek. Nieco później na
scenie zagościli gimnazjaliści,
wcielając się w role dziennikarzy telewizji TV Kobieta. Na
scenie stanął monitor kolorowego telewizora, a widzowie
mogli obejrzeć na ekranie godzinny program poświęcony
zaletom płci pięknej. W rolach
prowadzących znakomicie odnaleźli się uczniowie: Kamila
Rafałko i Jakub Kosecki, ale
równie przekonujący w swoich
rolach okazali się także pozostali trzecioklasiści. W programie było tez miejsce na wywiad
z profesorem – znawcą kobiecej
natury. Z pomocą asystentki
zademonstrował różne typy kobiet. W postać sportsmenki czy
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montaż słowno - muzyczny
„O miłości ”. Przypadł on słuchaczkom do gustu. 
(jk)

kokietki wcielili się chłopcy,
k tór yc h n ie z w y k le t r ud no
było rozpoznać, tak doskonale
byli przebrani. Salwy śmiechu
wywołał także krótki, ale bardzo zabawny skecz o relacjach
Adama i Ewy w raju. Pierwszych ludzi świetnie zagrali
Mateusz Pytka, Daniel Krasiuk i Mateusz Dragun. Równie
ciekawy był także skecz pokazujący męskie spotkanie przy
soczku. Tym razem wystąpiły
dziewczyny, które znakomicie sparodiowa ły męż cz yzn
rozmawiających o kobietach.
Dodatkową atrakcją programu
była emisja sondy na korytarzu,
w której głos zabrali mężczyźni
– nauczyciele, mówiąc za co
kochają kobiety. Szkolnym reporterkom udało się zapytać o
rangę święta kobiet burmistrza
Jacka Danieluka. Stwierdził,
że to święto powinno tr wać
przez cały rok. Program TV
Kobieta zakończył mini program talk-show, gdzie atrakc y jna dziewcz ęta udziela ły
rad, jak stać się idealną kobietą. Program uatrakcyjniły
w ystępy wok a lne: Magdy
Iwaniuk oraz przygotowanych
przez Piotra Skolimowskiego
Zuzanny Roguskiej, Karoliny
Rubach i Marty Czech, którym akompaniował szkolny zespół instrumentalny. Program
prz ygotowa l i gimnazja l iści
przygotowali wspólnie z bibliotekarką Kamilą Korneluk,
we współpracy z wychowawcą
Grzegorzem Jakuszko.
KK

Panie w roli głównej
8 ma rca br. w Gminnej
Inst ytucji Kultur y w Rokitnie fetowano Dzień Kobiet.
W spotkaniu zorganizowanym przez wójta gminy Jacka
Szewczuka oraz dyrektor GIK
Alicję Jawoszek uczestniczyło
prawie 120 pań. Wśród nich
radne gminne z przewodniczącą Heleną Nieścioruk, sołtyski i członkinie rad sołeckich,
przedstawicielki stowarzyszenia KLON w Klonownicy Dużej, Kół Gospodyń Wiejskich
z Kołczyna, Lipnicy i Rokitna,
druhny z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynie, pracownice służby zdrowia, kultury
i samorządu oraz przedstawicielki lokalnego biznesu. Czas
spędzony przy słodk im poczęstunku umiliła zebranym
pełna n iespodzia nek c z ę ść
art yst yczna. Repertuar muzyczny zaprezentowali: Sylwester Kwiatkowski z Rokitna,
Kacper Chwedoruk z Bohukał,
dzieci z Rodzinnych Domów
Dziecka nr 1 i 2 z Bohukał oraz
zespół Podlasianki z Rokitna.
Umiejętnościami tanecznymi
zachwycili zebranych uczniowie kl. III miejscowego gimnazjum: Katarzyna Fedoruk,
Izabela Plażuk, Jow ita Pyl,
Monika Zaciura, Bartosz Miroński, Tomasz Szydło, Mateusz Sz y mcz u k , Wojciech
Zahor. Nie zabrakło pięknej
poezji. Sympatyczne wiersze
Józefa Ignacego Kraszewskiego
recytowali uczniowie szkoły
podstawowej: Bartosz Koza-

czuk, Przemysław Pietruczuk
i Michał Sylwesiuk. Natomiast
ich starsi koledzy z gimnazjum:
Jakub Ciesielczuk, Rafał Haw r yluk, Mateusz Sylwesiuk
i Przemysław Szewczuk przedstawili wiersze poety ludowego
z Kołczyna Kolonii Kazimierza
Górnickiego. Programem satyrycznym publiczność rozbawił
Józef Korniluk z Michałek Kolonii. Dużym zainteresowaniem
cieszył się także pokaz samoobrony w w ykonaniu uczennic Zespołu Szkół im Adama
Naruszewicza w Janowie Podlask im. O znaczeniu święta
kobiet w dzisiejszym świecie
i jego genezie mówiła psycholog
Bogumiła Fedoruk. Na uroczystość z paniami w głównej
roli przybyli również: członkowie Kresowego Bractwa Kurkowego im. Orła Białego Lech
Orliński i Zbigniew Nieścioruk
członkowie Kresowego Bractwa
Kurkowego im. Orła Białego,
ks. Zbigniew Karwowski i wiceprzewodniczący samorządu
A nd r z ej Brod ac k i. M i ł y m
akcentem Dnia Kobiet w Rokitnie były kwiaty, które otrzymały wszystkie panie obecne na
spotkaniu w Gminnej Instytucji
Kultury. 
(a)
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M ię d z y r z ec Pod l a sk i

P

od hasłem „Człow iek
– najlepsza inwestycja”
o dby ło się 2 6 ma rc a
uroczyste podsumowanie projektu „Pozalekcyjna Akademia
Kompetencji”, realizowanego
ze w ramach Europejsk iego
Funduszu Społecznego przez
Powiat Bialski. Podsumowanie miało miejsce w Zespole
S zkół Ekonom ic znyc h i m.
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Zgromadziło
osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt oraz delegacje
ze szkół w nim uczestniczących. Najpierw dyrektor ZSE
przywitał zaproszonych gości
i oddał prowadzenie młodzieży.
Starosta Tadeusz Łazowski podziękował wszystkim za wkład
pracy, aby projekt z dobrymi
efektami mógł się zakończył.
Podkreślił, że ogrom przedsięwzięcia i trudności, jakie
napotykał powiat przy realizacji satysfakcjonują wymierne
rezultat y. Pok rótce projek t
i jego efekt y przybliż y ł koordynator Andrzej Stachnio,
k tór y st w ierd z i ł , ż e pr z e z
osiemnaście miesięcy w pow iecie funkcjonowa ła ósma
szkoła. Największa, bo licząca
1447 uczniów i zatrudniająca
80 osób, czyli zespół projektow y, nauczycieli, doradców
zawodow ych. Był czas także
na podziękowania ze strony
uczestników osobom, które
przyczyniły się do zrealizowania „Pozalekcyjnej Akademii Kompetencji”. O tym, co
dał projekt mówiła sama młodzież. Korzyści wypły wające
z zajęć w y rów nawcz ych i
dodatkow ych, przedsiębiorczości, orientacji zawodowej
cz y zajęć informat ycznych,
w y jazdów edukacy jnych
przedstawili uczestnicy
z Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
w Międz y rzecu Pod lask im.
Natomiast m łodzie ż z k las
mundurow ych z Liceum
Ogólnok szta łcącego w Z espole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
dziel i ła się t y m, cz ego nauczyli się dzięki warsztatom
survivalowym. Podsumowanie
zbiegło się z wynikami X Re-

Podsumowanie Pozalekcyjnej Akademii Kompetencji

Człowiek najlepszą inwestycją
gionalnego Konkursu Wiedzy
Ekonomicznej i IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W c z ę śc i a r t y st yc znej
w y st ąpi ł z e sp ół mu z yc z ny
funkcjonujący w ZSE w Międzyrzecu Podlaskim. Zgromadzeni mogli też zobaczyć efekt
pracy koła teatralnego również
z tej szkoły, które realizowało
swoje zajęcia w ramach projektu. Młodzież kont ynuuje
dalej pracę artystyczną, czego
efektem było pokazanie fragmentów spek ta k lu „ Romeo
i Julia”. 
(pg)
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Rozmaitości

Oddział Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Lublinie
był organizatorem spotkania
z hodowcami byd ła mlecznego, które odbyło się 8 marca
w siedzibie Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek w Radzyniu
Podlaskim. Na wstępie spotkania omówiono wyniki oceny
w a r to ś c i u ż y t k o w e j b y d ł a
mlecznego za 2011 rok. Najlepsi hodowcy z rąk kierownika
oddzia łu Polsk iej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka Adama Kłopotka,
Lucjana Kotwicy – starosty radzyńskiego oraz Tadeusza Łazowskiego – starosty bialskiego
odebrali pamiątkowe puchary
i dyplomy. Jak podkreślał podczas spotkania starosta bialski
Tadeusz Łazowski „Prezentowane tu w yniki produkcyjne
naszych hodowców napawają
mnie radością. Dobrze, że podążacie Państwo za wszelkimi
nowośc ia m i tec hn ic zny m i,
które ułatwiają i usprawniają
funkcjonowanie oraz za osiągnięciami naukowymi, które pozwalają osiągać tak wspaniałe
wyniki. Ważne jest też, abyście
Państ wo łączyli się w grupy
producenckie, gdyż jak mówi
stara maksyma większy może
więcej. Następnie odby ł się
wykład dr. Zbigniewa Lacha
nt. „Dlaczego krowy wysokodajne żyją krócej”. W powiecie
bialskim najlepszym hodowcą
okazał się Mirosław Paszko,
za nim uplasował się Zakład
Rolno-Handlowy z Cieleśnicy.
Trzecie miejsce przypadło Jarosławowi Stasiukowi z Worgul.
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R anking najlepszych hodowców w woj. lubelskim (wg wydajności kg mleka)

Właściciel

Przeciętna
liczba krów
w oborze

Najlepsi
producenci
mleka

Miejscowość

Przeciętna wydajność od jednej krowy
mleko

tłuszcz

tłuszcz

białko

białko

tł+bi

kg

kg

%

kg

%

kg

9884
9391
9159
9055
9040
8896
8678
8368
8171
8071
7959
7913
7819
7781
7682
7668
7566
7463
7422
7411
7271
7111
7046
6848
6834
6759
6724
6669
6634
6429
6413
6353
6240
6238
6061
6052
5977
5943
5932
5820
5744
5679
5669
5581
5522
5505
5505
5422
5304
5297
5076
5030
5024

428
360
384
379
394
331
382
362
337
347
335
352
291
348
330
321
332
320
281
282
297
317
311
266
280
245
289
292
273
264
253
264
239
244
221
248
249
243
252
260
267
295
240
227
246
256
238
253
235
222
222
202
194

4,33
3,84
4,20
4,19
4,36
3,72
4,40
4,32
4,12
4,30
4,21
4,45
3,72
4,47
4,29
4,18
4,39
4,28
3,78
3,80
4,09
4,46
4,41
3,88
4,09
3,62
4,30
4,38
4,12
4,10
3,95
4,16
3,84
3,91
3,64
4,11
4,17
4,09
4,25
4,47
4,66
5,20
4,23
4,07
4,45
4,66
4,33
4,66
4,43
4,20
4,38
4,01
3,87

334
315
309
306
299
306
290
270
267
277
281
274
254
272
244
260
247
247
247
248
234
242
250
228
233
217
225
215
230
219
212
212
208
206
193
194
201
193
192
208
201
187
184
194
172
185
172
175
170
174
163
151
160

3,38
3,35
3,37
3,38
3,31
3,44
3,34
3,23
3,27
3,43
3,53
3,46
3,25
3,50
3,17
3,39
3,26
3,31
3,33
3,34
3,22
3,40
3,55
3,33
3,41
3,21
3,34
3,23
3,46
3,40
3,31
3,33
3,34
3,30
3,19
3,20
3,36
3,25
3,23
3,57
3,49
3,29
3,25
3,47
3,11
3,36
3,13
3,23
3,21
3,29
3,21
3,00
3,18

762
675
693
685
693
637
672
632
604
624
616
626
545
620
574
581
579
567
528
530
531
559
561
494
513
462
514
507
503
483
465
476
447
450
414
442
450
436
444
468
468
482
424
421
418
441
410
428
405
396
385
353
354

POW. BIALSKI
GR Paszko Mirosław
Zakład Rolno-Handlowy Cieleśnica Sp. z o.o.
GR Stasiuk Jarosław
Stadnina Koni Janów Podlaski
Ołtuszyk Adam
Kisielewski Janusz
Szabaciuk Jerzy
GR Arseniuk Grzegorz
Laszuk Krzysztof
Żukowski Andrzej
Adamowicz Wiesław
Leśniczuk Leszek
GR Iwańczuk Leszek
GR Parchomiuk Sławomir
Sozoniuk Piotr
Sadownik Tadeusz
GR Chmiel Czesław
GR Chwedoruk Zenon
GR Weremko Jarosław
Karpiuk Leszek
GR Kasjaniuk Wiesław
Wajszczuk Renata
GR Domański Leszek
GR Kocko Mirosław
GR Semeniuk Krzysztof
Mikiciuk Tomasz
GR Sidoruk Małgorzata
Grysiewicz Bogdan
GR Bujalski Jan
Piluszyk Stanisław
GR Pilipiuk Jan
GR Chilczuk-Martyn Emilia
Makarewicz Wojciech
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zorza”
GR Jaszczuk Katarzyna
GR Kasjaniuk Ewa
GR Ołtuszyk Jan
Daniluk Krzysztof
Popielewicz Witold
Krzyszycha Janusz
GR Kulikowski Adam
GR Wroński Feliks
Filipiuk Jan
Buczyński Grzegorz
Hawryluk vel Bartoszuk Marian
Wawryszuk Mirosław
Nieścioruk Dariusz
GR Ignatiuk Ryszard
Jaszczuk Ryszard
GR Siejka Jacek
Przywuski Antoni
Ciesielska Anna
Aleksandrowicz Zygmunt

Szóstka
Cieleśnica
Worgule
Wygoda
Drelów
Ortel Książęcy I
Szóstka
Ortel Królewski II
Łukowce
Stasiówka
Przychody
Drelów
Worsy
Wólka Kościeniewicka
Bokinka Pańska
Bielany
Kijowiec Kolonia
Łuby
Ortel Książęcy
Przechód
Rozwadówka
Krzymoszyce
Krzymoszyce
Worsy
Żerocin
Romaszki
Łukowce
Łózki
Motwica
Łózki
Żeszczynka
Rozwadówka
Terebela
Bokinka Pańska
Żerocin
Rozwadówka
Worsy
Worsy
Motwica
Krzywowólka
Krzymoszyce
Żeszczynka
Romaszki
Huszcza II
Zahajki
Pogorzelec
Bokinka Pańska
Żeszczynka
Żerocin
Kożuszki
Michałówka
Drelów
Łuby

44,4
100,3
34,9
305,2
15,5
25,7
26,8
38,4
33,9
40,0
27,0
33,6
31,0
36,6
26,0
17,9
21,6
70,8
17,7
30,0
45,6
36,1
40,4
65,1
22,4
15,2
33,9
37,6
72,2
122,3
122,2
46,2
29,3
109,7
28,1
43,3
34,7
32,8
30,6
37,0
33,5
34,1
24,0
67,2
16,9
31,0
29,0
20,1
20,6
29,2
17,9
15,0
19,1

Gmina Janów Podlaski

Powiatowy konkurs piosenki poetyckiej

18 lutego w Zespole Szkół
im. Adama Naruszewicza odbył
się Powiatowy Konkurs Piosenki
Poetyckiej. Organizatorami byli
nauczyciele janowskiej szkoły.
Patronat objął starosta bialski
Tadeusz Łazowski, a patronat
medialny Podlaska Agencja
Consultingowa Rectus-WOC.
Wzięli w nim udział uczniowie
z Janowa Podlaskiego oraz gimna-

zjów i szkół ponadgimnazjalnych
z Białej Podlaskiej. Młodzież
śpiewała piosenki w języku polskim, angielskim, niemieckim
i rosyjskim. Najlepiej zaprezentowała się Magdalena Bahonko,
uczennica IV LO im. St. Staszica
w Białej Podlaskiej, którą do konkursu przygotowywała Iwona
Świderska. Magda zaśpiewała
dwie piosenki, w języku polskimi

angielskim. Drugie miejsce zajął
Damian Wójcicki, śpiewający
w języku niemieckim, uczeń III
LO im. A. Mickiewicza w Białej
Podlaskiej. Do konkursu przygotowywała go Joanna Miłkowska. Trzecie miejsce wywalczyła
Honorata Nitychoruk, również
z IV LO. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy i podziękowania.
Występy młodzieży oceniane były
przez sześcioosobowe jury. Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.
(a)
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Zachować stroje ludowe
od zapomnienia
- Cieszę się bardzo, że Biała
Podlaska jest miejscem spotkania
porównującego stroje ludowe Lubelszczyzny. Nasz powiat zawsze
sprzyjał, by nie powiedzieć hołubił kulturę ludową, stanowiącą
kościec muzyki narodowej. Mam
nadzieję, ze pasja wielu zdolnych,
młodych ludzi nie pozwoli wymazać z pamięci dorobku ojców
i dziadów - mówił podczas otwarcia dwudniowej konferencji
starosta bialski Tadeusz Łazowski. Uczestniczyło w niej 100 osób
z różnych stron województwa,
od Włodawy po Ryki i Dęblin.
Różnobarwna paleta dziedzictwa
ludowego jeszcze raz dała o sobie
znać w pierwszych dniach marca.
O potrzebie przywrócenia
należnej rangi tradycyjnym kostiumom regionalnym mówił zaproszony do Państwowej Szkoły
Wyższej senator Stanisław Gogacz (PiS). W jego przekonaniu
wstydliwe, a niekiedy żartobliwe
traktowanie strojów ludowych
niezbyt dobrze świadczy o pielęgnowaniu tradycji. Nie wstydzą się
jej mieszkańcy bardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów Unii
Europejskiej. Nikogo nie dziwi,
gdy minister kultury Niemiec
zjawia się na wielu imprezach
publicznych w ludowym stroju
bawarskim. Bialską konferencję
przygotowało trzech partnerów:
Wojewódzka Rada Towarzystw
Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Stowarzyszenie Koło
Bialczan. Gospodarze zadbali
o efektowną oprawę imprezy.
Gości witały barwne fotogramy
tancerzy w strojach z województwa (przygotowane przez Fundacje Fuga Mundi), liczne stoiska

z wydawnictwami regionalnymi
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Podlaskiej, folderami,
gadżetami i ciekawostkami wydawniczymi Muzeum Południowego Podlasia, ekspozycja strojów
podlaskich, stoiska z miodami
i wyrobami rękodzieła.
- Wielokrotnie uczestniczyłam w konferencjach i spotkaniach towarzystw regionalnych
i było mi żal, jak niewiele wiadomo o dorobku kulturowym
naszego regionu. Dlatego podjęliśmy się organizacji imprezy.
Chcieliśmy pokazać gościom
jak piękna jest Biała Podlaska,
a przy okazji uświadomić, jakie inicjatywy kulturalne może
zaproponować miasto i powiat
bialski - mówi reprezentująca
Koło Bialczan Maria Skonieczna.
- Folk lor to najw ięk sza
skarbnica kultury, a strój ludowy
stanowi wyrazisty element tożsamości regionalnej. Chcemy go
ocalić od zapomnienia i przywrócić społecznościom lokalnym. Naprawdę mamy się czym
pochwalić – podkreśla prof. Sławomir Partycki, przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Towarzystw
Regionalnych, od siedmiu lat
związany z Państwową Szkołą
Wyższą w Białej Podlaskiej.
Przewodniczący Partycki, a także
dyrektor WOK Artur Sępoch
wystąpili w strojach krzczonowskich. Zachęcali też, by starosta
zamiast ósmego garnituru powiesił w swej szafie strój podlaski.
Organizatorzy spotkania
zaprosili do uczestnictwa wyjątkowych znawców zagadnienia: etnografów, muzealników,
choreografów grup tanecznych
i propagatorów folkloru. W ich
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gronie znalazły się m.in. Emma
Cieślińska, wieloletnia szefowa
Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie
z bialskiego wydziału AWF, regionalista Szczepan Kalinowski
który wygłosił wykład pt. „Podlaski strój ludowy w ikonografii
XIX i XX w.” oraz Aniela Halczuk, opiekunka i konsultantka
dwóch grup ludowych Zielawa
z Rossosza i Rumenok z Hołowna. Prezentacji elementów
strojów ludowych Lubelszczyzny
m.in. krzczonowskiego, sitarzy
biłgorajsko-tarnogrodzkich, hrubieszowsko- tomaszowskiego,
nadbużańskiego i chmackiego
(południowa odmiana stroju podlaskiego) towarzyszyły koncerty
zaproszonych zespołów: Tanew
z Biłgoraja, Powiśle z Puław
i Podlasie z Białej Podlaskiej.
Goście konferencji po niedziel-

nej mszy świętej w kościele pw.
św. Antoniego zwiedzili Muzeum
Południowego Podlasia oraz kościół pw. Św. Anny.
- Prezentowane przez mnie
stroje chmackie mają grubo ponad sto lat, ale nie są zapomniane.
Wyciągnięte ze starych kufrów
stanowią powód do dumy członków zespołu ludowego Rumenok
z Hołowna. W strojach chmackich chętnie pokazują się przy
różnych okazjach mieszkańcy wsi:
Holeszów, Kuzawka, Pogorzelec,
Dołholiska i Dołhobrody. Mają
oni w swych kostiumach niezwykle cenny haft tkacki zwany
pereborem – informuje Aniela
Halczuk, która na konferencji
wystąpiła także w tradycyjnym
kostiumie ludowym.
Istvan Grabowski
fot. A. Trochimiuk
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Gmina Zalesie /

Gmina Rok itno

Jubilatka z Kłody Dużej
Sędziwego wieku doczekała Janina Prokopiuk, mieszkanka
Kłody Dużej. 11 marca fetowano jej setną rocznicę urodzin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Przemienia
Pańskiego w Horbowie, celebrowana przez ks. Józefa Nikoniuka
w intencji jubilatki. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny,
znajomi oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Potem zaproszeni goście przenieśli się do świetlicy
wiejskiej, gdzie szczęśliwa stulatkę i gości powitał sołtys Władysław Semenowicz. Serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia
dalszych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym złożyli:
wspomniany ksiądz proboszcz Nikoniuk, wójt Jan Sikora, przewodniczący samorządu Wojciech Szymanek, starosta bialski Tadeusz Łazowski, przedstawiciel wojewody lubelskiego Piotr Wołoch,
kierownik placówki KRUS Janusz Filipiuk, dyrektor GOK Tomasz
Szewczyk oraz kierownik USC Cezary Dębek. Jubilatka otrzymała
kwiaty, upominki, listy gratulacyjne oraz decyzję o podwyższeniu
kwoty emerytury. Mieszkańcy Kłody Dużej wręczyli okazały kosz
kwiatów ze stoma różami. Po odśpiewaniu tradycyjnego „ Niech
nam żyje 200 lat” uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu.
Janina Prokopiuk urodziła się w Kłodzie Dużej, gdzie spędziła
całe swoje życie pracują w niewielkim gospodarstwie rolnym.
Tu wyszła za mąż, była matką pięciorga dzieci, z których dwoje
umarło w wieku niemowlęcym. Jak sama wspomina żyło się biednie. Najtrudniejszy okres w jej życiu to utrata rodziców w bardzo
młodym wieku, przez co musiała zarabiać na życie pracując, jako
służąca u rodziny. Również czas wojny i okupacji nie należał do
łatwych. Mąż trafił na front, na utrzymaniu pozostało troje dzieci.
Brakowało właściwie wszystkiego. Po śmierci męża w 1991 r. została sama. Dzieci wyprowadziły się, założyły swoje rodziny. Aktualne radzi sobie samodzielnie. Ma tylko kłopot z poruszaniem się.
Pomagają jej i opiekują się mieszkający obok syn z synową. Spośród
trójki dzieci, które wychowała dwoje już nie żyje. Doczekała 20
wnuków, 19 prawnuków i 5 praprawnuków.
- Sama jestem zdziwiona, że tak długo żyję. Nigdy nie zastanawiałam się nad receptą na długowieczność. Ale uważam, że
w życiu trzeba być uczciwym, skromnym, bogobojnym. Nie narzekać, a cieszyć się tym, co mamy, co osiągnęliśmy – dzieli się
wrażeniami stulatka. 
TS

Sołtysi docenieni

- Sołtys gminie służy, czy mały czy duży. Bywa też zaletą, gdy
sołtys jest kobietą. Tymi słowami zespół Podlasianki rozpoczął część
artystyczną przygotowaną specjalnie z okazji Dnia Sołtysa, świętowanego 13 marca br. w Gminnej Instytucji Kultury. W spotkaniu,
którego inicjatorem był wójt Jacek Szewczuk, udział wzięli sołtysi z
gminy Rokitno. Uroczystość przebiegła w miłej, niemal rodzinnej
atmosferze. Bohaterowie dnia mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami i wysłuchania dwóch interesujących prelekcji. Pierwszą „Stres, jako specyficzny typ relacji sołtys – mieszkańcy” wygłosiła
psycholog Bogumiła Fedoruk. Natomiast Bogusława Hawryluk,
była sołtys i prezes stowarzyszenia Bugowiaki zaprezentowała wykład „Działalność społeczna na rzecz drugiego człowieka”. Dzień
Sołtysa uświetnili obecnością: ks. Zbigniew Karwowski, proboszcz
miejscowej parafii, Ryszard Boś, radny powiatowy, Helena Nieścioruk, przewodnicząca Rady Gminy, Andrzej Brodacki wiceprzewodniczący Rady Gminy, Bogusława Frańczuk, skarbnik gminy,
Bożena Żuk, sekretarz gminy i Alicja Jawoszek, dyrektor Gminnej
Instytucji Kultury. W uroczystości uczestniczyli sołtysi: Sławomir
Artymiuk – Rokitno Kolonia, Stanisław Bazyluk – Pokinianka,
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Halina Brusińska – Zaczopki, Stanisław Chomicz – Cieleśnica,
Andrzej Jawoszek – Michałki Kolonia, Mirosław Karmasz – Zaczopki Kolonia, Justyna Klebaniuk –Kołczyn, Tadeusz Kowaluk
– Pratulin, Wiesław Kukawski – Michałki, Andrzej Litwiniuk –
Kołczyn Kolonia, Marian Makarewicz – Rokitno, Ewa Maksimiuk
–Klonownica Duża, Katarzyna Pietruczuk – Derło, Marek Rozwód – Cieleśnica, Barbara Sokoluk – Hołodnica, Wacław Sudewicz
–Olszyn i Halina Wolska – Lipnica. 
(as)
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Gmina Wisznice /

Pow iat bia l sk i
niuk z Katolickiego Gimnazjum
w Bia łej Pod lask iej i K r ystyna Nowaczenko z gimnazjum nr. 6 w Białej Podlaskiej.
II m iejs ce u z y sk a ł a A leksandra Słomkowsk a z gimnazjum w Dębowej K łodzie
III miejsce przypadło: Amelii Kurjaniuk z Katolickiego
Gimnazjum w Białej Podlaskiej , Anicie Dostaw z gimnazjum w Wisznicach, Izabeli
R a c z y ń sk ie j z g i m n a z ju m

w Łomazach, Kacprowi Pawłowsk iemu z gimnazjum
w Rossoszu oraz Agnieszce
Sink iew icz z gimnazjum
w Łomazach. Konkurs języka
rosyjskiego był wspaniałą okazją nie t ylko do r y walizacji
wśród młodzieży gimnazjalnej,
ale do spotkania nauczycieli
i opiekunów, którzy dzielili się
swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z nauczaniem języka rosyjskiego. 	(a)

Sprawdzili znajomość
języka rosyjskiego
1 marca br. w wisznickim
liceum odbył konkurs znajomości języka rosyjskiego dla
uczniów szkół gimnazjalnych,
objęty honorowym patronatem
Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS i Stowarzyszenia
Nauczycieli i Wykładowców
Języka Rosyjskiego z siedzibą
w Warszawie.
Od września 2010 r. wisznickie liceum objęte naukowym
patronatem Instytutu Filologii
Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Stąd gościem honorowym
konkursu był prof. Feliks Czyżewski, dyrektor tegoż instytutu. Obecnością zaszczyciła
szkołę również prof. Ludmiła
Szypielewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.
Organizatork ami konkursu
były nauczycielki języka rosyjskiego w Wisznicach: Marta
Jaroszewicz oraz Zofia Zaborowska.
Konkurs był adresowany
do u z dol n ionej m ło d z ie ż y
gimnazjalnej, zainteresowanej
językiem rosyjskim. Uczestnicy mogli sprawdzić wiedzę
i umiejętności w zadaniach
wzorowanych na egzaminie
gimnazja lny m z jęz yk a obcego nowożytnego (słuchanie
z e zrozumieniem, cz y tanie
ze zrozumieniem, stosowanie
struktur leksykalno - gramatycznych). Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwało
jury, które również sprawdzało
prace. W jury zasiadali: pracownicy naukowi UMCS: dr
Henryka Munia i mgr Kata-

rzyna Oszust oraz organizatorzy konkursu.
W oczekiwaniu na wyniki
młodzież licealna przygotowała
gimnazjalistom atrakcje: pokaz
współczesnych rosyjskich filmów rysunkowych, które bardzo podobały się i wywoływały
salwy śmiechu wśród widzów
oraz poczęstunek. Natomiast
licealiści uczestniczyli w warsztatach językowych, przygotowanych przez dr Henr ykę
Munię, zaś nauczyciele języka
rosyjskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez
prof. Ludmiłę Szy pielewicz
i prof. Feliksa Czyżewskiego.
W konkursie startowało 56
uczniów z 16 gimnazjów trzech
powiatów: bialskiego, parczewskiego, włodawskiego i miasta Biała Podlaska. Do liceum
w Wisznicach przybyli uczniowie: Publicznego Gimnazjum
w Białej Podlaskiej, Katolickiego Gimnazjum w Białej
Podlaskiej, gimnazjów z Czemiernik, Kodnia, Urszulina,
Łomaz, Sosnówk i, Tucznej,
Piszczaca, Rossosza, Wyryk,
Dębowej Kłody, Jabłonia, Podedwórza, Hanny, Wisznic.
D zięk ujemy z a w spółpracę
zwłaszcza dyrektorom szkół
gimnazja lnych i nauczycielom języka rosy jsk iego. Liczymy na dalszą współpracę
i g rat u lujemy z w ycię z com.
Nagrody zostały ufundowane
przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wyk ładowców Języka
Rosyjskiego oraz przez Wydaw n ict wo Szkol ne P W N.
I miejsce zdobyli: Piotr Arse-
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Przewidziano konserwacje
wzdłuż podlaskich rzek
6 marca starosta bialski
Tadeusz Łazowski spotkał się
ze Stanisławem Jakimiukiem,
dyrektorem Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
Podczas spotkania omówiono
najważniejsze potrzeby konserwacji bieżącej rzek i remontów budowli w 2012 na terenie
powiatu bialskiego. Dyrektor
zadeklarował, że w roku bież ący m Wojewódzk i Zarząd

Melioracji przeprowadzi prace
konserwacyjne wzdłuż następujących rzek: Czapelka - gm.
Terespol (na odcinku 32km),
Grabar -gm. Kodeń (na odcinku 22,80km), Muława -gm.
Międzyrzec (18km), Grabarka
-gm. Biała Podlaska (25km)
oraz Krzna Północna na długości 11 km. Wartość robót na
terenie naszego powiatu to prawie 450 tysięcy.
(pg)
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Bia ła Pod l a sk a

Sprowadzenie relikwii
Błogosławionego Księdza
17 marca zorganizowana została specjalna pielgrzymka wiernych z Białej Podlaskiej do warszawskiego kościoła św. Stanisława Kostki, aby uroczyście przyjąć relikwie bł. ks. Jerzego.
Inicjatorami sprowadzenia relikwii byli bialscy kapłani, działacze „Solidarności”, lekarze , również jako fundatorzy relikwiarza i wierni, doceniający poświęcenie i ofiarę życia ks. Jerzego.
Sprowadzenie relikwii było inspiracją do wystawienia 18 marca
programu religijno-patriotycznego „Zło dobrem zwyciężaj”. Inscenizacja, zaprezentowana przez uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej przybliżyła życie i działalność ks. Jerzego, który swą posługę wiernym, walkę
o prawa ludzi do wolności, sprawiedliwości i prawdy przypłacił
męczeńską śmiercią. Uczniowie przygotowani przez nauczycieli
szkoły zaprezentowali piękne widowisko. Złożyły się na nie:
wspomnienia o kapłanie, wiersze, prezentacja multimedialna,
archiwalne nagrania wypowiedzianych przez ks. Jerzego słów
oraz pieśni „Ojczyzno ma”, „Nielegalne kwiaty” i „Taki kraj”.
Program patriotyczno-religijny wywołał zadumę i wzruszenie
u słuchaczy, którzy na stojąco oklaskiwali młodych wykonawców.
Punktem najważniejszym uroczystości była Msza święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
sprawowana przez 13 kapłanów. Homilię wygłosił kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Chodźko. Godnie oddano hołd pamięci
bohaterskiego kapłana, podkreślając rangę wydarzenia obecnością
pocztów sztandarowych oraz znamienitych gości m.in. prezydent
miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, starosty bialskiego
Tadeusza Łazowskiego i posła Adama Abramowicza.
(a)
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Gmina Rossosz
Każ dego roku w marcu,
urocz yście obchodzone jest
święto patrona Szkoły Podstawowej w Rossoszu ppłk. Stefana Skoczylasa. W tym roku
zorganizowano ją 26 marca.
Przed uroczystością poczt y
sztandarowe i delegacje udały
się do pomnika patrona. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty.
Dyrektor szkoły Lucyna Krać
przywitała przybyłych na uroczystość, a by ło wśród nich
wielu gości: przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
w Warszawie – prezes Stanisław
Ozonek, członek prezydium
Marian Wojtas, członek Julian
Strumiński. Zarząd Główny
Stowarzyszenia Żołnierzy BCH
w Lublinie reprezentowali: wiceprezes płk Władysław Rokicki, przewodniczący Tadeusz
Soroka i członek ppor. Jan Kusz.
Przybyli także: Waldemar Podsiadły, pełnomocnik wojewody
lubelskiego, Józef Kościaniuk,
przedstawiciel Oddziału BCh
w Radzyniu Podlaskim. Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych z Zarządu Gminnego w Wisznicach
reprezentował Stanisław Jakubiuk. Przedstawicielami Zarządu Oddziału Stowarzyszenia
Żołnierzy BCh w Rossoszu byli:
Józef Koprianiuk i Stanisław
Furmaniuk. Obecni byli Artur
Nitek, kierownik delegatury
Lubelsk iego Urz ędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej
i przedstawiciele Rady Gminy
Rossosz z wójtem Kazimierzem
Weremkowiczem na czele.
D y rek tor K rać pr z y pomniała sylwetkę patrona, który
urodził się 25 marca 1918 roku
w Turowloli na Lubelszczyźnie.
Był szóstym dzieckiem w rodzinie Franciszka Skoczylasa, rolnika z podlubelskiej wsi. Stefan
Skoczylas był bardzo dobrym

Dzieci pamiętały o patronie szkoły
w Rossoszu
i pilnym uczniem. W 1932 roku
ukończył szkołę powszechną
w Puchaczowie i zdał egzamin
do Gimnazjum Jana Zamojskiego w Lublinie. Lata spędzone w gimnazjum nie były
łatwe brakowało pieniędzy na
zakup mundurka, książek, zeszytów. Dlatego w czasie wakacji Stefan pracował, aby zarobić
na wydatki związane z nauką.
W szkole ujaw niły się jego
zdolności i przywódczy temperament. Był członkiem samorządu szkolnego oraz redagował
międzyszkolne pismo młodzieży
szkól lubelskich „W słońce”.
W 1937 rok u z da ł mat u rę.
Wstąpił do Związku Młodzieży
Wiejskiej „Siew” otrzymał pracę
instruktora Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. W Lublinie, gdzie mieszkał wydawał
Biuletyn Podlaski, w którym
szerzył wiarę w konieczność
walki z hitleryzmem. Wybuch
wojny nie pozwolił mu kontynuować studiów na w ydziale
prawno – ekonomicznym KUL.
W 1941 roku 25 letni Stefan
Skoczylas objął funkcję komendanta Podokręgu IVa Batalionów Chłopskich, podlegały mu
obwody: Włodawa, Biała Podlaska, Łuków, Siedlce i Radzyń
Podlaski. W tym czasie był redaktorem pisma „Roch” i „Idzie
wolność” gdzie zamieszczał
swoje artykuły. W lutym 1944
roku na bazie I Batalionu Ziemi
Podlaskiej zorganizował Leśną
Szkołę Podchorążych Batalionów Chłopskich w okolicach
Rossosza - w lesie Sumierz.
W czerwcu 1944 roku został
aresztowany w pociągu przez
gestapo i osadzony na Pawiaku
w Warszawie. Następnie prze-
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wieziono go do obozu koncentracyjnego Gross Rosen i Dora
Mitelbau. Stąd z grupą więźniów planuje ucieczkę, która
kończy się niepowodzeniem.
Po schw y taniu schorowany
i wycieńczony zmarł w szpitalu
więziennym w styczniu 1945
roku. Minutą ciszy uczczono
pamięć patrona szkoły. Społeczność szkolna dba o liczne
miejsca, tablice pamięci narodowej i cmentarze w Rossoszu. Za kształtowanie postaw
patriotycznych wśród dzieci
i opiekę nad miejscami pamięci
przewodniczący Ochrony Rady
Pamięci Walk i Męczeństwa nadał dwa Złote Medale Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. Pełnomocnik wojewody lubelskiego
do spraw ochrony dziedzictwa
narodowego i spraw kombatantów wręczył je dyrektor Lucynie Krać oraz nauczycielowi
historii Markowi Kulawcowi.
Dyrektor szkoły została odznaczona również Medalem 70
-lecia Batalionów Chłopskich.
To odznaczenie wręczył Stanisław Ozonek, prezes Zarządu
Głównego Ogólnopolskiego
Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich, który podziękował
także całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w opiekę
nad miejscami pamięci narodowej. W podziękowaniu za
tak zaszczy tne w yróżnienie
Lucyna Krać zapewniła o dalszej pracy nad wychowaniem
patriotycznym wśród młodego
pokolenia. Przemówienia przybyłych na uroczystość gości
nawiązy wały do wspomnień
o bohaterstwie Skoczylasa, do
burzliwych dziejów tragicznej
historii Polski. Słowa wypowia-

dane przez świadków tamtych
czasów (których z każdym rokiem jest coraz mniej) słuchane
były przez uczniów z największą
uwagą, a są one drogowskazem
najmłodszemu pokoleniu jak
szanować Ojczyznę. Podczas
tejże uroczystości podsumowane
zostały dwa konkursy szkolne:
plastyczny pod tytułem „Stefan
Skoczylas moim nauczycielem”
oraz konkurs wiedzy na temat
życia patrona. W konkursie
plastycznym nagrodzono prace
w klasie pierwszej: Aleksandry
Derlukiewicz, Patrycji Furman,
Moniki Trocewicz, w k lasie
drugiej: Katarzyny Sauch, Jana
Głowackiego, Patrycji Koprianiuk, w klasie trzeciej: Gabrieli
Dąbrowskiej, Natalii Kalikiej,
Andżeliki Bańkowskiej a w klasach sta rsz ych w y różniono
prace: Zuzanny Szubarczyk,
Wiktorii Bujnik, Natalii Koprianiuk. Zaś w konkursie wiedzy
o patronie pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Natalia Parafińska
i Zuzanna Szubarczyk, miejsce
drugie przypadło Joannie Bańkowskiej i Natalii Bzowskiej,
kolejne miejsce zajęła Klaudia
Neścioruk.
Uczniow ie k lasy szóstej
otrzymali dyplomy i nagrody
za opiekę nad miejscami pamięci na rodowej i g robami
poległych żołnierzy. Zwieńc z en iem u roc z y sto ś c i by ł y
występy artystyczne młodszej
g r upy z e sp ołu te at r a l nego
Wierzbak i pod k ier unk iem
Danuty Szaniawskiej, dzieci
z klasy piątej pod kierunkiem
Ur s z u l i To m c z a k i c h ó r u
szkol nego pod k ier u n k iem
Agnieszki Zgiet.
DS
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Co dalej ze szkolnictwem
zawodowym???
W dniu 20 marca 2012 roku
odbyła się w Białej Podlaskiej
konferencja naukowa „Kształc e n ie z a w o d o w e i s tot ny m
czynnikiem rozwoju regionu”.
Została zorganizowana przez
Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą, Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie na
Rzecz Obrony Przewoźników,
Studium Celne prowadzone
przez PAC RECTUS-WOC.
Patronatem konferencję objęli Andrzej Czapski, prezydent
Miasta Biała Podlaska oraz Tadeusz Łazowski, starosta bialski. Wzięło w niej udział około
60-ciu osób reprezentujących
przede wszystkim pracodawców
regionu, a także Ministerstwo
Edukacji Narodowej, władze
wojewódzkie w Lublinie, władze samorządowe oraz instytucje związane z kształceniem
zawodow y m i z wa lczaniem
bezrobocia.

kacji zawodowych w polityce
regiona lnej” mów iła Mar ta
Jankowska dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Dyrektor PUP Edward Tymoszyński przedstawił informację
na temat lokalnego rynku pracy,
niestety nie brzmiało to nawet optymistycznie. Dyrektor
Szkół Rzemieślniczych Iwona
Kulhawczuk omówiła program
nauczania i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
W swoim wystąpieniu Mieczysław Maciejczyk pełnomocnik
Zarządu Cechu ds. szkół mówił o relacji szkoła a pracownik młodociany i zakład pracy.
– Zakład pracy jest nośnikiem
k szta łcenia zawodowego.
W rzemiośle relacje na linii
szkoła – uczeń a zakład pracy
to podstawowa triada kształcenia i nauki. Każda ze stron
jest z a interesowa na s woim
sukcesem. Dzisiaj każdy właściciel zakładu robi wszystko,

Zebrani w ysłucha li w ystąpień: prof. d r hab. Ja na
Klimka z-cy prezesa Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego
na temat „Dylemat y edukacji przedsiębiorczości – nauka
czy praktyka?”. O niedostosowaniu prof ili kszta łcenia
do rynku pracy mówili prof.
dr hab. Jacek Brdulak SGH
Warszawa, Sławomir Kostjan
OSROP, Tadeusz Kucharuk
Rectus. O „roli przedsiębiorczości, innowacji i k walif i-

aby mieć najnowocześniejsze
maszyny i narzędzia. Dlatego
dla nas tak ważna jest symbioza
szkoły i ucznia z zakładem rzemieślniczym. Złym zakładom
nie powierzamy kształcenia.
Gdy zakład się rozwija to znaczy, że zwiększają się usługi
w tej branży i w konsekwencji
zakład przyjmuje na wykształcenie większą liczbę uczniów.
A więc rynek pracy jest wskaźnikiem i nośnikiem ilości przyjmowanych do zakładu uczniów
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i naboru do szkoły zawodowej.
Uważam, że powinniśmy zwiększyć wskaźniki ilości przyjęć do
szkół zawodowych, bo tylko to
może zaspokoić potrzeby rozwojowe naszego regionu. Badaliśmy losy naszych absolwentów,
wielu z nich założyło własne
zakłady pracy, a większość znalazła zatrudnienie.
Jest jeszcze jedna kwestia
w kszta łceniu zawodow y m.
Obserwowane zmniejszone zainteresowanie nauką w zawodowych szkołach zasadniczych, to
często przerost ambicji rodziców, a także niejednokrotnie
niewłaściwa preorientacja zawodowa gimnazjalistów. Nauka w szkołach zawodowych
uważana jest jeszcze za coś niższego, nobilitacja dla rodziców
to nauka ich dzieci w liceach.
Wy st ąpien ia p odsu mowała dyskusja. Między innymi
dyrektor Zak ładu Doskonalenia Zawodowego w Białej
Podlaskiej Henryk Zacharuk,
współorganizator konferencji
powiedział: Żadna z wprowadzanych zmian nie proponuje
nic, co mogłoby zbudować pozytywny wizerunek szkolnictwa
zawodowego. Obecnie ZSZ są
postrzegane jako szkoły negat y w nego w ybor y. Na leż y
wzmocnić działania związane
z edukacją zawodową i to już
na poziomie gimnazjum. Brakuje zmian, które zachęcałyby
pracodawców do podejmowania współpracy ze szkołami i
przyjmowania uczniów na praktyczną naukę zawodu. Brakuje
propozycji, które zwiększyłyby
szanse szkół zawodowych poprzez dof inansowanie war-

sztatów szkolnych, tworzenia
nowych pracowni, w których
młodzież mogłaby odbywać zajęcia praktyczne. Brakuje również równego traktowania szkół
publicznych i niepublicznych,
mam tutaj na myśli kwalifikacyjne kursy zawodowe.
W s woi m k rót k i m w yst ąpien iu Sta n isław Cz ec h
kierownik Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Białej Podlaskiej, współorganizator konferencji powiedział,
że w bialskich szkołach rzemieślniczych uczniowie mają
dostęp do doradców zawodow ych, a zarówno szkoła jak
i Cech od lat konsekwentnie
budują pozytywny wizerunek
szkolnictwa rzemieślniczego –
zawodowego i widoczne są już
efekty.
Moderatorem konferencji
był prof. dr hab. Jacek Brdulak ze szkoły Głównej Handlowej w Warszaw ie, któr y
tak skomentował konferencję:
- Uczestnicy konferencji swoją
uwagę koncentrowali na: - potrzebie prz y w rócenia rangi
kształcenia zawodowego, - nierównym traktowaniu sektorów
edukacji przy dofinansowaniu
kosztów kształcenia, - pilnej
potrzebie w prowadzania do
g i m n a z jów dor a d z t w a z awodowego, - wprowadzaniu
prakt ycznej nauk i zawodów
w firmach, - przezwyciężaniu
stereotypów wśród rodziców
i uczniów, związanych z niską użytecznością społeczną
k szta łcenia zawodowego,
- w prowadzanej reformie
szkolnictwa zawodowego w kierunku umacniania kształcenia
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kursowego, co oznaczać będzie
obniżenie poziomu kształcenia
oraz przerzucenie jego kosztów
na uczących się. W zaangażowanej, dynamicznej dyskusji
uczestnicy konferencji podkreślili, że nawet o ile opracowane
założenia programowe dla szkół
średnich mogą być uniwersalne
i elastyczne, to ich praktyczna
realizacja będzie obciążona
mizerią finansową sektora edukacji, irracjonalnym dążeniem
do zapewnienia sobie ukończenia najtańszych (np. humanistycznych, pedagogicznych lub
zarządczych) studiów, lekceważeniem realnych potrzeb rynku
pracy, czy też oporem zagrożonego zmianami środowiska
nauczycielskiego. Jedynym wyjściem wydaje się w tej sytuacji
przejęcie problemów edukacji
zawodowej w regionie w ręce

przedsiębiorców-pracodawców. Oni zgłaszają bezskutecznie zapotrzebowanie na
w ykształconych w zawodzie
pracowników (np. w transporcie
i spedycji międzynarodowej,
budownict wie, krawiect wie)
a do pracy zgłaszają się historycy, pedagodzy, specjaliści wf.
Może roz wiązaniem będzie
powołanie now ych, tanich,
nowoczesnych szkół zawodowych, których absolwenci będą
mieli zagwarantowaną pracę
w zawodzie. Może trzeba pozostawić na boku rozbudowany,
uzwiązkowiony, zapatrzony
w wymiar pensum i wiek emerytalny sektor edukacji - nie
wiadomo już nawet jakiej. Zastanowi się nad tym zawiązana
na konferencji Rada Porozumiewawcza wszystkich, którym
leży na sercu problem upadającego szkolnictwa zawodowego.
Ewa Koziara

Bank w Wisznicach dba
o swoich klientów

Na początku marca rozstrzygnięto II edycję loterii
skierowanej do osób, które mają
konto w banku spółdzielczym
zrzeszonym w Banku Polskiej
Spółdzielczości SA.
Klienci Banku Spółdzielczego w Wisznicach z niedowierzaniem ale też i radością
przy jmowa li informację, ż e
wygrali. Nagrody wręczał Mariusz Jaszczuk członek Zarządu
BS w Wisznicach, w ygra li:
Stanisław Banaszczuk (żelazko
Ph i l ips), A nna Chwa lcz u k
(wieża Panasonic), Halina Jaroszewicz (żelazko Philips),
Tomasz Jaroszkiewicz (rower),
Jerzy Karwanecki (komputer
od BS w Wisznicach), Aleksandra Kuczyńska (telewizor LG),

Magdalena Kuf lowska (myjka
K a rcher), Paweł Ku k aw sk i
(rower), Aneta Maciejuk (kuchenka mikrofalowa Zelmer),
Andrzej Namolnik (rower),
Danuta Osypiuk (laptop Asus),
Tere sa P le sk ac z u k (l aptop
Asus), Jolanta Rejek (wieża Panasonic), Alina Samczuk (kuchenka mikrofalowa Zelmer),
Anna Szubarczyk (rower), Ewa
Wołodko (telewizor LG).
– Taka loteria, to promocja banku – mówiła Halina
Jaroszewicz, ale ja chcę zwrócić uwagę na profesjonalizm
i ż yc z l iwo ś ć pr acow n i ków
banku. Przychodzę do banku
nie tylko po nagrody, jestem
stałą klientką i zawsze czuję się
dobrze obsłużona.

Jednoczymy siły

W siedzibie Europejskiego
Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy 23 marca
odbyło się posiedzenie Rady
Prog ra mowej, k tórej pr z ewodniczy Tadeusz Łazowski
starosta bialski. W skład Rady
wchodzą przedstawiciele Europejskiego Centrum Kształcenia, Starostwa Powiatowego,
Urzędu Miasta Biała Podlaska,
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Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej
Podlaskiej, Bialskiego Centrum
Kultury, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Komendy
Miejskiej Policji.
W swoim w ystąpieniu
Stanisław Podymski, dyrektor
ECKiW omówił projekty EFS
zrealizowane w Centrum oraz
współpracę międzynarodową
w 2011 r. i plany na 2012 r. Tadeusz Łazowski, starosta bialski
podziękował dyrektorowi Podymskiemu za jego otwartość
oraz dobre i sprawne zarządzanie Centrum.
Zebrani byl i zgodni, ż e
dużo można zrobić dla regionu,

- Chciałabym podziękować
koleżankom z pracy, z Ośrodka
Zdrowia, bo to one ostatniego
dnia w ysłały zgłoszenie a ja
wygrałam – powiedziała Jolanta
Rejek.
Moje koleżanki też mają
darmowe mycie samochodu – deklarowała Magdalena Kuflowska.
- Jest to miły akcent, bank
pamięta o swoich klientach, nie
jesteśmy dla banku anonimowi
– mówiła Aneta Maciejuk. Zadowoleni z wygranej byli właściciele rowerów, zbliża się sezon
i rower jak znalazł.
Wszyscy podkreślali, że nie
ważna jest wartość nagrody, ale
ten dreszczyk emocji, ja też wreszcie coś wygrałam – wygrałem.
Losowanie odby wało się
w Warszawie i stamtąd informowano o wygranej. Najwięcej
w tym roku było w ygranych
z Wisznic, ale też z Podedwórza
i Jabłonia.
Zbysław Gabrylewicz tak
podsumował II edycję: – Loteria
jest formą promocji mającej na
celu zwiększenie sprzedaży konta
osobistego oraz zwiększenie rozpoznawalności Grupy Banku
Polskiej Spółdzielczości, do której należy Bank w Wisznicach.
Mam nadzieję, że w następnej
edycji nasz klient wylosuje nagrodę główną - samochód.  (ek.)
dla wspólnego dobra, łącząc
potencjały różnych instytucji.
Ustalono, że należy przygotować się do spotkania roboczego
(ek.)
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Powiało „Wichrami Istnienia”
Grupa teatralna Perły Życia, utworzona z uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu. skorzystała
z zaproszenia dyrekcji, pracowników oraz podopiecznych do
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Zalutyniu. 16 marca miała niepowtarzalną sposobność prezentacji
spektaklu „Wichry istnienia”,
którego treść opiewała niezwykły i urokliwy świat przyrody:
piękną diamentowość Ziemi,
żywiołowość Wody, złocistość
i blask Słońca, tajemniczą siłę
Drzew, zachw ycającą urodę
Rodzaju Ludzkiego. Kodeńskie
Perły Życia uwielbiają kontakt

z publicznością, która dostrzega
ich zaangażowanie artystyczne
i zapał twórczy. Po raz kolejny
niepełnosprawni artyści ukazywali zebranym widzom swoje
wysiłki artystyczne i cudowne
zdolności. Takie występy przed
miłą, przyjazną publicznością
były kolejnym sprawdzianem
dla ich słabości, które uczą się
pokonywać i stawiać im czoło,
a jego wynik okazuje się celujący. Niezapomniana atmosfera pełna życzliwości, ciepła,
akceptacji okazana nam przez
podopiecznych, dyrekcję i kadrę
ośrodka w Zalutyniu pokazuje,
że warto podtrzymywać współpracę z placówkami o podobnym charakterze działania. Jej

Roztańczona „Macierzanka”
M łodzież owa g r upa taneczna Macierzanka, działająca pod kierunkiem Agnieszki
Bieńkowsk iej otrz y ma ła
w ubiegłym roku honorową odznakę „Za zasługi dla gminy
Biała Podlaska”. Zespół otrzymał wyjątkowe wyróżnienie,
ponieważ ma nieprzeciętne
osiągnięcia w promocji gminy

nymi instytucjami (szkoły, kluby
kultury). Bezpośredni kontakt
z tańcem i muz yk ą roz w ija
zainteresowania młodzież y,
kształtuje w rażliwość art ystyczną, pobudza do twórczej akty wności. Tradycyjne pieśni
i tańce regionalne oraz narodowe, które zespół ma w repertuarze przybliżają młodzieży

w regionie, w kraju i poza granicami. Od początku działalności grupa koncertowała ponad
100 razy! Swoją działalnością
wpływa na integrację młodych
ludzi ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywny udział w
życiu codziennym i uroczystościach oraz współpracę z lokal-

kulturę ich przodków („Obrazek podlaski”, „Roztańczenie
i rozśpiewanie domu weselnego”
– fragment wesela podlaskiego).
Uczestnictwo w próbach, koncertach, spotkaniach i wyjazdach integruje członków zespołu,
uspołecznia, kształtuje osobowość
i wspomaga proces wychowawczy.
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efektem będzie włączanie się
osób w różne i kolejne przejawy
życia kulturalno – społecznego
powiatu bialskiego. Perły Życia będą miały możliwość po-

kazywać swoją autentyczność,
naturalność i płynąć na falach
istnienia po spełnienie swoich
marzeń, do których mają prawo.

Obecnie Macierzanka
przygotowuje się do świętowania jubileuszu 10 - lecia działalności zespołu. Warto, więc
wspomnieć o najważniejszych
osiągnięciach zespołu, do których można zaliczyć:
– udział w doż ynkach wojewódzk ich w Zamościu,
2004 r.
– udzia ł w Dn iu Ziem i w
Warszawie, 2005 r., 2006 r.
i 2008 r.
– w yróżnienie w konkursie
„Bialskie Talenty” przyznane
przez starostę powiatu bialskiego za promocję powiatu
i współpracę w dziedzinie
kultury w 2006 r.
– Na łęc z ow sk i Fest iw a l Ta ń c a w N a ł ę c z o w ie ( II m iejsce – 2 011
r., w yróżnienie – 2007 r.
i 2009 r.)
– uczestnictwo w programie
europejskim „Młodzi i starsi
wspólnie w Europie w Oberhavel – Niemcy – 2005 r.
– udzia ł w Prz yg ranicznych Warsztatach Tanecznych wspólnie z zespołem
K at r y n k a z Wy s ok ie g o
w Białorusi, Swory 2010 r.
– uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Folkloryst ycznym „Radawod ”
w Iwacewiczach – Białoruś
– 2011 r.
– udział w Międzynarodowym Podlaskim Jarmarku

Fol k lor u w Bi a łej Po dlask iej – 2005 r., 2006 r.
i 2008 r.
– P r e z e n t a c j e Ta n e c z n e
„W kręgu nie tylko disco”
w Białej Podlaskiej ( Park iet M ist r z ów – 2 0 0 9r.
i 2 011r., w y ró żn ien i e – 2 0 0 5 r. , 2 0 0 6 r.
i 2007 r.)
– Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych w Terespolu (Grand Prix – 2005 r.,
I miejsce – 2006 r., III miejsce
– 2007 r., II miejsce – 2009 r.,
wyróżnienie – 2011 r.)
– Turniej Tańca Folkowego
„Każdy może to zatańczyć”
w Siemiatyczach (I wyróżnienie – 2008 r., udział – 2007 r.).
Macierzanka każdego roku
stara się przygotować nową choreograf ię. W tym roku nowy
układ taneczny nosi tytuł „Podwójne dno kapelusza”. Jest to
taniec o charakterze rewiowym
z elementami techniki jazzowej. W humorystyczny sposób ukazuje, że życie każdego
z nas, choć często wydaje się takie zwyczajne i szare, pełne jest
niesamowitych i magicznych
zdarzeń. Trzeba tylko umieć je
dostrzec. Nawet przypadkiem
znaleziony kapelusz może stać
się przyczyną niezwykłych zdarzeń. A jakich to można zobaczyć podczas występów zespołu,
na które serdecznie zapraszamy.

Beata Kupryś

(g), Fot. I. Grabowski
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Gmina Piszczac

Gimnazjaliści
wystawili Metro
8 marca w sali gimnastycznej gimnazjum im. T. Kościuszki
w Chotyłowie miała miejsce premiera musicalu „Metro”. Przygotowali go uczniowie gimnazjum
pod kierunkiem nauczycieli:
Magdaleny Arteckiej i Rafała
Barszczewskiego. Spektakl jest
adaptacją musicalu w reżyserii
Janusza Józefowicza. Przygoda
uczniów ze sceną rozpoczęła się
dwa lata temu od wystawienia
musicalu „Taniec wampirów”.
W kolejnym roku uczniowie zaprezentowali spektakl „Romeo
i Julia”. Premierowy występ „Metra”, zadedykowano kobietom
z okazji ich święta. Musical cieszył się dużym zainteresowaniem

mieszkańców Chotyłowa i okolicznych miejscowości. Wzięło
w nim udział 31 uczniów gimnazjum i jedna uczennica klasy II
Szkoły Podstawowej w Chotyłowie Michalina Artecka. Zaprezentowała wysokie umiejętności
gimnastyczno - taneczne. W rolę
głównych bohaterów wcielili się
Agata Bohdan i Bartek Jelonek
oraz Ernest Kuszneruk i Adam
Lach. „Metro” było dla uczniów
wysokim wyzwaniem. - Choreografia sprawiała na początku
wiele trudności, ale cieszymy się,
gdyż musical spotkał się z dużym
zainteresowaniem publiczności
- mówi uczennica klasy III A –
Natalia Michaluk.

Oprócz ciężkiej pracy opiekunowie zapewnili nam wiele
atrakcji. - W czasie ferii zimowych ćwiczyliśmy role i układy
taneczne na warsztatach teatralnych, które zorganizowali nam
pani Magda i pan Rafał. Próby
trwały wtedy nawet do 13 godzin na dobę - opowiada Daria
Cydejko, z kl. III B. „ Metro” to

nasz wspólny sukces, który jest
wynikiem dużego zaangażowania i ciężkiej pracy – przyznają
zgodnie opiekunowie grupy. Fotoreportaż z występu wykonali
Tomasz Rzeczkowski z Białej
Podlaskiej i Mariusz Karwowski
z Piszczaca, za co składamy serdeczne podziękowania.
MA

Te r e s p o l

Redaktorzy „Na Wariackich Papierach” w Prochowni
15 marca redakcja gazetki
w raz z opiekunami Kamilą
Korneluk i Markiem Ferensem
udali się do Prochowni. Zostali
tam powitani przez członków
Klubu Miłośników Fortyfikacji
i Historii Terespola, którzy opiekują się obiektem. Na spotkanie
z redaktorami przyszli: Krzysztof
Tarasiuk, Karol Niczyporuk, Andrzej Lipowiecki i Jerzy Czerniak.
Dzieci oprowadził Karol Niczyporuk, który przybliżył historię
miejsca, a jednocześnie Terespola.
Redaktorzy mieli okazję obejrzeć

m.in. wystawę sprzętów także
domowego użytku z różnych
czasów, które ofiarowali mieszkańcy miasta. Dzieci otrzymały
od członków klubu pamiątkowe
widokówki i zrobiły wspólne
zdjęcie. Redaktorzy byli bardzo
zadowoleni z wizyty i deklarowali
chęć kolejnych odwiedzin w Prochowni. Nieustannie trwają tam
prace renowacyjne, które prowadzą członkowie klubu z własnych
środków. Warto przyłączyć się
i ofiarować pomoc w odnawianiu
tego miejsca, to w końcu skarbnica

wiedzy o historii Terespola. Na
3 maja planowana jest uroczystość, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszają członkowie klubu,

których z całą pewnością można
nazwać pasjonatami i miłośnikami fortyfikacji i historii miasta.
KK

Bia ła Pod l a sk a

PSW im. Papieża Jana Pawła II przygotowała najciekawszą ofertę edukacyjną

Zdobyli nagrodę Wieści Podlaskich

Od 20 do 22 marca bialsk a uc z el n ia uc z est n ic z y ła
w X Prez entacjach Edu k acyjno – Doradczych „Uczelnie
w powiecie”, organizowanych
przez redakcję „Wieści Podlaskich”. Prezentacje odbyły się
w miastach powiatowych województwa podlaskiego (Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach,
Hajnówce) i skierowane były
do młodzieży szkół ponad gim3/2012 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

nazjalnych. Wśród dziesięciu
uczelni w yższych to właśnie
Państwowa Szkoła Wyższa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej została zauważona
i w y różniona pucharem „za
najciek awszą ofer tę eduk acyjną. Uczelnię reprezentowali:
z ramienia pracowników mgr
inż. Sylwia Koczorowska oraz
studenci: I roku studiów magisterskich kierunku turystyka

i rekreacja – Katarzyna Butryn
i Sławomir Żdan, studentki:
Magdalena Us (III rok kierunek rolnictwo – stypendystka
ministra i marszałka), Wioleta
Izdebska (III rok pedagogiki,
I rok studia mgr kierunek turystyka i rekreacja - stypendystka
rektora) oraz studentki III roku
kierunku zdrowie publiczne
Wioletta i Żaneta Przybysz.

(a)
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Historia

Tatarskie pozostałości

T

atarzy to lud pochodzenia turkijskiego. Szczep
otrzymał nazwę prawdopodobnie od rzeki Tartar,
płynącej w kraju Tatarów jak
pisze Jan Długosz. W języku
Tatarów, bowiem wielka ilość
oznaczała tartar. Tata w ich
języku znaczy ciągnąć, tartar
– ciągnąca. Ślady przeszłości
Tatarów dostrzegamy w nazwach geograf icznych, rzek,
miejscowości, nazwisk, szczytów górskich czy nazw używanych przez miejscową ludność,
które pochodzą od słowa Tatar.
Należy zaliczyć do nich takie
wyrazy jak: Tatarka, Tatarańce,
Tatarzynówka, Tatary, Tatar
w powiecie bełchatowsk im,
gen. Stanisław Tatar, Tomasz
Tatar czy ulica Tatarska. W naszym słownictwie oraz gwarze
funkcjonują zwroty i wyrażenia, które genezę powstania
posiadają w czasach średniowiecznych. Wtedy to nastąpiły
pier wsze kontakt y Tatarów
z terenami państwa Piastów.
Nie były to pozyty wne relacje. Jednak stosunki polsko-tatarskie mimo negatywnych
aspek tów w pł y nęł y na powstanie szeregu sformułowań
dotyczących Tatarów. Znamy
popularne powiedzenie: O bo
lepiej pójść na mary jak w niewolę na Tatary. Wspomnienia
o napadach tatarskich znalazły
swoje odzwierciedlenie w twórczości ludowej. W Małopolsce
śpiewano: Płacze Jasio, że żyje
(...) A jakże serce go boli, że
żyje w tatarskiej niewoli, a czarnemu Tatarowi, choć nie matce
ni ojcowi czarne nogi myje.
Jest to odniesienie do znanego
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zjawiska uprowadzania w jasyr. Silniejsze odzwierciedlenie tatarskich najazdów można
dostrzec w przysłowiach ludow ych: Chłop kieby Tatara
w znaczeniu okrutny bądź zły.
Powiadano, że Tatary nie ludzie, a obejść się z kimś po tatarsku to postąpić niegodziwie.
Wytatarować komuś skórę to
mocno go obić. Z kolei, kiedy
bić to po tatarsku tzn. uderzać
mocno. Tatarskie rządy to niesprawiedliwe panowanie. Natomiast straszny jak czambuł
tatarski to ktoś srogi i groźny.
Mawiano także, że Niemiec
sprzeda, Polak kupi, a Tatar
w ydrze, Kędy Tatarzy przeszli tam trawa znikła, uschły
drzewa i wyschły wody. Gość
nie w porę lepszy od Tatarzyna
to lepiej przyjąć nieproszonego gościa niż spotkać Tatara.
Liczne przysłowia wskazywały
na mistrzowskie ucieczki Tatarów i wtedy mówiono: Pilnuj się
gdy Tatar ucieka, Chociaż Tatar ucieka niebezpieczna Twoja
g łowa. O słaby m tatarsk im
uzbrojeniu powiadano: Przesadziłby się Tatarzym w zbroję.
Kolejne prz ysłow ie mów iło
Obejdzie się wesele tatarskie
bez marcepanu. Z kolei stwierdzenie Chyłkiem, borem czarnym szlakiem zwracało uwagę
na szlak, drogę, którą wpadali
Tatarzy do Polski. Gdzie Tatar
przejdzie tam trawa nie wzejdzie (rośnie). Czasami mówimy
pustki jak po Tatarach. Na Tatarzyna więcej trzeba czułości
niźli natarczywości w znaczeniu
trudno zwyciężyć przeciwnika,
trzeba działać ostrożnie. Jedną
z najbardziej znanych wypo-

wiedzi są słowa sienkiewiczowskiego bohatera literackiego:
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Dzisiaj
używamy, gdy chcemy powiedzieć, iż komuś się wydaje, że
pokonał wroga a w rzeczywistości wpadł w zasadzkę przez
niego zastawioną. O niezręcznym wojsku mawiano, że bije
się jak Tatar w zbroi. Tatarzy
nie używali ciężkiej zbroi, bo
czuli się w niej nieswojo. Tworzyli natomiast chorągwie lekkiej jazdy doskonale walcząc
na zwinnych małych konikach
podczas walk. W określeniach
wojskowych o żołnierzu także
mówi się wierny jak Tatarzyn.
Tatarskie rządy z kolei przypominają srogość i niesprawiedliwe postępowanie Tatarów
z obcymi jeszcze w czasie najazdów w wiekach średnich. Kaszę
gryczaną, czyli grykę, zawdzięc z a m y p o d o b n o Ta t a r o m .
Dlatego zwą ją tutaj również
poganką i tatarką (polygonum
tataricum) i nosi te nazwy nie
do pa rady. R z ekomo m iel i
ją na Górnym Śląsku rozsiać
Tatarzy w XIII wieku, którzy
przywieźli nieznaną przedtem
w tych stronach kaszę ze swej
dalekiej ojczyzny, ponieważ
karmili nią konie w czasie gigantycznego marszu na zachód.
W związku z powyższym pozostała w naszym jadłospisie, jako
relikt nawały tatarskiej. Oprócz
tego mamy potrawę z surowego
mięsa - befsztyk tatarski zwany
potocznie tatarem. Tatar jadąc
w dalszą drogę zabierał kawałek
surowego mięsa kładąc go na
koń pod siodło, a w kilka godzin później, kiedy się dobrze
zagrzało i skruszyło wyjmował

je stamtąd i zjadał smakowicie.
Jednym z najbardziej znanych
i używanych słów jest występujący pospolicie tatarak tzw.
tata rsk ie ziele. W ró żnych
częściach Polski dość często
c z łow iek a n iedow id z ącego
na jedno oko nazywano ślepy
Tatar. Jeszcze w latach dwudziestolecia międzywojennego
nazwanie kogoś Tatarem lub
Tatrzynem było swego rodzaju
obraźliwe. Z najazdów tatarskich pozostały w świadomości
łuki krymsko-tatarskie i małe
zwinne konie, na których Tatarzy przemierzali olbrzymie
terytoria. Z kolei moty w tata rsk i pojaw ia się za rów no
w literaturze, poezji jak i malarstwie. Należy pamiętać, że Tatarzy wielokrotnie walczyli za
Polskę przelewając krew w wojnach i powstaniach i z pewnością odkupili wszelkie winy
z czasów najazdów. Dlatego
wnikliwe poszukiwania biblioteczne i archiwalne z pewnością poszerzą zakres tematyczny
zwrotów związanych z Tatarami. Ślady obecności Tatarów
w okolicach Białej Podlaskiej
można zauważyć w nieczynnych
mizarach w Studziance i Lebiedziewie-Zastawku oraz w licznych naz wach miejscow ych
(tatarszczyzny, meczecisko,
mizar). Oprócz wspominanych
nekropoli i nazw mamy pozostałe w archiwach i prywatnych
kolekcjach ciekawe zbiory dokumentów i fotografii. Unikatowe
fotograf ie Tatarów bialskich
znajdują się na stałej wystawie
„330 lat osadnictwa tatarskiego
w Studziance i okolicy” udostępnianej w Studziance.
Łukasz Radosław Węda
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Pod l a sk ie

przys ma ki

Potrawy
na wielkanoc
Wielkanoc to najważniejsze Święta
chrześcijańskie, do dzisiaj zachowało się
wiele elementów z tradycji tych Świąt.
Z dawnej tradycji został zwyczaj wielkanocnego śniadania, na którym nie może
zabraknąć jaj gotowanych na t wardo,
chrzanu, szynki, białej kiełbasy, barszczu
na wędzonce. Muszą być też drożdżowe
baby i pięknie zdobione mazurki.
Poniżej przedstawiam wybrane przepisy na wielkanocne śniadanie.

Żur na wędzonce

Składniki – 1 szklanka dobrze ukiszonego
żytniego żuru, 2 ząbki czosnku, 1 litr wywaru
z gotowanej wędzonej szynki, sól, szczypta
majeranku, pól szklanki śmietany, łyżka mąki,
włoszczyzna (bez kapusty)
Wykonanie – zakwas na żur można przygotować domowym sposobem. Na tydzień
wcześniej wsypujemy do słoja 3-4 łyżki
mąki żytniej, zalewamy letnią przegotowaną
wodą, dodajemy skórkę razowego chleba
i 2 ząbki czosnku. Słój przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce.
Przygotowując żur, należy wlać do
garnka wywar z wędzonki (nadmiar tłuszczu z wywaru można usunąć), dodać rozdrobnioną włoszczyznę, sól do smaku,
majeranek i gotować. Gdy warzywa będą
miękkie dodać ukiszony żur. Zagotować,
doprawić śmietaną, wymieszaną z mąką.
Podawać z jajami ugotowanymi na twardo
i pokrojonymi w cząstki.
Pod koniec gotowania do żuru można
dodać 2 łyżki startego chrzanu.

Sałatka z kurczaka

Składniki – 25 dag gotowanej lub
pieczonej piersi z kurczaka, ½ puszki fasoli, puszka kukurydzy, ½ papryki czerwonej, 15 dag sera gouda, 3 łyżki kiełków
z soi, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki,
3 plastry ananasa z puszki.
Sos do sałatki – 2 łyżki gęstego majonezu, 1 łyżka soku z cytryny, ¼ łyżeczki otartej skórki z cytryny,
½ łyżeczki
c u r r y, ł y -

żeczka miodu, 1 łyżka oleju do sałatek, sól,
pieprz.
Wykonanie – piersi z kurczaka i ananasy pokrajać w kostkę. Paprykę po umyciu
i oczyszczeniu również pokrajać w kostkę.
Kukurydzę i fasolę odsączyć z zalewy. Ser
zetrzeć na tarce o dużych otworach. Kiełki
soi sparzyć. Wszystkie składniki wyłożyć do
salaterki, polać sosem. Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.
Przygotowanie sosu – miód rozetrzeć z olejem i sokiem z cytryny, dodać majonez i wymieszać. Dodać curry, sól, pieprz do smaku.
Na końcu dodać otartą skórkę z cytryny.

Kurczak w galarecie

Składniki – 2 piersi z kurczaka, marchew,
pietruszka, liść laurowy, pieprz, ziele angielskie,
vegeta, natka pietruszki, papryka konserwowa,
pół puszki groszku konserwowego, żelatyna.
Wykonanie – mięso, warzywa i przyprawy
gotować na wolnym ogniu około 30 minut.
Wywaru powinno być nieco więcej niż 1 litr,
dodać około 4 dag rozpuszczonej żelatyny.
Do ośmiu filiżanek wlać trochę wywaru, włożyć groszek konserwowy, rozdrobnione listki
pietruszki, odstawić w chłodne miejsce. Gdy
galaretka stężeje dodać do filiżanek mięso
pokrajane w niewielkie kawałki, plasterki
marchwi, pietruszki i papryki, zalać tężejącą
galaretką i pozostawić do zastygnięcia. Wyłożyć na półmisek wyścielony listkami sałaty.

Pieczeń zawijana
w galarecie

Składniki – 1,5 kg wołowiny lub cielęciny, sól, ząbek czosnku, pieprz, 3 łyżki oleju,
szklanka odtłuszczonego rosołu, szklanka
wytrawnego białego wina, 3 łyżki żelatyny,
ogórki konserwowe, marynowane pieczarki,
łyżka zielonego groszku konserwowego, plasterki cytryny.
Wykonanie – mięso natrzeć solą, pieprzem i czosnkiem, skropić olejem i upiec.
Osączyć z sosu, ostudzić i pokrajać w cienkie
plastry. Do zimnego rosołu dodać żelatynę,
zagotować, połączyć z winem, doprawić do
smaku. Na dno półmiska wlać około 1/3
przygotowanej galaretki, pozostawić do zastygnięcia. Plastry mięsa zwijać w rulony,
układać na półmisku z galaretką. Po bokach
półmiska ułożyć cząstki ogórków, pieczarek, zwinięte w wachlarzyki cząstki cytryny
i zielony groszek. Zalać ruloniki pozostałą
galaretką, udekorować. Podawać z sosem
chrzanowym lub tatarskim.
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Mazurek

Składniki – 5 jajek, 5 czubatych łyżek cukru,
cukier waniliowy, 3 pełne łyżki mąki pszennej,
2 pełne łyżki mąki ziemniaczanej, plaska łyżeczka proszku do pieczenia, po 5 dag bakalii
– grubo siekanych orzechów, rodzynków, migdałów, smażonej skórki pomarańczowej, suszonych
śliwek pokrajanych w kostkę, olejek cytrynowy lub
starta skórka z cytryny, masło do wysmarowania
blaszki, 1 łyżka mąki do bakalii.
Wykonanie – przygotować bakalie, wymieszać je z mąką. Żółtka oddzielić od
białek, utrzeć dokładnie z cukrem na puszystą masę, dodać pianę z białek ubitych
na sztywno, startą skórkę z cytryny, mąkę
i bakalie. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Ciasto rozłożyć równomiernie na
dużej blaszce, wyścielonej folią aluminiową
i wysmarowanej masłem. Piec w gorącym
piekarniku.

Babka prababci

Składniki – 0,5 kg mąki, 10 żółtek, ¾
szklanki stopionego masła, 10 dag drożdży, ¾
szklanki cukru, cukier waniliowy, otarta skórka
z połowy cytryny lub olejek cytrynowy, ¾ szklanki
cielnego mleka, masło do wysmarowania formy.
Wykonanie – do delikatnego ciasta drożdżowego wszystkie składniki powinny być
lekko podgrzane. Mąkę przesiać do miski,
żółtka utrzeć z cukrem, wstawiając naczynie
do miski z gorącą wodą. Drożdże rozetrzeć
z łyżeczką cukru, pól szklanki ciepłego mleka
i łyżeczką mąki. Gdy drożdże wyrosną dodać je do mąki, następnie dodać żółtka utarte
z cukrem, cukier waniliowy, skórkę z cytryny.
Ciasto wyrobić ręką, jeśli będzie potrzeba to
dodać odrobinę ciepłego mleka. Ciasto po
wyrobieniu powinno być pulchne i niezbyt
gęste. Gdy zacznie odstawać od ręki, dodać
ciepłe stopione masło i jeszcze chwilę wyrabiać. Potem posypać mąką, przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Gdy podwoi swą objętość, ciasto
podzielić na 2 części, ułożyć w dwóch stożkowych formach wysmarowanych dokładnie
masłem i pozostawić w ciepłym miejscu na
około 15 minut. Po tym czasie wstawić do
średnio nagrzanego piekarnika i piec 25 minut, potem sprawdzić czy ciasto się rumieni
i w razie potrzeby zwiększyć ogień i piec
jeszcze około 10-15 minut. Po wyjęciu z piekarnika i ostudzeniu, babki wyjąć z formy
i polukrować.
Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Kultura

Prezentacje Literackie
Nr 36 (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

Monika Dziembowska
(Biała Podlaska)

debiut

***
Bądź moją tabletką na sen.
Tą najcieplejszą która
staje w drzwiach.
Ta która otwiera wszystkie wrota.
Tą która jest wtedy kiedy
jest mi błogo.
Bądź moim natchnieniem
kiedy cały świat umiera.
Stań w oknie kiedy boję się ciemności.
Wyciągnij rękę kiedy załamie się
przede mną lód.
Wejdź we mnie milcząc.
I krzycz w ekstazie.
Zaśnij zamykając mnie w ramionach.
I nie puszczaj po świt.
Stąpaj po moich śladach.
Prowadź za rękę przez las.
Nieś na rękach kiedy się boję.
Krzycz kiedy histeryzuję.
Daj w twarz kiedy chcę uciec.
Oddaj w ręce wroga kiedy poproszę.
Stań przede mną kiedy się śmieję.
proszę, błagam bądź, bądź, bądź.
I zniknij kiedy przestaniesz działać.
Bo uzależniasz.

***
jak gdyby nigdy nic się nie stało
można by było wstać
i pójść znowu przed siebie, ale to
nie jest już ten sam świat
to już nie jest to co było.
jak gdyby nigdy nic się nie stało
można by było odejść
i już nigdy nie wrócić, ale to nie są już
ci sami ludzie
oni nie będą czekać na powroty.
można by było dzisiaj zatrzymać świat.
tylko po co?
i dlaczego dzisiaj?
wczoraj była okazja a teraz
niech się kręci.
aż zdechnie.
można by było nie dać się
zamknąć w klatce.
ale w niej bezpieczniej
i już nie ma ucieczki.
38

na rozmyślania nie czas.
klamka zapadła.
rzygam odpowiedzialnością.

***
dajcie mi spokój myśli przeklęte
dajcie mi spokój uczucia rozdęte
dajcie spokój głowie pełnej problemów
dajcie wytchnienie
od codziennych tchnień
pozwólcie żyć życiem
pozwólcie płakać łzami
nie łzami żyć i nie płakać życiem
dajcie mi spokój
skurwysyńskie demony
dajcie mi siebie samą odnaleźć...

***
cisza,
cisza kochania,
zapominam o krzyku,
zapominam jak się mówi
bo z Tobą porozumiewać się
uczę bez dźwięku.
dotykiem zapominam jak mówić
cisza jest piękna...
mówi bez słów
kocha bez zapomnienia
rozumie bez poznania
żyje...

anioły znikają
zostaję sama...

***
„marionetka...?”
włożyli mi na palec złote kółko,
zamknęli w ogromie szczęścia,
kazali się uśmiechać,
ubrali w białą sukienkę,
wiązankę z kwiatów wetknęli w dłoń.
a we mnie coś krzyczy „NIE” !
ale oni nie chcą słyszeć mojego głosu,
posłusznie prowadzona za rękę idę,
i może nawet to ma sens ...?
...
tylko czemu w tej trumnie
jestem sama...?

***
kiedy zamkniesz w dłoniach słońce,
ciemność niczym śmiertelna poświata
ogarnie pasję i namiętność.
kiedy zamkniesz w dłoniach słońce,
jego promienie po cichu
prześlizgną się przez twoje palce,
będą oświetlały zapłakane
zakamarki dusz.
kiedy zaciśniesz mocniej dłonie
słońce sparzy ci skórę,
a zaciskając je coraz mocniej
zapragniesz ukoić ból w lodzie.
kiedy włożysz dłonie do wody
utopisz słońce - ból zgaśnie
tylko mrok pozostanie mrok straszny i śmiertelny.
więc odrzuć myśli...
niech słońce świeci a Ty...
nadal szukaj biedronek.

***
Anioł ma niebieskie skrzydła,
niebo na ziemi
i kiedy jest -

jest niebiesko
butelka wódki
pusta do połowy,
kawa w kubku,
dogasający papieros.
nowa rola nieba
odpływamy,
niebieski kwiat,
niebo z którego pada deszcz.
łzy marzeń, które zapomniane
błąkają się po dnie rzeki,
łzy miłości i gorycz.

***
Daj mi kawałek swojego mózgu,
Chciałabym zrozumieć Tobą świat.
Daj mi kawałek swojego serca,
Chciałabym poczuć jak to jest kochać.
Daj mi kawałek swojej dłoni,
Chciałabym poczuć
miękkie futro kreta.
Daj mi kawałek swojej stopy,
Chciałabym poczuć gorące węgle pod nią.
Daj mi swoje oko,
Chciałabym zobaczyć wschód słońca.
Daj oko,
Chcę poczuć jak to jest płakać.
Daj stopę,
Chcę poczuć jak to jest uciekać.
Daj dłoń,
Chcę poczuć jak to jest się witać.
Daj serce,
Chcę poczuć jak boli.
Daj mózg,
Chcę poczuć neurony.
Nie? Ich nie czuć?
To powiedz co mam czuć –
Ja niestety,
Ja psychopata chcę ciebie.
Żeby czuć.
To musi być fascynujące…
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Pow iat bia l sk i

Terespolscy harcerze
wypoczywali w Serpelicach

Piękna wystawa malarstwa Anety Jaźwińskiej w Galerii ES

Zachwyciła kolorami
W międzyrzeckiej Galerii
ES można oglądać inspirowane przyrodą obrazy Anety
Jaźwińskiej. Otwarcie wystawy
artystki odbyło się 17 marca.
Podczas wernisażu art ystka
opowiadała o swojej twórczości, fascynacji naturą i inspirujących podróżach. Obrazy
wiszące na ścianach galerii wykonane są w technikach akwareli, akrylu i pastelu. Barwne
kwiaty i zieleń roślinności oraz
błękity i turkusy morskiej wody
zachwyciły oglądających wystawę. Przykuwały ich uwagę
czer wone maki, złocień nad
Bugiem i dziewanna. Nostalgicznie nastrajały „Kamionskie
pola” i obraz „Nad Wartą”. Na
wystawie nie zabrakło pejzaży
inspirowanych zagranicznymi
podróżami malarki, na które

regularnie wyjeżdża wraz z mężem Grzegorzem Kalinowskim.
Aneta Jaźwińska zajmuje się
głównie pejzażem i otaczającą
nas naturą. Inspiracje czerpie
z plenerów malarskich, których
jest uczestnikiem od wielu lat.
W sierpniu 2011 roku uczestnicz y ła w zorganizowany m
przez Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim XI
Ogólnopolskim Plenerze Mala rsk im w K rz y mosz ycach,
w ię c ok ol ic e M ię d z y r z e c a
również były inspiracją dla jej
prac. Obrazy dr Anety Jaźwińskiej, artystki i w yk ładowcy
na kierunku grafika Wydziału
Informatyki Wyższej Szkoły
Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, będą
gościć w Ga ler ii ES do 18
kwietnia br. 
(a)
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Od 17 do 19 lutego w Serpelicach odbyło się zimowisko
harcerskie. Pojechało tam m.in.
11 ha rcerek z terespolsk iej
jedy nk i w raz z opiekunami
Dorotą Denis i Edytą Krzemińską. Zimowisko zaczęło się
uroczystym apelem, na który

oke. Przed ciszą nocną można
było spędzić czas przy ciekawych propozycjach filmowych.
Kolejny dzień dostarczył więcej
wrażeń. Harcerze uczestniczyli
w nauce wiązania węzłów żeglarskich, musztrze wojskowej
i zabawach na dworze. Gdy

przybyło 62 harcerzy i harcerek
oraz 7 drużynowych. Pierwszy
dzień upłynął pod znakiem gier
i zabaw zapoznawczo - integracyjnych. Tego dnia podzielono uczestników na zastępy.
Pierwszym wyzwaniem zastępu
Smile (Uśmiech) było wykonanie mapki terenu z zaznaczeniem najważniejszych obiektów
znajdujących się w Serpelicach
i dróg. Wieczorem uczono się
śpiewać piosenk i harcersk ie
i zorganizowano konkurs kara-

zapad ł zmrok każ dy zastęp
wyruszył w teren. Tam czekało
w iele zadań do w ykonania.
Otaczające ciemności, napotykane upiory i otoczenie cmentarza robiły swoje. O godzinie 23
były piosenki i kiełbaski przy
harcersk im ognisku. Trzeci
dzień przyniósł podsumowanie
pracy każdego zastępu, wręczenie nagród dla najlepszych
i po ż eg na n ie. By ło ba rdz o
przyjemnie. Szkoda bardzo, że
tak krótko. 
(a)
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Gmina Łomazy

Parafia muzułmańska
w Studziance (2)
Na czele paraf ii muzułmańsk iej stał duchowny tata rsk i mołna - prz ewodnik
duchowy zwany imamem lub
mułłą (mołłą). Imam był wybierany przez ogół wiernych
tzw. dżemiat. Dżemiat odgrywał znaczącą rolę w życiu Tatarów. Członkowie dżemiatu
zbierali się na zebrania i zjazdy
rozstrzygając spory, wybierając
imamów, wydając świadectwa
i potwierdzenia. System dżemiat u skasowa ł rząd carsk i
pod zaborami. Godność imama
była piastowana z reguły dożywotnio, a nierzadko przechodziła z pokolenia na pokolenie.
Najdobitniej świadczy o tym
przykład rodziny Okmińskich,
w której to imamami w Studziance byli - Eliasz Mahomet
Okmiński około 1820 Aleksander 18 05 -1826, Maciej
Okmiński 1826-1836 i Eliasz
Okmiński 1838 – 1870. Pierwszym znanym imamem do 1795
był Bielak, którego imienia nie
znamy, a po nim Eliasz Oleykiewicz (1740-1810) piastujący
funkcję imama do 1805 roku.
Imamem by ł tak że Mustafa
Lisowski do 1898 roku, a ostatnim Maciej (Matwiej) Bajrulewicz do 1915 roku. Imamowie,
jako nieliczni posługiwali się
język iem arabsk im g łownie
w celach religijnych. Do pomocy miewali niekiedy pomocników - muezinów. Znanymi
„asystentami” byli np. Jakub
Buczack i, czy Jakub Azulewicz. Muezini z reguły mieli
nawoły wać do modlit w y do
meczetu i by wali świadkami
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na chrztach, ślubach lub zgłaszali zgon członka społeczności.
Należący do stanu duchownego
imamowie golili głowy i nosili
czapki tzw. czałamy lub fezy.
Spełniali wszelkie posługi religijne, tzn. odprawiali piątkowe nabożeństwa, udzielali
posług przy ślubach, chrztach,
pochówkach zmarłych, oraz
prowadzili księgi stanu cywilnego. Imam utrzymy wał się
z w łasnych dóbr ziemsk ich,
oraz datków paraf ian i zapisów testamentow ych na meczet. Z testamentu Samulea
Józefowicza dowiadujemy się
o zapisaniu przez niego 80 zł
i 72 zł na meczet w Studziance.
Z k olei A br a h a m Kor yc k i
dziedzic Ma łasz ew icz Małych i Lebiedziewa w ostatniej
woli 3 stycznia 1811 roku zamierzał of iarować na meczet
w Studziance kwotę 216 i 288
polsk ic h z łot yc h, co rok u.
Wszelkie otrzymywane środki
przez imama stanowiły fundusz
parafii tzw. wakuf. Darczyńcy
piastowali często tzw. godność
kolatora (fundatora) meczetu.
Godność kolatora mecz et u
w Studziance należała do rodziny Azulewiczów. Dopiero
w X I X wieku wprowadzono
roczną pensję d la ima mów
w w ysokości 40, a następnie
honorarium to wzrosło do 150
rubli rocznie. Warto zauważ yć, ż e imam jeź dził tak ż e
z posługami do żołnierzy stacjonujących w twierdzy brzeskiej. W okolicach Terespola
uważano, że mułła z daleka
przyby wa i modły odprawia.
Do Studziank i przyjeżdżali
wyznawcy z odległych zakątków Królestwa, to mułła jeździł również do nich na śluby
i chrzciny, bo religia - islam
nakazy wała obrządek chrztu
lub zawa rcia ma łż eńst wa
w domach. Meczet zaś stanowił jedynie miejsce modlitwy.
W końcu XVIII i początkach
XIX wieku spotykamy się ze
zjaw isk iem za rów no odbudowy jak i budowania nowych
meczetów. Dla przykładu po-

wstały świątynie muzułmańskie w Nowogródku, Słonimiu,
Mirze, Lachowiczach. Odbudowano meczety w Sorok Tatarach i Winksznupiu. Meczet
w Studziance także został odbudowany i na nowo otwarty
w 1817 roku. Prawo rosyjskie
już w 1829 roku nakazy wało
wznoszenie świąt yń według
wzorcowego projektu przygotowanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. Każda
budowa, czy remont miałby być
od tej pory zgłaszane do władz
gubernialnych. Gotowy projekt
budowy planowanej świątyni
pr z ek łada no odpow ied n im
władzom rosyjskim. Zgoda na
budowę meczetu musiała być
zaaprobowana przez Muftiat

z budowniczych nie pochodził z środowiska tatarskiego.
Tatarzy pracowali, więc pod
kierunkiem mistrza, którego
zatrudniali, a był on już innego
wyznania i na dobra sprawę nie
znał się na architekturze meczetów. Stąd wzorowano się
na pobliskich cerkwiach stanowiących jedyne odwzorowanie.
Podstawowy budulec stanowiło
drewno - materiał najbardziej
dostępny i powszechnie stosowany na wschodnich terenach
RP. Niski status ekonomiczny
Tatarów, a także wspomniane
ograniczenia praw ne mia ły
zdecydowany w pły w na budowę i wyposażenie meczetu.
Widok odbudowanego meczetu w 1817 r. w Studziance

Tau r ydzk i w Sy mferopolu.
Meczety można było wznosić
jedynie w miejscowościach zamieszkanych przez nie mniej
niż 200 mężczyzn – muzułmanów. Społeczność musiała
przy tym posiadać środki materialne na utrzymanie świątyni
oraz imama. W 1859 pojawił
się cyrkularz Departamentu
Gospodarki Państwowej, oraz
Budynków Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
O praw id łach budow y meczetów tatarskich. W statucie
budowlanym istnia ł osobny
rozdzia ł dot yczący budow y
meczetów tatarskich. Meczety
różnicowano na: katedralne,
w których dopuszczano odprawianie wszelkich nabożeństw
w tym bajramowych i piątkowych, oraz pięciomodlitewne,
służące jedynie do codziennych
modlitw. Tatarzy nie byli dobrymi fachowcami, jeżeli chodzi o budowę świątyń. Żaden

zawdzięczamy zachowanym fotografiom oraz szkicom. W porów naniu z współcz esny mi
meczetami stanowił on konstrukcję drewnianą na rzucie
zbliżonym do kwadratu z tzw.
m i n a retem s y g n at u row y m
(w ież yczk a) umiesz cz ony m
centralnie. Dach kalenicowy
czterospadowy pokryty został
gontem. Ściany o wysokości
ok. 4 m oszalowano pionowymi
deskami zapewne na niskim
podmurowaniu. Okna prostokątne po dwa w ścianach bocznych skierowane były w stronę
południową. Porów ny wano
go z meczetami podobnymi
w Łukiszkach, Sorok Tatarach,
czy Rejżach znajdujących się
terenach północno – wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Łukasz Węda

Ciąg dalszy w następnym
numerze „Gościńca”
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Bia ła Pod l a sk a

Zarząd Koła Bialczan

Jubileusz
Koła Bialczan

(2)

Najstarsze towarzystwo regionalne na Podlasiu 1922-2012

S

taraniem komitetu odnowiono pomnik nagrobny
zasłużonego w XVIII w.
rektora Akademii Bialsk iej,
ks. Mikołaja Dziedzickiego.
Zapoczątkowano też edycję
„Biblioteczki Bialskiej”, w ramach której do wojny wydano
pięć cennych dla regionalistów
książek. Biblioteczka była redagowana i wydawana staraniem dyr. W. Nartowskiego,
ofiarnego pedagoga i zapalonego miłośnika historii miasta
i Podlasia. Do wojny zdążono
zrealizować następujące pub-

likacje: W. Nartowski, „Karty
z przeszłości Białej”; K. Bartoszewicz, „Dawna Biała na Podlasiu we wspomnieniach mego
dziadka Adama (1792-1878).
Przyczynek do dziejów miasta i Gimnazjum”; J. Gloger,
„Szkoła Bialska i czteroletni
w niej pobyt J. I. Kraszewskiego
(1822-1826). Wspomnienie kolegi szkolnego”; „Sprawozdanie
Komitetu Obchodu 300-lecia
Gimnazjum Męskiego w Białej Podlaskiej”; oraz ponownie
W. Nartowskiego, „Ze starej
teki (garść widomości o Bia-

łej Podlaskiej i okolicy)”. Seria
została wznowiona z inicjatywy W. Gromadzkiego i Sz.
Kalinowskiego w 2001 r. i jest
realizowana pod patronatem
starosty bialskiego.
Koło Bialczan miało siedzibę
w stolicy kraju. Na miejscu postanowiono założyć 14 I 1929 r.
Towarzystwo Przyjaciół Białej
Podlaskiej. 17 II 1929 r. wybrano
Zarząd w składzie: ks. Stanisław Tuz – przewodniczący,
Aniela Walewska – sekretarz,
Józ ef Ku ła kowsk i – sk a rbnik, oraz członkowie: Jan Cybu lsk i, Wac ław Na r tow sk i
i Władysław Wołodko.
Lata niemieckiej okupacji
to czas, kiedy stowarzyszenie
prawnie nie istniało, ale wielu
działaczy Koła Bialczan walczyło z bronią w ręku w konspiracji, a także prowadziło
tajne nauczanie. Po wojnie
w 1947 roku członkowie Zarządu
- Józef Betley i Józef Huczko
próbowali wznowić formalną
działalność. Zarząd Miejski
w Warszawie w odpowiedzi
z dnia 18 XI 1948 r. napisał:
- Zważywszy, że cele statutowe
Koła Bialczan są realizowane
przez inne związki i stowarzyszenia już działające, przeto legalizację Koła Białczan należy uznać
za zbędną. Niestety, trzeba było
czekać jeszcze 12 lat, aż sytuacja

polityczna zmieni się po wydarzeniach październikowych.
W 1957 r. odbył się III, a po
wojnie pierwszy Zjazd Koleżeński z udziałem ponad 700
osób. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był
Stanisław Dobrzyński. Podczas
Zjazdu dokonano odsłonięcia
pamiątkow ych tablic w bialskich Liceach. Komitet Organizacyjny Zjazdu wydał dwie
okolicznościowe publikacje:
„Z przeszłości szkół bialskich”
oraz „III zjazd wychowanków
szkół bialskich”.
Uczestnicy zjazdu podjęli
uchwałę o wznowienia działalności Koła Bialczan. Marzyli i konsekwentnie dążyli
do konkretnej społecznej pracy
dla dobra miasta i regionu.
12 VI 1959 roku władze wojewódzkie w Lublinie zezwoliły
na prowadzenie stowarzyszenia zwykłego pod nazwa Koło
Bialczan, tym razem z siedzibą
w Białej Podlaskiej. Członkami
za łoż ycielami reakt y wowanego Koła byli: A. Walewska, S. Potocka, J. Sobocińska,
W. Leszczyńska, J. Brzozowska, A. Lesińska, S. Konieczna,
M. Kowieska, E. Sacewicz,
S. Grodzicki, L. Chmielowiec,
T. Szudejko, S. Dobrzański,
J. Sikorski i K. Rynfleisz.
Szczepan Kalinowski

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE GOŚCIŃCA

Gmina Konstantynów

Aktywne kobiety na spotkaniu z wójtem

Reprezentantki środowiska
kobiecego z gminy Konstantynów
spotkały się 19 marca 2012 roku
z wójtem Romualdem Murawskim. Przybył on do Gminnego
Centrum Kultury w towarzystwie żony Bogumiły oraz sekretarz gminy Elżbiety Łazowskiej.
Inicjatywa spotkania wypłynęła
od pań, które zachęcone dobrą
współpracą z władzami gminy
w ostatnim czasie chciały nakreślić plany dalszych działań
w swoich środowiskach. Gmina
utworzyła i doposażyła dwa Wiej-

skie Centra Aktywności Społecznej w Zakanalu i Gnojnie. Kolejne
centrum aktywności w Konstantynowie, dzięki „małemu projektowi” złożonemu do BLGD,
oczekuje na podpisanie umowy
z Urzędem Marszałkowskim.
W planach na najbliższe lata jest
także urządzenie miejsca aktywności dla mieszkańców Komarna
i okolic.
Koniec 2010 r. i rok ubiegły
był czasem zwiększonej aktywności KGW. Członkinie koła
z Konstantynowa pod kierunkiem Krystyny Strojek i Zofii
Włodarskiej przez ostatnie półtora roku zorganizowały wiele
spotkań integracyjnych i zdobniczych. Ustalały plany współpracy z GCK, przeszły szkolenie
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z zasad udzielenia pierwszej pomocy. Przygotowały potrawy na
stoisko podczas XII Dni Konstantynowa. Kobiety z KGW
Zakanale pod przewodnictwem
Teresy Sawczuk nie raz pokazały,
że można na nie liczyć w zakresie kulinariów regionalnych.
Panie ponadto wykonują piękne
prace szydełkowe, florystyczne
oraz ozdoby ze skóry i mają co
zaprezentować na wystawach.
Inicjatywa spotkania z Wójtem
wyszła od pań i one też zadbały
o kulinaria, które zachwycały
wyglądem i wszystkim smakowały. Kobiety z gminy Konstantynów niejednokrotnie pokazały,
że potrafią wiele robić. Wspaniale
gotują. Pieką ciasta i chleb. Przyrządzają smakowite potrawy. Są

takie, które napiszą wiersz. Inne
zadbają o wygląd stołu, pięknie
haftują, robią kwiaty z bibuły,
szydełkują, wyrabiają niepowtarzalne ubiory na drutach i szyją.
Mają wiele umiejętności organizacyjnych. Grupa pań z Komarna
i okolic wyraziła chęć utworzenia
własnego KGW, ma nadzieję na
własne Wiejskie Centrum Aktywności oraz chce przystąpić do
Stowarzyszenia Koło Gospodyń
Wiejskich powiatu bialskiego. Na
spotkaniu wójt z okazji minionego
Dnia Kobiet złożył wszystkim paniom najlepsze życzenia, zachęcał
do współpracy i obdarował słodkimi upominkami. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie
dziękuje wszystkim paniom za
dotychczasową współpracę i zachęca do dalszych działań, służąc
swoim wyposażeniem i pomieszczeniami. 
TB
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Południowe
Podlasie
w negocjacjach
Brzeskich
(styczeń - luty
1918 r.)
i po podpisaniu
traktatu
(część 2)
Agitacja ukraińska przynosiła połowiczne sukcesy. Chociaż chłopi z Południowego
Podlasia częściowo jej ulegali,
domagali się bowiem parcelacji
ziemi, ale nie udało się jednak
ich podburzyć do ot wartych
wystąpień przeciwko ziemiaństwu polskiemu. Doprowadzała
ona natomiast do konfliktów z
miejscową ludnością polską,
odbierającą ukraińską agitację
jako zagrożenie dla polskich
interesów na rodow ych. Jan
Lit w iniuk w swoich wspomnieniach pisał: „I tak pewnej
letniej niedzieli zebrała się na
nieszpory duża gromada ludzi,
przeważnie, kobiet. Po nieszporach kobiety te w dużych
gromadach udały się w różnych
kierunkach. Okazało się, że
poszły do wiosek, w których
stacjonowali emisariusze. Przyszły również do naszej wioski i
udały się wprost do domu stryja
Benedykta. Wchodząc do pokoju, zajętego przez agenta
pozdrowiły boż ym słowem:
<<Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus>>. Nie czekając na odzew jedna z kobiet,
bardziej wymowna i postawna
oświadczyła, że obecność panów kozaków we wsi wywołała
powszechne zamieszanie, co w
okresie trwania wojny, można
uważać za niewskazane i niebezpieczne. Dlatego proponuje
się, by pan kozak zechciał niezwłocznie opuścić mieszkanie i
wieś i powrócił tam, skąd przybył. Próbującemu się tłumaczyć
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panu kozakowi nie dano przyjść
do słowa. Wobec groźnej i zdecydowanej postaw y gromady
kobiet nie pozostawało nic innego, jak szybko się spakować
i mieszk anie opuścić. Uda ł
się do miejscowej komendy
z prośbą o przydzielenie podwody i wyjechał w kierunku na
Brześć”.
Oprócz agitacji narodowej
do mieszańców Południowego
Podlasia docierały hasła rewolucji bolszewickiej. Głosili
je przybyli z Rosji uchodźcy.
Idee marksistowskie propagowane wśród miejscowej ludności uderzały nie tylko w polskie
ziemiaństwo, ale także i w duchowieństwo katolickie. W jednej z ulotek pisano: „Księża są
niepotrzebni i muszą także los
panów podzielić. Boga, Chrystusa, Matki Boskiej nie ma,
księża was okłamują. Wszystko
co was otacza, cały świat, na
który patrzycie, to wszystko natura bez Boga zrodziła”. Jednak
wśród mieszkańców Południowego Podlasia, wychowanych
według tradycyjnych, religijnych
wartości hasła ideologii bolszewickiej nie znajdowały szerszego
oddźwięku społecznego.
Pokój zawarty w Brześciu
spotkał się z całkowitą aprobatą
ludności ukraińskiej zamieszkującej Południowe Podlasie i
Chełmszczyznę, natomiast Polacy odpowiedzieli oburzeniem
i protestami. Można je podzielić na dwie fazy. Pierwsza trwająca do końca lutego 1918 r.,
przejawiała się w spontanicznych wiecach i manifestacjach.
Druga zaś, obejmująca marzec
i kwiecień 1918 r., uwidoczniła
się w organizowaniu zebrań
gminnych i zbieraniu podpisów
pod uchwałami wyrażającymi
dezaprobatę dla włączenia Podlasia i Chełmszczyzny w skład
Ukrainy.
Uczestnicy zebrań wiejs k ic h w y r a ż a l i s t a no w c z y
sprzeciw wobec układu brzeskiego. Teksty przyjmowanych
wówczas rez olucji pod k reślały polskość ziem Podlasia
i Chełmszczyzny. Przypominały o okresach prześladowań
i walk. Traktat oceniano jako
zamach na polskie prawa narodowe. Pisano o męczennikach

z Pratulina i Drelowa, którzy
oddali życie za wiarę i polskość
tych ziem, porównywano politykę niemiecką do zaborcy
rosyjskiego. Niektóre rezolucje
zawierały również postulaty
odbudowy niepodległej Polski.
W ś w iadomości społecznej
traktat brzeski zaczął funkcjonować ja ko kolejny etap
męczeńskich dziejów Podlasia
i Chełmszczyzny.
Protesty ludności polskiej
wiązały się zarówno z akcją
biernego oporu – odmawiania
w ypełniania poleceń władz,
n iepłacen ia p od at ków, ja k
też przybierały formę strajków, w y wieszania czarnych
chorą g w i na zna k ż a łoby
na rodowej, msz y z a ojcz yznę, ulicznych manifestacji.
W czasie demonstracji wznosz one by ły ant yok upac y jne
i niepodległościowe hasła, śpiewano Rotę. Organizatorami
manifestacji było ziemiaństwo,
duc how ień st wo, d z ia ł ac z e
Polsk iego Stronnict wa Ludowego, Polskiej Organizacji
Wojskowej oraz utworzonego
16 lutego 1918 r. Towarzystwa
Straży Kresowej. TSK powstało
w w yniku porozumienia instytucji kulturalnych, oświatow ych, społecznych, które
postanowiły połączyć się, by
wspólnie podjąć prace propagandowe na rzecz obrony
Chełmsz cz y zny i Pod lasia.
Straż Kresowa nawiązy wała
do działalności Towarzystwa
Opieki nad Unitami oraz Towa rz yst wa Obrony K resów
Wschodnich. Jej struktury powstały w większości powiatów
oraz gmin na terenach Chełmszczyzny i Podlasia. Towarzyst wo w ydawa ło czasopisma
„Głos Ziemi Chełmskiej” i „Nie
Rzucim Ziemi”, opracowania
o temat yce histor yczno-etnograficznej, przedstawiające
prześladowania unitów w czasach carskich oraz liczne ulotki.
Działalnością Straży kierowali instruktorzy, którzy podejmowali działalność wśród
miejscowej ludności, by mobilizować do oporu przeciwko
próbom realizacji postanowień
traktatu brzeskiego. Pomagali oni także w zak ładaniu
domów ludow ych, bibliotek,

tworzeniu straży ogniowych.
Dzięki nim na terenach znajdujących się pod kontrolą Ober-Ostu utworzono pięć bibliotek
(w Bia łej, Konstant y now ie,
Drelowie, Huszlewie, Łomazach). W celu pozyskiwania
środków na swoją działalność
Towarzystwo utworzyło „Fundusz Kresowy”, na który wpływa ły liczne darow izny oraz
pieniądze z dobrowolnego samoopodatkowania ziemian.
Dominującą rolę w pracach Towarzystwa odgrywali
działacze związani z endecją
i ruchem ludowym. Działania
Towarzystwa Straży Kresowej
przyczyniały się do konsolidacji działań ludności Chełmszczyzny i Podlasia w chwili
zagroż enia oder wania t ych
ziem od Królestwa Polskiego,
rozbudzały postaw y patriotyczne i niepodległościowe.
Aktywna propagandę przeciwko traktatowi brzeskiemu
n a Po ł u d n i o w y m Po d a s iu
prowadzili: Józefat Błyskosz
i Grzegorz Winniczuk. Pisali
oni do gazet liczne artykuły
i listy, w których przypominali męczeńskie dzieje Podlasia
i Chełmszczyzny, wskazując,
iż decyzje podjęte w Brześciu
sta now ią kont y nuac ję mę czeńskich dziejów tych ziem.
Wszelkie jednak próby oporu
były surowo karane. Za antyukraińską działalność aresztowano k się ż y : A lek sandra
Fijałkowskiego i Mikołaja Filipowicza. Jeden z instruktorów
TSK Hajtkiewicz został za
swoją działalność zatrzymany
i rozstrzelany przez Niemców.
Kulminacyjnym momentem protestów na terenach
Chełmszczyzny i Podlasia były
obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Chełmie. Udział
w nich wzięło wielu kilkanaście
tysięcy osób. Na uroczystości
przyjechały delegacje z Lwowa,
Wilna, Warszawy, Krakowa,
Lublina. Jednym z honorowych
gości obchodów był prof. Eugeniusz Romer. Do Chełma
przybyli również mieszkańcy
Południowego Podlasia, którzy
jak pisano w „Głosie Chełmskim”: „walczyli z wielu trudnościami, aby się przedostać
na obchód. Jak za dawnych roDOK. NA STR. 43
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syjskich czasów przekradali się
na nabożeństwa leśne, by tam
swobodnie modlić się do swojego Boga, tak i dziś przekradać
się musieli. Jednak to nie zraziło
i nie przestraszyło oddanych
sprawie, a las gościnny, który
tyle razy udzielał im schronienia i tym razem pozwolił chętnym dotrzeć do Chełma”.
Akcje protestacyjne organizowane przez Polaków nie
napotkały praktycznie żadnego
prz eciwdzia łania z e st rony
Uk raińców. Przyczyną tego
było osłabienie żywiołu ukraińsk iego masową migracją
w 1915 r. oraz słabo wykształcona świadomość narodowa
wśród ludności prawosławnej.
Jedynie czasopisma galicyjskie
ukazujące się w języku ukraińskim piętnowały działalność
Polaków oraz kontestowały fakt
bierności ludności ukraińskiej.
Kwestia państwowej przyn a l e ż n o ś c i Po ł u d n i o w e g o
Podlasia odegrała istotną rolę
w kształtowaniu się pro niepodległościowych postaw Podlasian. Wpłynęła też znacząco na
ich aktywizację w końcowej fazie I wojny światowej. Świadomość, iż Podlasie może znaleźć
się w granicach państwa ukraińskiego mobilizowała do aktywnego działania i szybkiego
rozbrajania wojsk okupacyjnych, by tworzyć zręby niepodległego państwa polskiego.
Bogusław Korzeniewski
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Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego ogłasza konkurs na materiały promujące
akcję „Powiat bialski wolny od dymu tytoniowego”. Konkurs jest skierowany do różnych grup
wiekowych i zawodowych.
Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej poświęconej
problematyce zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej (alkoholizmu
i nikotynizmu) wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest: 1. Promowanie działań prowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjlanych z terenu Powiatu Bialskiego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej. 2. Stworzenie warunków do prezentacji przykładów dobrych praktyk pracy wychowawczej
nauczycieli z terenu Powiatu Bialskiego. 3. Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do prowadzenia zajęć wychowawczo - profilaktycznych z młodzieżą w ramach k ampanii antynikotynowej
„Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.
Scenariusz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2012 r. w wersji elektronicznej na adres: zdrowie@powiatbialski.pl , w wersji papierowej na adres: Wydział Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 z dopiskiem „Scenariusz lekcji wychowawczej”.
Konkurs na najciekawszą ulotkę o tematyce antynikotynowej
W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Bialskiego
(ziemskiego). Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród osób dorosłych zamieszkałych
na terenie Powiatu Bialskiego (ziemskiego) idei życia wolnego od dymu tytoniowego oraz opracowanie ulotki promującej kampanię antynikotynową „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.
Prace należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy
ul. Brzeskiej 41 (pok. 217) do dnia 11 maja 2012 r. do godz. 15.
Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu bialskiego. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży idei
życia wolnego od dymu tytoniowego oraz wskazanie, co zdaniem młodzieży należy zrobić, aby
zgodnie z hasłem kampanii Powiat Bialski był wolny od dymu tytoniowego.
Prace należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
przy ul. Brzeskiej 41 (pok. 217) do dnia 30 kwietnia 2012 r. do godz. 15.
Konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej
Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
bialskiego. Celem konkursu jest: • popularyzacja zdrowego trybu życia • dotarcie do rzetelnej
informacji na temat konsekwencji palenia tytoniu • demaskowanie skrywanej prawdy o zabójczych
właściwościach produktów tytoniowych • rozwijanie zdolności plastycznych.
Prace należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
przy ul. Brzeskiej 41 (pok. 217) do dnia do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.
Więcej szczegółów na stronie Starostwa Powiatowego. (a)

Gmina Sławatycze

Rywalizacja ministrantów

3 marca w hali Zespołu
Szkół w Sławatyczach rozegrano Parafialny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli
m i n ist ra nc i z e S ław at yc z ,
a drugie ministranci z kodeńskiej parafii św. Anny. W zawodach gimnazjalistów pierwsze
miejsce uzyskał team z parafii
kodeńskiej św. Anny. Drugie
miejsce przypadło ministrantom z Tornada Sławatycze, reprezentujący parafię pw. Matki
Bożej Różańcowej przed drużyną „Wichura” Jabłeczna z parafii Przemienienia Pańskiego

N

w Jabłecznej i ministrantami
z paraf ii Zmartw ychwstania
Pańskiego w Kopytowie. Najlepszym bramkarzem turnieju
w ybrany z osta ł zawodnik
z Kopytowa. Królem strzelców
turnieju w kat. szkół podstawowych został Paweł Miłosz
ze Sławatycz 5 bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju
wybrany został Dominik Hasiuk. Najlepszym bramkarzem
w kat. gimnazjum w ybrano
Emi la Ha łaszu k a z pa ra f ii
w Ja b łe c z ne j. Naj l e p s z y m
strzelcem wśród gimnazjalistów
został zawodnik z parafii św.
Anny z Kodnia Paweł Mielni-

3/2012 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

czuk 8 bramek. Nad sprawnym
przebiegiem rozgrywek czuwał
sędzia główny Bogdan Bandzerewicz, nauczyciel wychowania fizycznego miejscowego
Zespołu Szkół. Organizatorem

imprezy byli: proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Sławatyczach ks. Andrzej
Kania, Urząd Gminy, Zespół
Szkół i Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach. 
(bs)
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Sport

Wyniki koszykowej
Gimnazjady dziewcząt
14 marca w hali sportowej
gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej rozegrany został f inał
rejonu Biała Podlaska w koszykówce dziewcząt. Gimnazjada została sfinansowana ze
środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

12 marca w hali SP nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim rozegrany został f inał powiatu
bialskiego w mini siatkówce
chłopców „trójek” i „czwórek”.
Zawody sf inansowane przez
Starostwo Powiatowe w Białej Podlask iej odby wa ły się
w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej.
Wśród „trójek ” najlepszy
w ynik uzyskała reprezentacja SP nr 3 w Między rzecu
Podlaskim (opiekun Sylwester
Oksiejuk). Drugie miejsce wywalczyła drużyna SP Wisznice
(opiekun Rafał Osipiuk), trzecie
SP Kodeń (opiekun Piotr Drobczuk), a czwarte IV SP Rokitno
(opiekun Paweł Tur). Puchar
Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego otrzymała drużyna
chłopców „3” z SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w składzie:
Karpowicz Kacper, Jurkowski
Damian, Szabaciuk Bartosz,
Świderski Igor, Kowalski Igor,
Małachwiejczyk Er yk, Męczeńsk i Rafał, Hr yciuk Sebastian. Chłopcy awansowali
do rozg r y wek rejonow yc h.
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy.
W g r up ie s i at k a r s k ic h
„czwórek” najlepsza okazała się
SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (opiekun Bartosz Jesień).
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I miejsce zdobyła drużyna
gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej (opiekun Rafał Wlizło).
Dr ug ie miejsce na pod ium
uzyskała drużyna gimnazjum
w Konstant ynowie (opiekun
Piotr Woźniak). Trzecie drużyna gimnazjum nr 3 z Okrzei

(powiat łukowski) – opiekun
Wojciech Byzdra, a czwarte
drużyna gimnazjum z Podedwórza (powiat parczewski) opiekun Bogusław Szabat.
Puchar Bialskiego Szkolnego Zw ią zk u Spor towego
otrzymała drużyna dziewcząt
z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Białej Podlaskiej w składzie:
Magda Struszkowska, Patrycja

Najlepsi minisiatkarze
w powiecie bialskim

Wołosiuk, Ola Łukjańczuk,
Monika Cybulska, Katarzyna
Chodkowska, Julita Mańkowska, Sylwia Świderska, Weronika Karpiszuk, Miranda
Mikołajczuk, Agnieszka Jelinek,. Dziewczęta awansowały
do f i n a ł u woje wó d z k ie g o.
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy. 
(a)

Drugie miejsce uzyskała SP
z Kodnia (opiekun Piotr Drobc z u k), t r z ec ie SP z Wis z nic (opiekun Rafał Osipiuk),
a czwarte SP z Konstantynowa
(opiekun Dariusz Domitrz)
Puchar Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego otrzymała drużyna chłopców „4”
z SP Nr 3 w Międzyrzecu Podlask im w sk ładzie: Boguck i
Michał, Cep Adrian, Chwesiuk Daniel, Młynarczuk Jakub,
Oksiejuk Damian, Juszczuk Paweł, Marciniuk Grzegorz, Semeniuk Damian, Szałkowski
Rafał, Zbucki Patryk, awans
do rozg r y wek rejonow yc h.
Ws z y st k ie d r u ż y ny ot r z ymały dyplomy. Bialski Szkolny
Związek Sportowy dziękuje dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim oraz
nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w przeprowadzeniu finału. 
(a)
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Licealiada
- koszykówka chłopców

Mistrzowie województwa lubelskiego: trener Marcin Śliwa , Grzegorz
Kołodziej, Rafał Ostapowicz, Eryk Myszka, Adrian Kotarski, Jakub
Sadowski, Sylwester Kasjaniuk ,Maciej Antonik , Tomasz Nowacki, Konrad
Szaruga, Patryk Sobieszczak , Jacek Wieczorek, Bartosz Jesień.

Międzyrzecka Trójka
zagra o II ligę
I miejsce wywalczyła ekipa
XIX LO z Lublina (opiekun
Marek Wiciński). Drugie miejsce wywalczyła drużyna I LO
z Białej Podlaskiej (opiekun Janusz Zieliński Wiktor Laszuk).
Trzecie miejsce zdobyła ekipa
ZS nr 2 z Kraśnika (opiekun
Ja rosław Janowsk i). Za zajęcie I-III miejsca dr uż y ny
otrzymały puchar y i medale
Lubelskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego, a wsz ystk ie d r uż y ny
dyplomy.

W Warszawie od 9 do 11
ma rc a o dby w a ł się t u r n iej
p ół f i n a łow y o aw a ns siatk a rz y do II l ig i. Wy stąpi l i
w nim: UKS Międz y rzecka
Tr ójk a , S p r i nt P ło c ic z no ,
Wilki Wilkasy i gospodarze
MDK Warszawa. W piątek
niespełna godziny potrzebowali międzyrzeccy siatkarze
aby pokonać z espól Spr int
Płociczno. W sobotnim
s p o t k a n iu M i ę d z y r z e c z anie pokonali Wilki Wilkasy.
W niedzielnej pot yczce

z drużyną MDK Warszawa,
siatk a rze Międz y rzeck iej
Trójk i rów n ie ż ok a z a l i się
lepsi. Bez strat y seta, Międzyrzec awansował z pier wszego miejsca do f inału
Mistrz ost w Polsk i w wa lce
o II l i g ę . 1 3 -1 5 k w i e t n i a
siatkarze z Międzyrzeca zagrają w Bielawie. Zw ycięzca
turnieju uzyska bezpośredni
awans do II ligi, w-ce mistrz
turnieju zagra w barażach ze
spadkowiczem z II ligi.

Międzyrzeckie
pływaczki na medal

Międzyrzeckie pływaczki
Patrycja Hryciuk i Magdalena
Suchota doskonale spisały się
w Zimow ych Mistrzostwach
Polski w pływaniu. W dniach
9-11 marca br. w Olsztynie odbyły się Zimowe Mistrzostwa
Polski w Pły waniu Juniorów
14 letnich, w których wzięło
udział 466 zawodników i zaw o d n i c z e k z 10 5 k l u b ó w
z całego kraju. Patrycja Hryciuk z KS „MOSiR Huragan”
Międz y rz ec Pod lask i dw ukrotnie stawała na podium. Na
dystansie 50 m stylem klasycznym Patrycja zdobyła srebrny
med a l z c z a sem 0 ;3 4 ,75.
Drugie podium - III miejsce
wywalczyła na dystansie dwuk rotnie d łuż sz y m, uz ysk ując czasy – 1;15,23. Ponadto
na 200 m st. klas. była piąta
z czasem 2;42,59. Wszystkie
czasy to nowe Rekordy Życiowe i Rekordy Klubu młodej

międzyrzeczanki, a zarazem
bardzo w ysoko punktowane
w y n i k i (n a 5 0 m s t . k l a s .
u z y sk a ła II K rajow ą k l a s ę
sportową).W tym samym czasie w Gorzowie Wielkopolskim
odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów 15-letnich. W zawodach
t ych znakomicie spisa ła się
Ma gda lena Suc hota , k tóra
trzykrotnie pływała w finałach
st ylem grzbietow ym. Najlepiej wystartowała na dystansie
50m st. grzb. I z czasem 30,96
zajęła III miejsce w Polsce.
W wyścigach na dystansie 100
i 200 metrow ym by ła piąta.
Wszystkie uzyskane czasy są
now y m i Rekorda m i K lubu
w kategorii Open. Wynikami
na 50, 100 i 200 m st. grzb.
Magda z doby ła II K rajowa
klasę sportową, co odpowiada
II lidze w grach zespołowych.

Finał wojewódzki licealiady
w koszykówce chłopców, przeprowadzony 15 marca br. w hali
I LO ul. Kraszewskiego 1 w Białej Podlaskiej. W uroczystości
otwarcia finału uczestniczyli: wiceprezydent miasta Biała Podlaska
Waldemar Godlewski, wiceprezes Lubelskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego
Maciej Kosik, wicedyrektor I LO
Ireneusz Szubarczyk, wiceprzewodniczący Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego w Białej
Podlaskiej Stanisław Polaczuk.
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Wyniki koszykowej Licealiady
27 lutego w hali Miejskiego
Ośrodka Kultury w Terespolu
rozegrane zosta ły f ina łowe
mecze koszykówki dziewcząt
w ramach Licealiady powiatu
bia lsk iego. Zawody zosta ły
sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej. Zwyciężyła ekipa
Zespołu Szkół w Małaszewiczach (opiekun Tomasz Kuć).
Dr ug ie miejsce na pod ium
przypadło dziewczętom z Lic eu m O g ól nok s z t a łc ą c e g o
w M iędz y r z ec u Pod lask im
(opiekun Jolanta Kopińska),
trzecie reprezentantkom Zespołu Szkół Ekonomicznych
w M iędz y r z ec u Pod lask im

(opiekun Grzegorz Kowalczyk),
zaś czwarte zespołowi Liceum
Ogólnokształcącego w Terespolu (opiekun Krystyna Pucer).
Puchar Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego otrzymała drużyna dziewcząt z LO
w M iędz y r z ec u Pod lask im
w składzie: Parafiniuk Sylwia,
Cieszyńska Sylwia, Bołtowicz
Magdalena, Mentel Magdalena, Truba Magdalena, Kulcz yk K laud ia, Paszk iew icz
Małgorzata, Sobolewska Dominika, Biadun Anna, Sams o n iu k K l a u d i a . D r u ż y n a
awansowała do rozgrywek rejonowych. Wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy. 
(a)

Międzyrzec Podlaski

Zlot Orlików
Od 15 do 18 marca na strzelnicy Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyły się V Zawody
Strzeleckie Zlot Orlików w kategoriach młodzików i juniorów
młodszych. Kinga Świderska
z międzyrzeckiego klubu Znicz
zwyciężyła w swojej kategorii
i wygrała finał. W turnieju ry-
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walizowano w konkurencjach
pistoletowych i karabinowych.
Startowało 97 zawodników z 12
klubów. Wśród nich nie zabrakło
Kingi Świderskiej - zawodniczki
międzyrzeckiego klubu Znicz,
która i tym razem pokazała, że nie
ma sobie równych w tej konkurencji i kategorii wiekowej w kraju.

Wyniki miejskiej Licealiady
w piłce koszykowej
1 marca br. w hali II Lic e u m O g ól nok s z t a łc ą c e g o
w Białej Podlaskiej rozegrany
został miejsk i f inał r y walizacji dziewcząt w piłce kos z y k ow ej. Z awo dy z ost a ł y
sf inansowane ze środków
gminy miejskiej w Białej Podlaskiej. Zw yciężyła drużyna
IV LO w Bia łej Pod lask iej
(opiekun Anna Myc). Drugie
miejsce w y wa lcz y ły dziewczęta z II LO w Białej Podlaskiej (opiekun Małgorzata
Doma now sk a). Na t rz ecim
miejscu uplasowała się ekipa
Z SZ n r 2 w Bi a łej Po d l ask iej (opiek un Jacek Sz yc),
na czwart ym druż yna I LO
Snajperka ze Znicza jest zdecydowaną faworytką tegorocznej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zwyciężyła w obu strzelaniach. W piątek zdobyła 389
pkt, a w sobotę - 387 pkt. Oba
te wyniki to już I klasa sportowa.
Kinga wyprzedziła następną zawodniczkę Annę Sasińską (Legia Warszawa) aż o 10 punktów
i zdecydowanie wygrała w konkurencji karabinek pneumatyczny 40
strzałów juniorki młodsze. Również w finale juniorek młodszych
nie miała sobie równych i zdobywając 98 punktów wygrała go.
W trakcie tych zawodów
odbył się również finał „Strzelania w sieci” w kategorii młodzików. Na wielkie uznanie
zasługują organizatorzy: Michał Kiryluk i Zbigniew Świderski, za wzorową organizację
zawodów. Jak co roku były one
udane i przyciągnęły do Międzyrzeca najlepszych młodych
strzelców z całej Polski. 
(a)

w Białej Podlaskiej (opiekun
Wiktor Laszuk).
Puchar Bialskiego Szkolnego Zw ią zk u Spor towego
ot r z y ma ła d r u ż y na d zie wcząt z IV LO w Białej Podlask iej w sk ładzie: Mielnica
A g n ieszk a , Bołtow ic z Zuzanna, Chazan Klaudia, Kozak Natalia, Korwin Monika,
Sawczuk Magda, Droździuk
Sylw ia , Ma l i now sk a K am i l a , K a l i n o w s k a D o m inika, Śmiecinska Katarzyna.
Dziewczęta awansowały
do ro zg r y wek rejonow yc h.
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy. 
(a)

Mistrzostwa LZS
w Białej Podlaskiej
W Białej Podlaskiej rozegrano mistrzostwa zrzeszenia
LZS w biegach przełajowych.
Najlepiej z reprezentantów MKS
Żak Biała Podlaska spisała się
szkolona przez Piotra Osipiuka
z Wisznic mistrzyni województwa młodziczek na 1000 m Natalia Korszeń z Horodyszcza, która
w biegu na 1500 m młodziczek
przegrała jedynie z Anetą Konieczek (Nadodrze Powodowo).
Szóste miejsce w tej konkurencji
zajęła szkolona przez Grzegorza
Machnowskiego Ewa Najman
z Terespola. Na podium stanęła
też jej koleżanka Natalia Brzozowska, trzecia w biegu na 2000
m juniorek. Lokatę w czołowej
dziesiątce zajął ponadto Michał
Sobolewski z Terespola – piąty
na 3000 m juniorów młodszych.

(mif)
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Powiat bialski w stArej fotografii
Ze zbiorów GOK Sławatycze

Nauczyciele Szkoły Powszechnej w Sławatyczach ok. 1931 r.

Sławatycze, okres II wojny światowej.

Quiz Gościńca
Dopłaty bezpośrednie i ONW
Rolnik, który po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności z tytułu ONW zobowiązuje się do:
A/ Prowadzenia działalności rolniczej przez okres 1 roku od
dnia złożenia wniosku w ARiMR,
B/ Prowadzenia działalności rolniczej przez okres 1 roku od
dnia otrzymania pierwszej płatności
C/ Prowadzenia działalności rolniczej przez okres 5 lat od
dnia złożenia wniosku w ARiMR
D/ Prowadzenia działalności rolniczej przez okres 5 lat od
dnia otrzymania pierwszej płatności
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich bez
konsekwencji finansowych w roku bieżącym składać można do:
A/ 15 maja 2012
B/ 31 maja 2012
C/ 11 czerwca 2012
Płatność specjalna z tytułu uprawy określony roślin strączkowych i motylkowatych przysługuje w następującym przypadku:
A/ Rolnik uprawia w danym roku określone rośliny strączkowe i motylkowate i jednocześnie podjął zobowiązanie
rolnośrodowiskowe w zakresie Rolnictwo ekologiczne,
B/ Rolnik uprawia w danym roku określone rośliny strączkowe i motylkowate i jednocześnie podjął zobowiązanie
rolnośrodowiskowe w zakresie Ochrona zasobów genetycznych roślin,
C/ Rolnik uprawia rośliny strączkowe i motylkowate na przyoranie na zielony nawóz,
D/ Rolnik wysiewa rośliny strączkowe i motylkowate jako
poplon,
Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich w roku 2012
przysługuje rolnikowi, który:
A/ W roku 2012 posiada uprawę owoców miękkich,
B/ W roku 2008 przyznano mu przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich,
C/ W roku 2011 przyznano mu przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich,
D/ W roku 2010 przyznano mu przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
Pytania przygotowała Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Odpowiedzi prosimy nadsyłać
do dnia 15 maja 2012 r. na adres redakcji Gościńca.

Grono nauczycielskie w Sławatyczach 1946 r.

Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 1/2012
1–B
2–C
3- C
4–C
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Agnieszka Bonik z Parczewa oraz Tadeusz Krawczyk
z Zabłocia.
Nagrody książkowe zwycięzcom konkursu prześlemy pocztą.
Serdecznie gratulujemy!
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Skład i druk: Drukarnia „CALAMUS” s.c. w Białej Podlaskiej
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