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Ga l e r i a  g o ś c i ń c a

anna Neścioruk urodziła 
się 29 października 1979 r. Rę-
kodziełem, jakim sie zajmuje  
w wolnym czasie, jest haft krzy-
żykowy. Spod jej igły wychodzą 
piękne pejzaże, martwe natury 
czy portrety znanych polskich au-
torytetów, które utrwalone ręką 
artystki widnieją na szkolnych 
sztandarach w Połoskach i cho-
tyłowie, m.in. portret Tadeusza 
Kościuszki i Jana Pawła ii. Jak 
sama mówi,  haftu krzyżykowego 
nauczyła się w szkole na zajęciach 
z techniki. Wtedy rozwinęła pa-
sja i zamiłowanie, które zostało 

Hafty i ciasta
do dziś. anna ma w swojej ko-
lekcji około 30 prac, które zdobią 
ściany jej domu oraz znajomych. 
Prac pani ani nie może zabrak-
nąć na plenerowych uroczystoś-
ciach gminy i powiatu, które 
chętnie eksponuje na licznych 
wystawach. Rękodzielniczka 
bierze udział w konkursach i od-
nosi  sukcesy jak pierwsze miej-
sce w konkursie „igłą malowane”  
w Sitniku. oprócz ta lentu  
i kunsztu zdobniczego, anna jest 
świetną cukierniczką. Jej torty to 
prawdziwe dzieła sztuki, które 
widać na zdjęciach. 
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Na pierwszej stronie okładki - Lech Prawdzic Orliński, hetman Kre-
sowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu

Październik przyniósł wyjątkowo piękna i ciepłą, 
złotą polską jesień. Dodatnie temperatury pozwalają 
na dokończenie zaległych prac na zewnątrz. Mi-
łośnicy grzybobrania cieszyli się z długiego sezonu.  
Pięknie w złocie i czerwieni prezentowały się przy-
wrócone do świetności zabytki naszej ziemi, jak pałac 
Rosenwerthów w cieleśnicy, dwór w Droblinie czy 
Zamek Radziwiłłowski w Białej Podlaskiej.  Dzięki 
ich rewitalizacji zyskaliśmy miejsca do rekreacji i wy-
poczynku dla mieszkańców naszego regionu, ale też 
dla naszych gości. Październik upłynął  pod znakiem 
licznych obchodów święta Edukacji Narodowej oraz 
święta myśliwych – Hubertusa. Jubileusz 20-lecia 
działalności w służbie najbardziej potrzebującym bliź-
nim obchodził Dom Pomocy Społecznej w Kozuli. 
Było to bardzo wzruszające i jednocześnie podbudo-
wujące doświadczenie, upewniające nas w celowości 
ciągłego wsparcia tego typu jednostek. Październik to 
także czas powrotu do nauki dla  studentów. Niezwy-
kle cieszy fakt, że jest ich w bialskich uczelniach coraz 
więcej. W jesienny nastrój wprowadził mieszkańców 
powiatu odbywający się już po raz dwunasty Podlasie 
Jazz Festiwal. Serdecznie dziękuję za intensywną 
działalność społeczną samorządowców i mieszkańców 
naszego powiatu.  
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Obradował Zarząd Powiatu
od ukazania się gościńca 

Bialskiego z miesiąca września 
2013 r. Zarząd:
1. Z a t w i e r d z i ł  w n i o s e k  

o wszczęcie postępowania  
o udzielenie zamówienia pub-
licznego w trybie zapytania 
o cenę na wykonanie wyce-
ny nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Mała-
szewicze Małe gm. Terespol, 
stanowiącej własność powiatu 
bialskiego do sprzedaży.

2. Zatwierdził wystąpienie do 
osoby fizycznej w sprawie 
wyrażenia zgody na przepro-
wadzenie wymiany gruntów 
powiatu bialskiego, co stwo-
rzy lepsze warunki racjonal-
nego zagospodarowania nie-
ruchomości.

3. Zatwierdził dokonanie zmian 
budżetowych w dziale 710  
i przeznaczył środki finanso-
we na modernizację ewidencji 
gruntów obrębu Pościsze gm. 
Międzyrzec Podlaski  oraz 
na wykonanie dokumentacji 
geodezyjnej do usunięcia roz-
bieżności między przebiegiem 
granic działek wprowadzo-
nych do bazy danych mapy 
numerycznej a ich przebie-
giem ustalonym w toku sca-
lenia gruntów Kodeń ii.

4. Zapoznał się z pismem PPUH 
Rapid sp. z o.o w Białej Pod-
laskiej w sprawie zgłoszenia 
do odbioru końcowego zada-
nia: „Budowa instalacji kolek-
torów słonecznych na potrze-
by ciepłej wody użytkowej dla 
budynku Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozuli”.

5. Zapoznał się pismem Urzędu 
Miasta Międzyrzec Podla-
ski w sprawie wydania opinii  
o propozycji zaliczenia dróg 
na terenie tego miasta do ka-
tegorii dróg gminnych i skie-
rował do rozpatrzenia w pro-
cedurze uchwałodawczej.

6. Zapoznał się i skierował do 
prac nad budżetem powiatu 
2014 r. pisma: gminy Rokit-
no, Rady gminy Międzyrzec 
Podlaski, radnego powiatu 
bialskiego Mariusza Filipiu-
ka, radnego powiatu bialskie-
go Tomasza Byliny.

7. Zapoznał się z pismem Ucz-
niowskiego Ludowego Po-
żarniczego Klubu Sportowe-
go „gaj” w Zalesiu w sprawie 
dofinansowania „Pucharu 
świata w trójboju siłowym  
i wyciskaniu sztangi leżąc”  
w dniach 8-10.11.2013 r.  
w Zespole Szkół w Zalesiu  
i przeznaczył środki finanso-
we na ten cel.

8. Zapoznał się pismem Sto-
warzyszenia Narodowy Me-
moriał Młodzieży w Miliczu  
w sprawie pomocy w budo-
wie pomnika historycznego 
upamiętniającego wkład spo-
łeczeństwa polskiego  w od-
zyskanie wolności.

9. Zapoznał się z pismem prezy-
denta miasta Biała Podlaska 
w sprawie określenia przez 
powiat bialski wysokości do-
tacji na 2014 r. na realizację 
zadań powiatowych bibliote-
ki i przeznaczył środki na ten 
cel w planach finansowych 
powiatu na 2014 rok.

10. Zapoznał się z odpowiedzią 
Zarządu Województwa Lu-
belskiego na pismo w spra-
wie pilnego remontu dróg 
wojewódzkich nr 811 Sar-
naki-Konstantynów-Biała 
Podlaska na odcinku osów-
ka-Komarno, Nr 698 Siedl-
ce-Łosice-Konstantynów-
-Terespol na odcinku Janów 
Podlaski-Konstantynów, nr 
816 Terespol-Kodeń-Sława-
tycze-Włodawa-Dorohusk-
-Horodło-Zosin na odcinku 
Lebiedziew-Kodeń-Sława-
tycze i nr 815 Wisznice-Par-
czew-Siemień-Lubartów na 
odcinku Wisznice-Parczew.

11. Zaopiniował projekty uchwał 
Rady Powiatu w sprawach: 
zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2013 rok, zmia-
ny wieloletniej prognozy fi-
nansowej.

12. Po ustaleniach Konwentu 
Województwa Lubelskiego 
z 10 października 2013 r. za-
akceptował zadania drogowe 
do wniosku w ramach Regio-
nalnego Programu opera-
cyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020: 

ossówka-Janów Podlaski, 
Biała Podlaska-czosnówka, 
Tuczna-Matiaszówka.

13. Zatwierdził przeznaczenie  
w projekcie budżetu powiatu 
na 2014 r. środków finanso-
wych na wykonanie dokumen-
tacji uproszczonego urządze-
nia lasów niepaństwowych, 
nad którymi nadzór na pod-
stawie porozumienia z powia-
tem prowadzą nadleśnictwa.

14. Po rozpatrzeniu pisma Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Pod-
laskiej wyraził zgodę na prze-
znaczenie w projekcie budże-
tu powiatu na 2014 r. środków 
finansowych na pomoc w za-
kupie sprzętu pożarniczego 
jednostkom ratowniczo-gaś-
niczym. Ponadto w planach 
budżetowych na 2014 r. prze-
znaczył środki finansowe or-
kiestrom dętym ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rossoszu  
i Łomazach.

15. Skierował do prac nad bu-
dżetem powiatu na 2014 r. 
pisma: miasta Międzyrzec 
Podlaski o środki finansowe 
na zadania drogowe, Towa-
rzystwa Wiedzy Powszech-
nej oddziału Regionalnego 
w Lublinie w sprawie udzie-
lenia dotacji szkole Niepub-
liczne Uzupełniające Liceum 
ogólnokształcące Towarzy-
stwa Wiedzy Powszechnej 
dla Dorosłych w Kodniu, 
mieszkanki powiatu w spra-
wie rozbudowy infrastruktu-
ry drogowej na odcinku Biała 
Podlaska-grabanów, Urzędu 
gminy w Rossoszu w spra-
wie wspólnej realizacji inwe-
stycji drogowych.

16. Zapoznał się z informacją 
burmistrza miasta Terespol 
w sprawie ustalenia dotacji 
celowych na realizację za-
dań zleconych na podstawie 
porozumienia w uchwalę nr 
XXXii/192/13 Rady Mia-
sta Terespol w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2013 r.

17. Po zapoznaniu z decyzjami 
Lubelskiego Państwowe-
go Wojewódzkiego inspek-
tora Sanitarnego w Lublinie  
w sprawie odmowy zmiany 
decyzji o wykonania remontu 
nawierzchni dojść do inter-
natu w ZSE w Międzyrze-

cu Podlaskim oraz w sprawie 
odmowy zmiany decyzji o re-
nowacji podłóg na korytarzu 
na ii piętrze ZSE w Między-
rzecu Podlaskim skierował do 
przeanalizowania możliwości 
wykonania tych zaleceń.

18. Zapoznał się z postanowie-
niem generalnego Dyrekto-
ra Dróg Krajowych i auto-
strad oddziału w Lublinie  
w sprawie utrzymania w mo-
cy zaskarżonego przez wójta 
gminy Zalesie postanowienia  
w przedmiocie uzgodnie-
nia projektu decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla przedsięwzię-
cia polegającego na przebudo-
wie dojazdu do nieruchomo-
ści wraz z budową oświetlenia 
drogowego na działce w miej-
scowości Zalesie.

19. Uzgodnił projekt decyzji  
o warunkach zabudowy in-
westycji polegającej na roz-
budowie budynku mieszkal-
nego w miejscowości Połoski 
gm. Piszczac.

20. określił sposób prowadzenia 
nadzoru nad lasami niesta-
nowiącymi własności Skarbu 
Państwa w powiecie bialskim 
w 2014 r. 

21. Zapoznał się z zadaniami re-
alizowanymi przez Samo-
dzielny Publiczny Zakład 
opieki Zdrowotnej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, szko-
ły i poradnie zlokalizowane  
w tym mieście. Złożył wizytę 
w tych jednostkach.

22. Zaakceptował propozycje 
kapituły konkursu „Bialskie 
Talenty” za 2012 r. w powie-
cie bialskim.

23. Na wniosek Bialskiego Szkol-
nego Związku Sportowego 
w Białej Podlaskiej wyraził 
zgodę na przeniesie części 
dotacji pomiędzy zadaniami.

24. Zaakceptował dokonanie 
zmian w budżecie w dziale 
926 kultura fizyczna i sport  
w zakresie wykorzystania środ-
ków finansowych na zakup 
nagród rzeczowych nauczy-
cielom wychowania fizycz-
nego za osiągnięcia sportowe 
ich podopiecznych w związ-
ku z odstąpieniem burmistrza 
miasta Terespol od realizacji 
Mistrzostw Polski Juniorów w 
podnoszeniu ciężarów.
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25. Skierował do procedury pro-
jektowania budżetu powia-
tu na 2014 r. pisma: radnego 
powiatu arkadiusza Mak-
symiuka, radnego powiatu 
Romualda Kulawca, radne-
go powiatu Ryszarda Bosia, 
radnego powiatu Jerzego Pa-
nasiuka, Tadeusza Sawczu-
ka w imieniu mieszkańców 
miejscowości Manie gm. 
Międzyrzec Podlaski oraz 
pismo burmistrza Między-
rzeca Podlaskiego w sprawie 
uzgadniania wspólnej relacji 
zadań drogowych.

26. Zapoznał się z informacją 
Komendy Miejskiej Policji  
w Białej Podlaskiej w sprawie 
problemu z negatywnymi za-
chowaniami wychowanków 
placówek opiekuńczo – wy-
chowawczych.

27. Zatwierdził aneks do umo-
wy o udzielenie pożyczki 
powiatowi parczewskiemu  
w przedmiocie zmiany ter-
minu spłaty zobowiązania 
dotyczącego rozliczenia pro-
jektu „Budowa sieci radiowej 
obejmującej teren powiatów 
parczewskiego, radzyńskie-
go, bialskiego i lubartowskie-
go” w ramach Regionalne-
go Programu operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 
na lata 2007 – 2013. 

28. Zatwierdził wystąpienie 
do wojewody lubelskiego  
o stwierdzenie, że powiat 
bialski stał się z mocy pra-
wa właścicielem nierucho-
mości położonej w obrębie 
Michałki gm. Rokitno. Nie-
ruchomość została zajęta pod 
drogę publiczną powiatową 
nr 1040L Kolonia Rokitno 
– Michałki – Kolonia Ko-
czukówka.

29. Zatwierdził pismo do wój-
ta gm. Sławatycze w spra-
wie wystąpienia do wojewo-
dy lubelskiego z wnioskiem 
o uchylenie decyzji wojewo-
dy bialskopodlaskiego, doty-
czącej stwierdzenia własności 
działek położonych w obrębie 
Jabłeczna, gm. Sławatycze.

30. Zapoznał się z informacją  
o kwotach przyjętych w pro-
jekcie ustawy budżetowej na 
2014 r.: rocznych planowa-
nych kwotach części subwen-
cji ogólnej oraz kwocie do-

chodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych.
Zarząd Powiatu podją ł 

uchwały w sprawach:
1. zbycia mienia powiatu (samo-

chodów, których przepadek 
orzeczono na rzecz powiatu 
bialskiego),

2. zawarcia porozumienia do-
tyczącego organizacji nauki 
religii prawosławnej (z gmi-
ną miejską Terespol),

3. zawarcia porozumienia doty-
czącego organizacji nauki re-
ligii prawosławnej (z parafią 
prawosławną w Terespolu),

4. powołania komisji do prze-
prowadzenia przeglądu tech-
nicznego w okresie gwarancji 
zadania: „Prace moderniza-
cyjne w Liceum ogólno-
kształcącym w Międzyrzecu 
Podlaskim” w ramach pro-
jektu „Przebudowa i rozbu-
dowa infrastruktury szkół 
prowadzonych przez powiat 
bialski”,

5. ogłoszenia drugiego przetar-
gu ustnego nieograniczone-
go na sprzedaż zabudowa-
nej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność po-
wiatu bialskiego położonej  
w mieście Terespol, obręb 
Błotków, gm. Terespol,

6. powołania komisji przetargo-
wej do przeprowadzenia dru-
giego przetargu ustnego nie-
ograniczonego na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej włas-
ność Powiatu Bialskiego po-
łożonej w mieście Terespol, 
obręb Błotków, gm. Terespol.

7. zbycia ruchomych składni-
ków mienia będących w dys-
pozycji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Białej Podlaskiej,

8. wydania opinii o zaliczeniu 
ulic do kategorii dróg gmin-
nych miasta Międzyrzec 
Podlaski,

9. ustalenia i ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie gra-
banów gm. Biała Podlaska 
przeznaczonych do sprze-
daży w trybie przetargu nie-
ograniczonego,

10. zamówienia publicznego pod 
nazwą: Wykonanie moder-
nizacji ewidencji gruntów  
i budynków obrębu Pościsze, 

gmina Międzyrzec Podlaski.
11. powołania komisji egzami-

nacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela Zespo-
łu Szkół w Małaszewiczach 
ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela miano-
wanego,

12. zatwierdzenia projektu „od 
bariery do kariery” realizo-
wanego w ramach Poddzia-
łania 6.1. współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 
oraz udzielenia pełnomocni-
ctwa do wykonania realizacji 
projektu,

10 października br. w Kraś-
niku odbyło się posiedzenie 
wyjazdowe konwentu powiatów 
województwa lubelskiego. W po-
siedzeniu udział wzięło 19 z 20 
starostów województwa, w tym 
starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski.  Konwent zorganizowano  
w sali konferencyjnej Zespołu 
Szkół nr 3 w dzielnicy fabrycz-
nej Kraśnika. Zapadły na nim 
historyczne decyzje. Samo-
rządy zdecydowały o wspólnym 
aplikowaniu o środki unijne  
w ramach nowego RPo. chodzi 
o projekty związane ze służbą 
zdrowia i drogami. Pierwsze 
przedsięwzięcie polega na stwo-
rzeniu zintegrowanej sieci szpi-
tali powiatowych. Jego głównym 
celem jest optymalizacja usług 
świadczonych pacjentom w wo-
jewództwie lubelskim, co jest 
niejako ewenementem w skali 
kraju. Do udziału w przedsię-
wzięciu zgłosiło się 17 szpitali. 

Województwo lubelskie

Konwent Powiatów 
w Kraśniku

13. przeniesienia środków po-
między zdaniami realizowa-
nymi ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
osób Niepełnosprawnych,

14. sporządzenia i ogłoszenia wy-
kazu nieruchomości grunto-
wych położonych w obrębie 
grabanów gm. Biała Podlaska 
przeznaczonych do sprzedaży,

15. sporządzenia i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości loka-
lowych położonych w mie-
ście Międzyrzec Podlaski 
przeznaczonych do sprzeda-
ży (lokale po Powiatowym 
Urzędzie Pracy i Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej)

Elżbieta Onopiuk

Samorządy chcą walczyć o 200 
mln zł dofinansowania. Każdy  
z nich mógłby dostać ok. 10 
mln zł na modernizację i zakup 
sprzętu dla swojej placówki.  

Kolejnym pomysłem jest 
udział w tzw. megaprojekcie dro-
gowym. Będą to inwestycje, które 
poprawiają układ komunikacyjny  
i transportowy naszego woje-
wództwa. W przypadku dróg 
powiatowych bezwzględnym 
warunkiem będzie to, aby były 
to drogi powiatowe łączące do 
dróg wyższej kategorii. Będziemy 
preferować inwestycje, które są 
kontynuacją wcześniej realizowa-
nych zadań w ramach poprzed-
niego okresu programowania lub  
z innych środków. Na ten cel ma 
zostać pozyskane około 260 mln 
złotych. Liderem obu projektów 
ze względu na centralne położenie  
i bliskość stolicy województwa ma 
być powiat lubelski. 

(a)
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K A L e n D A R i U M XXXi sesja Rady Powiatu 
23 września br. w sali kon-

ferencyjnej Starostwa odbyła 
się XXXi sesja Rady Powiatu. 
obrady prowadził wiceprze-
wodniczący Mariusz Filipiuk. 
obecnych było 18 radnych, co 
stanowiło odpowiednia liczbę 
dl prawomocności obrad. Wi-
ceprzewodniczący Mariusz Fi-
lipiuk odczytał porządek obrad 
w wersji zgodnej z zawartym  
w zawiadomieniach o sesji. Uwag 
nie zgłoszono.  
Podczas sesji Rada Powiatu pod-

jęła uchwały w sprawach:
a. Nadania statutu Samodziel-

nemu Publicznemu Zakła-
dowi opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
została podjęta większoś-
cią głosów (16 głosami za-, 
przy 2 wstrzymujących się), 
zgodnie z drukiem nr 198. 

b. Wyrażenia zgody na od-

d a n ie  n ie r uc homo ś c i  
w dzierżawę została podjęta 
jednomyślnie (19 głosami), 
zgodnie z drukiem nr 199.

c. Zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie 
powiatu na 2014 rok na 
realizację zadania inwesty-
cyjnego „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1041L Zale-
sie – Krzyczew w m. Zalesie 
ul. Północna wraz z budową 
chodnika od km 0+040 do 
km 0+500 dł. 0,460 km” 
została podjęta jednomyśl-
nie (19 głosami), zgodnie 
z drukiem nr 200.

d. Zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2013 rok zo-
stała podjęta jednomyślnie 
(19 głosami), zgodnie z dru-
kiem nr 201.

e. Zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej została 

podjęta jednomyślnie (19 
głosami), zgodnie z dru-
kiem nr 202.

Radni zgłosili następujące 
interpelacje i zapytania:
•	 Radny	Jan	Stasiuk:	w	spra-

wie zagrożenia afrykańskim 
pomorem świń oraz wystę-
powania ognisk wścieklizny 
w powiecie bialskim.

•	 Radny	Ryszard	Boś:	w	spra-
wie zarastania drogi powia-
towej w cieleśnicy

•	 Radny	 Daniel	 Dragan:	 
w sprawie nienależytego 
wykonania dróg w ramach 
projektu sca leniowego  
w miejscowości Horodyszcze.

•	 Radny	Marek	 Uściński:	 
w sprawie wycięcia drzewa 
przy drodze Łomazy – 
Huszcza.

•	 Radny	 Arkadiusz	Mak-
symiuk podziękował za 
remont (cząstkowy) drogi 
Biała Podlaska – Piszczac. 

(a)

Zaledwie kilka tygodni po 
nadaniu Bialskopodlaskiej LgD 
tytułu ambasadora Wschodu 
w dziedzinie turystyki za rea-
lizację szlaku kajakowego Bug-
-Krzna, została ona uhonorowana 
prestiżowym wyróżnieniem za 
wdrożenie projektu międzynaro-
dowego. Kolejny projekt współ-

Powiat bialski

Międzynarodowy 
sukces projektu 
współpracy TEAM

pracy międzynarodowej TEaM, 
znalazł uznanie społeczności 
międzynarodowej, mimo, iż jest 
dopiero w połowie realizacji. Mię-
dzynarodowa kapituła najlepszych 
nordycko-bałtyckich projektów 
współpracy, wskazała projekt 
TEaM jako jedną z 3 najlepszych 
inicjatyw w dziedzinie turystyki 

w Europie. Tym samym BLgD 
stała się finalistą prestiżowego 
europejskiego konkursu: Nordic-
-Baltic Leader cooperation 
awards, którego podsumowanie 
nastąpiło 26 i 27 września w Tal-
linie (Estonia). W tej szczególnej 
chwili ze strony LgD uczestni-
czyli: prezes Mariusz Kostka, wi-
ceprezesi Wiesław Bylina, Karol 
gójski i arkadiusz Misztal (ko-
ordynator projektu). W ramach 
konferencji oraz uroczystej gali 
rozdania nagród w Tallinie, w for-
mie prezentacji multimedialnej 
z komentarzem zaprezentowano 
partnerom ze wszystkich krajów 
Wspólnoty projekt współpracy 
z Flandrią Zachodnią - Leader 
Tielt i Westhoek. W gali brali 
ponadto udział: przedstawi-
ciele LgD z krajów Wspólnoty, 
przedstawiciele Krajowych Sieci 
obszarów Wiejskich, przedsta-
wiciele ministerstw rolnictwa 
i ministrowie rolnictwa i rozwoju 
wsi, przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej i Parlamentu Europej-
skiego. Przypomnijmy, że projekt 
współpracy TEaM realizowany 
wspólnie z Leader Tielt-Plateau 
oraz Westhoek, zakłada wytycze-
nie i oznakowanie nowym, inno-
wacyjnym systemem ok. 1.000 km 
szlaków rowerowych w regionie 

1.10
Starosta Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w obchodach 
Dnia Patrona Liceum ogól-
nokształcącego w Międzyrzecu 
Podlaskim. Podczas uroczysto-
ści starosta wręczył najlepszym 
uczniom stypendia.

2.10
W Państwowej Szkole Wyższej 
im. Jana Pawła ii w Białej Pod-
laskiej miała miejsce uroczysta 
inauguracja nowego roku aka-
demickiego 2013/14. W uroczy-
stościach uczestniczył starosta 
Tadeusz Łazowski, poseł Fran-
ciszek Stefaniuk oraz wicemar-
szałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosnowski.

3-6.10
Delegacja powiatu bialskiego  
w składzie: starosta Tadeusz 
Łazowski, wicestarosta Jan 
Bajkowski oraz sekretarz Jan 
Jańczuk uczestniczyła w po-
wiecie samborskim na Ukrainie  
w spotkaniu roboczym, na któ-
rym omawiane były kwestie 
współpracy transgranicznej   
i realizacji wspólnych projektów. 
Delegacja odwiedziła również 
polską wieś Łanowice.

4.10
Skarbnik powiatu Stefan Kli-
miuk uczestniczył w Lublinie 
w spotkaniu z wicepremierem  
i ministrem gospodarki Janu-
szem Piechocińskim.

8.10
W Drelowie odbyło się wy-
jazdowe posiedzenie Za-
rządu Powiatowego oSP RP.  
W spotkaniu uczestniczył staro-
sta Tadeusz Łazowski.

9.10
Starosta Tadeusz Łazowski 
spotkał się w Warszawie z wi-
ceminister iloną antoniszyn - 
Klik w sprawie rozwoju powiatu 
bialskiego.

10.10
W Kraśniku odbyło się posie-
dzenie Konwentu Powiatów 
Województwa Lubelskiego. 
Uczestniczyło w nim 19 z 20 sta-
rostów województwa, w tym sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski. 

 ***
W Białej Podlaskiej otwarto 
nowa halę sportową przy ZDZ.

11.10.
W Białej Podlaskiej uroczyście 
obchodzono 95 – lecie cechu 
Rzemieślników i Przedsiębior-

DOK. NA STR. 7
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bialskim, utworzenie innowa-
cyjnej formy współpracy trój-
sektorowej „Dom Regionu” oraz 

promocję tych działań w kraju 
i za granicą. Realizacja projektu 
zakończy się w czerwcu 2014 r. 

(a)

15 października w sali kon-
ferencyjnej Komendy Miejskiej 
Policji w Białej Podlaskiej miała 
miejsce ceremonia powołania 
nowego komendanta policji 
w Białej Podlaskiej. Został nim 
młodszy inspektor Dariusz Du-
dzik, pełniący dotychczas funk-
cję komendanta powiatowego 
policji w Parczewie. W uroczy-
stym wręczeniu nominacji wzięli 
udział kierownicy pionów i jed-
nostek, szefowie komisariatów 
i przedstawiciele służby cywilnej, 
samorządowcy oraz służby mun-

ców oraz 15 – lecie Szkoły Rze-
mieślniczej.

13.10
Starosta Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w obchodach 75-le-
cia powołania parafii pw. Naro-
dzenia Maryi Panny w Brześciu 
na Białorusi.

14.10
W ZWWF w Białej Podlaskiej 
zainaugurowano nowy rok aka-
demicki. 

15.10
W Białej Podlaskiej miała miejsce 
uroczystość wprowadzenia nowego 
komendanta policji. Został nim 
mianowany kom. Dariusz Dudzik.

16.10.
W Konstantynowie odbyły się 
powiatowe obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej.

17.10
Dom Pomocy Społecznej w Ko-
zuli świętował 20 lat istnienia.

18.10
W Bialskim centrum Kultury 
w Białej Podlaskiej otwarto wy-
stawę poplenerową „gmina Ło-
mazy w obiektywie”.

19-20.10
W Białej Podlaskiej odbyła się 
uczta dla melomanów 12. Pod-
lasie Jazz Festiwal.

20.10
W Rokitnie odbył się Powiatowy 
Przegląd artystyczny Seniorów, 
podczas którego wręczono od-
znaczenia za długoletnie pozycie 
małżeńskie.

21.10
W Międzyrzecu Podlaskim od-
było się wyjazdowe posiedzenie 
Zarządu Powiatu Bialskiego.

22.10
65 lat minęło Bibliotece Pedago-
gicznej w Białej Podlaskiej.

***
W Muzeum Południowego Pod-
lasia w Białej Podlaskiej otwarto 
wystawę „Z popiołów Sobiboru”. 

23-27.10
Starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w seminarium na temat 
współpracy szkół oraz realizacji 
wspólnych projektów polsko-wę-
gierskich w gyomaendrod w wo-
jewództwie Bekes na Węgrzech.

25.10
W Krzewicy w gminie Między-
rzec Podlaski otwarto nową halę 
sportową.

28.10
odbyła się sesja Rady Powiatu. 

GS

Bialska policja 
z nowym komendantem

durowe współpracujące z bialską 
komendą policji. Nowy komen-
dant pochodzi z  Lubartowa. 
W 1988 r. ukończył studia na 
wydziale prawa i administracji 
Uniwersytetu Marii curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Po odby-
ciu służby wojskowej pracował 
przez 4 lata jako wychowawca 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Lubartowie. W policji służy 
20 lat, początkowo w  pionie 
prewencji, a następnie w sekcji 
dochodzeniowo-śledczej KPP 
w Lubartowie. W 2003 r. zo-

stał mianowany na zastępcę 
naczelnika sekcji kryminalnej, 
a dwa lata później został jej na-
czelnikiem. 11 lutego 2008 roku 
został powołany na stanowisko 
pierwszego zastępcy komendanta 
powiatowego policji w Radzy-
niu Podlaskim i funkcję tą pełnił 
do 30 maja 2011 r., kiedy objął 
stanowisko komendanta KPP 
w Parczewie. Prywatnie jest pa-
sjonatem sportu, w szczególności 
koszykówki. Lubi jeździć na ro-
werze, słuchać muzyki rockowej, 
jest również czynnym „morsem”. 
Ma żonę Beatę i córkę Paulinę,  
studentkę prawa na UMcS 
w Lublinie.

Nowy komendant zadekla-
rował, iż w  trakcie pełnienia 
swojej funkcji, będzie starał się 
utrzymać profesjonalizm, za-
angażowanie i  stanowczość 
w pracy. Planuje też zwiększyć 
nacisk na służby zewnętrzne po-
przez zwiększenie ilości patroli 
ulicznych, tak by postawić mur 
dla przestępczości. Zapewnił, iż 
realizując wysokie wyniki pracy 
nie zapomną o służbie drugiemu 
człowiekowi. Dotychczasowy 
szef jednostki, inspektor Dariusz 
Szkodziński został decyzją ko-
mendanta wojewódzkiego poli-
cji w Lublinie przeniesiony do 
stolicy województwa i objął sta-
nowisko komendanta miejskiego 
policji w Lublinie.

Iwona Kukawska
Foto: G. Siemakowicz

DOK. ZE STR. 6
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13 października br. w Kon-
stantynowie obchodzony był 
Dzień Papieski. odbywał się on 
pod hasłem Jan Paweł ii – Papież 
Dialogu.  od lat gminne cen-
trum Kultury Konstantynowie 
przygotowuje autorską uroczystość 
„W hołdzie Janowi Pawłowi ii”, 
która w br. miała ósmą edycję 
i odbywała się w ramach Xiii 
Dnia Papieskiego. Koncert, upa-
miętniający osobę oraz pontyfikat 

ojca świętego, odbył się w koś-
ciele parafialnym i zgromadził 
liczną grupę wiernych. W przy-
gotowanej części muzycznej za-
prezentowały się chór parafialny 
oraz lokalne zespoły: Pogodna 
Jesień, Melizmat i Kwiatuszki. 
W całość idealnie wkompono-
wały się liczne czytania obej-
mujące teksty Jana Pawła ii, 
wspomnienia dotyczące danego 

Gmina Konstantynów

Dzień papieski 
w Konstantynowie

wydarzenia z życia ojca świę-
tego oraz wiersze poświecone 
Jego osobie, pochodzące z tomiku 
Jacka Daniluka „Jego śladem”. 
chór wykonał po raz pierw-
szy „alleluja” georga Friderica 
Handla oraz „głoś imię Pana”. 
Pogodna Jesień zaprezentowała 
dwie autorskie pieśni Zdzisława 
Marczuka zatytułowane: „ojcze 
Nasz” i „ Słońce Miłości”. Na-
tomiast Melizmat i Kwiatuszki 

pod kierunkiem Piotra Kuli-
ckiego wspólnie wykonały pieśń 
„W ciszy niepokalanej”. Ponadto 
Melizmat zaśpiewał „Nie lękajcie 
się” oraz „abba ojcze”, opraco-
wany muzycznie na cztery głosy 
przez Pana Kulickiego. Kwia-
tuszki wykonały także ulubioną 
pieśń naszego papieża „Barkę”. 
Dekoracją zdobiącą całość uro-
czystości był haftowany obraz 

19 października br. w koś-
ciele pw. Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Długiej odbył się koncert 
„Wielka muzyczna modlitwa”, 
poświęcony pamięci błogosławio-

nego księdza Jerzego Popiełuszki, 
poprzedzony uroczystą mszą 
świętą w jego intencji. Uroczy-
stość została objęta honorowym 
patronatem prezydenta miasta 
Biała Podlaska, starosty bial-
skiego, NSZZ „Solidarność”- 
oddział Biała Podlaska oraz 
parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Muzyczną 
modlitwę ubarwili swoimi wy-
stępami artyści z Warszawy: 
Małgorzata Kubala (sopran), 
Wojciech Bardowski (baryton)  
i Mariusz Dubrawski (piano).  

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził 
się w 1947 r. w wiosce okopy na 

autorstwa Teresy Niczyporuk  
z wizerunkiem i pamiętną senten-
cją Jana Pawła ii. gminne cen-
trum Kultury w Konstantynowie 
składa serdeczne podziękowania  
ks. proboszczowi Waldemarowi 
Tkaczukowi za stworzenie moż-
liwości zorganizowania koncertu 
w naszej świątyni, ks. wikaremu 
Pawłowi Żukowskiemu za do-
kumentację fotograficzną uro-
czystości. Dziękujemy także 
recytatorom: Urszuli i Mirosła-
wowi Szwaderom, Danucie We-
reszko, Dorocie andruszkiewicz, 
Małgorzacie Rabczuk, anasta-

zji i Martynie Przybysławskim, 
agnieszce górnikowskiej i Ewe-
linie Niczyporuk za stworzenie 
wspaniałego nastroju i bardzo 
osobiste przekazywanie tekstów. 
Na osobne podziękowania zasłu-
gują także zespoły za ozdobienie 
muzyczne uroczystości oraz ich 
mistrzowie: Zdzisław Marczuk, 
Stanisław Fila i Piotr Kulicki za 
trud włożony w ich przygotowa-
nie. Dziękujemy konstantynow-
skim parafianom za przybycie na 
koncert i wspólne przeżywanie 
Xiii Dnia Papieskiego.

(a)

Biała Podlaska

Muzyczna modlitwa 
w 29. rocznicę śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki

Białostocczyźnie, był kapela-
nem związanym z „Solidarnoś-
cią” i robotnikami. Publicznie 
krytykował nadużycia władzy 
komunistycznej, przestrzegając 

jednocześnie przed nienawiścią 
do funkcjonariuszy systemu. 
Działalność duszpasterską i na-
uczanie opierał na przesłaniu 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj”. Swoją 
niezłomnością i odwagą, a także 
wsparciem dla prześladowanych 
robotników i działaczy związ-
kowych przez władze PRL 
podczas stanu wojennego zyskał 
autorytet, poparcie społeczne 
oraz popularność w Warszawie  
i w innych miastach. Działalność 
ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne 
władze PRL uznały za krytykę  

W y d a r z e n i a
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Homagium kard. St. Wyszyńskiego

Takiej sztuki Terespol jeszcze 
nie oglądał. Z okazji 35. rocznicy 
wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża, ponad 115 osób przygo-
towało barwną inscenizację prze-
biegu kardynalskiego konklawe.  
13 października w wypełnionym 
po brzegi terespolskim kościele 
pw. świętej Trójcy widzowie 
obejrzeli w wykonaniu młodo-
cianych aktorów  przygotowania 
do konklawe, leżenie krzyżem 

i sprzeciw wobec systemu komu-
nistycznego, co spowodowało, iż 
był on wielokrotnie zastraszany 
i szykanowany oraz atakowany 
przez państwowe media. 19 paź-
dziernika 1984 r. został porwany 
przez oficerów Służby Bezpie-
czeństwa z iV departamentu 
MSW, zwalczającego kościół 
katolicki. Po brutalnym pobi-
ciu, oprawcy wrzucili księdza do 
Wisły na tamie koło Włocławka, 
gdzie 30 października odnale-
ziono jego zwłoki. Zabójstwo to 
wywołało społeczne oburzenie,  
a pogrzeb zorganizowany 3 li-
stopada 1984 r. zgromadził 
tłumy, po czym przekształcił się  
w wielką manifestację. Popie-

łuszko został pochowany na te-
renie kościoła parafialnego św. 
Stanisława Kostki w Warszawie. 
Jego grób stał się miejscem piel-
grzymek Polaków oraz wier-
nych i turystów z całego świata.  
6 czerwca 2010 r. podczas mszy 
świętej na Placu Piłsudskiego 
w Warszawie odbyła się beaty-
fikacja ks. Jerzego Popiełuszki. 
Przewodniczył jej abp angelo 
amato, prefekt Kongrega-
cji ds. Kanonizacyjnych, który  
w imieniu papieża Benedykta 
XVi odczytał akt beatyfikacyjny. 
19 października, to także litur-
giczne wspomnienie błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Iwona Kukawska
Foto: Mariusz Maksymiuk

W y d a r z e n i a

Terespol

Odtworzyli 
historyczne 
konklawe

kardynałów, przysięgę kardyna-
łów na Pismo święte, przebieg 
tajnych głosowań, wysłuchali 
montażu słowno – muzycznego 
jak również zobaczyli wybór pa-
pieża Polaka. Potem aktor gra-
jący rolę papieża papież przeszedł 
wśród  zgromadzonych w koś-
ciele błogosławiąc. Rolę  kard. 
Wojtyły i papieża odegrał Patryk 
godlewski,  kard. Stefana Wy-
szyńskiego- Hubert Knigawka, 
kard. Pericle Felicii- Bogusław 
Krynicz. Scenariusz przygoto-
wał i reżyserował terespolski 
wikariusz ks. Karol Nasiłowski. 
Specjalnie dla  aktorów konklawe 
kostiumy szyła Krystyna  Wi-
tan.  Barwne plakaty przygoto-

wał  Maciej Boruc. Scenografię 
przygotowali: Mariusz Horoszko 
i ks. Karol Nasiłowski. Montaż 
i realizację dźwięku prowadził 
Tomek oleszczuk. charaktery-
zację wykonały: ilona Trochi-
miuk, gabriela Wolińska, Daria 
Zasiuk, anna Parafiniuk, iga 
Paderewska. Włączyła się rów-
nież duża grupa osób w organi-
zację,  przygotowanie i przebieg 
widowiska . Wystąpił dziecięcy 
chór corda Vox z Zespołu Szkół 
Publicznych   nr 1 w Terespolu  
w nowych strojach  ufundo-
wanych przez Urząd Miejski  
w Terespolu. Sztuka została po-
wtórzona 20 października.

Tekst i zdjęcia Adam Jastrzębski

Młodzi aktorzy z ks. K. Nasiłowskim scenarzystą i reżyserem

DOK. ZE STR. 8
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Do obchodów 100-lecia 
budowy świątyni wierni parafii  
w Sławatyczach przygotowywali 
się od pewego czasu. Systematycz-
nie są w niej prowadzone prace 
remontowe i  konserwatorskie, 
które nadają świątyni i  jej wy-
posażeniu świeżości oraz blasku. 
Jest to możliwe dzięki ofiarom 
i pracy parafian, ale także dzięki 
ofiarności donatorów, których 
umiejętnie pozyskuje proboszcz 
parafii ks. andrzej Kania. Wy-
miar duchowy uroczystości jubile-
uszowych przygotowywała już od 
3 lat codzienna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, prowadzona 
w miesiącach letnich. Natomiast 
główne uroczystości poprzedzone 
zostały 40-godzinnym nabożeń-
stwem, które poprowadził ks. kan. 
Wojciech Hackiewicz. centralne 
obchody miały miejsce 5 paź-
dziernika br.. uroczystą eucha-
rystię, która rozpoczęła się pod 
przewodnictwem ks. kan. Marka 
Paluszkiewicza, delegata ks. bi-
skupa ordynariusza, sprawowali 
ks. kan. Stanisław Małek, dawny 
proboszcz parafii oraz obecny 
proboszcz ks. andrzej Kania. 
W eucharystii uczestniczyli także: 
ks. dziekan Stanisław Dadas, ks. 
prałat Wiesław Wyrzykowski 
(dawny proboszcz parafii), pro-
boszczowie sąsiednich parafii: 
ks. Marek Uzdowski proboszcz 

Jubileusz 
budowy świątyni

z Hanny, ks. Jerzy olędzki pro-
boszcz z Jabłecznej, ks. Michał 
Pawlonka proboszcz z  Lacka, 
ks. Michał Wasilczyk proboszcz 
prawosławnej parafii ze Sława-
tycz oraz zaprzyjaźnieni ojcowie 
zakonni: o  Remigiusz oSPE 
paulin z Włodawy, o. Stanisław 
oFmcap orchówka, o. Piotr 
Jasionowski oMi oblat z Kod-
nia. Swoją obecnością uroczy-
stość uświetnili przedstawiciele 
gminnych władz samorządowych, 
oświatowych, Straży granicznej 
i instytucji kultury oraz poczty 
sztandarowe ochotniczej Straży 
Pożarnej i Zespołu Szkół w Sła-
watyczach.Na zakończenie eu-
charystii słowa podziękowania 
do zgromadzonych skierował 
delegat ks. biskupa ks. Marek 
Paluszkiewicz. Ks. proboszcz 
andrzej Kania podziękował pa-
rafianom za dotychczasową pracę 
i wsparcie. Dwanaście osób zo-
stało obdarowanych kopią obrazu 
Matki Bożej Różańcowej, znaj-
dującego się w ołtarzu głównym 
świątyni. Wśród obdarowanych 
byli dawni księża proboszczowie 
oraz wierni, którzy na co dzień 
służą swoją pracą i pomocą pa-
rafii. Przedłużeniem obchodów 
jubileuszowych była uroczysta 
suma odpustowa z okazji święta 
Matki Bożej Różańcowej odpra-
wiona następnego dnia w nie-

dzielę 6 października. Po sumie 
przy świątyni odbył się piknik 
rodzinny, na którym można było 
delektować się różnego rodzaju 
słodkościami i kiełbaską z grilla. 

Tegoroczne obchody zakończy 
sławatycki Przegląd chórów „Jak 
paciorki różańca”, który odbędzie 
się w sławatyckiej świątyni. 

(a)
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27 października na polanie 
„Pustolegi” w lesie husińskim 
miała miejsce uroczystość po-
święcenia dwóch krzyży: ka-
tolickiego i prawosławnego. 
Postawiono je w miejscu ma-

sowych grobów, skrywających 
ciała 26 tysięcy jeńców radzie-
ckich z obozu Frontstalag 307 
c w Kaliłowie, rozstrzelanych 
przez Niemców w 1941 r. Przez 
wiele lat groby pozostawały 
zapomniane, znikając powoli 
wśród leśnej roślinności. W roku 
2012 zostały uprzątnięte przez 
młodzież z bialskiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej oraz Bia-
łoruskiego Republikańskiego 
Związku Młodzieży z Brześcia. 
Na grobach postawiono wówczas 
na tablice informujące o wyda-
rzeniach, jakie tam miały miejsce 
i liczbie pochowanych. Wtedy też 

Poświęcili krzyże w Pustolegach
odprawione zostało ekumeniczne 
nabożeństwo za zmarłych. Poja-
wiła się idea postawienia krzyży 
poświęconych zmarłym. Została 
ona wsparta przez wójta gminy 
Biała Podlaska Wiesława Pana-

siuka, konsula RB aleksandra 
Łozickiego oraz mieszkańców wsi 
Kaliłów i Husinka. Dzięki wój-
towi Panasiukowi udało się przy-
spieszyć niezbędne procedury, 
oraz zapewnić nocleg gościom 
z Brześcia. głównym problemem 
były koszty, jednak już na wiosnę 
udało się znaleźć sponsora, czyli 
zakłady oao „gazoapparat” 
z Brześcia, które podjęły się wy-
konania dwóch par krzyży. ich 
przewiezieniem do Polski zajął 
się konsul Republiki Białorusi 
w Białej Podlaskiej aleksander 
Łozicki. To dzięki jego staraniom 
przyjechały już w maju br. Trans-

portem i całą logistyka zajęła się 
firma Hades z Białej Podlaskiej. 
Pierwsze krzyże zostaly usta-
wione i poświęcone 30 czerwca 
w Kaliłowie, przy cmentarzu 
na którym pochowanych jest 40 
tysięcy jeńców zmarłych w obo-
zie. W październiku przyszedł 
czas na postawienie kolejnych 
w Husince. operacja ich usta-
wienia przeprowadzona została 
26 października równolegle z pra-
cami porządkowymi na mogi-
łach, tym razem oprócz członków 
ZMW i BRSM w porządkach 
pomagały uczennice z Euro-
pejskiego centrum Kształcenia 

i Wychowania oHP w Rosko-
szy. Po całym dniu prac młodzież 
miała okazję do wspólnej inte-
gracji podczas kolacji w restau-
racji czerwony Smok w Białej 

Podlaskiej, sponsorowanej przez 
Stanisława Romaniuka. 27 paź-
dziernika odbyła się uroczystość 
poświęcenia krzyży. Uczestniczyli 
w niej: konsul Republiki Białoruś 
w Białej Podlaskiej aleksander 
Łozicki, przedstawiciel wójta 
gminy Biała Podlaska czesław 
Pikacz, kapelan katolickiego 
Straży granicznej z parafii pw. 
Kazimierza Królewicza w Białej 
Podlaskiej Mirosław Kurjaniuk, 
wikariusz parafii prawosław-
nej pw. św. cyryla i Metodego 
Marcin gościk, komisarz Bia-
łoruskiego Republikańskiego 
Związku Młodzieży na obwód 
brzeski Victor ivanov, prezesi ZP 
i ZgM ZMW z Białej Podlaskiej 
Mateusz Ziomek i Marek Ku-
prianiuk oraz rzecznik prasowy 
starosty grzegorz Siemakowicz.

Należy dodać iż już 16 listo-
pada na zaproszenie strony biało-
ruskiej delegacja ZMW i oHP 
wyrusza do Prużan na Białorusi 
aby tam posprzątać polski cmen-
tarz katolicki. Dzięki tego typu 
wspólnym działaniom młodzieży 
polsko-białoruskiej, historia tra-
gicznych wydarzeń z okresu ii 
wojny światowej odkrywana jest 
na nowo, co jest niezwykle ważne 
nie tylko dla tych młodych ludzi, 
ale także lokalnych społeczności. 
Zwłaszcza tutaj na wschodzie, 
gdzie rzeka Bug wyznacza po-
czątek i koniec Unii Europejskiej, 

współpraca młodzieży po obu 
stronach tej rzeki ma szczególne 
znaczenie, a zarazem zadanie 
do spełnienia.
Tekst i foto: Grzegorz Siemakowicz
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Sesja Rady Powiatu była do-
brą okazją do wręczenia „Bial-
skich Talentów” za rok 2012. 
Po raz 13. nagrodzeni zostali 
młodzi ludzie, którzy talentem 
promują powiat bialski na arenie 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej czy 
międzynarodowej, a są miesz-
kańcami powiatu. Dziedzinami 
życia, za które przyznawane są 
nagrody były: sport, kulturai na-
uka. Do Starostwa Powiatowego 
wpłynęło aż 28 wniosków. Wy-
brano, jak co roku 5 najlepszych. 
Starosta bialski postanowił na-
grodzić następujące osoby: Ka-
rola Karczewskiego, Dominikę 
Poręba, Mateusza Żechowskiego, 
Mateusza Skulimowskiego oraz 
zespół chillout & Nutscrew. 
Nagrody wręczali: przewodni-
czący Rady Powiatu Przemysław 
Litwiniuk oraz starosta bialski 
Tadeusz Łazowski. Były nimi: 
okolicznościowy dyplom, statu-
etka i nagroda pieniężna. 

okolicznościowe nagrody 
wręczono także rodzicom, opie-
kunom artystycznym, naukowym 
oraz dyrektorom podmiotów, 
w których talenty się uczą lub 
działają. Na koniec swój talent 
zaprezentowały dziewczęta 
z międzyrzeckiego zespołu ta-
necznego. 

Zespół chillout & nuts-
crew – działający przy Miejski 
ośrodek Kultury w Międzyrzec 
Podlaskim. Opiekun artystyczny 
Joanna charczuk. Dziedzina: 
taniec hip – hop

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

Bialskie talenty ROZdane
Osiągnięcia: iV otwarty 

Turniej Tańca Nowoczesnego, 
Łosice 21 kwietnia 2012 r. 
ii miejsce, kategoria formacje 
dorośli powyżej lat 15, V Wo-
jewódzki Konkurs Zespołów 

tanecznych o puchar marszałka 
województwa lubelskiego Ulan 
Majorat 14 czerwca 2012 r.  
i miejsce kategoria młodzież 17-
18 lat, nagroda główna grand 
Prix na Viii Powiatowym Prze-
glądzie Zespołów Tanecznych 
Terespol 17 czerwca 2012 r., ii 
miejsce na Nałęczowskim Festi-
walu tańca „Euro Dance” 2012 
kategoria hip – hop tancerze 
powyżej 13 lat, występ na finale 
bialskiego Talentu 2012, występ 

f inałowy na ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Nowoczesnego 
„transsFormacje” Włocławek 
2012 kategoria mini-formacja 
powyżej lat 15.

Mateusz Skulimowski – 
uczeń Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 1 gimnazjum Publiczne 
w Terespolu. Rodzice: Elżbieta 
i  artur Skulimowscy, trener: 
Mateusz Pepłowski, Dziedzina: 
podnoszenie ciężarów.

Osiągnięcia: mistrz wojewódz-
twa lubelskiego do 15 lat kat 45 kg, 
mistrz województwa lubelskiego 
do lat 17 w kat. 50 kg, mistrz wo-

jewództwa lubelskiego seniorów 
w kat. 56 kg, i miejsce w Pucharze 
Polski Młodzików do lat 15 w kat. 
45 kg, ii miejsce w Mistrzostwach 
Polski do lat 17 w kat. 50 kg

M ateus z Ż e c how sk i – 
uczeń Zespołu Placówek oświa-
towych Nr 1 gimnazjum nr 1 
z oddziałami integracyjnymi 

i Sportowymi w Międzyrzecu 
Podlaskim. Matka: alicja Że-
chowska, trener: gabriel Sili-
woniuk. Dziedzina: taekwondo 
olimpijskie.

Mateusz Skulimowski

Mateusz Żechowski

Zespół Chillout & NutsCrew

Osiągnięcia: Mateusz jest 
zawodnikiem klubu sportowego 
MoSiR – Huragan w Między-
rzecu Podlaskim. W roku 2012 
uzyskał następujące wyniki: 
srebrny medal za zajęcie ii miej-
sca w Międzynarodowym Tur-
nieju Taekwondo XiX Polish 
open XV Warwaw cup sierpień 
2012 r., i miejsce w Taekwondo 
olimpijskim w kategorii wagowej 
– 49 kg na XViii ogólnopolskiej 
olimpiadzie Młodzieży w spor-
tach letnich Małopolska 2012 r., 

dyplom za zwycięstwo w katego-
rii Sportowiec Roku – młodzież 
w  plebiscycie Rekiny Sportu 
Biała Podlaska – styczeń 2013 r. 
Za osiągnięcia sportowe w 2012 r. 
Mateusz otrzymał stypendium 
sportowe starosty bialskiego oraz 
nagrodę burmistrza Międzyrzeca 
Podlaskiego dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży za osiągnię-
cia indywidualne w dziedzinie 
kultura fizycznej i sportu w roku 
szkolnym 2012/2013. 

Dominika Poręba – uczen-
nica Zespołu Placówek oświa-
towych nr 1 gimnazjum nr 1 
z oddziałami integracyjnymi 
i Sportowymi w Międzyrzecu 
Podlaskim. Rodzice: Dorota 
i Krzysztof Poręba, opiekun na-
ukowy: Renata Latoch. Dzie-
dzina: nauka.

Osiągnięcia: i miejsce w ogól-
nopolskiej olimpiadzie przedmio-
towej z matematyki olimpus sesja 
zimowa, wyróżnienie za zajęcie 
9 miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie komputery i informatyka, 
wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie Kangur Mate-
matyczny, 3 miejsce w powiecie, 
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8 miejsce w województwie, 64 
miejsce w kraju w matematycznych 
mistrzostwach Polski dzieci i mło-
dzieży zorganizowanych w ramach 

ogólnopolskiego projektu Mate-
matyka innego Wymiaru. 

Karol Karczewski – uczeń 
Zespołu Placówek oświatowych 
nr 3 gimnazjum Sportowe nr 
3 w Międzyrzecu Podlaskim. 
Rodzice: Hanna i Sławomir Kar-
czewscy. Opiekuni artystyczni 
i naukowi: Jolanta adamczyk, 
Hanna Karczewska. Dziedzina 

zainteresowań: informatyczne, 
literackie, krótkofalarskie

Osiągnięcia: i miejsce w fi-
nale XX edycji Kaliskiego Kon-
kursu informatycznego, iii 
miejsce w eliminacjach woje-
wódzkich do ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego, 
udział w finale iii Międzyna-
rodowego Konkursu Edukacyj-
nego z cyklu „Wielcy Polacy XX 
wieku”, ii miejsce w Xii ogól-
nopolskim Konkursie Litera-
ckim „Mistrz Pióra”, iii miejsce 

Dominika Poręba

Karol Karczewski

w iii diecezjalnym konkursie 
ortograficznym „Dyktando pa-
pieskie”, i miejsce w Regional-
nym Konkursie Wiedzy o ojcu 

świętym, udział w finale ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy 
o ojcu świętym, udział w kon-
kursie wiedzy „Jan Paweł ii 
– papież rodzin”, wyróżnienie 
w konkursie „Mój region”, ii 
miejsce w szkolnym konkursie 
z języka niemieckiego, ii miejsce 
w szkolnym konkursie piosenki 
angielskiej, nagroda burmistrza 

miasta dla uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, i miejsce w kate-
gorii „F” w zawodach o puchar 
Wielkopolskiej Pyry edycja 2012 
(krótkofalarskie), iV miejsce 
w kategorii „E” w Krajowych 
Zawodach Krótkofalarskich, iii 
miejsce w kategorii „H” – sta-
cje z województwa lubelskiego 
SSB Quo Vadis 2012, członek 
prezydium Parlamentu dzieci 
i Młodzieży Województwa Lu-
belskiego w latach 2011 – 2013.

Anna Jóźwik

Bialska Biblioteka Peda-
gogiczna po raz drugi uczest-
niczyła w  projekcie „Link do 
przyszłości. Młodzi. internet. 
Kariera”, realizowanym przez 
Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa informacyjnego ze 
środków Microsoft, w ramach 
inicjatywy „YouthSpark” oraz 
Polsko-amerykańską Funda-
cję Wolności. Spotkanie miało 
miejsce 18 października podczas 
obchodów ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery.  gościem ii 
edycji była Paulina górecka, 
psycholożka, manager i  coach  
w firmie uczącej programowania 
za pomocą programowalnych 
klocków Lego. Pani Paulina, 
na co dzień zajmuje się opraco-
waniem i prowadzaniem zajęć 
RobocaMP oraz szkoleniami 
i  nadzorem merytorycznym. 
Współpracuje także z firmami 
i szkołami, które chciałyby mieć 
zajęcia z  robotyki w  swoich 
placówkach. aktywnie działa 
na rzecz łamania stereotypów 
w edukacji, m.in. związanych 
z płcią lub sztucznym podzia-
łem na umysły ścisłe i huma-
nistyczne. W spotkaniu wzięła 

Biała Podlaska

„Link do przyszłości” 
w Bibliotece Pedagogicznej 

udział młodzież licealna, która 
z zainteresowaniem słuchała 
młodej profesjonalistki. Liceali-
ści dowiedzieli się, jak wyglądała 
jej droga do sukcesu oraz dzień 
jej pracy. Luźna forma spotka-
nia sprawiła, że młodzi ludzie 
chętnie uczestniczyli w warszta-
tach, które miały przybliżyć im 
współczesny rynek pracy. Poznali 
zawody przyszłości, dowiedzieli 
się, czego warto się uczyć i co 
studiować, by znaleźć ciekawą 
pracę, jak wybrać zawód dla sie-
bie lub otworzyć własny biznes 
oraz jaka jest rola technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w pracy zawodowej i dlaczego 
warto uczyć się języków obcych, 
a także dokonali analizy swojego 
potencjału zawodowego. czekały 
quizy, pytania i wspólne ćwicze-
nia. Według młodzieży, spotkanie 
skłoniło ich do podejmowania no-
wych, lepszych decyzji dotyczących 
dalszej nauki oraz robienia tego, co 
sprawia przyjemność. inspirujące 
okazało się dla nich uświadomienie 
sobie tego, że przez porażkę łatwiej 
dążyć do celu.

Katarzyna Laskowska  
i  Krystyna Orluk
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To był wielki dzień dla Bia-
łej Podlaskiej i jej mieszkańców. 
W słoneczną niedzielę 13 paź-
dziernika w parku radziwiłłow-
skim spotkało się pięć tysięcy 
osób w różnym wieku. okazja 
była nie lada jaka. Po kilku mie-
siącach prac rekonstrukcyjno-
-konserwatorsk ich, oddana 
została mieszkańcom do użytku 
odnowiona starannie część dzie-
dzińca paradnego Radziwiłłów 
wraz z ogrodem włoskim. Zdobi 
je: efektowne ogrodzenie, 40 
ozdobnych lamp, odtworzona 
fontanna parkowa, labirynt wy-
sadzany grabami i  12 kwater 
zdobionych bukszpanami. ich 
urodę będzie można docenicie za 
parę lat, gdy dzisiejsze sadzonki 
podrosną. Jednak już dziś park 
prezentuje się okazale.

–  Dumą napawa nas fakt, 
że dzięki współpracy wielu ludzi 
wydobyta została wartość histo-
ryczna miejsca nawiązująca do 
magnackiego rodu Radziwiłłów, 
właścicieli Białej Podlaskiej sprzed 
400 lat. Ze zdjęć wykonanych 
helikopterem przypomina ono 
podparyski Wersal – stwierdził 
witający tłumy mieszkańców pre-
zydent miasta andrzej czapski. 
odnowienie dziedzińca parad-
nego i parku włoskiego w stylu 
sprzed 4 stuleci możliwe było 
dzięki programowi rewitalizacji 
miasta i niemałym funduszom na 
to przeznaczonym. Dość powie-
dzieć, ze tylko prace w parku ra-
dziwiłłowskim pochłonęły ponad 
3,5 mln zł. Jeszcze kilka lat temu 
rzadko kto uległby pokusie space-
rowania po parku. Teraz wygląda 
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Trzynastego o trzynastej

Powrót o 400 lat
to zupełnie inaczej, bo parkowe 
alejki pełne są przechodniów na-
wet wieczorem.

– cieszę się, że władze 
miasta z takim pietyzmem od-
twarzają wartości historyczne 
sprzed czterech stuleci – uważa 
Janusz Maraśkiewicz, dyrektor 
delegatury konserwacji zabytków 
w Białej Podlaskiej.

Rezultat kilkumiesięcznych 
starań ekipy budowlanej spółki 
Bialbud, spólki Zieleń oraz firmy 
Stanisława Banasiuka z Łukowa 
budzi podziw wielu osób.

o historii rodu Radziwił-
łów, pierwszych inwestycjach 
aleksandra Ludwika Radziwiłła 
z roku 1622 r. i kolejnych, trwają-
cych prawie 100 lat rozbudowach 
mówiła zajmująco przebrana 
w strój staropolski Małgorzata 
Nikolska, dyrektor Muzeum Po-
łudniowego Podlasia.

Po oficjalnych przemówie-
niach i powitaniu tłumu gości 
nastąpiło oficjalne przecięcie 
wstęgi z udziałem władz miasta, 
wykonawców i aktorów serialu 
telewizyjnego „To nie koniec 
świata”. osoby spodziewające się 
spotkania z lubianymi gwiazdami 
poczuli się nieswojo. Z licznej 
obsady przyjechał tylko artur 
Dziurman , grający ojca głównej 
bohaterki ani. Wspomagali go 
jak mogli: scenarzystka Hanna 
Węsierska i drugi kierownik pro-
dukcji Wojciech Strzeszewski. 
oblegał ich od początku tłum 
łowców autografów. organiza-
torzy zadbali o stoiska gastrono-
miczne, pokazy walk rycerskich 
i występy artystyczne. Pracow-

nicy warsztatów gastronomicz-
nych ZSZ nr 1 wydali tysiąc 
darmowych porcji grochówki, 
kiełbasy, szarlotki, kawy i her-
baty. Niektórzy specjalnie zre-
zygnowali z domowego obiadu, 
by skosztować miejskiego po-
częstunku. W roli wykonawców 
wystąpili: warszawska kapela 
podwórkowa Staśka Wielanka 
i zespół muzyczny Silk z soli-
stą Januszem Maleńczukiem. 
artysta ze Sławacinka Dużego 
kształcący się w gdańskiej aka-

demii Muzycznej przekonywał, 
że scena jest jego siłą. odre-
staurowany na razie częściowo 
park radziwiłłowski, który tak 
naprawdę parkiem został dopiero 
w latach międzywojennych mi-
nionego stulecia, będzie cieszył 
się wielką estymą mieszkańców 
Białej Podlaskiej. Jeśli ziszczą się 
plany władz samorządowych, za 
kilka lat dawna siedziba magna-
cka odzyska blask sprzed 400 lat.

Istvan Grabowski
Foto autor
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Takie motto przyświecało 
obchodom dwudziestolecia funk-
cjonowania w  nowych obiek-
tach Domu Pomocy Społecznej 
w Kozuli. Dla Domu Pomocy 
Społecznej – to wyjątkowy rok 
jubileuszowy. W październiku 
1993r – 20 lat temu pierwsi 
mieszkańcy zamieszkali w nowo 
wybudowanych obiektach,

– w 2003 roku 10 lat temu 
zostało powołane Stowarzysze-
nie Wsparcia Społecznego „Sto-
krotka”, wspierające działalność 
statutową Domu.

– w 2003 roku 10 lat temu 
odbył się pierwszy pięknie inte-
grujący środowiska osób niepeł-
nosprawnych festyn „Kocham 
cię życie”. Z tej okazji została 
zorganizowana uroczystość ju-
bileuszowa, w której uczestni-
czyło wielu dostojnych gości. 
obecnością zaszczycili: Elżbieta 
Seredyn, podsekretarz stanu 
w ministerstwie pracy i polityki 
społecznej, przedstawiciele wła-
dzy samorządowej: Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, andrzej 
czapski, prezydent miasta Biała 
Podlaska, Halina Mincewicz, 
dyrektor Powiatowego centrum 
Pomocy Rodzinie oraz wiele 
osób, które przyczyniły się do 
prawidłowego fu nkcjonowania 

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

20 lat funkcjonowania 
Domu Pomocy 
Społecznej w Kozuli
„To nie sztuka 
wybudować nowy dom
sztuka sprawić 
by miał w sobie duszę”.

domu, dyrektorzy, mieszkańcy 
i pracownicy zaprzyjaźnionych 
domów pomocy społecznej. ofi-
cjalna część uroczystości doty-
czyła jubileuszu domu. Dyrektor 
Krystyna czyżewska w kilku 
zdaniach przybliżyła działal-
ność domu oraz poinformowała, 
że jest to wspaniała okazja do 
podziękowania i zaprezentowa-
nia wielu zacnych ludzi, którzy 

przyczyniali się do rozbudowy 
tej placówki oraz pracowników 
tego domu, ludzi tworzących tę 
20-letnią historię. Słowa podzię-
kowania zostały skierowane do 
pracowników domu, za podjęcie 
się realizacji wielkiej i zaszczytnej 
misji,  służby drugiemu człowie-
kowi potrzebującemu pomocy. 

Za nieprzerwany 20-letni 
staż pracy 40 pracowników otrzy-
mało od starosty bialskiego po-
dziękowania i dyplomy. Ponadto 

wyjątkowo zaangażowani pra-
cownicy zostali odznaczeni za-
szczytnym medalem „Zasłużony 
dla powiatu bialskiego”. 3 pra-
cowników zostało wskazanych 
do odznaczenia Złotymi Krzy-
żami Zasługi. Uhonorowano 
najdłużej mieszkających, czyli 
od początku powstania domu, 
czterech mieszkańców, z czego 
dwoje odebrało osobiście gratu-
lacje i podziękowania. W imieniu 
mieszkańców serdeczne podzię-
kowanie za troskę o godne życie 
osób wymagających całodobo-
wej opieki zostały skierowane 
pod adresem starosty, Zarządu, 
Rady Powiatu i PcPR-u. Miłym 
akcentem uroczystości były prze-
kazane wyrazy wdzięczności dla 
osób, które finansowo wspierają 
naszą działalność, między innymi 
deklarują wpłatę z 1% podatku. 
Wieloletni przyjaciele domu, 
niemieccy przedsiębiorcy Horst 
i Thomas Schneider, za troskę 
o  lepszy byt, bardziej radosne 
dzieciństwo oraz sfinansowanie 
wielu potrzeb dla najmłodszych 
mieszkańców domu zostali od-
znaczeni przez starostę bialskiego 
medalem „Zasłużony dla powiatu 
bialskiego”.  Uroczystość ta była 
również okazją do oficjalnego 

zakończenia budowy kolektorów 
słonecznych do ogrzewania wody. 
Zakończona została realizacja 
projektu 

„Termomodernizacja i do-
stosowanie do wymogów prze-
ciwpożarowych Domu Pomocy 
Społecznej w Kozuli”. Koszt pro-
jektu kształtował się w granicach  
2 mln zł. Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonały władze 
powiatu, Urzędu Marszałkow-
skiego, projektanci i wykonawcy 

zadania. Wykonana inwestycja 
w znacznym stopniu wpłynie na 
zmniejszenie kosztów utrzymania 
Domu. Zwieńczeniem oficjal-
nych obchodów jubileuszowych 
była część artystyczna pt. „20 lat 
minęło”, przygotowana wspólnie 
przez pracowników i mieszkańców 
domu. ambitnie przygotowane 
występy artystyczne były dedy-
kowane wszystkim gościom, dar-
czyńcom i sympatykom naszego 
domu. Na zakończenie każdy 
został poczęstowany jubileuszo-
wym tortem. Następnie uczestnicy 
imprezy spotkali się na zabawie 
festynowej, a za aktywny udział 
artyści otrzymywali nagrody. 
okres tych 20 lat to ciągła roz-
budowa i modernizacja bazy lo-
kalowej, przy ciągłym zachowaniu 
najwyższych zasad oszczędności, 
to dążenie do osiągnięcia i udo-
skonalenia wymaganych standar-
dów i wzbogacania istniejącego 
dorobku, to kilkukrotne zmiany 
profilu domu, dostosowujące się do 
potrzeb środowiska. obecnie DPS 
posiada 220 miejsc. Jest placówką 
wieloprofilową przystosowaną 
dla ludzi przewlekle somatycznie 
chorych, w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnych intelektualnie 
dorosłych i dzieci oraz dla osób 
chorych psychicznie. Położony 
jest na terenie malowniczego 
XiX wiecznego parku tworzącego 
swoisty mikroklimat sprzyjający 
psychicznemu i fizycznemu zdro-
wiu mieszkańców. Dom mieści się  
w czterech pawilonach i zabytko-
wym pałacu, gdzie każdy profil 
ma swoje przeznaczenie. Liczne 
pracownie terapeutyczne, kaplica, 
świetlica, sala gimnastyczna, sala 
doświadczania świata, hydrotera-
pia, hipoterapia stwarzają możli-
wości aktywnego spędzania czasu, 
zgodnie z zainteresowaniami, 
możliwościami zdrowotnymi 
oraz wyznaniem. Misją Domu 
jest stworzenie rodzinnej atmo-
sfery. Zespół pracowników, który 
w sposób profesjonalny wykonuje 
swoje zadania, stwarza taki system 
opieki, który daje mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa, atmo-
sferę wzajemnego zaufania, poczu-
cie autentycznej troski o ich sprawy. 
Wszystko to wraz z podlaską 
kuchnią, domowym wyżywieniem 
sprawia, że mieszkańcy czują się jak 
u siebie w domu. 

(a)
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Rok 2013 jest dla bialskiego 
rzemiosła rokiem szczególnie 
ważnym, ponieważ zbiegło się 
aż kilka ważnych dat. Przede 
wszystkim 95 lat istnienia ce-
chu Bialskiego, 15- lecie Rze-
mieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, 10- lecie współpracy 
międzynarodowej, a za tym 
wszystkim stoi ponad 320- let-
nia tradycja rzemieślnicza miasta.

W dniu inauguracji obcho-
dów Dnia Patrona Miasta św. 
Michała 27 września rozpo-
częto obchody rocznic związa-
nych z cechem Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Białej Pod-
laskiej. Uroczystej mszy św. 
przewodniczył ks. biskup antoni 
Dydycz, który w wygłoszonej 
homilii dużo miejsca poświęcił 
rzemiosłu i pracy rzemieślnika.

– Rzemiosło to zakłady – 
mówił. Rzemiosło to miejsca 
pracy, rzemiosło to usługi, ale 
przede wszystkim rzemiosło 
to ludzie, którzy zaspokajają 
potrzeby bliskich. Rzemiosło 
zawsze było i jest z ludźmi, jest 
wierne tradycjom patriotycznym 
i katolickim. Po mszy Zarząd 
cechu i rzemieślnicy razem 
z Radą Miasta i zaproszonymi 
gośćmi uczestniczyli w uroczystej 
sesji Rady Miasta, podczas której 
podstarszy cechu Zenon śledź 
wystąpił z referatem „Rzemiosło 
w życiu Białej Podlaskiej”. Zbi-
gniew Marchwiak, prezes izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Lublinie za współpracę z rze-
miosłem bialskim odznaczył 
Złotym Medalem im. Jana Ki-
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95- lecie Cechu 
Rzemieślników 
i Przedsiębiorców

lińskiego „Za zasługi dla rzemio-
sła” prezydenta Białej Podlaskiej 
andrzeja czapskiego.

Młodzież Szkół Rzemieśl-
niczych z mistrzami szkolącymi 
i nauczycielami wzięła udział 
w Ja rma rk u Micha łow y m 
na Placu Wolności, promując 
rzemiosło wśród społeczności 
bialskiej. Uczniowie fryzjerstwa 
przygotowali stoiska fryzjerskie, 
prezentowali swoje umiejętności, 
wykonując fryzury okolicznoś-
ciowe dla uczestników jarmarku. 

Rzemieślnicy z Bialskiego cechu 
przygotowali degustacje swoich 
wyrobów. Firma Partner Jadwigi 
Turuty proponowała pyszny żu-
rek. grzegorz Radkiewicz z Za-
kładu cukierniczego Kryształka 
częstował apetycznymi pacz-
kami, zaś Zakład Piekarski „Tur” 
państwa Turów chrupiącymi 
bułeczkami i drożdżówkami. 
Zakład Feliks z Rossosza przy-

gotował degustację smacznych 
kiełbasek i smalcu z ogórkiem.

11 października br. Domu 
Rzemiosła miały miejsce dal-
sze uroczystości rocznicowe, 
połączone z pbchodami Dnia 
Edukacji Narodowej. otworzył 
je dyrektor biura Mieczysław 
Maciejczyk. Poczet sztandarowy 
w składzie: Mieczysław Banca-
rzewski, nauczyciel i uczennice 
Emilia czurak i Dorota Krukow-
ska wprowadził sztandar cechu.

– Dzisiaj w Domu Rzemiosła 
spotykamy się w tak zacnym gro-
nie – mówił Mieczysław Maciej-
czyk, aby świętować dokonania 
cechu i oświaty rzemieślniczej. 
Serdecznie witam wszystkich 
obecnych na dzisiejszej uroczy-
stości, szczególnie gospoda-
rzy – Zarząd Bialskiego cechu 
ze starszym cechu Edwardem 
czapskim, którego proszę o za-
branie głosu.

Witając wszystk ich ze-
branych i zaproszonych gości 
Starszy cechu Edward czap-
ski mówił: – Pragnę w imieniu 
Zarządu Bialskiego cechu go-
rąco przywitać jego ekscelencję 
biskupa antoniego Pacyf ika 
Dydycza, ordynariusza diece-
zji drohiczyńskiej, honorowego 
obywatela Białej Podlaskiej, dłu-

goletniego gwardiana w zakonie 
Braci Mniejszych Kapucynów 
w Białej Podlaskiej, który w tym 
roku obchodził jubileusz 50.le-
cia święceń kapłańskich. Ksiądz 
biskup zawsze z życzliwością pa-
trzył na bialskie rzemiosło i znaj-
dował czas żeby w ważnych dla 
nas chwilach być z nami. Witam 
ks. Mariusza Boguszewskiego, 
dyrektora Biura Prasowego i dy-

rektora administracyjnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie. Radzi jesteśmy, 
że jest z nami gospodarz Ziemi 
Bialskiej Tadeusz Łazowski, 
starosta bialski. Witam przed-
stawicieli Kuratorium oświaty: 
andrzeja Mironiuka, kierownika 
oddziału i starszego wizytatora 
annę Wrzosek. Są z nami na-
sze władze z Lublina: Zbi-
gniew Marchwiak, prezes izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz Marta Jankowska, dyrek-
tor ds. Strategii i Rozwoju. 
Przyjechali do nas także goście 
z Niemiec ze Szkoły Zawodowej 
w Rheine: Hans Dieter i alek-
sander Skawran wraz z osobami 
towarzyszącymi. W tym roku 
obchodzimy 10.lecie wymiany 
zawodowej uczniów naszych 
szkół. Witam delegacje Bractwa 
Strzelców Kurkowych z hetma-
nem Lechem orlińskim, Szcze-
panem Kalinowskim, królem 
Bractwa i Radosławem Sebastia-
niukiem, kanclerzem Kapituły 
odznaczeń Bractwa Kurkowego. 
Mile dzisiaj witamy panie współ-
pracujące na co dzień z cechem: 
Mariolę Petru, dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr. 4 i Stani-
sławę Daniluk, dyrektora Bursy 
Szkolnej. Serdecznie witam was 

drodzy uczniowie, nauczyciele 
z dyrektor iwoną Kulhawczuk 
na czele. Witam wychowawców 
centrum Kształcenia i Wycho-
wania, mistrzów szkolących, 
członków cechu, pracowników 
cechu i Szkół Rzemieślniczych 
oraz sponsorów dzisiejszego dnia 
Romana Bodziaka z firmy Ho-
ryzont i Jadwigę Turutę z firmy 
Partner.
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Dyrektor Szkoły Rzemieślni-
czej iwona Kulhawczuk w swoim 
wystąpieniu mówiła między in-
nymi o historii i dniu dzisiejszym 
szkoły: – Kształcenie uczniów 
rzemiosła zawsze było związane 
z cechami rzemieślników, którzy 
dbali o przygotowanie kadry nie-
zbędnej dla dalszej kontynuacji 
swoich profesji. W roku szkolnym 
1998/1999 z inicjatywy Starszego 
cechu Józefa Piśniaka i kierow-
nika cechu Stanisława czecha 

została założona własna rzemieśl-
nicza szkoła zawodowa. Placówka 
otrzymała uprawnienia szkoły 
publicznej. Wówczas bialska 
szkoła była jedyna taka placówka 
w kraju prowadzona przez cech. 
W pierwszym roku istnienia 
szkoły w trzech oddziałach wie-
lozawodowych klas pierwszych, 
naukę podjęło 101 uczniów w 15 
zawodach. Liczba ok. 210 ucz-
niów w 9-8 oddziałach utrzymuje 
się przez dotychczasowy okres 
funkcjonowania szkoły.

obecnie kształcimy mło-
dzież w 16 zawodach. od czasu 
powołania po dzień dzisiejszy 
szkołę ukończyło 872 uczniów. 
oprócz popularnych zawodów 
takich jak: mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz, cu-
kiernik, stolarz, fryzjer, kształ-
ciliśmy także m.in. rzeźników 
wędliniarzy, zegarmistrzów 
i drogowców.

Młodzież Szkół Rzemieślni-
czych przygotowała pomysłowy, 
interesujący, kreatywny występ 
artystyczny. Najpierw teledysk 
promujący RZSZ, w wykonaniu 

uczniów pod kierunkiem Sylwii 
Koncewicz, Marioli Mirońskiej 
i Joanny Harasimiuk. Następ-
nie scenka z życia rzemieślnika 
przygotowana przez uczniów 
i nauczycielkę języka polskiego 
annę Staszewska- Sagan. Pio-
senkę Noheo śpiewali Kasia 
czerwińska z kl. ii c zawód 
kucharz i adam Zubkowicz 
z kl. ii zawód fryzjer. Pokazy 
taneczne przygotowane były 
przez nauczyciela wychowania 

fizycznego Małgorzatę Denisiuk. 
Uczniowie: Judyta Skwara z iii 
kl. gimnazjum, Natalia Mróz 
z ii c RZSZ, Patrycja Mróz iii 
g, Kasia czerwińska ii c, i adam 
Zubkowicz ii b śpiewali piosenkę 
„Dzięki wam” autorstwa Judyty 
Skwara i Natalii Mróz.

Starszy cechu Edward 
czapski podziękował młodzieży 
i tradycyjnie przekazał im słodki 
upominek. Po części artystycznej 
nastąpiło wręczenie rzemieślni-
czych odznaczeń i wystąpienia 
zaproszonych gości.

Platynowy medal im. Jana 
Kilińskiego „Za zasługi dla rze-
miosła” Zbigniew Marchwiak 
i Marta Jankowska wręczyli: bi-
skupowi drohiczyńskiemu o. an-
toniemu Pacyfikowi Dydyczowi; 
staroście bialskiemu Tadeuszowi 
Łazowsk iemu; Edwardowi 
czapskiemu, starszemu cechu 
Bialskiego. Tym samym meda-
lem został odznaczony podstar-
szy cechu Zenon śledź podczas 
uroczystości izby w Lublinie.

Złoty medal im. Jana Kiliń-
skiego „Za zasługi dla rzemiosła” 

Zbigniew Marchwiak i Edward 
czapski wręczyli: Władysławowi 
Zaciurze, mistrzowi szkolącemu 
w ślusarstwie; Janowi Bali, pra-
cownikowi cechu; Janinie Racz-
kowskiej, pracownikowi cechu 
oraz Małgorzacie Stasiuk, pra-
cownikowi cechu i szkoły.

Srebrny medal im. Jana Ki-
lińskiego „Za zasługi dla rze-
miosła” Zbigniew Marchwiak 
i Edward czapski wręczyli: Ta-
deuszowi Kozakiewiczowi, mi-

strzowi szkolącemu w stolarstwie; 
Kazimierzowi Mikołajukowi, 
mistrzowi szkolącemu w mecha-
nice pojazdowej; Waldemarowi 
Romaniukowi, mistrzowi w za-
wodzie kamieniarskim; Stanisła-
wowi Romaniukowi, mistrzowi 
w zawodach budowlanych; 
andrzejowi Tokarskiemu, mi-
strzowi szkolącemu w mechanice 
pojazdowej.

Honorową odznakę Rze-
miosła z rąk Zbigniewa Mar-
chwiaka i Edwarda czapskiego 
otrzymali: andrzej Mironiuk, 
kierownik oddziału zamiej-
scowego Kuratorium oświaty; 
anna Wrzosek, starszy wizyta-
tor Kuratorium oświaty; Hans 
Dieter Hardt, nauczyciel zawodu 
szkoły w Rheine; aleksander 
Skawran, nauczyciel zawodu 
szkoły w Rheine; Małgorzata 
Kiec, nauczycielka j. polskiego; 
Marian cydejko, mistrz szko-
lące w mechanice pojazdowej; 
andrzej Kadłubowski,- mistrz 
w stolarstwie; Marta Michałow-
ska, nauczycielka języka angiel-
skiego; anna Staszewska-Sagan, 

nauczycielka języka polskiego; 
Feliks Syrytczyk, mistrz gastro-
nomii; anna i Kazimierz Turo-
wie, mistrzowie piekarstwa oraz 
Stefan Wygas, mistrz szkolący 
w zawodzie elektryk.

Srebrną odznakę Mistrza 
za szkolenie uczniów w rzemio-
śle z rąk Zbigniewa Marchwiaka 
i Edwarda czapskiego otrzy-
mali: Mieczysław Maciejczyk, 
dyrektor Biura cechu; iwona 
Kulhawczuk, dyrektor Szkół 
Rzemieślniczych; Maciej czech, 
zastępca dyrektora Szkół Rze-
mieślniczych; Dorota Krzy-
mowska, mistrzyni fryzjerstwa; 
Małgorzata Denisiuk, nauczy-
cielka wychowania fizycznego; 
iwona Zawadzka, nauczycielka 
zawodu cukiernik; Zbigniew 
Władzimiruk, nauczyciela wy-
chowania fizycznego; Mieczy-
sław Bancarzewski, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych

odznaczenie Zasłużonemu 
izba Rzemieślnicza wręczono: 
dziennikarce Ewie Koziarze; 
Jarosławowi Żukowi, nauczy-
cielowi BHP; annie Ferens, 
pracownikowi szkoły; Joannie 
Harasimiuk, doradcy zawodo-
wemu szkoły; Sylwii Koncewicz, 
nauczycielce języka angielskiego 
i Katarzynie chmielewskiej, pra-
cownikowi cechu.

Starosta bialski Tadeusz Ła-
zowski z okazji 95.lecia Bialskiego 
cechu medalem „Zasłużony dla 
powiatu bialskiego” uhonorował: 
Edwarda czapskiego, starszego 
cechu Bialskiego, Mieczysława 
Maciejczyka, dyrektora Biura 
cechu, Zenona śledzia, podstar-
szego cechu Bialskiego. W tym 
roku medalem został także od-
znaczony wieloletni kierownik 
cechu Stanisław czech.

– Byłem na uroczystościach 
90-lecia cechu Bialskiego – mó-
wił Zbigniew Marchwiak, prezes 
izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Lublinie. Pięć lat, a wy-
daje się tak niedawno. Ten czas 
nie został zmarnowany. Dobrze 
rozwijająca się szkoła, dzisiaj 
zobaczyliśmy, że ta młodzież 
ma w sobie duży potencjał arty-
styczny, a więc zainteresowania, 
co dodatkowo kształtuje ich cha-
raktery i postawy. 15.lecie szkoły 
to dobry moment, aby podkreślić, 
że wybrany system kształcenia: 
szkoła i praktyka w zakładzie 
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przynosi efekty. Mając na uwa-
dze duże bezrobocie wśród mło-
dzieży w naszym kraju, cieszę się 
z osiągnięć tej szkoły. cech Bial-
ski od zawsze jest jednym z naj-
bardziej aktywnych, jest mocnym 
filarem izby. Zawsze uczestniczy 
we wszystkich organizowanych 
przedsięwzięciach. obecnie 
przede wszystkim wyróżnia się 
dzięki prowadzeniu szkół rze-
mieślniczych. Takich cechów 
w kraju mamy zaledwie kilka. 
a cech Bialski robi to wzorcowo 
i ma dobre elity, bo u nas w kraju, 
w różnych środowiskach brakuje 
elit. Nie wystarczy coś robić, 
trzeba to jeszcze robić mądrze 
i z myślą żeby służyło ludziom. 
Z dużym sentymentem wspo-
minam cechowych działaczy. 
Nieżyjących już: Mariana So-
bieszczuka i andrzeja Szmydke. 
aktywnie działających na rzecz 
środowiska rzemieślniczego: 
Władka Zaciurę, Zenka śledzia, 
anię olszewską, Jadwigę Turutę. 
Wiosną na Walnym Zgromadze-
niu okazało się, że na emeryturę 
odchodzi Stanisław czech. 
Zawsze był człowiekiem wy-
ważonym, mądrym, chętnym 
do publicznego funkcjonowania. 
Z rozwagą i rozsądnie potrafił 
łączyć ludzi. Poznałem go jako 
młody działacz, kilkanaście lat 
temu w cechu. Zrobił na mnie 
wrażenie swobodą wypowiedzi, 
trafnością puent i subtelnym 
dowcipem. czas jego pracy 
w Bialskim cechu to kawał hi-
storii. Rzemiosło to trudna praca, 
nie ma pewności, że każdego 
miesiąca na konto spłyną pienią-
dze. Wszystko trzeba wypraco-
wać, cały czas ponosi się ryzyko, 
ale przynosi też ta praca ogromną 
satysfakcję. Tak jak w każdym 
zawodzie tak samo w rzemiośle, 
nie każdy chce, nie każdy potrafi, 
nie wszyscy muszą i mogą.

Rzemiosło na Podlasiu
Szukając początków rzemio-

sła w Białej Podlaskiej rzemieśl-
nicy mówią, że wszystko zaczęło 
się od szewców, którzy poprosili 
księżnę Katarzynę z Sobieskich 
Radziwiłłową o przywilej usta-
nowienia cechu, czyli organi-
zacji zapewniającej członkom 
wykonywanie rzemiosła w mie-
ście. Tym samym od listopada 
1693 r., czyli od daty nadania 
przywileju, mówi się o począt-

kach korporacyjnego rzemiosła 
w Białej Radziwiłłowskiej a dzi-
siaj Podlaskiej. Warto przypo-
mnieć, że to właśnie Katarzyna 
z Sobiesk ich Radziwił łowa 
rozwinęła Białą gospodarczo. 
To za jej rządów powstało sie-
demnaście różnych manufaktur: 
kobiernicza, kilimów, fajansów, 
hafciarnia, pracownia szklarska, 
szlifierska, kamieni szlachetnych, 
tapicerska, stolarska, sztukator-
ska, snycerska, ślusarska. Produ-
kowano wozy i kolaski. Powstała 
również cegielnia, pracownia 
introligatorska, wytwórnia da-
chówek, ludwisarnia, warsztat 
namiotnicy i warsztaty tkackie. 
Biała słynęła ze swoich manu-
faktur, a wiedza i umiejętności 
zdobywane przez ludzi niewąt-
pliwie przyczyniły się do rozwoju 
rzemiosła na tym terenie.

Trzeba zwróc ić uwagę 
na fakt, że dawniej każdy dwór, 
każda wieś miała swoich rze-
mieślników, a więc ludzi któ-
rzy potrafili coś więcej – cieśli, 
stolarzy, kowali, stelmachów, 
garncarzy, kołodziei, kuśnierzy. 
To dzięki rzemieślnikom ludzie 
zapewniali sobie pewną samo-
wystarczalność. Rozbiory Polski 
zahamowały rozwój gospodarczy, 

ale nadal rzemieślnicy pracowali 
i nauczali swoich następców. 
Rzemiosło było obecne w mie-
ście, o czym jeszcze dzisiaj świad-
czą zgromadzone w Sali Tradycji 
Bialskiego cechu w Domu Rze-
miosła przy ul. Moniuszki dy-
plomy mistrzowskie i świadectwa 
czeladnicze z tamtego okresu. 
W odrodzonej Polsce w 1918 r. 
a więc 95 lat temu, powstaje sa-
morząd rzemieślniczy jako jedno 

zrzeszenie wszystkich bialskich 
branż rzemieślniczych, którym 
kierowało koło starszych i pod-
starszych pod przewodnictwem 
mistrza szewskiego Władysława 
iwanickiego, który był jedno-
cześnie wiceburmistrzem Białej 
i członkiem zarządu miasta.

20 proc. mieszkańców mia-
sta było związane z rzemiosłem. 
Wówczas wielu rzemieślników 
wypełniało mandaty radnych 
miasta, co świadczyło o dużym 
zaangażowaniu rzemiosła w życie 
społeczne i samorządowe miasta.

W okresie dwudziestole-
cia międzywojennego tworzyło 
się rzemiosło rodzinne. Fabryka 
Raabego i Państwowa Wytwór-
nia Samolotów zatrudniła wielu 
rzemieślników, ale też ludzi, 
których uczono wykonywania 
różnych zawodów, przy produk-
cji samolotów. W 1925 r. bialski 
burmistrz przeprowadził rejestra-
cje rzemieślników. W powiecie 
bialskim było 2111 zakładów 
działających legalnie i około 400 
bez żadnych pozwoleń czy przy-
należności. Bialscy rzemieślnicy 
nie tylko uczestniczyli w życiu 
gospodarczym miasta. Udzielali 
się na rzecz miasta gromadząc 
fundusze na pomoc zimową dla 

bezrobotnych, byli w Fundu-
szu obrony Kraju, uczestniczyli 
w obchodach 20.lecia 34 Pułku 
Piechoty, ufundowali też sztan-
dar dla 9 Pułku artylerii Lekkiej. 
Dla kościoła pw. Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny wykonali 
ołtarz, który wystawiano w Boże 
ciało. Uczestniczyli także w wy-
stawach twórczości przemysłowej, 
na których prezentowali swoje 
wyroby, brali również aktywny 

udział w organizowanych uroczy-
stościach miejskich.

W pamięci Bialczan, tych 
pamiętających czasy przedwo-
jenne utkwił słynny blaszany 
łabędź – łódka mieszcząca 16 
osób, który pływał po Krznie 
i przez lata był wielką atrakcją. 
Łabędzia wykonał mistrz Boh-
dan Knyszyński. okres okupacji 
niemieckiej przyniósł znaczne 
straty wśród bialskiej branży 
rzemieślniczej. czcząc pamięć 
poległych, bialscy rzemieślnicy 
ufundowali przy tablicy straceń 
na Placu Wolności ramę dekora-
cyjną ogrodzenia, znicz i ryngraf. 
Lata 1953-56 to ponownie bar-
dzo trudny okres dla rzemiosła 
bialskiego. W tym okresie two-
rzone były rządowe spółdzielnie 
pracy, do których „na siłę” zapi-
sywali rzemieślników.

W okresie odwilży, w 1957 r. 
z inicjatywy starszego cechu 
Mariana Sobieszczuka, znanego 
prawie każdemu Bialczaninowi 
zegarmistrza, zawiązał się ko-
mitet budowy Domu Rzemio-
sła przy ul. Moniuszki 20, gdzie 
do dziś mieści się siedziba Bial-
skiego cechu. Na mistrzu ce-
chowym spoczywa i spoczywał 
obowiązek kształcenia swoich na-
stępców – uczniów czyli czelad-
ników. cech Bialski już w 1923 r. 
otworzył Szkołę Rzemiosł, po-
tem w 1943 r. podczas okupacji 
została na rok reaktywowana. 
ale dopiero od 1999 r. możemy 
mówić o powstaniu bialskiego 
szkolnego systemu kształcenia 
czeladników. cech Bialski jako 
jeden z nielicznych w kraju pro-
wadzi własne szkoły. Piętnaście 
lat temu założono Rzemieślni-
czą Zasadniczą Szkołę Zawo-
dową w Białej Podlaskiej, która 
obecnie kształci w 16 zawodach. 
Dotychczas mury szkoły opuś-
ciło 872 uczniów, z tego tytuł 
czeladnika zdobyło 797 tj. 91 
proc. wszystkich absolwentów. 
Najwięcej wyszkolono mechani-
ków pojazdów samochodowych 
i kucharzy. obecnie do cechu 
Bialskiego należy 96 zakładów 
rzemieślniczych, które służą 
mieszkańcom miasta i powiatu. 
Rzemiosło ma w Białej Podla-
skiej bardzo bogate tradycje, było 
i jest widoczne w życiu miasta.

Ewa Koziara
Foto: Anna Ferenc
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Minęło 65 lat od czasu, 
gdy w  1948 roku 
założono w  Białej 

Podlaskiej Bibliotekę Pedago-
giczną. Tak ważną uroczystość 
patronatem objął Krzysztof 
Hetman, marszałek wojewódz-
twa lubelskiego. 65. urodziny 
biblioteka przygotowała przy 
współpracy z LScDN oddział 

w  Białej Podlaskiej ( Jadwiga 
Romaniuk dyrektor), Zespo-
łem Szkół w Łomazach (anna 
Filipiuk dyrektor), Zarządem 
głównym Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich (Elżbieta 
Stefańczyk przewodnicząca).  

Biblioteka skierowała dużo cie-
płych słów i podziękowań pod 
adresem Marka Sikory, dyrektora 
departamentu kultury, edukacji 
i  sportu Urzędu Marszałkow-
skiego, andrzeja czapskiego 
prezydenta miasta Biała Pod-
laska, dyrektorów i nauczycieli 
szkół, przedszkoli i innych pla-
cówek oświatowych, oraz spon-
sorom działalności biblioteki. 
ostatnie lata działalności biblio-
teki przedstawione zostały na 
prezentacji multimedialnej. go-
ście mieli też szansę wysłuchać 
wykładu Elżbiety Stefańczyk, 

przewodniczącej Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Tematem 
wykładu była: „Sytuacja  biblio-
tek w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rozporzą-
dzenia MEN z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bi-
bliotek pedagogicznych. odbył 
się też koncert. To już zaanga-

żowanie i wykonanie młodzieży 
z Zespołu Szkół w Łomazach. 
Wystąpił chór Kanon założony 
w 2002 r. z inicjatywa grzego-
rza Kulickiego. Był też występ 
zespołu gitarowego. Za uświet-
nienie występami uroczystości 

urodzin, podziękowania mło-
dym artystom złożyła dyrektor 
Biblioteki Pedagogicznej w Białej 
Podlaskiej Bogusława Misiejuk. 
Biblioteka Pedagogiczna to bar-
dzo prężnie działająca instytucja. 
Nie jest w tyle, a wręcz przeciw-
nie stara się wychodzić z inicjaty-
wami przed szereg. Jak zauważyła 
Elżbieta Stefańczyk, to zasługa 
zgranej ekipy biblioteki. Już 
w zeszłym roku biblioteka rozpo-
częła podpisywanie porozumień 
o  współpracy, z  dyrektorami 
szkół, przedszkoli i  placówek 
oświatowych, wyprzedzając tym 

samym przypisane bibliotekom 
tego typu nowe zadania. Bial-
ska biblioteka realizowała szereg 
działań wspomagających nauczy-
cieli, nauczycieli bibliotekarzy 
a także szkoły i przedszkola. Pra-
cownicy biblioteki uczestniczyli 
w spotkaniach rad pedagogicz-
nych prezentując własne zasoby 
i  ofertę programową. W  tym 
roku szkolnym, od września do 
dziś, przeprowadzono już 15 za-
jęć dydaktycznych o różnorod-
nej tematyce dla 281 uczniów 
różnego rodzaju szkół. Wy-
stawy prezentowane w bibliotece 
zwiedziło prawie 150 uczniów. 
W ostatni wtorek na przykład, 
bibliotekę przy ul. Kolejowej 
odwiedziły dwie grupy dzieci 
na kolejnych już „Urodzinach 
Kubusia Puchatka”, a w zeszły 
piątek uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych na kolejnej edycji 
projektu „Link do przyszłości”. 
19 października biblioteka peda-
gogiczna brała udział w otwar-
tym Dniu Logopedii. Już dziś 
Biblioteka Pedagogiczna zaprasza 
na spotkanie autorskie z izabelą 
Kłusek. odbędzie się ono 24 
października o godz. 14.30. Za-
proszenie dotyczy także non stop 
otwartej wystawy w holu siedziby 

biblioteki poświęcone twórczości 
Juliana Tuwima. a w gablotach 
ciekawa prezentacja ukazująca 
pracowników biblioteki nie jako 
moli książkowych, ale ludzi z cie-

kawymi, nierzadko szalonymi 
i nietuzinkowymi zainteresowa-
niami.

Biblioteka Pedagogiczna ofe-
ruje: poradniki dla nauczycieli 
i rodziców, podręczniki akade-
mickie, wyjątkowe tytułu lite-
ratury pięknej, książki do nauki 
języków obcych, filmy dla dzieci 
i młodzieży, płyty z piosenkami, 
audiobooki.

Biblioteka zapewnia: wolny 
dostęp do książek, bezpłatny in-
ternet, 130 tytułów czasopism, 
tematyczny zbiór artykułów 
z czasopism, wypożyczenia „na 
noc” książek dostępnych tylko 
w czytelni.

Bibl iotek a organ izuje : 
spotkania autorskie, warsztaty 
tematyczne, konkursy, lekcje bi-
blioteczne, konferencje, wystawy, 
sympozja.

Biblioteka bierze udział 
w ogólnopolskich akcjach: odjaz-
dowy bibliotekarz, tydzień biblio-
tek, cała Polska czyta dzieciom, 
uwolnij książkę, księgozbiór. 

Współpracują z biblioteką: 
szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne, szkoły 
wyższe, przedszkola, biblioteki 
uczelniane, publiczne i naukowe, 
placówki oświatowo – wychowaw-

cze, samorządy lokalne, świetlice 
środowiskowe, domy kultury, 
stowarzyszenia, wydawnictwa, 
księgarnie, fundacje, media.
Mariusz Maksymiuk – Radio Biper

65 lat istnienia 
Biblioteki 
Pedagogicznej 
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Właśnie minęło 60 lat od 
powołania w Białej Podlaskiej 
pierwszych struktur bialskiego 
koła Polskiego Związku głu-
chych. Był rok, 1953 gdy koło 
powstawało. Jak w  życiu, tak 
i w organizacji były lata lepsze 
i gorsze. Nie da się zauważyć, że 
rok 2013 jest dla bialskich głucho-
niemych rokiem szczególnym. To 
być, albo nie być dla PZg w re-
gionie. członkowie koła poczuli 
siłę wspólnoty i powróciła chęć 
trwania. Urodziny świętowali, 
więc pełni obaw o swój budynek 
przy Sienkiewicza 1 jak i pełni na-
dziei na pozytywne decyzje War-
szawy i Lublina już w najbliższej 
przyszłości. Prezesem koła PZg 
w Białej Podlaskiej został antonii 
grabek, zastępcą prezesa Zdzi-
sław Kuprianiuk, sekretarzem 
wybrano Stanisława Romaniuka, 
a  rolę skarbnika powierzono 
antoniemu Żukowi. od chwili 
zmiany zarządu koło nabrało 
życia. odnawiane są kontakty, 
wracają byli członkowie, rozpo-
czynają się realizacje pomysłów na 
aktywizację i rehabilitację. Bial-
skie koło PZg poprzez wręczenie 
dyplomów postanowiło uhono-
rować i zaakcentować wsparcie 
koła poprzez następujące osoby 
i  instytucje. Dyplomy otrzy-
mali: prezydent miasta andrzej 
czapski, dyrektor BcK anna 
Leszczyńska, właściciel ZRB 
-Stanisław Romaniuk, prezes Si 
„Elremet” Krzysztof iwanicki  
(w zastępstwie dyplom odbierała 
Katarzyna Barandziak, zastępca 
prezesa). Dyplomy dla członków 
Polskiego Związku głuchych 
otrzymali: Bogdan gdela, Da-
riusz Barysz, Krzysztof Korze-
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Jubileusz 60-lecia Polskiego Związku Głuchych
niewski, Krzysztof Michalczuk 
– wiceprezes Polskiego Związku 
głuchych, arkadiusz Szosta-
kiewicz, Stefania Wolf, Elżbieta 
Wojtysiak, Janusz Maksymiuk.  
Poprzez minione lata PZg 
w Białej Podlaskiej kierowali: 
Tadeusz Wojnarski i Bronisław 
Wolf. To oni wypracowali pod-
waliny pod obecny kształt i wiel-
kość koła. Również ich praca 
pozwoliła na uroczystości 60-le-
cia koła gościć takie osoby jak 
wymienieni wyżej ale również: 
Renatę Jaroszuk dyrektora Miej-
skiego ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Kamila Smęta z Podlaskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego, kpt. 
Piotra Kuszneruka  w zastępstwie 
mjr. Leszka Wojciechowskiego 
z  Zakładu Karnego w  Białej 
Podlaskiej, ks. prał. Mieczysława 
Lipnickiego, ks. kap. Mirosława 
Kurianiuka.

Historia Koła Polskiego 
Związku Głuchych w Białej 

Podlaskiej
1953 – Powstanie Koła PZg 

w Białej Podlaskiej; 1954 – or-

ganizacja Kursów Lag (Likwi-
dacja analfabetyzmu głuchych); 
1955 – otrzymanie własnego 
lokalu na biuro i świetlicę przy 
ul. Stacyjnej; 1956 – Ujęcie ewi-
dencją wszystkich niesłyszących 
z terenu powiatu bialskiego; 1958 
–  Utworzenie grupy Związko-
wej w Łukowie; 1959 – Utwo-
rzenie kursów Lag w Łukowie; 
1962 – Zakończenie kursów 
Lag; 1963 – otrzymanie włas-
nego lokalu w baraku przy ul. 
Lotniczej i adaptacja dla celów 
Koła PZg; 1964 – Współudział 
w tworzeniu Spółdzielni inwa-
lidów „Elremet”, przekazania 
części pomieszczeń własnych 

w nowo powstałej spółdzielni; 
1965 – Nawiązanie współpracy 
ze Spółdzielnią inwalidów „El-
remet”, czego efektem był wzrost 
zatrudnienia osób z wadą słuchu; 
1975 – Powstanie województwa 
w Białej Podlaskiej. objęcie dzia-
łalnością statutową niesłyszących 
z terenów Białej Podlaskiej, Ra-
dzynia Podlaskiego, Międzyrzeca 
Podlaskiego, Parczewa, Łosic 
i Terespola; 1985 – Zakupienie 

domu przy ul. Sienkiewicza 1; 
1986 – Remont i adaptacja bu-
dynku dla celów PZg. Prze-
niesienie się do nowego lokalu; 
1987 – otwarcie obiektu dla 
potrzeb osób z  wadą słuchu; 
1987 – otwarcie ośrodka Lo-
gopedycznego dla Dzieci i Mło-
dzieży z wadami słuchu jedynego 
w dawnym województwie bial-
skopodlaskim. Zarejestrowano 
wówczas 105 dzieci z  tego re-
habilitowano 48; 1993 – Przy-
jazd władz Zarządu głównego 
Polskiego Związku głuchych 
z Warszawy i narada w sprawie 
Poradni ds. Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży. W tym samym roku 
obchodzono 40-lecie powstania 
Koła i 7-lecie powstania ośrodka; 
2003 – jubileusz 50-lecia Koła 
Terenowego PZg w  Białej 
Podlaskiej; 2004 – otworzenie 
Punktu informacji oraz sta-
nowiska radcy prawnego przy 
współpracy z Lubelskim Forum 
organizacji osób Niepełno-
sprawnych; 2005 – aktywizacja 
zawodowa osób niesłyszących. 
organizowanie wszelkich form 
aktywizacji po przez podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych. 
Współpraca z  innymi organi-
zacjami czy fundacjami w tym 
zakresie – przykład współpracy 
z Fundacją Fuga Mundi. Rok ten 
zapisuje się w historii Koła także 
pierwszymi sukcesami w  po-
zyskiwaniu środków unijnych 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego; 2006 – Powstanie Biura 
Karier. Pierwszy punkt bezpłat-
nych porad prawnych w Białej 
Podlaskiej; 2007 – Remont bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza 1. 
Wydatna pomoc ZRB Stani-
sława Romaniuka; 2009 – Roz-
poczęcie pierwszego w Polsce 
programu pilotażowego szkoleń 
z zakresu asystenta osób niepeł-
nosprawnych przy współpracy 
z Zakładem Karnym w Białej 
Podlaskiej oraz Podlaskim od-
działem Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego. od-
bywają się szkolenia z  języka 
migowego wśród skazanych. 
Program uzyskał wyróżnienie 
Ministerstwa Sprawiedliwości; 
2012 – Wybór nowych władz 
w Bialskim Kole Terenowym; 
2013 – Jubileusz 60-lecia Koła 
Terenowego w Białej Podlaskiej.

(a)
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Równie udanej, wyjątkowo 
widowiskowej i wielowątkowej 
imprezy dawno nie widziała 
janowska Stadnina Koni arab-
skich, choć często bywają w niej 
nie tylko krajowi goście. Z oka-
zji 90-lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego, okręgowa Rada 
Łowiecka z  Białej Podlaskiej 
wspólnie z Zarządem okręgu 
PZŁ i kierownictwem stadniny 
podjęły się przygotowania 12 
października imprezy z udzia-
łem blisko 500 osób. Kto wybrał 
się w sobotę do Janowa Podla-
skiego, nie żałował. Specjalnie na 
nią przyjechały: zespoły sygnali-
stów łowieckich z Lublina i War-
szawy, biesiadny zespół łowiecki 
Żubrosie z  opola, wytrawny 
sokolnik spod Płocka i między-
narodowy sędzia kynologiczny 
z Łodzi prezentujący przydatność 
psów myśliwskich. obchody 
dwóch patronów łowieckich Eu-
stachego i Huberta rozpoczęło 
o godz. 6 poranną mszą łowiecką, 
celebrowaną przez trzech kapła-
nów –myśliwych pod przewod-
nictwem ks. kanonika Stanisława 
grabowieckiego. Po apelu my-
śliwskim i wylosowaniu obwo-
dów 300 myśliwych, członków 
dwunastu kół łowieckich wybrało 
się na kilkugodzinne polowanie 
do lasów w promieniu 30 km. od 
Janowa Podlaskiego. Jak infor-
muje łowczy okręgowy Roman 
Laszuk, efekty świątecznego po-
lowania okazały się wyjątkowo 
udane. Ustrzelono dwie okazałe 
łanie, cielaka jelenia, siedem 
lisów i piętnaście dzików. Kró-
lami łowów zostali członkowie 
koła łowieckiego akteon- an-
drzej Trochnowicz z Hołodnicy 
gm. Rokitno i Szczepan Plażuk 
z Rokitna, a wicekrólem Jarosław 
Jakoniuk z Białej Podlaskiej.  Po 
południu na łąkach stadniny ro-
zegrany została pogoń za lisem 
z udziałem trzydziestu jeźdź-
ców. Zwyciężył w  niej absol-
went janowskiego Technikum 
Hodowli Koni, obecnie członek 
Straży Konnej ochrony Przyrody 
i Tradycji Jacek Samociuk i to on 
w przyszłym roku będzie lisem 
uciekającym przed jeźdźcami. 

Jubileuszowa feta w janowskiej stadninie

Myśliwi uczcili patronów
Jak uważa prezes stadniny 

Marek Trela, jeźdźcy byli znako-
micie przygotowani do zabawy, 
a zwycięzca znalazł sposób na 
zdobycie lisiej kity. Jubileusz 
PZŁ był okazją do wyróżnień. 
Brązowym Krzyżem Zasługi 
uhonorowani zostali: andrzej 
Daniluk, prezes okręgowej Rady 
łowieckiej oraz jej członek Stani-
sław Pietrusik. Ponadto antoni 
Sacharuk, Witold Wójtowicz, 
Roman Laszuk, Jan czarneck, 
Jan owerko, Ryszard czwarnok 
i Bernard Kowalczuk odznaczeni 
zostali honorowym medalem 
„Zasłużony dla łowiectwa bial-
skopodlaskiego”.

Miłośnicy łowiectwa nie na-
rzekali na brak atrakcji. ofero-
wano im m.in.: wystawę trofeów 
myśliwskich i wystawę twórczo-
ści łowieckiej, pokaz musztry pa-
radnej z władaniem lancą i szablą 
w wykonaniu członków wspo-
mnianej Straży Konnej ochrony 
Przyrody i Tradycji, degustację 
potraw i nalewek myśliwskich 
przygotowanych przez mistrzów 
kulinarnych Danutę i Stanisława 
Pietrusików z leśnictwa Lutnia, 
pokaz jazdy amazonek, pokaz 
najpiękniejszych koni arabskich 
z  janowskiej stadniny, pokaz 
różnych ras psów wykorzysty-
wanych na polowaniach a także 
wyjątkowo rzadko prezentowany 
w naszych stronach pokaz zdol-
ności łowieckich jastrzębi-gołę-
biarzy, sokoła i sowy trasowanych 
do zadań myśliwskich. Wielkie 
wrażenie zrobił też pokot upo-
lowanej zwierzyny, oświetlanej 
przez świece syberyjskie, czyli 
specjalnie spreparowane kłody 
drewna. Na finał imprezy prawie 
500 myśliwych i zaproszonych 
do Janowa Podlaskiego gości za-
siadło w hali ujeżdżalni do bie-
siady myśliwskiej. Serwowano na 
niej wyjątkowe dania z bogatego 
zestawu kuchni staropolskiej 
i łowieckiej. goście z odległych 
stron wyjeżdżali z przekonaniem 
o  nadzwyczajnej gościnności 
i zdolnościach organizacyjnych 
Podlasian. Trudno się im dziwić.

Istvan Grabowski
Foto: Roman Petrynik
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kło w nich akcentów pogranicza 
i zaśpiewów kresowych – zapew-
nia dyrektor placówki alicja Ja-
woszek.  Na scenie pokazało się 
dziewięć zespołów: Podlasianki 
z Rokitna, zespół wokalny Bła-
gowest z rejonu brzeskiego na 
Białorusi, Przyjaciele z Berezy, 
Jarzębina z Zabłocia, Leśne Echo 
z Zaścianek, Zielawa z Rossosza, 

Dobrynianki z Dobrynia Dużego 
oraz Jutrzenka z kapelą Retro 
z Rogoźnicy. Spotkanie zaczęto 
od wspomnienia o Janie Pawle 
ii. Z  tej też okazji Biblioteka 
gminna przygotowała specjalne 
stoisko a na nim książki, albumy 
i prezentacje dotyczące błogosła-
wionego Papieża Polaka. Wójt 
Jacek Szewczuk zdecydował, aby 
połączyć przegląd seniorów z ob-
chodami złotych godów.  Medale 

od jedenastu lat gmina 
Rokitno organizuje u siebie Po-
wiatowy Przegląd Twórczości 
artystycznej Seniorów. im-
preza ma charakter wędrujący. 
co roku odbywa się w  innym 
sołectwie i z innymi wykonaw-
cami. Przysparza jej to wielu 
słuchaczy. grupą spajającą gości 
z terenem gminy są doskonale 

znane, sprawdzone scenicznie 
Podlasianki. W tym roku przez 
ponad siedem godzin w gmin-
nej instytucji Kultury w Rokitnie 
rozbrzmiewała muzyka. – Jestem 
bardzo zadowolona z przebiegu 
przeglądu. Wszystko udało się 
zgodnie z planem. Nasi goście 
śpiewali nie tylko na scenie. Bie-
siada przy stole wyzwoliła w nich 
dodatkową energię. Usłyszeliśmy 
wiele pięknych pieśni. Nie zabra-

g m i n a  R o k i t n o

Seniorzy 
mają dosyć werwy

prezydenta RP „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” i kwiaty 
otrzymali tego dnia: Marianna 
i  Marian Daniluk, Zuzanna 
i Henryk Huruk, Janina i Ed-
ward Hawryluk, Wanda i adolf 
Kapłan, Maria i Edward Mak-

symowicz, Kazimiera i Stani-
sław Panasiuk, Jadwiga i Stefan 
Semeniuk. Najbardziej nie-
zwykłą parą byli podczas tego 
spotkania anna i Marian Misie-
jukowie z Pokinianki. Są ze sobą  
od 70 lat. Pobrali się w niepew-
nych i tragicznych latach czter-
dziestych. anna była służącą 
i gosposią po domach i dworach 
dawnej Polski. Po wojnie zajęła 
się gospodarstwem. Marian od 
najmłodszych lat związany był 
z ziemią. Przez wiele lat praco-
wał w jednym z PgR-ów. Do-
czekali się czterech córek, 24 
wnuków i 13 prawnuków. Rów-

nie niezwykłe były obchody 104 
urodziny antoniny Hordyjewicz 
z Rokitna. Z powodu kłopotów 
zdrowotnych najstarsza miesz-
kanka gminy nie mogła przybyć 
do budynku giK, ale zastąpiła 
ją opiekunka, zarazem synowa 

anna Hordyjewicz. gratulacje 
składali jubilatom obok władz 
samorządowych Rokitna, licz-
nie przybyli goście: ks. proboszcz 
Zbigniew Karwowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Mirosława Szpy-
ruk, starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, radny powiatowy Ry-
szard Boś, a także wójt gminy 
Międzyrzec Podlaski - Mirosław 
Kapłan z żoną. Kilkugodzinna 
impreza była wyjątkowo udana. 
Potwierdziła, że muzyka potrafi 
uskrzydlać także ludzi złotego 
wieku.

Istvan Grabowski
Foto: Karolina Żuk
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Za nami kolejna inauguracja 
roku akademickiego 2013/2014, 
która odbyła się 2 października 
br. Tradycyjnie uroczystość roz-
poczęła się msza św. w intencji 
studentów i pracowników PSW 
w kościele pw. chrystusa Miło-
siernego. główna część inaugu-
racji rozpoczęła się o godzinie 11. 
Rektor PSW, prof. zw. dr hab. 
Józef Bergier powitał przyby-
łych gości, pracowników oraz 
przybyłych studentów i  roku. 
Podczas przemówienia rektor 
odebrał z rąk ustępującego rek-
tora Mieczysława adamowicza 
berło, symbol władzy rektorskiej. 
W  wystąpieniu rektor przed-
stawił zarówno aktualny obraz 
uczelni i  plany na przyszłość. 
Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili   przedstawiciele 
władzy samorządowej, parla-
mentarzyści, rektorzy uczelni 
wyższych, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych, księża, 
przedstawiciele instytucji współ-
pracujących z uczelnią, przedsta-
wiciele służb mundurowych oraz 
przedstawiciele prasy.Wystąpie-
nia przygotowała również anna 
Us, przedstawicielka samorządu 
studenckiego oraz oksana Po-
liatevych z Ukrainy, przedstawi-
cielka studentów obcokrajowców.

Po raz kolejny przyznano 
nagrody „Zasłużony dla PSW”, 
w uznaniu za wyjątkowy wkład 
w rozwój uczelni i umacnianie 
jej prestiżu. W  tym roku wy-
różniono: Krzysztofa Hetmana, 
marszałka województwa lubel-
skiego; Sławomira Sosnowskiego, 
wicemarszałka województwa; 
prof. dr hab. Romana Lewi-
ckiego, wieloletniego dyrektora 
instytutu Neofilologii, kierow-
nika Zakładu Języka Rosyjskiego; 
mgr iwonę antonowicz, wielo-
letniego pracownika starszego 
specjalista w zakresie prac eko-
nomicznych w latach 2000-2013; 
mgr Barbarę Bąk, długoletnią dy-
rektor Kredyt Bank o/Biała Pod-
laska; mgr Jerzego Jaworskiego, 
prezesa przedsiębiorstwa SaS 
w Białej Podlaskiej. Przyznano 
również odznaczenia państwowe. 
Krzyżem Kawalerskim orderu 

B i a ł a  Po d l a s k a

Inauguracja roku 
akademickiego w PSW

odrodzenia Polski został od-
znaczony prof. zw. dr hab. Józef 
Bergier. Na wniosek ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, 
za zasługi na rzecz rozwoju na-
uki: Złotym Krzyżem Zasługi 
zostali odznaczeni: prof. nadzw. 
dr hab. inż. Stanisław Bogdan Fic 
oraz mgr inż. Leszek Władysław 
Petruczenko. Medalem złotym 
„Za długoletnią służbę” została 
odznaczona: Jolanta Maria Piesta. 
Medalem srebrnym „Za długolet-

nią służbę” zostali odznaczeni:: 
mgr Marta Teresa chaliburda, 
dr izabela Krystyna Dąbrowska,, 
Małgorzata Jarosz; Zbigniew 
Bernard głuchowski, Marzena 
anna Laszuk; mgr Małgorzata 
anna Parafiniuk; doc. dr Ma-
rian Jan Stelmach; mgr iwona 
Zofia Wińska. Medalem brą-
zowym „Za długoletnią służbę” 
zostali odznaczeni: mgr adam 
Rajmund chodziński, mgr Ka-
tarzyna cyran, mgr Patrycja 
Monika Hołownia, dr anna Ja-
kubowicz, mgr Edyta Kozłow-
ska, mgr inż. Małgorzata anna 
Łojewska – Tarasiuk; Krystyna 
Romaniuk; dr inż. agnieszka 
Smarzewska; mgr Dorota Edyta 
Wróblewska; mgr Beata Teresa 
Zdolska; Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowa-
nia została odznaczona dr Dorota 
Marzena Tomczyszyn.

Jak co roku, wyróżnienia 
otrzymali również absolwenci, 
którzy uzyskali najwyższe śred-
nie z  całego okresu studiów. 
Pamiątkowe dyplomy i nagrody 
pieniężne otrzymali: anna 
Maksymiuk – f ilologia, spe-
cjalność: język angielski; anna 
Stypa   – turystyka i rekreacja, 
studia licencjackie; Małgorzata 
Nabożna – turystyka i rekreacja, 
studia magisterskie; Magdalena 
cieślikowska – socjologia; Beata 
Bylina – pedagogika; Dominika 
Sobolewska – zarządzanie; Ewa 
Wolna – zdrowie publiczne, 
studia licencjackie; agata Lipko 
– zdrowie publiczne, studia ma-

gisterskie; Damian Rykowski 
– informatyka; Magdalena Us – 
rolnictwo, anna chalimoniuk 
– pielęgniarstwo i  Paweł Piszcz 
– ratownictwo medyczne.

Fundatorami tegorocznych 
nagród byli: Ewa Magier – pre-
zes autosfera Biała Podlaska, Pa-
weł Domański – rezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Petrodom Sp. 
z o.o., Zenon Laszuk – prezes 
Rady Nadzorczej „Rapid” Biała 
Podlaska, andrzej Kabat – dy-
rektor i  oddziału PKo S.a. 
w Białej Podlaskiej, Eugeniusz 
izdebski – prezes firmy Budo-
mex, Jerzy Bielecki – właściciel 
Firmy JB Multimedia, Marek 
goździołko – dyrektor BNP Pa-
ribas Bank Polska S.a. oddział 
w Białej Podlaskiej, Barbara Bąk 
– dyrektor i oddziału Banku 
Zachodniego WBK w  Białej 
Podlaskiej. Nagrodzeni zostali 
również absolwenci, którzy na-

pisali najlepsze prace dyplomowe: 
Turystyka i  Rekreacja studia 
i  stopnia aleksandra Wąsik; 
Turystyka i Rekreacja studia ii 
stopnia anna Tarkowska; Pe-
dagogika: Marcin Prudaczuk; 
Zarządzanie: Wojciech gałecki 
Filologia, specjalność: język an-
gielski anna Maksymiuk; Filo-
logia, specjalność: język rosyjski 
Maria Tomaszewska; Socjologia: 
Magdalena cieślikowska; Rol-
nictwo:  Magdalena Us ; infor-
matyka: Mateusz Rozwadowski. 
Wyjątkowym punktem każdej 
inauguracji jest immatrykulacja 
studentów i roku, którzy uzyskali 
najwyższe lokaty w postępowa-
niu rekrutacyjnym na poszcze-
gólnych kierunkach. W  tym 
roku najwyższe średnie uzyskali: 
w Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Nauk Społecznych: filologia – 
Ewelina Parafińska, pedagogika 
– agnieszka Derlikiewicz, pie-
lęgniarstwo – aleksandra Łu-
kaszuk, ratownictwo medyczne 
– Mateusz Jeziorek, turystyka 
i rekreacja – studia i stopnia – 
chunikchina Katerina, turystyka 
i  rekreacja – studia ii stopnia 
– Karolina Zdolska, zdrowie 
publiczne- studia i stopnia – Do-
minika Kamecka, zdrowie pub-
liczne – studia ii stopnia – Emila 
Komarowska, fizjoterapia – Beata 
Pietraszuk. W Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i  Technicz-
nych: bezpieczeństwo narodowe 
– Dominika Klonowska, bu-
downictwo – adrianna Miękus, 
ekonomia – studia i stopnia – 
grzegorz chodzyński, ekonomia 
– studia ii stopnia – Magdalena 
Weresa, finanse i rachunkowość 
– Jowita Przybysz, gospodarka 
przestrzenna – Piotr Domański, 
informatyka – cezary Karabela, 
mechanika i budowa maszyn – 
Dorota Błaszczak, rolnictwo- 
Joanna Tyszewska, zarządzanie 
– anastazja Kamejsa.

Wykład inauguracyjny „czy 
mamy wpływ na zmianę kli-
matu?” wygłosił prof. Jerzy Nity-
choruk, dziekan Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Technicznych. 
Zwieńczeniem uroczystej inau-
guracji był koncert „inspiracje 
Saksofonowe” w wykonaniu Ra-
dosława Żyły oraz Małgorzaty 
okułowicz-Żyły.

Grzegorz Nowakowski
Foto: PSW Biała Podlaska
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10 października, w Zespole 
Szkół Publicznych nr 1 odbyły 
się uroczyste obchody święta 
Edukacji Narodowej, w których 
uczestniczyli nauczyciele oraz 
pracownicy wszystkich placówek 
oświatowych. Spotkanie rozpo-
czął dyrektor ZSP nr 1 Zenon 
iwanowski, który w pierwszej 
kolejności uczcił pamięć zmar-

łego nauczyciela Henryka Szypicy 
minutą ciszy. Dyrektor krótko 
przedstawił postać zmarłego, 
który w terespolskiej jedynce 
przez wiele lat uczył wychowania 
technicznego. Kolejnym punktem 
obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej była część artystyczna, 
przygotowana przez nauczycieli: 

Uczniowie z Publicznego 
gimnazjum w Sosnówce pa-
miętali o Dniu Edukacji Naro-
dowej. choć świętowano dzień 
później, to uroczystość miała 
szczególny i uroczysty charakter. 
Rozpoczęła się krótkim wystę-
pem artystycznym uczniów z klasy 
pierwszej, którzy złożyli uroczy-
ste ślubowanie i od tego dnia stali 
się strażnikami idei i wartości 
kultywowanych w gimnazjum. 
Następnie głos zabrała pani dy-
rektor, która serdeczne życzenia  
i podziękowania za trud i poświę-
cenie skierowała do wszystkich 

Terespol

Miejskie obchody 
dnia edukacji narodowej

Barbarę Badalską, annę Puczkę, 
Edytę Drobysz i Tomasza Jezuita. 
Uczniowie prostymi, ale niezwy-
kle trafnymi słowami podzięko-
wali nauczycielom za ich trud, 
pracę i poświęcenie. głównym 
punktem obchodów było wrę-
czenie nagród oraz wyróżnień 
nauczycielom oraz pracownikom 
administracyjno- obsługowym 

przez dyrektorów placówek. Swoją 
nagrodę wręczył także burmistrz 
Jacek Danieluk, który w tym roku 
nagrodził: Bogumiłę Tymoszuk, 
Joannę Patrejko, Zenona iwanow-
skiego oraz Waldemara czerko. 
Wiele wzruszeń obecnym na 
obchodach dostarczyła emeryto-
wana już od ponad dwudziestu 

lat nauczycielka Stanisława He-
lena artemiuk, która wspólnie 
z dyrektorem iwanowskim wrę-
czała nagrody wyróżnionym na-
uczycielom oraz pracownikom, 
opatrując gratulacje zabawnymi 
i serdecznymi komentarzami. Dy-
rektor iwanowski pogratulował 
nauczycielkom: Edycie Krzemiń-
skiej oraz Beacie Wolczyk otrzy-
mania Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej, a także annie Klim 
srebrnego medalu za Długolet-
nią Służbę. Serdeczne życzenia 
i podziękowania za znakomitą 
pracę wszystkim pracownikom 
oświaty złożyła radna powiatu 
bialskiego Marzenna andrzejuk, 
która ponadto poinformowała 
obecnych, że w tym roku na-
grodę starosty bialskiego otrzy-
mał Wojciech Kudelski. Najlepsze 
życzenia pracownikom oświaty 
złożyli również: przewodniczący 

Rady Miasta Jarosław Tarasiuk, 
dyrektorka Wioski Dziecięcej 
w Kobryniu ałła Sapieżyńska 
oraz prezydium Rady Rodzi-
ców ZSP nr 1 w składzie: Bar-
bara Szprychel, Nina Kuć, Ewa 
Maksymiuk oraz Beata Planda. 
W imieniu nagrodzonych głos 
zabrała Urszula artecka, która 
w dowcipny sposób podziękowała 
zarówno za nagrody, jak również 
docenienie pracy pracowników 
administracyjno-obsługowych 
placówek i miłe słowa kierowane 
pod ich adresem. święto Edukacji 
Narodowej nauczyciele oraz pra-
cownicy terespolskich szkół oraz 
przedszkola wspólnie obchodzą 
już po raz kolejny, o czym z dumą 
wspomniał burmistrz Jacek Da-
nieluk, który wyraził nadzieję, że 
tradycja ta będzie nadal konty-
nuowana. 

Kamila Korneluk

Gmina Sosnówka

Pamiętali o święcie 
pracowników szkoły

pracowników szkoły oraz wrę-
czyła nagrody wyróżniającym 
się pedagogom. Kolejną część 
uroczystości wypełniły występy 
artystyczne w wykonaniu ucz-
niów. artyści pięknie wyśpiewali 
i wyrecytowali słowa podzięko-
wania i uznania dla codziennej 
trudnej pracy nauczycieli, nieco 
żartobliwie przedstawili sylwetki 
nauczycieli różnych przedmio-
tów. Uroczystość przebiegała  
w miłej i radosnej atmosferze.  
W gronie świętujących nie zabrakło 
również nauczycieli – emerytów. 
                                           K.P.
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Dzień Edukacji Narodowej 
zwany też dniem nauczyciela jest 
polskim świętem państwowym 
oświaty i szkolnictwa wyższego, 
obchodzony każdego roku 14 
października. Jest on szczegól-
nym wydarzeniem zarówno dla 
pracowników oświaty i samych 
uczniów. To doskonała okazja, 
aby podziękować im za trud, ja-
kiego się podejmują, wykonując 
swój zawód. To właśnie oni mają 
ogromny wpływ na kształto-
wanie młodego człowieka oraz 
na to, jaką drogą w przyszłości 
podążą ich Wychowankowie, 
jakimi ludźmi się staną, a także 
jak odnajdą się w  społeczeń-
stwie.  Minister Edukacji Na-
rodowej przyznaje nauczycielom 
złote, srebrne i brązowe Krzyże 
Zasługi, medale Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz nagrody 
ministra edukacji narodowej za 
osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. odznaczenia i wyróż-

Uroczyście świętowano Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Zespole Szkół im. Wł. St. Rey-
monta. Uczczono też pamięć pa-
trona - noblisty, wielkiego Polaka, 
jednego z najbardziej znanych pi-
sarzy na świecie. Uroczystość roz-
poczęto wprowadzenia sztandaru 
i odśpiewaniem hymnu. Ważnym 
punktem uroczystości było zło-
żenie ślubowania przez uczniów 
klas pierwszych. gościem uroczy-
stości był starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, który wręczył stypen-
dia uczniom osiągającym bardzo 
dobre wyniki w nauce. W gronie 
najlepszych znalazło się 10 osób 
ze szkoły. Dyrektor placówki Jo-
lanta Wałach wręczyła nagrody za 
osiągniecia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej wyróżnionym 
nauczycielom oraz pracownikom 
obsługi i administracji. Ucznio-
wie przygotowali humorystyczne 
przedstawienie „W tajemniczym 
pokoju dyrektora szkoły”, które 
uświetniono refleksyjnymi pio-

Ważny dzień dla edukacji
nienia wręczane są nauczycielom 
przez kuratorów oświaty, władze 
samorządowe oraz dyrektorów 
szkół podczas uroczystych gal. 
często z tej okazji przygotowy-
wane są także specjalne występy 
artystyczne uczniów.

Historia święta w Polsce sięga 
roku 1957, kiedy podczas świato-
wej Konferencji Nauczycielskiej 
zorganizowanej w  Warszawie 
przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego ustalono, że 20 listo-
pada będzie Międzynarodowym 
Dniem Karty Nauczyciela i świę-
tem nauczycieli. Ustawą z  27 
kwietnia 1972 r. - Karta praw 
i obowiązków nauczyciela, usta-
nowiony został Dzień Nauczy-
ciela, natomiast od 1982 roku, na 
mocy ustawy- Karta Nauczyciela 
obchodzony jest on, jako Dzień 
Edukacji Narodowej. święto to 
upamiętnia rocznice powstania 
Komisji Edukacji Narodowej, 
utworzonej z inicjatywy króla 

Stanisława augusta Poniatow-
skiego na mocy uchwały Sejmu 
Rozbiorowego z 14 października 
1773 r., jako pierwsze minister-
stwo oświaty publicznej w Polsce 
i pierwsza tego typu instytucja 
w Europie. Początkowo Komisja 
Edukacji Narodowej powołana 
została do kształtowania i wy-
chowania młodzieży szlacheckiej, 
a pod jej zwierzchnictwo poddano 
uniwersytety i  szkoły średnie. 
Jednak już kilka tygodni później 
Komisja rozszerzyła swoje kom-
petencje, przejmując pod swoją 
opiekę również szkoły parafialne. 
Działalność Komisji obejmowała 
trzy okresy. W pierwszym trwa-
jącym od 1773 do 1780 roku, 
opracowano trzystopniowy mo-
del szkół podstawowych i śred-
nich. Drugi okres działalności 
przypadający na lata 1781-1788 
był kontynuacją prac podjętych 
w pierwszym okresie oraz prze-
prowadzeniem reformy akademii 
Krakowskiej i Wileńskiej, wpro-
wadzającej do jej obowiązków 
bezpośredni nadzór nad szkołami 

średnimi i podstawowymi. od 
roku 1789 rozpoczął się stop-
niowy rozkład i utrata wpływów 
Komisji. Pewnym jest jednak fakt, 
że Komisja Edukacji Narodowej 
była wyrazem polskiej myśli pe-
dagogicznej, a do jej głównych 
dokonań zaliczyć można min. cał-
kowitą reorganizacje oraz stwo-
rzenie od podstaw systemu szkół 
średnich, utworzenie seminariów 
nauczycielskich przy uniwersy-
tetach, utworzenie Towarzystwa 
do Ksiąg Elementarnych, wpro-
wadzenie elementów wychowania 
fizycznego, a także zaczęto na-
uczać w języku polskim. Dzień 
Nauczyciela obchodzony jest 
w większości państw na świecie, 
natomiast World Teacher’s Day 
- światowy Dzień Nauczyciela 
pod patronatem UNESco ob-
chodzony jest od 1994 roku 5 paź-
dziernika. W Polsce, światowy 
Dzień Nauczyciela obchodzony 
jest od 1997 roku, przez nauczy-
cieli reprezentujących sektor nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Iwona Kukawska

Gmina Terespol

Święto pedagogów 
w Małaszewiczach

senkami w wykonaniu szkolnego 
chóru.  Uroczystość przebiegała 
w radosnej atmosferze. Na zakoń-
czenie uczniowie złożyli serdeczne 
życzenia wszystkim tym, którzy 
prowadzą ich w świat dorosłości 
i uczą zrozumienia drugiego czło-
wieka. 

(a)
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Jest w połowie października 
dzień szczególny dla uznania 
niekwestionowanych ludzi spo-
łecznej misji. Mowa o pedago-
gach, bez których trudno by sobie 
wyobrazić postęp ludzkości. Za 
sprawą pracowitych i mądrych 
nauczycieli, ich szczególnej 
cierpliwości i zdolności prze-
kazywania wiedzy, zdobywamy 
istotne informacje o otaczającym 
nas świecie, kształtujemy wraż-
liwość i odbieramy wskazówki 
niezbędne do wybory życiowej 
drogi. Bez tytanicznej pracy pe-
dagogów stopnia podstawowego 
i ich umiłowania młodzieży nie 
byłoby późniejszych magistrów, 
profesorów i inżynierów. Właśnie 
za trud, poświęcenie i serce na-
leżą się nauczycielom słowa sza-
cunku i gorące podziękowania.

W gminie taką okazją jest 
Dzień Edukacji, świętowany 14 
października. W tym roku połą-
czono go z pięknym jubileuszem 
15-lecia nadania imienia pisarki i 
poetki Janiny Porazińskiej Szkole 
Podstawowej w Styrzyńcu. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta 
w intencji uczniów i nauczycieli 
sprawowana w miejscowej kaplicy 
przez ks. dziekana Mariana Da-
niluka. Dalsze uroczystości kon-
tynuowano w Sali gimnastycznej 
szkoły. Przybyło nań mnóstwo 
gości. oprócz władz gminy Biała 
Podlaska z wójtem Wiesławem 
Panasiukiem na czele, przybyli 
wiceminister edukacji Tadeusz 
Sławecki, ks. Marian Daniluk, 

Uznanie dla przyjaciół uczniów
kierownik oddziału Zamiejsco-
wego Kuratorium oświaty an-
drzej Mironiuk, dyrektorzy szkół 
gminnych oraz goście specjalni- 
Elżbieta Wolffgram, wieloletni 
kustosz bibliotekarski z Warszawy 
i Konstanty Mroczek, przewod-
nik PTTK po Lublinie i zespół 
śpiewaczy Barwinek ze Styrzyńca.

Wójt Wiesław Panasiuk 
wyjątkowo ciepło ocenił zasługi 
edukacyjne i wychowawcze 
pedagogów. W ocenie gospo-
darza w gminnych placówkach 
oświatowych pracują tylko do-
brzy nauczyciele. To dzięki ich 
zasługom uczniowie szkół gmin-
nych osiągają liczne sukcesy  
w konkursach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. 
Zdaniem wójta inwestowanie  
w oświatę to najlepsza forma lo-
katy kapitału, choć rosnący stale 
wzrost nakładów następuje po 
wielu latach. Wyrazem szcze-
gólnego traktowania oświaty 
przez władze samorządowe 
może być fakt, że od 12 lat nie 
zlikwidowano w gminie żadnej 
szkoły. Taka sytuacja to komfort 
w pracy pedagogów. godny po-
dziwu jest też wygląd gminnych 
placówek oświatowych. Każdego 
dnia można do nich zapraszać 
gości bez poczuciu wstydu.  
Z okazji Dnia Edukacji wójt ży-
czył nauczycielom dużo zdrowia, 
odporności na stresy, zapału do 
pracy z dziećmi i wdzięczności 
wychowanków. W ślad za życze-
niami poszły nagrody pieniężne. 

otrzymali je w tym roku: Sta-
nisław Szewczyk, dyrektor Pg 
w ciciborze Dużym, Katarzyna 
Kędziora, nauczycielka pla-
styki, techniki i informatyki SP 
w ortelu Książęcym Drugim, 
Marzena Demeszko, nauczy-
cielka chemii i matematyki Pg 
w Sworach, anna abramowska, 
nauczycielka matematyki i tech-

niki SP w Styrzyńcu oraz Beata 
Wereszko, nauczycielka kształ-
cenia zintegrowanego SP w cici-
borze Dużym. Nagrody wręczyła 
także dyrektor SP w Styrzyńcu 
Bogumiła chodun. Trafiły one 
do czwórki pedagogów: agaty 
Zabarackiej, Zbigniewa Mak-
symiuka, anny abramowskiej  
i Barbary Panasiuk oraz czterech 
pracowników niepedagogicz-
nych: Elżbiety Koleśnik, Urszuli 
Nożyk, Marioli Kozłowskiej  
i ireneusza olszewskiego. Dy-

rektor chodun przekazała pi-
semne podziękowania: wójtowi 
Wiesławowi Panasiukowi, sekre-
tarz gminy grażynie Majewskiej, 
przewodniczącemu Rady gminy 
Dariuszowi Plażukowi oraz goś-
ciom specjalnym.

Z gratulacjami dla świetnie 
przygotowanej kadry pedago-
gicznej wystąpili: wiceminister 
edukacji Tadeusz Sławecki, prze-
konujący zebranych, że szkoły 
w małych miejscowościach mają 
równie dobre warunki do nauki 
i równie wysoki potencjał peda-
gogiczny, co renomowane szkoły 
miejskie oraz kierownik bialskiej 
delegatury Kuratorium oświaty 
andrzej Mironiuk. o potrzebach 
moralnych polskiej oświaty i jej 
posłannictwie mówił pięknie ks. 
dziekan Marian Daniluk.  Z ko-
lei Ewa Dorosz, przewodnicząca 
oddziału gminnego ZNP uho-
norowała ciepłym kocem i słody-
czami emerytowaną nauczycielkę 
Ewę Michalczuk. gminny Dzień 
Edukacji był okazją do przypo-
mnienia postaci patronki szkoły 
w Styrzyńcu. Uczniowie poświę-
cili jej specjalny program, oparty 
na książkach wielkiej pisarki, 
natomiast dzieci występujące  

w zespole tanecznym pod kie-
rownictwie agnieszki Bień-
kowskiej popisały się nabytymi 
umiejętnościami. Wręczono też 
nagrody książkowe i dyplomy 
uczniom, startującym w konkur-
sach recytatorskim, plastycznym 
i wiedzy o patronie. Kilkugo-
dzinną uroczystość zakończył 
okolicznościowy koncert grupy 
Barwinek z udziałem dyrektor 
B. chodun. 

Istvan Grabowski
Foto autor
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dzisiaj pedagogów – emerytów 
jest dyrektor tutejszej placówki 
oraz niektórzy pracujący w niej 
nauczyciele, którzy kontynuują 
wielkie dzieło swoich poprzed-
ników”. Zaproszeni goście złożyli 
życzenia pedagogom i pracow-
nikom szkoły, podkreślając 
ogromny wysiłek i trud związany 
z wykonywaniem tego zawodu. 
Ważnym elementem części ofi-
cjalnej uroczystości było nadanie 
nowym salom informatycznym 

w ZPo w Kodniu imion Mi-
chała Falandysza (1892 – 1946) 
pedagoga, organizatora życia 
społecznego, porucznika rezerwy 
Wojska Polskiego. kierownika 
Publicznej Szkoły Powszechnej 
w Kodniu w latach 1925 - 1946) 
oraz Franciszka Jagiellaka (1898- 
1976) pedagoga, animatora ży-
cia społeczno – oświatowego, 
kierownika Szkoły Podstawowej  
w Kodniu w latach 1958 – 1966). 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonały: córka Franciszka Ja-
giellaka – aldona Starzyńska 
i czesława Szkodzińska. obie 
były wieloletnimi nauczycielkami 
w kodeńskiej placówce. Spotka-
nie umilił występ uczniów klas iV 
szkoły podstawowej, którzy pod 
kierunkiem Doroty Kłosowskiej 
i anny Krawczyk przygotowali 
humorystyczne scenki związane 
z pracą nauczycieli. Program ar-
tystyczny wzbogacił występ chóru 
szkolnego pod kierunkiem Reginy 
Hasiewicz. Miłym akcentem było 
wręczenie przybyłym gościom, 
nauczycielom i pracownikom 
szkoły upominków własnoręcznie 
wykonanych przez uczniów pod 
kierunkiem nauczycieli - wycho-
wawców świetlicy szkolnej.

RH

Nikt nie wątpi, że nauczyciele 
i wychowawcy to osoby w spo-
sób szczególny wybrane do nie-
zwykłej pracy. Być nauczycielem 

to przede wszystkim uświado-
mić sobie bogactwo ogromnego 
złożonego w ich ręce daru pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Dzień 

nauczycielu dobry, prawdę czyń w miłości
Edukacji Narodowej to chwila, 
w której oczy wszystkich zwró-
cone są na nauczycieli i wielkie 
dzieło edukacji. W Zespole Pla-

cówek oświatowych w Kodniu 
uroczyste obchody święta odbyły 
się 10 października. Zaszczycili 
je znamienici goście: zastępca 

g m i n a  K o d e ń

prezesa oddziału ZNP w Białej 
Podlaskiej, Zdzisława Markow-
ska, wójt gminy Kodeń Ryszard 
Zań, radny powiatowy Mariusz 
Kiczyński, komendant placówki 
Sg w Kodniu kpt. Sg Sławomir 
Klekotka, kierownik oddziału 
Zamiejscowego w Zabłociu ZK 
BP mjr Sławomir Stańczuk, dy-
rektor BS Daniel Tomczuk, pre-
zes DPS im. św. Brata alberta  
w Kodniu Wiesław Sulej i prze-
wodniczący Komitetu Rodzi-
cielskiego przy ZPo w Kodniu 
Henryk Sacharczuk. Przybyła 
także liczna grupa emerytowa-
nych nauczycieli, mających ol-
brzymi wkład w kształtowanie  
i wychowanie nowych pokoleń.

Uroczystość otworzył dy-
rektor ZPo Jacek Malarski. 
Podkreślił wagę edukacji w ży-
ciu każdego człowieka: „Żywym 
przykładem pracy obecnych 
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ślubowanie uczniów klas 
i to ważne wydarzenie w ży-
ciu szkoły. Uroczystość taka 
odbyła się 21 października  
w Szkole Podstawowej im. J. U. 
Niemcewicza w Neplach, a 24 
października w Zespole Szkół 

im. Makuszyńskiego w Mała-
szewiczach, a także w Zespole 
Szkół im. orła Białego w Koby-
lanach. Dzieci przygotowują się 
do tej uroczystości od początku 
roku szkolnego. W niezwykłej, 
odświętnej atmosferze, przy spe-
cjalnie przygotowanych na ten 
dzień dekoracjach, w obecności 
wszystkich uczniów w szkole   
i przy wprowadzonym sztandarze 
szkoły „pierwszaki” składali ślu-
bowanie: być dobrym uczniem, 
dbać o honor szkoły, służyć 
pomocą słabszym, słuchać na-

g m i n a  Te r e s p o l

Pasowanie na ucznia
uczycieli i przełożonych a swoją 
postawą sprawiać radość wycho-
wawcom i rodzicom. Po ślubo-
waniu dyrektorzy szkół dokonali 
symbolicznego przyjęcia każ-
dego dziecka w poczet uczniów, 
nazywanego „pasowaniem na 

ucznia”. W każdej ze szkół wy-
chowawczynie klas pierwszych 
przygotowały część artystyczną, 
odmienną w swej formie, ale  
w wykonaniu dzieci tak samo 
uroczą i radosną. Ze strony star-
szych koleżanek i kolegów po-
płynęły serdeczne przywitania, 
mnóstwo życzeń i zapewnienia 
pomocy, wręczano upominki. 
Wójt Krzysztof iwaniuk skiero-
wał do uczniów i nauczycieli list 
z gratulacjami i życzeniami oraz 
ufundował wszystkim uczniom 
klas i plecaki, które przedsta-

wiciele gminy na uroczystości 
ślubowania wręczyli dzieciom. 
Każdą uroczystość zakończył 
słodki poczęstunek przygoto-

wany przez rodziców. Przy okazji 
ślubowania klas i odbyły się rów-
nież pasowania na przedszkolaka.

M.A.
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W Liceum ogólnokształ-
cącym im. Władysława Za-
wadzk iego w Wiszn icach 
zorganizowany został konkurs 
wiedzy o Unii Europejskiej 
pod hasałem „Z Wisznic do 
Brukseli”. Tytuł konkursu był 
nieprzypadkowy, ponieważ 
nagrodą główną był wyjazd 
do Parlamentu Europejskiego  
w Brukseli. Konkurs skierowano 

W dniach 7-12 października 
br. uczniowie klas realizujących 
programy Straż graniczna i Edu-
kacja policyjna Liceum ogólno-
kształcącego im. Władysława 

R o z m a i t o ś c i

Gmina Wisznice 

Z Wisznic do Brukseli

Klasy mundurowe 
wisznickiego liceum 
na Pomorzu

do wszystkich uczniów Liceum 
ogólnokształcącego w Wiszni-
cach. organizatorem konkursu 
było biuro posła do Parlamentu 
Europejskiego prof. Leny Ko-
larskiej-Bobińskiej oraz wiszni-
ckie liceum. Honorowy patronat 
objęła prof. Lena Kolarska-Bo-
bińska. Podstawowymi celami 
konkursu było upowszechnianie 
wiedzy o integracji europejskiej  

i instytucjach unijnych oraz 
uświadomienie  korzyści wyni-
kających z funkcjonowania Pol-
ski, a w szczególności regionu 
lubelskiego i gminy Wisznice, 
w  realiach Unii Europejskiej. 
Konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem młodzieży. Do etapu 
pierwszego, testu wiedzy ogólnej 
o UE, przystąpiło osiemdziesięciu 
ośmiu licealistów. Dziesięć osób z 
najwyższą liczbą punktów zakwa-
lifikowało się do etapu drugiego, 
który miał charakter turniejowy. 
Rywalizacja wywołała wielkie 
emocje zarówno wśród uczest-

ników,  jak i kibicujących im 
kolegów. ostatecznie i miejsce  
i wyjazd do Brukseli wywalczyła 
uczennica klasy drugiej Klaudia 
Skurska. ii miejsce zajął Piotr 
Żwiruk, a iii Karolina Karpiuk. 
Podczas uroczystego podsumo-
wania Bartłomiej Zwolakiewicz, 
asystent prof. Leny Kolarskiej- 
Bobińskiej oraz Daniel Dragan, 
radny powiatu bialskiego, wrę-
czyli nagrodę główną – bilet do 
Brukseli, a pozostałym finalistom 
drobne upominki oraz pamiąt-
kowe dyplomy. 

(a)
 

Zawadzkiego Wisznicach wzięli 
udział w wyjeździe szkolenio-
wym na Pomorze. głównym 
celem warsztatów było poznanie 
struktury organizacyjnej i floty 

Kaszubskiego Dywizjonu Straży 
granicznej w gdańsku, zadań 
Morskiego oddziału Sg oraz 
zagrożeń występujących na gra-
nicy morskiej. Uczniowie mieli 
też okazję zapoznać się z zasa-
dami funkcjonowania lotniczego 
przejścia granicznego w placówce 
Straży granicznej w gdańsku 
Rębiechowie. Młodzież wzięła 
także udział w dniach otwartych 
Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie i zapoznała się z ofertą eduka-

cyjną placówki. Jedną  z atrakcji 
zapewnionych przez uczelnię 
była praca na symulatorze sytu-
acji kryzysowych i drogowych. 
Podczas wyjazdu młodzież mo-
gła także poznać najciekawsze 
zabytki Trójmiasta. Bardzo cie-
kawa okazała się wizyta w Szym-
barku, gdzie obejrzano m.in. dom 
Sybiraka, dom „stojący do góry 
nogami” oraz bunkier z  czasów 
ii wojny światowej. 

Marzena Rożnowicz
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W dniach   24-26.10.2013 
r. w Europejskim centrum 
Kształcenia i Wychowania oHP  
w Roskoszy odbyła się uroczysta 
inauguracja połączona z pierw-
szym zjazdem studiów podyplo-
mowych z zakresu rynku pracy o 
specjalności pośrednictwo pracy, 
dedykowanych dla 40 beneficjen-
tów – pracowników oHP reali-

zujących działalność w obszarze 
rynku pracy. Uroczystość inau-
guracji studiów krótkim prze-
mówieniem, skierowanym do 
studentów i przybyłych gości, ot-
worzył komendant główny oHP 
Marian Najdychor. Następnie 
głos zabrali kolejno: sekretarz 
stanu w ministerstwie pracy i 
polityki społecznej dr  hab. Jacek 

W Europejskim centrum 
Kszta łcenia i Wychowania 
oHP w Roskoszy trwa reali-
zacja ogólnopolskiego projektu 
systemowego „Nowe perspek-
tywy 2”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

od  27  do 30 września mło-
dzież w wieku 18 - 25 lat uczest-
niczyła w pierwszych zajęciach 
w ramach grupowego wsparcia 
psychologicznego. celem zajęć 
było wzmocnienie kompetencji 
społecznych, budowanie zaufania 

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

Studenci w Roskoszy
Męcina oraz  dyrektor instytutu 
Polityki Społecznej UW dr hab. 
prof. UW cezary Żołędowski. 
Ponadto, swoją obecnością uro-
czystość uświetnili min.: zastępca 
dyrektora instytutu Polityki Spo-
łecznej ds. współpracy z zagra-
nicą i badań naukowych dr hab. 
Maciej Duszczyk, prof. dr hab. 
Małgorzata Szylko-Skoczny, kie-

rownik studiów podyplomowych 
w zakresie rynku Pracy o spe-
cjalności doradztwo zawodowe 
i Pośrednictwo pracy mgr agata 
Krencik, dyrektor Biura Rynku 
Pracy Komendy głównej oHP 
Urszula Kowalska, dyrektor Biura 
Edukacji i organizacji Jednostek 
opiekuńczo-Wychowawczych 
oHP Sławomir Męcina oraz dy-

Nowe perspektywy 
młodych

rektor Europejskiego centrum 
Kształcenia i Wychowania oHP 
w Roskoszy Mariusz Filipiuk. 

Zadania realizowane przez 
oHP określone w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz w innych doku-
mentach rządowych wymagają 
profesjonalnego przygotowania 
kadry zgodnie z aktualnymi wy-
maganiami rynku pracy. Dzięki 
tym studiom kadra oHP będzie 
miała możliwość pogłębienia i 
uaktualnienia posiadanych kom-
petencji w kwestii przygotowa-
nia psychologiczno-prawnego 
w zakresie świadczenia pomocy 
osobom poszukującym pracy, 
zwłaszcza wkraczającym na 
rynek pracy i możliwości uzy-
skania kwalifikacji lub przekwa-
lifikowania oraz projektowania i 
wdrażania nowych, kreatywnych 

strategii postępowania. Zagad-
nienia programowe studiów obej-
mować będą następujące obszary 
tematyczne: polityka rynku pracy 
w Polsce i krajach UE, zasady 
funkcjonowania rynku pracy, 
usługi rynku pracy, diagnostyka 
uczestników rynku pracy, po-
średnictwo pracy w krajach UE 
– teoria i praktyka. Studia pro-
wadzone są w systemie zjazdów 
weekendowych i odbywać się 
będą w Europejskim centrum 
Kształcenia i Wychowania oHP 
w Roskoszy do czerwca 2014 r. 
Zajęcia obejmujące 240 godzin 
dydaktycznych prowadzone są 
przez instytut Polityki Społecz-
nej Wydziału Dziennikarstwa  
i Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

Małgorzata Zając

wobec grupy oraz nauka radzenia 
sobie trudnych sytuacjach życio-
wych celem podwyższenia sa-
modzielności i zwiększenia szans 
znalezienia zatrudnienia. 

W ramach projektu mło-
dzież ma zapewnione ubezpie-
czenie NNW, wyżywienie oraz 
zwrot kosztów dojazdu na zaję-
cia. Koordynatorem projektu jest 
Katarzyna Bancarzewska, a wy-
chowawcami grupy a: Elżbieta 
Maliszewska i Sylwia olkowska 
oraz grupy B: Mariola Mirońska 
i Katarzyna Deneko. 

MZ
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W jaki sposób opowiadać o ii 
wojnie światowej, aby dotrzeć do 
młodego i skomputeryzowanego 
pokolenia? Najlepiej poprzez 
opowieści ludzi, którzy przeżyli 
ten trudny okres i mają siły, aby 
dzielić się swoimi historiami.  
Z takiego założenia wyszedł 
Dzielnicowy Dom Kultury „Bro-
nowice” w Lublinie, przygoto-
wując projekt „Kobiety wojny”, 
f inansowany przez Muzeum 
Historii Polski w ramach pro-
gramu Patriotyzm Jutra. Projekt 
postanowił zrealizować Miejski 
ośrodek Kultury w Terespolu, 
który do współpracy zaprosił na-
uczycielkę ZSP nr 1 w Terespolu 
Kamilę Korneluk, która z kolei 
do projektu włączyła cztery gim-
nazjalistki, obecnie licealistki: Ja-
godę Nowak, Katarzynę Patrejko, 
Paulinę Krzemińską, Małgorzatę 
Łuciuk oraz agatę Dąbrowską, 
uczennicę gimnazjum w Ze-
spole Szkół im. W.S. Reymonta 
w Małaszewiczach. głównym 
zadaniem gimnazjalistek było 
przeprowadzenie rozmów z ko-
bietami, które przeżyły wojnę  
i mogą opowiedzieć o codzien-
nym życiu w tym czasie. Do tych 

Urodziny Kubusia Puchatka 
to ważne święto dla popularnego 
wśród dzieci misia. Z tej okazji 
gminna Biblioteka Publiczna za-
prosiła do świętowania 5 i 6-latki 
z miejscowego przedszkola. 14 
października to bardzo ważny 
dzień dla wielbicieli Kubusia Pu-
chatka - urodziny misia o bardzo 

małym rozumku. osiemdzie-
siąt siedem lat temu ukazało się 
pierwsze wydanie książki alana 
alexandra Milne’a „Kubuś Pu-
chatek.” Misiaczek jest bardzo 
łakomy, stale ma chęć na małe 
„conieco”, lubi leniuchować. Po-
trafi cieszyć się wszystkim i jest 
bardzo życzliwy. Jeżeli nawet 
nie potrafi pomóc, jest dumny 
z tego, że się starał. Stale prze-
kręca wyrazy i wyśpiewuje swoje 
mruczanki. W pierwszej książce 
o Kubusiu Puchatku pojawiły 
się takie postacie: Prosiaczek, 
Królik, Kłapouchy, Sowa Prze-
mądrzała, Mama Kangurzyca i 
Maleństwo oraz Krzyś (syn au-
tora). Na urodzinowe święto mi-
sia do biblioteki przybyło ponad 

R o z m a i t o ś c i

Terespol

Prawdziwe historie 
o życiu podczas  wojny

rozmów uczennice przygotowy-
wały się podczas dwudniowych 
warsztatów dziennikarskich, pro-
wadzonych przez Kamilę Kor-
neluk. Następnie gimnazjalistki 
razem z opiekunką odwiedziły 
cztery panie z Terespola i oko-
lic, z którymi przez kilka godzin 
rozmawiały o dzieciństwie pod-
czas wojny, zmaganiach z biedą  
i okupantem. Swoimi przeżyciami 
podzieliły się: Stanisława Helena 
artemiuk, Wanda Kuśnierek, 
Maria Lewczuk oraz Eugenia 
Dedes. Przesłane do organiza-
tora wywiady, zostały przygoto-
wane w formie opowiadań i na 
stronie projektu opublikowano 
wspomnienia pań Kuśnierek, 
artemiuk oraz Dedes. Przez 
ponad miesiąc internauci mogli 
oddawać głosy na najciekawsze 
ich zdaniem opowiadanie. Naj-
bardziej interesująca okazała się 
historia Wandy Kuśnierek, dru-
gie i trzecie miejsca zajęły nato-
miast panie z opola Lubelskiego  
i Sosnowicy. Historie tych trzech 
kobiet zostaną wydane w formie 
komiksów, przygotowywane są 
także wystawy fragmentów ko-
miksów oraz etapów jego powsta-

Gmina Rokitno

Święto przedszkolaków
pięćdziesięcioro dzieci, a każde 
z nich miało swego ulubionego 
misia. imprezę rozpoczęła za-
bawa ruchowa – w której dzieci 
wykonywały polecenia:„posadź 
misia na swojej głowie”, „ukołysz 
misia”, „zatańcz z misiem”, „scho-
waj misia za plecami”. Następ-
nie przyszła kolej na Kubusiowe 

zgadywanki, dzieci wykazały 
się ogromną znajomością „Ku-
busia Puchatka” i jego przyjaciół 
ze Stumilowego Lasu. Jadwiga 
Dawidziuk, członkini zespołu 
Podlasianki w ludowym stroju 
przeczytała dzieciom opowiada-
nie „Jak Kubuś Puchatek świę-
tował przyjaźń”.Po przeczytaniu 
tekstu rozmawiała z dziećmi  
o postaciach występujących   
w opowiadaniu, a na koniec wraz 
z dziećmi śpiewała piosenki. 
Małe miodowe „conieco” zakoń-
czyło urodzinowe spotkanie. Jak 
to na przyjęciach bywa nie obe-
szło się bez pysznego jedzonka 
- ciasteczek z miodkiem, a także 
słodkich misiaczkowych żelków. 

(a)

wania. Nie ulega wątpliwości, że 
praca nad tym projektem była 
ogromnym wyzwaniem dla 
gimnazjalistek, ale jednocześ-
nie niesamowitą lekcją historii. 
Już ponad osiemdziesięcioletnie 
panie zachwyciły gimnazjalistki 
zarówno świetną pamięcią, jak  
i umiejętnością cudownego opo-
wiadania. Spotkanie tych kobiet 
z młodymi dziewczętami było 
niezwykłe i wyraźnie pokazało 

m.in. jak wiele jest różnic między 
potrzebami, które mieli młodzi 
ludzie podczas wojny, a jakie mają 
w dzisiejszych czasach. Projekt 
„Kobiety wojny” zainteresował 
dziennikarza Radia Lublin Ma-
riusz Kamińskiego, który przy-
gotował na ten temat bardzo 
ciekawy reportaż, który można 
znaleźć na stronie internetowej 
radia, w zakładce reportaż.

KK
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R o z m a i t o ś c i

16 października uczniowie i 
nauczyciele ze Szkoły Podstawo-
wej w Sosnówce uczestniczyli w 
akcji „cała Polska uczy ratować”, 

polegającej na biciu rekordu w jak 
największej liczbie osób jedno-
cześnie, prowadzących resuscy-

8 października w Szkole 
Podstawowej w Huszczy miała 
miejsce uroczystość ślubowa-
nia uczniów i klasy. Przysięgę 
pilnej i rzetelnej nauki złożyło 
7 maluchów. Uczniowie klasy 
pierwszej pod okiem wycho-
wawczyni Mirosławy Hołowni 
oraz przy wsparciu starszych ko-
legów przygotowali i zaprezen-
towali umiejętności artystyczne. 

Gmina Łomazy

Ślubowanie pierwszaków

Gmina Sosnówka

Bicie rekordu z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy

Wydarzenie to uświetnili swoją 
obecnością: wicestarosta bialski 
Jan Bajkowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Huszczy Jo-
anna Kowalik , nauczyciele  
i rodzice oraz uczniowie szkoły. 
Pierwszaki po udanym występie  
i pasowaniu na ucznia zostali ob-
darowani prezentami. Nie zabra-
kło poczęstunku i miłej zabawy. 

(a)

o problemie nagłego zatrzymania 
krążenia.

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej okazali się małymi 
specjalistami udzielania pierw-
szej pomocy. Już drugi rok  
w szkole realizowany jest pro-
gram edukacyjny „Ratujemy! 
Uczymy Ratować!”. Dzieci uczą 
się najprostszych zasad udzielania 
pierwszej pomocy: od prawidło-
wego wezwania pomocy przez 
telefon, po najprostsze czynno-
ści przy osobie poszkodowanej. 
Edukacja w tym zakresie od-
bywa się na fantomach i pomo-
cach dydaktycznych, jakie szkole 
przekazała Fundacja Wielka 
orkiestra świątecznej Pomocy. 
Dzięki umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy oraz świado-
mości, jak ważna jest właściwa 
postawa w sytuacji zagrożenia, 
społeczność szkolna chętnie 
włączyła się do wspólnego usta-
nowienia rekordu w resuscyta-
cji krążeniowo - oddechowej.  
W biciu rekordu uczestniczyło 43 
uczniów i 5 nauczycieli. Brawa za 
konsekwencję. 

(a)

tację krążeniowo – oddechową. 
akcja była częścią obchodów 
„Europejskiego Dnia Przywra-
cania czynności Serca”, ustalo-

nego z inicjatywy Europejskiej 
Rady Resuscytacji w celu pod-
noszenia świadomości społecznej  
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Szkoła Podstawowa im. 
Kajetana Sawczuka w Komar-
nie Kolonii rozpoczęła w roku 
szkolnym 2013/2014 realizację 
projektu , Pilną pracą dążymy 
do celu” w ramach Programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. Wniosek  
o dofinansowanie projektu został 
złożony w Urzędzie Marszał-
kowskim 2 kwietnia br.. Prze-
szedł pozytywnie ocenę formalną 
i merytoryczną, zaś 28 sierpnia 
została podpisana umowa po-
między województwem lubel-
skim reprezentowanym przez 
marszałka Krzyształa Hetmana 
oraz wicemarszałka Krzysztofa 
grabczaka a/Szkołą Podsta-
wową im. Kajetana Sawczuka  
w Komarnie Kolonii reprezento-
waną przez dyrektora grażynę 
Jasińską - Pykało, działającą 
na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez wójta Romu-
alda Murawskiego. Wartość pro-
jektu wynosi 300 tys. 551,15zł, 
natomiast kwota dofinansowania 
z funduszy europejskich  267 tys. 
791,15 zł. W ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie 
1050 godzin zajęć pozalekcyjnych 
z uczniami naszej szkoły. Będą 
to następujące zajęcia: grafomo-
toryczne, „Na ratunek dysleksji”. 
wyrównawcze z matematyki,  
wyrównawcze z języka angiel-
skiego.,  Wyrównawcze z języka 
polskiego, matematyczne „Mały 
Pitagoras”, informatyczne „aka-
demia umysłów”, matematyczne 
„Myślę, analizuję, wykorzystuję 
wiedzę w praktyce”, z języka 
angielskiego „Kocham angiel-

Tradycją terespolsk iego 
samorządu stało się wspólne 
świętowanie Dnia Edukacji 

Jednym z najważniejszych 
wydarzeń w życiu każdej szkoły 
jest pasowanie na ucznia. Taka 

R o z m a i t o ś c i

Gmina Terespol

Uhonorowali pedagogów

Gmina Konstantynów

Pilna 
praca 
uczniów

Pierwszoklasiści z Sosnówki

Narodowej przez wszystkie 
jednostki oświatowe z terenu 
gminy Terespol. W tym roku 

uroczystość miała miejsce 23 
października br. w Szkole Pod-
stawowej w Sosnówce. Pierw-
szok lasiśc i zaprezentowa l i 
program artystyczny przygo-
towany specjalnie na tę uro-
czystość. Wierszem, piosenką 
i tańcem dzieci udowodniły, 
że są w stanie sprostać obo-
wiązkom, jakie za sobą niesie 
nauka. Dzieci złożyły też uro-
czyste ślubowanie. ceremonii 
pasowania na ucznia dokonała 
dyrektor szkoły anna olejnik. 
Dyrektor wraz z wychowawczy-
nią klasy Urszulą Kaźmieruk 
wręczyły dzieciom pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki. 
W uroczystość aktywnie zaan-
gażowali się również dumni ze 
swoich pociech rodzice. W tym 
roku naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęło 15 uczniów, w tym 
2 sześciolatków. Warto dodać, 
iż Szkoła Podstawowa w Sos-
nówce zajęła pierwsze miejsce 
w wojewódzkim etapie ii edycji 
konkursu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej „Mam 6 lat”, 
co jest dowodem na to, iż jest to 
placówka dobrze przygotowana 
na przyjęcie sześciolatków do 
pierwszej klasy

K.P.

ski”, polonistyczne „Skuteczne 
czytanie poprzez pisanie”, z ar-
teterapii „Mały teatr niewielkich 
ludzi”, z biblioterapii „ Popołu-
dnia z baśnią, bajką”, sportowe 
„Więcej ruchu dla maluchów”, 
logopedyczne i zajęcia na base-
nie. Ponadto w ramach realizacji 
projektu zaplanowano również 
dwa wyjazdy edukacyjne do 
Warszawy do centrum Nauki 
Kopernik oraz do Teatru.

Grażyna Jasińska-Pykało

rola gospodarza i organizatora 
uroczystości przypadła Szkole 
Podstawowej  w Neplach . 
święto wszystkich pracowników 
oświaty i osób, którym bliskie 
jest dobro polskiej szkoły odbyło 
się 11 października br. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: 
przedstawiciele  powiatu, samo-
rządu gminnego, służb mun-
durowych, dyrektorzy szkół  
i nauczyciele. Uroczystość była 
okazją do przekazania wielu 
ciepłych słów pod adresem 
wszystkich pracowników za-
trudnionych w szkołach. Rów-
nież w tym dniu pracownikom 
oświaty przyznano nagrody 
wójta gminy Terespol oraz na-
grody dyrektorów szkół. 

D.W.



3510/2013 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

o dokonaniach zespołu tea-
tralnego z Lubenki  (gm. Łomazy) 
pisaliśmy na łamach gościńca 
Bialskiego kilkakrotnie. Można 
by bowiem nimi obdzielić co naj-
mniej kilka zespołów wiejskich. 
okazuje się, że członkowie cze-

ladońki doskonale wypadają nie 
tylko na scenie. Niepowtarzalny 
urok miejscowości i gościnność jej 
mieszkańców zachęcają do odwie-
dzin. W połowie października za-
witała tam grupa 24 uczniów klasy 
drugiej ze Szkoły Podstawowej w 
Małaszewiczach wraz z rodzicami 
i wychowawczynią Elżbietą Kijuk. 
Po wnętrzu zrekonstruowanych ze 
smakiem chat oprowadzał dzieci 
i opowiadał o dawnych zwycza-
jach wiejskich szef teatru cze-
ladońka Kazimierz Kusznierow. 
Uczniowie przyzwyczajeni do 
wygód nie mogli zrozumieć, jak 
liczna rodzina mogła się pomieścić  
w jednej izbie. Największe zainte-
resowanie wzbudziły: wiatrak, do 
którego trzeba było wspominać 
się po schodkach i chatka Baby 
Jagi na usypanej wyspie. atrak-
cją było też ognisko z tradycyj-
nymi potrawami. gospodynie  
z Lubenki serwowały maluchom: 

Lekcja etnograficzna w plenerze

Gościnna lubenka

Umacnia się współpraca 
powiatu bialskiego z węgier-
skim województwem Bekes.  
od 23 do 27 października  
w m ie ś c ie  gyomaend rod 
(województwo Bekes) prze-
by wa ła delegac ja powiatu  
w składzie: starosta Tadeusz 
Łazowski, dyrektor wydziału 
spraw społecznych Marianna 
Tumiłowicz oraz dyrektor ZS 
w Janowie Podlaskim Jaro-
sław Dubisz. celem spotkania 
były prace dotyczące wymiany 
uczniów w ramach programu 

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

Nasi z wizytą na Węgrzech

Planowana wymiana 
polskich i węgierskich 
uczniów

unijnego „Leonardo da Vinci”.  
W trakcie wizyty doszło do 
spotkań z: wicemarszałkiem 
Parlamentu Węgier istvanem 
Jakobem, wojewodą Bekes Nor-
bertem Erdos, burmistrzem 
gyomaendrod andrasem Varfi 
oraz dyrektorem szkoły Laszlo 
Davidovicem. Ponadto delega-
cja uczestniczyła w Festiwalu 
Kiełbasy w Bekeszciabie oraz 
zwiedziła osobliwości Budape-
sztu i województwa Bekes. To 
był udany i owocny wyjazd.

 T. Łazowski

podpłomyki pieczone na blasze, 
parowańce z makiem, racuchy  
i kiełbaskę. Największe powodze-
nie miał jednak żurek czarownicy 
gotowany nad ogniskiem. 

- Jestem pod wrażeniem pomy-
słowości mieszkańców. Przy zgo-

dzie i odrobinie dobrej woli można 
zrobić coś pożytecznego, co wzbu-
dza zainteresowanie nie tylko dzieci.  
Dla moich podopiecznych był to 
dzień pełen wrażeń, a przy okazji 
znakomita lekcja poznawcza. Ujęła 
nas wyjątkowa gościnność miesz-
kańców i ilość zgromadzonych  
w chatach eksponatów. Dzieci ba-
wiły się tak dobrze, ze żal im było 
wracać do domów - zapewnia wy-
chowawczyni klasy.

Z d a n i e m M a ł g o r z a t y 
grabowsk iej, matk i jednej  
z uczennic, lekcje etnograficzne  
w plenerze, proponowane przez 
małaszewicką szkołę zasługują 
na podziw. Przybliżają uczniom 
tradycje podlaskie, odkrywają 
uroki małej ojczyzny i rozwijają 
wyobraźnię dzieci. Wyjazd do 
Lubenki okazał się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę.

Istvan Grabowski
Foto autor
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Historia paraf ii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej 
Korony Polskiej w Brześciu sięga 
roku 1938, kiedy to ks. Wac-
ław Piątkowski został wyzna-
czony w celu utworzenia nowej 
parafii na tym terenie. Budowę 
rozpoczęto 1 lip[ca 1938 r. i po-
czątkowo służyć miała ona, jako 
„tymczasowa kaplica”, utworzona 
w celu ułatwienia posługi duszpa-
sterskiej ze względu na liczną ilość 
mieszkańców. 13 sierpnia 1938 r. 
zakończono budowę, a 15 sierpnia 
1938 r. z polecenia biskupa Ka-
zimierza Bukraby, ordynariusza 
diecezji pińskiej, ks. Wacław Piąt-
kowski  poświęcił nową kaplicę 
i odprawił w niej pierwszą mszę 
świętą. ostateczne ustanowienie 
parafii nastąpiło 16 października 
1938 r., co uroczyście ogłosił ks. 
Lucjan Żołądkowski, dziekan 
brzeski. odczytał on akt usta-
nowienia parafii oraz mianował 
ks. Wacława Piątkowskiego jej 
proboszczem. Pod koniec 1938 
r. do parafii przybył również ks. 
antonii grzybowski.  Na prze-
łomie 1939 r. przygotowany i za-
twierdzony został projekt budowy 
dużego kościoła według projektu 
Wincentego Wdowiszewskiego, 
jednak wojna przerwała budowę 
i spowodowała, iż życie religijne 
było coraz bardziej utrudnione. 
W 1947 r. ks. Wacław Piątkowski 
udał się do pracy duszpasterskiej 
do Rubieżewicz, a jego miejsce 
objął ks. Stanisław Łazar, który 

W pięknej aurze jesiennej 
odbyły się już po raz dziewiąte 
Kodeńskie Spotkania z Poezją 
i Pieśnią Maryjną poświęcone 
pamięci Jana Pawła ii. 27 paź-
dziernika w sala gminnego cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kodniu zapełniła się miłośni-

kami recytowanych wierszy ku 
czci Maryi oraz Jana Pawła ii 
oraz pieśni i piosenek o tej tema-
tyce. Podziwiać można było ok. 
30 wykonawców: solistów, du-
ety, zespoły instrumentalno –wo-
kalne, zespoły śpiewacze i chóry 

z  powiatu bialskiego. Klima-
tyczna dekoracja pozwalała w za-
dumie oraz ref leksji podziwiać 
śpiew i recytację bardzo młodych, 
ale też nieco starszych artystów. 
Wśród gości zaproszonych oraz 

75 lat parafii pw. NMP 
Królowej Korony 
Polskiej w Brześciu 

dwa lata później został zesłany 
na Syberię. W latach 1955- 1960 
zostały mu jednak odebrane 
czynności duszpasterskie z po-
wodu dopuszczenia dzieci do 
liturgii, jednak od 1960 r. peł-
nił funkcję duszpasterza parafii 
na Kijówce, aż do końca swego 
życia, zachowując pogodę du-
cha i przezwyciężając wszelkie 
trudności. Po śmierci ks. Łazara, 
która nastąpiła 21 grudnia 1988 r., 
posługę duszpasterską nad parafią 
objął ls. Tadeusz olszewski. Lata 
90-te przyniosły także większą 
swobodę w działaniu duszpaster-
skim. Nastąpiła generalna prze-
budowa kościoła, rozbudowano 
także plebanię powstałą w 1986 r. 
i postawiono nowy blaszany oraz 
murowany garaż. od kilkunastu 
lat w parafii pracują Siostry Mi-
łosierdzia św. Wincentego a Paulo 
(SS. Szarytki), opiekujące się cho-
rymi i starszymi ludźmi. W para-
fii działają również grupy: Kółka 
Żywego Różańca, schola, mini-
stranci i lektorzy; grupa Miło-
sierdzia i Dzieci Maryi. odbywa 
się też regularna katechizacja 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 13 
października br. w Brześciu od-
były się obchody 75. rocznicy po-
wstania parafii i 25-lecie posługi 
duszpasterskiej ks. kan. Tadeusza 
olszewskiego, proboszcza parafii 
NMP Królowej Korony Polskiej. 
W uroczystościach uczestniczył 
starosta bialski Tadeusz Łazowski.

Iwona Kukawska

Gmina Kodeń

Spotkanie z poezją 
i pieśnią maryjną

organizatorów warto wymienić: 
o. Bernarda Briksa oMi, kusto-
sza Sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej i proboszcza para-
fii rzymsko-katolickiej pw. św. 
anny w Kodniu, ks. Jana grajko,  
proboszcza parafii prawosławnej 
pw. św. Ducha w Kodniu, Ka-

zimierę adamiec, radną Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej, Ry-
szarda Zania, wójta gminy Ko-
deń, Stanisława Kałużyńskiego, 
przewodniczącego Rady gminy, 
annę Jóźwik, inspektora Staro-
stwa Powiatowego  i oczywiście 

prowadzących imprezę Piotra 
Tomasza Skolimowskiego, dy-
rektora gminnego centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki, Bi-
blioteka Publiczna w Kodniu oraz 
Wandę Kopczyńską, instruktor 

Biblioteki Publicznej w Kodniu. 
Prezentacje rozpoczęto od wspól-
nego przemarszu do pomnika 
Jana Pawła ii, gdzie zapalono 
znicze oraz złożono kwiaty przy 
wspólnym śpiewie „Barki”. Spot-
kanie miało charakter przeglądu 
zatem występy nie były oceniane, 
jednak organizatorzy, którymi 
byli: gminne centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki, Biblioteka 
Publiczna w Kodniu, wójt gminy 
Kodeń oraz Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej pragnęli wy-
różnić dobrym aniołem 10 spo-

śród występujących. Dla każdego 
był przewidziany posiłek oraz dy-
plom z podziękowaniem i drobny 
upominek pamiątkowy. Podobne 
podziękowania złożono także 
wszystkim opiekunom i  kie-
rownikom solistów i zespołów. 
organizatorzy ufają, że przyszło-
roczne, jubileuszowe Spotkania 
zgromadzą jeszcze więcej wyko-
nawców, którzy uczczą śpiewem 
oraz piękną poezja Jana Pawła ii, 
jak również Najświętszej Maryi 
Panny. 

Anna Jóźwik

W y d a r z e n i a
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g m i n a  Te r e s p o l

5 października br. w Urzę-
dzie gminy mia ła miejsce 
promocja książki iwony Wa-
lentynowicz „Prezydentowa 
Karolina Kaczorowska Stani-
sławów - Sybir - afryka - Lon-
dyn”.gościem honorowym była 
bohaterka książki . Wdowa po 
ostatnim prezydencie RP na 
uchodźst wie  spotka ła się 
z mieszkańcami gminy Terespol 
już po raz drugi.

- To spotkanie z  historią 
na żywo – mówił wójt Krzysz-
tof iwaniuk. Witał tym samym 
i  przedstawiał mieszkańcom 
gminy, młodzieży, nauczycielom 

– zarówno wspomniane już wyżej 
dwie panie: Karolinę Kaczorow-
ską i iwonę Walentynowicz, jak 
i gniewomira Rokosz Kuczyń-
skiego, potomka byłych właści-
cieli majątku Koroszczyn.

W imieniu wszystkich ze-
branych bukiet róż dostojnemu 
gościowi wręczyli harcerze z 44 

Na cmentarzu w Kobylanach znajduje się pomnik rodzinny Ka-
milli z Rudnickich i Franciszka Jaszczołdów. Franciszek Jaszczołd był 
znanym XiX - wiecznym architektem i planistą ogrodów, postacią 
ważną dla lokalnej społeczności. Zaniedbany wygląd nagrobka nie 
odpowiadał pozycji i zasługom Franciszka Jaszczołda. 

od momentu powstania nagrobek nie był poddany poważniej-
szym zabiegom renowacyjnym. Stan pomnika wymagał pilnego podję-
cia prac konserwatorskich. Dzięki wspólnym staraniom mieszkańców 
i proboszcza parafii prawosławnej w Kobylanach, zabytkowy pomnik 
w bieżącym roku został poddany pracom renowacyjnym, w trakcie 
których został naprawiony fundament, zrekonstruowany brakujący 
krzyż i zwój papieru na polu inskrypcyjnym, a powierzchnia kamienia 
oczyszczona i zabezpieczona przed działaniem wody opadowej. Wy-
konano także zabieg uczytelnienia liter inskrypcji. Prace renowacyjne 
za kwotę 12603 zł. wykonał artysta plastyk konserwator dzieł sztuki 
Bartosz Markowski. Koszty wymienionych prac pokryli: parafia pra-
wosławna pw. opieki Matki Bożej w Kobylanach  - 301,50 zł, Urząd 
gminy Terespol – 6301,50 zł, Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków, 
Delegatura w Białej Podlaskiej – 6301,50 zł.

Franciszek Jaszczołd (ur. 1808 w Siemiatyczach, zm. 6 września (wg. 
innych źródeł 6 października 1873) – polski architekt tworzący na Podla-
siu. Wykształcenie zdobył uczęszczając na kurs architektury Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wybrane prace: przebudowa pałacu w Konstantynowie, 
pałac Pusołowskich wraz z ogrodem w Mereczowszczyźnie – 1838 (wspól-
nie z Władysławem Marconi), pałac i park w Wistyczach koło Brześcia, 
pałac i park w Kowerdziakach, pałac i park w Korczewie, później prze-
budowywany, pałac i park w Roskoszy, pałac i park w Patrykozach, pałac  
i park w Neplach, projekt pomnika Feliksa Tykla na cmentarzu w Żychlinie 
wykonany przez braci Evans – 1848.  (a)

Promocja książki 
o prezydentowej 
Kaczorowskiej

Drużyny Harcerskiej ZHP z Ko-
bylan. Prezydentowej i gościom 
spotkania zaśpiewały też dziew-
czyny z sekcji wokalnej zespołu 
Hard goK z gminy Terespol.

Ka rol ina Kaczorowska 
z domu Mariampolska urodziła 
się w Stanisławowie i stamtąd, 
mając 10 lat została deporto-
wana w głąb ZSRS, do republiki 
Komi. Wraz z matką znalazła się 
w grupie ludności cywilnej ewa-
kuowanej z polskim wojskiem, 
formowanym w  Związku So-
wieckim. Przez Persję trafiła do 
Ugandy, gdzie chodziła do pol-
skiej szkoły. Stamtąd, w 1948 r. 

prz y jecha ła do Londy nu. 
W Wielkiej Brytanii poznała 
przyszłego męża Ryszarda Ka-
czorowskiego. W 1952 r. wzięła 
z nim ślub. Biografia Karoliny 
Kaczorowskiej autorstwa iwony 
Walentynowicz kończy się na 
tym wydarzeniu.

D.W.

140. rocznica śmierci 
Franciszka Jaszczołda
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Jesienną szatą powitał Ro-
manów gości, którzy przybyli 
do Muzeum Józefa ignacego 
Kraszewskiego na uroczysto-
ści w ostatnim dniu września. 
Pięknie oświetlony jesiennym 
słońcem gont na dachu dworu 
i odtworzona platforma wido-

kowa na kalenicy (niegdyś słu-
żąca Kajetanowi Kraszewskiemu 
do obserwacji astronomicznych), 
nowy parking dla turystów do-
brze wkomponowany w całość 
założenia parkowego, ciekawe, 
nawiązujące do dawnych form 
ogrodzenie terenu parku, kamery 
strzegące bezpieczeństwa obiektu 
– to najważniejsze efekty zreali-
zowanego w latach 2011 - 2013 
projektu „Restauracja zespołu 
dworsko-parkowego w Romano-
wie będącego siedzibą Muzeum 
Józefa ignacego Kraszewskiego”. 
Prezentacji rezultatów projektu, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu operacyj-
nego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013 poświęcona 
była pierwsza część uroczystości. 

Koszt wykonanych prac wy-
niósł 1 mln 916 tys. 8 złotych. 
70 proc. pochodziło z funduszy 
europejskich.  Serdeczne słowa 
podziękowań starosta Tadeusz 
Łazowski i dyrektorka muzeum 

g m i n a  S o s n ó w k a

Nowe szaty Romanowa
anna czobodzińska-Przyby-
sławska skierowali do Urzędu 
Marszałkowskiego, do marszałka 
Krzysztofa Hetmana i wicemar-
szałka Sławomira Sosnowskiego 
za pomoc i życzliwość podczas 
realizacji zadania – bardzo skom-
plikowanego w sytuacji, kiedy 

placówka cały czas przyjmowała 
turystów, organizowała Rok 
Kraszewskiego i nowe wystawy, 
przyjmowała prezydenta RP. 
Taka rozważna pomoc ze strony 
instytucji Zarządzającej projek-
tem była wręcz na wagę złota. 
30 proc. niezbędnych środków 
pochodziło ze środków Starostwa 
Powiatowego. Był to ogromny 
wysiłek dla władz powiatowych. 
Serdeczne podziękowania popły-
nęły więc od dyrekcji muzeum do 
starosty Tadeusza Łazowskiego 
i dyrektor wydziału spraw spo-
łecznych Marianny Tumiłowicz. 
Słowa podziękowań i wdzięczno-
ści otrzymał także profesor Lu-
cjan Kasprzak z akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, którego 
fascynacji pięknem Romanowa 
zawdzięczmy koncepcje i główne 
projekty zmian zarówno we dwo-
rze, jak i projekty ogrodzenia Po-
dziękowania i wyrazy uznania 
przekazano również bialskiej 
firmie BiaLBUD, wykonawcy 
głównej części prac rewalory-

zacyjnych. Prace nad utrzyma-
niem, restauracją zabytkowego 
założenia dworsko-parkowego 
to jedna z dziedzin działalności 
muzeum. Druga – niesłychanie 
dla odwiedzających to miejsce 
gości ważna – to działalność wy-
stawiennicza placówki. Muzeum 
prócz stałej wystawy poświęconej 
życiu i twórczości autora „Starej 
baśni” przygotowuje wystawy 
czasowe. W 2013 roku musiała to 
być wystawa poświęcona powsta-
niu styczniowemu. obchodzimy 
wszak 150. rocznicę tych wyda-
rzeń – a Józef ignacy Kraszewski 
był pierwszym, który wypadki 
te, całą ich złożoność, donio-
słość i dramatyzm przedstawił  
w powieści, tworząc cykl tak zwa-
nych „obrazków powstańczych”, 
podpisanych pseudonimem  
B. Bolesławita. Zespół muzeum 
przygotował więc ekspozycję, 
która skierowana jest przede 
wszystkim do młodzieży szkol-
nej, prezentującą bogatą ikono-
grafię kilku wybranych tematów 
związanych z powstaniem. Jest 
to więc okres gorących przed-
powstaniowych lat 1861 – 1862, 
okres wzmożonej działalności 
konspiracyjnej, warszawskich 
manifestacji patriotycznych, 

krwawo tłumionych przez woj-
ska carskie. W moralnej sile tych 
pokojowych wyrazów niepod-
ległościowych dążeń narodu 
Kraszewski uznawał za niezwy-
kle ważną formę działań – po-

czątkowo był bowiem przeciwny 
szybkiemu wybuchowi powstania. 
Kiedy walka jednak wybuchła – 
stanął po stronie walczących i, już 
z emigracyjnego Drezna, wspierał 
działania, potem także organizo-
wał pomoc dla olbrzymiej fali 
emigracji popowstaniowej. Drugi 
prezentowany temat – to walka, 
pokazana przede wszystkim przez 
ludzi. Zygmunt Padlewski, Stefan 
Bobrowski, Zygmunt Sierakow-
ski, Hauke – Bosak; dyktatorzy 
– Ludwik  Mierosławski, Marian 
Langiewicz, Romuald Trau-
gutt. Są także ryciny pokazujące 
ważne bitwy: pod Siemiatyczami, 
Małogoszczem, pod Rawą. Da-
lej jest powstanie na Podlasiu  
i Lubelszczyźnie. i znowu  ludzie 
tu walczący – Roman Rogiński, 
Marcin Borelowski – Lelewel, 
ksiądz Stanisław Brzóska, dziedzic 
Krasówki – aleksander Szaniaw-
ski, Karol Krysiński, Jeziorański  
i inni.  Ludzie, których nazwiska 
powinniśmy pamiętać. i znaczące 
bitwy – między innymi potyczka 
pod Żyrzynem, podczas której po-
wstańcy zdobyli znaczne środki 
finansowe na dalszą walkę. Jest też 
temat „kobiety w powstaniu stycz-
niowym”. To była pierwsza walka,  
w której kobiety odegrały znaczną 

rolę – jako konspiratorki w ruchu 
przedpowstaniowym – Maria 
ilnicka, Seweryna Duchińska, 
potem łączniczki i żołnierze wal-
czący z bronią w ręku – jak dra-
matyczna Maria Piotrowiczowa  
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W mglisty październikowy 
czwartek w Specjalnym ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Za-
lutyniu było wyjątkowo gwarnie 
i wesoło. Podopiecznych ośrodka 
odwiedzili rotarianie z  USa, 
zespół ludowy Roztańczone 
Sołtysianki z chotyłowa oraz 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kodniu. Zebranych 
powitała nowa dyrektor SoSW 
Bożena guz. gospodarze spot-
kania zaprezentowali spektakl 
„Baśń o  krasnoludkach stąd”. 
Przedstawienie miało swoją 
premierę podczas uroczystego 
Dnia Edukacji Narodowej, po-
łączonego z obchodami dziesią-
tej rocznicy przejęcia placówki 
przez Urząd gminy w  Pisz-
czacu. inscenizacja opowiada 
dzieje krasnoludków specjalnej 
troski, począwszy od przepro-
wadzki z Przewłoki, gdzie ów-
cześni mieszkańcy nie chcieli 
w swojej wsi niepełnosprawnych 
dzieci, do ponad trzydziestolet-
niego istnienia placówki w Za-
lutyniu.  akcja toczy się w lesie, 
na zalutyńskiej polanie. Radość 
i beztroska skrzatów przeplata 
się z nieustannymi problemami 
finansowymi. 

Liczne perypetie maleńkich 
mieszkańców lasu kończą się 
happy endem, bo krasnoludki 

g m i n a  P i s z c z a c

amerykańscy rotarianie 
w Zalutyniu

znane są z niezłomności oraz 
hartu ducha. W role krasnolud-
ków wcielili się młodsi wycho-
wankowie, a także nauczycielki: 
Beata Mirońska i Beata Tyszkie-
wicz-gromisz. Postacie: Wró-
żek, Lisic, Niedźwiedzia, Wilka, 
zwierząt leśnych oraz radnych za-
gajnikowych to popis aktorstwa 
w wykonaniu młodzieży. Rolę 
Baby Jagi brawurowo zagrała na-
uczycielka Dorota Dobrowolska. 
ona też zadbała o oprawę mu-
zyczną inscenizacji. Próby przed-
stawienia trwały zaledwie dwa 
tygodnie. okres przygotowań był 
dla wszystkich zaangażowanych - 
zarówno najmłodszych, jak i do-
rosłych - czasem dobrej zabawy. 
autorką scenariusza jest wy-
chowawczyni internatu Barbara 
Brodacka. Dekoracje wykonały: 
agnieszka Lewkowicz i Beata 
Mirońska. Przebrania krasnali 
uszyła Katarzyna chreścionko. 
Materiały na te stroje zakupiono 
z nagrody finansowej za piękny 
kosz wykonany przez agnieszkę 
Lewkowicz, zaprezentowany 
podczas dożynek gminnych 
w Piszczacu. Kostiumy Wilka 
i  Niedźwiedzia przygotowała 
Wanda Pietruczuk. Po części ar-
tystycznej SoSW w Zalutyniu 
zaprezentował się zespół ludowy 
o nazwie Roztańczone Sołty-

sianki z chotyłowa. Powstał on 
6 lat temu z inicjatywy sołtysa 
wsi chotyłów, Ewy Lipowie-
ckiej. Jego obecnym instruktorem 
jest Sylwia gdela. grupa działa 
pod patronatem Urzędu gminy 
w Piszczacu. członkiniami są 
uczennice Szkoły Podstawowej 
w chotyłowie. Stroje ludowe za-
fundowała Rada Rodziców przy 
Zespole Placówek oświatowych. 
głównym celem zespołu jest pro-
mocja folkloru różnych regionów 
naszego kraju. Swoim prezen-
towaniem zespół chce zachęcić 
do poznawania folkloru i przy-
śpiewek ludowych, uwrażliwić 
na piękno muzyki ludowej, prze-
kazać innym to, co nazywamy 
dziedzictwem narodowym. Roz-
tańczone Sołtysianki z choty-
łowa występowały na dożynkach 
powiatowych oraz na wielu in-
nych uroczystościach gminnych 
i powiatowych. ostatnio zajęły 
i miejsce w gminno-Parafialnym 
Konkursie Kolęd i  Pastorałek 
w Piszczacu. Młode tancerki przy-
jechały do Zalutynia pod opieką 
pani sołtys, która darzy pod-
opiecznych specjalnego ośrodka 
wielką sympatią. Ewa Lipowie-
cka zawsze pamięta o zaproszeniu 
ich na imprezy organizowane dla 
lokalnej społeczności. Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Kodniu to 
placówka zaprzyjaźniona od lat 
z zalutyńskim ośrodkiem. Wielu 
uczestników warsztatów to ab-
solwenci SoSW w Zalutyniu. 
Placówka z Kodnia wielokrotnie 
przyjeżdżała do Zalutynia ze 
znakomitymi występami, a także 
zapraszała wychowanków ośrodka 
na organizowane przez siebie im-
prezy integracyjne. amerykanie, 
urzeczeni popisami dzieci, nie-
ustannie robili zdjęcia i nagrywali 
występy. Rotarianom podobała 
się atmosfera spotkania i radosne 
zachowanie dzieci. Zachwycali się 
też pięknym otoczeniem ośrodka, 
podziwiali konie do hipoterapii, 
szklarnię oraz sad owocowy.

Bialski Klub Rotary od wielu 
lat wspiera finansowo SoSW 
w Zalutyniu, zaś rotarianie ze 
Stanów Zjednoczonych obiecali 
pomoc w wyposażeniu nowowy-
budowanego aneksu kuchennego. 
Spotkanie zakończyły: poczęstu-
nek oraz wspólna zabawa przy 
muzyce. 

BB

i Henryka Pustowojtówna.  
o tym nowym zjawisku pisał także 
J. i. Kraszewski – między innymi  
w „obrazku” „Para czerwona”.  
Dalej jest temat popowstanio-
wych zsyłek na Sybir – gdzie po-
wędrowało po powstaniu 35000 
ludzi. Tam Roman Rogiński 
spotkał w Ussoli i irkucku zię-
cia Kraszewskiego – Bolesława 
Łozińskiego i jego żonę Kon-
stancję, która zginęła wracając  
z irkucka do kraju. Tam naro-
dziło się troje wnucząt pisarza. 
Temat zamyka obraz powstania 
w sztuce – w literaturze, sztukach 
plastycznych. Jest tam oczywiście 
artur grottger, którego obrazy 
z cyklów „Warszawa”, „Polonia”, 
„Lituania” i „Wojna” towarzyszą 
całej wystawie, jest Eliza orzesz-
kowa, autorka „Nad Niemnem”  
i gloria victis”, jest adam asnyk 
i poległy w walce bard powstania, 
poeta Mieczysław Romanowski. 
Na wystawie prezentowane są 
zbiory Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej, 
prywatna kolekcja pamiątek do-
tyczących bitwy pod Janówką  
/zwanej częściej bitwą pod Sła-
watyczami/ Michała Zaniuka  
z Hanny i zbiory własne muzeum 
w Romanowie. Trzecim punktem 
programu było otwarcie wystawy 
zorganizowanej we współpracy  
z brzeskim środowiskiem kolek-
cjonerów „Ekslibrisy Leonida 
Kurisa ze zbiorów aleksandra 
grigoriewa”. To dowód stałej 
współpracy Starostwa i muzeum 
w Romanowie ze stroną biało-
ruską. Wzruszającą atmosferę 
stworzył program artystyczny. 
Wystąpili uczniowie z Liceum 
ogólnokształcącego w Wisz-
nicach, chór emerytów działa-
jący przy goK w Wisznicach 
śpiewał pieśni z powstania, 
 a podopieczni Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej przy goPS  
w Wisznicach przedstawili prze-
pięknie przygotowany „żywy 
obraz” inspirowany malarstwem 
grottgera pod tytułem „Po-
żegnanie powstańca”. Muzeum 
Józefa ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie w nowej szacie,  
z nowymi wystawami czasowymi 
serdecznie zaprasza. Zaprasza 
przede wszystkim młodzież 
szkolną, na lekcje historii poświę-
cone powstaniu styczniowemu. 

(a)
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Liczne nagrody, uzyskiwane 
przez zaradne gospodynie z 
Perkowic w konkursach powia-
towych i wojewódzkich (m.in. 
Nasze kulinarne dziedzictwo- 
Smaki regionów rozgrywane 
ostatnio w Zamościu) potwier-
dziły wysokości poziom ich 
umiejętności kulinarnych. Staną 
się one jeszcze bardziej widoczne 

z chwilą ukończenia moderni-
zacji zaplecza kuchennego Pra-
cowni Kulinariów Regionalnych. 
Pierwszym krokiem na tej drodze 
był ubiegłoroczny zakup przez 
samorząd gminy Biała Podlaska 
pomieszczenia po byłym sklepie 
spożywczym, przylegającym do 
klubu kultury. Potem opracowany 
został projekt adaptacji pomiesz-

9 października na placu przy 
gminnej Bibliotece Publicznej 
zorganizowano ognisko z oka-
zji pożegnania lata dla dzieci  i 
młodzieży. Najmłodsi po upie-
czeniu k iełbasek bawili się 
klockami, kolorowali obrazki 
i rzucali piłeczką. Natomiast 
sta rsi  g ra l i  w ka lambur y.  

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

Gmina Biała Podlaska

Perkowice przed 
niecodzienną szansą

Gmina Sławatycze

Ognisko  na 
pożegnanie lata

czenia, uwzględniający kuchnię 
współczesną i tradycyjną. Wdro-
żenie projektu stanie się możliwe 
po uzyskanie dotacji unijnej,  
o jaka zamierza wystąpić gminny 
ośrodek Kultury. Po wykonaniu 
remontu wydzielone zostanie 
pomieszczenie, gdzie zaistnieje 
możliwość prowadzenia kursów 
zdrowego żywienia dla większej 

grupy osób, nie tylko miesz-
kanek gminy Biała Podlaska. 
Zmodernizowana pracownia  
w Perkowicach stanie się ide-
alnym miejscem do gotowania 
potraw na różne okazje (także 
zamówienia kosumentów).

- Skoro mamy wykwalifiko-
wanych fachowców, gotowych 
kształcić innych, warto też za-

dbać, aby w niedalekiej przyszło-
ści pracownia promieniowała w 
gminie i powiecie bialskim. Zło-
żyliśmy już ofertę właścicielom 
działek sąsiadujących z klubem 
kultury, aby przekwalifikowali 
je na grunty z uprawą ziół i wa-
rzyw ekologicznych. Stanowiłyby 
one naturalne zaplecze pracowni 
– twierdzi Bożenna Pawlina- 
Maksymiuk. Zdaniem dyrektor 
gminnego ośrodka Kultury, ist-
nieje realna szansa na spełnienie 
planów i przekształcenie Perkowic 
w miejscowość słynącą ze smacz-
nej i zdrowej kuchni. Możliwe 
jest organizowanie tutaj cyklicz-
nych jarmarków i festynów sma-
kowych, opartych na potrawach 
tradycyjnej kuchni podlaskiej. 
Zainteresowanie, jakie wzbudzają 
swojskie wędliny, sery, pieczywa  
i miody eksponowane na stoiskach 
podczas dorocznych Jarmarków 
Michałowych w Białej Podlaskiej 
pozwala snuć prognozy na pro-
wadzenie podobnych festynów 
w Perkowicach. Skorzystaliby na 
nich lokalni producenci żywności, 

zaś zmodernizowana pracownia 
kulinariów zyskałaby nowych 
sojuszników. Nie bez znaczenia 
jest też powodzenie warsztatów 
kucharskich, organizowanych 
do tej pirsy w tej miejscowości. 
Uczestniczyli w nich wielokrotnie 
goście krajowi i zagraniczni, wy-
stawiając miejscowym kucharkom 
bardzo wysokie noty. 

Wraz z modernizacją dotych-
czasowych pomieszczeń zmieni 
się też otoczenie pracowni. Pla-
nowane jest postawienie stylo-
wego ogrodzenia oraz urządzenie 
pachnącego ogrodu pełnego ziół 
przydatnych w tradycy jnej 
kuchni. Zakończenie projektu 
kulinarnego przyczyni się z pew-
nością do promocji miejscowości 
nie tylko w powiecie bialskim. 
Już teraz klub w Perkowicach jest 
stałym punktem odwiedzin tury-
stów zainteresowanych szlakiem 
ginących zawodów, jakie kilka lat 
temu wyznaczył goK i systema-
tycznie go udoskonala. 

Istvan Grabowski
Fot. autor

W ognisku uczestniczyło ok. 
20 osób w wieku od 2 do 15 lat. 
Wspólnie spędzony czas upły-
nął miło, zwłaszcza że pogoda 
sprzyjała przebywaniu na świe-
żym powietrzu. organizatorem 
ogniska była gminna Biblio-
teka Publiczna. 

(a)
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Słowa uznania należą się pra-
cownikom Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z Białej Podlaskiej, 
którzy po raz piąty przygotowali 
festiwal około literacki. Stanowi 
on połączenie literatury współ-
czesnej z  różnymi rodzajami 
sztuki m.in. f ilmowej. Tego-
roczny festiwal nosił tytuł „gdzie 

nie dociera blask” i był zdaniem 
uczestników wyjątkową przygodą 
intelektualną. Pierwszego dnia 
pokazano w kinie „Merkury” dwa 
filmy: „Weiser” oparty na bestsel-
lerowej powieści Pawła Huellego 
oraz „Wróżby kumaka” ze sce-
nariuszem Huellego i cezarego 
Harasimowicza. Zabrakło, co 
prawda gdańskiego literata, ale 
obecny był Harasimowicz, dzie-
lący się z widzami refleksjami na 
temat kina i trudnościami z przy-

B i a ł a  Po d l a s k a

Festiwal okołoliteracki bialskiej biblioteki

Różne smaki Podlasia
gotowaniem trafnego scenariu-
sza. Zwykłe powstaje ich kilka 
wersji, zanim reżyser wybierze 
najbardziej mu odpowiadającą.

Huelle, który w ocenie lite-
raturoznawców jest znakomitym 
stylistą literackim, a jednocześ-
nie reprezentantem polskiego 
post-modernizmu, zainspirował 

organizatorów festiwalu do pre-
zentacji wielokulturowości połu-
dniowego Podlasia. Poświęcono 
jej w całości spotkanie przygo-
towane w  sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta przy ul. Brze-
skiej. Kipiało ono od atrakcji. 
oprócz wykładów dr Szczepana 
Kalinowskiego, regionalisty 
z ZWWF i dr Emmy’ego irobi, 
z okolicznościowym programem 
pieśni pogranicza kulturowego 
wystąpił zespół Zorza z cicibora 

Dużego, a  tatarskie zwyczaje 
w pięciu odsłonach przedstawiła 
grupa rekonstrukcyjna pod wo-
dzą Łukasza Wędy.

- Wartym podkreślenia jest 
fakt, że mimo obecności róż-
nych nacji, wpływów religijnych 
i kulturowych, obyczajów i róż-
nic religijnych, na południowym 
Podlasiu przez wieki panowała 
tolerancja, wzajemne poszano-
wanie odrębności i  pokojowe 
współżycie, ubogacające kulturę 
regionu - uważa Szczepan Kali-
nowski. Zdaniem Nigeryjczyka 
E. irobi mieszkającego w Bia-
łej Podlaskiej, stolica regionu 
była i nadal jest miastem życz-

liwym cudzoziemcom, gdzie 
nie odczuwa się niechęci wobec 
przybyszy z daleka. Efektow-
nym uzupełnieniem drugiego 
dnia festiwalu był poczęstunek 
tradycyjnymi potrawami tatar-
skimi. gospodynie ze Studzianki 
serwowały smakoszom: pieróg 
tatarski, cebulniki, pieremiacze 

i sękacze oraz pierekaczewniki. 
Miały fantastyczny smak.

Trzeci dzień upłynął pod 
znakiem wykładów literaturo-
znawców. Dr alina Kochańczyk 
skupiła się na akcentach wielo-
kulturowości, obecnych w prozie 
Ryszarda Kapuścińskiego, zaś 
dr Rafał Szczerbakiewicz wy-
jaśniał cechy charakterystyczne 
polskiego post-modernizmu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
prozy Pawła Huellego.

ireneusz Wagner: - cieszę się, 
że mogłem uczestniczyć w tego-
rocznym festiwalu. Z nieznanych 
mi powodów ludzie porzucają po-
znawanie literatury na rzecz buszo-

wania w internecie. Tymczasem 
obcowanie z książką może spra-
wiać ogromną satysfakcję. Dzięki 
inicjatywie bibliotekarzy mogłem 
posłuchać interesujących ludzi 
i wzbogacić wiedzę o regionie.

Festiwal podkreślający bo-
gate walory i smaki Podlasia był 
imprezą ze wszech miar udaną. 
Wypada tylko żałować, że stara-
nia organizatorów doceniła tylko 
skromna garstka miłośników li-
teratury współczesnej. Zabrakło 
młodzieży licealnej i studenckiej. 
odniosłem wrażenie, że prowo-
kujące do dyskusji książki Pawła 
Huellego i związane z nimi różne 
relacje narodowościowe dotyczą 
niewielkiej, zaledwie kilkudzie-
sięcioosobowej grupki osób. 
Dziw doprawdy, że na imprezach 
organizowanych w 60-tysięcz-
nym mieście zjawia się tak nie-
wielu ludzi. czyżby czytelnictwo 
i udział w działaniach kultural-
nych stawały się jedynie udziałem 
wybrańców? 

Istvan Grabowski
Foto. autor
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„Na niepogodę uczuć”. Przyznaję, 
że nietypowy. Stanowi zbiór dwu-
dziestu pięciu wierszy z różnych 
okresów mego pisania w dwóch 
językach: polskim i rosyjskim. 
Zamiar przygotowania wydaw-
nictwa zrodził się przed rokiem 
podczas wizyty w klubie „Piast”. 

*Jak ocenia ojciec poziom te-
gorocznych zmagań literackich?

– cieszy mnie, że wciąż 
nie brakuje poezji poruszającej 
tematy uniwersalne, dotykające 
żywo ludzkiej duszy, jednak fe-
nomenem tegorocznego plonu 
okazały się teksty prozatorskie. 
Jakże inne, bardziej dojrzałe  
w stosunku do poprzednich lat. 
Proza jest odzwierciedleniem no-
wych inspiracji w rzeczywistości, 
która nie należy do łatwych. 

*Mieszka ojciec i pracuje 
w Krakowie. Skąd wzięło się 
zainteresowanie południowym 
Podlasiem, owocujące czę-
stymi spotkaniami literackimi 
i obecnością w jury cenionego 
konkursu?

– Przyjechałem tu po raz 
pierwszy piętnaście lat temu  
i zauroczyłem się tutejszym kli-
matem. Stałym bywalcem Bia-
łej Podlaskiej zostałem dzięki 
konkursowi literackiemu, który  
w moim przekonaniu stanowi fe-
nomen kulturowy.  Zbliża się do 
trzydziestki, a wciąż nie brakuje 
chętnych do nadsyłania prac. ile-
kroć jestem w Białej, za każdym 
razem odkrywam ją na nowo. 
imponuje mi tutejszy klimat 
twórczej pracy. Mam tu wielu 
przyjaciół i sympatyków. Nie 
wiem, jak długo będzie jeszcze 
trwał konkurs, ale chętnie będę 
wracał do Białej i Romanowa. 

*Jest ojciec autorem porusza-
jących wierszy. co nowego udało 
się wydać drukiem w tym roku?

– Dzięki grzegorzowi Mi-
chałowskiemu z działu regio-
nalnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Białej Podlaskiej 
ukazał się mój dwunasty tomik 

18 października o godzinie 
18 w galerii „1 Piętro” w Bial-
skim centrum Kultury przy 
ulicy Warszawskiej odbył się 
wernisaż wystawy poplenerowej 
„gmina Łomazy w obiektywie”. 
Zaprezentowano na niej prace 
członków Fotoklubu Bialsko-
podlaskiego wykonane na terenie 
gminy Łomazy podczas pleneru 
fotograficznego w dniach 10 – 
12 maja 2013 r. Wystawę ot-
worzyły: Małgorzata Piekarska 
z Fotoklubu Bialskopodlaskiego 
oraz anna Leszczyńska, dyrektor 
BcK. Wśród zaproszonych go-
ści był również starosta Tadeusz 
Łazowski, który w pięknych sło-
wach dziękował pasjonatom foto-
grafii za utrwalanie i promowanie 

R o zm o wa  g o ś c i ń c a

Jestem zauroczony Podlasiem

O. Eligiusz Dymowski jest 
franciszkaninem, wyk ła-
dowcą teologii pastoralnej, 
poetą i krytykiem literackim. 
Studiował w Instytucie Teo-
logicznym Księży Misjonarzy  
w Krakowie i na Uniwersyte-
cie Laterańskim w Rzymie. 
Doktorat uzyskał 12 lat temu 
w Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej. Jest autorem 12 zbio-
rów poetyckich. 

Łomazy w obiektywie

Rozmowa z franciszkaninem, poetą i jurorem konkursu 
literackiego im. J. I. Kraszewskiego o. Eligiuszem Dymowskim

Biała Podlaska

*W tym roku doceniliście 
pięć osób związanym z połu-
dniowym Podlasiem. czy jest 
to dzieło przypadku?

– Ta ziemia wydaje coraz 
ciekawszych, dojrzałych au-
torów. Decyzja jury nie była 
bynajmniej ukłonem w kie-
runku organizatorów, bo czy-

tamy prace opatrzone godłem, 
bez znajomości skąd pochodzą 
autorzy. Trafiliśmy na bardzo 
utalentowanych ludzi, których 
należało docenić. Mam prze-
czucie, ze o niektórych usły-
szymy jeszcze nie raz.

Rozmawiał: Istvan Grabowski
Foto. autor

piękna Ziemi Bialskiej. Wernisaż 
zakończył występ zespołu śpie-
wam bo lubię z Łomaz. 

GS
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Mieczysław został wybrany 
Proboszczem Roku 2013. Franci-
szek Jerzy znalazł się w dziesiątce 
najlepszych posłów prestiżowego 
rankingu tygodnika Polityka. 
Łączy ich wspólne nazwisko 
Stefaniuk. Są braćmi, ale przede 
wszystkim wyjątkowymi ludźmi. 
Laureat tegorocznej, piątej 
już edycji konkursu Proboszcz 
Roku ks. Mieczysław Stefaniuk 
pochodzi z parafii Matki Bożej 
częstochowskiej w Zielonce. Ten 
74-letni kapłan został wybrany 
przez kapitułę z grona aż 700 
kandydatów zgłoszonych przez 
parafian z całego kraju. Nie za-
biegał o udział w konkursie. To 
sami parafianie w uznaniu zasług 
zgłosili swojego proboszcza. Do-
wiedział się o tym, gdy spośród 
kilkuset kandydatów trafił do 
finałowej dwunastki. 

Kapłan podkreśla, że w para-
fii Matki Bożej częstochowskiej 
w Zielonce jest już 27 lat. obec-
nie udziela ślubów osobom, które 
ochrzcił. Wyróżnienie Proboszcz 
Roku uznaje za prezent z racji 
50-lecia kapłaństwa. Niezmier-
nie cieszy się, że jego parafianie 
docenili codzienną, szarą pracę 
w parafii, w której jest probosz-
czem od 27 lat. - Dziękuję moim 
parafianom, którzy zobaczyli co 
dobrego się dzieje, umieli doce-
nić, ale i dostrzec moją potrzebę 
tworzenia w parafii dzieł, jak 
choćby Dom Samotnej Matki, 
Dekanalny Dom Pomocy Mał-
żeństwu i Rodzinie, oraz gro-
madzenia wokół siebie ludzi. 
Kapłanem zostałem, aby służyć 
- zaznaczył ks. Stefaniuk. Z ko-
lei parafianie zgłaszający księdza  
z Zielonki do konkursu twierdzą, 
że to wyjątkowy pasterz, zawsze 
otwarty na ludzi, wspiera nas, 
pozwala nam działać, a kościół 
tętni życiem. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu proboszcza w pa-
rafii istnieją różne formy dusz-
pasterstwa, angażujące dzieci, 
młodzież i dorosłych. Warto 
zauważyć, że proboszcz roku 
2013 ksiądz Mieczysław Stefa-
niuk przekazał nagrodę pieniężną  
z konkursu na działający w parafii 
Dom Samotnej Matki. organi-
zatorem konkursu na Probosz-

24 października w Podzie-
miach Karmelickich na terenie 
kampusu Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie odbyło się spotkanie au-
torskie  z posłem Franciszkiem 
Jerzym Stefaniukiem. Podczas 
blisko dwugodzinnego spotkania 
autor prezentował utwory ze swo-
jego nowego tomiku pod tytułem 
„Dobrym słowem można uleczyć” 
oraz inne starsze. Wielokrotnie na 

Proboszcz roku i jeden 
z najlepszych posłów

cza Roku jest Katolicka agencja 
informacyjna. W plebiscycie 
chodziło o pokazanie aktywnej 
parafii i duchownego, który na 
taka aktywność pozwala. a go-
spodarzem finałowej gali, która 
odbyła się w gmachu Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie był bp Wojciech 
Polak, który objął konkurs swoim 
patronatem. W rozstrzygniętym 
16. już rankingu Polityki na naj-
lepszych posłów znalazł się Fran-
ciszek Jerzy Stefaniuk poseł PSL. 
inni laureaci to: Dariusz Rosati 
(Po), Krzysztof Kwiatkowski 
(obecnie prezes NiK), Małgo-
rzata Kidawa-Błońska (Po), 
andrzej Duda (PiS), Małgorzata 
Sekuła-Szmajdzińska (SLD), 
Przemysław Wipler (dawniej 
PiS, dziś niezrzeszony), Leszek 
Miller (SLD), andrzej Rozenek 
(Ruch Palikota) oraz andrzej 
Dera (Solidarna Polska). głoso-
wali – tak jak w poprzednich edy-
cjach rankingu –  dziennikarze 
– sprawozdawcy parlamentarni  
 polityczni komentatorzy, którzy 
większość swojego zawodowego 
życia spędzają w gmachach przy 
ul. Wiejskiej, obserwują pracę 
posłów z bliska, zarówno tę me-
rytoryczną w sejmowych komi-
sjach, w sali obrad plenarnych 
oraz w kuluarach i na niezliczo-
nych konferencjach prasowych. 
Jak argumentowano wybór Fran-
ciszka Jerzego Stefaniuka do 
grona najlepszych? W uzasadnie-
niu podkreślono: za spokój, wolę 
porozumiewania się, dojrzałe 
sądy, zupełny brak zacietrzewie-
nia, mimo bardzo wyrazistych 
konserwatywnych poglądów. 
Dojrzałość parlamentarna robi 
jednak swoje. Trudno znaleźć 
posła, który przebywając tyle lat  
w parlamencie, miałby dobrą opi-
nię we wszystkich praktycznie 
ugrupowaniach, nikogo perso-
nalnie nie uraził, ani nie obraził.  
Franciszek Jerzy Stefaniuk jest 
jednym z nielicznych polskich 
posłów, który potrafi swoimi 
wystąpieniami z trybuny sejmo-
wej uciszyć wzburzone emocje 
posłów i skłonić ich do meryto-
rycznej dyskusji o sprawach naj-
ważniejszych. Szczególnie dużo 

uwagi w swoich wypowiedziach 
i pracy poświęca sprawom go-
spodarczym oraz prawom czło-
wieka. W najświeższej pozycji 
książkowej Franciszka Jerzego 
Stefaniuka „Dobrym słowem 
można uleczyć”, wśród intelektu-
alnych perełek znajduje się i taka: 

„Dobro jest tak ciche, że możesz 
je ujrzeć dopiero wtedy, gdy sam 
zaczniesz je czynić”. To istotne, 
że dobro dostrzeżono w dzia-
łalności publicznej Mieczysława  
i Franciszka Jerzego Stefaniuków 
– dwóch wyjątkowych braci.

Robert Matejuk
 

Spotkanie autorskie 
z Franciszkiem Jerzym 
Stefaniukiem

sali rozbrzmiewały gromkie brawa 
i głośny śmiech, były też momenty 
zadumy. W spotkaniu uczestni-
czyło wielu znajomych i przyjaciół 
Posła, nie zabrakło też oficjeli, jak 
wicemarszałka województwa lu-
belskiego Sławomira Sosnowskiego 
czy wiceministra edukacji Tadeusza 
Sławeckiego Na zakończenie każdy 
z przybyłych mógł porozmawiać  
z posłem i otrzymać autograf. 

RM
  

R o z m a i t o ś c i
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Po 7 latach została wzno-
wiona książka adama Polskiego 
i andrzeja Kasprzyka „W hoł-
dzie przeszłości. Miejsca pa-
mięci powstania styczniowego 
w województwie lubelskim.” Jest 
to drugie uzupełnione i zaktu-
alizowane opracowanie opisu 

Dwie nowe pozycje lite-
rackie, wydane w serii „Biblio-
teczka Podlaskiego Kwartalnika 
Kulturalnego”, „Na łączach 
uczuć” Heleny Romaszewskiej 
oraz „częstotkliwości” Weroniki 
iwaniuk, to autentyczna kopalnia 
magii. Najczystszej magii, takiej, 
która uskrzydla! ale może po 
kolei. Zacznę więc od „częstot-
kliwości” Weroniki iwaniuk. Już 
sam tytuł intryguje, zachęca aby 
zajrzeć do środka, zagłębić się.  

i zaraz na początku, jak 
dobrze jest się odnaleźć/ gdy  
w gąszczu jednoznacznych/ gę-
stych krzewów/ ty myślisz ina-
czej (…),  wprowadza nas poetka  
w zasłuchanie, zagapienie, drę-
twotę rozkoszną, łakomą … jeszcze 
i jeszcze. i bardzo proszę o jeszcze. 
Bo to jest „Łez chwytanie”, pierw-
sza część zbiorku (z premedytacją 
mówię część, a nie rozdział, gdyż 
rozdział to coś zwyczajnego, a tu-
taj zwyczajności nie uświadczysz),  
a w niej trzy cnoty boskie. Nie 

przez przypadek Dominik So-
bol (autor wstępu) zwrócił uwagę 
właśnie na ten utwór, bowiem nie 
można obok niego przejść obojęt-
nie. Sam się przekonasz czytelniku, 
że mam rację! ale to jeszcze nic, 
bowiem magia trwa dalej. Kolejna 
część, to „Uczuć wizerunki”. Nie, 
drogi czytelniku, od tego oderwać 
się nie sposób. Powiem tyle, ona  
i on …. i ich jedenaście dni, na 
kilkunastu stronicach. Tutaj na-
prawdę króluje magia. Dowodem 
niechaj będzie fakt, iż „uczuć wi-
zerunki” towarzyszyły mi przez 

Drzemiąca w słowach 
magia

Pamięć 
o narodowym zrywie

Recenzje

Recenzje

kilka kolejnych nocnych dyżurów 
(w pracy). Razem z nimi, z Fao 
i Savoir, wchodziłem w kolejne 
poranki. Z wierszami Weroniki 
iwaniuk zetknąłem się już wcześ-
niej, m. in. na łamach „gościńca 
Bialskiego”, ale dopiero teraz, gdy 
zaistniały w bardzo ładnie wyda-
nym zbiorku „częstotkliwości”, 
przylgnęły do mnie na długo!

a teraz „Na łączach uczuć”, 
autorstwa podlaskiej poetki 
Heleny Romaszewskiej. Zanim  
o wierszach, należy się kilka słów 

o ich autorce. Pani Helena jawi 
się nam jako poetka dojrzała, ze 
sporym dorobkiem literackim, 
gdyż swoje wiersze prezento-
wała na łamach Słowa Podlasia, 
ogólnopolskiego pisma litera-
ckiego akant oraz Podlaskiego 
Kwarta lnika Kultura lnego.  
W latach 1990–2009 opubliko-
wała jedenaście tomików wierszy. 
Tomik „Na łączach uczuć” jest 
już szesnastą pozycją, wydaną 
w serii Biblioteczka Podlaskiego 
Kwartalnika Kulturalnego. To 
tyle, tytułem prezentacji doko-
nań autorki, a teraz rzeczywiste 
łącza uczuć, czyli magia jej poe-
zji. We wstępie, autorstwa Juraty 
Bogny Serafińskiej z Warszawy, 
czytamy: Zapraszam do ogrodu 
miłości prawdziwej, odmalowa-
nej pastelami wierszy Heleny 
Romaszewskiej. (…) Miłość to 
temat poruszany przez poetów 
od zawsze. Helena Romaszew-
ska ukazuje go na swój własny 
sposób, inaczej niż inni. Nic do-
dać, nic ująć. Można jedynie na 

potwierdzenie tych słów przy-
toczyć: myśl zakochana/ każde 
odległości/ pokona/ i jeszcze …/ 
majowym deszczem/ nad ranem 
skropli się/ w ogrodach/ pieśni. 
Poetka bawi się słowem, rysuje 
zwiewne obrazki, delikatne 
jak jedwab - ręcznie malowany 
przez starych mistrzów. Tomik 
„Na łączach uczuć” wypełniony 
jest takimi myślami, jak przy-
toczona powyżej miniaturka, 
perełkami, które lgną do czytel-
nika same, zagnieżdżają się. Już 
nie sposób ich się pozbyć. ale 
bo i po co pozbywać się tego, co 
piękne. Jeśli czytelniku sądzisz, 
że znajdziesz tu tylko miłość, 
oj … to się srodze zawiedziesz. 
Po lekturze „Na łączach uczuć”, 

cmentarzy, mogił, miejsc sym-
bolicznych związanych z tym 
wielkim zrywem narodowym na 
terenie naszego województwa. 
150. rocznica wybuchu powsta-
nia styczniowego, była doskonałą 
okazją do podjęcia się tego za-
dania, szczególnie, że autorom 

jak sądzę, jawi się Helena Ro-
maszewska swoim wielbicielom 
jako kontynuatorka między-
wojennej awangardy lubelskiej, 
grupy literackiej, która zrzeszała 
poetów posługujących się pięk-
nem przyrody dla zdefiniowania 
świata. Dowodem niechaj będą 
niniejsze strofy: marmury kru-
szą się/ i kruszą się/ rozpadają się  
w pył/ i … odrastają/ wykrzyk-
nikami gniewu/ w sercach/ rosną  
i … wybuchają/ hektolitrami 
krwi przelanej/ pisze się historia. 
oba tomiki można z powodze-
niem połączyć wspólnym mia-
nownikiem: niezwykle magiczne. 
Nie wierzycie? No to przekonaj-
cie się!

Mirosław Chodynicki 
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Przeglądając czwarty już 
Rocznik Konstantynowski, który 
ukazał się w 2013 r. na myśl przy-
chodzą mi Pieśni K.i. gałczyń-

skiego. a szczególnie ostatnia 
strofa: 

„Jesteśmy w pół drogi. Droga 
pędzi z nami bez wytchnienia. 
chciałbym i mój ślad na drogach 
ocalić od zapomnienia.”

Widać, że kolegium redak-
cyjne właśnie tak myśli o tym 

Z zaciekawieniem przej-
rzałam już XX Tom Rocznika 
Bialskopodlaskiego. Jest to inter-
dyscyplinarny periodyk i statutowe 
wydawnictwo Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Białej Podlaskiej. 
Znajdują się w nim artykuły, do-
tyczące Południowego Podlasia, 
jego historii, kultury, oświaty, wy-
chowania fizycznego czy religii, 
materiały i studia, recenzje oraz 
polemika, a także opis sylwetek 
wyjątkowych osób związanych  
z naszym regionem. Bogaty mate-
riał, profesjonalnie przygotowany, 
który zespół redakcyjny zebrał  
i przedstawił czytelnikowi zasłu-
guje na szacunek wobec dokona-
nej pracy oraz gratulacje. Wśród 

Ocalają ślady przeszłości

Rocznik Bialskopodlaski

Popularyzacja regionu

Recenzje

artykułów jest m.in. Szczepana 
Kalinowskiego o Kole Bialczan, 
które w 2012 r. obchodziło swoje 
dziewięćdziesięciolecie, Wiesława 
charczuka o ofiarach zbrodni ka-
tyńskiej z Południowego Podlasia 
i Wschodniego Mazowsza czy za-
rys dziejów parafii w Żeszczynce 
dokonany przez Przemysława 
Mironiuka. W sumie 23 różno-
rodnych i bardzo interesujących 
artykułów. Jest to bowiem wyjąt-
kowe pismo mające na celu po-
pularyzację tematyki regionalnej, 
ale także spełnia rolę naukową 
czy dydaktyczną. i warto po nie 
sięgnąć, do czego serdecznie za-
chęcam. 

AJ

periodyku, jako o formie ocalenia 
od zapomnienia śladów teraźniej-
szości i przeszłości. Rocznik za-
czyna się bowiem od sprawozdań 

podmiotów działających na tere-
nie gminy Konstantynów  i relacji 
z ważnych wydarzeń. Dużą część 
poświęcono także na wspomnie-
nia osób związanych z Ziemią 
Konstantynowską. Wśród arty-
kułów m.in. Szczepana Kalinow-
skiego „Powstanie Styczniowe 

na Ziemi Konstantynowskiej” 
czy „Historia parafii Komarno” 
autorstwa Jana Jakoniuka. Kon-
tynuowane jest także zbieranie 
materiałów do historii parafii pw. 
św. Elżbiety w Konstantynowie. 
ostatnią część Rocznika stano-
wią wiersze Edwarda Janczuka 
oraz Henryka Jana cienkusza. 
Nie można pominąć bogatej do-

kumentacji zdjęciowej na końcu 
Rocznika. Ufam, że praca Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Kon-
stantynowskiej jako wydawcy 
pisma będzie dalej kontynuowane  
z taką determinacją, bo jak widać 
po objętości jest o czym pisać i co 
zachowywać dla potomnych.

Anna Jóźwik

udało się uzyskać dofinansowanie 
z programu „Patriotyzm jutra”, 
realizowanego przez Muzeum 
Historii Polski ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. Dodatkowo 
już 2006 r. książka wzbudziła 
tak ogromne zainteresowanie, że 
rozszedł się bardzo szybko cały 
nakład. Trzymając książkę w rę-
kach i przeglądając ją, widać wy-
raźnie ogrom pracy, który musieli 
wykonać autorzy publikacji. an-
drzej Kasprzyk zajął się kwerendą 
aktów zgonu z tego okresu w pa-
rafiach na terenie Lubelszczyzny, 
natomiast adam Polski weryfika-
cją i lustracją terenową znanych 

miejsc pamięci. Efektem jest owa 
książka zawierająca zestawienie 
bitew i potyczek, wykaz miejsc 
pamięci oraz dokumentację zdję-
ciową. W materiał wprowadza 
rozdział o genezie i przebiegu po-
wstania styczniowego autorstwa 
Krystyny Krakiewicz. okazało 
się, że przez owe 7 lat powstało 
aż  13 nowych obiektów oraz 
odkryto 2 cmentarze. cieszy za-
tem fakt, że pamięć o bohaterach 
tamtych czasów i miejscach bi-
tew i potyczek jest ciągle żywa, że 
społeczności interesują się swoją 
przeszłością i o nią w większości 
dbają. Książkę gorąco polecam.

Anna Jóźwik
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W y d a r z e n i a

Z racji obchodów 100- lecia 
budowy świątyni, 20 paździer-
nika br. w kościele rzymskokato-
lickim w Sławatyczach odbył się i 
Sławatycki Przegląd chórów „Jak 
Paciorki Różańca”.  Na zaprosze-
nie ks. proboszcza andrzeja Kani 

obecnością zaszczyciły chóry z 
trzech powiatów. Pierwszy wy-
stąpił chór mieszany z parafii św. 
anny z Wohynia, który zapre-
zentował 4 utwory: „Witaj Ma-
ryjo Matko Miłości”, „o Matko 
miłościwa”, „Bądź pozdrowiona 
Panienko Maryja”, „ave Maryja”. 
Dyrygentem chóru jest Krzysztof 
Staszewski. Jako drugi zaśpiewał 
chór „Beati cantores” z parafii 
Niepokalanego Poczęcia, NMP 
w Milanowie. Powstał w 2006 
roku z inicjatywy ks. Mariana 
Banasiuka. Dyrygentem jest 
anna Lichawska. W repertuarze 
swym posiada utwory najwięk-
szych kompozytorów polskich  

Zacznę wypowiedź od tego, 
że wystawa w Muzeum Południo-
wego Podlasia w Białej Podlaskiej 
zrobiła na mnie duże wrażenie. 
Mówię o  ekspozycji „Z popio-
łów Sobiboru”. Byłam na wielu 
wystawach w bialskim muzeum. 
Niestety, nie wszystkich, ale ta 
jest inna od tych, które mogłam 
podziwiać. Może dlatego, że te-
matyka jest dość specyficzna i nie 
łatwa w odbiorze. Może dlatego, 
że byłam na otwarciu 22 paździer-
nika, podczas którego komisarz 
wystawy Marek Bem dobitnie 
i sugestywnie opowiadał o drama-
cie tego obozu zagłady. Może dla-
tego, że przed miałam możliwość 
obejrzenia jeszcze filmu w ramach 
multimedialnego programu edu-
kacyjnego „Sobibór … miejsce pa-
mięci… miejsce zagłady” 
pt. „ocaleni”. Może dla-
tego, że podczas otwarcia 
było bardzo dużo osób 
– młodzieży i osób star-
szych, którzy w zasłucha-
niu i zadumie zwiedzali 
tą wystawę. Widać było, 
że był to poruszający czas, 
budzący refleksje, pytania, 
ale także w  przypadku 
osób starszych wspo-
mnienia, którymi chcieli 
się podzielić. Może przede 
wszystkim dlatego, że jest 
to bardzo dobrze przy-
gotowana, przemyślana 
i  trafiająca do odbiorcy 
wystawa, którą nie tylko 
się ogląda, ale się w niej 

Gmina Sławatycze

Prezentacje chórów
i zagranicznych. W sławatyckim 
kościele zaśpiewali: „Zdrowaś 
bądź Maryja”- H. Mikołaja gó-
reckiego, „Totus Tuus” Marco 
Frisina, „Madre fiducia nostra” 
Marco Frisina, „Zacrimosa” 
Walfganga amadeusza Mozarta. 

Kolejnym wykonawcą był chór 
„Radość” z parafii p.w. Przemie-
nienia Pańskiego w Wisznicach. 
Powstał w 2004 roku, jego dy-
rygentem jest Joanna gromysz. 
Wykonali utwory: „Któż to 
jest która”, „Matko miłościwa”, 
„Sześćset lat już czczona”,  
„o Matko łaskawa, „Ukaż mi swą 
twarz. Na zakończenie prezenta-
cji wystąpił męski chór  „ave” 
z miejscowej parafii p.w. Matki 
Bożej Różańcowej, który powstał 
z inicjatywy ks. andrzeja Kani 
w październiku 2008 roku i już 
w listopadzie tego roku zdobył  
i miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Pieśni Patriotycznej  

Wystawa w bialskim muzeum

Z popiołów sobiboru

w Tucznej. chór występuje na 
różnego rodzaju konkursach  
i koncertach, zdobywa liczne 
nagrody. Na Sławatyckim Prze-
glądzie zaśpiewał: „aniołów 
chóry” Mariana Sawy, „Stabat  
Mater dolorosa” Zoltana codaly. 
Dyrygentem jest Ludwik Sła-
wiński, organista z 35 - letnim 
stażem. Konferansjerkę prowa-
dziła Monika Sławińska. stu-
dentka wydziału artystycznego 
UMcS w Lublinie. organiza-
torzy przeglądu, czyli proboszcz 
parafii i wójt gminy składają 
serdeczne podziękowania za 
wsparcie finansowe następują-
cym sponsorom: Krzysztofowi 

Łojewskiemu, prezesowi Banku 
Spółdzielczego w Łomazach, 
ireneuszowi ślązakowi ze Sła-
watycz, Januszowi Sławińskiemu 
z firmy „Sławex”  we Włodawie, 
Krzysztofowi Łojewskiemu  
z Zakładu Przetwórstwa Mięs-
nego we Włodawie, Józefowi 
Żawka  z Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego w Sławaty-
czach, Mieczysławowi  chyzowi   
z Przedsiębiorstwa Hyz w Sła-
watyczach, antoniemu chorąży   
z Mościc Dolnych za obsługę 
fotoreporterską imprezy oraz 
dla Zespołu Szkół i gminnego 
ośrodka Kultury w Sławaty-
czach.    (a)

uczestniczy. od razu na myśl 
przychodzi Muzeum Powstania 
Warszawskiego z jego nietuzin-
kową ekspozycją i formą zwiedza-
nia. Wystawa w bialskim muzeum 
jest zainspirowana książką Toma-
sza Blatta „Z popiołów Sobiboru”, 
jednego z nielicznych, którym 
udało się przeżyć. Przygotowana 
została przez Muzeum Pojezie-
rza Łęczyńsko-Włodawskiego 
we Włodawie, dzięki pomocy 
finansowej Prowincji gelderland 
w Holandii.  Więcej nie powiem, 
trzeba pójść i zobaczyć. Wystawa 
jest czynna do stycznia 2014 r. 
i po prostu warto ją zwiedzić. Za-
chęcam gorąco szczególnie grupy 
szkolne, bo jest to wspaniała lekcja 
historii. 

Anna Jóźwik
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Niepełnosprawni i bariery 
to temat przewodni ii Festi-
walu Filmowego Twórczości 
osób Niepełnosprawnych, or-
ganizowanego przez ośrodek 
„Misericordia” caritas Warsztat 
Terapii Zajęciowej. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął dyrek-
tor caritas Diecezji Siedleckiej 
ks. Marek Bieńkowski. celem 

festiwalu jest aktywizacja osób 
niepełnosprawnych, promowa-
nie ich twórczości, rozwijanie 
zainteresowań związanych z grą 
aktorską, szukanie sposobów wy-
rażania własnych myśli i uczuć 
poprzez medium, jakim jest ka-
mera. Jedenaście ośrodków z Lu-
belszczyzny i Mazowsza zgłosiło 
filmy do konkursu. Były nimi: 
Warsztat Terapii Zajęciowej  
i środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kodniu, Warsztat Te-
rapii Zajęciowej „Nowa Szansa” 
w Skórcu, Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Parczewie, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Siedlcach.  
Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Spółdzielni inwalidów „Elre-
met”, Dom Pomocy Społecznej 
w Kozuli, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Łukowie, Warsztat Te-
rapii Zajęciowej Zgromadzenia 
Sióstr Służek NMPN w Szumo-
wie, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Międzyrzecu Podlaskim, śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
ośrodka „Misericordia” caritas  
w Białej Podlaskiej i Warsztat 
Terapii Zajęciowej ośrodka 

B i a ł a  Po d l a s k a

II Festiwal Filmowy 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych

„Misericordia” caritas w Białej 
Podlaskiej. Wielka gala, którą 
poprowadziła Ewa Borkowska, 
zastępca dyrektora ośrodka, 
odbyła się 11 października br.  
w bialskim kinie Merkury. 300 
kinomanów zasiadło w sali ki-
nowej. aby obejrzeć 11 filmowych 
opowieści o barierach i o tym jak 
je pokonywać. Jury w składzie: 

przewodnicząca anna Sker-
czyńska oraz Elżbieta Siwiak, 
Marta Simonowicz, Zbigniew 
Maciejuk, Maria Nazaruk, To-
masz Rzeczkowski wyłoniło 
trzy najlepsze filmy. i miejsce  
i nagrodę w postaci telewizora 
39’  zdobył ośrodek „Misericor-
dia” caritas środowiskowy Dom 
Samopomocy w Białej Podlaskiej 
za film  „Bariery”. ii miejsce oraz 

kamerę cyfrową otrzymał Dom 
Pomocy Społecznej w Kozuli za 
film  „Ja żyję”. iii miejsce i aparat 
cyfrowy zdobyło Stowarzysze-
nie centrum Przedsiębiorczości, 

integracji i Edukacji Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Łukowie 
za film  „Moje marzenie” . Serca 
publiczności podbił film grupy 
filmowców z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej caritas Diecezji 
Siedleckiej w Parczewie „... i tak 
warto żyć”, którzy oprócz braw 
otrzymali aparat fotograficzny 

oraz kupon upoważniający do 
wywołania zdjęć na kwotę 200 
zł. Filmowym projekcjom towa-
rzyszyły kulinarne przysmaki, 
ciepłe napoje, a przede wszyst-

kim dobra atmosfera. Festiwal 
zamknęła projekcja przedpremie-
rowego filmu Kumba, po czym 
opiekunowie i niepełnosprawni 
uczestnicy związani z produkcją 
filmów wzięli udział w warszta-
tach filmowych, prowadzonych 
przez operatora i dziennikarza 
Zbigniewa Maciejuka.            (a)
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Beaty Przybytek przekonała fa-
nów, że jej żywiołem jest blues. 
Zaśpiewała, a na koniec zagrała 
na fortepianie z taka gracją, iż 
miało się wrażenie obcowania  
z osobowością o wielkim talencie 
i osobowości muzycznej.

Na f inał zagrało dawno 
niesłyszane w kraju trio SBB, 
czyli klawiszowiec i basista Jó-
zef Skrzek, gitarzysta antymos 

apostolis i ciemnoskóry perkusi-
sta Frank Parker. SBB kojarzyło 
się zawsze z muzyką najwyższego 
formatu. Lider grupy, znany  
z wielkiej wyobraźni muzycz-
nej, przyzwyczaił słuchaczy do 
długich, wieloczęściowych kom-
pozycji, czerpiących inspirację  
z muzyki klasycznej, rocka i elek-
troniki. Bialski występ wywo-
łał jednak liczne kontrowersje, 
od zachwytu po rozczarowanie. 
Przyznał to zresztą lider krótkim 
stwierdzeniem: - Dziś nam nie 
wyszło.  Wielu fanów poczuło się 
zawiedzionych brakiem harmo-
nii w składzie zespołu. Zapewne 
wpłynęła na to awaria samo-
chodu Skrzeka, który dotarł do 
auli ZWWF w ostatniej chwili, 
bez możliwości przeprowadze-
nia próby z nowych, przybyłym 
z USa perkusistą. osłabiło to 
nieco wizerunek legendarnej for-
macji, którą przed rokiem nagrała 
świetną płytę.  generalnie jednak 
festiwal mógł się podobać. obfi-
tował w różne barwy i dźwięki, 
które na długo zapamiętają fani 
tej imprezy.

Istvan Grabowski
Foto. Izabela Iwańczuk -Studio Fotos

To znakomity elektryczny jazz 
europejskiego formatu.

Zupełnie odmienną formę 
muzyczną zaproponowała w 
sobotę Krystyna Stańko, absol-
wentka wydziału jazzu i muzyki 
rozrywkowej aM w Katowicach. 
Jej występ stanowił jakby kon-
trapunkt do poprzednich wy-
konawców. artystka postawiła, 
bowiem na subtelne i wyrafino-
wane brzmienie. W towarzystwie 
czterech instrumentalistów pre-
zentowała nastrojową poezję 
Wisław Szymborskiej i Haliny 
Poświatowskiej z płyty „Kropla 
słowa”. Delikatna i wrażliwa ar-
tystka zaczarowała publiczność 
klimatyczną nutką. 

Prawdziwą furorę zrobiła 
otwierająca niedzielną odsłonę 
festiwalu znana już z występów 
w Białej Podlaskiej wokalistka  
i pianistka Beata Przybytek. 
Zagrała z taką werwą i emocją, 
że publiczność wiwatowała na 
jej cześć. Jej sztuka zawiera się  
w niecodziennym głosie, który 
raz wydaje się ciepły i jasny, raz 
lekko zachrypnięty, sprawiający 

wrażenie soulowo-czarnego. 
Przybytek wyraźnie inspiruje się 
ciemnoskórymi wokalistkami, 
choć jak zapewnia żadnej nie 
próbuje naśladować. Jej kariera 
muzyczna zaowocowała dotąd 
pięcioma płytami. ostatnia, zaty-
tułowana „i’m gonna Rock You” 
stanowi jakby punkt zwrotny  
w karierze artystki. odchodzi na 
niej od granych wcześniej stan-
dardów mainstreamowych na 
rzecz własnych utworów, stano-
wiących fuzję różnych gatunków. 
Radosna, pełna energii muzyka 

B i a ł a  Po d l a s k a

To chyba najkrótsza i trafna 
recenzja dwunastej edycji Podla-
sie Jazz Festiwal, przygotowanej 
przez niestrudzonego propaga-
tora jazzu Jarosława Michaluka. 
Przyzwyczaił on fanów dobrej 
muzyki do tego, że każda od-
słona jesiennego festiwalu obfituje  
w różne rytmy i style, pod-
kreślające wielowarstwowość 
współczesnego jazzu. Tak było  
i w tym roku. Festiwal zgromadził 
ogromną rzeszę miłośników mu-
zyki. W niedzielę było tak wielu 

chętnych słuchania, że zabrakło 
wolnych miejsc w auli ZWWF. 
To jeszcze dowód na to, że dobra 

Podlasie Jazz Festiwal po raz dwunasty

Mozaika 
fantastycznych 
barw

muzyka broni się sama i może li-
czyć na imponujące audytorium.

Dwudniowy set rozpoczęła 
elektryczno-groovowa grupa trę-

bacza Piotra Schmidta, oferująca 
bardzo zrytmizowaną muzykę  
z elementami bluesa. Ta urozma-
icona brzmieniowo i atrakcyjna 
rytmicznie oferta robiła duże 
wrażenie. Na szczególną uwagę 
zasługiwała gra sprawnego kla-
wiszowca Tomasza Burego, od 
dwóch lat mieszkającego na stałe 
w Londynie i udzielającego się 
muzycznie z czołowymi, brytyj-
skimi artystami. Koncert zespołu 
Schmitda potwierdził, że na-
grody uzyskane m.in. w Hiszpa-
nii i Belgii nie były przypadkowe. 
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K u l t u r a

Ucztą duchową nazwał  
franciszkanin, ojciec Eligiusz 
Dymowski koncert poetycki 
Doroty Pietraszuk i  Kacpra 
Zubkowicza w Muzeum Kra-
szewskiego w Romanowie. Sta-
nowił on sympatyczną oprawę 
rozstrzygnięcia tegorocznego 
konkursu literackiego im. J.i. 
Kraszewskiego. Wpłynęło nań 
ponad 170 prac z Polski i zagra-
nicy, a 5 nagród zgarnęli autorzy 
związani z naszym regionem. 
W poezji pierwszą nagrodę uzy-
skał grzegorz Kozak z Lublina 
(pochodzący z Sitnika) za ory-
ginalne ujęcie tematyki wiejskiej 
i podlaskiej, a  trzecią nagrodę 
Katarzyna Piątkowska z Lublina 
(pochodząca z Białej Podlaskiej) 
za szczere i subtelne oddanie at-
mosfery macierzyńskiej miłości. 
W dziale prozy drugą nagrodę 
otrzymał Lecha Zaciura z Białej 

Refleksje nie tylko literackie
Podlaskiej za niebanalne ujęcie 
tematu miłości, zaś nagrody spe-
cjalne przypadły: grzegorzowi 
Szupilukowi z Białej Podlaskiej 
i agnieszce Panasiuk z Białej 
Podlaskiej. Wręczenie nagród 
było ostatnim akcentem kilku-
dniowych spotkań literackich, or-
ganizowanych w: klubach Eureka 
i Piast, iV Lo im. S. Staszica, 
Bibliotece Pedagogicznej, Bial-
skim centrum Kultury i klubie 
Jazzanova. Nadarzyła się nie lada 
okazja, aby poznać bliżej autorów 
nowych, niebanalnych książek, 
obejrzeć spektakl teatralny, po-
słuchać trzech koncertów poe-
tyckich i obejrzeć fascynującą 
wystawę malarstwa Sylwii Ka-
linowskiej, coraz popularniejszej 
artystki z Janowa Podlaskiego. 
Do szczególnie udanych nale-
żała prezentacja teatralna w wy-
daniu uczniów Zespołu Szkół 

im. a. Naruszewicza z Janowa 
Podlaskiego. Piękno poetyckiej 
nuty ujawniło Trio Poetica 
z i Lo im. J. i. Kraszewskiego 

oraz duet akustyczny Makaron. 
W przekonaniu grzegorza Mi-
chałowskiego, kierownika działu 
wiedzy o regionie MBP, bialskie 
środowisko literackie ma się dużo 
lepiej niż tutejsza gospodarka. 
Jest ambitne, kreatywne i godne 

promocji. Dlatego stwarza mu się 
niepowtarzalną szansę poprzez 
wydawanie nowych tomików 
i publikacje prasowe w gościńcu 
Bialskim i Podlaskim Kwartal-
niku Kulturalnym. To uskrzydla 
młodych literatów i zachęca do 
następnych prób.

Wyjątkowo  cenne udały 
się warsztaty literackie orga-
nizowane w klubie Piast przez 
grzegorza Michałowskiego 
i wspomnianego już Eligiusza 
Dymowskiego, franciszkanina 
z Krakowa, uczestniczącego od 
kilku lat w pracach jury konkursu 
im. Kraszewskiego. Prawdą jest, 
że niektóre spotkania miały 
skromniutką, zaledwie kilku-
dziesięcioosobową publiczność, 
ale taka jest specyfika odbioru 

kultury w Białej Podlaskiej. czę-
stokroć starania organizatorów 
przewyższają osiągnięty efekt. 
Bialczanie z nieznanych bliżej 

powodów omijają nie tylko kluby 
kultury, ale też kino, czytelnie 
i biblioteki. Być może zadowala 
ich rozrywka obrazkowa emito-
wana w TV.

Istvan Grabowski
Foto. autor
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* Zadziwiasz słuchaczy gło-
sem, pracowitością i aktywnoś-
cią koncertową.  Co sprawia, że 
od pół wieku pozostajesz nadal 
wierny muzyce?

– Bo muzyka to moje życie. 
Może to zabrzmieć banalnie, ale 
dorzucę trochę brutalnej szcze-
rości: tak naprawdę to ja nie 
potrafię niczego innego robić. 
Przekonałem się o  tym szcze-
gólnie, kiedy na amerykańskiej 
emigracji życzliwi górale zapro-
ponowali mi pracę fizyczną na 
budowie, konkretnie na dachu. 
Były okresy, szczególnie w poście, 
kiedy nie było pracy w klubach 
polonijnych. Wtedy przekonałem 
się co to znaczy praca fizyczna. 
To nieprawda, że każdy się do 
niej nadaje. Pot mi zalewał oczy,  
a w końcu przestrzeliłem sobie rękę 
pistoletem do przybijania dachó-
wek. a muzyka to dla mnie speł-
nienie tego, czego życzę każdemu: 
wykonywania zawodu, który się 
kocha. Pan Bóg dał mi szczęśli-
wie głos, wyrosłem w artystycznej 
rodzinie. Poza tym była rewolucja 
muzyczna z Elvisem i Beatelsami. 
Spotkałem właściwych ludzi na 
swojej drodze: Sławka Kowalew-
skiego, Mariana Lichtmana, Ry-
szarda Poznakowskiego, Jerzego 
Miliana, Wojtka Trzcińskiego no 
i mojego menedżera od 39 lat an-
drzeja Kosmalę. on mi nigdy nie 
pozwalał i nie pozwala odpocząć. 
Poza tym, lekarze mi mówią to, co 
mówili Mieczysławowi Foggowi: 
jak przestaniesz śpiewać umrzesz. 
a  ja nie wybieram się na tam-
ten świat. Każdy koncert, każde 
nagranie to dla mnie zbawienna 
adrenalina.

* Twoja antologia polskich 
szlagierów to znakomita okazja 
do przypomnienia znanych i lu-
bianych piosenek polskiej sceny 
muzycznej. Jak długo dojrzewa-
łeś do tego projektu?

– Przez całe życie a już szcze-
gólnie kiedy słuchałem tych piose-
nek często w chwili ich premiery. 
Nie będę ukrywał, że zazdrości-
łem wykonawcom tych piosenek, 
że mieli szczęście i trafili na takie 

Wywia d g o ś c i ń c a

ZBaWienna adRenalina
z Krzysztofem Krawczykiem rozmawia 
Istvan Grabowski

znakomite utwory. czy to był „Sen 
o Warszawie” Niemena, czy „Wie-
czór na dworcu w Kansas city” 
Skaldów, „Dwudziestolatki” Maćka 
Kossowskiego czy „Pamiętasz była 
jesień” Sławy Przybylskiej. Dziś po 
latach mogłem nagrać Polski Son-
gbook. Dało mi to dużo satysfakcji 
i zrodziło pytanie, które andrzej 
Kosmala przekuł w tekst piosenki: 

„Dlaczego dziś nie pisze nikt takich 
piosenek”. No właśnie dlaczego? 
a jeżeli nawet napisze to kto zagra 
to w radio. Unirowniłowka i tyle.

* Nigdy nie obawiałeś się wy-
zwań i eksperymentów. Niczym 
dziecko szczęścia próbowałeś 
śpiewać we wszelkich możliwych 
stylach. Jaka muzyka wydaje ci się 
dziś najbliższa?

– Trudne pytanie. śpiewa-
łem w różnych stylach z dwóch 
powodów: Pan Bóg dał mi tyle 
talentu, że potrafiłem przeska-
kiwać ze szufladki do szufladki. 
Nie chcę się chwalić, ale tym, co 
mi to zarzucali jako ułomność 
niech nie zapominają, że nie 
każdy to potrafi. Dlatego dla 
mnie tak ważny jest Elvis Pre-
sley. śpiewał różne stylistycznie 
piosenki, ale zawsze był to Elvis. 
Można mi wiele zarzucić, ale czy 
to śpiewam pop, rock, country, 
biesiadę, piosenki cygańskie, ko-
lędy, piosenki religijne, piosenki 
dla dzieci, tanga, walca tradycyj-

nego rock and rolla, Bregovica 
czy Smolika to chyba pozostaję 
wciąż Krawczykiem. i pewnie 
dlatego pozostaję na scenie 50 lat. 
Druga przyczyna, która udzieliła 
sie chyba mojej publiczności: ja 
zanudził bym się z Krawczykiem 
jednowymiarowym stylistycznie.

* Czego słuchasz w chwilach 
relaksu?

– Przede wszystkim czarnej 
muzyki amerykańskiej.

* Wielu naszych artystów pró-
bowało zaistnieć w Ameryce. Masz 
na tym polu niemałe doświadczenia. 
Czy istotnie ktoś z naszych rodaków 
miał tam szanse zaistnienia?

– Moje doświadczenia nie są 
budujące. ale trzeba próbować. 
Trzeba stać sie amerykaninem 
także w myśleniu, o języku nie 
wspominając. oczywiście my-
ślę o przemyśle, że tak powiem 
piosenkarskim. Basi się udało. 
W przemyśle muzycznym, gdzie 
liczy sie wartość a nie okolicz-
ności około muzyczne jest wię-
cej szans, czego przykładem jest 
Michał Urbaniak i adam Ma-
kowicz.

* Sprawdzałeś się w różnych 
stylach i klimatach. Powiedz, co 
śpiewasz, kiedy czujesz się za-
dowolony?

– W domu w ogóle nie śpie-
wam, chyba, że kolędy w Wigilię. 
Koncert przebiega według przy-
jętego scenariusza a jak zmieniam 
repertuar to ze względu na pub-
liczność, rodzaju imprezy, a nie 
według własnego samopoczucia. 

* Nagrałeś ponad 600 piose-
nek. Czy słuchasz czasem swoich 
nagrań?

– Bardzo rzadko. Nie lubię, bo 
za każdym razem wydaje mi się, że 
mogłem to zaśpiewać inaczej.

* Barwne historie bogatego 
życia scenicznego spisałeś wspól-
nie z przyjacielem i wieloletnim 
menadżerem Andrzejem Kos-
malą w książce „Życie jak wino”. 
Nie obawiałeś się odsłaniania 
pikantnych kulisów?

– Te pikantne kulisy dotyczą 
przede wszystkim przeszłości. 
aktualności opiszemy w następ-
nych wydaniach albo w  innej 
książce. Po pierwsze nie chcemy 
rywalizować z tabloidami i bru-
kowcami, a po drugie narażać się 
wszechpotężnym ludziom szoł 
biznesu. Nie chcemy taką książką 
sobie czegoś załatwiać, realizo-
wać porachunki. opisywać lu-
bimy czas przeszły dokonany, 
zamknięty, że tak powiem.

* Doczekałeś się wielu nagród 
festiwalowych, tytułów i trofeów. 
Czy dzięki nim czujesz się artystą 
spełnionym?

– artystą czuję się speł-
nionym nie dzięki nagrodom 
i odznaczeniom, ale dzięki odbio-
rowi publiczności. gram sporo 
koncertów a na widowni widzę 
całe rodziny od dzieci do babci 
i dziadka. Zostać piosenkarzem 
rodzinnym to największe osiąg-
nięcie. i to mój największy powód 
mojej radości i satysfakcji.

* Wiele pamięta Cię jako naj-
zdolniejszego Trubadura. Z czego 
jesteś dumny?

– Najzdolniejszego? Mój 
menedżer andrzej Kosmala, 
w tamtych latach jeszcze mi nie 
znany, uważał za najzdolniej-
szego Sławka Kowalewskiego. 
ale swoje życie zawodowe 
związał ze mną, bo lubił Elvisa 
Presleya i Toma Jonesa i uznał, 
że na naszym rynku ja mogę 
być ich odpowiednikiem. Ko-
walewski mu sie podobał się 
kiedy szukał polskiego cliffa 
Richarda. a  z  czego jestem 
dumny? Że 50 lat przetrwałem 
i to w 2 ustrojach i przy 10 la-
tach emigracji. i że po durnej, 
bujnej młodości się ustatkowa-
łem, w monogamii z Ewcią wy-
trwałem 25 lat. No i wytrwałem 
z tym samym menedżerem 39 
lat. Współpraca z andrzejem to 
rekord światowy.  Żaden arty-
sta nie napisał książki ze swoim 
menedżerem.
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Prezentacje Literackie

Nr 53   (redakcja mig; regionalia@mbp.org.pl)

M a r t a   Ś w i ć

K u l t u r a

***
Wszystko w porządku
Słońce świeci jak wczoraj
Nie czuję ciepła
W sercu czarno i pada
Trawa i kwiaty rosną

***
Róża z pierścionkiem
Wreszcie zaręczynowym
Błyszczące złoto
choć w sercach krew się leje
Miłość trwa nieustannie

***
Tęczowe plany
Zburzyły chmury smutku
Nowy dzień nadszedł
Zupełnie niepotrzebnie
Już dziś początek końca

***
Dziś niemożliwe
Jutro będzie igraszką
Uparta jestem
Już nie chcę udowadniać
Mam prawo marzyć i być

***
Nie pytam czy chcesz
czy ci się to podoba
Nie potrzebuję
Fałszywego poklasku
Szczerze śmiejesz się ze mnie

***
inspirowana
Uśmiechem, słowem, gestem
Jeszcze nie wiem jak
czuję odpowiedzialność
Większą niż naprawdę jest 

***
czarne pudełko
Telewizor zepsuty
Nieznośna cisza
Twoje milczenie krzyczy
Nie chcesz mojego słowa

***
Szelestem kartek
Można się upić do dna

Zapachem druku
Legalnie uzależnić
Pragnąc spełnienia marzeń

***
Jesienna chandra
Przyszła chyba zbyt wcześnie
Jest jeszcze wrzesień
Liście kolorowe 
Szeleszczą pod stopami
Już rozwinięty dywan

***
Dobra wiadomość
Niewiele słów potrzeba
By dodać skrzydeł
Niewiele słów potrzeba
By te skrzydła połamać

***
Już następny dzień
Jeszcze chandra nie poszła
Wczoraj dostała
Kolację zamiast piwa
i jest nieutopiona

***
Myśli jesienne
Złoto bure jak liście
Dobrze im patrzy
Z kolorowych obłoków
Ukołysana tęcza

***
Tyle było dni
Myśli biły się o mnie
Puk-tu pływanie
Łopot żagla jest pierwszy 
a wiersze cicho płaczą 

Uwielbiam i nie lubię

Nie lubię cię
Pewnie wiesz za co
ale tak ci przypomnę 
Na wszelki wypadek

Nie lubię cię
Bo mimo młodości
czuję się jak dziadek
Szczęśliwy kiedyś

Uwielbiam cię
Pewnie wiesz za co
ale tak ci przypomnę
Na wszelki wypadek

Uwielbiam cię
Bo przypilnowałeś
By nikt mi w mordę nie dał

Uwielbiam cię

Bo postawiłeś na mej drodze
Niejednego życzliwego człowieka

Nie lubię cię
Bo każesz mi patrzeć na miłość
Uwielbiam cię
Bo nie każesz mi mieszkać
Z teściową za ścianą

Widziałam

Widziałam przez chwilę
Spojrzenia jak woda
czystością błękitu
Przyćmiewały wszystko

Widziałam przez chwilę
Radość niezmąconą
Uśmiechy jak kryształ

Widziałam przez chwilę
W pięknych oczach siłę
Której nawet Syzyf
Mógłby pozazdrościć

Widziałam przez chwilę
W pięknych oczach siłę
Którą daje
Potęga miłości

Barwna Jesień

Przyszła sobie ruda pani
Rzewnie zapłakała deszczem
Nie będę jej wyganiała
Niech zostanie ze mną jeszcze

Pewnie Ty ją tu przysłałeś
Bym nie była nigdy sama
ciągle stoi za mym oknem
Kolorowa strojna dama

Nie zawraca mi głowy
Jak ja tobie czasami
Dałeś mi barwną jesień
Za moimi oknami

obserwator

Patrzyłeś wczoraj
Jak pakuję walizkę 
Wkładałam tam tylko 
Letnie ubrania

Zwiewne sukienki
cieniutkie bluzki
Buty niewielkiego rozmiaru

i nie zdradziłeś
Nawet jednym słowem
Że kurtka by się przydała

Nie wspomnę o kaloszach
i co mi po tym
Że wiesz wszystko
Skoro postanowiłeś milczeć

śmiejesz się ze mnie
Patrząc z góry
Wszystko wiesz
i ukrywasz przede mną

na zawsze   

Wróciłam
Do wspomnień
Trudności
Piękna

chciałam być
i czułam się chciana

Już się na zawsze
Pożegnałam
Już się na zawsze
Przywitałam

Z pięknym
Trudnym życiem

Wiem, że jesteś

Mówią że jesteś
Że w dzień i w nocy
Że nie opuścisz
Że ku pomocy

Pojawiasz się
i znikasz
Wczoraj o mnie zapomniałeś
Dziś myślą dotykasz

Wiem że jesteś

Powiedz

Skoro wiesz wszystko
Powiedz jak wybierasz 
Kto ma się uśmiechnąć
Kto zapłakać teraz

a może szczególnie lubisz 
Brunetki lub rude
a blondynki skazujesz 
Na nieszczęście i nudę

czy przesądom ulegasz
i myślisz żem głupia
Leniwie patrzę w niebo
czekając na cud

Skoro wiesz wszystko
Powiedz jak wybierasz 
Kto ma się uśmiechnąć
Kto zapłakać teraz

(Suchowola)
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Po d l a s k i e  p r z y s m a k i

Wybrane potrawy do jesiennego jadłospisu
Po okresie letnim nadchodzi okres 
jesiennych chłodów. Pora jesieni 
powoduje zwiększone zapotrze-
bowanie organizmu na energię. 
W związku z powyższym nasz 
jadłospis powinien uwzględnić 
potrawy bardziej kaloryczne 
W żywieniu należy zwiększyć 
spożycie produktów węglowoda-
nowych i cukrów, które zapewnią 
organizmowi odpowiednią ilość 
energii . oczywiście nie należy 
przesadzać, by nie doprowadzić 
do nadmiernego wzrostu masy 
ciała. Nie należy zapominać 
o dostępnych w stanie świeżym 
warzywach i owocach. Warto 
też wykorzystywać owoce dziko 
rosnące, które są bogatym i tanim 
źródłem witamin. innym cen-
nym produktem są grzyby. Poni-
żej proponuję wybrane przepisy 
potraw do jesiennego jadłospisu.

WIePrzOWINa 
duSzONa z JabłkamI

Składniki – 70 dag wieprzowiny, 
90 dag jabłek, 7 dag tłuszczu, 2 dag 
cukru, majeranek, sól.
Wykonanie – wieprzowinę bez 
kości udusić w niewielkiej ilo-
ści wody. gdy zmięknie, dodać 
obrane i pokrajane w cząstki 
jabłka oraz przyprawy. Podawać 
można jako danie obiadowe, 
np. do ziemniaków, kasz, ma-
karonu.

zaPIekaNka
z ParóWek, OWOcóW

I WarzyW
Składniki – 20 dag parowek, 20 
dag jabłek, 20 dag śliwek, 20 dag 
pomidorów, 10 dag cebuli, 2 łyżki 
masła roślinnego, sól, pieprz, maje-

ranek, ketchup lub sos pomidorowy 
do polania.
Wykonanie – Naczynie do za-
piekania wysmarować tłuszczem. 
owoce i warzywa umyć. Jabłka 
obrać, oczyścić z gniazd nasien-
nych i podzielić na ćwiartki. 
śliwki przekrajać na połówki 
i wyjąć pestki. Pomidory pokrajać 
w ósemki. cebulę obrać, pokrajać 
w krążki i podsmażyć na tłusz-
czu do momentu aż będzie szkli-
sta. Parówki obrać z osłonek 
i pokrajać na plasterki. Składniki 
układać warstwami w naczy-
niu do zapiekania, przesypując 
je przyprawami: parówki, śliwki, 
jabłka, pomidory, a na wierzchu 
podsmażoną cebulę. Zapiekać 
około 20-30 minut. Zapiekankę 
polać ketchupem lub pikantnym 
sosem pomidorowym. Podawać 
można jako danie obiadowe 
z ziemniakami, czy kaszami.
SałaTka z kabaczka, 

śWIeżeJ PaPrykI 
I WędlINy

Składniki – 50 dag kabaczka, 
3 strąki świeżej papryki, 15 dag 
wędliny, 5 łyżek śmietany, łyżka 
posiekanej natki pietruszki, 2 ząbki 
czosnku, sól, pieprz. Wykonanie- 
kabaczek umyć, obrać i pokra-
jać na krążki, gotować w lekko 
osolonej z dodatkiem cukru 
wodzie około 15 minut. Na-
stępnie wyjąć z wody, odcedzić, 
pokrajać w kostkę. Z papryki 
usunąć gniazda nasienne, pokra-
jać w kostkę. Wędlinę pokrajać 
w drobną kostkę. Składniki po-
łączyć, doprawić do smaku solą, 
pieprzem, posiekanym czosn-
kiem. Wymieszać ze śmietaną 
i posypać zieleniną.

SałaTka 
z kalaFIOróW, 

POmIdOróW I mIęSa 
Składniki- 1 kalafior, 20 dag po-
midorów, 15 dag mięsa gotowanego 
lub pieczonego, 5 łyżek majonezu, 2 
ząbki czosnku, sól, pieprz. 
Wykonanie- kalaf ior staran-
nie umyć, ugotować i podzielić 
na drobne różyczki, głąby pokra-
jać w kostkę. Pomidory sparzyć, 
obrać ze skórki, pokrajać. Mięso 
pokrajać w kostkę. Wszystkie 
składniki wymieszać, doprawić 
do smaku solą, pieprzem. Posie-
kanym czosnkiem i polać majo-
nezem. 

SOS z mIęSa I JarzyN 
Składniki - 20 dag mięsa surowego, 
2 marchewki, 2 pietruszki, pół se-
lera, 2 cebule, łyżka koncentratu 
pomidorowego, tłuszcz, 2 łyżki 
mąki, pół szklanki mleka, 2 łyżki 
śmietany, przypraw jarzynowa, 
sól, pieprz. 
Wykonanie – mięso umyć, po-
krajać w drobną kostkę, podsma-
żyć na tłuszczu. cebulę obrać, 
opłukać, posiekać, podsmażyć 
i dodać do mięsa. Warzywa 
obrać, opłukać i drobno pokrajać, 
dodać do mięsa, zalać 2 szklan-
kami wody i dusić do miękko-
ści. Na koniec gotowania dodać 
koncentrat, doprawić solą i pie-
przem, podprawić zawiesiną 
z mąki i mleka, dodać śmietanę. 
Sos nadaje się do ziemniaków, 
kasz, ryżu i makaronu. 

Selery NadzIeWaNe 
mIęSem I ryżem

Składniki – 8 selerów średniej wiel-
kości, 15 dag ryżu, 20 dag mięsa 
gotowanego lub pieczonego, , cebula, 
tłuszcz, pieprz, tymianek, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki.
Wykonanie – selery umyć, obrać 
i podgotować w osolonej wodzie. 
ściąć wierzchnią część, wydrą-
żyć. Ryż ugotować na sypko, 
mięso zmielić. cebulę posiekać 
i podsmażyć na tłuszczu. Wy-
mieszać mięso, cebulę i wy-
drążony, rozdrobniony miąższ 
selera. Doprawić do smaku solą 
i tymiankiem. Masą napełniać 
selery, przykryć wierzchnią, 
ściętą częścią, ułożyć w garnku, 
poddusić. Podawać na gorąco po-
sypane zieloną pietruszką. 

PaPryka 
z makarONem 

Składniki – 5 strąków papryki, 5 
pomidorów, duża cebula, 2 łyżki 
mąki, 2/3 szklanki śmietany, 
tłuszcz, sól, pieprz, zielenina. 
Wykonanie – strąki papryki 
po ocz y sz cz en iu z  na s ion 
i obraną cebulę umyć, pokroić, 
podsmażyć na tłuszczu. Dodać 
obrane ze skórki pomidory, oso-
lić, podlać niewielką ilością wody 
i dusić pod przykryciem. śmie-
tanę rozmieszać z mąką, zalać 
warzywa i ogrzewać do zgęst-
nienia. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem. Posypać zieleniną. 
Podawać do makaronu.

kalaFIOr SmażONy 
z JaJkamI I bOczkIem 

Składniki – 1 kalafior, 15 dag 
boczku wędzonego, 5 jajek, 5 dag 
żółtego sera, tłuszcz, zielony ko-
perek. 
Wykonanie – kalafior umyć, opłu-
kać, podgotować, odcedzić i po-
krajać w kostkę. Boczek pokrajać 
w kostkę i podsmażyć na patelni. 
Jaja rozbić, dodać sól i wylać 
na podsmażony boczek. Włożyć 
pokrojony kalafior, posypać star-
tym serem. Smażyć nie mieszając 
na małym ogniu. Posypać posie-
kaną zieloną pietruszka. Jarmuż 
zapiekany z kaszą Składniki – 60 
dag liści jarmużu, 2 jabłka, 1/3 
szklanki śmietany, 25 dag kaszy 
perłowej, sól, tarta gałka musz-
katołowa, tłuszcz, bułka tarta 
do posypania formy. Wykona-
nie – koszę ugotować na sypko. 
oczyszczony i opłukany jarmuż 
zalać wrzącą osoloną wodą, ugo-
tować. Po ugotowaniu odcedzić, 
ostudzić i drobno posiekać. Do-
dać starte jabłka, śmietanę. gdyby 
masa była zbyt rzadka dodać 
bułkę tartą. Doprawić do smaku 
solą i gałkąmuszkatołową. Naczy-
nie do zapiekania wysmarować 
tłuszczem i wysypać tartą bułką. 
Wkładać warstwami kaszę i jar-
muż, przy czym pierwszą i ostat-
nią warstwę stanowić powinna 
kasza. Na wierzch położyć parę 
kawałków masła i zapiec w pie-
karniku.                                   
Przepisy wybrała: Bożenna Warda, 

Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli
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od ponad trzydziestu lat, 
niezmiennie każdej jesieni, en-
tuzjaści jazdy konnej oraz mi-
łośnicy tych pięknych zwierząt 
spotykają się na Hubertusie, or-
ganizowanym przez Eugeniusza 

Toleranc ja  to ot wa r te , 
obiektywne i szanujące po-
dejście wobec odmiennych 
od własnych postaw, zacho-
wań i cech drugiego człowieka. 
Tolerancja jest jedną z najcen-
niejszych wartości w wychowa-
niu. Problematyce otwartości 
i szacunku wobec innych po-
święcone były zajęcia prof i-
laktyczne, jakie miały miejsce 
w dniu 22 października 2013 
roku w Publicznym gimna-
zjum w Sosnówce. W zajęciach 
wzięli udział pierwszo- i trze-
cioklasiści. Zajęcia miały formę 
wa rsz tatów. Poprowadzi l i 
je aktorzy z krakowskiego Te-
atru Kurtyna, którzy poprzez 
wizytówki, ciekawe historyjki 
oraz hip – hopowe piosenki 
uczyli, jak ważna w życiu jest 
postawa akceptacji wszelkiej 
inności i odmienności. War-
sztaty zostały sf inansowane 
przez gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sosnówce.

K.P.

21 października na hali 
w Miejskim ośrodku Kultury 
w Terespolu odbyły się warsztaty 
taneczne, które poprowadził 
Sebastian Kowalczyk. Zajęcia 
zorganizowała Paulina Wójciak 
.Sebastian pokazał umiejętności 
taneczne i dał szansę dziewczy-
nom na wykazanie się. Wszystkie 

W y d a r z e n i a

Gmina Kodeń

Hubertus, 
czyli pogoń za lisem

Kuprysia z Kostomłot. W sobot-
nie popołudnie 19 października, 
już po godzinie dwunastej goście 
zjawili się na ranczu Panderoza 
i z cierpliwością oczekiwali po-
goni za lisem, obserwując uważ- Gmina Sosnówka

Po pierwsze: 
tolerancja 

Terespol

Warsztaty taneczne
dziewczyny nie poddawały się 
i dawały z siebie wszystko. To już 
nie pierwszy raz kiedy w Teres-
polskim MoK-u odbywają się 
takie zajęcia, a udział w nich 
biorą przedstawicielki zespołu 
tanecznego – Flesz. Mamy na-
dzieję, że nieraz będziemy mogli 
gościć u nas tak utalentowanych, 
młodych ludzi jakim jest Se-
bastian. W imieniu dziewczyn 
bardzo dziękujemy za warsztaty 
i zapraszamy ponownie!

ŁP

nie przygotowania. Następnie 
wszyscy przenieśli się na polanę, 
gdzie odbyła się gonitwa, która 
w tym roku była niezwykle eks-
cytująca. Przez kilkanaście mi-
nut dziesięciu jeźdźców usiłowało 
zerwać symbolicznego lisa, ale 
skutecznie utrudniał im zadanie 
grzegorz greczuk. Znakomicie 
potrafił zapanować nad koniem 
i wywieść w pole goniących go 
jeźdźców, dzięki czemu widzowie 
oglądali wyjątkowo emocjonujące 
widowisko. Lisa udało się zerwać 
Michałowi chotkowskiemu, słu-
żącemu w Szwadronie Kawale-
rii Wojska Polskiego, który tuż 
przed gonitwą zademonstrował 
swoje umiejętności władania 
szablą. Zarówno gonitwa, jak 
i odbywający się nieco wcześniej 
pokaz, tylko potwierdziły wy-
jątkowe zdolności jeździeckie 
wszystkich uczestników biegu.

Podczas tegorocznego Hu-
bertusa przybyli do Panderozy 
mogli także odbyć przejażdżkę 
bryczką sportową powożoną 
przez Janusz Miłosza z Kijowca. 
Po zakończonej gonitwie gospo-

darz Eugeniusz Kupryś zaprosił 
wszystkich na ognisko i wspólne 
biesiadowanie. a wśród gości 
znaleźli się m.in. prof. Stanisław 
Baj, wybitny malarz i wykła-
dowca akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Maciej Falkiewicz, 
Lech Prawdzic orliński oraz 
wójt gminy Kodeń Ryszard Zań. 
Piękne widowisko i wyjątkowa 
atmosfera Hubertusa każdego 
roku gromadzi coraz większe 
grono widzów, których Egeniusz 
Kupryś w cudowny sposób stara 
się zarazić swoją pasją i miłością 
do koni, jednocześnie pielęgnując 
polskie tradycje. Przy okazji każ-
dejgonitwy gospodarz dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, 
niezwykle ciekawie opowiadając 
o historii tego święta, ale także 
innych ważnych kwestiach do-
tyczących jeździectwa. Bez wąt-
pienia warto zaglądać na ranczo 
Panderoza w Kostomłotach 
każdego dnia, nie tylko z okazji 
Hubertusa.

Kamila Korneluk

były zachwycone, a niektóre, nie 
były nawet w stanie skupić się 
na tym, co robią. Przez 3 godziny 
warsztatów uczestniczki mogły 
bardzo wiele się nauczyć. Młody 
tancerz przedstawił dziewczy-
nom krótką choreografię, któ-
rej potem je nauczył. Warsztaty 
były bardzo wyczerpujące, ale 
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22 października w hali i 
Liceum ogólnokształcącego 
w Białej Podlaskiej dokonano 
podsumowania Wojewódzkiego 
Współzawodnictwa  Sportowego 
Szkół za rok szkolny 2012/2013. 
gospodarz Em uroczystości był 
Przemysław olesiejuk dyrektor i 
Lo w Białej Podlaskiej.  Wśród 
gości znaleźli się: kurator oświaty 
Krzysztof  Babisz, zastępca dy-
rektora  departamentu kultury, 
edukacji i sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Marek Sikora, 
wiceprezydent Białej Podlaskiej 
Waldemar godlewski , staro-
sta bialski Tadeusz Łazowski, 
naczelnik wydziału spraw spo-
łecznych Urzędu Miasta anna 
Kaliszuk, wiceprezes Lubel-
skiego Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego 
Maciej Kosik i wiceprezes urzę-
dujący Lubelskiego Szkolnego 
Związku Sportowego –Henryk 
grundszok.

i Lo Biała Podlaska od 8 lat 
zajmuje i miejsce we współza-
wodnictwie sportowym w wo-

Województwo lubelskie

Bialskie liceum przoduje

Miejsce Nazwa Szkoły Powiat Razem
1 SP nr 7 świdnik świdnik 518,5
2 SP nr 1 Łuków Łuków 431,0
3 SP nr 51 Lublin Lublin m. 355,0
4 SP nr 9 Zamość Zamość m. 350,0
5 SP nr 8 chełm chełm m. 314,0
6 SP nr 3 Lubartów Lubartów 302,5
7 SP nr 5 chełm chełm m. 276,5
8 SP nr 3 Międzyrzec Podl. Biała P. pow. 273,0
9 SP nr 43 Lublin Lublin m. 265,0
10 SP nr 3 Tomaszów Tomaszów 254,5

Miejsce Nazwa Szkoły Powiat Razem pkt
1 Pg nr 1 Tomaszów L. Tomaszów 440,5
2 Pg nr 11 Lublin Lublin m. 418,5
3 Pg nr 2 Tomaszów L. Tomaszów 415,0
4 Pg nr 5 Lublin Lublin m. 304,0
5 Pg nr 16 Lublin Lublin m. 298,5
6 Pg nr 1 Kraśnik Kraśnik 297,0
7 Pg Janów Lub. Janów Lub. 294,0
8 Pg nr 6 chełm chełm m. 287,5
9 Pg nr 9 Lublin Lublin m. 282,5
10 Pg nr 4 Zamość Zamość m. 270,0

Miejsce Nazwa Szkoły Powiat Razem
1 i Lo Biała Podlaska B. Podl. m. 417,5
2 i  Lo Łuków Łuków 366,5
3 V  Lo Lublin Lublin m. 327,5
4 i Lo Puławy Puławy 302,5
5 Lo oNZ Biłgoraj Biłgoraj 295,0
6 ii Lo chełm chełm m. 293,5
7 ZS Nr 2 Tomaszów Tomaszów 275,5
8 ZS Nr 2 Lubartów  i Lo Lubartów 271,0
9 iii Lo Zamość Zamość m. 262,0
10 XiX Lo Lublin Lublin m. 259,0

Miejsce Powiat igrzyska gimnazjada Licealiada RaZEM
1 Łuków 1048,0 829,0 717,5 2594,5
2 Puławy 820,0 800,0 822,5 2442,5
3 Zamość m. 952,0 771,0 713,5 2436,5
4 Kraśnik 1008,0 972,0 423,5 2403,5
5 Tomaszów 777,5 1006,5 581,0 2365,0
6 chełm m. 785,5 776,0 770,5 2332,0
7 Biłgoraj 713,0 699,0 846,5 2258,5
8 Lubartów 983,5 698,0 535,5 2217,0
9 Biała P. m 803,0 611,0 714,0 2128,0
10 Biała P.pow. 794,0 845,0 424,5 2063,5

Licealiada i – pierwsza dziesiątka 

igrzyska szkół podstawowych - pierwsza dziesiątka

gimnazjada i – pierwsza dziesiątka

ostateczna punktacja powiatów Lubelszczyzny

jewództwie lubelskim kategoria 
Licealiada. Pracujący nauczyciele 
wychowania fizycznego:Wiktor 
Laszuk , Mirosław Wieliczuk, 
Mariusz Dorosz, Maciej Het-
mańczyk , anna chudzik , 
Katarzyna Kuszneruk. Listy 
gratulacyjne kuratora oświaty 
Krzysztofa Babisza otrzymali: 
Wiktor Laszuk, Mirosław Wie-
liczuk, Mariusz Dorosz, Maciej 
Hetmańczyk, anna chudzik 
oraz dyrektor i Liceum ogól-
nokształcącego Przemysław 
olesiejuk. oprócz tradycyjnych 
pucharów, dyplomów i listów 
gratulacyjnych mieliśmy oka-
zję obejrzeć również ciekawe 
występy sportowe i kulturalne. 
całość przeprowadzono zgodnie 
z ceremoniałem olimpijskim. 
Flagę olimpijską zawiesili czo-
łowi zawodnicy Kraszaka w piłce 
ręcznej, koszykówce, lekkiej at-
letyce. Znicz olimpijski zapalił 
Piotr Straszewski wicemistrz 
ogólnopolskiej olimpiady Mło-
dzieży w biegu na 200 m, czło-
nek Kadry Narodowej Juniorów.  

W części sportowej obejrze-
liśmy pokazy przygotowane 
przez sekcję akrobatyczną MKS 
„Żak” Biała Podlaska. Natomiast  

w części kulturalnej wystąpili: 
zespół muzyczno-wokalny i Lo, 
zespół aida, zespół Jaket Boys, 
Paweł Legońkow z i Lo.  (a)  
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Awansowali do rejonu

W Sworach poznaliśmy ping-
pongistki i pingpongistów, którzy 
reprezentować będą nasz powiat 
w rejonowych eliminacjach in-
dywidualnych rozgrywek tenisa 
stołowego w ramach igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, gimna-
zjady i Licealiady. W rywalizacji 
podstawówek w kategorii kl. iV 
i młodsze awans uzyskali: Julia 
Dencikowska (Konstantynów), 
Natalia Kaliszewska (Woskrze-
nice Duże) i Karolina Szot 
(Dobrynka) oraz Jakub Ustymo-
wicz (Tuczna), Hubert Laszuk 
(Sitnik) i Miłosz Pawlak (Pisz-
czac), natomiast w kategorii kl. 
V-Vi: Zuzanna Wsół (Tłuściec), 
Natalia Moszkowska (Tuczna) 
i Weronika Konkol (Swory) oraz 
Karol Najdyhor (Tuczna), Eryk 
Kozłowski (Styrzyniec) i Kacper 
Przybysławski (Sosnówka).
Z kolei w gimnazjadzie najle-
piej zaprezentowali się: Ewelina 
Tymińska (Rokito), Paulina 
antyborzec (Kodeń) i Karolina 
Najdyhor (Tuczna) oraz Łukasz 
Naumiuk, Mateusz Borodziuk 
(obaj Tuczna) i Konrad chwe-
doruk (Konstantynów), a w Li-
cealiadzie: Paula Karpiuk (Lo 
Wisznice), Magdalena Pińczuk 
(Lo Międzyrzec Podl.) i Nata-
lia Korszeń (Lo Wisznice) oraz 
Kamil Matysiak, Piotr Kozaczuk 
(obaj ZSE Międzyrzec Podl.) 
i Hubert Soliński (Lo Między-
rzec Podl.).

(mif)

Kożuszki mistrzem jesieni

Dobiegał końca pierwsza część 
sezonu Piłkarskiej Ligi gminy 
Międzyrzec Podlaski. W ostat-
niej serii jesiennych zmagań 
KS Szachy zremisował ze Zry-
wem Kożuszki 3:3, lecz zacho-
wał szanse na zdetronizowanie 
wiosną drużyny broniącej mi-
strzowskiego tytułu, ponieważ 
ta sensacyjnie uległa wcześniej 
zespołowi KS Rogoźnica. Lider 
ma 14 punktów, a wicelider – 11.
W klasyfikacji strzelców pro-
wadzi artur Łukaszuk (Zryw), 
który ma na koncie 10 trafień. 
Na półmetku wyprzedza swojego 
kolegę z drużyny Marka Jankie-
wicza o trzy gole.

(mif)

Złoty medal eweliny ozon

W Zespole Szkół im. Wł. 
Reymonta w Małaszewiczach 
odbyły się mistrzostwa Polski 
młodziczek i młodzików w pod-
noszeniu ciężarów. Wspaniale 
spisały się w nich trzy repre-
zentantki goK Koroszczyn, 
zdobywając medale w trzech 
różnych kolorach. Dzięki uda-
nym występom pozostałych za-
wodników, goK ustąpił jedynie 
i to zaledwie jednym punktem 
Tarpanowi Mrocza, klubowi 
mistrza olimpijskiego adriana 
Zielińskiego, a wyprzedził 48 
pozostałych ekip.
Mistrzynią Polski w kat. 69 kg 
została Ewelina ozon, która 
w dwuboju uzyskała 125 kg 
(57 w rwaniu i 68 w podrzucie). 
Srebrny krążek w kat. 58 kg 
wywalczyła Magda Pietruczuk, 
z wynikiem 105 kg (47+58), 
a na najniższym stopniu podium 
w kat. 53 kg stanęła Klaudia 
Pilipczuk, z rezultatem 100 kg 
(43+57). Wszystkie są wycho-
wankami Tomasza Kucia i Mar-
cina Makarskiego.
Tylko jednego kilograma za-
brakło do brązowego medalu 
w kat 63 kg Natalii Matejek, 
która w dwuboju uzyskała 116 
kg (53+63). Na szóstych miej-
scach uplasowali się ponadto: 
izabela Rydz goK, (kat. +69 
kg, 38+48=86 kg), Piotr So-
bol (MULKS Terespol, kat. 
62 kg, 73+95=168 kg), Konrad 
Panasiuk (goK, kat. 69 kg, 
83+103=186 kg) i Dawid Ko-
towski (MULKS, kat. +85 kg, 
73+96=169 kg), na siódmych – 
Patrycja Rogalska (goK, kat. 
58 kg, 35+47=82 kg), Hubert 
Harasimiuk (goK, kat. 85 kg, 
90+100=190 kg) i Krzysztof 
Kwieciński (goK, kat. +85 kg, 
76+93=169 kg), a na dziesiątych 
– Piotr Więcaszek (goK, kat. 
56 kg, 53+68=121 kg), grze-
gorz Kowal (MULKS, kat. 69 
kg, 68+85=153 kg).
Mistrzostwa wsparły następu-
jące f irmy i instytucje: Urząd 
gminy w Terespolu, Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Urząd Marszałkowski w Lubli-
nie, PKP caRgo S.a. Mazo-
wiecko-Podlaski Zakład Spółki, 
Polski Związek Podnoszenia 
ciężarów, Lubelski oZPc, Zo-

fia Polaczuk z rodziną, gminny 
ośrodek Kultury w Koroszczy-
nie oraz Zespół Szkół im. Wł. 
Reymonta w Małaszewiczach.

(mif)

Międzyrzeczanin najlepszy 
na parczewskich kortach

Zwycięzcą otwartych tenisowych 
mistrzostw Parczewa i zdobywcą 
pucharu miejscowego burmistrza 
został Tomasz Sawczuk z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, który 
w finale wygrał z reprezentan-
tem gospodarzy Janem Juśkie-
wiczem 6:3, 7:5. W pokonanym 
polu zostawił zawodników z Su-
lejówka k/Warszawy, Między-
rzeca Podlaskiego, Łomaz, Białej 
Podlaskiej oraz Parczewa, z któ-
rego to miasta Miejski ośrodek 
Sportu i Rekreacji był organiza-
torem zawodów. Trzecie miejsce 
zajął również międzyrzeczanin 
Kamil Pawłowski, zwyciężając 
Zbigniewa Szewczuka z Białej 
Podlaskiej 6:3, 6:2.
Pojedynki o czołowe lokaty po-
przedziła rywalizacja w czterech 
grupach. Później w ćwierćfinale 
Wojciech Markiewicz (Biała Podl.) 
przegrał z Szewczukiem 3:6, Juś-
kiewicz pokonał Dariusza Saczuka 
(Parczew) 6:0, Kamil Pawłowski 
(Międzyrzec Podl.) w takim sa-
mym stosunku uporał się ze Zbi-
gniewem Kornilukiem (Biała 
Podl.), a Sawczuk wygrał z Woj-
ciechem Kuziołą (Biała Podl.) 6:1. 
W półfinałach Juśkiewicz zwycię-
żył Szewczuka 6:3, 6:4, a Sawczuk 
Pawłowskiego 6:3, 6:3.

(mif)

Międzyrzeckie szkoły
w czołówce

W hali sportowej i Liceum 
ogólnokształcącego im. J.i. 
Kraszewskiego w Białej Podla-
skiej dokonano podsumowania 
wojewódzkiego współzawodni-

ctwa sportowego szkół za rok 
szkolny 2012/13. W uroczysto-
ści uczestniczyli m.in.: lubel-
ski kurator oświaty Krzysztof 
Babisz, z-ca dyrektora departa-
mentu kultury, edukacji i sportu 
w urzędzie marszałkowskim 
Marek Sikora oraz wiceprezes 
urzędujący Lubelskiego Szkol-
nego Związku Sportowego 
Henryk grundszok. W hali nie 
zabrakło też starosty bialskiego 
Tadeusza Łazowskiego.
Bialskie liceum wybrano gospo-
darzem podsumowania współza-
wodnictwa w ostatnich latach nie 
po raz pierwszy. Nic dziwnego, 
Kraszewski po raz ósmy z rzędu 
zwyciężył w wojewódzkiej Lice-
aliadzie, co jest wynikiem wy-
jątkowym. Sportowcy bialskiego 
Kraszewskiego zgromadzili 
w Licealiadzie 417,5 punktów. 
Druga lokata przypadła i Lo 
w Łukowie (366,5), a trzecia – V 
Lo w Lublinie (327,5).
Nasz powiat obronił za to honor 
południowego Podlasia w dwóch 
pozostałych klasyf ikacjach – 
w igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej i gimnazjadzie. W pierwszej 
z nich wygrała Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w świdniku (518,5 
pkt.), wyprzedzając Szkołę 
Podstawową nr 1 w Łukowie 
(431) i Szkołę Podstawową nr 51 
w Lublinie (355), ale w czołowej 
dziesiątce, na miejscu ósmym, 
znalazła się Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 
(273). Natomiast w drugiej zwy-
cięzcą zostało gimnazjum nr 1 
w Tomaszowie Lubelskim (440,5 
pkt.) przed gimnazjum nr 11 
w Lublinie (418,5) i gimnazjum 
nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 
(415), a na piętnastym miejscu 
uplasowało się gimnazjum nr 3 
w Międzyrzecu Podlaskim (257).
W k lasy f ikacji najbardziej 
usportowionych w minionym 
roku szkolnym powiatów wy-
grał Łuków, gromadząc 2594,5 
punktów, przed Puławami 
(2442,5) i Zamościem (2436,5). 
Pierwszą dziesiątkę zamknęły 
dwa bialskie powiaty. Dziewiąte 
miejsce zajęło miasto (2128), 
a dziesiąte – powiat ziemski 
(2063,5), wyprzedzone jeszcze 
przez Kraśnik, Tomaszów Lu-
belski, chełm, Biłgoraj i Lu-
bartów.

(mif)

Puchary w klasyfikacji klubowej – 
GOK Koroszczyn na drugim miejscu. 

Fot. GOK Koroszczyn.
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W dniach 4-6 października 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach rozegrane zo-
stały i Mistrzostwa Polski Mło-
dziczek i Młodzików do lat 15 
w podnoszeniu ciężarów. Przez 
trzy dni na pomoście wystąpiło 
220 młodych sztangistek i sztan-
gistów z całego kraju. Bardzo 
dobrą formę w zawodach   za-
prezentowali zawodnicy goK 
Koroszczyn. Mistrzynią Polski 
w kat. wag. 69 kg została Ewelina 
ozon, srebrny krążek w kat. 58 kg 
wywalczyła Magda Pietruczuk, 
a na najniższym stopniu podium 
stanęła Klaudia Pilipczuk (kat. 53 
kg). Na najbardziej nielubianym 
przez sportowców iV miejscu 
rywalizację zakończyła brązowa 
medalistka w rwaniu Natalia 
Matejek (kat. 63 kg). Vi miejsca 
wywalczyli: izabela Rydz (kat +69 
kg) i Konrad Panasiuk (kat. 69 
kg). Wysokie lokaty w klasyfika-
cji indywidualnej uzyskane przez 
wszystkich sztangistów goK 
Koroszczyn, pozwoliły na zajęcie 
ii miejsca w klasyfikacji klubo-
wej mistrzostw, ze stratą zaledwie 
punktu do zwycięzcy Tarpana 
Mrocza – klubu Mistrza olim-
pijskiego- adriana Zielińskiego. 
Na pomoście w Małaszewiczach 
wystąpił mistrz Europy do lat 
15 Kacper Badziągowski (Sokół 
Więcbork), który na pomoście 
w Małaszewiczach ustanowił 
nowy rekord Europy w rwaniu 
w kat. 77 kg osiągając 116 kg. 
Wyniki reprezentantów goK 
Koroszczyn:

dziewczęta:
kat. 53 kg Klaudia Pilipczuk 100 
kg w dwuboju – iii miejsce, kat. 
58 kg Magda Pietruczuk 105 kg 
– ii miejsce, Patrycja Rogalska 
82 kg – Vii miejsce, kat. 63 kg 
Natalia Matejek 116 kg – iV 
miejsce, kat. 69 kg Ewelina ozon 
125 kg  – i miejsce, kat. + 69 kg 
izabela Rydz 86 kg – Vi miejsce

chłopcy
kat. 56 kg Piotr Więcaszek 122 
kg – X miejsce, kat. 69 kg Kon-
rad Panasiuk 186 kg- Vi miejsce, 

Gmina Terespol

Wystąpiło 
220 sztangistów

kat. 85 kg Hubert Harasimiuk 
190 kg – Vii miejsce, Marek 
Sprychel 163 kg – Xi miejsce, 

Kamil chilkiewicz 100 kg – XX 
miejsce, kat. +85 kg Krzysztof 
Kwieciński 169 kg – Vii miejsce

Najlepszymi zawodnikami 
z gminy Terespol zostali: Ewe-
lina ozon 165,42 pkt w klasyfi-
kacji Sinclaira i Konrad Panasiuk 
– 255,3 pkt.

Mistrzost wa rozegrane 
w Zespole Szkół im. Reymonta 

w Małaszewiczach przeszły 
do historii jako pierwszy kra-
jowy czempionat w tej kategorii 
wiekowej. Zastąpiły one orga-
nizowany do tej pory Puchar 
Polski Młodziczek i Młodzików 
w podnoszeniu ciężarów im. Ste-
fana Polaczuka, inicjatora rozgry-
wania zawodów w tej kategorii 
wiekowej.  (a)
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W  trzeciej dekadzie paź-
dziernika br.  na stadionie 
w Sławatyczach odbyły się Vi 
Biegi Radziwiłłowskie. Uroczy-
stego otwarcia dokonał dyrek-
tor gminnego ośrodka Kultury 
Bolesław Szulej, który w wystą-
pieniu  do młodych sportow-
ców wspomniał o historii rodu 
Radziwiłłów, właścicieli Pań-
stwa Sławatyckiego klucza dóbr 
bialskich. Rozegrano 14 biegów 
w  siedmiu kategoriach wie-
kowych dziewcząt i chłopców. 
Udział wzięło 256 zawodników 
z gmin: Piszczac, Tuczna, Sos-
nówka, Hanna, Kodeń i Sławaty-
cze. organizatorem zawodów był  
Zespół Szkół  i gminny ośrodek 
Kultury w Sławatyczach przy fi-
nansowym wsparciu Starostwa 

31 sierpnia br. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół im. Wł. 
St. Reymonta w Małaszewiczach 
odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Lubelskiego Młodzi-
ków połączone z ii turniejem 
o puchar wójta gminy Teres-
pol. W imprezie udział wzięło 
64 zawodników z klubów z te-
renu województwa lubelskiego. 
Doskonale zaprezentowali się 
zawodnicy sekcji podnoszenia 
ciężarów działającej przy goK 
Koroszczyn. W Mistrzostwach 
Województwa Młodzików zdo-
byli 11 medali.

Złote:
Pilipczuk Klaudia kat. 53 kg, 
100 kg w dwuboju; Patrycja Ro-
galska kat. 58 kg, 70 kg; Ewelina 
ozon kat. 63 kg, 123 kg; Konrad 

Gmina Sławatycze

Biegi  upamiętniające  Radziwiłłów

Mistrzostwa młodzików o puchar wójta

Powiatowego i Urzędu gminy 
Sławatycze. czołowe lokaty 
w poszczególnych biegach zajęli: 
dziewczęta 2005 i młodsze bieg 
na 500 m –Patrycja Borowiec 
(Kodeń), Magdalena Kukawska  
(Tuczna), Patrycja Przybysław-
ska (Sosnówka); chłopcy 2005 
i młodsi bieg na 500 m- adrian 
Suwalski (Sławatycze), adam 
Danieluk (Kodeń), Bartłomiej 
Buczyński (Tuczna); dziewczęta 
2003-2004 bieg na 500 m – Wik-
toria Jabkiewicz (Kodeń), Klau-
dia Boguszewska (Sławatycze), 
izabela olędzka (Tuczna); 

chłopcy 2003-2004 bieg 
na 700 m – Patryk Suwalski – 
(Sławatycze), Jakub Falkiewicz 
(Kodeń), Kacper Jasiński (Sła-
watycze); dziewczęta 2002 bieg 

na 700 m – Wiktoria Rojek 
(Kodeń), angelika Kaczmarek 
(Sławatycze), aleksandra Kisiel 
(Sławatycze); chłopcy 2002 bieg 
na 700 m – Bartosz Moszkowski  
(Tuczna), Jakub osypiuk (Ko-
deń), Jakub Filipek –( Kodeń); 
dziewczęta 2001 bieg na 700 m 
– Matysiuk Dominika (Tuczna), 
Marta onyszczuk (Kodeń), ga-
briela olędzka (Tuczna); 

chłopcy 2001  bieg  na 1000 m 
– Zagajski Mateusz,(Sławatycze), 
Dawid Zagajski (Sławatycze), 
Dominik chomiczewski (Sława-
tycze); dziewczęta 2000 bieg na 
1000 m – Sara Zagajska (Sława-
tycze), Dominika Korzeniewska 
(Piszczac), Ewelina  Bojarczuk 
(Tuczna); chłopcy 2000 bieg na 
1000 m – igor guz (Piszczac), 

Konrad Łobacz (Piszczac), Dawid 
Ustymowicz (Tuczna); dziew-
częta 1998-1999 bieg na 1000 
m – alicja Lipka (Tuczna), Mo-
nika Twarowska (Tuczna), Lipka 
agnieszka (Tuczna), chłopcy 
1998-1999 bieg na 1500 m – 
Michał Sołoduszkiewicz (Sła-
watycze), Maciej Baj (Hanna), 
Maciej Dedes (Piszczac), open 
kobiet bieg na 1500m – Sara Za-
gajska (Sławatycze), alicja Lipka 
(Tuczna), Justyna Lipka (Tuczna); 
open mężczyzn bieg na 2000 m 
– Dawid Zagajski (Sławatycze), 
Maciej Baj (Hanna), Patryk Su-
walski (Sławatycze).

Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca  i-iii otrzymali medale 
i dyplomy, natomiast za miejsca 
iV-Vi pamiątkowe dyplomy. 
Nagrody i wyróżnienia wręczali: 
wójt gminy Sławatycze Dariusz 
Trybuchowicz, dyrektor gmin-
nego ośrodka Kultury Bolesław 
Szulej, nauczyciel wychowania fi-
zycznego Zespołu Szkół andrzej 
Łuciuk. Sądzią  głównym biegów 
był Bogdan Bandzerewicz, na-
uczyciel wychowania fizycznego 
miejscowego Zespołu Szkół. Spi-
kerkę zawodów prowadził Fran-
ciszek gruszkowski, instruktor 
gminnego ośrodka Kultury. or-
ganizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom biegów za  sportową  
rywalizację upamiętniającą ważny 
okres historyczny. 

(a)                        

Panasiuk kat. 69 kg, 188 kg; Hara-
simiuk Hubert kat. 85 kg, 193 kg

Srebrne:
Natalia Matejek kat. 63 kg, 118 
kg; Magda Pietruczuk kat. 69 kg, 
102 kg; izabela Rydz kat. +69 kg, 

82 kg; Kamil chilkiewicz kat. 77 
kg, 88 kg

Brązowe:
Marek Sprychel kat. 85 kg, 153 
kg; Krzysztof Kwieciński kat. 
+85 kg, 160 kg

Tuż za podium uplasował 
się Piotr Więcaszek w kat. 62 kg 
z wynikiem 113 kg.

W klasyfikacji wg punktacji 
Sinclaira (bez podziału na ka-
tegorie wagowe) w rywalizacji 
dziewcząt wszystkie miejsca 
na podium zajęły zawodniczki 
goK: 1. Ewelina ozon 166,7 
pkt, 2. Natalia Matejek 159,4 pkt, 
3. Klaudia Pilipczuk 151,5 pkt

W rywalizacji chłopców 
zwyciężył Konrad Panasiuk 
(goK Koroszczyn) – 258,6 pkt 
przed Marcinem izdebskim (or-
lęta Łuków) – 248,9 pkt i swoim 
klubowym kolegą Hubertem Ha-
rasimiukiem – 239,9 pkt.

W ii Turnieju o puchar 
wójta gminy Terespol rozgrywa-
nym bez podziału na kategorie 
wagowe wg punktacji Sinclaira 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zwyciężali:

DOK. NA STR. 58
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Zbiorowe bieganie znajduje 
coraz większą grupę entuzja-
stów. 15 września br. wystarto-
wali uczestnicy i półmaratonu 
„Do ciebie Matko biegnę…” na 
trasie Małaszewicze - Kodeń na 

2 października br. gimnazja-
liści z Sosnówki już po raz drugi 
w historii szkoły obchodzili 
światowy Dzień Turystyki. Z tej 
okazji w szkole zorganizowano 
imprezę plenerową. świętowanie 
rozpoczęto od zabaw integracyj-
nych przy ognisku. W trakcie 
obchodów nie zabrakło występu 

Półmaraton „Do Ciebie 
Matko biegnę”

dystansie 21 km. W biegu wzięło 
udział 43 uczestników. Fotorela-
cja  z biegu oraz wyniki z półma-
ratonu dostępne są pod adresem 
www.gminaterespol.pl 

(a)

Turystycznie 
w Sosnówce

dziewczęta do 17 lat:
1. Patrycja Kłos (goK) – 180,0 
pkt., 2. Dominika Dołęga 
(goK) – 150,5 pk., 3. Paulina 
Rychlik (PoM iSKRa Piotro-
wice) – 147,3 pkt.

dziewczęta do 20 lat:
1. Katarzyna Feledyn (Wisła 
Puławy) – 232,3 pkt., 2. Marta 
Droździel (Znicz Biłgoraj) – 
220,8 pkt., 3. agnieszka Kucz-
maszewska (agRoS Zamość) 
– 182,3 pkt

Dwie pierwsze zawodniczki 
przygotowują się do Mistrzostw 
Europy Juniorek, które odbędą 
się w dniach 20-29 września 
w Tallinie.

chłopcy do 20 lat:
1. Kamil Przybysz (orlęta Łu-
ków) – 311,2 pkt., 2. Paweł Solak 
(Znicz Biłgoraj) – 299,7 pkt., 3. 
Michał Janusz (Wisła Puławy)- 
275,9 pkt., ... 6. Daniel Pilipczuk 
(goK) – 269,5 pkt.

(a)

artystycznego, złożonego głów-
nie z  piosenek turystycznych 
i harcerskich. Następnie odbyły 
się konkursy, w których ucz-
niowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności krasomówcze oraz 
wiedzę krajoznawczą. Sporo 
emocji dostarczył turniej tury-
styczny, w którym wystartowało 

pięć pięcioosobowych drużyn. 
Turniej składał się z takich kon-
kurencji jak: gra azymutowi, 
sztafetowy tor przeszkód, pako-
wanie plecaka na czas, rzuty do 
celu i zabawa z mapą. Pomimo 
chłodnej aury, wszystkim do-
pisywał dobry humor. obchody 
światowego Dnia Turystyki 
miały uświadomić gimnazjali-
stom znaczenie ochrony i pro-

mocji wszystkich form kultury 
na świecie. W  gimnazjum 
w Sosnówce turystyka populary-
zacja jest nie tylko poprzez rajdy, 
wyjazdy i wycieczki krajoznaw-
cze, ale również konkursy kra-
joznawcze i turystyczne, wśród 
których ważne miejsce zajmują 
organizowane co roku marsze 
na orientację. 

K.P.
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Biała podlaska w starej fotografii
fot. archiwum

Quiz Gościńca
Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności”
W ramach działania uczestnictwo w systemach jakości 
żywności, rolnicy wytwarzający produkty w określonych 
systemach jakości żywności przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, ubiegać się mogą o zwrot poniesionych kosztów, 
które wiążą się z uzyskaniem określonych pozwoleń, cer-
tyfikatów. Pomoc ta obejmuje zwrot udokumentowanych 
kosztów netto.

1. Który z wymienionych systemów jakości żywności 
nie podlega możliwościom ubiegania się o pomoc  
w ramach wymienionego powyżej działania?
a/  system „Jakość-Tradycja”,
B/  produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyj-

nych,
c/  produkt wytwarzany metodą integrowana Pro-

dukcja (iPo).
2. Maksymalna, roczna wysokość pomocy w systemie 
produkcji metodami ekologicznymi wynosi:
a/  3000 zł/rocznie,
B/  3200  zł/rocznie,
c/  1470 zł/rocznie
3. Pomoc w ramach wymienionego działania obejmuje, 
między innymi:
a/  koszty zakupu nawozów ekologicznych w systemie 

produkcji ekologicznej,
B/  koszty usług związanych z przygotowaniem wnio-

sku o rejestrację produktu jako chroniona Nazwa 
Pochodzenia,

c/   koszty zakupu pułapek feromonowych i lepowych 
w ramach systemu integrowana Produkcja (iPo),

4. Wniosek o płatność musi być złożony w określonym 
w decyzji przyznania pomocy, w  którym z wymienio-
nych przypadków aRiMR odrzuci wniosek benefi-
cjenta o płatność?
a/  jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 

terminem okresu pomocy,
B/   jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 180 dni 

od dnia upływu okresu pomocy,
c/   jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 60 dni 

od dnia upływu okresu pomocy,
Pytania przygotowała Bożenna Warda 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 15 grudnia 
2013 r. na adres redakcji gościńca.

Rozwiązanie Quizu gościńca nr 7-8/2013
1 –B
2 –B
3 - a
4 –a

Prawidłowe  odpowiedzi  nadesłali: 
Agnieszka Bonik z Parczewa 

i  Tadeusz Krawczyk z Zabłocia.
Serdecznie gratulujemy!

Nagrodę książkową prześlemy pocztą.

Biała Podlaska defilada,  lata trzydzieste

Biała Podlaska dzieci przy pomniku cara. I wojna

Biała Podlaska, cerkiew w Sidorkach, 
okres przed I wojną
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