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Mieszka i tworzy w Hrudzie. 
Zajmuje się: tkactwem. Od 1997 
roku współpracuje z pracownią 
tkacką im. Stanisławy Baj w Hru-

dzie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białej Podlaskiej, gdzie wspól-
nie z Marianną Sawczuk tworzy 
unikatowe wzory tkackie zwane 
pereborami, które już w XIX 
wieku uważano za zaginione. 

Ga l e r i a  G O ś c I ń c a

Tkaczka z Hruda 
– Zofia Jówko

Bierze udział w gminnych prze-
glądach, jarmarkach i festynach. 
Laureatka nagród i wyróżnień. 
Za 10-letnią działalność w Pra-
cowni Tkackiej w Hrudzie otrzy-
mała w 2007 r. medal Zasłużony 
dla gminy Biała Podlaska oraz 
złoty medal Zasłużony dla po-
wiatu bialskiego. W tym samym 
roku uczestniczyła w pokazach 
pracowni tkackiej w ramach Tar-
gów Międzynarodowych w Niort 
we Francji.  W 2013 r. otrzymała 
nagrodę I- stopnia w ogólnopol-
skim konkursie „Reaktywacja 
tkaniny ludowej” – Białystok 
2013 r. Wielokrotnie zamowała  
I miejsce w przygranicznym kon-
kursie „Perebor w dolinie Bugu  
i Krzny”. Z okazji pierwszej edy-
cji Gali Kultury Lublin 2013 r. 
uhonorowana została przez mar-
szałka województwa dyplomem 
i honorowym tytułem „artysta 
Lubelszczyzny”.  Jest członkiem 
zespołu obrzędowo-śpiewaczego 
w Hrudzie. 

Bożenna Pawlina Maksymiuk
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Na okładce: Zwiastun wiosny, gm. Międzyrzec Podlaski.
Fot. Piotr Grzeszyk
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Tadeusz Łazowski
                           

Starosta Bialski

Szanowni Państwo

Na pierwszej stronie okładki - Pomnik Niepodległości w Terespolu

Listopad jest miesiącem zadumy i ref lek-
sji. W dzień Wszystkich świętych i Dzień 
Zaduszny odwiedzamy groby naszych bliskich 
i przyjaciół, modlimy się za ich dusze, składamy 
kwiaty i zapalamy znicze. Nie zapominajmy 
także o odwiedzeniu grobów naszych boha-
terskich żołnierzy, którzy oddali życie w walce 
o wolną Polskę. To dzięki ich poświęceniu mo-
gliśmy z radością świętować 95. rocznicę odzy-
skania niepodległości po 123 latach zaborów. 
Narodowe święto Niepodległości to jedno z naj-
ważniejszych dla Polaków świąt. Mam nadzieję, 
iż pomimo kilku niemiłych incydentów w kraju, 
będzie ono nadal jednoczyło wszystkich naszych 
obywateli niezależnie od poglądów i wyznania. 
Mijający miesiąc to też kolejna rocznica coraz 
częściej zapominanego Powstania Listopado-
wego 1830 roku, które mimo swych tragicznych 
skutków przyczyniło się do podtrzymania iskry 
idei niepodległościowej i świadomości narodo-
wej. W tym miesiącu nasz powiat dostąpił wiel-
kiego zaszczytu uzyskania I miejsca w konkursie 
prezydenta RP na organizację obchodów Roku 
Powstania Styczniowego. Zdobycie tej nagrody 
było możliwe tylko dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu mieszkańców i samorządowców Ziemi 
Bialskiej, którzy podjęli tak wiele inicjatyw. Za-
praszam serdecznie do lektury najnowszego nu-
meru naszego miesięcznika.
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Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się Gościńca 

Bialskiego z miesiąca paździer-
nika 2013 r. Zarząd:

– Uzgodnił projekty decyzji 
o warunkach inwestycji polega-
jących na rozbudowie budynku 
mieszkalnego w miejscowości 
Piszczac gm. Piszczac oraz na bu-
dowie zjazdu z drogi powiatowej 
w miejscowości Klonownica Plac 
gm. Janów Podlaski.

– Zaopin iowa ł projekt 
uchwały Rady Powiatu w spra-
wie zmiany uchwały o ustale-
niu opłaty za korzystanie przez 
operatora lub przewoźnika 
z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest powiat bialski.

– Przyjął kwoty docho-
dów i wydatków oraz danych 
planistycznych na 2014 rok 
do uchwały budżetowej i wielo-
letniej prognozy finansowej.

– Przyjął do realizacji wnio-
sek PcPR w Białej Podlaskiej 
w sprawie zwiększenia planu do-
chodów i wydatków.

– Przyjął informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2012/2013, w tym 
o wynikach egzaminów w szko-
łach prowadzonych przez powiat 
bialski.

– Zatwierdził treść odpowie-
dzi firmie TRaNSGaZ S.a. 
w Zalesiu o braku możliwości fi-
nansowych inwestowania przez 
powiat bialski w remont drogi 
powiatowej nr 1135L Punkt ład.
Wólka – dr. kraj 2.

– Zapoznał się z pismem 
centrum administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w Komarnie, stano-
wiącym odpowiedź Komendy 
Miejskiej Policji w Białej Pod-
lask iej w sprawie odda leń 
i negatywnych zachowań wycho-
wanków placówek opiekuńczo 
– wychowawczych na terenie 
powiatu.

– Zapoznał się z pismem 
ZSP w Międzyrzecu Podlaskim 
w sprawie kontroli Lubelskiego 
Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Lub-
linie oraz przyznania środków 
finansowych na zlikwidowanie 
przecieków dachu na budynku 

pracowni po warsztatach szkol-
nych. Zarząd przeznaczył środki 
finansowe na ten cel w planach 
finansowych 2014 r.

– Wyraził zgodę na wyda-
nie informatora w celu wsparcia 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, ich rodzin i bliskich zgod-
nie z założeniami Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 20111- 
2015 przyjętego uchwałą Rady 
Powiatu nr VII/48/2011 z 23 
listopada 2011 r.

– W związku z pismem Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Departamentu Doradztwa, 
Oświaty Rolniczej i Nauki wyra-
ził zgodę na podpisanie porozu-
mienia na udział ucznia Zespołu 
Szkół centrum Kształcenia 
Rolniczego w Leśnej Podlaskiej 
w nauczaniu religii w między-
szkolnym punkcie katechetycznym 
przy parafii prawosławnej p.w. św. 
ap. Jana Teologa w Terespolu.

– Zapoznał się z pismem 
gminy Mielnik (woj. podlaskie) 
w sprawie uzasadnienia budowy 
kładki pieszo – rowerowej przez 
Bug w miejscowości Niemirów 
w rygorze natychmiastowej wy-
konalności z uwagi na realizację 
projektu „Trasy rowerowe w Pol-
sce wschodniej – województwo 
podlaskie”.

– Zapoznał się i skierował 
do prac nad budżetem powiatu 
na 2014 r. pismo Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Oddziału 
Powiatowego w Białej Podlaskiej 
w sprawie zaplanowania pod-
wyżki płac pracownikom admi-
nistracji i obsługi zatrudnionych 
w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych prowadzonych 
przez powiat bialski.

– Zat wierdzi ł wniosek 
o wszczęc ie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w procedurze pełnej, którego 
wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 
14 tys. euro na wykonanie wyceny 
wysokości czynszu dzierżawnego 
nieruchomości położonych w ob-
rębie Grabanów gm. Biała Pod-
laska w trybie zapytania o cenę.

– Zatwierdził pismo do wójta 
gm. Janów Podlaski w sprawie 

wycofania wniosku o zaopinio-
wanie podziału nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność 
powiatu bialskiego położonej 
w obrębie Wygoda, stanowiącej 
pas drogi powiatowej nr 1032L 
Janów Podlaski – Wygoda, po-
nieważ wydzielenie działki na-
stąpi w innym trybie.

– Zatwierdził pismo do wójta 
gm. Zalesie w sprawie wycofania 
wniosku o zaopiniowanie po-
działu nieruchomości drogowej 
powiatu bialskiego, ponieważ 
wydzielenie części tej działki sta-
nowiącej pas drogi powiatowej 
Kłoda Mała – Perkowice zostanie 
przeprowadzone w innym trybie.

– Zapoznał się z wnioskiem 
radnej powiatu agnieszki Jakoniuk 
do budżetu powiatu na 2014 r. 
i skierował do prac planistycznych.

– Zapoznał się z wnioskami 
przekazanymi przez radnego 
powiatu Jana Stasiuka w spra-
wie stanu dróg powiatowych, 
zgłoszonych podczas sesji Rady 
Gminy Leśna Podlaska.

– Zapoznał się z zawiado-
mieniem marszałka wojewódz-
twa podlaskiego o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego województwa podlaskiego.

– Zaopiniował projekty 
uchwał Rady Powiatu w spra-
wach: zmian w budżecie po-
wiatu bialskiego na 2013 rok, 
zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej, uchwalenia programu 
współpracy powiatu bialskiego 
z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami 
działającymi w sferze pożytku 
publicznego na 2014 rok, usta-
lenia opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi na terenie powiatu bial-
skiego i za jego przechowywa-
nie na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od wy-
konania dyspozycji usunięcia po-
jazdu.

– Przyjął informację kierow-
ników jednostek powiatowych 
o dokonanych przeniesieniach 
planowanych wydatków bieżą-
cych.

– Przyjął raport z realizacji 
Programu Ochrony środowiska 
powiatu bialskiego za lata 2011 
– 2012.

– Przeznaczył środki finan-
sowe Muzeum J.I. Kraszewskiego 

w Romanowie na uzupełnienie 
dotacji celowej na 2013 r.

– Zaakceptowa ł pismo 
do Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego w Lublinie infor-
mujące o realizacji procedur 
prowadzonych w powiecie zwią-
zanych z wnioskiem tego Za-
kładu w sprawie nieodpłatnego 
przekazania lub przekazania 
w użytkowanie wieczyste nieru-
chomości położonej w Zalutyniu 
gm. Piszczac.

– Zat wierdzi ł wniosek 
do wojewody lubelskiego w spra-
wie stwierdzenia własności nieru-
chomości położonych w obrębie 
Nowy Dwór gm. Piszczac, które 
zostały zajęte pod drogę powia-
tową Dobrynka – Kopytów – dr. 
woj. 816.

– Rozpatrzył pozytywnie 
pismo Zakładu Karnego w Białej 
Podlaskiej w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłaty rocznej z ty-
tułu trwałego zarządu nierucho-
mości położoną w miejscowości 
Zabłocie gm. Kodeń.

– Rozpatrzył pozytywnie 
i skierował do procedury finan-
sowej pismo LO w Wisznicach 
w sprawie zwiększenia zakresu 
przeznaczenia środków z wy-
dzielonego rachunku docho-
dów szkoły o pomoc materialną 
o charakterze socjalnym i moty-
wacyjnym oraz dofinansowanie 
warsztatów szkoleniowych ucz-
niów klas mundurowych.

– Przyjął poprawki do pro-
jektu uchwały Rady Powiatu 
w sprawie uchwalenia programu 
współpracy powiatu bialskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami działają-
cymi w sferze pożytku publicz-
nego na 2014 r.

– Zaopin iowa ł projekt 
uchwały Rady Powiatu w spra-
wie wyrażenia zgody na doko-
nanie darowizny nieruchomości 
stanowiących własność powiatu 
bialskiego na rzecz gminy Ko-
deń oraz projekt w sprawie usta-
lenia opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi na terenie powiatu bial-
skiego i za jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od wy-
konania dyspozycji usunięcia 
pojazdu.

– Przyjął wniosek o wszczę-
cie postępowania o udzielenie za-
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mówienia publicznego na kredyt 
długoterminowy w kwocie 1 mln 
400 tys. zł.

– Zapoznał się z pismem 
wójta gm. Tuczna w sprawie 
wniosku radnego gminy dotyczą-
cego remontu drogi powiatowej 
nr 1086 L, szczególnie w miej-
scowości Kalichowszczyzna.

– Zapoznał się z pismem 
Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury w Lublinie w sprawie za-
kupienia przez powiat bialski 
Kalendarium Województwa Lu-
belskiego na rok 2014 i wyraził 
zgodę na sfinansowanie zakupu.

– Zapoznał się z informacją 
DPS w Kozuli o braku nabywcy 
w przetargu ustnym nieogra-
niczonym na sprzedaż sprzętu 
rolniczego oraz koni. Ogłoszony 
zostanie drugi przetarg z zasto-
sowaniem ceny wywoławczej 
obniżonej o 50 proc.

– Zapoznał się z pismem 
Straży Granicznej w Sława-
tyczach w sprawie środków fi-
nansowych na wsparcie działań 
placówki tej straży w Sławaty-
czach w 2014 r. i z uwagi na brak 
środków finansowych w budżecie 
rozpatrzył je odmownie.

– Zapoznał się z informacją 
firmy TRaNSGaZ S.a. w Za-
lesiu prowadzącej zakład dużego 
ryzyka dotyczącą generowanych 
zagrożeń i działań podejmowa-
nych w przypadku wystąpienia 
awarii.

– Zat wierdzi ł wniosek 
do Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Lublinie De-
legatura w Białej Podlaskiej 
w sprawie uchylenia decyzji wo-
jewody lubelskiego o stwierdze-
niu nabycia z mocy prawa przez 
powiat bialski mienia Skarbu 
Państwa w części dotyczącej nie-
ruchomości położonej w obrębie 
Janów Podlaski Wygoda.

– Zatwierdził do realizacji 
wniosek w sprawie zmian w budże-
cie działu 801 Oświata i wychowa-
nie oraz działu 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza z uwagi 
na dofinansowanie różnych form 
doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli placówek prowadzonych przez 
powiat bialski.

– Zat wierdzi ł wniosek 
o wszczęc ie postępowania 
o udzielenie zamówienia pub-
licznego na zakup energii elek-
trycznej do obiektów będących 

w zarządzie jednostek organiza-
cyjnych powiatu bialskiego.

Zarząd Powiatu podją ł 
uchwały w sprawach:

* zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2013 rok,

* zabezpieczenia środ-
ków finansowych w budżecie 
powiatu na lata 2014 – 2015 
na realizację projektu „Powiat 
bialski przyjazny inwestycjom” 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013,

* przeprowadzenia konsulta-
cji projektu programu współpracy 
powiatu bialskiego z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w sfe-
rze pożytku publicznego na rok 
2014,

* wyboru najkorzystniejszej 
oferty zamówienia publicznego 
pod nazwą: Wykonanie moder-
nizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków obrębu Pościsze gmina 
Międzyrzec Podlaski,

* wyrażenia zgody na sprze-
daż mienia powiatu bialskiego 
(samochodu osobowego centrum 
administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Komarnie),

* wyrażenia zgody na odda-
nie nieruchomości w dzierżawę 
(działki rolne w Grabanowie),

* przyjęcia projektu uchwały 
budżetowej powiatu bialskiego 
na 2014 rok,

* przyjęcia projektu zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej,

* wyrażenia zgody na prze-
dłużenie na rok 2014 umów 
najmu pomieszczeń Przychodni 
Specjalistycznej w Międzyrzecu 
Podlaskim z dotychczasowymi 
najemcami,

* zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej 
do obiektów będących w zarzą-
dzie jednostek organizacyjnych 
powiatu bialskiego (w trybie 
przetargu nieograniczonego),

* wyrażenia zgody na sprze-
daż bądź likwidację zbędnych 
ruchomych składników mienia 
(wycofanych z użytkowania 
przez Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej),

* wyboru najkorzystniejszej 
oferty zamówienia publicznego 
pod nazwą: „Ubezpieczenie 
majątku i innych interesów 

powiatu bialskiego wraz z jed-
nostkami organizacy jnymi 
oraz Zespołem Szkół centrum 
Kształcenia Rolniczego w Leś-
nej Podlaskiej”,

* wydania opinii o zaliczeniu 
dróg do kategorii dróg gminnych 
gminy Piszczac.

28 października br. odbyła 
się XXX sesja Rady Powiatu. 
Obrady poprowadził przewod-
niczący Rady Powiatu Przemy-
sław Litwiniuk. Obecnych było 
21 radnych.

Rada Pow iat u podję ła 
uchwały w sprawach: 

* Uchwa ła nr X X X II / 
190/2013 w sprawie zmian  
w budżecie powiatu bialskiego 
na 2013 rok została podjęta jed-
nomyślnie (21 głosami), zgodnie 
z drukiem nr 203. 

* Uchwa ła nr X X X II / 
191/2013 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
została podjęta jednomyślnie (21 
głosami), zgodnie z drukiem nr 
204.

Zgłoszono następujące inter-
pelacje i zapytania:

Radny Romuald Kulawiec 
pytał, na kim spoczywa obowią-
zek odwodnienia zalanych wodą 
działek, oraz w jakiej odległości 
od cmentarza można wznosić 
obiekty budowlane.

Radny Tomasz Bylina zapy-
tał o wypowiedzenia przez Sta-
rostwo nadleśnictwom umowy 
dotyczącej zarządzania w imieniu 
Starostwa lasami niestanowią-
cymi własności Skarbu Państwa. 
Podziękował za bieżące naprawy 
dróg i za oczyszczanie poboczy 
w rejonie Grabanowa i Kozuli, 
poprosił o kontynuowanie prac. 
Ponadto spytał o możliwość na-
malowania w miejscach, gdzie 
zatrzymują się autobusy w Jul-
kowie, takiego wężyka, jaki jest  
przy DPS w Kozuli.

Radny Jan Stasiuk złożył 
na ręce przewodniczącego Rady 
Powiatu, skierowane do staro-
sty bialskiego wnioski radnych 
gminy Leśna Podlaska, dotyczące 
remontów dróg. Radny poprosił 
o umieszczenie złożonych wnio-
sków w protokole sesji.

Z obrad samorządu

XXXII sesja Rady Powiatu
Radny Ryszard Boś złożył 

zapytanie dotyczące planowa-
nych napraw dróg powiatowych 
w gminie Janów Podlaski.

Radny Daniel Dragan,  
w imieniu mieszkańców Horo-
dyszcza, podziękował dyrekto-
rowi wydziału geodezji, katastru 
i nieruchomości Stanisławowi 
Bryndziukowi za to, że sytuacja 
z zakończeniem i podsumowa-
niem tego projektu scaleniowego 
została rozwiązana. Mieszkańcy 
są zadowoleni (…), dziękują za 
pomoc i osobiste zaangażowanie 
się w tę sprawę. Radny poinfor-
mował, że w Liceum Ogólno-
kształcącym w Wisznicach odbył 
się konkurs wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. Planowany jest podobny 
konkurs dla uczniów gimnazjów. 
celem konkursów jest promocja 
szkoły, zachęcenie młodzieży do 
kontynuowania nauki w liceum 
w Wisznicach. Nagrodą w oby-
dwu konkursach jest wyjazd do 
Brukseli. 

Radny Ryszard Boś, nawią-
zując do treści pisma Funda-
cji Niepodległości w Lublinie 
stwierdził, że tego rodzaju ini-
cjatywom należy się wsparcie. 
Poinformował, że Polska Ma-
cierz Szkolna Oddział Polesie 
w Brześciu również opiekuje 
się miejscami związanymi ze 
sławnymi Polakami, polskimi 
cmentarzami, propaguje polskie 
wartości kulturowe, narodowe 
i chrześcijańskie. We wrześ-
niu zorganizowała uroczystość,  
w której radny uczestniczył. 
Podsumowała siedemnastolecie 
działalności.

Na zakończen ie obrad 
przewodniczący Rady Powiatu 
Przemysław Litwiniuk wygłosił 
oświadczenie: - Po zapoznaniu 
się z artykułem w jednym z lo-
kalnych tygodników, na temat 

* kredytu długoterminowego 
w kwocie 1 mln 400 tys. zł (w try-
bie przetargu nieograniczonego),

* wskazania dwóch członków 
zarządu do dokonania czynności 
polegającej na zaciągnięciu kre-
dytu długoterminowego.

Elżbieta Onopiuk

DOK. NA STR. 7
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g o ś c i n i e c  samorz¹dowy

DOK. NA STR. 7 

K A L e n D A R i U M
DOK. ZE STR. 6

1 listopada
W dzień Wszystkich świętych 
w zadumie odwiedzaliśmy groby 
naszych bliskich i przyjaciół.

6 listopada
W Wyższej Szkole Oficerskiej 
w Dęblinie odbył się Konwent 
Powiatów Województwa Lubel-
skiego. Powiat bialski reprezen-
tował starosta Tadeusz Łazowski.

7 listopada
W Lublinie starosta Tadeusz Ła-
zowski w towarzystwie pedago-
gów z powiatu odebrał nagrodę 
„Samorząd przyjazny oświacie”.

8-10 listopada
W Zespole Szkół w Zalesiu 
zorganizowano zawody Pu-
charu świata  Federacji WUaP  
w trójboju siłowym i wyciska-
niu sztangi leżąc. Padły rekordy 
świata.

9 listopada
25- lecie działalności świętowała 
orkiestra strażacka z Łomaz.  
W uroczystościach jubileuszo-
wych uczestniczył wicestarosta 
Jan Bajkowski.

10 listopada
W Zespole Szkół w Małaszewi-
czach zorganizowano Powiatowy 
Konkurs Pieśni Niepodległoś-
ciowej.

* * *
W kościele pw. Kazimierza Kró-
lewicza przy ulicy Dokudowskiej 
w Białej Podlaskiej przedstawi-
ciele służb mundurowych modlili 
się za zmarłych w tym roku ko-
legów. Mszę odprawił proboszcz 
ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk.

11 listopada
W całym kraju uroczyście obcho-
dziliśmy 95. rocznicę odzyskania 
niepodległości.

* * *
W Pa łac u  Pre z ydenc k im  
w Warszawie starosta Tadeusz 
Łazowski odebrał  od prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego 
pierwszą nagrodę w ogólno-
polskim konkursie na najlepiej 
zorganizowane obchody Roku 
Powstania Styczniowego.

* * *
Koło aktywnych Kobiet z Ko-
bylan gm. Terespol świętowało 
5. rocznicę działalności.

12 listopada w Starostwie 
Powiatowym w Białej Podla-
skiej nastąpiło uroczyste pod-
sumowanie XV III Marszu 
Szlakiem Legionów po Podlasiu, 
który w tym roku został zorga-
nizowany 3 i 4 czerwca, na trasie 
Kobylany – Koroszczyn – Ne-
ple – Pratulin – Janów |Podla-
ski. Wśród zaproszonych gości 
byli przedstawiciele instytucji  
i organizacji zaangażowanych  
w przygotowanie tej imprezy, 
m.in.: Wojska Polskiego, Policji, 
Straży Granicznej oraz wójtowie 
i dyrektorzy szkół. Podczas spot-
kania starosta Tadeusz Łazowski  
wręczył obecnym podziękowa-
nia i pamiątkowe książki. Uro-
czystość była również okazją do 
wymiany doświadczeń i opinii 
na temat marszu. Bezpośrednim 
organizatorem tegorocznej edy-
cji Marszu był Zespół Szkół w 
Janowie Podlaskim. Dlatego też 
szczególne podziękowania skie-

Maszerowali  Szlakiem Legionów
Powiat bialski

oceny pracy byłego komen-
danta miejskiego Policji Da-
riusza Szkodzińskiego, żałuję,  
że te zmiany nastały tak nagle, 
że nie mogliśmy, jako Rada 
wyrazić mu naszego stanowi-
ska, co do oceny jego pracy, ale  
w mojej ocenie okres jego służby 
to czas zacieśniania współpracy 
Policji z samorządami. To czas 
intensywnego i konsekwentnego 
poprawiania bezpieczeństwa na 
terenie powiatu bialskiego, i to 

w cywilizowanych metodach, 
z użyciem wszystkich narzędzi 
komunikacji społecznej, które 
mogą być wykorzystywane do 
zaangażowania szerokich śro-
dowisk dla osiągnięcia tego 
ważnego celu, służącego naszej 
wspólnocie samorządowej. I na-
leży żałować, że praktykuje się 
takie „uciekanie z wygrażaniem” 
przez pewnych redaktorów, 
którzy nie potrafili podjąć dys-
kusji w czasie, kiedy urzędował  
na naszym terenie, a dopiero 

próbuje się podsumowywać  
w taki niezbyt elegancki sposób. 
Dlatego też - ja ze swej strony 
chciałbym powiedzieć: wiel-
kie dziękuję panu komendan-
towi Szkodzińskiemu za służbę  
w Białej Podlaskiej i życzyć mu 
sukcesów w Lublinie, bo chyba 
niczyich wątpliwości nie budzi, 
że awans na szefa lubelskiej Ko-
mendy Miejskiej jest awansem,  
a nie – degradacją, jak to zostało  
w tekście przedstawione.     

GS

rowane były do dyrektora ZS  
w Janowie Podlaskim Jarosława 
Dubisza oraz nauczycieli Ma-
riusza Demianiuka, komendanta 

marszu, a także Justyny Jonaszko, 
autorki pytań w konkursie wiedzy 
o J. Piłsudskim i Polskich Le-
gionach. Starosta nawiązał także 
do uroczystości podsumowania 

wyników ogłoszonego przez 
prezydenta RP ogólnopolskiego 
konkursu na najlepsze obchody 
rocznicy powstania styczniowego 

z 1863 roku, która odbyła się 11 
listopada w Pałacu Prezyden-
ckim w Warszawie. Powiat bial-
ski otrzymał w tym konkursie I 
nagrodę.  (a)
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Po raz piąty pod honoro-
wym patronatem wojewody lu-
belskiego Jolanty Szołno-Koguc 
Zarząd Okręgu Lubelskiego 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego dokonał wyróżnienia 
samorządów w ramach ran-
kingu gmin, miast i powiatów 
pod hasłem „Samorząd przy-
jazny oświacie i jej pracowni-
kom”. Uroczystość odbyła się 
7 listopada w sali kolumno-
wej Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele: marszałka woje-
wództwa lubelskiego Katarzyna 
Bryda oraz lubelskiego kuratora 
oświaty Grażyna Fijołek, pre-
zes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Sławomir Broniarz, 

członkowie Zarządu Okręgu, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
prezesi oddziałów ZNP, a także 
główni bohaterowie uroczystości 
wyróżnieni samorządowcy i od-

K A L e n D A R i U M
12 listopada

W Starostwie Powiatowym  
w Białej Podlaskiej miało miejsce 
podsumowanie Marszu Legio-
nów po Podlasiu.

17 listopada
W Zespole Szkół w Tucznej na-
stąpiło podsumowanie obchodów 
150. rocznicy powstania stycz-
niowego w powiecie bialskim. 
Po podsumowaniu rozpoczął się 
trzynasty Powiatowy Festiwal 
Pieśni Patriotycznej.

18 listopada
Starosta Tadeusz Łazowski  
i dyrektor Zespołu Szkół w Jano-
wie Podlaskim Jarosław Dubisz 
uczestniczyli w Lublinie w uro-
czystości wręczenia stypendium 
premiera najlepszym uczniom 
szkół średnich województwa lu-
belskiego. Stypendium otrzymała 
również młodzież reprezentująca 
osiem szkół średnich z powiatu 
bialskiego.

22 listopada
W sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego zorganizowana zo-
stała konferencja podsumowująca 
projekt „Współpraca transgra-
niczna Polska - Białoruś” na 
przykładzie powiatu bialskiego 
i rejonu brzeskiego.

25 listopada
W starostwie Powiatowym od-
było się podsumowanie I Re-
gionalnej Olimpiady Wiedzy  
o Zdrowiu Psychicznym. 

***
Tego też dnia obradowała Rada 
Powiatu.

26 listopada
W Starostwie Powiatowym pod-
sumowana została szósta edycja 
konkursu ekologicznego „czysta 
Ziemia”. Najaktywniejsze szkoły 
odebrały cenne nagrody.

28 listopada
Obradowała Powiatowa Rada 
Zatrudnienia.

29 listopada
W Janowie Podlaskim oddano 
do użytku nowo wyremontowane 
targowisko gminne.

* * *
W Kopytowie w gm. Kodeń 
miała miejsce uroczystość otwar-
cia świetlicy wiejskiej.  

(GS)

Powiat bialski przyjazny oświacie

Wo j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e

znaczani członkowie ZNP. Z po-
wiatu bialskiego w uroczystości 
uczestniczyli: starosta Tadeusz 
Łazowski i dyrektor wydziału 
spraw społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Białej Podlaskiej 
Marianna Tumiłowicz.  Ranking 
„Samorząd przyjazny oświacie 
i jej pracownikom” docenia sa-
morządy, które realizują zadania 
oświatowe w sposób podkre-
ślający rangę oświaty w proce-
sie nauczania i wychowywania 
młodego pokolenia Polaków. 
Ponadto w rankingu brane pod 
uwagę są te samorządy, które  
pomimo trudnej sytuacji demo-
graficznej i finansowej inwestują  
w infrastrukturę oświatową,  
w sposób rozsądny prowadzą 

politykę oświatową, a także sta-
wiają za priorytet inwestowanie 
w oświatę jako w największy 
kapitał.  W tegorocznej edycji 
kapituła powołana przez Zarząd 

Okręgu wyróżniła 6 samorządów 
statuetką symbolizującą wyciąg-
niętą przyjaźnie dłoń ku oświacie 
oraz 12 samorządów dyplomami 
uznania. Powiat bialski, za swoje 
dokonania na niwie oświatowej, 
znalazł się wśród sześciu naj-
lepszych. Prezes Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Sławomir 
Broniarz wręczył statuetkę sta-
roście Łazowskiemu. Podczas 
uroczystości goście obejrzeli 
krótki film, w którym przedsta-
wiciele samorządów wyróżnio-
nych statuetkami zaprezentowali 
swoje samorządy i ich dokonania  
w dziedzinie oświaty. Ponadto 
gala była okazją do wręczenia 
związkowych odznaczeń,: Złotej 
Odznaki ZNP oraz Odznaki za 
50 lat przynależności do ZNP. 
Galę uświetniły występy arty-
styczne chórów z Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia 
imienia rodziny Wiłkomirskich 
w świdniku oraz Tomaszowiacy 
z Tomaszowa Lubelskiego. 

(a)
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Tego nikt się nie spodzie-
wał. 11 listopada w dniu święta 
Niepodległości w warszawskim 
Pałacu Prezydenckim został roz-
strzygnięty ogólnopolski konkurs 
na najlepsze obchody rocznicy 
powstania styczniowego z 1863 r. 
Prezydent Bronisław Komorowski 
dziękował za organizacje wyda-
rzeń związanych z obchodami 150. 
rocznicy powstania styczniowego:

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy poczuli potrzebę 
serca, aby pamiętać nie tylko 
o tym, co wydarzyło się blisko 
naszych czasów, ale również o 
tych wielkich wydarzeniach, 
które kształtowały poglądy, my-
śli emocje, pokolenia naszych 
dziadów, pradziadów - mówił 
prezydent. - Dobrze, abyśmy 
pamiętali o tym, co inspirowało 
tamto zwycięskie pokolenie  
z 1918 roku. Wiemy, ze to była 
w znacznej mierze tradycja Po-
wstania Styczniowego, tragicz-
nego powstania. Ten wysiłek nie 
poszedł na marne, odłożył się  
w działaniach następnych poko-
leń i zaowocował i 1918 rokiem, 
i rokiem 1989 - zaznaczył Broni-
sław Komorowski.

Prezydent RP 
uhonorował bialskie 
Starostwo Powiatowe

Z  k r a j u

W toku obrad jury konkursu 
zdecydowano o przyznaniu 
trzech nagród, dwóch nagród 
specjalnych i dwudziestu dwóch 
wyróżnień. Pierwszą nagrodę 
otrzymało starostwo bialskie. 
Odebrał ją starosta Tadeusz Ła-
zowski w obecności Marianny 
Tumiłowicz, dyrektora wydziału 
spraw społecznych. Drugą na-
grodę otrzymało Muzeum Na-
rodowe w Kielcach - dyrektor 
Robert Kotowski. 

Trzecią nagrodę otrzymało 
Nadleśnictwo Waliły - nadleś-
niczy Krzysztof Bozik. Pierw-
szą nagrodę specjalną otrzymali 
Łukasz Wrona i Piotr Krzy-
stek. Drugą nagrodę specjalną 
otrzymał Zespół Placówek 
Specjalnych w Olsztynie - dy-
rektor Elżbieta Lefler. Ponadto 
przyznano 22 wyróżnień. Na 
sukces powiatu złożyły się sta-
rania wielu ludzi, przedstawi-
cieli szkół, placówek kultury  
i samorządów gminnych. Im też 
starosta Łazowski gorąco po-
dziękował podczas Powiatowego 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej  
w Tucznej.

(a)
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W y d a r z e n i a

22 listopada br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt „Roz-
wój współpracy transgranicznej 
na obszarze powiatu bialskiego 
i rejonu brzeskiego”. W spotka-
niu wzięli udział samorządowcy 
z Polski i  Białorusi na czele 
ze starostą Tadeuszem Łazow-
skim i Michałem Bacenko, za-
stępcą przewodniczącego rejonu 
brzeskiego. Ponadto uczestni-
czyli: Marian Starownik, wice-
wojewoda lubelski, aleksander 
Łozicki, konsul Republiki Biało-
ruś w Białej Podlaskiej, Przemy-
sław Szymański, wicekonsul RP 
w Brześciu, Jarosław Zozula, na-
czelnik Urzędu celnego w Białej 
Podlaskiej, przedstawiciele służby 
granicznej, radni i wójtowie z te-
renu powiatu bialskiego i rejonu 
brzeskiego oraz pracownicy Sta-
rostwa Powiatowego. Starosta 
Łazowski omówił współpracę 
międzynarodową powiatu. Za-
prezentowano film dotyczący 
efektów współpracy powiatu bial-
skiego i samorządów gminnych 
z jego terenu z samorządami re-
jonu brzeskiego. Kpt. Sławomir 
Klekotka, komendant placówki 
Straży Granicznej w Kodniu 
zaprezentował możliwości służb 

Współpracy transgraniczna 
na obszarze powiatu bialskiego  
i rejonu brzeskiego

granicznych w związku z uru-
chomieniem „małego ruchu 
granicznego” pomiędzy Polską 
i Białorusią.

Radny Danie l  Dragan 
omówił problemy współpracy 
transgranicznej pomiędzy sąsia-
dującymi krajami, zaprezentował 
programy i działania w ramach 
których można uzyskać wsparcie 
na wspólne działania transgra-
niczne. Podsumowania partner-
skiego projektu, przedstawienia 
jego celów, rezultatów i korzyści 
dokonała na zakończenie spot-
kania Bożenna Kaliszuk, dyrek-
tor wydziału rozwoju i romocji, 
koordynator projektu. Realizo-
wany przez Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej w partner-
stwie z Rejonową Radą Deputo-
wanych w Brześciu projekt miał 
na celu budowę wzajemnych 
i przyjaznych relacji pomiędzy 
podmiotami z Polski i Białorusi 
(szczególnie z obszaru powiatu 
bialskiego i rejonu brzeskiego) 
oraz promocję pozytywnego wi-
zerunku Polski w środowiskach 
samorządowców białoruskich 
i przedstawicieli władzy lokalnej 
oraz przyszłych liderów społecz-
nych. Uczestnikami projektu byli 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu bialskiego i re-

jonu brzeskiego (30 osób) oraz 
samorządowcy i przedstawiciele 
władz lokalnych obu partnerów 
(40 osób). W ramach 4 wymian 
uczestnicy projektu wzięli udział 
w warsztatach z zakresu współ-
pracy transgranicznej, poznali 
kulturę sąsiadów, zwiedzili cie-
kawe miejsca po obu stronach 
granicy: Brześć, Nieśwież, Mir, 
Białą Podlaską, Warszawę, Kazi-
mierz Dolny, Romanów. Ponadto 
w ramach projektu przeprowa-

dzono konkurs nt. współpracy 
polsko-białoruskiej na obsza-
rze partnerskich samorządów, 
opracowano prezentację i film 
o współpracy pomiędzy powia-
tem bialskim i rejonem brzeskim. 
Projekt współfinansowany był 
ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach zadania 
„Wsparcie obywatelskiego i sa-
morządowego wymiaru polskiej 
polityki zagranicznej 2013”.

Anna Szypiło
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Takie motto towarzyszyło 
uczestnikom trzynastej edycji 
Powiatowego Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej. Wzorem poprzed-
nich lat odbył się on 17 listopada 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Tucznej. Organizato-
rami byli: starosta bialski, wójt 
gminy Tuczna oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Tucznej. 
Do udziału zostały zaproszone 
osoby niepełnosprawne oraz 
chóry i zespoły działające na te-
renie powiatu bialskiego.

celem naszego festiwalu jest 
popularyzowanie tradycji śpie-
wania pieśni patriotycznej wśród 
dorosłych, dzieci i młodzieży, 
zainteresowanie dziedzictwem 

kulturowym, religią, tradycją 
i obyczajami, a także uświado-
mienie i rozumienie roli wartości 
narodowo-patriotycznych w ży-
ciu człowieka oraz przełamywa-
nie barier i integracja społeczna 
z osobami niepełnosprawnymi.

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

Chwała zwyciężonym
Uroczystość rozpoczęła się 

wspólnym odśpiewaniem Roty 
oraz występem Natalii Mar-
czuk, uczennicy Zespołu Szkół 
w Tucznej. część oficjalną otwo-
rzyli: starosta Tadeusz Łazowski 
i wójt Zygmunt Litwiniuk.

część konkursową Festiwalu 
rozpoczęła grupa osób niepeł-
nosprawnych. W trakcie ustala-
nia werdyktu podsumowującego 
na scenie wystąpiła Natalia 
Marczuk, Dziecięcy zespół wo-
kalno-taneczny z Zespołu Szkół 
w Tucznej oraz chór PSS Społem 
z Białej Podlaskiej.

W festiwalu wzięło udział 
20 zespołów w czterech katego-
riach: osoby niepełnosprawne, 

dzieci ze szkół podstawowych, 
młodzież ze szkół gimnazjal-
nych i średnich oraz dorośli. 
Wykonawców oceniała komisja 
w składzie: Krzysztof Rogow-
ski – muzyk, nauczyciel muzyki 
w Szkole Muzycznej II stopnia 

im. T. Szeligowskiego w Lub-
linie, Barbara Górska – muzyk 
– pianista, nauczyciel muzyki 
w Szkole Muzycznej I i II stopnia 
w Lublinie i Krystyna Szydłow-
ska – solistka Teatru Muzycz-
nego w Lublinie. Po burzliwych 
obradach zdecydowano o nastę-
pującym podziale nagród.

W kategorii osoby niepełno-
sprawne:

I miejsce – Złote Struny – 
środowiskowy Dom Samopo-
mocy przy Ośrodku Misericordia 
caritas

II miejsce – Marzena Mazur 
– Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Prosta”

III miejsce – Wojciech Bie-
kisz – Dom Pomocy Społecznej 

w Kozuli. Wyróżnienia: Grze-
gorz Przybysz – Dom Pomocy 
Społecznej w Kozuli; Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowaw-
czy w Zalutyniu.

W kategorii dzieci ze szkół 
podstawowych:

I miejsce – Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego Ziemi Pisz-
czackiej, II miejsce – zespół 
Kwiatuszki z Konstantynowa, 
III miejsce – dziecięcy zespół 
wokalny z Tucznej.

W k ategor i i  m łodz ie ż 
ze szkół gimnazjalnych i śred-
nich:

I miejsce – zespół Nadbu-
żańskie Słowiki – Sławatycze.

II miejsce – chór szkolny Ze-
społu Szkół w Tucznej,

III miejsce – zespół Wiem, 
Dokąd Idę – Łomazy.

W kategorii dorośli:

I miejsce – chór męski Wia-
rus – Międzyrzec Podlaski praz 
ex aequo – zespół Melizmat – 
Konstantynów,

II miejsce – chór aster 
z Wisznic, III miejsce – zespół 
śpiewaczy przy Stowarzyszeniu 
Razem na rzecz rozwoju wsi 
Tuczna. Wyróżnienie: – ze-
spół śpiewaczy działający przy 
Gminnym centrum Kultury 
w Kodniu.

Za pierwsze, drugie i trze-
cie miejsca oraz wyróżnienia 
uczestnicy otrzymali puchary 
i dyplomy. Repertuar prezen-
towanych pieśni był ambitny. 
Uwzględniał m.in. utwory: 
„Pier wsza kadrowa”,  „ Jak 
to na wojence ładnie”, „Pieśń 

o wodzu miłym”, „Tam na błoniu 
błyszczy kwiecie”, „Matczyne 
ręce”, „Miejcie nadzieję”, „Wol-
ność”, „Powrócisz tu”. Powiatowy 
Festiwal Pieśni Patriotycznej jest 
imprezą cykliczną i z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem chórów i zespołów 
z terenu powiatu bialskiego.

Sponsorami festiwalu byli: 
Mariusz Joński, Piekarnia w Tucz-
nej, Stefan Durlej – Kancelaria 
Notarialna, Piotr Raczyński – 
Polsoft, Bank Spółdzielczy w Bia-
łej Podlaskiej, Wiesław Piwoni 
– PPHU Partner, Nadleśnictwo 
chotyłów, Tomasz Szczęśniak – 
firma Tomex, Teresa Harko, Ma-
riusz Kiczyński, Piotr Dawidziuk, 
Marek Panasiuk – Kamieniarstwo 
OSP w Tucznej oraz Michał Szy-
mański – agromil.

Ewa Jarosiewicz
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E d u k a c j a

25 listopada w Starostwie 
Powiatowym w Białej Podlaskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w I Regionalnej olimpia-
dzie wiedzy o zdrowiu psychicz-
nym skierowanej do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z po-
wiatu: bialskiego, radzyńskiego 
i parczewskiego.

Nie ma zdrowia bez zdrowia 
psychicznego. a jednak wciąż 
wielu z nas nie chce rozmawiać 
głośno o swoich problemach, a wi-
zytę u specjalisty uważa za coś 
wstydliwego. Pora to zmienić, temu 
służyć ma między innymi I Regio-
nalna olimpiada wiedzy o zdrowiu 
psychicznym. celem olimpiady 
jest poszerzenie wiedzy w zakresie 
szeroko pojętego zdrowia psychicz-
nego, czyli realizacja celów Narodo-
wego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego oraz opracowanych 
na jego bazie na lata 2011-2015 
programów powiatowych.

Olimpiada sk łada ła się 
z trzech etapów, tj. szkolnego, 
powiatowego i f inału regio-
nalnego przeprowadzonych 
we wszystkich szkołach po-
nadgimnazja lnych powiatu 
bialskiego, parczewskiego i ra-
dzyńskiego i zakończona wyło-
nieniem najlepszych 9 uczniów. 
Wzięło w niej udział 15 szkół 
ponadgimnazjalnych, w etapie 
powiatowym było to 89 uczniów 
z trzech samorządów powiato-
wych. Łącznie w olimpiadzie 
wzięło udział 300 uczniów, 
którzy przystąpili do olimpiady 
i pisania testów: szkolnego, po-
wiatowego i regionalnego. Nie 
mieli łatwego zadania. aby się 
przygotować,   musieli zmie-
rzyć się z trudnym i obszer-
nym materiałem teoretycznym, 
obejmującym wiele zagadnień. 
W zgłębianiu trudnej wiedzy 
pomagali  im nauczyciele koor-
dynujący program w danej szkole.

Zakres tematu opracowany 
przez zespół specjalistów złożony 
z psychologów, obejmował mię-
dzy innymi: koncepcje osobowo-
ści, komunikację międzyludzką, 
choroby i zaburzenia psychiczne, 
stres, cele i formy psychoterapii 
oraz pomoc psychologiczną.

Przedsięwzięcie zostało 
objęte honorowym patronatem 

Regionalna olimpiada wiedzy o zdrowiu psychicznym
lubelskiego kuratora oświaty 
Krzysztofa Babisza, posłów 
do Parlamentu Europejskiego 
arkadiusza Bratkowsk iego 
i Lenę Kolarską-Bobińską oraz 
posłów Franciszka Stefaniuka, 
Stanisława Żmijana, adama ab-
ramowicza i senatora Grzegorza 
Biereckiego. Nagrody ufundo-
wały osoby obejmujące przedsię-
wzięciem swoim patronatem oraz 
Starostwa Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim 
i Parczewie. Komu możemy po-

gratulować imponującej wiedzy 
na temat zdrowia psychicznego?

V I I I  m ie j s ce  z doby ł a 
aleksandra Piasko z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzy-
niu Podlaskim. Ex- equo VII 
miejscem zajęli: uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim Marcin Kowalczyk 
i Iga Synderkiewicz z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Woli Oso-
wińskiej. Na VI miejscu w olim-
piadzie uplasowała się Magdalena 
Eksmond, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Kopernika w Parczewie. V 
miejsce zajęła uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. 
Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim – Natalia Mazurek. 
IV miejsce przypadło w udziale 
uczniowi I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Parczewie Szymonowi 
Daciukowi.

III miejsce uzyskała uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen. Wł. Sikorskiego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim Dorota Du-
dzińska.

Nagrody to gramofon re-
tro, zestaw książek, arcydzieła 
literatury polskiej i światowej 
wydawnictwa Zielona Sowa 
w skóropodobnych okładkach, 
zestaw torba, portfel, ręka-

wiczki i szalik firmy cROOP 
oraz pakiety promocyjne z po-
szczególnych starostw. Nagrody 
ufundowały trzy samorządy 
powiatowe. Dodatkowo ple-
cak turystyczny oraz akcesoria 
do komputera ufundowane zo-
stały przez senatora Grzegorza 
Biereckiego.

Laureatką II miejsca została 
Joanna Matejek również z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Wł. Sikorskiego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Nagrodami 

były tablet firmy arce, telefon 
Nokia asha 302 oraz pakiety 
promocyjne z poszczególnych 
starostw. Nagrody ufundowali 
współorganizatorzy olimpiady. 
Dodatkowo plecak f irmowy 
wraz z akcesoriami ufundowała 
eurodeputowana Lena Kolarska-
-Bobińska.

Najlepszą z najlepszych zo-
stała uczennica I klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Parczewie 
anna Kwiatkowska. Nagro-
dami były notebook firmy acer 
za 1000 zł ufundowana przez 
powiaty. Natomiast urządzenie 
wielofunkcyjne ufundowane zo-
stało przez eurodeputowanego 
arkadiusza Bratkowskiego

Słowa podziękowań skiero-
wano również do komisji kon-
kursowej za okazaną pomoc 
i wsparcie naszych działań, 
za opracowanie materia łów 
edukacyjnych dla uczniów oraz 
ułożenie pytań konkursowych 
na wszystkie trzy etapy olim-
piady. W skład komisji wcho-
dziły: Renata Nastaj, dyrektor 
Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Parcze-
wie, Joanna Żukowska, psycholog 
z Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Białej 
Podlaskiej, filia w Wisznicach 

oraz anna Zyszczuk-Kucyk, 
psycholog z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Radzy-
niu Podlaskim. Podziękowano 
również i wręczono okolicznoś-
ciowe dyplomy koordynatorom 
powiatowym: Małgorzacie chi-
limoniuk ze Starostwa Powia-
towego w Parczewie, Jerzemu 
Popkowi ze Starostwa Powia-
towego w Radzyniu Podlaskim 
oraz annie Jureczek ze Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej.

W dalszej kolejności uroczy-
stości wręczono nagrodę w kon-
kursie na opracowanie projektu 
graficznego logo I Regionalnej 
olimpiady wiedzy o zdrowiu psy-
chicznym. Przedmiotem kon-
kursu było zaprojektowanie 
i opracowanie projektu graficz-
nego logo, które będzie miało 
zastosowanie do celów identyfi-
kacyjnych, popularyzatorskich, 
promocyjnych i korespondencyj-
nych w ramach olimpiady. Kon-
kurs adresowany był do Domów 
Pomocy Społecznej, Domów 
Dziecka i Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi z terenu powiatu 
bialskiego.

Komisja konkursowa posta-
nowiła wybrać projekt graficzny 
logo Domu Pomocy Społecznej 
w Kostomłotach. Nagrodę (apa-
rat cyfrowy Olimpus) odebrała 
aleksandra Sulikowska, dyrektor 
DPS w Kostomłotach.

D z ięk ujmy w sz y s t k im 
uczestnikom za udział i współ-
pracę, patronom i fundato-
rom nagród za hojną postawę, 
za okazaną pomoc i wsparcie 
naszych działań. Koordynato-
rom powiatowym i szkolnym 
oraz komisjom konkursowym 
dziękujmy za zaangażowanie, 
bardzo otwarte i profesjonalne 
podejście do uczestnictwa w pro-
mocji zdrowia psychicznego. 
Laureatom życzymy powodze-
nia w życiu osobistym i sukcesów 
w nauce i już teraz zapraszamy 
do uczestnictwa w II Regional-
nej olimpiadzie wiedzy o zdrowiu 
psychicznym, której głównym or-
ganizatorem w przyszłym roku 
będzie Starostwo Powiatowe 
w Parczewie.

Anna Jureczek
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- Pokój musi być w naszych 
sercach. Bez przemocy, agre-
sji, walki, w życiu codziennym  

i przede wszystkim w szkole. Nie 
może być sytuacji, gdzie silniejsi 
zabierają dwa złote przezna-
czone na śniadanie. Nie może 
być prześladowania i znęcania 
się nad słabszymi. Imię szkoły 
niebieskich beretów czy błę-
kitnych hełmów zobowiązuje 
przede wszystkim do szukania 
pokoju w sobie. Szukania pokoju 
we własnym sercu, świecenia 
przykładem innym. To przesła-
nie dzisiejszej homilii, szanujcie 
siebie i swojego patrona. Tymi 
słowami międzyrzecki dziekan 

Gimnazjum nr 2 
otrzymało imię Żołnierzy 
Błękitnych Hełmów

ks. kanonik Józef Brzozowski 
zakończył homilię uroczystej 
mszy związanej z nadaniem 

imienia gimnazjum nr 2 ZPO 
nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim 
Żołnierzy Błękitnych Hełmów. 
25 listopada br. w hali spor-
towej szkoły zebrało się wielu 
zacnych i szanowanych gości, 
w tym władze samorządowe, 
kościelne, rodzice, grono peda-
gogiczne, dyrekcja i młodzież 
g imnazjum. Międzyrzecka 
szkoła jako pierwsza w mieście 
i pierwsza w Polsce, otrzymała 
zaszczytne imię. ceremonię 
rozpoczęła msza święta celebro-
wana przez ks. dziekana Józefa 

Brzozowskiego, ks. proboszcza 
Tadeusza Karwowskiego oraz 
gościnnie kapelana Straży Gra-
nicznej ppłk Mirosława Kurja-
niuka, który poświęcił sztandar. 

Błękit awersu i czerwień 
rewersu, na którym umiesz-
czono symbole obrony, ochrony 
w formie niebieskiego hełmu 
na tle siatki świata, otoczonego 
wieńcem laurowym z wyhafto-
wanym napisem imienia szkoły 
Żołnierzy Błękitnych Hełmów 
oraz z drugiej strony biały orzeł 
w koronie. całość na drzewcu 
bukowym uwieńczonym orłem 
polskim. Symbolika, kolorystyka 
oraz rozmiar budzi respekt, 
poszanowanie i uznanie. czuć 
doniosłość i wielkość. Rzadko 
się spotyka, aby sztandar budził 
emocje.  W przypadku sztandaru 
gimnazjum nr 2 ich nie braknie. 

Treściwe przedstawienie 
patrona gimnazjum przybliżyło 
wszystkim ideę, która przyświe-
cała rodzicom, młodzieży, gronu 
pedagogicznemu uhonorowania 
tych, którzy z narażeniem ży-
cia bronili, bronią i będą bronić 
pokoju na świecie. Odczytanie 
uchwały Rady Miasta przez bur-
mistrza artura Grzyba nadają-

cej imię gimnazjum rozpoczęło 
wręczenie sztandaru uczniom. 
ślubowanie na sztandar podkre-
śliło doniosłość chwili. Słowa 
wygłoszone przez gen. bryg. rez. 
Stanisława Woźniaka, prezesa 
Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ w War-
szawie podkreślały globalną rolę 
imienia patrona. 

Burmistrz podziękował za 
dwuletnią pracę edukacyjno-
-wychowawczą przybliżającą 
uczniom rolę i znaczenie patrona 
we współczesnym świecie. Doce-
nił zaangażowanie i pracę byłej 
dyrektor gimnazjum nr 2 Barbary 
arteckiej, która rozpoczęła pro-
ces nadania imienia szkole. 

W imieniu ministra obrony 
narodowej, dyrektora departa-
ment wychowania i promocji 
obronności płk Jerzego Gutow-
skiego adres okolicznościowy 
przekazał ppłk Zbigniew Jedliń-
ski, starszy specjalista oddziału 
kultury i oświaty DWiPO. 
Żołnierskie słowa doceniły za-
angażowanie szkoły w uhonoro-
wanie trudu i wysiłku polskich 
żołnierzy w budowanie pokoju na 
świecie. Burmistrz artur Grzyb 
został odznaczony pamiątkowym 
medalem 60-lecia udziału Pola-
ków w misjach poza granicami 
państwa. Dyrektor szkoły Grze-
gorz Kowalczyk otrzymał ryngraf 
pamiątkowy za zaangażowanie 
w upowszechnianiu wiedzy  
o udziale Polaków w międzyna-
rodowych misjach pokojowych.

część oficjalną zakończyło 
wręczenie trzech niebieskich kra-

watów pocztowi sztandarowemu 
szkoły. część artystyczną rozpo-
częto pieśnią Bułata Okudżawy 
o żołnierskich butach. cezary 
Jawoszek z Radomia zaśpiewał 
pieśń misyjną „Przywiozę ci błę-
kitny hełm”. Uroczystość zakoń-
czyło wspólne zdjęcie.

Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ
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24 kwietnia br. Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie na-
dania imienia Jana Pawła II 
i sztandaru Szkole Podstawo-
wej w Połoskach. Skutkiem 
postanowienia była wyjątkowa 
uroczystość, która odbyła się 
22 października Tego dnia ucz-
niowie, grono pedagogiczne 
wraz z dyrektor szkoły, rodzice 
i liczni goście, w uroczystym 
pochodzie prowadzonym przez 
poczt y sztandarowe, 
udali się na Mszę świętą 
do kościoła p.w. Trójcy 
świętej w Połoskach. 
Mszę celebrował dziekan 
dekanatu terespolskiego 
ks. Zdzisław Dudek re-
prezentujący ks. biskupa 
Piotra Sawczuka. Wśród 
celebransów znaleźli się: 
ojciec Bernard Briks, 
ks. andrzej Głasek, ks. 
Leszek Walęciuk i ks. 
Tomasz Duda. aktywny 
udział w celebrze wzięli 
przedstawiciele grup 
wchodzących w skład 
społeczności szkolnej. 
Bardzo ważnym mo-
mentem Euchar yst i i 
było poświęcenie sztan-
daru, sf inansowanego przez 
ludzi o hojnym sercu. Po nabo-
żeństwie pochód uczestników 
wrócił do szkoły, gdzie starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty 
Krystyna Grasko, wójt gminy 
Piszczac Jan Kurowski, dyrektor 
szkoły Bożena Sworczuk, prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
Monika Puczka, przedstawiciel 
nauczycieli Krystyna Lewczuk, 
przedstawiciel uczniów Jakub 
Kęćka odsłonili tablicę z wize-
runkiem patrona upamiętniającą 
nadanie szkole imienia. Po-
święcenia dokonali ks. dziekan 
i proboszcz parafii Połoski ks. 
Leszek Walęciuk. Na dalszy 
ciąg uroczystości konferansjerzy, 
których role pełnili absolwenci 
szkoły Dominika Soćko i Ma-
teusz arseniuk, zaprosili do sali 
kolumnowej. Przy dźwiękach 
werbli wprowadzono sztandary 
zaprzyjaźnionych szkół im. Jana 

Szkoła Podstawowa 
w Połoskach ma patrona

Pawła II – Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Piszczacu, Publicz-
nego Gimnazjum nr 6 w Białej 
Podlaskiej, Szkoły Podstawowej 
w Wólce Domaszewskiej i sztan-
dar Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Połoskach.

Dyrektor szkoły powitała 
zgromadzonych gości. Uroczy-
ste odczytanie uchwały nada-
nia imienia i sztandaru Szkole 
Podstawowej w Połoskach przez 

przewodniczącego Rady Gminy 
Mirosława Melańczuka i wrę-
czenie jej dyrektor szkoły było 
kulminacy jnym momentem 
uroczystości. Kolejny punkt pro-
gramu stanowiło symboliczne 
wbicie w drzewiec sztandaru oko-
licznościowych gwoździ. Spon-
sorami sztandaru byli: ksiądz 
Leszek Walęciuk, Mirosława 
i Krzysztof Góździowie, Piotr 
Dawidziuk, OSP w Połoskach, 
Bank Spółdzielczy w Łomazach, 
Nadleśnictwa chotyłów, Danuta 
i Ryszard Wolscy, parafianie Po-
łosek i mieszkańcy parafii cho-
roszczynka.

Jako wyraz wdzięczności 
za hojność i życzliwość, każdy 
z darczyńców otrzymał dyplom 
przyjaciela szkoły, Podniosłym 
momentem uroczystości oka-
zała się ceremonia wręczenia 
sztandaru społeczności szkolnej. 
Z rąk dyrektor Bożeny Swor-

czuk sztandar szkoły przyjął 
poczet sztandarowy uczniów. 
W czasie ceremonii dyrektor 
powiedziała: Wręczam wam ten 
sztandar szkoły, symbol honoru, 
godności i najgłębszej więzi 
z Ojczyzną. Proszę go strzec, 
a swoją nauką i postawą umac-
niać autorytet szkoły. Niech ten 
sztandar zawsze będzie otoczony 
powszechnym szacunkiem. 
Po prezentacji sztandaru odbył 
się akt ślubowania. Wokół sym-
bolu tożsamości szkoły i jej tra-
dycji skupili się uczniowie klasy 
I oraz przedstawiciele pozosta-
łych klas. Stojąc z podniesionymi 
prawymi dłońmi dzieci złożyły 

przyrzeczenie bycia dobrymi 
Polakami i uczniami oraz god-
nymi spadkobiercami wartości 
reprezentowanych przez Jan 
Pawła II. Gromkimi brawami 
przyjęto oznajmienie przez dy-
rektor, że dzień 22 października 
obchodzony będzie jako dzień 
patrona szkoły. Zaproszeni goście 
podkreślali oni, iż chwila nadania 
imienia to wyjątkowe wydarze-
nie, a wybrany patron Jan Paweł 
II to człowiek niezwykłej war-
tości, twórca uniwersalny, wzo-
rzec, który zobowiązuje, składali 
gratulacje i serdeczne życzenia, 
obdarowywali szkołę pięknymi 
prezentami.

Niezapomnianych wzruszeń 
dostarczył program artystyczny 
„Piotr”, przygotowany przez ucz-
niów. Widowisko miało charak-
ter spektaklu teatralnego. Na tle 
muzyki i świateł przedstawiono 
historię człowieka o imieniu Piotr 

od poczęcia aż do wieku dojrza-
łego. Poszczególnym scenom to-
warzyszyły słowa Jana Pawła II 
zaczerpnięte z Tryptyku Rzym-
skiego i z papieskich homilii. 
Widzowie mogli obserwować 
skutki pozbawienia dziecka mi-
łości i czułości rodziców oraz 
zastąpienia ich wartościami ma-
terialnymi. Spektakl zakończyło 
odśpiewanie ulubionej pieśni Jana 
Pawła II – Barki.

Wymowa końcowej sceny 
miała charakter symboliczny 
w trakcie śpiewu refrenu do ak-
torów dołączali z widowni inni 
uczniowie oraz nauczyciele, 
tworząc w ten sposób wspólnotę 

ludzi gotowych pójść 
za Panem. Jako pamiątkę 
pobytu w szkole ucznio-
wie wręczyli gościom 
upominki przygotowane 
na okoliczność nadania 
szkole imienia. Na za-
kończenie oficjalnej czę-
ści uroczystości przybyli 
mogli zostawić trwały 
ślad tego wyjątkowego 
dla społeczności szkoły 
dnia, dokonując wpisów 
do pamiątkowej księgi 
oraz obejrzeć wystawę 
poświęconą działaniom 
szkoły związanym z pa-
tronem.

S t a r a n i a  d y r ek-
tor szkoły, nauczycieli 
i uczniów o uroczysty, 

ale i pełen radości przebieg 
przedsięwzięcia zostały doce-
nione przez zebranych, czego 
wyrazem były gorące brawa, 
liczne gratulacje i pełne po-
dziwu życzliwe słowa. Dzięki 
nadaniu imienia szkoła uzy-
skała swoistą, indywidualną 
tożsamość. Ma piękny sztandar 
z wizerunkiem patrona i dzięki 
temu poczet sztandarowy będzie 
reprezentował placówkę podczas 
różnych uroczystości. Nauczy-
ciele opierają oddziaływania 
wychowawcze na wartościach 
ogólnie uznawanych na całym 
świecie, potwierdzonych życiem 
i działalnością – Jana Pawła II. 
Z okazji nadania szkole imie-
nia proboszcz parafii Połoski, 
ks. Leszek Walęciuk napisał 
i wydał książkę zatytułowaną 
„Wolność prawdziwa w naucza-
niu papieża Jana Pawła II”. 

(a)
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19 listopada br. komisja kon-
kursowa powołana przez starostę 
bialskiego dokonała oceny spra-
wozdań szkół z szóstej edycji kon-
kursu „czysta Ziemia”. Uroczyste 
podsumowanie konkursu odbyło 
się 26 listopada w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. celem kon-
kursu było podniesienie świado-
mości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży. W konkursie wzięło 
udział 49 szkół z powiatu bial-
skiego, w tym: 33 szkoły podsta-
wowe, 7 gimnazjów, 6 zespołów 
szkół oraz 3 szkoły ponadgimna-
zjalne. Wszystkie szkoły oraz wy-
różnieni uczniowie biorący udział 
w konkursie otrzymali atrakcyjne 
nagrody.

Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco: I miejsce 
i projektor multimedialny otrzy-
mała Szkoła Podstawowa im. 
1000-lecia Państwa Polskiego 
w Sworach; II miejsce i sprzęt na-
głaśniający – Szkoła Podstawowa 
w Dobryniu Dużym; III miejsce 
i kamerę cyfrową – Szkoła Pod-
stawowa im. 30 Poleskiej Dywizji 
Piechoty aK w Grabanowie; IV 
miejsce i stół do tenisa stołowego 
– Szkoła Podstawowa im. Janiny 
Porazińskiej w Styrzyńcu; V 
miejsce i laptop – Szkoła Podsta-
wowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Sławacinku Starym.

aparaty cyfrowe otrzymały 
wyróżnione szkoły: Szkoła Pod-
stawowa Pomnik 1000-lecia Nr 
1235 im. Bohaterów II Wojny 
światowej w Woskrzenicach 

SzóSta edycja konkurSu „czySta ziemia”
Dużych; Szkoła Podstawowa im. 
kpt. M. Fijałki w Kodniu; Szkoła 
Podstawowa w Sosnówce; Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Drelowie; Szkoła Pod-
stawowa im. Kajetana Sawczuka 
w Komarnie Kolonii.

Nagrody za uczestnictwo, 
którymi były tablety otrzymały 
następujące szkoły: Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej 
w ciciborze Dużym; Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowicy Dużej; 
Szkoła Podstawowa w Dobrynce; 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Ha-
lasach; Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jana Twardowskiego w Ho-
rodyszczu; Szkoła Podstawowa 
im. Bł. Męczenników Podlaskich 
w Hrudzie; Szkoła Podstawowa 
im. czesława Tańskiego w Jano-
wie Podlaskim; Zespół Szkół im. 
Orła Białego Szkoła Podstawowa 
w Kobylanach; Szkoła Podsta-
wowa im. adama Mickiewicza 

w Konstantynowie; Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomazach; Zespół Placówek 
Oświatowych nr 1 – Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Sportowymi 
w Międzyrzecu Podlask im; 
Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Piszczacu; 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy; Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Romaszkach; 
Szkoła Podstawowa im. ppłk 
Stefana Skoczylasa w Rossoszu; 
Szkoła Podstawowa im. Karola 
Krysińskiego w Rudnikach; Pub-
liczna Szkoła Podstawowa im. 
Kornela Makuszyńskiego w Rze-
czycy; Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Sitniku; Pub-
liczna Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu; 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Tuliłowie; Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałami Przed-
szkola im. J. I. Kraszewskiego 

w Wisznicach;Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej 
w Wólce Dobryńskiej; Szkoła 
Podstawowa w Zalesiu; Publiczne 
Gimnazjum im. Władysława Sta-
nisława Reymonta w ciciborze 
Dużym; Zespół Szkół im. Orła 
Białego Publiczne Gimnazjum 
w Kobylanach; Gimnazjum im. 
cypriana Norwida w Konstan-
tynowie; Gimnazjum im. Unitów 
Podlaskich w Łomazach; Pub-
liczne Gimnazjum nr 1 im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Piszczacu; 
Publiczne Gimnazjum im. Orła 
Białego w Sworach; Publiczne 
Gimnazjum nr 1 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Wiszni-
cach; Zespół Szkół im. Kornela 
Makuszyńskiego w Małaszewi-
czach; Zespół Szkół w Rokitnie; 
Zespół Szkół w Sławatyczach; 
Zespół Szkół Publicznych nr 
1 w Terespolu; Zespół Szkół 
w Tucznej; Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Za-

Konkurs dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki Wodnej w Lublinie
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Od 16 do 20 października w Krakowie trwał Ogólnopolski 
Rajd Młodzieży Szkolnej PTSM. Uczestniczyła w nim młodzież 
gimnazjum im. cypriana Norwida w Konstantynowie: aleksandra 
Kapłan, Magdalena Kępińska, Dominika Szamuk,, Izabela Osiak, 
Kamila Jówczuk, Ewelina Mirończuk, agnieszka Rudzińska, Jo-
anna Laszuk, Julia Grabczuk, Paulina Pieńkus pod okiem opieku-
nek Renaty Grzybowskiej i Sviatlany Rauchenii. Grupa młodzieży 
reprezentowała szkolę i gminę Konstantynów. Organizatorem rajdu 
był Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie. Zespoły 
przybyłe z różnych regionów kraju wzięły udział w konkursach przy-
gotowanych przez organizatorów. Jako pierwszy odbył się konkurs 
„Prezentacje regionalne”, polegający na występie całej grupy według 
własnego scenariusza i poprzez śpiew ludowy, taniec, pląs, stroje 
ludowe zaprezentowanie swojego regionu i województwa. W tej 
konkurencji uczniowie z Konstantynowa zajęli II miejsce. Następnego 
dnia uczestniczyli w marszu Na orientację po lasku wolskim. W tej 
konkurencji uzyskali pierwsze miejsce. Wieczorem odbyły się kolejne 
konkursy: „Prezentacje kabaretowe” tj. „Legendy krakowskie według 
własnego scenariusza”. Zdolności aktorskie młodzieży przyczyniły się 
do zdobycia trzecie miejsca . Kolejną konkurencją był „Przestrzenny 
konkurs krajoznawczy”, w którym zajęli drugie miejsce. W ostatniej 
konkurencji, czyli grze terenowej po Krakowie udało się im zdobyć 
drugie miejsce. W ogólnej klasyfikacji uczniowie z Konstantnowa 
uplasowali się na drugiej pozycji. W nagrodę zobyli: puchar, sprzęt 
turystyczny i ciekawe doświadczenia. W sposób szczególny należy 
podziękować Oddziałowi PTSM w Białej Podlaskiej oraz sponsorom, 
czyli Januszowi Zabłockiemu, Halinie i Romanowi Kuciom, annie 
i Józefowi Kępińskim, Dorocie i Krzysztofowi Dudkom oraz Urszuli 
i Mirosławowi Szwade.

RG

Konstantynowscy 
gimnazjaliści w Krakowie

lutyniu; Liceum Ogólnokształ-
cące im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim; Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Terespolu; Liceum Ogól-
nokształcące im. Władysława 
Zawadzkiego w Wisznicach. 
Jurorzy postanowili wyróżnić 43 
uczniów szczególnie zaangażo-
wanych w wykonywaniu zadań 
konkursowych. Nagrody w po-
staci pendrive otrzymali: Hu-
bert androsiuk – Zespół Szkół 
Publicznych nr 1 w Terespolu; 
Weronika Borowik – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Sitniku; Kinga celiń-
ska – Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Wólce 
Dobryńskiej; Sandra chalimo-
niuk – Publiczne Gimnazjum 
im. Orła Białego w Sworach; 
Ewelina chwedoruk – Szkoła 
Podstawowa im. Janiny Pora-
zińskiej w Styrzyńcu; amelia 
Denis – Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w cicibo-
rze Dużym; Jakub Grochow-
ski – Szkoła Podstawowa im. 
1000-lecia Państwa Polskiego 
w Sworach; aleksander Guz – 
Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Piszczacu; 
Natalia Guz – Szkoła Podsta-
wowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomazach; Marta Harasimiuk 
– Zespół Szkół im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Małaszewiczach; 
Mikołaj Hetman – Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Tłuśćcu; Honorata 
Hołowieniec – Szkoła Podsta-
wowa w Sosnówce; aleksandra 
Jarocka – Szkoła Podstawowa 
w Dobrynce; Kamila Jurkowska 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy; Kinga Kamiń-
ska – Zespół Szkół w Tucznej; 
Ewelina Kaździoł – Szkoła Pod-
stawowa Pomnik 1000-lecia nr 
1235 im. Bohaterów II Wojny 
światowej w Woskrzenicach Du-
żych; Dawid Kędzierski – Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Horodyszczu; Bar-
tosz Kiryk – Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Przedszkola im. J. 
I. Kraszewskiego w Wisznicach; 
Paulina Kisiel – Szkoła Podsta-
wowa im. Bł. Męczenników Pod-
laskich w Hrudzie; Bartłomiej 
Klekotka – Zespół Szkół im. Orła 
Białego Publiczne Gimnazjum 
w Kobylanach; Mateusz Kondra-

tiuk – Szkoła Podstawowa w Dą-
browicy Dużej; Wiktoria Kopron 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Rzeczycy; Patryk Korolczuk 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Ha-
lasach; Łukasz Kudrelek – Zespół 
Szkół im. Orła Białego Szkoła 
Podstawowa w Kobylanach; Bar-
tosz Kurianowicz – Zespół Placó-
wek Oświatowych nr 1 – Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Sportowymi 
w Międzyrzecu Podlaskim; Er-
nest Lange – Szkoła Podstawowa 
im. czesława Tańskiego w Ja-
nowie Podlaskim; Michał Lech 
– Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Zalutyniu; 
Michał Łuciuk – Szkoła Podsta-
wowa im. Karola Krysińskiego 
w Rudnikach; Weronika Maka-
rewicz – Zespół Szkół w Rokit-
nie; Jan Michalak – Publiczne 
Gimnazjum im. Władysława 
Stanisława Reymonta w cicibo-
rze Dużym; Kacper Mikołajczuk 
– Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Terespolu; Maciej 
Miszczuk – Szkoła Podstawowa 
im. ppłk Stefana Skoczylasa 
w Rossoszu; anna Niestoruk – 
Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Drelowie; Piotr 
Niewęgłowski – Gimnazjum im. 
cypriana Norwida w Konstan-
tynowie; aleksandra Nitychoruk 
– Szkoła Podstawowa im. adama 
Mickiewicza w Konstantynowie; 
Gabriela Ochrymowicz – Szkoła 
Podstawowa im. kpt. M. Fijałki 
w Kodniu; Magdalena Pawłow-
ska – Szkoła Podstawowa im. 30 
Poleskiej Dywizji Piechoty aK 
w Grabanowie; Monika Poniew-
ska – Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach; Elwira Roma-
niuk – Publiczne Gimnazjum 
nr 1 im. Papieża Jana Pawła II 
w Piszczacu; angelika Róża-
nowska – Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w Sława-
cinku Starym; Bartłomiej Siluk – 
Szkoła Podstawowa w Dobryniu 
Dużym; Dorota Trochonowicz 
– Gimnazjum im. Unitów Pod-
laskich w Łomazach; Rafał Żuk 
– Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Organizator konkursu „czy-
sta Ziemia” – szósta edycja 2013 r. 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej
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Równie efektownych obcho-
dów rocznicy odzyskania niepod-
ległości nie było w gminie Biała 
Podlaska od lat.

10 listopada z inicjatywy rad-
nych Bożeny Sawczuk i Ryszarda 
Olesiejuka oraz druhów z jednos-
tki OSP, zorganizowano w Swo-
rach obchody święta bliskiego 

sercu rodaków. Bezpośrednim 
powodem było przeniesienie po-
mnika (wystawionego w 1928 r.) 
w pierwotne miejsce oraz usta-
wienie w jego sąsiedztwie krzyża 
upamiętniającego losy rodaków, 
którzy oddali życie w obronie 
Ojczyzny. Przeniesienie po-
mnika spod remizy do centrum 
Swór (niedaleko kościoła) oraz 
postawienie krzyża nastąpiło 
społecznym sumptem. 10 li-

95. rocznica odzyskania 
niepodległości była okazją do 
uroczystości patriotycznych  
w Łomazach. Zapoczątkowała je 
msza święta  w miejscowym koś-
ciele. Podczas homilii ks. an-
drzej Ognik zaznaczał potrzebę 
kultywowania postaw patrio-
tycznych. Wskazał na zanikanie 
pamięci w społeczeństwie o tym 
święcie. Podkreślił, że należy 
pamiętać o tych, co przeleli krew 
za ojczyznę.  Po mszy miesz-
kańcy, władze i goście udali się 
pod pomnik przy miejscowej 
szkole. Kwiaty, wieńce i znicze 
złożyli przedstawiciele władz  
w hołdzie poległym w obronie 
ojczyzny. Wśród przybyłych go-
ści znaleźli się: Jan Bajkowski, 
wicestarosta powiatu bialskiego,  
wójt Waldemar Droździuk, 
przedstawiciele władz kościel-
nych i samorządowych. W hali 

Manifestacja patriotyczna w Sworach

Niepodległościowy obelisk 
powrócił na dawne miejsce

stopada w kościele parafialnym 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa ks. Jan Mroczek celebro-
wał nabożeństwo za Ojczyznę 
z udziałem członków orkiestry 
dętej OSP z Łomaz. Po mszy 
pochód z orkiestrą, pocztami 
sztandarowymi, oddzia łem 
umundurowanych strażaków 

i harcerzy ruszył pod pomnik. 
Tam poświęcił go ks. proboszcz 
Mroczek, a wójt gminy Wie-
sław Panasiuk wygłosił znaczące 
przemówienie do mieszkańców 
sołectwa. Po wystąpieniu przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy, harcerze i przedstawiciele 
środowisk twórczych złożyli pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze. Pochód z or-
kiestrą przemieścił się do klubu 

kultury GOK, gdzie ucznio-
wie klas; III, V i VI miejscowej 
Szkoły Podstawowej przedstawili 
wzruszający spektakl słowno-
-muzyczny. Niezwykle efektow-
nie wypadł chór trzecioklasistów 
w wiązance piosenek patrio-
tycznych. Z programem pieśni 
wojskowych wystąpił też lo-
kalny zespół śpiewaczy chodźta 
do Nos, wspomagany przez ka-

pelę. Po koncercie z udziałem 
rzeszy mieszkańców, strażacy 
zaprosili uczestników na gorącą 
grochówkę i kiełbaski pieczone 
przy ognisku. Zdaniem organi-
zatorów, obecność tak wielu osób 
wymownie dowodzi powagi uro-
czystości chęci zamanifestowania 
jedności.

Istvan Grabowski
Fot. autor

Uroczystości 
patriotyczne 
w Łomazach

gimnastycznej zorganizowano 
akademię. Medalem Zasłużony 
dla powiatu bialskiego wyróż-
niono nauczycieli Zespołu Szkół 
w Łomazach: Dorotę Kulicką, 
Grzegorza Kulickiego, Ireneusza 
Korszenia i artura Romaniuka. 
Warto pokreślić, że w gminie 
Łomazy jest wiele miejsc na-
wiązujących do tradycji patrio-
tycznych, o których pamiętają 
mieszkańcy.   Pod jedynym  
w okolicy pomnikiem ku czci 
odzyskania niepodległości przy 
szkole w Studziance  (z 1928 r.) 
zapłonęły znicze. Symbolicznych  
wiązanek i lampek nie zabrakło 
na tzw. Głuchu, miejscu bitwy 
konfederatów z wojskami rosyj-
skimi w 1769 r., na cmentarzu 
tatarskim w Studziance  i licz-
nych nagrobkach wojskowych 
na nekropoliach.  

Łukasz Węda
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O b c h o d y  ś w i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i

Uroczystości związane z 
obchodami 95. rocznicy odzy-
skania Niepodległości rozpo-
częły się uroczystą mszą świętą 
w kościele p.w. świętej Trójcy. 
Stamtąd uczestnicy przeszli pod 
Pomnik Niepodległości i Obroń-
ców Ojczyzny, gdzie zostały 
złożone wieńce i kwiaty przez 
kombatantów, władze samorzą-
dowe powiatu i miasta Terespol 
oraz przedstawicieli Policji, SG, 
Uc, a także delegacje szkół, 
różnych instytucji i organizacji 
działających na terenie miasta. W 
trakcie uroczystości głos zabrali: 
burmistrz Jacek Danieluk oraz 

Terespol

Patriotyczne uroczystości 
nad Bugiem

przedstawiciele Kresowego Bra-
ctwa Strzelców Kurkowych im. 
Orła Białego: dr Szczepan Kali-
nowski i Lech Prawdzic Orliński. 
Pieśni patriotyczne zaśpiewały 
terespolskie uczennice: Zuzanna 
Wic, Patrycja Masiuk, Dominika 
Płanda i Julia Iwaniuk. Dalszy 
ciąg obchodów związanych 
ze świętem 11 listopada miał 
miejsce na terenie Prochowni, 
gdzie Koło Miłośników Historii  
i Fortyfikacji oraz Klub Seniora 
„Srebrny Włos” przygotowali 
ciekawe wystawy: patriotyczną, 
związaną z Powstaniem Stycz-
niowym i Legionami J. Piłsud-

11 listopada członkowie 
Krajowego Związku Dzieci 
Wojny, Oddział w Białej Pod-
laskiej uczestniczyli z pocztem 
sztandarowym w obchodach 95. 
rocznicy święta Niepodległości 
oraz złożyli wiązankę kwiatów 
pod pomnikiem 34. pułku Pie-
choty przy ul. Warszawskiej w 
Białej Podlaskiej. Po zakończeniu 
uroczystości w Starostwie Powia-
towym miało miejsce spotkanie 

Biała Podlaska

Dzieci Wojny uczciły 
Święto Niepodległości

członków Krajowego Związku 
Dzieci Wojny. Odznaczeni zasłu-
żeni członkowie Związku meda-
lami 40-lecia KZDW nadanymi 
przez prezesa Zarządu Głównego 
w Myśliborzu Stanisława Gluzę. 
Odznaczeniami zostali uhonoro-
wani: Jadwiga Drygulska, Zdzi-
sław Greń, Wiesław Łuć, Henryk 
Skreburski, Eugeniusz chwedo-
ruk i Kazimierz Olszewski. 

(a)

skiego oraz rękodzielniczą, na 
której zaprezentowano m.in. 
haftowane obrazy, serwety czy 
poduszki i pościel. Dużą atrak-
cję stanowiła makieta dawnego 

Terespola i jego infrastruktury 
kolejowej. Dla licznie przybyłych 
gości nie zabrakło bigosu i gorą-
cych napojów. 

ŁP
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W przededniu 95. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w SP w Ortelu 
Książęcym miała miejsce uro-
czysta akademia. W obecno-
ści szkolnej społeczności oraz 
zaproszonego gościa, którym 
by ł kombatant , porucznik 
aK Marian Paszkiewicz ps. 
„Zbyszko”, uczniowie przedsta-
wili ciekawą część artystyczną, 
na którą złożyły się wiersze, 
scenki oraz prezentacja multi-
medialna. Ważnym elementem 
występu były wzruszające pieśni 
patr iotyczne, w wykonaniu 
chóru szkolnego oraz solistów. 
Po występie uczniów głos za-
brał kombatant, który podzie-
lił się swoją wiedzą na temat 
wydarzeń z lat 1939-45 oraz 
powojennych, rozgrywających 
się w okolicy. Nawiązał do walk 

Okolicznościowe apele, 
patriotyczne marsze czy msze 
w intencji Ojczyzny to wyda-
rzenia, które na stałe wpisały się 
w obchody Narodowego święta 
Niepodległości. Ten dzień miał 
również szczególną oprawę 
w Sosnówce. Gminne obchody 
rozpoczęły się mszą św. w inten-
cji Ojczyzny, jaka miała miej-
sce w kościele pod wezwaniem 
NNMP w Motwicy. Uczestni-

czyły w niej poczty sztandarowe: 
Okręgowego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych oraz Ochotniczej-

O b c h o d y  ś w i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i

Gmina Biała Podlaska

Święto Niepodległości  
w Ortelu Książęcym

Gmina Sosnówka

Obchody Święta 
Niepodległości 

partyzanckich, wspominał lata 
swojej nauki i warunki, w ja-
kich żyło wówczas młode po-
kolenie. Wyraził też nadzieję, 
że nigdy więcej młode poko-
lenie nie będzie uczestnikami 
takich tragicznych wydarzeń. 
Na zakończenie uroczystości 
gość wraz z delegacją szkoły 
udali się do miejsca pamięci 
w Ortelu Królewskim - kamie-
nia upamiętniającego poległych 
i pomordowanych żołnierzy aK 
– WiN V Rejonu Obwodu Biała 
Podlaska, gdzie złożyli kwiaty. 
Uroczystość przygotowana 
przez uczniów klas III- VI pod 
kierunkiem Heleny Bieleckiej, 
Teresy Olesiejuk i Katarzyny 
Kędziory okazała się doskonałą 
lekcją historii i patriotyzmu.

B. Mikiciuk
Fot. autorka

Straży Pożarnej w Sosnówce, 
przedstawiciele władz gminnych, 
dyrektorzy lokalnych szkół oraz 
mieszkańcy. Po mszy wszyscy 
uczestnicy obchodów udali się 
pod pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Sosnówce, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Dalsze uroczystości odbyły się 
w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury. Okolicznoś-
ciową przemowę wygłosił wójt 

Krzysztof Bruczuk. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z Sos-
nówki zaprezentowali efektowny 
i wzruszający montaż słowno 

-muzyczny przygotowany pod 
kierunkiem aliny Dawidiuk 
i anny Bendziuk. Po występie 
dzieci odbył się koncert pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu zespo-
łów z: Żeszczynki i Rozwadówki. 
Dzień Niepodległości uroczyście 
świętowano również w lokalnych 
szkołach, w których akademie 
z okazji 95. rocznicy odzyskania 
niepodległości odbyły się 8 listo-
pada. Poprzez część artystyczną 
dzieci miały sposobność przypo-

mnieć sobie, jak trudna i długa 
droga wiodła naród do wolności. 
akademię uświetniły barwne 
stroje z minionej epoki. Patrio-
tyczne wiersze, odezwy i pieśni 
przypomnieli również ucznio-
wie z Publicznego Gimnazjum 
w Sosnówce. Hasłem przewod-
nim gimnazjalnych obchodów 
było przesłanie płynące ze słów 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Jolanta Mikulska i Krystyna 
Pawlik



1911/2013 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Przedsięwzięciami Roku 
Powstania Styczniowego w po-
wiecie bialskim, które były 
przeprowadzone na szczeblu po-
wiatowym były konkursy skie-
rowane do młodzieży powiatu 
bialskiego: Wiedzy o Powstaniu 
Styczniowym, na prezentację 
multimedialną „Hejże, wiara 
na Moskala” – ślady powstań-
czych walk na Podlasiu i bo-
haterowie tamtych dni, Pieśni 
Powstańczej. Odbyły się one 
pod honorowym patronatem 
wojewody lubelskiego Jolanty 
Szołno-Koguc, marszałka woje-
wództwa lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana, lubelskiego kuratora 
oświaty Krzysztofa Babisza oraz 
powiatu bialskiego. Konkursy 
zorganizowane zostały w celu 
uczczenia przypadającej w 2013 
roku 150. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego.

Powiatowy konkurs wiedzy
o powstaniu styczniowym
Organizatorami konkursy 

były: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim. celami szczegółowymi 
było: zachęcenie uczniów do re-
fleksji nad przeszłością, zdobycie 
wiedzy o historii kraju i regionu, 
budowanie więzi z „małą oj-
czyzną”, dostrzeżenie związku 
między historią regionalną, na-
rodową i powszechną, budowa 
poczucia tożsamości narodowej 
w oparciu o znajomość historii, 
zdobycie umiejętności postrzega-

Podsumowanie roku 
powstania styczniowego

nia zjawisk społecznych w szer-
szej perspektywie czasowej, 
uświadomienie uczniom związku 
teraźniejszości z przeszłością. 
Zadaniem uczestników kon-
kursu było poszerzenie wiedzy 
na temat powstania styczniowego 
w oparciu o dostępną literaturę. 
Eliminacje konkursu przebiegały 
w 2 etapach: szkolnym i powia-
towym. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych. 
Na etapie szkolnym uczniowie 
pisali test z wiedzy na temat po-
wstania styczniowego (90 minut); 
z każdej szkoły do etapu następ-
nego zakwalifikowało się 3 ucz-
niów z najwyższą punktacją. Jeśli 
kilku uczniów uzyskało maksi-
mum punktów, wówczas wszyscy 
przechodzili do finału. Przepro-
wadzenie etapu szkolnego odbyło 
się 25 października br..

Na etapie powiatow ym 
finaliści zmierzyli się z arku-
szem, który wymagał znajomo-
ści tematu, umiejętności pracy 
ze źródłami historycznymi, lo-
gicznego myślenia, samodziel-
nego formułowania wniosków 
i zajęcia własnego stanowiska 
wobec nakreślonego problemu. 
Konkurs oceniało jury składające 
się z nauczycieli historii. Odpo-
wiedzi były zakodowane, zatem 
sprawdzający nie wiedzieli, czyją 
pracę sprawdzają. W finale kon-
kursu, który miał miejsce 6 li-
stopada w LO w Międzyrzecu 
Podlaskim, brało udział 22 ucz-
niów z 7 szkół.

Po sprawdzeniu prac ko-
misja konkursowa postanowiła 
przyznać: I miejsce aleksandrze 
Stysiał z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim;

II miejsce Dawidowi Kamiń-
skiemu z Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim; III 
miejsce aleksandrze arseniuk 
z Gimnazjum im. Unitów Pod-
laskich w Łomazach. Komisja 
dodatkowo postanowiła przy-
znać wyróżnienie Piotrowi Wę-
grzyniakowi z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu na szczeblu powiatowym 
otrzymali dyplomy, zaś nauczy-
ciele prowadzący podziękowania. 
Wręczenie nagród i podziękowań 
odbyło się na podsumowaniu 
roku powstania styczniowego 
17 listopada 2013 r. w Tucznej. 
Do nagród ufundowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, laureat pierwszego 
miejsca otrzymał książkę z de-
dykacją od wojewody lubelskiego.

Powiatowy konkurs na pre-
zentację multimedialną „Hejże, 
wiara na Moskala” – ślady po-
wstańczych walk na Podlasiu 
i bohaterowie tamtych dni

Organizatorami konkursu 
były: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim. celami szczegółowymi 
było: zachęcenie uczniów do re-
fleksji nad przeszłością, zdobycie 
wiedzy o historii kraju i region, 
budowanie więzi z „małą oj-
czyzną”, dostrzeżenie związku 
między historią regionalną, na-
rodową i powszechną, budowa 
poczucia tożsamości narodowej 
w oparciu o znajomość historii, 
zdobycie umiejętności postrzega-
nia zjawisk społecznych w szer-
szej perspektywie czasowej, 
uświadomienie uczniom związku 
teraźniejszości z przeszłością, 
rozbudzanie zainteresowań 
krajoznawczych wśród mło-
dzieży, rozbudzanie zamiłowa-
nia do pięknego i sugestywnego 
mówienia oraz kształtowanie 
umiejętności poprawnego, jas-
nego i logicznego formułowania 
myśli. Zadaniem uczestników 

było poszerzenie wiedzy na te-
mat Powstania Styczniowego 
na Podlasiu w oparciu o do-
stępną literaturę i źródła oraz 
stworzenie własnej prezentacji 
multimedialnej oraz opatrzenie 
jej autorskim komentarzem. Eli-
minacje konkursu przebiegają 
w 2 etapach: szkolnym i powia-
towym. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych. 
Na etapie szkolnym chętni ucz-
niowie przygotowali prezentację 
multimedialną na temat walk 
powstańczych na Podlasiu i o bo-
haterach tamtych dni. Szkolne 
komisje konkursowe do 25 
października wyłoniły dwie 
najlepsze prace i wytypowały 
je do finału. Na etapie powiato-
wym w dniu 6 listopada 2013 r. 
w LO w Międzyrzecu Podlaskim 
8 finalistów z 4 szkół prezento-
wało swoją pracę, dodając autor-
ski komentarz przed członkami 
Jury. Przy ocenie, Jury brało 
pod uwagę przede wszystkim: 
zgodność prezentowanych treści 
z tematyką konkursu, oryginal-
ność pomysłu, oparcie narracji 
na faktach historycznych, wyko-
rzystanie różnorodnych źródeł 
historycznych, ogólną prezentację 
tematu, konstrukcję wypowiedzi, 
sugestywność wypowiedzi, jas-
ność i logiczność formułowania 
myśli, płynność oraz poprawność 
wyrażania myśli, bogactwo ję-
zyka i jego barwność, kontakt 
ze słuchaczami. Jury składało 
się z nauczycieli historii i polo-
nistów. Decyzją jury I miejsce 
uzyskał Rafał Bujnik – Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim; II Klaudia Zawistowska 
– Liceum Ogólnokształcące im. 
gen. Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, III 
nie przyznano, za to wyróżniono: 
Ewę czyżewską – Gimnazjum 
im. Unitów Podlaskich w Łoma-
zach oraz Dawida Kamińskiego 
– Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu na szczeblu powiatowym 
otrzymali dyplomy, zaś nauczy-
ciele prowadzący podziękowania. 
Wręczenie nagród i podziękowań 
odbyło się na Podsumowaniu 
Roku Powstania Styczniowego 

DOK. NA STR. 20
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w powiecie bialskim w dniu 17 
listopada 2013 r. w Tucznej. 
Do nagród ufundowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, laureat pierwszego 
miejsca otrzymał książkę z de-
dykacją od wojewody lubelskiego. 
Dodatkowo zgodnie z regulami-

nem laureat pierwszego miejsca 
prezentował swoją pracę zebra-
nym na podsumowaniu roku po-
wstania styczniowego w powiecie 
bialskim.

Powiatowy konkurs piosenki 
powstańczej

Organizatorami konkursy 
było: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej oraz Zespół 
Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach. celami 
szczegółowymi było: popula-
ryzacja pieśni powstańczych, 
·poszukiwanie młodych talen-
tów, inspirowanie młodzieży 
do poszukiwań artystycznych, 
doskonalenie warsztatu muzycz-
nego. Uczestnikami konkursu 
byli soliści z podziałem na grupy 
wiekowe: uczniowie szkół gim-
nazjalnych i uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych.. Uczestnicy 
mieli zaprezentować się z dwiema 
pieśniami, jedną związaną z hi-
storią powstania styczniowego, 
drugą o treści patriotycznej. 
Prezentacje oceniało powołane 
jury, składające się z muzyków. 
Przy ocenie brało ono pod uwagę: 
dobór repertuaru, poprawność 
warsztatu wokalnego (czystość 
intonacji, dykcja, emisja głosu, 
poczucie rytmu itp.), interpreta-

Zespół Szkół w Rokitnie 
włączył się w obchody rocznicy 
powstania styczniowego w po-
wiecie bialskim. 23 stycznia zor-
ganizował uroczystą akademię 
z okazji 150. rocznicy wybuchu 
zrywu narodowego. Uroczystość 

została przygotowana przez ucz-
niów I klasy gimnazjum pod 
kierunkiem nauczycieli Magdy 
Ochnik i Janusza Szewczuka 
oraz nauczycielkę muzyki Joannę 
Siedlecką. Inscenizacja ukazała 
przyczyny wybuchu powstania, 
jego przebieg oraz upadek. Ucz-
niowie przedstawili znaczenie 
powstania dla Podlasia. Zespół 

Gmina Rokitno 
pamiętała o powstaniu

cję utworu, ogólny wyraz arty-
styczny.

Uczestnicy mieli się zgłaszać 
do 4 listopada. 10 listopada odbył 
się konkurs w ZS w Małaszewi-
czach. Brało w nim udział 20 
solistów. Komisja Konkursowa 
postanowiła przyznać: w kate-

gorii gimnazja: I miejsce ad-
rianowi Litewce z Publicznego 
Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła 
II w Białej Podlaskiej, II miejsce 
aleksandrze Kalince z Gim-
nazjum nr 2 w Międzyrzecu 
Podlaskim, zaś III miejsce Idze 
Sokół z Katolickiego Gimnazjum 
w Białej Podlaskiej. Natomiast 
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych: I miejsce Katarzynie 
Iwaniuk z IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Białej Podlaskiej, 
II miejsce Natalii Dymeckiej 
z IV Liceum Ogólnokształ-
cącego w Białej Podlaskiej, III 
miejsce Paulinie Stasiuk z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Te-
respolu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy. Wręczenie 
nagród odbyło się 17 listopada 
2013 r. w Tucznej. Do nagród 
ufundowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
laureat pierwszego miejsca otrzy-
mał książkę z dedykacją od wo-
jewody lubelskiego oraz wszyscy 
finaliści książki od marszałka 
województwa lubelskiego. Do-
datkowo zgodnie z regulaminem 
laureaci wystąpili z jednym utwo-
rem przed publicznością zgroma-
dzoną na podsumowaniu roku..

Anna Jóźwik

Szkół w Rokitnie brał również 
udział w konkursie wiedzy o po-
wstaniu styczniowym. Konkurs 
ten zorganizowany został przez 
Starostwo Powiatowe oraz Li-
ceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Mię-

dzyrzecu Podlaskim. Do kon-
kursu zgłosili się gimnazjaliści 
pod opieką nauczycielki Joanny 
Sobczuk. Konkurs szkolny pod-
sumowano 25 października.. Do 
finału dostali się Bazyluk anita  
i Karmasz Dawid z kl. III b oraz 
Troć anita, uczennica klasy III a. 
Nagrodzono ich dyplomami.  

(a)
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Podsumowanie Roku Po-
wstania Styczniowego 
w powiecie bia lsk im, 

które odbyło się 17 listopada 
w Tucznej skłania nas do reflek-
sji i podziękowań. Rada Powiatu 
przyjęła 29 października 2012 
r. przyjęła stanowisko ogłasza-
jące „Rok 2013 Rokiem Powsta-
nia Styczniowego w powiecie 

bialskim”. Był to hołd oddany 
ofiarności, patriotyzmowi, deter-
minacji w walce o niepodległość 
wszystkich zaangażowanych 
w ten narodowy zryw będącej 
pod zaborami Polski. Wyda-
rzenia powstańcze: bitwy, po-
tyczki, zbrojne przedsięwzięcia 
odbywały się na terenie obecnego 
powiatu bialskiego, stąd wiele hi-
storycznych śladów i pamiątek 
na naszej ziemi. Zatem zobowią-
zywało to mieszkańców naszego 
powiatu do szczególnej troski 
o nie, jak również wdzięczność 
za niepodległościowe dążenia 
przodków. celem ustanowienia 
roku powstania styczniowego 
było zachowanie od zapomnie-
nia tych istotnych dla naszego 
regionu wydarzeń, ludzi i miejsc 
pamięci. Była to zachęta skie-
rowana do młodzieży i doro-
słych do aktywnego włączenia 
się w przedsięwzięcia związane 
z upowszechnianiem tej rocz-
nicy i pamięci o niej. Inne cele 
to kształtowanie patriotyzmu 
i odpowiednich postaw nawiązu-
jących do wydarzeń związanych 
z powstaniem styczniowym. 
Do obchodów włączyło się 
wiele szkół, instytucji, samo-
rządów, organizacji pozarządo-
wych, w sumie 45 podmiotów. 
One to w swoich środowiskach 
zorganizowały różnorodne 
przedsięwzięcia (w sumie 38) 
społeczne, informacyjne, kul-
turalne związane z obchodami 
150. rocznicy wybuchu powsta-
nia. Wśród nich były konkursy 
wiedzy, plastyczne, recytatorskie, 
śpiewacze, lekcje tematyczne, 
prelekcje, gazetki, wystawy, 
akademie i przygotowane mon-
taże słowno-muzyczne, marsze, 

wspólnie celebrowane uroczyste 
obchody, dbanie o mogiły pole-
głych. Wydano na tą okoliczność 
książki, a w lokalnych mediach 
ukazywały się artykuły zwią-
zane z uroczystościami, bądź 
opisujące wydarzenia sprzed 150 
lat. Jednak nie zamyka to listy 
organizatorów lub współorgani-
zatorów jak również przedsię-

wzięć. Wiele z nich odbyło się 
z inicjatywy zaangażowanych 
społeczników w środowiskach lo-
kalnych, a z uwagi na skromność 
albo inicjatyw, albo osób je pro-
wadzących nie mamy oficjalnych 
informacji o nich. W celu ko-
ordynacji działań w listopadzie 
2012 r. powołano na ten cel ko-
mitet organizacyjny. Miały też 
miejsce od tamtego czasu różne 
przedsięwzięcia związane z rocz-
nicą. Podkreślić należy, że Rada 
Powiatu już poprzez ogłasza-
nie roku 2008 Rokiem Karola 
Krysińskiego, a 2011 Rokiem 
ks. Stanisława Brzóski w po-
wiecie bialskim przygotowywała 
mieszkańców, do obchodów 150. 
rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Oficjalnie Rok Po-
wstania Styczniowego w powiecie 
zainicjowała jednak wspólna sesja 
Rady Powiatu oraz miasta Biała 
Podlaska. Do przedsięwzięć 
skierowanych do mieszkańców 
całego powiatu należy zaliczyć: 
Konkurs Piosenek Powstańczych 
skierowany do zespołów wokal-
nych, wokalno-instrumentalnych 
i chórów dzieci i młodzieży z te-
renu Białej Podlaskiej oraz po-
wiatu bialskiego, Powiatowy 
konkurs na prezentację multi-
medialną „Hejże, wiara na Mo-
skala” – ślady powstańczych 
walk na Podlasiu i bohaterowie 
tamtych dni skierowany do ucz-
niów szkół z terenu powiatu 
bialskiego, Powiatowy konkurs 
wiedzy o powstaniu styczniowym 
skierowany do uczniów szkół 
z terenu powiatu bialskiego, Po-
wiatowy konkurs pieśni patrio-
tycznej skierowany do solistów 
szkół z terenu powiatu bialskiego 
i Białej Podlaskiej. Na stronie 

internetowe powiatu powstała 
specjalna podstrona, natomiast 
w każdym numerze czasopisma 
samorządowego „Gościniec 
Bialski” można było przeczytać 
artykuły o wydarzeniach minio-
nych i relacje z obchodów. W po-
dziękowaniu za trud organizacji 
Roku Powstania Styczniowego 
w powiecie bialskim dla wszyst-
kich zaangażowanych na dzień 
17 listopada odbyło się powiatowe 
podsumowanie roku w Tucznej. 
Jednak to wydarzenie nie kończy 
obchodów roku, bowiem jesz-
cze do stycznia przyszłego roku 
będą odbywać się przedsięwzię-
cia związane z obchodami 150. 
rocznicy wybuchu powstania 

styczniowego, a zaplanowanych 
ich jest aż 9. Docenieniem wkładu 
pracy był z pewnością wygrany 
ogólnopolski konkurs ogłoszony 
przez prezydenta RP na najlepsze 
obchody 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego. Zatem dziękujemy 
wszystkim organizatorom obcho-
dów w powiecie bialskim za ich 
trud, zaangażowanie i determi-
nację. Dziękujemy nauczycielom, 
ludziom kultury, społecznikom, 
samorządowcom, wolontariu-
szom, ludziom dobrej woli oraz 
wszystkim, którzy skorzystali 
z bogactwa przedsięwzięć orga-
nizowanych w powiecie bialskim 
w tym roku.

Anna Jóźwik

Refleksje o Roku 
Powstania Styczniowego 
w powiecie bialskim

Powiatowe podsumowanie 
roku powstania styczniowego 
w powiecie bialskim nastąpiło 
17 listopada w Zespole Szkół 
w Tucznej, przy okazji XIII 
Powiatowego Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej.  W pięknej sce-
nerii, przywołującej na pamięć 
poległych i wydarzenia po-
wstańcze uroczystość rozpoczęła 
młodzież, która dała swój wyraz 
patriotycznych uczuć i talentu 
służącego podtrzymywaniu pa-
mięci narodowej. Najpierw za-
prezentowali się laureaci I miejsca 
Powiatowego konkursu pieśni 
powstańczej: Katarzyna Iwaniuk 
zaśpiewała piosenkę „Powrót”, 

Uroczyste podsumowanie starań
zaś adrian Litewka -„Biały 
krzyż”. Potem swoją zwycięską 
prezentację multimedialną z kon-
kursu na prezentację multime-
dialną „Hejże, wiara na Moskala” 
- ślady powstańczych walk na 
Podlasiu i bohaterowie tamtych 
dni przedstawił Rafaj Bujnik. 
Następnie głos zabrał starosta 
Tadeusz Łazowski, jako gospo-
darz podsumowania, po nim 
wójt gminy Tuczna Zygmunt 
Litwiniuk, który jednocześnie 
otworzył Festiwal Pieśni Patrio-
tyczne. Potem swoje wystąpienia 
mieli pozostali zaproszeni goście 
- poseł na Sejm RP Franciszka 
Jerzy Stefaniuk, prezydent miasta 
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Biała Podlaska andrzej czap-
ski, ppłk. Mirosław Demediuk, 
reprezentujący Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz artur Nitek, 
kierownik delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Białej Podla-
skiej. Na uroczystość listy wysłali 
wicemarszałek Tadeusz Sławecki 
oraz senator Grzegorz Bierecki. 
Podczas podsumowania wrę-
czono nagrody w trzech konkur-
sach powiatowych skierowanych 
do młodzieży powiatu bialskiego, 
a odbywających się pod patrona-
tem wojewody lubelskiego Jolanty 
Szołno-Koguc, marszałka woje-
wództwa lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana, lubelskiego kuratora 
oświaty Krzysztofa Babisza i 
powiatu bialskiego, czyli powia-
towy konkurs wiedzy o powsta-
niu styczniowym, na prezentację 
multimedialną „Hejże, wiara na 
Moskala” - ślady powstańczych 
walk na Podlasiu i bohaterowie 
tamtych dni i pieśni powstań-
czej. Nagrody i wyróżnienia 
ufundowało Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego oraz wojewoda lu-
belski.  Następnie zebrani mogli 
usłyszeć dwie piosenki w wyko-
naniu osób, które zdobyły drugie 
miejsca w konkursie piosenki 
powstańczej, a były nimi: alek-
sandra Kalinka, która zaśpiewała 
piosenkę „Wolność” oraz Natalia 
Dymecka z utworem „Powró-
cisz tu”. Nie mogło zabraknąć 
podziękowania organizatorom 
roku powstania styczniowego, a 
w imieniu wszystkich zaanga-
żowanych z danej instytucji od-
bierali je włodarze samorządów 
lokalnych, proboszczowie, dy-
rektorzy szkół, instytucji kultury, 
prezesi organizacji pozarządo-
wych oraz regionaliści. Osoby, 
które nie mogły tego uczynić 
osobiście dostały pamiątkowe 
dyplomy pocztą po uroczysto-
ści. Na koniec podsumowania 
dedykację dla organizatorów w 
postaci pięknych pieśni patrio-
tycznych zaśpiewały laureatki III 
miejsca powiatowego konkursu 
piosenki powstańczej Iga Sokół, 
która zaśpiewała „Tango na głos” 
oraz Paulina Stasiuk, która zapre-
zentowała się z piosenką „Miejcie 
nadzieję”.

Anna Jóźwik

19 października 2013 r. 
minęło 200 lat od bitwy pod 
Lipskiem, zwanej też „bitwą 
narodów”. Była to największa 
z bitew w kampaniach Napo-
leońskich. Walczący po stronie 
Napoleona Polacy ponieśli do-
tkliwą, stratę 9 tys. poległych, 
wśród których był głównodo-
wodzący wojskami polskimi 
Józef Poniatowski, mianowany 
marszałkiem cesarstwa Fran-
cuskiego oraz generałowie; Wa-
lenty Kwaśniewski (1752-1813) 
i Sykstus Teodor Ludwik Estko. 
Sykstus Estko (d’Hestko) urodził 
się 4 marca 1776 r. w Brześciu 
Litewskim, jako syn Piotra (hr. 
Estken), stolnika smoleńskiego 
i anny Kościuszkówny. Był sio-
strzeńcem Tadeusza Kościuszki. 
Rodzice utracili w tym czasie 
dziedziczne Romaszki k. Bia-
łej (Podlaskiej) i zadowolić się 
musieli dzierżawą od Sapiehów 
Dołholiska w pow. włodawskim. 
Sytuacja majątkowa Estków po-
gorszyła się jeszcze po śmierci 
ojca w 1787 r. Nie dziwi, więc, 
że wuj-generał, czyli Tadeusz 
Kościuszko zalecał wszystkich 
trzech siostrzeńców: Stanisława, 
Tadeusza i Sykstusa sposobić 
do służby wojskowej. Dzięki 
protekcji wuja Sykstus został 
w 1791 r. przyjęty do korpusu 

Generał Sykstus Teodor Ludwik Estko 
(1776-1813) 

– zapomniany bohater
inżynierów litewskich. Sykstus 
jak miała pokazać historia oka-
zał sie dowódcą niezłomnym, 
pełnym heroizmu i poświęcenia. 
W 1794 r. uczestniczy w powsta-
niu kościuszkowskim. Po upadku 
powstania od 1797 r. służył 

w Legionach Polskich we Wło-
szech. Uczestniczył we wszyst-
kich kampaniach. W bitwie nad 
rzeką Trebia dostał się do nie-
woli austriackiej. Po rozwiąza-
niu Legionów wszedł do służby 
włoskiej, później przeniósł się 

do francuskiej i walczył na róż-
nych frontach. Jako dowódca 3 
pułku Legii Polsko-Włoskiej 
wyróżnił się podczas interwencji 
w Hiszpanii zwłaszcza w bo-
jach pod Saragossą. W 1812 r. 
w czasie kwaterowania w caspe 
(Hiszpania) wziął ślub Wiktorią 
La Figuera. Pod koniec czerwca 
1812 r. opuścił wraz z pułkiem 
Hiszpanię i ruszył do kraju, aby 
wziąć udział w rozpoczynającej 
się właśnie wojnie z Rosją. (przy 
czym w nieznanym i obcym so-
bie kraju dzielnie towarzyszyła 
mu młoda żona) Brał wówczas 
między innymi udział w opera-
cji oczyszczaniu brzegów Bugu 
z nieprzyjacielskich podjazdów 
kozackich. Tu po raz ostatni 
gościł w rodzinnych stronach. 
Rozkazem z 18 czerwca 1813 r. 
jego pułk został połączony w je-
den z trzema innymi pułkami 
piechoty legii, z których tylko 
szczątki wróciły spod Moskwy. 
11 lipca 1813 r. otrzymał awans 
na generała brygady. Jego Bry-
gada Jazdy brała udział w „bi-
twie narodów”. W bitwie pod 
Lipskiem 18 października kula 
działowa strzaskała mu udo. 
Wzięty do niewoli, zakończył 
życie w ambulansie nieprzyja-
cielskim w wieku 37 lat.

Wojciech Stanisław Kobylarz
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Kiedy we Lwowie przed 
I wojną światową zmarł Józef 
Kajetan Janowski (1832 – 1914) 
„ostatni” członek Rządu Naro-
dowego, architekt, autor pamięt-
ników, to na jego uroczystości 
pogrzebowej przemawiał komen-
dant Józef Piłsudski, który wów-
czas organizował przyszłe kadry 
Wojska Polskiego. Komendant 
wychowany na legendzie powsta-
nia, przejmował odpowiedzial-
ność za walkę o niepodległość 
Polski. Opuszczenie Królestwa 
Polskiego przez Rosjan w 1915 r. 

umożliwiło obchody w byłym 
zaborze rocznic powstania. Roz-
poczęły się uroczyste nabożeń-
stwa, kwesty uliczne, wystawy, 
wzniesiono krzyż na cytadeli 
pamięci Traugutta. Odzyskanie 
niepodległości w 1918 r. stwo-
rzyło warunki do szerszego kul-
tywowania tradycji 1863 roku, 
a także powstania stowarzyszeń 
opieki nad weteranami. Ważną 
rolę odegrał tutaj osobisty wpływ 
marszałka J. Piłsudskiego, zwią-
zanego bardzo silnie z tradycjami 
powstania, czemu dał wielokrot-
nie wyraz nie tylko w pracach 
naukowych, ale i w publicznych 
wystąpieniach. 21 stycznia 1919 r. 
wódz naczelny skierował do we-
teranów specjalny rozkaz: „Dla 
nas, żołnierzy wolnej Polski, 
powstańcy 1863 roku są i po-
zostaną ostatnimi żołnierzami 
Polski, walczącej o swą swobodę, 
pozostaną wzorem wielu cnót 
żołnierskich, które naśladować 
będziemy.”

Każdy naród 
posiada pomniki, 
które zawarły 
w sobie jego 
cierpienia 
i radości.   
[J. Piłsudski
-1921 r.]                                   

W wolnej Rzeczpospolitej 
zaprojektowano dla nich spe-
cjalne mundury, przyznano sze-
reg przywilejów i otaczano ich 
szczególną czcią – nawet genera-
łowie salutowali im, jako pierwsi. 
Specjalnym rozkazem naczelnik 
dał ostatnim weteranom roku 
1863 prawo noszenia munduru, 
a w grudniu 1919 r. nadano im 
stopnie i prawa oficerskie oraz 
stałą pensję. W 1922 r. nakręcono 
w Polsce niemy film historyczny 
pt. „Rok 1863” w reżyserii Ed-
warda Puchalskiego i z jego sce-
nariuszem na podstawie powieści 
Stefana Żeromskiego „Wierna 
rzeka”. Weterani powstania 
styczniowego byli w okresie mię-
dzywojennym otoczeni troskliwą 
opieką. Dodatkowo mogli miesz-
kać w utworzonych specjalnie dla 
nich schroniskach. Rocznice wy-
buchu powstania styczniowego 
obchodzone były co roku w wielu 
miastach Polski, a szczególnie 
uroczyście uczczono pamięć 
powstańców w 1933 roku, gdy 
minęło 70 lat od wybuchu walk. 
Żyło już wówczas jedynie 365 
weteranów, z których wszyscy 
zostali odznaczeni ustanowionym 
w 1930 roku Krzyżem Niepodle-
głości. Odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku do-
czekało klika tysięcy weteranów 

powstania styczniowego. W 1919 
roku żyło jeszcze 4500 uczest-
ników powstania styczniowego, 
w 1923 r.-2012, w 1933-365, 
w 1938-53 i w 1939 r. -36, w tym 

Jakub Zdanowski z Janowa 
Podlaskiego. Z naszego regionu 
szczęście doczekania wolnej Oj-
czyzny mieli: aleksandrowicz 
Władysław – ur. 1840 r. w Horo-
dyszczu, walczył m.in. pod Kon-

stantynowem 14 lutego 1863 r.; 
Grzegorz chodziński – ppor., 
ur.1843 r. w Białej Podlaskiej; 
czekanowski Wincenty – ur. 
1841r.w Pratulinie, dwukrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecz-
nych; Hryniewiecki Justyn, ur. 
1840 r. w Sapiechowie; Jabłoński 

Witalis – ur. 1837r. w Jabłoniu;
aleksander Józefowicz, uro-

dził się 6 IX 1844 r. w Małasze-
wiczach w rodzinie ziemiańskiej 
jako syn Kazimierza i Marii 

z Bętkowskich. Ukończył liceum 
gubernialne w Lublinie w 1861 
r., na wydziale historyczno-
-filologicznym. Młodszy kolega 
Henryka Wiercińskiego, znanego 
potem obrońcy unitów chełm-

szczyzny i Podlasia. Podjął studia 
w Szkole Głównej w Warszawie. 
Po wybuchu powstania zgłosił 
się do oddziału w woj. mazowie-
ckim. Pod dowództwem gen. Lu-
dwika Mierosławskiego 19 lutego 
1863 r. walczył w dużej bitwie 
pod Krzywosądzem. Straty po-
wstańców w przegranej bitwie 
były duże. Józefowicz znalazł się 
wśród jeńców. Wyrokiem sądu 
wojennego został zesłany na Sy-
berię na osiedlenie lub katorgę. 
Nie widomo kiedy pozwolono mu 
wrócić. W czasie I wojny świato-
wej (1916) mieszkał w Lublinie 
i pracował jako kasjer w Towa-
rzystwie Kredytowym Ziem-
skim. Odznaczony Orderem VM 
i Krzyżem Walecznych. Zmarł 
10 kwietnia 1925 r. i został po-
chowany na cmentarzu przy ul. 
Lipowej w Lublinie w grobowcu 
bohaterów 1863 r.; Jurkowski-
Konstanty – [1841-1932], z Białej 
Podlaskiej, odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami [dalej 
KNzM]; Kaliński Symeon, – ur. 
1840 r. w choroszczynce, zm. 13 

Legenda powstania 
na Podlasiu w okresie 
II Rzeczpospolitej

 J. Zdanowski

pomnik w Worońcu
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października 1923 r., był synem 
unickiego biskupa-nominata Jana 
Kalińskiego, zesłanego na Sybir 
za poparcie powstania; Kosiński 
Ludwik – ur. 1842 r. w Klukow-
szczyźnie; Lewandowski Filip 
Franciszek (1837-1925), czło-
nek organizacji cywilnej woj. 

podlaskiego. Pochowany przy 
ul. Lipowej w Lublinie, odzna-
czony KNzM; arecki Henryk 
urodził się we wsi Przewłoka k/
Parczewa w 1841 r. Służył w ka-
walerii formowanej na Podlasiu 
przez Krysińskiego. Walczył 
pod Sosnowicą. W bitwie pod 
Fajsławicami był ranny. Po wy-
leczeniu wrócił do partii i w ra-
dzyńskim został aresztowany, 
potem w 1866 r. wcielony do ro-
syjskiego wojska i służył w ar-
tylerii w Radzyniu Podlaskim. 
Zmarł w Lublinie w 1936 r. 
Pochowany został na cmentarzu 
przy ul. Lipowej; Mrozowski Le-
opold Józef – ur. 1840 r. w Sła-
watyczach, odznaczony KNzM; 
Przywóski Julian andrzej – ur. 
1842 r., walczył w partii ks. S. 
Brzóski, odznaczony Medalem 
Niepodległości; Rudiger Tele-
sfor – ur. 1844 r. w Białej Pod-
laskiej, podporucznik, uczestnik 
walk w 1863 r. W okresie mię-
dzywojennym dwoma wetera-
nami powstania, czyli także J. 
Serafinowiczem opiekowało się 
Koło Inwalidów Wojennych 
RP; Serafinowicz Jan, ur. 1842 r. 
W 1933 roku miał 91 lat, ociem-
niały, mieszkał w Białej Pod-
laskiej. Pochodził z rodziny 
mieszczańskiej, był organistą. 
Wstąpił do partii powstańczej, 
pociągając ze sobą 12 młodych 
ludzi. Służył pod rozkazami Sza-
niawskiego, potem Krysińskiego 
i Grzymały. Brał udział w kilku 
bitwach, m.in. pod Żyrzynem. 

Po upadku powstania był pod 
nadzorem policji. Odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami. W 1904 r. J. Serafinowicz 
był członkiem Robotniczego Ko-
mitetu PPS w Białej Podlaskiej; 
Szater Józef- powstaniec 1863 r. 
z Międzyrzeca Podlaskiego. Nie 
był w 1933 r. objęty wykazem 
i nie pobierał należnej wetera-
nom pensji; Zając Jakub Miko-
łaj – ur. 1845r. w Międzyrzecu 
Podlaskim; antoni Zaręba – żył 
lat 84, zmarł w 1925 r. Ma grób 
symboliczny na starym cmen-
tarzu w Białej Podlaskiej; Jakub 
Zdanowski, urodził się w Jano-
wie Podlaskim w 1837 r. Pracował 
w Państwowej Stadninie Koni. 
W 1863 roku wstąpił do par-
tii Romana Rogińskiego, która 
walczyła z Moskalami. Szczęście 
sprzyjało tej grupie powstańców. 
Pewnego razu na Zdanowskiego 
rzucił się z szablą w ręku oficer 
kozacki, którego jednak zdołał 
uprzedzić w ciosie. Innym ra-
zem Moskale podpalili stodołę, 
w której spali powstańcy. Kilku 
z nich zginęło w płomieniach – 
Zdanowskiemu udało się wyjść 
cało. W wolnej Polsce mieszkał 
w Janowie Podlaskim. awanso-
wany na podporucznika i odzna-
czony Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami za udział w po-
wstaniu 1863. Zmarł w 1939 r. 
w wieku 102 lat i został pocho-
wany na cmentarzu przy głównej 
alei w rodzinnej miejscowości. 
Za swoją walkę został odznaczony 
przez J. Piłsudskiego orderem Po-
lonia Restituta V kl., oraz KNzM. 
Do dziś rodzina zachowała pa-
gon od płaszcza z gwiazdką i datą 
1863. Historyczny mundur został 
przekazany szkole w Janowie Pod-
laskim i niestety zaginął; Zieliński 
Hieronim – ur. 1840 r. w Krzy-
czewie, weteran 1863 r.

Społeczeństwo Białej Podla-
skiej i powiatu bialskiego pamię-
tało o tych, którzy byli wzorem 
ofiarnej miłości Ojczyzny w la-
tach 1863-1865. Dowodem 
na to była opieka nad grobami 
powstańców styczniowych i po-
mniki przypominające o ich 
bohaterstwie. Monumentalny 
obelisk wzniesiono w Białce, 
gdzie oddział Rogińskiego sto-
czył krwawy bój z wojskiem ro-
syjskim. Uroczyste odsłonięcie 
pomnika odbyło się w 1938 r. 

z racji obchodów 75 rocznicy 
bitwy pod Białką. Zniszczony 
przez Niemców w 1939 r. został 
odbudowany w 1966 r., ale bez 
krzyża i z nowym hasłem: Za 
NaSZĄ I WaSZĄ WOL-
NOśĆ. Niestety, ostatnio całko-
wicie przysłonięty ekranami przy 
E-30. Rada Miejska Janowa Pod-
laskiego. w 1932 r. ufundowała 
pamiątkową tablicę burmistrzowi 
Walentemu Skalskiemu, który 
w 1863 r. był aresztowany pod 
zarzutem ukrywania powstańców 
i torturami starano się zmusić go 
do ujawnienia informacji, kto 
brał udział w wieszaniu rosyj-
skich szpiegów.

W Kodniu zawsze w stycz-
niu pamiętano o rocznicy bi-
twy. W 1936 r. z udziałem WP 
z Brześcia odbyły się uroczysto-
ści. Po złożeniu wieńców na gro-
bie powstańców przemówienie 
wygłosił Stanisław Kukawski 
z Koła Związku Rezerwistów 
w Tucznej. Przy ognisku „śpiewy 
żołnierskie dały wyraz pamięci 
o tych, którzy w imię wielkiej idei 
krew przelewali i składali życie”.

Potyczkę pod Sycyną i alek-
sandra Szaniawskiego upamięt-
nia granitowy głaz zwieńczony 
żelaznym krzyżem, który ufun-
dowała w okresie międzywo-
jennym właścicielka Worońca 
Izabella światopełk – Mirska 
z domu Potulicka. Pamięci a. 
Szaniawskiego umieszczono 
tablicę także w kościele oo. Pau-
linów na Skałce w Krakowie. 
Szkoła Powszechna nr 1 w Bia-
łej Podlaskiej od lutego 1919 r. 
ma za patrona bohaterskiego ka-
pelana. Oficjalnie nadanie szkole 
imienia ks. Stanisława Brzóski 
zatwierdzone zostało 27 stycz-
nia 1924 r., decyzją Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Podczas uro-
czystości 75 rocznicy Powstania 
Styczniowego w 1938 r., gen. 
Mieczysław Górecki powstań-
ców zaprezentował młodzieży 
jako godnych naśladowania: 
„Wy najmłodsi, patrzcie na te po-
stacie, zapamiętajcie te sylwetki, 
jako wzór patriotycznej ofiar-
ności”. Już wkrótce patriotyczna 
młodzież z Podlasia i całej Polski 
na frontach II wojny światowej 
udowodniła, jak ważna była dla 
niej wolność i miłość Ojczyzny.

Szczepan Kalinowski

W okresie międzywojennym 
Powiatowy Zarząd Drogowy 
w Białej Podlaskiej ufundował 
na kodeńskim cmentarzu okazały 
pomnik ku czci powstańców 
styczniowych, którzy polegli w la-
tach 1863/1864. Mogiła prezen-
towała się okazale. Znajdowała się 
na niej betonowa płyta w kształcie 
tarczy z białym orłem umieszczo-
nym na czerwonym tle i była oto-
czona niewielkim, metalowym 
ogrodzeniem. Górował nad nimi 
metalowy krzyż z datą wybuchu 
powstania. Poniżej krzyża znajdo-
wała się metalowa tabliczka z na-
pisem: „Mogiła 6 powstańców 
poległych za wolność narodu 
1863/1864”. Pomnik był o tyle 
cenny, iż został wybudowany 
w okresie międzywojennym, 
kiedy w sposób szczególny glory-
fikowano ideę Powstania Stycz-
niowego, jego przywódców, 
poległych powstańców i żyjących 
weteranów. Niestety, nie prze-
trwał do chwili obecnej, co jest 
bolesne dla społeczności kodeń-
skiej. Przez wiele lat mogiła 
w świadomości wielu osób koja-
rzyła się ze zwycięską bitwą 
z nocy 22/23 stycznia 1863 r., 
kiedy oddział złożony z miesz-
czan kodeńskich, oficjalistów 
z okolicznych majątków oraz 
szlachty z Tucznej pod przewod-
nictwem Władysława Miketty 
i Pawła Neckiego pobił stacjonu-
jących w mieście rosyjskich żoł-
nierzy z parku artyleryjskiego nr 
2, dowodzonego przez ppłk Ka-
zańskiego. Straty Rosjan ponie-
sione w bitwie zostały precyzyjnie 
określone na 5 zabitych i 15 ran-
nych, natomiast przez lata istniały 
rozbieżności do ewentualnych 
strat po stronie powstańców. 
W większości publikacji wskazy-
wano, iż podczas tej akcji nikt 
z insurgentów nie poległ, co jed-
nak było dość zaskakującą sytua-
c ją ,  jeż el i  uwzględni s ię , 
że niewyszkoleni powstańcy to-
czyli walkę z regularnym woj-
skiem. Podnoszono, iż mało 

Tajemnica 
kodeńskiej 
mogiły

Weterani sypią kopiec
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prawdopodobnym było, aby grupa 
powstańców w starciu z zaskoczo-
nym, ale przygotowanym do walki 
wojskiem, nie poniosła strat. Kon-
sekwencją stwierdzenia było pyta-
nie o tajemnicę, jaką kryje grób 
powstańców styczniowych usytu-
owany na kodeńskim cmentarzu. 
Podjąłem próbę wyjaśnienia za-
gadnienia, uwzględniając przekaz 
nauczyciela kodeńskiego, autora 
monografii Kodnia Franciszka 
Jagiellaka wskazującego na istnie-
nie ofiar po stronie polskiej. Prze-
analizowałem wszystkie księgi 
metrykalne z Kodnia oraz oko-
licznych parafii (rzymskokatoli-
ckie, greckokatolickie, a także 
mojżeszowe z lat 1863-1864) 
i w żadnej z nich nie ujawniłem 
jakichkolwiek zapisów o zgonach 
z okresu stycznia i lutego 1863 
roku, które mogłyby mieć związek 
ze styczniowym atakiem na Ko-
deń. Poszukując dalszych danych, 
przejrzałem także księgi parafii 
rzymskokatolickiej w Huszczy 
i tam również brak było stosow-
nych adnotacji. O of iarach 
po stronie powstańców nie wspo-
minał w swoim raporcie do władz 
gubernialnych burmistrz Józef 
Woliński, który informował do-

kładnie o stratach rosyjskich. Po-
dobnie Roman Rogiński, mający 
informacje o kodeńskiej akcji 
od jej bezpośrednich uczestników, 
w swoich wspomnieniach zupeł-
nie pomija kwestię ofiar. Powyż-
sze zapiski prowadzą do wniosku 
o braku strat po stronie powstań-
ców. Kwestia ta w obliczu najnow-
szych badań nie budzi już 
wątpliwości i można ją racjonalnie 
wyjaśnić. atak na park artyleryj-
ski przygotowany był w sposób 
profesjonalny. Dlatego wywołał 
ogromne zaskoczenie w szeregach 
rosyjskich. Wiązał się przy tym 
z ogromną determinacją powstań-
ców powodującą, iż żołnierze byli 
bezradni wobec ich zdecydowanej 
postawy. Zachowane relacje jed-
nobrzmiąco zwracają uwagę 
na paniczną ucieczkę wojska ro-
syjskiego i brak oporu. W takiej 
sytuacji fakt, że żaden z powstań-
ców nie tylko nie zginął, ale także 
nie doznał obrażeń zdaje się być 
zupełnie realnym. Nie sposób 
przypuszczać, aby proboszcz ko-
deński mając wiedzę o poległych 
powstańcach, którzy byliby jego 
parafianami, zaniechałby doko-
nania stosownych zapisów 
w księgach parafialnych. Powyż-

sza uwaga dotyczy też pozosta-
łych proboszczów obrządku 
unickiego. Pojawia się zatem py-
tanie o pochodzenie szczątków 
ofiar, które znalazły miejsce spo-
czynku na kodeńskim cmenta-
rzu. czy byli to jednak uczestnicy 
ataku na garnizon w Kodniu, czy 
też powstańcy polegli w trakcie 
innych bitew? aby odpowiedzieć 
na to pytanie, należy odnieść się 
do historycznego wymiaru sta-
rego pomnika, znajdującego się 
w niedalekiej przeszłości na ko-
deńskim cmentarzu. charaktery-
styczna była bowiem umieszczona 
na nim inskrypcja. Z jej treści 
wynikało, że była to mogiła upa-
miętniająca sześciu nieznanych 
powstańców, poległych w trakcie 
walk powstania 1863/64. Nie od-
nosiła się zatem do bitwy kodeń-
skiej, ale całej insurekcji oraz 
powstańców, którzy w tym czasie 
oddali życie za wolność ojczyzny. 
Mogły to być osoby, które poległy 
w innych bitwach, ewentualnie 
(jest to najbardziej prawdopo-

dobna wersja) powstańcy zmarli 
w Kodniu na skutek obrażeń od-
niesionych w tych starciach. Nie 
budzi wątpliwości, że takie osoby 
znajdowały się w mieście, gdyż 
Kodeń w okresie powstania sta-
nowił istotną bazę dającą bez-
pieczne schronienie i pomoc dla 
walczących oddziałów. Brak ja-
kichkolwiek nazwisk wskazuje, iż 

twórcy pomnika w okresie mię-
dzywojennym nie dysponowali 
żadnymi danymi, które pozwoli-
łyby na identyfikację powstań-
ców, a być może nie czynili tego 
w sposób zbyt dociekliwy. Praw-
dopodobnie i wśród mieszkań-
ców ówczesnego Kodnia nie 
zachowały się żadne informacje 
w tym zakresie, skoro ograni-
czono się do wskazania liczby 
pochowanych powstańców. Nie 
wiadomo skąd wzięła się ta liczba, 
ani też jakie były okoliczności 
pochówku. Wyjaśnienie wątpli-
wości wymagało odwołania się 
do materiałów archiwalnych, 
które dotyczą podejmowanych 
w latach 30-tych ubiegłego wieku 
działań zmierzających do upa-
miętnienia miejsc pochówku żoł-
n ie r z y  o r a z  p ow s t a ńców 
poległych w walce o wolność 
w okresie 1794 -1920. Związane 
to było z uchwaloną 10 stycznia 
1933 roku ustawą o grobach 
i cmentarzach wojennych, której 
celem było uregulowanie wszyst-

kich kwestii związanych z two-
rzeniem, opieką i pielęgnacją 
miejsc pamięci. Powyższy akt 
prawny wymógł podjęcie działań 
przez stosowne urzędy mających 
na celu uporządkowanie wielu 
zapomnianych i zaniedbanych 
grobów. Ich poszukiwania trwały 
zresztą już od końca lat 20-tych 
XX wieku. W ramach czynności 
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opisano także istnienie 6 mogił 
na starym kodeńskim cmentarzu. 
Nie sposób dziś stwierdzić czy 
groby te były skupione w jednym 
miejscu, aczkolwiek byłoby 
to uzasadnione, jak również 
w której części cmentarza były 
usytuowane. W świetle zachowa-
nych informacji stan mogił był 
jednak bardzo zły, skutkiem 
czego planowano ich uporządko-
wanie połączone najprawdopo-
dobniej z ich ekshumacją . 
Niezbędnym było umieszczenie 
ich w jednej, zbiorczej mogile, 
usytuowanej w centralnym miej-
scu nowo utworzonego wówczas 
cmentarza. Powstaje pytanie, czy 
jest możliwe ustalenie danych 
personalnych tych osób? Przy 
identyfikacji pochowanych w ko-
deńskiej mogile powstańców 
po raz kolejny pomocne okazały 
się księgi metrykalne. Otóż wid-
nieją w nich akty zgonów dwóch 
osób, co do których można mieć 
pewność, iż były powstańcami, 
a ich śmierć była konsekwencją 
udziału w bitwie pod Janówką 11 
lipca 1863 roku. Byli nimi: 
zmarły 13 lipca 1863 r. 25-letni 
Tomasz Rowicki, syn Tomasza 
i Julii z domu Korzeckich pocho-
dzący z folwarku Strzała pod 
Siedlcami, a także 19-letni 
Szczepan Wyszyński, syn Woj-
ciecha i anieli, którego zgon 
stwierdzono 15 lipca 1863 roku. 
Nazwiska tych osób nie są cha-
rakterystyczne dla mieszkańców 
Kodnia, jak i osób zatrudnionych 
w miejscowych dobrach. Dodać 
należy, że Tomasz Rowicki figu-
ruje jako jeden z poległych w bi-
twie pod Janówką, pochowanych 
w tamtejszej zbiorowej mogile. 
Pojawienie się wskazanych męż-
czyzn w mieście związane było 
z leczeniem doznanych obrażeń 
po wspomnianej bitwie, albo-
wiem wraz z nimi przetranspor-
towano także co najmniej dwóch 
kolejnych uczestników bitwy tj. 
Józefa Zieniewicza oraz Stani-
sława Brandtmillera, których 
kuracja zakończyła się powodze-
niem. Wszyscy należeli do od-
działu Józefa Jankowskiego. 
Z dostępnych informacji zawar-
tych w jednym z raportów ów-
czesnego burmistrza Pawła 
Tarkowskiego wynika, że Józef 
Zieniewicz ukrywany był leczony 
w domu Symeona Horoszewicza, 

proboszcza parafii greckokatoli-
ckiej w Kodniu, natomiast Stani-
sław Brandtmiller początkowo 
w domu byłego burmistrza Józefa 
Wolińskiego, a następnie emery-
towanego policjanta Eliasza Ku-
lickiego. Można zatem założyć, 
iż nie były to jedyne osoby, które 
przebywały w Kodniu na kuracji 
tym bardziej, iż Kodeń pozosta-
wał dość istotnym miejscem 
na trasie przemarszów oddziałów 
powstańczych. Nie sposób wy-
kluczyć, że w obszarze miasta 
znalazło się wielu powstańców, 
którzy zmarli w wyniku ponie-
sionych obrażeń, bądź też zostali 
przywiezieni, aby dokonać ob-
rządku pogrzebowego. Nie za-
w s z e  m o ż l i w e  b y ł o  i c h 
zidentyf ikowanie, jak miało 
to miejsce w przypadku Tomasza 
Rowickiego oraz Szczepana Wy-
szyńskiego. Bardzo często były 
to osoby z ograniczoną świado-
mością, a przecież przekaz ustny 
był w tym czasie jedynym źród-
łem informacji. W mojej ocenie 
wymienione powyżej osoby 
są dwoma z tych sześciu po-
wstańców, którzy znaleźli miejsce 
wiecznego spoczynku w kodeń-
skiej mogile. Trudno wyobrazić 
sobie, aby po spisaniu aktów 
zgonu ich zwłoki były transpor-
towane w inne miejsce. Niestety, 
w chwili obecnej brak jest jakich-
kolwiek możliwości pozwalają-
cych na identyfikację pozostałych 
4 osób, albowiem w ich przy-
padku nie zostały spisane sto-
sowne akty. Było to oczywiste, 
gdyż w ówczesnym czasie nie 
było obowiązku spisywania ak-
tów nieznanych z nazwiska po-
wstańców. Podobnie by ło 
np. z poległymi w bitwie pod 
Fajsławicami, gdzie stosowne 
akty zgonu nieznanych z imienia 
i nazwiska osób spisane zostały 
przez miejscowego proboszcza 
dopiero na polecenie władz. Ka-
płani kodeńscy mogli jedynie 
odprawić obrzędy pogrzebowe 
oraz umieścić ich mogiły w jed-
nym miejscu, aby w przyszłości 
tworzyły swoiste miejsce pamięci. 
Ze smutkiem należy zatem skon-
statować, że pamięć o owych 
sześciu powstańcach nie została 
w żaden sposób uwidoczniona 
na nowym pomniku, który 
w istocie stanowi monument 
ku czci bohaterom powstania 

oraz uczestników zwycięskiej bi-
twy o Kodeń. świadczą o tym 
inskrypcje zawarte na pomniku, 
które w przeciwieństwie do tych 
przedwojennych pomijają kwestię 
pochowanych na cmentarzu 
osób. Umieszczono tam bowiem 
słowa ostatniego dyktatora po-
wstania Romualda Traugutta 
„Skoro Bóg podzielił ludzkość 
na narody, dając każdemu z nich 
pewne odrębne cechy, każdy więc 
naród równe ma prawo do swego 
istnienia jako niezależna jednostka 
rozwijająca ze swobodą zupełną 
tę myśl , którą stwórca w jej łonie 
złożył. Umiłowanie ojczyzny i po-
noszenie dla niej największych ofiar 
to nie wybór, a obowiązek odzie-
dziczony w testamencie naszych 
ojców”, a także ogólną informację 
o czasie i miejscu bitwy kodeń-
skiej. Należy zatem żałować, 
że modernizacja zbiorowej pa-
mięci doprowadziła do zniszcze-
nia przedwojennego pomnika 
i zastąpienia go nowym, typo-
wym dla aktualnego budowni-

ct wa nagrobk iem, chociaż 
istniała możliwość jego odnowie-
nia. Pominięto przy tym zupełnie 
wspomnienie 6 poległych ofiar 
insurekcji. W mojej ocenie był 
to swoisty akt unicestwienia pa-
mięci naszych przodków gloryfi-
kujących z takim pietyzmem 
powstańców styczniowych, połą-
czony z likwidacją tak bardzo 
charakterystycznego miejsca ko-
deńskiego cmentarza. Nie może 
zmienić tego poglądu fakt 
umieszczenia chwalebnych in-
skrypcji, ze słowami Romualda 
Traugutta tym bardziej, że miały 
one zupełnie inne przeznaczenie. 
Wyrażam nadzieję, że w nieod-
ległej przyszłości możliwe będzie 
wyjście z inicjatywą umieszczenia 
stosownej informacji o rzeczywi-
stym charakterze nagrobka,  
ewentualnie, co byłoby znacznie 
cenniejsze, odbudowy nieistnieją-
cej już mogiły w jej poprzednim 
kształcie odpowiadającym przed-
wojennej tradycji.

Jarosław Onyszczuk

19 października w Stu-
dziance zorganizowano po raz 
trzeci spotkanie dla seniorów. 
Przygotowała je Rada Sołe-
cka Studzianki, Stowarzyszenie 
Rozwoju Miejscowości Stu-
dzianka przy wsparciu Urzędu 
Gminy w Łomazach. W impre-
zie uczestniczyli wójt Waldemar 
Droździuk, przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Bańkow-
ski oraz blisko 70 seniorów. Ba-
wiono się przy akompaniamencie 
formacji Koncert oraz grupy śpie-
wającej „Studzianczanie”. Były 
wspomnienia, wspólne śpiewy, 

Gmina Łomazy

Dzień seniora w Studziance
tańce i okolicznościowy tort. Nie 
zabrakło pysznych potraw oraz 
wspólnej fotografii. Jak pod-
kreślili uczestnicy imprezy, to 
jedyna okazja w roku, aby tylu 
seniorów mogło razem spędzić 
miło czas. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych. 
Imprezę finansowano z funduszy 
gminnych z udziałem sponso-
rów: wicestarosty Jana Bajkow-
skiego i radnego Marka Wilbika.  
Podziękowania należą się także 
mieszkańcom Studzianki zaanga-
żowanym w prace organizacyjne. 

Łukasz Węda

DOK. ZE STR. 25
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W y d a r z e n i a

Po raz dziesiąty centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita” byli organizatorami rankingu 
„Bezpieczny Szpital”. 7 listopada br. organizatorzy podali wyniki 
plebiscytu, w którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej znalazł się na 6 miejscu. Na uroczystej gali, która odbyła 
się w siedzibie „Rzeczpospolitej”, wyróżnienia dyrektorom najlepszych 
szpitali wręczali: cezary Rzemek, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Jerzy Hennig, dyrektor centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia oraz Bogusław chrabota, redaktor naczelny 
dziennika „Rzeczpospolita”. W rankingu uczestniczyło 256 placówek 
medycznych z całej Polski. W ocenie szpitali główny nacisk położony 
był na obszary takie, jak m.in. zarządzanie, diagnostyka, jakość usług, 
budynki, blok operacyjny, komfort pobytu pacjenta, polityka lekowa 
i certyfikaty jakości. Maksymalnie każdy szpital mógł zdobyć 1000 
punktów. Wysoka pozycja bialskiej placówki w tegorocznym plebiscycie 
to dla mieszkańców naszego regionu gwarancja wysokiej jakości usług 
medycznych, świadczonych przez WSzS. Dyrektor Dariusz Oleński 
składa gratulacje i podziękowania wszystkim pracownikom szpitala.

Joanna Kozłowiec

6 listopada w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dę-
blinie zorganizowano Konwent Starostów Powiatów Województwa 
Lubelskiego. Omawiali oni m.in. projekt nowego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-20 oraz rozmawiali o problemach 
związanych z restrukturyzacja szpitali powiatowych. Obecny na kon-
wencie był Tadeusz Łazowski, starosta bialski. Starostowie powiatów 
województwa lubelskiego poparli, przygotowany przez samorząd 
województwa, projekt nowego RPO, który zawiera propozycje wyko-
rzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej. Oce-
niając projekt RPO na latach 2014 – 2020 samorządowcy przyznali, 
że cieszą ich deklaracje samorządu województwa dotyczące wsparcia 
dla dużych projektów systemowych. Powiaty przygotowały wspólnie 
trzy propozycje. Jedna dotyczy przebudowy dróg, druga doposażenia 
szpitali, a trzecia rozwoju szkolnictwa zawodowego. Ustalono, że zo-
stanie opracowany jeszcze jeden projekt, dotyczący cyfryzacji zasobów 
geodezyjnych. Gościem posiedzenia był Wojciech Piekarczyk – pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, który poinformował o możliwościach wspar-
cia powiatowych zadań w zakresie gospodarki leśnej. Uzgodniono, 
że w najbliższym czasie opracowana zostanie skala potrzeb w tym 
zakresie na najbliższych pięć lat i na tej podstawie samorządy powia-
towe będą mogły występować do funduszu o dotacje na ten cel albo 
preferencyjne pożyczki. Obecny był też prof. Sławomir Rudzki, woje-
wódzki konsultant do spraw transplantologii, który przedstawił efekty 
dotychczasowych działań w zakresie transplantologii klinicznej oraz 
potrzeby wsparcia tej idei przez środowiska samorządowe. Z zaprezen-
towanych danych wynika, że w ostatnich latach liczba dokonywanych 
przeszczepów powoli, ale systematycznie rośnie. Poruszono również 
kwestie związane z uwarunkowaniami prawnymi i ekonomicznymi 
przesądzającymi o przyszłości szpitali samorządowych, możliwościami 
finansowania inwestycji w ochronie zdrowia przy wsparciu środków 
unijnych, jak również rozpatrywano korzyści i zagrożenia związane 
z przekształceniem SP ZOZ w spółki kapitałowe. (a)

Były dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultur y w Bia łej 
Podlaskiej, zarazem wieloletni 
działacz amatorskiego ruchu 
folklorystycznego Janusz Izbi-
cki został niedawno odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Działalność 
rozpoczął jako członek Zespołu 
Tańca Ludowego przy Studium 
Nauczycielskim im. andrzeja 
Struga w Lublinie. Po roz-
poczęciu studiów na UMcS 
w Lublinie został aktywnym 
członkiem Zespołu Tańca Lu-
dowego UMcS do ich ukończe-
nia w roku 1972. Po powrocie 
do rodzinnej Białej Podlaskiej, 
założył w 1974 r. z żoną Marią 
Zespół Tańca Ludowego „Bia-
wena” przy Zakładach Prze-
mysłu Wełnianego „Biawena”. 
Kieruje nim do dnia dzisiej-
szego. „Biawena” reprezentowała 
Polskę i Podlasie na   między-
narodowych festiwalach i prze-
glądach w 21 państwach na 4 
kontynentach. W roku 1979 Iz-
bicki odznaczony został Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Potem 
za pracę dla środowiska bial-
skiego wyróżniony został Zło-
tym Krzyżem Zasługi. W 1995 r. 
wojewoda bia lskopodlask i-

Konwent Starostów 
w Dęblinie

Biała Podlaska

Bialski szpital w pierwszej 
dziesiątce rankingu

Biała Podlaska

Wyróżnienie 
działacza kultury

powołał go na stanowisko za-
stępcy dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Kultury. cztery lata 
później prezydent aleksander 
Kwaśniewski odznaczył szefa 
„Biaweny” Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
W tym też roku nagrodzono go 
Wawrzynem Podlasia. Otrzy-
mał też nominację na dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Kultury. 
Kierował nim do końca 2011 r., 
kiedy przeszedł na emeryturę. 
Zasłynął jako organizator wielu 
imprez o charakterze między-
narodowym, ogólnopolskim, 
regionalnym i miejskim. Zespół 
Tańca Ludowego „Biawena” pod 
jego kierownictwem prezento-
wał tańce narodowe i folklor 
podlaski na wielu festiwalach 
międzynarodowych, dzięk i 
czemu w roku 2009 za promocję 
tradycji i kultury ludowej Pod-
lasia został wyróżniony Bialską 
Nagrodą Kultury im. anny 
z Sanguszków Radziwiłłowej. 
11 listopada br. wojewoda lu-
belska Jolanta Szołno- Koguc 
uhonorowała emerytowanego 
dyrektora Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Gra-
tulujemy.

(a)
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Trójstronna współpraca mię-
dzy Polską, Białorusią i Ukrainą 
nie skończy się w 2013 roku. 
Z myślą o nowych funduszach 
Unii Europejskiej dla regionów 
przygranicznych w Urzędzie 
Marszałkowskim powstaje strate-
gia, która ma pomóc w tworzeniu 
wspólnych projektów i obszarów 
wsparcia w latach 2014-2020. 
Międzynarodowa współpraca 
transgraniczna, choć rzadko jest 
o niej głośno, w dużym stopniu 
przyczynia się do rozwoju polskich 
województw, Wzajemne kon-
takty wzmacniają relacje między 
sąsiadującymi regionami i popra-
wiają funkcjonowanie lokalnych 
samorządów. Nie ma wątpliwo-
ści, że partnerstwo pozytywnie 
wpływa na pobudzanie turystyki, 
rozbudowę infrastruktury oraz 
prowadzi do kulturowego i edu-
kacyjnego rozwoju regionów 
po dwóch stronach granicy. Służy 
też ich promocji. Wraz z wstąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej, 
nasza wschodnia granica stała 
się jednocześnie granicą całej 
wspólnoty. W efekcie współpraca 
z regionami państw wschodnich 
nabrała nowego znaczenia. Mimo, 
że zacieśniliśmy więzi z Europą 
Zachodnią, nie zrezygnowali-
śmy z kontaktów z jej wschodnią 
częścią. Eksperci nie mają wąt-
pliwości, że wspólne inicjatywy 
z partnerami z Białorusi i Ukra-
iny, mogą przynieść nam wiele 
korzyści. Najważniejsze to roz-
budowa infrastruktury granicznej 
i turystycznej, działania na rzecz 
ochrony środowiska oraz prze-
kazanie polskich doświadczeń 
wschodnim regionom starego 
kontynentu, które jednocześnie 
są ważnym elementem zapobie-
gania marginalizacji wschodnich 
województw Polski. Współpracę 
zagraniczną sąsiadujących regio-
nów, choć położonych po dwóch 
stronach granicy, trzeba traktować 
jako warunek konieczny dla wzro-
stu ich atrakcyjności inwestycyjnej 
i gospodarczej.

– Nasze województwo leży 
na zewnętrznej granicy Unii Eu-
ropejskiej. Graniczy bezpośrednio 
z Białorusią i Ukrainą na od-
cinku prawie 470 km. Położenie 
przygraniczne może być źródłem 
zarówno szans jak i zagrożeń dla 

Budowa partnerstwa na rzecz strategii transgranicznej
regionu. Jednym z warunków 
przezwyciężenia peryferyjności 
województwa może być między 
innymi wszechstronny rozwój 
współpracy z Ukrainą i Białoru-
sią – podkreśla Bogdan Kawałko, 
dyrektor departamentu polityki 
regionalnej.

Unia Europejska chce, aby 
do 2020 roku zmniejszył się 
stopień peryferyjności obsza-
rów przygranicznych, np. przez 
rozszerzenie relacji krajowych 
i międzynarodowych. Ma to do-
prowadzić do zwiększenia inte-
gracji terenów przygranicznych 

oraz stopniowego kształtowa-
nia się obszarów powiązanych 
ze sobą gospodarczo, społecznie 
i komunikacyjnie. Dla woje-
wództwa lubelskiego partnerstwo 
z regionami z Białorusi i Ukra-
iny nie jest nowością. – W przy-
szłości powinniśmy wykorzystać 
dotychczasowe, dobre doświad-
czenia i tradycje współpracy 
do rozwijania więzi gospodar-
czych, naukowych i kulturowych 
zarówno na poziomie regional-
nym, jak i lokalnym, zwłaszcza 
w tych dziedzinach, które wpły-
wają na wzrost konkurencyjności 
oraz rozwój infrastruktury gra-
niczneji transportowej, edukacji, 

energii, kultury, ochrony środo-
wiska, turystyki, a także przed-
siębiorczości – wymienia Bogdan 
Kawałko. Sprzyjać temu może 
fakt, że jednym z głównych ce-
lów unijnej polityki spójności jest 
budowanie współpracy terytorial-
nej i przeciwdziałanie margina-
lizacji obszarów problemowych, 
które pojawiają się na styku Unii 
Europejskiej oraz jej najbliższych 
sąsiadów.

Mając na uwadze st ra-
tegiczne partnerstwo Polski, 
Ukrainy i Białorusi, a także jego 
znaczenie dla regionów transgra-

nicznych, zrodziła się potrzeba 
stworzenia wspólnych podstaw 
długofalowej współpracy przy-
granicznej miedzy regionami 
trzech państw. Z inicjatywy 
Krzysztofa Hetmana, marszałka 
województwa lubelskiego, roz-
poczęto prace nad Strategią 
Transgraniczną Województwa 
Lubelskiego, Obwodu Lwow-
skiego, Obwodu Wołyńskiego 
i Obwodu Brzeskiego na lata 
2014-2020.

W celu opracowania wspól-
nego dokumentu w Departamen-
cie Polityki Regionalnej został 
przygotowany projekt – Bu-
dowanie Partnerstwa na rzecz 

wypracowania Strategii Trans-
granicznej na lata 2014-2020, 
który otrzymał grant w konkursie 
ogłoszonym przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych – Wsparcie 
obywatelskiego i samorządowego 
wymiaru polskiej polityki zagra-
nicznej 2013.

Realizacja projektu umożliwi 
promowanie dobrosąsiedzkich 
stosunków przez ustalenie naj-
ważniejszych wspólnych przed-
sięwzięć. Jego zadaniem jest 
wzajemna, partnerska relacja, 
między regionami dla osiągnięcia 
długofalowego i bezpośredniego 
dialogu międzynarodowego po-
między wspólnotami samorzą-
dowymi i regionalnymi.

Ważnym elementem prac 
nad projektem będzie stworze-
nie transgranicznego systemu 
wzajemnych relacji i budowanie 
partnerstwa na rzecz opracowa-
nia przyszłych projektów oraz 
wspólnych obszarów wsparcia 
w ramach nowej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Do kierowa-
nia projektem powołano Grupę 
Roboczą. Tworzą ją przedsta-
wiciele regionów partnerskich: 
Obwodu Wołyńskiego, Obwodu 
Lwowskiego i Brzeskiego. Koor-
dynatorem prac nad Strategią jest 
Bogdan Kawałko, dyrektor De-
partamentu Polityki Regionalnej. 
Ekspercki głos w pracach Grupy 
Roboczej należy do prof. an-
drzeja Miszczuka z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Dotychczas odbyły się trzy 
posiedzenia Grupy Roboczej. 
W ich trakcie została opracowana 
diagnoza społeczno-ekonomiczna 
obszaru objętego strategią, cel 
główny dokumentu oraz cele 
szczegółowe. Wytyczono też kie-
runki działań oraz przedstawiono 
analizę SWOT. Obserwatorem 
trzeciego spotkania Grupy Robo-
czej była agata czyrsznic-Dobro-
wolska, dyrektor z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. cały 
projekt kosztował ponad 138 tys. 
zł. Dotacja z MSZ wyniosła pra-
wie 110 tys. zł. Na jego realiza-
cję Urząd Marszałkowski ma 6 
miesięcy, od czerwca do listopada 
2013 roku.

Magdalena Fotek-Kułak
Euroregion Bug

Wo j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e
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G m i n a  K o d e ń                 

27 października po raz dzie-
wiąty w Gminnym centrum, 
Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kodniu odbyły się Powiatowe 
Kodeńskiej Spotkania z Poezją 
i Pieśnią Maryjną poświęcone 
pamięci Jana Pawła II. Współ-
organizatorami spotkania byli: 
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, wójt gminy Kodeń, 
Biblioteka Publiczna gminy 
Kodeń oraz Gminne centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kodniu. Zanim rozpoczęła 
się prezentacja przygotowanych 
utworów, uczestnicy oraz zapro-
szeni goście udali się do pomnika 
Jana Pawła II na kodeńską Kal-
warię. Tu została odśpiewana 
„Barka” ulubiona pieśń papieża, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Recytatorzy i wokaliści z powiatu 
bialskiego oddali cześć Matce 
Bożej i uczcili pamięć papieża 
Jana Pawła II.

Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że Polacy w szczególny 
sposób czczą Matkę Bożą. 
Ta miłość do NMP przeja-
wia się w różnorakich formach 
kultu. czci Maryi poświęcone 
są katedry, bazyliki, kościoły 
i kaplice. Ku jej czci postawiono 
tysiące przydrożnych i polnych 
kapliczek. Wielbimy Maryję pod 
wieloma tytułami. W ciągu roku 

Spotkania z poezją 
i pieśnią maryjną

liturgicznego obchodzonych jest 
wiele uroczystości, świąt i wspo-
mnień. Wielbimy ją szczególnie 
w maju, w październiku śpiewa-
jąc pieśni i odmawiając różaniec.

Nie można rozdzielić osób 
papieża i Maryi. To ona przyjęła 
go pod swój płaszcz. Karol Woj-
tyłą przyszedł na świat w roku 
1920 w maju, miesiącu Maryi. 
Rósł pod jej opieką, wśród nad-
chodzących z rąk opatrzności 
wydarzeń pierwszego roku życia, 
zwłaszcza utraty mamy i brata. 
Jan Paweł II jest dla nas przykła-
dem powierzenia siebie samego 
kierownictwu Maryi. Najwięk-
szym świadectwem naszej pa-
mięci o Janie Pawle II, jakie 
możemy złożyć, jest rozważanie 
jego jakże głębokich i wymow-
nych słów oraz oddania Matce 
Bożej poprzez śpiewanie pieśni 
poświęconych właśnie Jej. Dzięki 
naszym spotkaniom chcemy po-
kazać, że w dzisiejszym „szybkim 
życiu”, kiedy brakuje nam czasu 
warto, jest się zatrzymać, oddać 
się zadumie, rozważyć słowa na-
szego rodaka, które pozostawił 
jako przesłanie właśnie dla nas. 
Pozostawił nas pod Maryi bez-
ustannym opiekuńczym płasz-
czem.

IX Powiatowe Spotkanie 
z Poezją i Pieśnią Maryjną po-

święcone pamięci Jana Pawła II 
przebiegała w bardzo sympa-
tycznej atmosferze. Wśród gości 
zaproszonych byli: anna Jóźwik 
ze Starostwa Powiatowego z Bia-
łej Podlaskiej, Kazimiera ada-
miec, radna powiatu bialskiego; 
Halina Szkodzińska, sekretarz 
gminy, Ryszard Zań, wójt gminy 
Kodeń, Stanisław Kałużyński, 
przewodniczący Rady Gminy; 
ksiądz Jan Grajko, proboszcz 
parafii prawosławnej w Kodniu, 
ojciec Bernard Briks, proboszcz 
parafii św. anny w Kodniu oraz 
ojciec Michał Haidrych, wika-
riusz parafii św. anny w Kodniu.

Podczas tegorocznych spot-
kań zaprezentowało się 29 wyko-
nawców były to soliści, duety jak 
i większe zespoły wykonawców. 
Uczestnicy przygotowali dwa 
dowolne wybrane przez siebie 
utwory (poezja, pieśń) o tema-
tyce związanej i poświęconej 
Matce Bożej oraz autorstwa Jana 
Pawła II lub poświęcony jego pa-
mięci. Prezentowane utwory były 
bardzo dobrze dobrane przez 
każdego uczestnika i były pozy-

tywnie odbierane przez zgroma-
dzoną publiczność. Zaproszeni 
goście po każdym występie wrę-
czali uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy, publikacje książkowe 
i monety dotyczące gminy Ko-
deń oraz aniołka, który ma przy-
pominać o tym wyjątkowym 
dniu. Profesjonalne nagłośnie-
nie i oświetlenie stworzyło nie-

powtarzalne efekty spotkania, 
a to dzięki Piotrowi Skolimow-
skiemu, dyrektorowi GcKSiT. 
Spotkania kodeńskie nie mają 
charakteru konkursowego , jed-
nak organizatorzy przewidzieli 
wyróżnienia za prezentacje, które 
najbardziej się podobały. Oto wy-
różnienia: aleksandra Marecka 
lat 9 z Kodnia, aleksandra Sa-
charczuk lat 9 z Kodnia, Elżbieta 
Gruszkowska ze Sławatycz, chór 
męski Wiarus i chór parafialny 
chrystusa Króla z Międzyrzeca 
Podlaskiego, zespół śpiewaczy 
Podlasianki z Rokitna, zespół 
śpiewaczy z Kodnia, Katarzyna 
Huk lat 10 z Ojczyna, Dominika 
Siejak lat 12 z Terespola, Kata-
rzyna artyszuk lat 13 z Janowa 
Podlaskiego, Klaudia Martyniuk 
lat 11 z Zabłocia.

Wyróżnione osoby i zespoły 
otrzymały od wójta Ryszarda 
Zania piękne anioły, które mają 
im towarzyszyć w codziennym 
życiu, przynosić szczęście i przy-
pominać o słowach Jana Pawła 
II, których tak wiele padło pod-
czas tegorocznego spotkania. 

Organizatorzy przygotowali 
również podziękowania dla 
osób, którzy poświęcili swój 
czas na przygotowanie uczest-
ników do prezentacji utworów. 
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom, zaproszonym 
gościom i zgromadzonej pub-
liczności za udział w spotkaniu.

Wanda Kopczyńska
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Partnerstwo to ludzie i or-
ganizacje przedstawiciele 
sektora publ icznego, 

prywatnego i społecznego, któ-
rzy angażują się w dobrowolny, 
przynoszący wzajemne korzyści, 
nowatorski związek dla podjęcia 
wspólnych celów społecznych 
poprzez połączenie swoich zaso-
bów i wiedzy (The copenhagen 
centre). a zatem partnerstwo 
jest deklaracją woli, że chcemy 
współpracować na rzecz swojej 
lokalnej społeczności, wnosząc 
w partnerstwo swój potencjał. 
Można porównać partnerstwo 
do „lidera zbiorowego”, który 

współuczestniczy w rozwiązy-
waniu lokalnych problemów i za-
spokajaniu potrzeb społecznych.

Korzyści z partnerstwa to inte-
gracja lokalnych inicjatyw w więk-
sze przedsięwzięcia (programy); 
wykorzystanie mocnych stron 
różnych sektorów (publicznego, 
pozarządowego, prywatnego). 
Partnerstwo powinno uruchomić 
proces budowania współpracy 
na poziomie wspólnot lokalnych.

Unia Europejska promuje 
partnerstwa w przekonaniu, 
że ani rynek, ani państwo, ani 
społeczeństwo obywatelskie nie 
są w stanie samodzielnie radzić 
sobie ze złożonymi problemami 
rozwoju gospodarczego i to-
warzyszącymi im zmianami 
społecznymi. animatorzy Re-

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

gionalnych Ośrodków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w całej Polsce inicjują i wspierają 
powstawanie i rozwój partnerstw 
lokalnych. ROEFS w Białej Pod-

laskiej obsługuje cztery powiaty: 
bialski, radzyński, parczewski, 
łukowski oraz miasto Biała Pod-
laska. Na tym terenie od 2007 r. 
powstało 29 partnerstw, w tym 
w ostatnich latach na terenie 
gmin: Tuczna, Zalesie, Piszczac 
– powiat bialski; Kąkolewnica, 

czemierniki – powiat radzyń-
ski; Łuków, Trzebieszów – po-
wiat łukowski; Siemień – powiat 
parczewski oraz partnerstwo 
na rzecz kultury pięciu gmin 
„Doliny Zielawy”. Należy pamię-
tać, że to odrodzony samorząd 
gminny w 1990 r. dał podstawy 
do rozwoju społeczności lokal-
nych. Rozwój lokalny rozpoczyna 
się z chwilą, kiedy ludzie zdają 
sobie sprawę, że ani państwo, ani 
gospodarka rynkowa nie zaspokoi 
ich potrzeb i nie rozwiąże proble-
mów, jeżeli nie ma po temu woli 
w nich samych. Rozwój lokalny 
jest wieloaspektowym procesem 
zmiany społecznej dokonują-
cym się w układzie lokalnym, 
w który wpisuje się aktywność 
instytucji,organizacji, przedsię-

biorców oraz lokalnych liderów 
i aktywnych mieszkańców da-
nego terenu.

Partnerstwa lokalne, roz-
wojowe powinny odkrywać 

i aktywizować zasoby lokalne, 
rozumiane jako „zdolność jed-
nostek, organizacji i biznesu oraz 
samorządu lokalnego do współ-
pracy, uczenia się i podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
tak teraźniejszości, jak przy-
szłości społeczności, a także 
do wspólnej pracy nad ich reali-
zacją”. a wiec pojęcie zasobów lo-
kalnych z jednej strony pokazuje 
aktualną kondycję społeczności 
lokalnej, z drugiej jej potencjał, 
który może zostać uruchomiony 
do rozwoju lokalnego.

Na zasoby lokalne składają 
się trzy typy kapitałów: ludzki 

(talenty i umiejętności); spo-
łeczny (więzi, zaufanie, normy 
współpracy) oraz infrastruktu-
ralny (zasoby organizacyjne lo-
kalnych instytucji, organizacji 
pozarządowych i przedsiębior-
ców). W literaturze przedmiotu 
uważa się, że zasoby lokalne 
to zjawisko dynamiczne, nie zaś 
stały element charakterystyki 
społeczności. a więc od aktyw-
ności i zaangażowania społecz-

ności lokalnej zależy zarówno 
poziom kapitałów jak i zasobów 
lokalnych. Obserwując rozwój 
społeczności lokalnych na terenie 
działania ROEFS w Białej Pod-

laskiej należy podkreślić wzrost 
lokalnych aspiracji. Ludzie an-
gażują się w różnorodne inicja-
tywyi odnoszą sukcesy. Sukces 
rodzi zarówno wzrost aspiracji jak 
i chęć dalszego działania.

Kończy się jeden okres 
programowania środków Unii 
Europejskiej, który był szansą 
dla wielu społeczności lokal-
nych. cześć inicjatyw została 
zrealizowana, inne dopiero 
są planowane. aktualnie jest 
mniej konkursów, w których 
mogłyby uczestniczyć lokalne 
organizacje pozarządowe. Wiele 
z tych inicjatyw ludzie realizują 

własnymi siłami, przy minimal-
nym zaangażowaniu środków 
f inansowych. Widoczna jest 
konieczność przygotowania się 
do kolejnej perspektywy finan-
sowej poprzez: diagnozowanie 
lokalnych potrzeb i podejmo-
wanie prób tworzenia planów 
działania,wspieranie liderów 
lokalnych oraz wzmacnianie 
istniejących partnerstw.

Ewa Koziara, animator RoEFs

Partnerstwo lokalne a rozwój

Gmina tuczna: Uczestnicy projektu „Z duchem tradycji w przyszłość”, który 
był zrealizowany w 2011 r.

 Gmina Komarówka podlaska: spotkanie informacyjne 
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G m i n a  K o d e ń

Od prawie 20 lat na prze-
łomie października i listopada 
w gminie Kodeń obchodzone 
są Dni Seniora. Z inicjatywy 
wójta, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Sto-
warzyszenia Inicjatyw Społecz-
nych „Jedność” zorganizowano 
uroczyści z okazji święta senio-
rów w miejscowościach: Kąty, 
Kostomłoty, Dobromyśl i Za-
błocie. Gminne obchody Dnia 
Seniora świętowano 14 listopada 
w Gminnym centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu. 

Stały się one okazją do wręcze-
nia przez wójta Ryszarda Zania 
oraz pracowników Urzędu Stanu 
cywilnego medali za długo-
letnie pożycie przyznane przez 
prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego parom małżeń-

Docenieni ludzie 
złotego wieku

skim obchodzącym pięćdziesiątą 
rocznicę ślubu. Natomiast listy 
gratulacyjne otrzymali senio-
rzy z okazji pięćdziesiątej piątej, 
sześćdziesiątej oraz sześćdziesiątej 
piątej rocznicy ślubu. Następnie 
wójt złożył jubilatom i wszystkim 
seniorom najserdeczniejsze życze-
nia. Dni Seniora to szczególny 
czas i święto, o którym nie chcemy 
zapominać. Udział starszych osób 
w tworzeniu rzeczywistości, która 
dziś jest już teraźniejszością, za-
sługuje na podkreślenie. Właś-
nie ta teraźniejszość, budowana 

na przywiązaniu rodzinnym, 
przekazywaniu wartości ducho-
wych, poświęceniu osobistym, 
mądrości życiowych czerpa-
nych z własnych doświadczeń 
jest warta tego, by o nią dbać 
i mieć o niej żywą pamięć. Se-

niorzy zasługują na najpięk-
niejszą wdzięczność! Od nich 
młodzi ludzie mogą uczyć się 
życia w różnych jego przejawach: 
pracowitości, cierpliwości, samo-
zaparcia, wytrwałości, rozwagi, 
wewnętrznego spokoju i prze-
jawiania prawdziwych uczuć. 
Podczas święta seniorów został 
zaprezentowany program arty-
styczny w wykonaniu grupy tea-
tralnej Perły Życia, składającej się 
z uczestników środowiskowego 
Domu Samopomocy i Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kodniu. 
Uczestnicy wystąpili w spektaklu 
literacko – taneczno – muzycz-
nym „Hrabina cosel”, w którym 
ukazali swoje zdolności aktor-
skie, pasję artystyczną i praw-
dziwe, ludzkie emocje. Przenieśli 
zebranych w czasy augusta II 
Mocnego dzięki swojemu zaan-
gażowaniu, niesamowitej ekspre-

sji oraz strojom wystylizowanym 
na epokę Saską. Razem z Wójtem 
Gminy Kodeń Ryszardem Za-
niem przedstawili także repertuar 
wokalno – taneczny, który ukazał 
ich radość życia i pasje muzyczne. 
Zdolności wokalne zaprezento-
wał zespół śpiewaczy z Kostomłot 
I pod kierunkiem dyrektora 
Gminnego centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu Pio-
tra Skolimowskiego, a w solowym 
wystąpieniu Jadwiga Filipowicz 
z Kodnia. Podczas uroczystości 
dobrą zabawę zapewnił zespół 
Silverband z Kodnia.

Na tym spotkaniu odbyła 
się również prezentacja publika-
cji „Twarze niepełnosprawności 
obrazem dusz – niepełnosprawny 
w środowisku wiejskim”. Wy-
dawnictwo ukazało się dzięki 
uzyskaniu części środków finan-

sowych poprzez udział w projek-
cie współfinansowanym przez 
budżet województwa lubelskiego 
w ramach zadania publicznego 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego”. Porusza problematykę 
osób niepełnosprawnych. „Twa-
rze niepełnosprawności obrazem 
dusz – niepełnosprawny w śro-
dowisku wiejskim” to wspiera-
nie działalności mającej na celu 
zmianę wizerunku osoby niepeł-
nosprawnej. Ma na celu dążenie 
do zmiany mentalności i postrze-
gania osób niepełnosprawnych. 
Pragnie wskazywać, jak ważne 
jest budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego, które jest 
wrażliwe na potrzeby słabszych 
i potrzebujących oraz gotowe 
na tworzenie warunków do roz-
woju i zaspokojenia potrzeb nie-
pełnosprawnych. Przedstawia 

opinie i poglądy ludzi, którym 
bliska jest problematyka niepeł-
nosprawności. Przybliża prob-
lemy tych osób z perspektywy 
naukowej, psychologicznej, spo-
łecznej, artystyczno – kultural-
nej i literackiej. Zamieszczone 
w publikacji fotografie prezen-
tują ciekawe osobowości z grupy 
teatralnej Perły Życia. Mają one 
dostarczyć pozytywnych emocji, 
wrażeń estetycznych i przyczynić 
się do wzrostu akceptacji człon-
ków tej grupy w społeczeństwie. 
Dla nich samych wydawnictwo 
„Twarze niepełnosprawności 
obrazem dusz – niepełnosprawny 
w środowisku wiejskim” powinno 
być sposobnością podbudowania 
poczucia własnej wartości oraz 
przekonania się, że są wyjątko-
wymi i niepospolitymi ludźmi.

Beata Kupryś
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R o z m a i t o ś c i

Trwa policyjna kampania, 
której hasłem przewodnim jest: 
Kieruj się rozsądkiem. Realizo-
wana jest ona w ramach projektu 
współfinansowanego ze środ-

ków Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy. Kampania 
adresowana jest do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem: 
motocyklistów, osób starszych 
(+60) i pieszych. Mimo spadku 
liczby wypadków drogowych i ich 
ofiar, stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce wciąż jest 
niezadowalający. W 2012 roku 
na milion mieszkańców naszego 
kraju liczba zabitych w wypadkach 
wyniosła 93 (w Niemczech 44, we 
Francji 56, w anglii 28, w Słowacji 
55. Jednak kwestią bezsporną jest 
fakt, że poprawa bezpieczeństwa 
na polskich drogach ma charakter 

12 listopada przypada wspo-
mnienie świętego Jozafata Kun-
cewicza, biskupa i męczennika, 
patrona diecezji siedleckiej. 
Jest to dzień jego męczeńskiej 
śmierci, którą poniósł w 1623 r. 
Jan Kunczyc (nazwisko zmienił 
później na Kuncewicz) urodził 
się w 1580 r. we Włodzimierzu 
Wołyńskim w pobożnej, miesz-
czańskiej rodzinie prawosław-
nej. Wysłany do Wilna na nauki 
do zawodu kupieckiego, zetknął 
się tam z unią. W 1604 r. wstą-
pił do klasztoru bazylianów, 
przyjął imię Jozafat i święcenia 
w monasterze św. Jerzego. Jako 
brat zakonny kształcił się w fi-
lozofii, teologii, języku starosło-
wiańskim i liturgii na akademii 
Wileńskiej. W 1609 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie i został 
magistrem nowicjatu. W roku 
1613 powierzono mu funkcję 
przełożonego klasztoru i koś-
cioła bazylianów w Wilnie. Już 

Historia

Kuncewicz 
– podlaski męczennik

w 1617 r. został mianowany ar-
cybiskupem Połocka. Wyróż-
niał się ascetycznym życiem, 
pobożnością, posługą chorym 
i ubogim. Znany był z niezłom-
nej walki o prawa unii oraz 
właściwy pobożny kult. Owa 
aktywność budziła niechęć prze-
ciwników unii, co doprowadziło 
ostatecznie do spisku na jego 
życie i w okrutny sposób za-
mordowania. Kult świętości spo-
wodował, że już w roku 1643 r. 
 został beatyfikowany, a w 1867 r. 
kanonizowany. Początkowo do-
czesne szczątki znajdowały się 
w miastach Białorusi, na Litwie, 
w Polsce. W 1667 r. powróciły 
do Połocka. Jednak w obawie 
przed profanacją traf iły one 
do Białej Podlaskiej, gdzie zo-
stały umieszczone w pałacowej 
kaplicy. Potem księżna anna 
z Sanguszków Radziwiłłowa 
ufundowała barokowy kościół 
i klasztor oo. Bazylianów, by re-

Biała Podlaska

Kieruj się rozsądkiem
postępujący, zwłaszcza jeśli weź-
miemy pod uwagę dynamiczny 
wzrost liczby pojazdów. W 1991 
roku, w którym odnotowano  
7 901 osób zabitych w wypadkach 

drogowych zarejestrowanych było 
9 860 739 pojazdów silnikowych, 
w 2012 było 3 571 zabitych i 24 
189 370 pojazdów – więcej o ponad 
14 mln pojazdów i mniej o 4330 
zabitych). Poprawa bezpieczeń-
stwa nie następuje samoistnie, od 
lat wiele instytucji i organizacji, 
wśród nich także Policja, czynią 
starania aby na drogach było bez-
pieczniej, podkreślając jak ważny 
jest w tej dziedzinie tzw. czynnik 
ludzki. W sprawach związanych 
z kształtowaniem zachowań nie-
zwykle istotna jest świadomość 
uczestników ruchu, ich postawa 
moralna i kultura.

KMP Biała Podlaska

likwie były umieszczone w god-
nej sobie świątyni. Po upadku 
powstania styczniowego carat 
likwiduje klasztory, a relikwie 
ukrywa, celem niedopuszczenia 
rozszerzania się kultu patrona 
powstańców. W 1915 r. wy-
dobyto je i trafiły do Wiednia, 
a od 1949 r. spoczywają w ba-
zylice św. Piotra w Watyka-
nie. Kościół Narodzenia NMP 
w Białej Podlaskiej jest szcze-
gólnym miejscem kultu św. Jo-
zafata. Powstał przecież, by być 
godnym miejscem spoczynku 
doczesnych szczątków świę-
tego. Tu dzięki staraniom ks. E. 
Barbasiewicza relikwie w 1969 
r. trafiły z powrotem do Białej 

Podlaskiej. Tu także znajduje 
się wyjątkowy obraz Jozefa 
Simmlera przedstawiający mę-
czeństwo Jozafata Kuncewicza, 
który powstał w 1861 r. a w Bia-
łej Podlaskiej jest od 1927 r. Nic 
zatem dziwnego, że co roku pa-
rafia obchodzi uroczystości od-
pustowe swojego patrona. Tak 
też było 10 listopada br. W tym 
dniu mszy św. odpustowej prze-
wodniczył oraz wygłosił na niej 
homilię ks. Zbigniew Nikoniuk, 
proboszcz neounickiej para-
fii w Kostomłotach. Następnie 
wierni odmówili litanię do św. 
Jozafata i mieli możliwość oddać 
cześć i ucałować relikwie.

Anna Jóźwik
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Po wyzwoleniu Terespola 
w końcu lipca 1944 r. 
jego mieszkańcy przystą-

pili do odbudowywania swojej 
„małej ojczyzny”. W tym czasie 

jeszcze przez Terespol, szosą 
warszawska i koleją, przetaczały 
się olbrzymie ilości żołnierzy 
i sprzętu dla potrzeb frontu, 

który przebiegał na linii Wisły. 
Pomimo dużych problemów 
społeczno-ekonomicznych spo-
wodowanych skutkami II wojny 
światowej, szybko następowała 
aktywizacja społeczna mieszkań-
ców Terespola i okolic. Jednym 
z ważnych zadań dla społeczności 
lokalnej w Terespolu była kwe-
stia zorganizowania szkolnictwa. 
Wykształcenie stwarzało bowiem 
szansę awansu społecznego 
i umożliwiało poprawę trudnych 
warunków materialnych. Jednak 
ze względu na problemy lokalowe 
i kadrowe nie była to sprawa ła-
twa. W mieście funkcjonowały 
dwie szkoły podstawowe: przy 
kościele dla dzieci z miasta oraz 
przy pomniku dla dzieci z przed-
mieścia i okolic, nie było nato-
miast szkoły średniej. Dlatego 
decyzja o jej utworzeniu była 
niezwykle istotna dla dalszego 
rozwoju miasta. Przed wojną 
młodzież z Terespola uczęszczała 
do szkół ponadpodstawowych 

znajdujących się w Brześciu. 
Działało tam bowiem sześć szkół 
średnich ogólnokształcących oraz 
dziewięć szkół zawodowych. 
Dużą popularnością wśród brze-

skiej i terespolskiej młodzieży 
cieszyło się państwowe koeduka-
cyjne gimnazjum im. Romualda 
Traugutta.

Z inicjatywą utworzenia 
w Terespolu średniej szkoły ogól-
nokształcącej wystąpił kierownik 
szkoły podstawowej w Terespolu 
Józef Sosnowski. Na posie-
dzenia rady pedagogicznej 26 
sierpnia 1944 r. przedstawił on 
swoje starania na rzecz utwo-

rzenia gimnazjum. Otrzymał 
poparcie wszystkich nauczycieli 
i w tym samym dniu złożył 

stosowne pismo w kuratorium. 
Już kilka dni później (30 sierp-
nia) kuratorium wydało zgodę 
na utworzenie średniej szkoły 
ogólnokształcącej. Gimnazjum 

zaczęło funkcjonować z dniem 1 
września 1944 r. pod nazwą Koe-
dukacyjne Gimnazjum Miejskiej 
Rady Narodowej w Terespolu n/

Bugiem. Funkcję dyrektora Miej-
ska Rada Narodowa powierzyła 
Józefowi Sosnowskiemu.

chociaż znajdowało się ono 
pod opieką Miejskiej Rady Na-
rodowej miało bardziej charakter 
szkoły prywatnej niż samorządo-
wej. świadczyły o tym wnoszone 

przez uczniów opłaty za naukę 
oraz fakt, iż Miejska Rada Naro-
dowa nie wykazywała większego 

zainteresowania szkołą, pozosta-
wiając wszelkie decyzje odnośnie 
funkcjonowania placówki dyrek-
torowi J. Sosnowskiemu oraz 
przekazując na jej rzecz w roku 
szkolnym 1944/45 zaledwie 
3 800 zł, co stanowiło zaledwie 
1,5% wydatków szkoły. W tym 
okresie wynosiły one ponad 
265 000 zł (sam opał kosztował 
10 000 zł, a pensje nauczycieli 
200 000 zł). Największe wpływy 
do budżetu szkoły zapewniały 
opłaty miesięczne wnoszone 
przez uczniów, dały one dochód 
ogólny wynoszący 252 500 zł. 
Na budżet gimnazjum składały 
się czesne i wpisowe, zaś wy-
datki stanowiły wynagrodzenia 
nauczycieli, lekarza szkolnego, 
sekretarza i woźnego oraz wy-
datki na opał, światło, remont, 
pomoce dydaktyczne. Wysokość 
zarobków nauczycieli ustalana 
była według zasad obowiązu-
jących w prywatnych gimna-
zjach przedwojennych i zależała 
od grupy uposażeń, lat pracy, 
wykształcenia oraz nauczanego 
przedmiotu.

We wrześniu na posiedzeniu 
rady pedagogicznej został przy-
jęty statut gimnazjum. Ustalono 
w m.in. wysokość miesięcznych 
opłat, wynosiły one 150 zł. i 1 kg. 
tłuszczu lub „równoważnik w in-
nych produktach”. Zimą 1944/45 
r. ze względu na niskie tempera-
tury dotkliwie dawał się we znaki 
brak opału. Dzięki pomocy ro-
dziców udało się zebrać odpo-
wiednia ilość opału, potrzebną 
do ogrzania pieców znajdujących 
się w salach lekcyjnych. Rodzice 
sami zwozili do szkoły drewno, 
chrust i torf.

W roku szkolnym 1944/1945 
w gimnazjum utworzone zostało 
5 klas: Ia, Ib, Ic, II i III. Do klasy 
Ia przyjęto 36 uczniów, Ib- 42, 
Ic- 41, II- 44 i III – 14. W su-
mie w gimnazjum uczyło się 177 
uczniów. Wychowawcą klasy 
I a została anna Wolska-Gie-
rusiowa, Ib – Jan czajkowski, 
Ic – Maria Błaszczykowska, II 
– Karol andrzejuk, III – Janina 
Szczepanowska. W szkole funk-
cjonowało harcerstwo (opiekę 
sprawował Sergiusz Stefaniuk) 
oraz Polski czerwony Krzyż. 
Zadaniem zorganizowania bi-
blioteki szkolnej zajął się Karol 
andrzejuk.

Powstanie i rozwój Koedukacyjnego 
Gimnazjum Miejskiej Rady Narodowej 

w Terespolu n/Bugiem

szkoła „pod pomnikiem” w 1938 r.

Budynek szkoły podstawowej w terespolu ok. 1937 r.

Te r e s p o l



34  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 11/2013

Przydział przedmiotów na-
uczania przedstawiał się nastę-
pująco: Karol andrzejuk – język 
polski w kl. II i III, język łaciński 

w klasie II i III, historia w klasie 
Ia, Ib, Ic i III; Jan czajkowski 
– język polski kl.Ia, kl.Ib oraz 
śpiew; Dominika czajkowska – 
wychowanie fizyczne; anna Ko-
walikówna – zajęcia praktyczne 
dziewcząt; Zygmunt Ostrowski 
– język polski kl. Ic oraz historia 
Ic i II; Józef Sosnowski – mate-
matyka oraz fizyka w kl. III; Ja-
nina Szczepanowska – geografia 
i biologia; anna Wolska-Gieru-
siowa – język niemiecki; Sergiusz 
Stefaniuk – zajęcia praktyczne. 
Spośród 9 nauczycieli uczących 
w gimnazjum tylko troje nie 
pracowało jednocześnie w szkole 
podstawowej. Pełne kwalif i-
kacje tj. wykształcenie wyższe 
posiadali: Józef Sosowski, Karol 
andrzejuk, Janina Szczepanow-
ska, Jan czajkowski oraz Maria 
Błaszczykowska, która rozpo-
częła pracę w trakcie roku szkol-
nego i uczyła języka polskiego.

Nauczyciele zdając sobie 
sprawę z trudnej sytuacji mate-
rialnej uczniów podjęli działania, 
by pozyskać pieniądze na stypen-
dia socjalne. Dyrektor zwrócił 
się z prośbą o pomoc finansową 
do zakładów pracy oraz Gmin-
nej Rady Narodowej. Nauczyciele 
wraz z uczniami organizowali 
też imprezy charytatywne i wie-
czorki artystyczne. Dochód jeden 
z takich akcji wyniósł 10 000 zł.

Gimnazjum było ściśle po-
wiązane ze szkołą podstawową. 
Kierownik szkoły podstawowej 
Józef Sosnowski był jednocześnie 
dyrektorem gimnazjum, szkoła 
średnia mieściła się w budynku 

szkoły podstawowej położonej 
obok kościoła przy ulicy Obroń-
ców Stalingradu (dzisiejsza ulica 
Wojska Polskiego) i korzystała 

z jej sprzętów oraz pomocy dy-
daktycznych. Gimnazjum nie 
posiadało żadnej własności, było 
całkowicie zdane na łaskę kie-
rownika szkoły podstawowej. Nie 
stanowiło to problemu dopóty, 
dopóki był on też dyrektorem 
gimnazjum.

Spore trudności sprawiał 
brak książek. często na klasę 
przypadał tylko jeden podręcznik 
z danego przedmiotu. Pomimo 
tych problemów, jak podkreślał 
Karol andrzejuk, cechą ówczesnej 
młodzieży „był zapał do nauki. 

Bez książek, bez podręczników, 
bez pomocy naukowych młodzież 
ta potrafiła uczyć się bardzo do-
brze i osiągać dobre wyniki w na-
uce. Taki wielki był wówczas pęd 
do nauki, do oświaty.” Młodzież 
z gimnazjum prowadziła ak-
tywną działalność środowiskową 
m.in. organizując w lutym 1945 r. 
„Wieczorek artystyczny” w kinie 
„Scala” w Białej Podlaskiej.

W pierwszym roku nauki 
promocji do klasy wyższej ze 177 
uczniów nie uzyskało tylko troje. 
Jednak był dość znaczący uby-

tek uczniów (22), spowodowany 
wyjazdami do większych ośrod-
ków miejskich w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia i pracy.

W roku szkolnym 1945/1946 
przybyli nowi nauczyciele: Kazi-
mierz Rogalski, Józef Kotarba, 
Katarzyna Morozowa, Ignacy 
Pietraszuk, Jan Sandecki i Ma-
ria Łapińska. Wyjechali zaś 
nauczyciele- Janina Szczepa-
nowska, Zygmunt Ostrowski, 
anna Wolska-Gierusiowa Po-
mimo problemów lokalowych, 
utworzone zostały klasy nie tylko 

dla młodzieży, ale także i dla do-
rosłych.

W roku szkolnym 1946/47 
w gimnazjum uczyło się 152 
uczniów; w klasie Ia-41, Ib-41, 
II-56, III-14. Dyrektorem gim-
nazjum pozostawał Józef Sos-
nowski, który uczył matematyki 
w klasie IIa i IIb. Oprócz niego 
grono pedagogiczne stanowili: 
Karol andrzejuk – język polski, 

język łaciński, geografia oraz 
historia w kl. III; Józef Kotarba 
– j. niemiecki oraz w klasach 
IIa i IIb – historia i j. łaciński; 
Józef czajkowski – prace ręczne 
i śpiew oraz język polski w kl. Ia 
i IIb; Ignacy Pietraszuk – wycho-
wanie fizyczne oraz biologia w kl. 
IIa i IIb; Zbigniew Majewski – 
biologia. Wychowawcami klasy 
byli: kl.III – Karol andrzejuk, kl. 
II – Józef Kotarba, kl. Ia – Józef 
czajkowski, kl. Ib – Ignacy Pie-
traszuk. Promocji w roku szkol-
nym 1946/1947 nie otrzymało 
18 uczniów, dwóch z klasy Ia, 11 
z klasy Ib i 5 z klasy II.

Najbardziej krytyczny w dzie-
jach gimnazjum w Terespolu był 
rok 1948, kiedy to dotychczasowy 
dyrektor i jednocześnie kierownik 
szkoły podstawowej Józef Sos-
nowski wraz z rodziną przeniósł 
się do pracy w innej miejscowo-
ści. Trudności pogłębił fakt, iż 
nauczyciele nie byli w stanie wy-
brać ze swojego grona nowego 
dyrektora. W tej sytuacji Komitet 
Miejski w Terespolu powołał 9 
października 1948 r. na to stano-
wisko Karola andrzejuka. Szkoła 
nosiła wówczas nazwę Prywatne 
Gimnazjum Ogólnokształcące 
Miejskie Rady Narodowej w Te-
respolu. Sytuacja gimnazjum wy-
dawała się beznadziejna, bowiem 
szkoła nie posiadała lokum, nowy 
kierownik szkoły podstawowej 
odmówił dalszego wypożycze-
nia sal lekcyjnych, zaś dyrektor 
szkoły łobaczewskiej (przy po-
mniku) nie chciał przyjąć. Dzięki 
jednak poświęceniu i talentom or-
ganizacyjnym nowego dyrektora 
gimnazjum uczniowie uzyskali 
możliwość korzystania z dwóch 
izb w drewnianym budynku przy 
pomniku i z dwóch sal na dole 
(w godzinach popołudniowych) 
w budynku murowanym, piętro 
szkoły nadal było niewykończone.

1 stycznia 1950 r. gimna-
zjum zostało upaństwowione 
i uzyskało uprawnienia pełnej 
szkoły średniej, funkcjonując 
dalej jako Państwowa Szkoła 
Ogólnokształcąca Stopnia Lice-
alnego w Terespolu n. Bugiem. 
Funkcję dyrektora pełnił Karol 
andrzejuk, zaś kadrę pedago-
giczną stanowili: Józef Kotarba, 
Jan Sandecki, Marian Twarow-
ski, Maria Krajewska, Janina 
Żakówna, Władysław Sarnacki, 

1946 r. pierwszy z prawej Józef sosnowski

Te r e s p o l
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Kazimierz chwesiuk, anna 
Sobol. 4 lutego nastąpiło for-
malne przekazanie gimnazjum 
przez Miejską Radę Narodową 
na rzecz Ministerstwa Oświaty.

W maju 1951 r. odbyła się 
pierwsza matura w liceum, absol-
went nr 1 to Zbigniew Biegajło. 
Dzięki staraniom i umiejętnej 
współpracy dyrektora andrze-
juka z władzami miasta i gminy, 
gimnazjum uzyskało możliwość 
wykończenia piętra budynku 
i adaptacji go do zajęć lekcyjnych. 
Szkoła dysponowała wówczas 
czterema salami lekcyjnymi.

Przełom lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych był niezwy-
kle trudny dla szkoły, również 
ze względu na zaostrzanie się 
sytuacji politycznej w kraju. 
Echa stalinizacji nie ominęły 
również i Terespola. Do szkoły 
przyjeżdżali aktywiści partyjni, 
przekonując do ideologii marksi-

stowskiej i nakazując wzmożenie 
czujności przed imperialistycz-
nymi wrogami. Szkoła przeszła 
ten trudny okres bez większych 
problemów, m.in. dlatego, iż na-
uczyciele w niej uczący nie na-
leżeli do partyjnych ideologów, 
a najważniejszą dla nich war-
tością było dobro ucznia. Pracę 
ukierunkowali na wartości uni-
wersalne: patriotyzm, uczciwość, 
rzetelność, wrażliwość społeczną, 
szacunek do drugiego człowieka.

Sytuacja lokalowa liceum 
uległa radykalnej zmianie w roku 
szkolnym 1954/1955 r., gdy 
to szkoła podstawowa i liceum 
zostały połączone w 11 letnią 
Szkołę Stopnia Podstawowego 
i Licealnego. Wówczas liceum 
stało się pełnoprawnym gospo-

Drewniany budynek dawnej 
szkoły z 1928 r. nie uległ dewa-
stacji, choć oświata przestała się 
nim interesować ponad trzydzieści 
lat temu. Dzięki pomysłowości 
Bożenny i Janusza Maksymiuków 
zamienił się w tętniącą życiem 
galerię wiejską. Organizowane 
w niej plenery i warsztaty arty-
styczne, prezentacje ginących 
zawodów oraz spotkania inte-
gracyjne sprawiają, że galeria 
cieszy się nieprawdopodobnym 
powodzeniem. Przyjeżdżają lu-
dzie z odległych stron m. in. 
z Warszawy, Konina, Nałę-
czowa, Włodawy, a także z Bel-
gii i Białorusi, zwabieni urokiem 
miejsca i gościnnością gospodarzy.

Dworek w Husince jest wy-
marzonym miejscem do pracy 
twórczej i rekreacji. Pomysłodawcą 
niecodziennych zdarzeń jest ar-
tysta plastyk Janusz Maksymiuk, 
od trzydziestu lat gorący propa-
gator promocji turystycznej połu-
dniowego Podlasia. Zanim osiedlił 
się w Husince, mieszkał i pracował 
w Białej Podlaskiej. – Od lat maluję 
suchymi pastelami pejzaże podla-
skie. Zebrało się ich całkiem sporo, 
a każdy jak twierdzą znawcy jest 
inny. Wielokrotnie prezentowałem 
swój dorobek na wystawach indy-
widualnych w: Białej Podlaskiej, 
Lublinie, Włodawie, Koninie, 
Warszawie i trzykrotnie w Lon-
dynie. cieszyły się nieprawdopo-
dobnym powodzeniem. Być może 
decydował o tym charakter prezen-
towanego krajobrazu z mnóstwem 
interesujących zabytków. Staram 
się, aby każdy obrazek miał niepo-
wtarzalny klimat i urok.

Gmina Biała Podlaska

Galeria wiejska z Husinki
W galerii Maksymiuka czę-

sto goszczą zespoły śpiewacze 
z gminy Biała Podlaska i ka-
pele ludowe. Okazją ku temu 
są wystawy, warsztaty i pokazy, 
zwłaszcza garncarstwa i tkactwa. 
Organizacja plenerów artystycz-
nych i pokazów możliwa jest dzięki 
pokojom gościnnym, urządzonym 
przez Maksymiuków z wyjątkową 
starannością. – Możemy przyjąć 
jednorazowo dwanaście osób. 
Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że nasi goście chętnie wra-
cają do Husinki. Sprowadza ich 
tu cisza, piękno okolicy, bliskość 
stanicy wodnej oraz stajni Wio-
senny Wiatr, dzięki którym mogą 
łączyć zajęcia twórcze z rekreacją. 
Mamy bardzo dobre kontakty 
z mieszkańcami białoruskiego 
Brześcia. chętnie przyjeżdżają 
do nas na wypoczynek, a także 
by wystawiać własne obrazy. Eks-
pozycje zmieniają się u nas bardzo 
często, a gruba księga pamiątkowa 
jest wymownym dowodem ak-
tywności galerii – dodaje Bożenna 
Maksymiuk, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Z jej inicjatywy powstał pro-
jekt szlaku turystyczno-edukacyj-
nego „Kraina pereborem tkana”, 
obejmującego m.in. także Husinkę. 
Trwają przymiarki do otwarcia 
w gminie Biała Podlaska Uniwer-
sytetu Ludowego, który zająłby się 
doskonaleniem zdolności ręko-
dzielniczych i promocją ginących 
zawodów. Dzięki niemu gospodar-
stwo agroturystyczne w Husince 
zyska jeszcze większy rozgłos.

Istvan Grabowski
Fot. autor

darzem budynku. Staraniem dy-
rekcji i Komitetu Rodzicielskiego 
wykończone zostało całe piętro. 
Liceum dysponowało sześcioma 
salami lekcyjnymi. Przy istnieniu 
czterech oddziałów był to stan 
zadawalający. Zajęcia wycho-
wania fizycznego odbywały się 
na holu, a później w dostosowa-
nej do tego typu zajęć oficynie. 
W następnych latach postawiono 
ogrodzenie, położono tynki ze-
wnętrzne, wybudowano budy-
nek gospodarczy. Już w 1955 r. 
dyrektor Karol andrzejuk podjął 
starania związane z rozbudową 
szkoły. Planowano dobudowanie 
nowego skrzydła z salami lekcyj-
nymi i halą sportową.

Początki szkoły średniej 
w Terespolu były niezwykle 
trudne. Wszelkie przeszkody 
udało się jednak pokonać dzięki 
zaangażowaniu „ojców założy-
cieli” – Józefa Sosnowskiego 

i Karola andrzejuka, nauczy-
cieli oraz środowiska lokalnego. 
„Szkoła przy pomniku” w ciągu 
kilkunastu lat funkcjonowania 
stała się ważną instytucją „małej 
ojczyzny”, kształcąc młodzież, 
która obejmowała nie tylko 
ważne funkcje w administracji 
lokalnej, ale również i centralnej.

Dzisiaj, kiedy zbliża się 70-le-
cie powstania Koedukacyjnego 
Gimnazjum w Terespolu warto 
pamiętać o tym, jak ważnąrolę 
odgrywa szkoła  z tradycją, która 
„wrasta” w środowisko lokalne, 
stając się jego immanentną częś-
cią, z którą identyfikują się jej 
absolwenci, która sprawia, iż po 
wielu latach wraca się do niej  
z sentymentem i sympatią.

Bogusław Korzeniewski

Klasa maturalna 1951 r. U dołu (od lewej strony) siedzą nauczyciele: 
Marian twarowski, Misiejuk (Komitet Rodzicielski), Jan sandecki, Karol 

andrzejuk, Józef Kotarba, Kazimierz Łozak
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WyniKi bADAniA sAtysFAKcji MieszKAńcóW PoWiAtU biALsKiego 
z PRAcy stARostWA PoWiAtoWego 

Od 16 do 23 kwietnia br. przeprowadzono badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Zostało ono wy-
konane w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych 
w powiecie bialskim oraz gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie 
wyników samooceny. Stanowi on kontynuację działań na rzecz doskonalenia funkcjonowania urzędu starostwa, zapoczątkowanych w 2011 
r. przystąpieniem do projektu pod nazwą „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny 
(caF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

Warunkiem złożenia konkursowego wniosku o dofinansowanie było zawiązanie partnerstwa minimum 5 jednostek samorządu tery-
torialnego (w przypadku naszego Starostwa wspólnie z gminami Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski  
i Sosnówka), które uzgodniły ramowy zakres działań doskonalących, obejmujących 3 typy operacji obligatoryjnych, mianowicie:

„podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej”,
„wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością 

lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów w wybranych aspektach jej funkcjonowania”, 
„wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów admini-

stracyjnych”. 
Najważniejszym celem badania satysfakcji klientów Starostwa było określenie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych 

przez Urząd. Wskazanie mocnych i słabych stron Starostwa pozwoli na wdrożenie zmian, których ostatecznym efektem będzie wzrost 
poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych. Ponadto celem badania było określenie punktu odniesienia, pozwalającego, dzięki 
kolejnym falom badania, na wskazywanie kierunków zmian w ocenie Starostwa przez mieszkańców. Realizacja badania służyła również 
przygotowaniu i wdrożeniu w życie powtarzalnego systemu monitorowania poziomu zadowolenia z jakości usług publicznych.

Badanie przeprowadzono techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami powiatu bialskiego, pojawiającymi 
się bezpośrednio w siedzibie starostwa. Podstawowym modułem przeprowadzonego badania były serie stwierdzeń, które badani oceniali 
według skali 7-stopniowej. Stwierdzenia odnosiły się do trzech wybranych obszarów funkcjonowania starostwa: urząd jako miejsce,  kadra 
urzędnicza, kadra zarządzająca. Badani oceniali, na ile dany aspekt obsługi klientów w urzędzie jest dla nich istotny oraz w jakim stopniu, 
ich zdaniem, jest zaspokajany. Na podstawie analizy ocen i wag przyznanych przez respondentów zostały stworzone mapy satysfakcji, które 
opierają się na założeniu, że satysfakcja klientów zawiera się w układzie współrzędnych, którego jednym wymiarem są oczekiwania (wagi), 
a drugim ocena poziomu satysfakcji klientów. 

WyniK ogóLny
średnia ocena ze wszystkich ocen szczegółowych dotyczących wybranych na etapie konceptualizacji obszarów działania Starostwa 

wynosi 5,49. Natomiast średnia z poszczególnych zdań dotyczących oczekiwań wobec funkcjonowania starostwa („na ile dany aspekt jest 
ważny”) wynosi 6,35.
ogólny wynik satysfakcji [n=200]

średnia ogólna 5,49

Waga ogólna 6,35
Wyższe oczekiwania niż ocena stanu faktycznego w przypadku badań satysfakcji pracy urzędów nie jest czymś zaskakującym ani 

niepokojącym. Klienci-obywatele zwykle z zasady wolą stawiać „wysoko poprzeczkę”. Należy zwrócić uwagę na interwał między średnią 
oceną i średnią z oczekiwań, bo w sytuacji, gdyby był on duży, jest to pierwszy i bardzo mocny sygnał alarmowy świadczący o wysokim 
niezadowoleniu z pracy urzędu. W przypadku oceny pracy Bialskiego Starostwa Powiatowego interwał ten wynosi -0,86 i można przyjąć, 
że jest on normalną przewagą oczekiwań nad oceną.

najważniejsze wnioski i rekomendacje
Najsilniejszym obszarem funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jest merytoryczna praca urzędników, a najsłabszym 

aspekty, które składają się na ogólnie pojęty urząd jako miejsce. Najsłabszymi elementami w urzędzie jako miejscu okazały się parking, 
dostęp dla niepełnosprawnych, stan i liczba toalet oraz ogólna czystość i schludność. Wydaje się, że te aspekty niestety wymagają nakładów 
inwestycyjnych, ponieważ opinia respondentów pokrywa się ze stanem faktycznym. Wymienione mankamenty różnią się znacznie w za-
leżności od placówki (Biała Podlaska, Terespol, Międzyrzec Podlaski). Najniższy poziom satysfakcji dotyczy budynku w Białej Podlaskiej. 
Silną stroną Starostwa jako miejsca są godziny otwarcia (bardziej) i zamknięcia (mniej) urzędu oraz ogólna przyjazność, umiejscowienie kasy 
oraz oznakowanie. W komunikacji z kadrą starostwa silną stroną jest rozpoznawalność i ubiór urzędników, natomiast pewne usprawnienia  
w obsłudze klientów można by wprowadzić w zakresie pomocy w wypełnianiu druków i formularzy. W zakresie obszaru obsługi merytorycz-
nej najważniejszy postulat dotyczył czasu oczekiwania na rozmowę. O ile to jest możliwe, należy ten czas skrócić. Jeżeli to nie jest możliwe, 
należy podjąć kroki, które sprawią, że czas oczekiwania nie będzie tak uciążliwy. Jednym ze sposobów jest system numerowania kolejki. 
Możliwość dokonania przez klienta oceny tego, ile trzeba będzie czekać, może łagodzić jego nastawienie. Jeszcze lepszym zabiegiem jest 
„obsługa” kolejki przez pracownika starostwa. chodzi w niej głównie o to, żeby zorientować się, na załatwienie jakiej sprawy czekają klienci 
i ewentualnie dać im wskazówki co do tego, jak mają się przygotować. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy ktoś czeka w kolejce do niewłaś-
ciwego pokoju lub przyspieszyć załatwienie sprawy, gdy klient czekając w kolejce może w międzyczasie wypełnić odpowiednie formularze.

Dalsze doskonalenie funkcjonowania urzędu
Raport z badania umożliwił wskazanie  mocnych i słabych stron starostwa, co w konsekwencji pozwoli na wdrożenie działań dosko-

nalących, których ostatecznym efektem będzie wzrost poziomu satysfakcji Mieszkańców z usług urzędu. Obecnie opracowuje się szcze-
gółowy plan możliwych do przeprowadzenia usprawnień w obszarze usług. O postępie prac będziemy Państwa informować. Będziemy 
także wdzięczni za przekazywanie opinii na temat oczekiwań Mieszkańców oraz sugestii w sprawie możliwych do zastosowania działań 
usprawniających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

(a)

Po w i a t  b i a l s k i
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O sile tkwiącej w orkie-
strach dętych przekonywała nie-
gdyś Halina Kunicka. Słowa jej 
przeboju sprzed lat nie straciły 
wymowy, a rodowodem choćby 
postępy orkiestry dętej OSP 
z Łomaz w powiecie bialskim. 
W listopadzie podczas obchodów 
święta Niepodległości 30 muzy-

ków świętowało jubileusz 25-lecia 
istnienia orkiestry, przez którą 
w ciągu tego czasu przewinęło 
się 200 osób. W tak podniosłej 
chwili nie zabrakło gratulacji, 
wyróżnień i upominków.

– Pamiętam nasze skromne 
początki. Nie znaliśmy nut, nie 
mieliśmy instrumentów, tylko 
zapał. Docenił go ówczesny pro-
boszcz ks. antoni Bubeło, który 

G m i n a  Ł o m a z y

Potrafią zagrać na weselu i pogrzebie

Ćwierć wieku 
dęciaków z Łomaz

wspomagał nas datkami z tacy 
na zakup instrumentów. To, 
że nadal gramy z coraz lepszym 
skutkiem zawdzięczamy głów-
nie jemu - mówi najstarszy mu-
zyk Józef Hołonowicz, grający 
na bębnie. W trakcie jubileuszo-
wej fety wicestarosta bialski Jan 
Bajkowski podarował muzykom 
nowiutki saxhorn, a wójt Walde-
mar Droździuk zestaw perkusyjny. 
Medalami Zasłużony dla powiatu 
bialskiego wyróżnieni zostali: Ire-
neusz Korszeń, Dorota Kulicka, 
Grzegorz Kulicki, artur Roma-
niuk, Tadeusz Sawicki i Edward 
Szostakiewicz, zaś brązowymi 
medalami Za zasługi dla pożar-
nictwa: Krzysztof Golba, Michał 
Santus, Tadeusz Sawicki, Małgo-
rzata śnitko i Roman Żukowski.

Nie bez powodu orkiestra 
strażacka nazywana jest żywą 
wizytówką gminy. Rocznie gra 
ok. 30 koncertów, zresztą nie tylko 
w powiecie bialskim. Ma na swym 
koncie liczne sukcesy m.in. zdoby-
cie trzeciego miejsca na Między-
wojewódzkim Turnieju Orkiestr 
Dętych w Biłgoraju, pierwszej 
nagrody na Wojewódzkim Prze-
glądzie Orkiestr Dętych OSP 
w Białej Podlaskiej i pierwszej 
nagrody w Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Leś-

nej Podlaskiej. Dęciaki z Łomaz 
dwukrotnie grały w Wadowicach 
ku czci papieża Jana Pawła II 
i uczestniczyły w biciu rekordu 
Guinnesa. Na krakowskim rynku 
tysiące muzyków grało wtedy Hej-
nał Mariacki.

– Jesteśmy zespołem bardzo 
elastycznym. Mamy w repertu-
arze melodie na każdą okazję. 
Z równą swobodą gramy pieśni 
patriotyczne, religijne, żałobne 
i wojskowe. Mamy w dorobku 
utwory muzyki poważnej i roz-
rywkowej, nawet disco polo- za-
pewnia kapelmistrz Wojciech 
Lesiuk, grający w orkiestrze 15 
lat. Wcześniej orkiestrę prowa-

dzili: Edward Borysiuk i Euge-
niusz Kubinowski.

Dała ona o sobie znać w Kra-
kowie, Siedlcach Wadowicach, 
Bychawie, Biłgoraju, Sarnakach, 
Licheniu, Drohiczynie, a nawet 
w Mrągowie, gdzie uczestniczyła 

w Pikniku country. W przyszłym 
roku muzycy z Łomaz wybierają 
się z koncertami na Białoruś. 
Młodzież z Łomaz darzy orkie-
strę wielką estymą i choćby z tego 
powodu nie brakuje chętnych 
do zasilenia jej składu. Zanim jed-
nak kandydat na muzyka otrzyma 
instrument, musi przez pół roku 
poznawać nuty, harmonię i hi-
storię muzyki, a potem zaczyna 
się nauka gry na instrumencie, 
która w zależności od predyspo-
zycji może trwać nawet kilka lat. 
Na koncertach grają ci najlepsi, 
najbardziej zdolni.

– Jestem dumny z orkie-
stry, która czynnie przyczynia 
się do promocji naszej gminy. 
Główną jej zaletą jest edukacja 
muzyczna. Dlatego samorząd 
wspiera jej ambicje, kupując 
mundury i instrumenty. Przed 
rokiem dzięki częściowej do-
tacji unijnej wzbogaciła się ona 
o 9 nowych instrumentów za 37 
tys. zł. – opowiada wójt gminy 
Łomazy Waldemar Droździuk. 
Z podziwem o dokonaniach ze-
społu wyraża się też wicestarosta 
bialski Jan Bajkowski. – cenię 
tych muzyków za zapał i chęć 
uczestnictwa w licznych impre-
zach powiatowych. Na druhów 
z Łomaz zawsze można liczyć. 
Mają oni tak urozmaicony re-
pertuar, że równie dobrze mogą 
grać na weselach, co i pogrzebach. 
Orkiestra uświetnia liczne uroczy-

stości patriotyczne i stanowi stały 
element uroczystości religijnych. 
Nie dziwię się dumie mieszkań-
ców z posiadania takiego zespołu- 
stwierdza wicestarosta.

Istvan Grabowski
Fot. autor
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18 czerwca br. na Wy-
dziale Humanistycznym uro-
czyście obchodzono jubileusz 
50 lat istnienia rusycystyki 
na UMcS. Początki rusycystyki 
lubelskiej sięgają 1962 roku. 
Utworzono wówczas Katedrę Fi-
lologii Słowiańskiej, a rok później 
powołano do życia Zakład Filo-
logii Rosyjskiej. Od roku 1963 
do 2013 upłynęło pól wieku. 
To niewątpliwie ważne wyda-
rzenie z punktu widzenia historii 
Wydziału, Uniwersytetu, a także 
regionu. Instytut od lat prężnie 
działa nie tylko jako placówka 
naukowa. aktywnie współpracuje 
ze środowiskiem samorządowym 
i szkołami na rzecz promocji ję-
zyka, kultury i tradycji słowiań-
skich, wspólnie z poszczególnymi 
gminami i starostwami realizuje 
transgraniczne projekty badaw-
cze, co znalazło odzwierciedlenie 
w jednym z punktów uroczystości.

Jubileusz był dobrą oka-
zją do podsumowania dorobku 
i osiągnięć rusycystów, kierun-
ków badawczych oraz strategii 
edukacyjnej na przełomie lat. 
Dziś w Instytucie Filologii Sło-
wiańskiej naucza się już pięciu 
języków. Wśród gości znaleźli 
się przedstawiciele uniwersytetu, 
Wydziału Humanistycznego 
i Instytutu Filologii Słowiańskiej, 
przedstawiciele środowisk samo-
rządowych, oświatowych oraz 
szkolnych, a także mediów. Uro-
czystość zaszczycili m.in.: rektor 
UMcS prof. dr hab. Stanisław-

Pól wieku 
rusycystyki na UMCS

Michałowski, dziekan Wydziału 
Humanistycznego prof. dr hab. 
Robert Litwiński, dr Katarzyna 
Mieczkowska-czerniak, zastępca 
prezydenta miasta ds. kultury, 
sportu i relacji zewnętrznych, 
Małgorzata Błaszczyk-Osik, 
kierownik oddziału współpracy 
regionalnej i zagranicznej z kan-
celarii marszałka województwa 
lubelskiego, Jan Bajkowski, wi-

cestarosta bialski, Piotr Dragan, 
wójt gminy Wisznice, Monika 
Władyczuk-Pakuła, dyrektor LO 
im. Wł. Zawadzkiego w Wiszni-
cach, Marta Jaroszewicz, wicedy-
rektor LO im. Wł. Zawadzkiego 
w Wisznicach oraz wielu innych. 
W gronie gości znaleźli się człon-
kowie rodziny śp. prof. Pawła 
Smoczyńskiego, nestora lubelskiej 
neofilologii i pierwszego dyrek-
tora Instytutu Filologii Obcych 
(1970-1973).Program uroczysto-

ści jubileuszowej rozpoczął się 
od mszy świętej w intencji pra-
cowników instytutu w kościele 
uniwersyteckim KUL. Oficjalna 
część uroczystości rozpoczęła 
się w sali obrad Rady Wydziału. 
Słowo wstępne wygłosił dyrektor 
Instytutu Filologii Słowiańskiej 
prof. dr hab. Feliks czyżewski. 
Z mowami okolicznościowymi 
wystąpili jego magnif icencja 
rektor UMcS prof. dr hab. Sta-
nisław Michałowski i dziekan 
Wydziału Humanistycznego 
prof. dr hab. Robert Litwiński. 
Wśród osób zabierających głos 
byli przedstawiciele środowisk 
samorządowych i oświatowych. 
Obecność gości z różnych śro-
dowisk świadczy o prestiżu 
Instytutu i miejscu, jakie za-
jęła rusycystyka lubelska przez 
wszystkie lata swojej działalności 
na różnych płaszczyznach – na-
ukowej, społecznej oraz organi-
zacyjnej.

Ważnym punktem obcho-
dów było uroczyste wręczenie 
medali i listów gratulacyjnych 
zasłużonym dla rozwoju rusycy-
styki UMcS. Rusycyści z Insty-
tutu za wieloletni wkład w rozwój 
studiów i badań rusycystycznych, 
kształcenie kadry naukowej oraz 

studentów zostali uhonorowani 
cennym odznaczeniem w postaci 
medalu uznania od prezydenta 
miasta Lublina. Wyróżnienia 
od marszałka województwa 
lubelskiego wręczono wielu za-
służonym, emerytowanym już 
rusycystom. Za wyróżniającą się 
współpracę z Instytutem i dzia-
łania na rzecz wspierania nauki 
języków słowiańskich w ostat-
nim dziesięcioleciu wielu przed-
stawicieli środowisk oświatowych 

oraz samorządowych uhonorował 
marszałek województwa Krzysz-
tof Hetman. Listy gratulacyjne 
otrzymali: starosta bialski Tade-
usz Łazowski, starosta włodaw-
ski Wiesław Holaczuk, starosta 
biłgorajski Marian Tokarski, wójt 
gminy Wisznice Piotr Dragan, 
wójt gminy Wola Uhruska Jan 
Łukasik, dyrektor LO im. ONZ 
w Biłgoraju Marian Klecha, 
wicedyrektor LO im. Wł. Za-
wadzkiego w Wisznicach Marta 
Jaroszewicz, dyrektor Zespołu 
Szkół w Woli Uhruskiej Mi-
rosław Konieczny. Z kolei list 
gratulacyjny przyznany przez 
dziekana Wydziału Humani-
stycznego otrzymała Monika 
Władyczuk -Pakuła, dyrek-
tor LO im. Wł. Zawadzkiego 
w Wisznicach.

W polityce rozwoju Insty-
tutu ostatniej dekady znalazło się 
miejsce na zacieśnienie współ-
pracy ze szkołami poprzez za-
wieranie umów patronackich. 
Umow y te zdały egzamin, 
sprzyjając wymianie doświadczeń 
i wspólnej dyskusji nad pozycją 
języka rosyjskiego oraz innych 
języków słowiańskich w progra-
mach nauczania oraz przestrzeni 
kulturalnej. Wśród samorządów 
i szkół wyróżnia się region bialski, 
w tym gmina Wisznice. Starosta 
bialski jest jednym z patronów 
honorowych konkursu slawi-
stycznego, do grona organizato-
rów wydarzenia należy Podlaska 
Fundacja Wspierania Talentów. 
Liceum w Wisznicach niejedno-
krotnie pełniło funkcję gospoda-
rza podczas konkursów, spotkań 
i warsztatów dotyczących na-
uczania języka rosyjsk iego. 
W tejże szkole średniej odbywają 
się też finały wspomnianego kon-
kursu slawistycznego. chociaż 
przyczynkiem do spotkania się, 
refleksji i wzajemnych podzięko-
wań było jubileusz rusycystyczny, 
to w istocie było to święto całego 
Instytutu. Jubileusz był okazją 
zarówno do podsumowań, jak 
i do spotkania się przedstawi-
cieli różnych pokoleń oraz pra-
cowników, samorządowców, 
nauczycieli, studentów. Poka-
zał też, jak ważna jest integra-
cja środowiska akademickiego 
z innymi instytucjami i środowi-
skami w regionie.

Ewa Białek 
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Z  roku na rok przybywa 
wolontariuszy gotowych po-
święcić własny czas i energię na 
zbiórkę darów, które wraz z mi-
kołajowymi paczkami trafiają do 
najmłodszych dzieci. W tym roku 
bialski sztab z Gminnego Ośrodka 
Kultury po raz szósty włączył do 
się ogólnopolskiej akcji „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”. ak-
cja charytatywna wystartowała 
22 listopada, a efektowny finał 
miała 1 grudnia. Wolontariu-
sze zbierali pierwsze dary serca 
w pięciu marketach Biedronka 
i w sklepie Ela przy ul. Okopowej 
w Białej Podlaskiej. Zbiórce towa-
rzyszyły koncerty charytatywne 
organizowane w: Perkowicach, 
Sławacinku Starym, Sworach 
i Sitniku, gdzie biletem wstępu 
były słodycze. Życzliwość wi-
dzów nie znała granic. Niektórzy 
zjawiali się z reklamówkami peł-
nymi słodyczy. Efektowną oprawę 
miał drugi koncert charytatywny 
(pierwszy zorganizowano w Per-
kowicach) w sławacińskiej hali 
sportowej, przygotowany 24 listo-
pada. Oprócz zespołów ludowych 
z czterech miejscowości (Styrzy-
niec, Swory, Sitnik i Sławacinek 
Stary) zjawiła się na nim kapela 
podwórkowa Klawa Ferajna i 9 
uczestników jedynej w  swoim 
rodzaju „Szansy na sukces”. Star-
towali w niej: radni, pracownicy 
Urzędu Gminy, nauczyciele i in-
struktorzy GOK. Nie chodziło 
o śrubowanie poziomu. Każdy 
śpiewał jak potrafił wybrane przez 
siebie piosenki, a aplauz ponad 
300-osobowej widowni stanowił 
nie lada doping. Życzliwa pub-
liczność wybaczyła niektórym 
solistom drobne niedomagania. 
Liczyła się bowiem dobra za-
bawa. W gronie słuchaczy zasiedli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, a wójt Wiesław Panasiuk 
wyróżnił Białym aniołem najwy-
żej ocenionego uczestnika. Został 
nim Damian Stefański, strażak ze 
Swór, śpiewający „Wehikuł czasu” 
grupy Dżem. Na finał miał okazję 
wystąpić w duecie z prowadzącym 
konkurs Januszem Maleńczukiem 
(absolwentem akademii Muzycz-
nej w Sopocie). Potem połączone 
siły zespołów: Jutrzenka, Barwi-

autorem rzeźby jest nieży-
jący już artysta Edmund Maj-
kowski. Studiował w akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie 
pod kierunkiem znakomitych 
profesorów rzeźbiarzy Fran-
ciszka Strynkiewicza i Mariana 
Wnuka. Im zawdzięcza staranne 
wykształcenie i  dobre opano-
wanie warsztatu artystycznego. 
Po uzyskaniu dyplomu odbył 
podróże studyjne po azji, Wło-
szech, austrii, Rumunii, Szwaj-
carii i USa. Wystawy Jego były 
wieńczone nagrodami i wyróż-
nieniami. W  swej twórczości 
artysta nawiązuje do sztuki sta-
rożytnej asyrii. Zamiłowanie do 
formy płaskorzeźby oraz prostota 
postaci są tego dowodem. For-
malnie Majkowski wywodzi się 
z tradycji polskiego formizmu. 
Jego kompozycje i  medale są 
głęboko przemyślane, dobrze 
narysowane, pełne dynamiki. 
Ta twórczość jest głęboko zako-
twiczona w tysiącletniej historii 
ojczystej od Mieszka, chrobrego 
po Insurekcję Kościuszkową 
i drugą wojnę światową. O ran-
dze artystycznej Edmunda Maj-
kowskiego świadczy obecność 
Jego dzieł w zbiorach Ermitażu 
i Galerii Trietiakowskiej. 

ar t ysta by ł w ielok rot-
nie nagradzany na wystawach 
w Zachęcie i Muzeum Wojska 

R o z m a i t o ś c i

Terespol będzie miał pomnik 
Tadeusza Kościuszki

Gmina Biała Podlaska

Podzielili się z potrzebującymi 
nek, Sitniczanki i chodźta do 
Nos zaśpiewały wspólnie „Złotą 
karetę”, a gorącą atmosferę pod-
trzymali muzycy z Klawej Ferajny.

cieszy niewątpliwie fakt, że 
przybywa nowych osób gotowych 
wspierać akcję. W tym roku 60 
dorosłych wolontariuszy (pracow-
nicy i instruktorzy GOK, pracow-
nicy GOPS, nauczyciele, radni, 
członkowie ZMW oraz strażacy) 
wspomagało aż 140 uczniów ze 
szkół gminnych. Kwestowano w: 
szkołach, klubach kultury, skle-
pach, a także przed kościołami 
w Białej Podlaskiej, Styrzyńcu, 
Sławacinku Starym i Wilczynie. 
1 grudnia br. w hali sportowej 
gimnazjum w  ciciborze Du-
żym rozegrany został pasjonu-
jący mecz unihokeja, w którym 
o bramki walczyli: pracownicy 
Urzędu Gminy, radni, strażacy, 
pracownicy Zakładu Karnego 
i policjanci. Podobnie jak w po-
przednich imprezach, biletem 
wstępu na słodki mecz życzliwych 
dzieciom serc była czekolada.

Rezultaty tegorocznej akcji 
zaskakują ilością zebranych da-
rów. Przekroczyły one wagę 2000 
kg. Potem zgromadzone produkty 
zostały posegregowane i zapako-
wane do paczek, które 6 grudnia 
wieczorem trafiły samochodami 
strażackimi do ponad 370 dzieci 
z naszej gminy. Napracowali się 
wolontariusze, ale warto było. 

W  niejednym oku zakrę-
ciła się łezka na widok Mikołaja 
z paczką produktów żywnościo-
wych, słodyczy, zabawek i ksią-
żek. – Jestem pełna podziwu dla 
zaangażowania licznej grupy 
wolontariuszy i życzliwości dar-
czyńców. Wspólnym sumptem 
udało się wywołać uśmiech 
na niejednej dziecięcej twarzy. 
czasy mamy niełatwe i w wielu 
domach brakuje pieniędzy na za-
kup potrzebnych artykułów. ak-
cja charytatywna zainicjowana 
przez Radio Lublin odpowiada 
na społeczne zapotrzebowanie. 
cieszy mnie, że nadal nie bra-
kuje ludzi dobrej woli. Jesteśmy 
im za to wdzięczni - mówi ko-
ordynatorka bialskiego sztabu 
agnieszka Borodijuk. 

Istvan Grabowski

Polskiego w Warszawie i Bia-
łymstoku. Został pięciokrotnym 
laureatem nagrody Ministra 
Obrony Narodowej. Zamiesz-
kiwał uroczy zakątek nad Wisłą 
w Józefowie, zwany „Majkowo-
-Warownia”. Tam miał pra-
cownię i miejsce relaksu oraz 
wypoczynku. Byliśmy zaprzy-
jaźnieni. Organizowałem mu 
wystawy. Rzeźbę „Kościuszko 
na koniu” ofiarował mi w latach 
siedemdziesiątych. Przez pe-
wien czas zdobiła ona wnętrze 
Domu Kultury w  Józefowie. 
W listopadzie br. Miejski Ośro-
dek Kultury i Rada Miasta w Jó-
zefowie przychyliła się do mojej 
prośby i przekazała pomnik Ta-
deusza Kościuszki na koniu Bra-
ctwu Kurkowemu w Terespolu. 
W międzyczasie wpłynęła pro-
pozycja przekazania pomnika 
polonii szwajcarskiej do Solury 
- miejsca ostatnich dni życia 
naczelnika.  11 listopada br. 
w  czasie uroczystości święta 
Niepodległości w  Terespolu 
pomnik został przekazany spo-
łeczności tego miasta. Edmund 
Majkowski mówił o  sobie: - 
Jestem rzeźbiarzem z wyboru 
i potrzeby. Kształtowały mnie: 
dziesięć lat Polski przedwrześ-
niowej, lata okupacji i dziesięć 
wieków historii ojczystej.

Lech Prawdzic Orliński
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czer wona kokardka to 
symbol solidarności z osobami 
żyjącymi z HIV i aIDS, ich 
rodzinami i przyjaciółmi. Sym-
bolizuje poświęcenie i  zaan-
gażowanie w walkę z aIDS. 
Stanowi pier wszy k rok na 
drodze upowszechnienia prob-
lematyki HIV i aIDS. 1 grud-
nia przypada światowy Dzień 
aIDS. W  tym dniu przypo-
minamy o  aIDS, myśl imy 
o bliskich i przyjaciołach do-
tkniętych tym problemem. Sta-
ramy się przełamywać bariery 
strachu wynikające z braku wie-
dzy o aIDS i HIV. Statystycz-
nie każdego dnia dwie osoby 
w Polsce dowiadują się o fakcie 
zakażenia HIV. Są to zazwy-
czaj zakażenia, których można 
uniknąć stosując odpowiednią 
profilaktykę.

Małgorzata Sacewicz z Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Białej Podlaskiej 
przypomina:
Drogi zakażenia wirusem HIV:
Ø  kontakty seksualne z  pe-

netracją (waginalne, anal-
ne, oralne) bez zastoso-
w a n i a  z ab e z p ie c z en i a 
(prezerwatywy). Wirus HIV 
znajduję się w  wydzieli-
nach narządów płciowych- 
spermie(niewielk ie i lo-
ści mogą występować też 
w  preejakulacie), a  także 
w wydzielinie pochwy 

Ø	przedostanie się zakażonej 
krwi innej osoby do nasze-
go krwiobiegu, np. poprzez 
używanie tych samych igieł 
i strzykawek przez więcej niż 
jedna osobę 

Ø	w czasie ciąży, porodu lub 
podczas karmienia piersią 
matka zakażona HIV Mozę 
zakazić swoje dziecko. 

W  codziennych kontaktach 
(zarówno zawodowych jak i to-
warzyskich) nie ma ryzyka zaka-
żenia się HIV.
Ø	HIV nie można się zakazić 

przez dotykanie drugiej oso-
by, podawanie ręki, ściska-
nie lub całowanie. Kontakt ze 
łzami drugiej osoby także nie 
spowoduje zakażenia HIV.

Ø	Nie można się zakazić wiru-
sem przez pływanie w tym 
samym basenie, korzystanie 

Z okazji światowego Dnia 
a IDS, k tór y obchodzimy  
1 grudnia, Krajowe centrum ds. 
aIDS, agenda Ministra Zdro-
wia, inauguruje kampanię infor-
macyjną „Znam rekomendacje 
PTN aIDS. Zalecam test na 
HIV”, która jest skierowana do 
środowisk medycznych, przede 
wszystkim zaś do lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
lekarzy ginekologów oraz pie-
lęgniarek i położnych, a przez 
te grupy zawodowe – do ogółu 

społeczeństwa. Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Białej Podlaskiej wspiera rea-
lizację kampanii. Późne rozpo-
znanie zakażenia HIV zmniejsza 
szanse na skuteczne leczenie pa-
cjenta, ale także zwiększa ryzyko 
zakażania partnerek/partnerów 
seksualnych przez osobę nieświa-
domą swojego zakażenia. Dlatego 
też hasło tegorocznej kampanii 
brzmi: Znam rekomendacje PTN 
aIDS. Zalecam test na HIV. 
Poprzez tę kampanię pragniemy 
zwrócić uwagę środowisk me-
dycznych na konieczność rozwa-
żenia zalecenia pacjentowi testu 
w kierunku HIV. Lekarz powi-
nien być dla pacjenta najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji 
o HIV i aIDS. często zdarza 
się, że stosowana w codziennej 
praktyce lekarskiej wiedza nie 
jest wystarczająca, podczas gdy 
postępowanie lekarza, zgodne 
z rekomendacjami Polskiego To-
warzystwa Naukowego aIDS, 
może się przyczynić do zmniej-
szenia rozprzestrzeniania się za-
każeń HIV. Problem HIV/aIDS 
wciąż jest aktualny, ponieważ 
liczba zakażeń HIV w Polsce 
systematycznie wzrasta. Według 
danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny, od 1985 r. 
do końca września 2013 r. wy-
kryto w Polsce 17 219 zakażeń 

Światowy Dzień AIDS
ze wspólnej toalety, dziele-
nie się jedzeniem, wspólne 
korzystanie ze sztućców, na-
czyń, książek. 

Ø	Przy zachowaniu podstawo-
wych zasad higieny, można 
bez obaw mieszkać i praco-
wać razem z osoba seropo-
zytywną. 

Ø	HIV nie można zakazić się 
w taki sam sposób jak prze-
ziębieniem czy grypą. HIV 
nie przenosi się poprzez ka-
szel lub kichanie. 

Ø	Nie można się zakazić HIV 
od psów, kotów i  innych 
zwierząt. 

Ø	Owady (w tym komary) nie 
przenoszą HIV. 

Ø	Istnieje niewielkie ryzyko za-
każenia HIV poprzez korzy-
stanie ze wspólnej maszynki 
do golenia lub szczoteczki do 
zębów ze względu na to, że 
może znajdować się na nich 
krew. 

Ø  Nie są zakaźne: łzy, pot, ślina, 
mocz, kał (chyba, że zawiera-
ją widoczną gołym okiem do-
mieszkę krwi, ale wówczas to 
krew jest zakaźna). 
Dane epidemiologiczne dla 

województwa lubelskiego:
Od 1987 r. (początek rejestracji 
osób zakażonych) do 30 września 
2013 r. zanotowano:
ü	456 przypadków zakażeń 

HIV
ü	83 przypadki zachorowań na 

aIDS
ü	29 zgonów z powodu aIDS
Od 1 stycznia 2013 r. do 30 
września 2013 r. zanotowano:
ü	34 nowych zakażeń wirusem 

HIV
ü	2 przypadki zachorowań na 

aIDS
ü	0- zgonów (do WSSE nie 

wpłynęły meldunki o zgo-
nach)

 (dane z Oddziału Epidemio-
logii Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej  
w Lublinie)

Test w kierunku HIV jest 
jedyną metodą dowiedzenia się, 
czy doszło do zakażenia. Po-
wszechnie dostępne w laborato-
riach diagnostycznych są testy 
wykrywające obecność przeciw-
ciał zarówno przeciwko HIV-1, 
jak i HIV-2 (niezwykle rzadko 

występującego w Polsce), oparte 
na metodzie ELISa (EIa). Są 
to tak zwane testy przesiewowe. 
Test polega na pobraniu nie-
wielkiej próbki krwi (nie trzeba 
być na czczo). Na wynik testu 
przesiewowego oczekuje się naj-
częściej od jednego do kilku dni, 
w zależności od tego, gdzie wy-
konuje się test.
-  Wynik ujemny (negatywny) 

testu przesiewowego ozna-
cza, że nie znaleziono prze-
ciwciał anty-HIV. Jeżeli od 
„ryzykownego zachowania” 
minęło 12 tygodni i więcej, 
a wynik testu przesiewowego 
jest ujemny, oznacza to, iż nie 
doszło do zakażenia.

+  Wynik dodatni (pozytyw-
ny) testu ELISa (EIa) nie 
dowodzi jeszcze zakażenia. 
Z różnych przyczyn taki wy-
nik może być fałszywie do-
datni. Wynik taki zawsze 
musi zostać potwierdzony 
testem potwierdzenia. 

Poradnictwo przed i po teście jest 
ważne!

Zachęcamy do wykona-
nia testu w jednym z punktów 
konsultacyjno – diagnostycz-
nych (PKD), w których można 
wykonać test w kierunku HIV 
anonimowo i bezpłatnie. Badanie 
w PKD zawsze poprzedzone jest 
rozmową z doradcą, który poin-
formuje o przebiegu testu, inter-
pretacji wyniku, oszacuje ryzyko 
zakażenia oraz co najważniejsze 
– ustali, czy jest to dobry mo-
ment na wykonanie testu. Poza 
PKD badania możesz wykonać 
w laboratoriach diagnostycznych. 
W tych miejscach badanie jest 
płatne (cena zależy od miejsca), 
często nie anonimowe i rzadko 
poprzedzone rozmową okołote-
stową. Podczas kontaktów seksu-
alnych istnieje ryzyko zakażenia 
wirusem zapalenia wątroby typu 
B i typu c, a także wieloma in-
nymi chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. Warto, w trosce 
o zdrowie, wykonać badania także 
w tym kierunku. Jeżeli stwier-
dzisz, że Twoje zachowanie mogło 
narazić cię na zakażenie wirusem 
HIV – warto wykonać badania - 
aby móc właściwie postępować 
i zaplanować swoją przyszłość.
(Źródło: Krajowe centrum ds. 
aIDS). 

(a)

Kampania 
prozdrowotna

Z d r o w i e
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HIV, jednak szacuje się, że  
z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, 
więc co druga osoba żyjąca z HIV 
nie wie, że jest zakażona i może 
nieświadomie zakażać innych. 
Popularyzacja rekomendacji 
PTN aIDS w zakresie testowa-
nia w kierunku HIV,  w szcze-
gólności wskazań klinicznych do 
zlecania pacjentowi badania na 
obecność wirusa, może pomóc 
we wcześniejszym wykrywaniu 
zakażeń, co pozwoli w odpowied-
nim momencie rozpocząć terapię 
antyretrowirusową (aRV). ak-
tualne rekomendacje PTN aIDS 
znaleźć można na stronie www.
ptnaids.pl  Zapraszamy do zapo-
znania się z kreacją i istotą prze-
prowadzenia kampanii „Znam 
rekomendacje PTN aIDS. Za-
lecam test na HIV”, której osta-
tecznymi beneficjentami będą 
wszyscy pacjenci, czyli ogół społe-
czeństwa. Materiały kampanijne 
są dostępne na stronie Krajowego 
centrum ds. aIDS. 

(a)

Państ wow y Powiatow y 
Inspektor Sanitarny w  Bia-
łej Podlaskiej  przypomina, że 
światowy Dzień Rzucania Pa-
lenia Tytoniu w tym roku przy-
padł 21 listopada. Od wielu lat 
palenie tytoniu stanowi poważny 
problem społeczny w Polsce. Ba-
dania przeprowadzone na zle-
cenie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego w  lutym 2011 r. 
pokazują, że do nałogowego pa-
lenia tytoniu przyznaje się 9 mln 
Polaków. Największy odsetek 
palaczy w Polsce odnotowuje się 
w przedziale wiekowym 50-59 
lat, jest to 53% mężczyzn i 37% 
kobiet. Niepokojąca jest rów-
nież utrzymująca się od kilku 
lat tendencja wzrostu często-
ści codziennego palenia wśród 
młodych ludzi w wieku 20-29 
lat. Palenie tytoniu od  lat sta-
nowi główną przyczynę wyso-
kiej umieralności wśród dorosłej 
populacji Polski. Umieralność 
na nowotwory płuca, chorobę 
występującą prawie wyłącznie 
u palaczy tytoniu jest w Polsce 
na jednym z najwyższych pozio-
mów na świecie. Ponadto palenie 
ma znaczący wpływ na wystę-

Rzuć palenie razem z nami •	 dostarczanie	negatywnych	
modeli zachowań zdro-
wotnych przez palących 
rodziców, a  tym samym 
narażenie młodzieży nie 
tylko na samo palenie, ale 
i na uzależnienie od innych 
substancji.
Palenie tytoniu niesie za sobą 

poważne skutki zdrowotne.
Palacze są szczególnie nara-

żeni na:
•	 choroby	układu	oddechowego	

- rozedmę płuc, przewlekłe 
zapalenie oskrzeli, raka płuc, 
języka, wargi, jamy ustnej, 
krtani, tarczycy, tchawicy, 
przewlekłą obturacyjną cho-
robę płuc, astmę oskrzelową, 
gruźlicę,

•	 choroby	układu	krążenia	–	
chorobę niedokrwienną ser-
ca, zawał mięśnia sercowego, 
miażdżycę zarostową koń-
czyn dolnych, nadciśnienie 
tętnicze, tętniaka aorty,

•	 inne	 choroby:	 raka	 ner-
k i, pęcherza moczowe-
go, przełyku, wrzody żo-
łądka oraz dwunastnicy, 
przepukliny jelitowe, cho-
roby oczu (katarakty, nie-
dowidzenia, degenerację 
plamkową), impotencję, 
upośledzenie płodności. 
Każdy wypalony papieros 
zabiera czas, około 10 minut.
Dziennie - wypalenie jednej 

paczki papierosów zajmuje 3 go-
dziny i 30 minut. Rocznie - pra-
wie 1.160 godzin. W ciągu 10 
lat - to aż 12 tys. godzin. Jest to 
czas stracony.

Rzucając palenie już teraz:
•	 będziesz	otrzymywać	więcej	

tlenu i będzie ci łatwiej od-
dychać

•	 będziesz	mieć	więcej	energii
•	 zmniejszy	się	ryzyko	infekcji	

górnych dróg oddechowych 
i częstość kaszlu

•	 poprawi	się	Twoje	samopo-
czucie i poczucie wartości

•	 poprawi	 się	Twoja	 kondy-
cja f izyczna i  psychiczna 
– zwiększy się odporność 
na stres

•	 potrawy	 będą	 pachniały	
i smakowały lepiej

•	 twoja	skóra	i paznokcie	będą	
w lepszym stanie, będziesz 
mieć mniej zmarszczek

•	 twoje	ubranie,	włosy	i miesz-
kanie będą pachniały ładniej

•	 oszczędzisz	pieniądze,	które	
będziesz mógł przeznaczyć 
na inne cele.

Bez względu na wiek rzucanie 
palenia zawsze się opłaca!

•	 20	minut	po rzuceniu	palenie	
– spada tempo bicia serca

•	 8	godzin	po rzuceniu	palenia	-	
normalizuje się poziom tlenu

•	 2	 tygodnie	 do  3	 miesięcy	
po rzuceniu palenia - popra-
wia się funkcjonowanie płuc, 
spada ryzyko zawału

•	 1	do 9	miesięcy	po rzuceniu	
palenia - zmniejsza się kaszel 
i zanika brak tchu

•	 Rok	po rzuceniu	palenia	-	spa-
da o połowę ryzyko zachoro-
wania na chorobę wieńcową.
Wszystkich, którzy chcieliby 

zasięgnąć konsultacji specjali-
stycznej w sprawach dotyczących 
palenia papierosów serdecznie 
zapraszamy do kontaktu:  Z te-
lefoniczną Poradnią Pomocy Pa-
lącym pod numerem telefonu 801 
108 108. Porady udzielane są od 
poniedziałku do piątku w godz. 
11- 19. 

(a)

powanie nowotworów złośli-
wych, chorób układu krążenia 
i schorzeń układu oddechowego. 
Z powodu schorzeń odtytonio-
wych umiera przedwcześnie 
ok.  50 tys. Polaków. Jednym 
z  najczęściej występujących 
schorzeń wywołanych przede 
wszystkim paleniem tytoniu jest 
przewlekła obturacyjną choroba 
płuc (POcHP).  Mimo znacz-
nej poprawy zachowań ludności 
związanych z  paleniem tyto-
niu w  miejscach publicznych 
oraz zwiększenia świadomo-
ści polskiego społeczeństwa 
w zakresie szkodliwości dymu 
tytoniowego, nadal jest wiele 
do  zrobienia w  tym zakresie. 
Palenie tytoniu niesie za  sobą 
ogromne skutki społeczne:
•	 wykluczenie	palacza	z życia	

społecznego w wyniku cho-
roby, ograniczenie jego zdol-
ności do pracy, a co za tym 
idzie zmniejszenie docho-
dów.

•	 niechęć	innych	osób	do pa-
lacza lub nawet próba ogra-
niczenia kontaktu, co wiąże 
się z narażeniem na kontakt 
z dymem tytoniowym dla 
współpracowników i człon-
ków rodziny.

•	 zmniejszenie	budżetu	domo-
wego kosztem zakupu papie-
rosów – rocznie osoba paląca 
pomniejsza dochody rodziny 
o około 2500 zł.

•	 najtragiczniejszy	w skutkach	
efekt palenia- śmierć palacza, 
która ma negatywny wpływ 
na rozwój dzieci i sytuację 
materialną rodziny.

Z d r o w i e
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20 i 21 listopada w Zespole 
Szkół Publicznych nr 1 w Te-
respolu gościła ponad dwudzie-
stoosobowa grupa z Białorusi. 
Sąsiedzi odwiedzili Polskę w ra-
mach nagrody za udział w kon-
kursie „Łączy nas Bug”, który już 
po raz drugi wspólnie zorganizo-
wali: gazeta Wieczornyj Briest,  
Urząd Miasta w Terespolu oraz 
ZSP nr 1.  20 listopada dzieci oraz 
młodzież zza wschodniej granicy 
wraz z opiekunkami odwiedzili 
ośrodek sportu i rekreacji „Wio-
senny Wiatr” w Woskrzenicach, 
gdzie przez ponad trzy godziny 
znakomicie bawili się zjeżdża-
jąc na tyrolce, wspinając się na 
ściankę czy pokonując tor prze-
szkód.  Po południu zaś złożyli 
wizytę w terespolskiej Prochowni, 
z ogromnym zainteresowaniem 
oglądając piękne wystawy. Spe-
cjalnie dla  nich, członkowie Koła 
Miłośników Historii i Fortyfika-

W ramach projektu „Trzymaj 
formę”, który jest wpisany w pro-
gram profilaktyczny Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kod-
niu, w listopadzie została zor-
ganizowana akcja „Odżywiaj się 
zdrowo”. Miała na celu wzboga-
cenie wiedzy uczniów o zdrowiu 
człowieka i właściwym odży-
wianiu, rozbudzenie wyobraźni 
i ekspresji twórczej uczniów oraz 
uświadomienie, jaką rolę pełnią 
witaminy dla zdrowia człowieka. 
Uczniowie klas I-III wzięli udział 
w teleturnieju „Zabawy z witami-
nami”, zorganizowanym przez 
wychowawców Joannę Hernik 
i agnieszkę Wołosiuk. Dzieci 
przygotowywały posiłki oraz 
zgadywały owoce i warzywa za 
pomocą smaku, węchu i dotyku. 
Uczniowie przyrządzali rów-
nież soki z sokowirówki z wy-
korzystaniem owoców. świetlica 
szkolna zorganizowała warsztaty 
dekorowania potraw dla uczniów 
z klas I-III. Powstały fantazyjne 
róże z marchwi, łabędzie z jabłek 
i dekoracyjne spirale z buraka 
i ziemniaka. Uczniowie klas I-
-III gimnazjum pod opieką wy-
chowawców wykonali surówki 

W y d a r z e n i a

Terespol

Białorusini  odwiedzili 
sąsiadów

Gmina Kodeń

Zdrowe 
odżywianie dzieci 

cji, a jednocześnie opiekunowie 
Prochowni, przygotowali wy-
stawę na temat Białorusi, groma-
dząc w zaledwie kilka dni bardzo 
dużo eksponatów, min. książek, 
albumów oraz monet.  Dzień za-
kończyła dyskoteka w ZSP nr 1, 
na której goście świetnie bawili się 
ze swoimi rówieśnikami z Polski. 
Młodzież przekonała się, ze ba-
riera językowa w żadnym stopniu 
nie stanowi problemu w komu-
nikacji i nawiązaniu znajomości. 
czwartek Białorusini spędzili  
w Zamościu, zwiedzając m.in. 
zoo oraz piękne, zabytkowe Stare 
Miasto. Pobyt zakończono zaku-
pami i wizytą w McDonaldzie. 
Program wycieczki przygotowały 
nauczycielki ZSP nr 1: Kamila 
Korneluk, anna Warakomska 
oraz alina Tarasiuk, które zaj-
mowały się gośćmi podczas ich 
całego pobytu. 

KK

i sałatki, które były degustowane 
w czasie spotkania z rodzicami. 
Głównymi składnikami surówek 
były sezonowe warzywa krajowe: 
kapusta, burak marchew, por. 
Dużą popularnością cieszyła się 
sałatka z soczewicy wykonana 
przez uczennicę z kl. II B. Ro-
dzice chętnie brali przepisy na 
potrzeby, które ich zdaniem były 
smakowite i zdrowe. Pod kierow-
nictwem 

Lidii Korowaj została wyko-
nana gazetka „Jesienny zastrzyk 
witaminowy”. Na wywiadówce 
były rozdawane książeczki prze-
kazane przez Sekcję Oświaty 
Zdrowotnej Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej 
w Białej Podlaskiej, „co każdy 
rodzic wiedzieć powinien o ży-
wieniu i aktywności fizycznej”. 
W planach akcji jest zorgani-
zowanie „Owocowej familiady 
po angielsku”. Organizatorem 
akcji jest świetlica szkolna wraz 
z pedagogiem szkolnym Lucyną 
Sawczuk, nauczycielami przy-
rody Lidią Korowaj i nauczycie-
lami języka angielskiego Magdą 
Tobołą i anną Parchomiuk.

Teresa Filipek                                               
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R o z m a i t o ś c i

Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Rokitnie po raz pierwszy 
uczestniczyła w projekcie „Link 
do przyszłości”, realizowanym 
przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego ze 
środków Microsoft, w ramach 
inicjatywy YouthSpark oraz 
Polsko-amerykańskiej Funda-
cji Wolności. II edycja „Linku 
do przyszłości” została objęta 
patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Pracy 
i  Polityki Społecznej. celem 
projektu jest ukazanie osobom, 
które stoją na początku plano-
wania swojej kariery zawodowej, 
sposobu na osiągnięcie sukcesu 
przez inspirujące osoby - profesjo-
nalistów w różnych dziedzinach 
wiedzy.  Spotkanie miało miejsce 
25 listopada, gościem tej edycji 
był Michał Woźniak, ekspert ds. 
bezpieczeństwa informatycznego, 
działacz społeczny. Na co dzień 
prezes zarządu Fundacji Wolnego 
i Otwartego Oprogramowania. 
aktywista zajmujący się pra-
wami człowieka w erze cyfrowej, 
orędownik Wolnego Oprogra-
mowania, rzecznik prywatności 
i anonimowości on-line. W spot-
kaniu wzięła udział młodzież 
trzecich klas miejscowego gimna-
zjum, która z zainteresowaniem 
słuchała młodego profesjonalisty. 
Swobodna forma spotkania spra-
wiła, że młodzież chętnie uczest-

Paraf ialny oddział Koła 
Przyjaciół Katolickiego Radia 
Podlasie w Terespolu powstał 3 
lutego 2004 r. Jego założycielami 
byli ks. Krzysztof Stepczuk i Jan 
Jaroszyński, przedstawiciel radia.  
Ta katolicka organizacja skupia 
ok. 100 osób. Są to w większości 
seniorzy, wspierający radio mod-
litewnie i finansowo, bo jak mó-
wią KRP to nasze radio. Biorą też 
udział we wszystkich ważnych 
nabożeństwach i wydarzeniach 
terespolskiej parafii. Głównym 
celem oddziału jest modlitwa, 
katecheza, ofiara i pielgrzymo-
wanie. członkowie koła spoty-
kają się raz w miesiącu w każdy 
pierwszy wtorek, na koronce do 
Miłosierdzia Bożego, mszy św. 
i katechezie. Biorą udział w opra-
wie liturgicznej. Opiekunem koła 
był przez 9 lat ks. Grzegorz Gła-
dysz, który poprzez katechezę 
pogłębiał wiarę i wiedzę religijną. 
Obecnie rolę opiekuna pełni ks. 
Karol Nasiłowski. Po zakończe-
niu części oficjalnej odbywają się 
śpiewy pieśni religijnych, patrio-
tycznych, a nawet biesiadnych.  
członkowie koła biorą czynny 
udział w życiu parafii poprzez 

Terespolscy 
przyjaciele 
katolickiego 
radia

przygotowanie oraz prowadze-
nie nabożeństw i modlitw np. 
w  październiku różaniec. Od 
maja do października biorą udział 
w comiesięcznych procesjach fa-
timskich, w niedzielę palmową 
w Drodze Krzyżowej. Włączają 
się również w  organizowanie 
akcji i  zbiórek np. jałmużna 
wielkopostna. Przewodniczą 
bardzo często modlitwie ró-
żańcowej na antenie radia. Na 
bieżąco informują też słuchaczy 
radia o wydarzeniach parafial-
nych i uroczystościach w kole, 
takich jak: noworoczne spotka-
nie opłatkowe i dzielenie się jaj-
kiem święconym, wielkanocnym. 
Udało się im nawiązać kontakt 
z kołem różańcowym Polaków 
z Brześcia. Koło współpracuje 
z burmistrzem Terespola Jackiem 
Danielukiem, który jest hono-
rowym członkiem Parafialnego 
Oddziału Koła Przyjaciół KRP. 
Wpiera członków w ich działal-
ności i uczestniczy w uroczystych 
spotkaniach. Koło nasze dużo 
pielgrzymuje, co roku do kilku 
miejsc kultu religijnego. Zwie-
dzili już główne polskie sank-
tuaria. Byli m.in. na Ukrainie, 
w częstochowie, Licheniu, świę-
tej Lipce, Gietrzwałdzie, Kałko-
wie, Woli Gułowskiej, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Sokółce, świętej 
Wodzie i innych. Bardzo często 
odwiedzają diecezjalne sanktua-
ria: w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, 
Pratulinie i Szpakach. Pamiętają 
również o przyjaciołach radia 
Podlasie, którzy nie są w stanie 
z powodu wieku i stanu zdrowia 
przyjść do kościoła czy na spot-
kanie. Odwiedzają ich i przeka-
zują prezenty od radia, życzenia 
z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkanocy. członkowie 
koła współtworzą radio, czują się 
za nie odpowiedzialni. Za swoją 
działalność terespolskie koło 
przyjaciół zostało nagrodzone 
już w 2006 r. Platynowym Mi-
krofonem. Przynależność do or-
ganizacji pomaga być lepszym 
człowiekiem i chrześcijaninem. 
Dzięki wspólnocie czują się jedną 
wielką rodziną, bo koło jednoczy 
ludzi życzliwych i otwartych na 
potrzeby innych. Koło daje siłę 
i poczucie, że nie są sami. Poka-
zuje świat, w którym jest miejsce 
na miłość.

Irena i Józef Ferensowie 

Gmina Rokitno

Link do przyszłości 
w bibliotece  

niczyła w warsztatach,  poznała 
zawody przyszłości. ciekawym 
dla uczniów elementem spotka-
nia było ćwiczenie  pod hasłem 
„Mógłbym być…”, podczas 
którego uzasadniali, dlaczego 
mogliby być dobrym przedstawi-
cielem danego  z „zawodów przy-
szłości”, na które przewidywane 
jest zapotrzebowanie, według 
listy opracowanej przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych. Młodzi ludzie dowiedzieli 
się czego warto się uczyć i  co 
studiować, by znaleźć ciekawą 
pracę, jaka jest rola technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w pracy zawodowej i dlaczego 
warto uczyć się języków obcych. 
Prelegent mówił, co jest ważne 
by osiągnąć sukces, że warto być 
odważnym, elastycznym i speł-
niać swoje marzenia. Podsumo-
waniem wydarzenia była ankieta 
oceniająca spotkanie i tematy na 
nim podejmowane. Młodzież 
oceniła spotkanie bardzo dobrze 
i w większości zadeklarowała, że 
zdobytą na nim wiedzę wykorzy-
sta w planowaniu swojej przyszło-
ści. ostała również wskazówki, 
między innymi w postaci propo-
nowanych stron internetowych, 
by po spotkaniu mogła zapoznać 
się z aktualną sytuacją na rynku 
pracy oraz panującymi na nim 
trendami. 

Anna Michaluk
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K u l t u r a

Bardzo możliwe, że to, co 
zdarzyło się tej jesieni, kiedyś 
będziemy nazywać „potopem 
podlaskim”. Tyle, że orężem są 
wiersze, a poza tym, to nasi zdo-
bywają nowe tereny … i  serca 
ich mieszkańców. Wydarzeniem 
tym było opublikowanie przez 
białoruski miesięcznik literacki 
„Młodost” twórczości aż pięt-
nastu pisarzy z południowego 
Podlasia. To ogromnie budujące, 
że na niewielkim obszarze, obej-
mującym z grubsza teren powiatu 
bialskiego, wyrosło nam tyle ta-
lentów literackich. całe poko-
lenie! Młodzi autorzy, przede 
wszystkim poeci, z okolic Białej 
Podlaskiej, stają się naszymi am-
basadorami. Fakt, że ich utwory 
wydano na 40 stronach prestiżo-
wego pisma wydawanego w Miń-
sku, dwumilionowej stolicy 
sąsiedniego państwa,  świadczy 
o tym dobitnie. Jak to się stało, 
że redakcja  „Młodosti” doceniła 
w tak znaczący sposób naszych 
pisarzy? Duża w  tym zasługa 

redaktor naczelnej „Młodosti” 
Swietłany Denisowoj, a  także 
bardzo dobrej współpracy pomię-
dzy Miejską Biblioteką Publiczną 
w Białej Podlaskiej a Biblioteką 
Obwodową im. M. Gorkiego 
w Brześciu. Od tego się zaczęło.

Triumf 
podlaskiej poezji

Wczesnym latem doszło 
do nawiązania korespondencji 
między Swietłaną Denisową 
i Grzegorzem Michałowskim, 
kierownikiem Działu Wiedzy 
o Regionie i redaktorem naczel-
nym Podlaskiego Kwartalnika 
Kulturalnego. - Dobryj dień, 
Grigorij! – przyszło mailem 
zawołanie zza Buga. - Priwiet 
Swietłana! – pobiegło w odpo-
wiedzi na Białoruś. Są granice, 
które przekraczać należy, nawet 
jeśli towarzysz Łukaszenka ma 
na ten temat inne zdanie. Kie-
rujmy się opinią mądrzejszych 
ludzi: Żyjąc na granicy, można 
się stać człowiekiem ciasnym, za-
patrzonym tylko w siebie samego. 
ale będąc człowiekiem pogranicza, 
można się także poszerzyć, można 
mieć szerokie horyzonty. Można 
powiedzieć: kto głupi, a postawi się 
go blisko granicy, to zostanie jesz-
cze głupszy, a kto mądry i stanie 
blisko granicy, ten zobaczy wielkie 
horyzonty i wielki świat. (ks. prof. 
Józef Tischner)

Pomy s ł  w yda n ia 
„międzynarodowego 
numeru” wyszedł od 
naczelnej „Młodosti”. 
Swietłana Denisowa 
zapewniła wysokiej 
jakości tłumaczenia 
oraz zamieściła notki 
o autorach, wraz z ich 
zdjęciami. całość 
dopełniły i lustra-
cje arka Sawczuka, 
znakomitego grafika 
z  Białej Podlaskiej. 
Podajmy zatem na-
z w i sk a  autorów, 
którzy zamieszczeni 
zostali w „Młodosti”: 
n a j p i e r w  p o e c i : 
aleksandra Pieńkosz 
z  Białej Podlaskiej, 
Paul ina Maciejuk 
z Gnojna n/Bugiem, 
agata Szczodrak 

z Przechodu, Katarzyna Saw-
czuk z Białej Podlaskiej, Joanna 
Sawicka z Zahajek, Weronika 
Iwaniuk z Szach, Marta świć 
z Suchowoli, Krzysztof Pogo-
rzelski z Terespola, Helena Ro-
maszewska z Białej Podlaskiej, 

Mirosław chodynicki z Teres-
pola, anna Korólczyk z Turowa, 
Ryszard Kornacki z  Między-
rzeca Podlaskiego, Dominik 
Sobol z Terespola.; i prozaicy: 
adrianna Trzepiota z Warszawy 
oraz Jacek chomiuk z Białej Pod-

laskiej. W gronie autorów, którzy 
zaprezentowani zostali białoru-
skim czytelnikom, są też twórcy 
starszego pokolenia (Helena Ro-
maszewska, Ryszard Kornacki, 
Mirosław chodynicki), jednak 
lwia większość to młodzi ludzie 
– piszący dojrzale utwory, nie-
rzadko już z bogatym dorobkiem 
literackim. Niemal wszyscy mają 
na swoim koncie tomiki wierszy, 
publikacje w „Podlaskim Kwar-
talniku Kulturalnym”, w „akan-
cie” – i, naturalnie, również 
w „Gościńcu Bialskim”. Także 
zaglądając do list laureatów kon-
kursów literackich znajdziemy 
nazwiska naszych bohaterów. 
Rekordowy był 2011 rok, gdy 
w ogólnopolskim konkursie im. 
J.I. Kraszewskiego kategorię poe-
zji wygrała Katarzyna Sawczuk 
przed Joanną Sawicką, a w gronie 
zwycięzców znalazły się też ad-
rianna Trzepiota i Paulina Ma-
ciejuk. Katarzyna Sawczuk jest 

też kilkakrotną laureatką Ogól-
nopolskiego Konkursu im. Ma-
rii Konopnickiej w Międzyrzecu 
Podlaskim. Także uwielbiająca 
zabawę słowem i obrazem alek-
sandra Pieńkosz odnosiła suk-
cesy w konkursach literackich, 

podobnie jak agata Szczodrak. 
Przepraszam, jeśli kogoś pomi-
nąłem, lista jest długa. W ubie-
głym roku objawieniem był Jacek 
chomiuk, który drugą nagrodę 
w prozie zdobył będąc licealistą! 
Nie ma przypadków: średnia 
wieku poetów, a zwłaszcza poe-
tek nowej fali, tylko nieznacznie 
przekracza 20 lat. Jednak za nimi 
już nadchodzą następni – młodzi 
i zdolni. Są powody do zadowole-
nia, także z tego powodu, że nie 
gubimy podlaskich diamentów.

Publikacja Podlasiaków 
na łamach „Młodosti” nie jest 
pierwszym zaistnieniem naszej 
literatury za granicą oraz w prze-
kładach na inne języki. Przypo-
mnijmy, że w 2010 roku ukazała 
się „antologia sztuk słowiańskich 
– „Między Ochrydą a Bugiem”. 
To ważne dzieło opracowane zo-
stało przez mieszkającą w Polsce 
poetkę z byłej Jugosławii, Olgę 
Lalić-Krowicką. Znalazły się tam 

swietłana denisowa - red. nacz. Mołodosti

okładka „podlaskiego” numeru  Mołodosti
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wiersze większości tych autorów, 
którzy teraz trafili do „Młodosti”. 
W antologii opublikowane zo-
stały po polsku i w przekładach 
na język serbski. Dwa lata później 
nasi twórcy pojawili się w „an-
tologii miłości” – wydawnictwie 
niejako dopełniającym antologię 
słowiańską, także zredagowa-
nym przez Olgę. Olga Lalić-
-Krowicka prowadzi portal www.
poezja.com.pl, gdzie znajdziemy 
sylwetki i teksty naszych pisarzy 
w przekładach na języki serbski 
i rosyjski.  Publikacja w „Mło-
dosti” to wydarzenie unikalne. 
Zostało ono m.in. odnotowane 
w dużym artykule przez najważ-

niejsze pismo literackie Białorusi 
„Literatura i mastactwa”. Jest 
to z  jednej strony duży „samo-
dzielny” sukces naszej kultury, 
z drugiej zaś, zauważalna cią-
głość zjawiska, jakim jest kul-
turalny, a  zwłaszcza literacki, 
rozwój Południowego Podlasia. 
Na koniec warto wspomnieć 
o  jeszcze jednej sprawie. Zda-
rza się nam postrzegać Białoruś 
jako kraj tłamszony przez dykta-
torskie rządy, kraj ograniczonej 
wolności i w pewnym stopniu  
po prostu biedny. Należy jednak 
zachowywać wstrzemięźliwość 
w ferowaniu ocen co do naszych 
sąsiadów zza Buga. Białorusinom 
z pewnością żyje się trudniej niż 
nam, jednakże są oni ludźmi 
otwartymi na kulturę i bardzo 
wrażliwymi. Zachowują to, co 
najcenniejsze dla podtrzyma-
nia ducha narodu. Możemy być 
dumni, że nasi twórcy zostali 
przez nich tak wysoko ocenieni.

Lech Zaciura 

K u l t u r a

Z inicjatywy MOK w Teres-
polu i Starostwa Powiatowego 
24 listopada odbył się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Terespolu piętnasty Powia-
towy Przegląd Poezji śpiewanej. 
Wzięło w nim udział wzięło 18 
uczestników reprezentujących 
miejscowości z  powiatu bial-
skiego. Przegląd przebiegał bar-
dzo sprawnie. Każdy wykonawca 
mógł zaprezentować 2 utwory. 
Dominował repertuar klasy-
ków polskiej poezji śpiewanej 

(Osiecka, Kaczmarski, Turnau, 
Przybora), ale także można było 
usłyszeć autorskie utwory (Tych-
manowicz, Krać). Przegląd prze-
biegał bardzo sprawnie. Każdy 
wykonawca mógł zaprezentować 
2 utwory z podkładem muzycz-
nym bądź własnym akompania-
mentem. Publiczność wspaniale 
reagowała nagradzając brawami 
każdego wykonawcę. Tuż po 
występie młodych wokalistów, 
gdy jury udało się na obrady, na 
scenie zaprezentował się Dariusz 
Kwiatkowski, kompozytor, wo-
kalista, pianista i członek zespołu 
piosenki literackiej Kształty Słów 
z Lublina. Wykonał własne kom-
pozycje do wierszy m.in. Sta-
chury i Leśmiana, które zebrana 

Terespol

Śpiewali poetyckie strofy
publiczność doceniła gromkimi 
brawami. Tuż po występie arty-
sty, jury w składzie: Janina Wa-
sil (pedagog, pomysłodawczyni 
przeglądu), Ilona Karpiuk-Dą-
browska (wokalista Filharmonii 
Podlaskiej, koordynatorka pro-
jektów kulturalnych) i Radosław 
Plandowski (publicysta, animator 
kultury: literatura, teatr) ogłosiło 
wyniki przeglądu. 

Pierwsze miejsce zdobyła 
Natalia Marczuk reprezentująca 
GOK Sławatycze, drugie miej-

sce zajęła Magdalena chilimo-
niuk (II LO w Białej Podlaskiej), 
a trzecie miejsce Natalia Dyme-
cka (IV LO w Białej Podlaskiej). 
Wyróżnienie otrzymała Dorota 
Krać z  Wisznic oraz zespół 
Brevis z BcK Biała Podlaska. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom Przeglądu 
a  szczególnie jego laureatom. 
cieszymy się, że co roku poziom 
artystyczny jest coraz wyższy, co 
podkreśla przewodnicząca jury. 
Dodatkowo zaprezentowano mi-
łośnikom poezji najnowszy tomik 
terespolskiego poety Mirosława 
chodynickiego „Zapętlanie 
czasu”. W terespolskim przeglą-
dzie udział wzięli: Zuzanna Pi-
kacz (Klonowica Mała), Natalia 

Dymecka (Biała Podlaska), Iga 
Sokół (Biała Podlaska), Dorota 
Krać (Wisznice), Paulina Sta-
siuk (Terespol), Marta Kononiuk 
(Wisznice), aleksandra Tychma-
nowicz (Terespol), Magda chali-
moniuk (Biała Podlaska), zespół 
Brevis, Natalia Marczuk (Sława-
tycze), Marta Sawczuk (Wólka 
Zabłocka), Mateusz Łopaciuk 
(Janów Podlaski), Weronika Mi-
chalczuk (Sławatycze), angelika 
Pieńkus (Terespol), Gabriela 
chomiczewska (Sławatycze), 
angelika Korlaga (Janów Podla-
ski), Oliwia Knigawka (Terespol) 
oraz Beata Wawryniuk (Biała 
Podlaska). Sponsorem koncertu 
Dariusza Kwiatkowskiego była 
firma PKP cargo centrum Lo-
gistyczne w Małaszewiczach. 

Łukasz Pogorzelski

arkadiusz sawczuk, 
rys. do wiersza K. sawczuk  - Węże
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W y d a r z e n i a

Uroczystości związane z 95. 
rocznicą odzyskania niepodle-
głości rozpoczęły się 11 listopada 
mszą świętą w intencji ojczyzny 
w kościele p.w. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Sławatyczach. Har-
cerze z miejscowego gimnazjum 
pełnili honorową wartę przy tab-
licy pamiątkowej, poświęconej po-
ległym w powstaniu styczniowym 
w bitwie pod Sławatyczami. Po 
mszy wystąpiła młodzież z miej-
scowego Zespołu Szkół w mon-
tażu słowno-muzycznym „Jak 
tu prawdę o Polsce powiedzieć”. 
W dalszej części zgromadzeni 

Obchody święta Niepod-
ległości są doskonałą okazją do 
śpiewania pieśni patriotycznych, 
utworów przypominających 
o heroicznej postawie Polaków 
i miłości do ojczystego kraju. 
śpiewanie utworów patriotycz-
nych i żołnierskich jest bardzo 
ważnym elementem wychowa-
nia, o czym pamięta się w Szkole 
Podstawowej w Sosnówce, gdzie 

Zakończyły się uroczystości 
związane z ogłoszonym przez 
papieża Benedykta XVI rokiem 
wiar. Podczas końcowych dni 
terespolscy księża odprawili 
okol icznośc iowe nabożeń-
stwa. W podniosłym nastroju 
ks. Karol Nasiłowski wygłosił 
okolicznościową konferencję na-
wiązującą do ustanowienia przez 
chrystusa  kościoła powszech-
nego. Zacytował  wybrane wer-
sety Ewangelii  m.in skierowane 
do apostoła Piotra „Tobie daję 
klucze Królestwa Niebieskiego, 

Gmina Sławatycze uczciła 
święto narodowe

mogli usłyszeć pieśni patriotyczne 
w wykonaniu solistów z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sława-
tyczach. Na zakończenie wystąpił 
miejscowy męski chór parafialny 
ave w koncercie „Tobie ojczy-
zno”. W repertuarze nie zabrakło 
pieśni o  tematyce powstańczej 
i patriotycznej. Po zakończeniu 
uroczystości religijno-patriotycz-
nych, z pocztami sztandarowymi 
z miejscowej jednostki OSP i Ze-
społu Szkół na czele, pochód 
udał się na cmentarz, na mogiłę 
upamiętniającą poległych legio-
nistów. Delegacje władz gminy 

Gmina Sosnówka

Śpiewali ku chwale 
Ojczyzny

14 listopada odbył się IV Konkurs 
Pieśni Patriotycznych. W śpie-
waniu ku chwale ojczyzny wzięło 
udział 10 osób. Na wyróżnienie 
zasłużyły: Kinga Martychowiec, 
Natalia Raczkowska, Martyna 
Tkaczuk, Wiktoria Powroźnik, 
Julia Bujnik i Martyna Szypiło. 
Inicjatorką i organizatorką kon-
kursu była Janina Sokołowicz. 

KP

Terespol

Rok wiary
cokolwiek zwiążesz na ziemi 
zostanie związane, cokolwiek 
rozwiążesz na ziemi zostanie 
rozwiązane”. Rozwinął szerzej 
słowa wypowiedziane przez Je-
zusa. Zaapelował o modlitwę, 
wiarę, nadzieję, ufność w Bogu. 
W przyciemnionej scenerii  pa-
rafialnej świątyni, przy oświet-
lonym krzyżu, młodzież szkól 
terespolskich i grupa amo Te 
dokonała słowno-wokalnej ad-
oracji.  Końcowe dni roku wiary 
zbiegły się również ze świętem 
chórów cecyliadą. We wszyst-
kich uroczystościach wystąpił 
terespolski chór parafialny, wy-
konując okolicznościowe utwory.        

Adam Jastrzębski      

Sławatycze i miejscowej placówki 
Straży Granicznej złożyli wieńce 
i wiązanki kwiatów. Na zakończe-
nie zgromadzeni odśpiewali hymn 
państwowy. Organizatorami uro-

czystości byli: proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej, wójt gminy, 
Zespół Szkół i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sławatyczach.

BS
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B i a ł a  Po d l a s k a

Niebawem gmina Kodeń bę-
dzie mocno kojarzona z prężnie 
działającym Gminnym centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki, któ-
rym od niedawna kieruje Piotr 
Skolimowski. Nowy dyrektor 
jest bardzo zajęty, a umówienie 
się z nim na rozmowę trudne. 
Każdego dnia dyrektor przyjmuje 
rzesze rodziców, którzy starają się 
zapisać pociechy na zajęcia, które 
proponuje centrum. Skolimow-
ski ma wykształcenie muzyczne, 
dlatego też oferuje dzieciom, 
młodzieży oraz dorosłym zajęcia 
umuzykalniające, naukę gry na 
pianinie, gitarze, akordeonie oraz 
keyboardzie. W dzień powszedni 
od godziny 13 w ośrodku zaczyna 
tętnić życie, kiedy na zajęcia zaczy-
nają przychodzić pierwsze dzieci. 
Warsztaty umuzykalniające zdo-
były ogromną popularność, dlatego 
powstał grafik, a zajęcia dyrektor 
był zmuszony skrócić do pół go-
dziny, aby mogli z nich korzystać 
wszyscy zainteresowani.  Krzysz-
tof Micewicz, który przyprowadza 
na zajęcia syna, podkreśla, że nie 
pamięta, kiedy ostatni raz odby-
wały się w Kodniu takie zajęcia. 
- Wcześniej nic się tu nie działo. 
Kodeń to tylko osada, a Piotr Skoli-
mowski angażuje się  w działalność 

17 listopada z inicjatywy 
radnego powiatowego arkadiu-
sza Maksymiuka i członków ze-
społu śpiewaczego Kaczeńce w 
wypełnionej po brzegi świetlicy 
wiejskiej w czosnówce odbył się 
przegląd pieśni ludowo-patrio-
tycznych z okazji święta Nie-
podległości oraz 150. rocznicy 
wybuchu powstania stycznio-
wego. Koncert pieśni przeplatany 
był poezją ludową oraz wspar-
ciem muzycznym zaproszonego 
zespołu chodźta do Nos ze 
Swór i kapeli Biesiada z powiatu 
łukowskiego. Licznie zgroma-
dzona publiczność nagradzała co 
chwilę gromkimi brawami wy-
stępujące zespoły, które zachę-

Gmina Kodeń

Piotr Skolimowski 
dyrektorem GCKSiT

Gmina Biała Podlaska

Udany debiut zespołu 
Kaczeńce z Czosnówki

kulturalną. Ma wiele pomysłów. 
Mój syn nie miał tu warunków na 
rozwijanie swoich pasji. Do Białej 
jest dosyć daleko, nie każdego na 
to stać, wobec tego obecny dyrektor 
wypełnia tę lukę- mówi K. Mice-
wicz, dodając, że lepiej, aby dzieci 
przyszły do GOK, niż miałyby 
siedzieć przed telewizorem. Dy-
rektor ma wiele nowych pomysłów. 
Planuje zorganizować kurs tańca, 
nauki języków obcych oraz kursy 
komputerowe dla osób starszych. 
Oczywiście o tym, czy kursy się 
odbędą, zdecyduje zainteresowanie 
nimi mieszkańców gminy. Dyrek-
tor, który ukończył studia podyplo-
mowe z zarządzania, posiada bez 
wątpienia zdolności do działania 
i kierowania taką placówką. 

23 l istopada odbyły się 
w Kodniu andrzejki, na które 
przyszło 60 osób. Zabawa, która 
trwała do samego rana, była 
bardzo udana. Obecnie dyrektor 
przygotowuje się do zabawy syl-
westrowej, na której zagra zespół 
Gwiazdor.  Dyrektor podkre-
śla, że chce kontynuować pracę 
swoich poprzedników i że bar-
dzo chciałby zmienić podejście 
społeczeństwa gminy Kodeń do 
Gminnego centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki, aby nie wi-

dzieli wyłącznie pustego budynku 
w ich miejscowości, ale tętniącą 
życiem placówkę, gdzie każdy 
mieszkaniec może znaleźć coś dla 
siebie, spędzić miło czas. Warto 
tu jeszcze wspomnieć o owocnej 
współpracy obecnego dyrektora ze 
środowiskowym Domem Samo-
pomocy i Warsztatu Terapii Za-
jeciowej w Kodniu prowadzonej 
m.in. przez Beate Kupryś.

- Kodeń mi się podoba. Jestem 
z nim związany od dziecka, mam 
do niego duży sentyment. Myślę, 
że za wcześnie mówić o odnaj-
dywaniu się w dany temacie, ale 
mogę powiedzieć, że dobrze się 

tutaj czuję. Poznałem ludzi bar-
dzo pozytywnie do mnie nasta-
wionych, m.in. wójta Ryszarda 
Zania, sekretarz gminy Halinę 
Szkodzińską. Doświadczam tu 
dużej gościnności i życzliwości 
- uważa Piotr Skolimowski. Za-
angażowanie nowego dyrektora 
w ożywienie atmosfery kulturalno 
-towarzyskiej w gminie Kodeń już 
przynosi efekty. Pozostaje życzyć 
nowemu dyrektorowi samych 
sukcesów, wytrwałości w poko-
nywaniu wszelkich przeszkód 
i oczywiście wsparcia mieszkań-
ców, dla których on tam jest.

AT

cały do wspólnego śpiewania. 
W głośnych rozmowach słychać 
było zadowolenie publiczności z 
występów artystycznych, . które 
umiliły niedzielne popołudnie 
mieszkańcom czosnówki i oko-
lic. Słychać było śmiech i zadowo-
lenie publiczności, a w treściach 
wierszy i pieśni co chwila prze-
bijała się nuta wdzięczności  na-
szym przodkom za wywalczoną 
wolność oraz poświęcenie oddane 
w obronie Polski naszej kocha-
nej Ojczyzny. Zespół Kaczeńce 
dziękuje publiczności za życzliwe 
przyjęcie oraz  wszystkim, którzy 
przyczynili się do sprawnej orga-
nizacji koncertu. 

(a)
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20 listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej zorgani-
zowano andrzejki dla dzieci 
i młodzieży.  Podczas zabawy 
wybrani zostali: Miss (Joanna 
Ostrowska) i Mister ( Jakub 
Joszczuk) andrzejek. Odbył 
się również konkurs na najład-
niejszy  taniec i najlepsze prze-
branie (Sandra Dąbrowska). 
Ponadto przeprowadzono szereg 
zabaw m.in. zabawę z krzeseł-

Rozpoczynamy cykl pre-
zentacji twórczości członków 
Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych przy Związku Polaków na 
Białorusi w Brześciu.  Powstało 
ono w 2007 roku. Założycielką 
i prezesem stowarzyszenia jest 
Stanisława Karpol. Obecnie or-
ganizacja zrzesza ponad 40 twór-
ców z różnych regionów Polesia, 
którzy pragną zachować i przeka-
zać samoistną i bogatą kulturę re-
gionu, a także jej wielonarodowy 
charakter.  Twórczość artystów 
obejmuje różne dziedziny sztuki 
ludowej: hafciarstwo, tkactwo, 

Bywalcy świetlicy działającej 
przy filii bibliotecznej w Krzy-
wowólce  po raz kolejny raz mogą 
skorzysta z oferty zaproponowa-
nej przez instruktorów z cen-
trum Tańca OSTiDM Szczepan 
z Białej Podlaskiej. Raz w ty-
godniu odbywają się zajęcia ta-
neczne dla dzieci z dwóch grup 
wiekowych , w których uczestni-
czy 25 osób. Najmłodsi podczas 
zajęć kształtują umiejętności ta-
neczne, kulturę osobistą, poznają 
tajniki dobrych manier a także 

R o z m a i t o ś c i

Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych w Brześciu

Gmina Sławatycze

Andrzejki w sławatyckiej 
bibliotece

krawiectwo ludowe, snycerkę 
i rzeźbę, malarstwo, garncarstwo, 
pisankarstwo, zabawkarstwo, ple-
cionkarstwo, wycinankę i inne. 
celem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych jest pielęgnowanie 
i kultywowanie dawnych trady-
cji kultury ludowej oraz rozwój 
sztuki współczesnej w oparciu 
o  tradycję przodków. Działal-
ność stowarzyszenia polega m.in. 
na promowaniu i popularyzacji 
twórczości artystów poprzez 
organizację wystaw, przeglą-
dów, warsztatów twórczych. 
Najważniejszymi dokonaniami 

Gmina Sławatycze

Tanecznym krokiem  
w Krzywowólce

mają możliwość zaprezento-
wania się przed publicznością. 
Natomiast dorośli, którzy chcą 
aktywnie spędzić czas raz  w ty-
godniu ćwiczą aerobic i zumbę 
w 20 – osobowej  grupie. Spot-
kania dają uczestniczkom moż-
liwość dobrej zabawy, połączonej 
z  wysiłkiem f izycznym oraz 
spotkaniem w grupie. Na zaję-
cia uczęszczają osoby z terenu 
gminy Sławatycze oraz z gmin 
sąsiednich. 

Małgorzata Walczuk

organizacji są liczne wystawy 
okolicznościowe w Polskiej Szkole 
Społecznej im. I. Domeyki oraz 
w Konsulacie Generalnym RP 
w Brześciu, których organizatorką 
była Stanisława Karpol. Ponadto 
twórcy ludowi reprezentują swoje 
wyroby i dzieła artystyczne na 
jarmarkach i kiermaszach zagra-
nicznych.

Stanisława Karpol urodziła 
się w  1951 roku. Ukończyła 
Szkołę Zawodową w Brześciu 
o specjalności projektowanie ko-
stiumów teatralnych oraz Brzeski 
Instytut Inżynieryjno- Budow-
lany na kierunku architektura. 
Pracowała jako nauczycielka rę-
kodzieła i projektowania odzieży 
w szkołach średnich oraz w cen-
trum Twórczości Młodzieży 
w Brześciu. Twórczością ludową 
interesuje się od dziecka, gdyż 

ludowe tradycje i obyczaje w jej 
rodzinie przekazywane były z po-
kolenia na pokolenie. Zajmuje 
się hafciarstwem, dzierganiem, 
malarstwem, projektowaniem 
odzieży zdobionej haftem ludo-
wym, renowacją dawnych strojów 
i haftów. Brała udział w licznych 
wystawach, festynach oraz jar-
markach w kraju i za granicą. 
Zwyciężczyni obwodowego 
konkursu „Wiosenny kaprys” 
w latach 2007-2009, republikań-
skiego konkursu „Lalki Polesie” 
w 2007 r., krajowego konkursu: 
Tradycyjny haft ludowy we 
współczesnym stroju” w 2010 
roku. Stanisława Karpol jest 
zasłużoną działaczką Oddziału 
Brzeskiego Związku Polaków na 
Białorusi, którego członkinią jest 
od 1990 roku. 

(a)

kami, taniec z balonem, zabawę 
Rodzina, ugryzienie jabłka za-
wieszonego na nitce. O oprawę 
muzyczną zadbał  DJ. Damian. 
Uczestnicy mogli skosztować 
kanapek, owoców  oraz słodyczy 
sponsorowanych przez GOPS 
i UG w Sławatyczach.  Wieczór 
zakończył się miłą koleżeńska 
zabawą. W andrzejkach udział 
wzięło 30 osób.

Małgorzata Walczuk
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K u l t u r a

W  związku z  obchodami 
roku Juliana Tuwima, 16 li-
stopada w  Miejskiej Biblio-
tece Publicznej zorganizowano 
warsztaty teatralne ,,cicer cum 
caule” ...czyli groch z kapustą. 
Przez dwie godziny kilkudzie-
sięcioosobowa grupa dzieci zna-
komicie bawiła się pod okiem 
prowadzącej warsztaty dr Ur-
szuli Lewartowicz, wykładowcy 
z  lubelskiego UMcS. Instruk-
torka poprzez szereg ciekawych 
ćwiczeń oraz zabaw pokazała 
dzieciom, jak można wypowie-
dzieć jeden tekst na wiele róż-
nych sposobów, wyrazić uczucia 
i emocje gestem, mimiką oraz 
ruchem ciała, czy nadać nowe 
znaczenie prostym przedmio-
tom. Dzieciaki krzyczały, uda-
wały zwierzęta, wcielały się 
w role bohaterów Tuwima ucząc 
się, a  jednocześnie znakomicie 
bawiąc. Uczestnicy warsztatów 
byli zachwyceni różnorodnością 
zadań, podczas których mogli 
wykazać się zdolnościami aktor-
skimi, umiejętnością improwiza-
cji czy interpretacji tekstu. Tuż 
po warsztatach odbył się spektakl 
muzyczny „Piosenka ci nie da za-

21 listopada w bialskiej Bur-
sie Szkolnej rozstrzygnięta została 
druga edycja konkursu: „Tylko 
taniec, tylko muzyka”. Organi-
zatorkami były wychowawczynie 
tej placówki: alicja Deniszczuk 
i Ewa Malczuk. Młodzież zapre-
zentowała umiejętności wokalne, 
instrumentalne oraz taneczne. 
Publiczność wspaniale reagowała, 
nagradzając brawami każdego 
wykonawcę. Jury w składzie: Sta-
nisława Daniluk (dyrektor bursy), 
Ewa Malczuk (przedstawiciel 
wychowawców) i Radosław Bo-
gusz (przedstawiciel samorządu 
i pomysłodawca konkursu) wy-
łoniło zwycięzców spośród je-
denastki uczestników. Pierwsze 

Terespol

Warsztaty teatralne 
i recital Teatru STOPA

Biała Podlaska

Preferowane 
muzyka i taniec

pomnieć” w wykonaniu studen-
ckiego Teatru STOPa. Recital 
inspirowany był twórczością lat 
20. i 30. XX wieku. W spektaklu 
zaprezentowane zostały dobrze 
znane wszystkim piosenki, takie 
jak: „Zimny drań”, „Ja się boję 
sama spać”, „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, które w połącze-
niu z mniej lub bardziej znanymi 
utworami poetyckimi Juliana 
Tuwima (m.in.: „Górą baby”, „Ja 
nie mam czasu”, „Karta z dziejów 
ludzkości”, „Bezsenność”) two-
rzyły atrakcyjną, śpiewno-poe-
tycką całość. Warsztaty i recital 
w Terespolu to jedno z działań 
realizowanych w ramach pro-
jektu ,,cicer cum caule” ...czyli 
groch z kapustą współfinanso-
wanego przez Dzielnicowy Dom 
Kultury „Bronowice” w Lubli-
nie oraz Instytut Książki. Ho-
norowy patronat nad projektem 
objęli marszałek województwa 
oraz prezydent miasta Lublin. 
W projekcie, który koordynuje 
Joanna Misiarz z DDK „Brono-
wice”, uczestniczy nasz Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Gminny 
Dom Kultury w cycowie.

Kamila Korneluk

miejsce przypadło Mateuszowi 
Korzeniewskiemu za własną 
kompozycję i składankę utworów 
wykonaną na gitarze klasycznej. 
Drugie miejsce zdobyła Izabela 
Jaszczuk za wykonanie piosenki 
Sylwii Grzeszczak „Księżniczka”. 
Trzecie miejsce uzyskała Kata-
rzyna Kasprzuk za wykonanie 
piosenki J. artura „Impossible”.
Za wrażenia artystyczne i udział 
w konkursie nagrodę specjalną 
otrzymał wychowanek bursy Józef 
Kulik. Gratulujemy powodzenia 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu, a szczególnie laureatom. 
Jurorzy określili poziom imprezy 
na wysoki.

EM



50  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 11/2013

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. W ramach projektu 
zrealizowano między innymi 
grupowe i indywidualne zajęcia 

z doradztwa zawodowego, które 
prowadzone były przez doświad-
czonych doradców zawodowych 
i lidera klubu pracy. Podczas za-

Tradycją stało się, że jesie-
nią do Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim przyjeżdżają foto-
graficy z całej Polski. Warsztaty 
fotograficzne organizuje Mał-
gorzata Piekarska, instruktor  
i opiekun Fotoklubu Podlaskiego 
z Białej Podlaskiej. 8 listopada 
w budynku Starej Plebanii przy 
nieczynnym kościele pw. św. 
Jana chrzciciela przy ul. Staro-
klasztornej 4, miał miejsce wer-
nisaż wystawy powarsztatowej 
ósmych Jesiennych Warsztatów 
Fotograficznych z 2012 r. „Ja-
nów Podlaski jesienią”. Wyda-
rzenie to oficjalnie rozpoczęło 
tegoroczne, dziewiąte Jesienne 
Warsztaty Fotograficzne. Na 
wernisaż przybyli licznie fo-
tografowie oraz mieszkańcy 
Janowa Podlaskiego. W wysta-
wie uczestniczyło 38 autorów.  
O wspaniałą atmosferę spotkania 
zadbali członkowie Stowarzysze-
nia Turystyczno- Kulturalnego  
w Janowie Podlaskim, w tym: 
Marzena Grabowska-Nowicka 
i Kasia Kusznerczuk, łącząc 
wystawę fotografii z występami 
uzdolnionej młodzieży z połu-
dniowego Podlasia. Przed janow-
ską publicznością zaprezentowali 
się: alicja Jańczak oraz Magda 
i Edyta Łyczewskie z Konstan-
tynowa, Przemysław Paskudzki  
z Internatu przy ZS im. a. Na-

R o z m a i t o ś c i

Powiat bialski

Nowe 
perspektywy młodych

jęć grupowych uczestnicy mieli 
okazję zdobyć wiedzę z zakresu 
przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych, autoprezentacji 
jak również przygotowywali się 
do rozmowy kwalif ikacyjnej, 
natomiast podczas spotkań in-
dywidualnych przeprowadzona 
została diagnoza indywidualnych 
predyspozycji zawodowych. Ko-
lejnym etapem realizowanego 

projektu były zajęcia w ra-
mach kursu przedsiębiorczości,  
w których uczestniczyła młodzież  
w wieku 18 - 25 lat. celem rea-

Gmina Janów Podlaski

Wernisaż w Starej 
Plebanii i warsztaty 
fotograficzne 
w stadninie

ruszewicza w Janowie Podlaskim 
oraz duet akustyczny Makaron. 
Zabrzmiały piosenki w języku 
polskim, angielskim oraz rosyj-
skim. Popłynęły melodie znane  
i mniej znane. Bez kompromi-
sów, bez pośpiechu, wybrzmiała 
każda nuta. Słuchaliśmy jak 
zaczarowani. Wytworzyła się 
wspaniała aura, sprzyjająca wzru-
szeniom oraz kontemplacji. Może 
to magia zabytkowego miejsca,  
a może wspaniały głos Karoliny 
Pilipiuk, wokalistki akustycz-
nego Makaronu sprawiły, że „od-
płynęliśmy” w jakieś niezwykłe, 
duchowe pejzaże - nieokreślone  
i tajemnicze. Jeszcze raz przeko-
naliśmy się wszyscy, jak uboga-
cają nas spotkanie ze sztuką, jak 
są potrzebne dla zatrzymania się  
w dzisiejszym pospiesznym 
świecie. Był to niezwykły wie-
czór. Tegoroczne Jesienne War-
sztaty Fotograficzne zgromadziły  
w Janowie Podlaskim ciekawe 
osobowości. Swoje prace zapre-
zentował m.in. Maciej Pawelec.
Nie lada gratką był dla nas przy-
jazd chrisa Niedenthala, zna-
nego polskiego fotografa, jednego 
z najbardziej cenionych fotore-
porterów europejskich. Niezwy-
kle cenny był wykład Lorne 
Liesenfelda. Warsztaty fotogra-
ficzne okazały się bardzo udane. 

Alina Kulawiec

lizowanych zajęć było efektywne 
przygotowanie do założenia  
 i prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej oraz zaszczepie-
nie wśród młodych osób postaw 
przedsiębiorczych. aktualnie 
wszyscy uczestnicy biorą udział  
w 120-godzinnym kursie języka 
angielskiego, którego zakończenie 
nastąpi w 2014 roku. Podczas za-
jęć młodzież ma okazję poszerzyć 
zasób posiadanego słownictwa  

a także przełamywać bariery 
komunikacyjne. Ponadto benefi-
cjenci w wieku 15 - 17 lat korzystają  
z zajęć wyrównawczych z mate-
matyki, chemii, fizyki oraz języka 
polskiego. Zajęcia dostosowane 
zostały do indywidualnych po-
trzeb uczestników, którzy dodat-
kowo w ramach zajęć otrzymali 
wyprawkę edukacyjną w postaci 
podręczników.

Małgorzata Zając
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Prezentacje Literackie

Nr 54   (redakcja mig; regionalia@mbp.org.pl)

Patryk Pykacz 

K u l t u r a

(Biała Podl.)

słowo
 
widziałem takie miejsce
dosyć dziwne zresztą
gdzie słowa miały skrzydła
prawie jak anioły
łączyły siebie w zdania
bardzo zawiłe wspomnę
jakich nie wypowie nigdy 
człowiek

a kim on zostałby wtedy? 
 
chwyciłem jedno słowo
brzmiało „szukam”
nie miało pary
jakiejkolwiek np. „przyjaźni ”
ono znad innych się wyróżniało
nie dźwięczało brzmieniem
ale jedynie jego pragnę
choćby zazdrościli inni
 
myślę że znalazło znaczenie
dzięki mnie wykiełkowało 
ponad każde
i po chwili zastąpiło wszystkie
jakie znajdowały nadruk  
w książce

chwila
 
wśród wielkich neonów
mieniących się fontann
historycznych rzeźb seniorów
zabieganych panien
idę spacerkiem
wdeptując kamienie
z wyrytymi nazwiskami
znanych ludzi
 
noc zakryły zorze
wywołane
drogimi fajerwerkami
 
z dziwnymi wydarzeniami
spotykałem się tyle razy
tu żadne mnie nie kojarzy

ofelia - john e. Millais
 
jesteś gdzie konarów szum
gdzie ważki i słodki rech
z naturą bierzesz kąpiel
odziana w suknię 
splątaną kwiatami

debiut

zaczepiającym o dłoń zawilcu
na znak swej czystości

usta półotwarte 
w ostatnim krzyku
swej utraconej nadziei
 
spoglądasz w niebo 
nic nie widząc
a oczy rześką mgłą okryte
włosy twe o fale brodzą
chłodne już dłonie rozkurczone
 
zostaniesz wśród kwiecia
głaszczących cię korzeni
płyń w chłodzącej zieleni
twej trumnie jaką została natura

rybacy na morzu 
          (na podstawie obrazu 
           W. turnera z 1796 r.)
 
wśród nocy jedynie lampa
w której pokładamy ukojenie 
ściśnięci razem 
dławimy się samotnością
spowijającą całe morze
 
księżyc wyłonił słońca blask
zza spopielałych 
burzowych chmur
nadchodzi gniew a za nim brzeg
gotowy odepchnął nas 
bez wysiłku
 
spadły łzy Łazarza na łono
naszego dobytku żywego
spływają po policzkach rybaka
zaciskającego szczęki rekina
 
zerwał się sztorm
buja nami na strony świata
ci drudzy toną
uleciała kolejna mewa
 
nie wiem co będzie
nic zapewne
spoglądam jedynie na bliski 
brzeg
zasłaniający mego słońca odbicie
 
 
ludy słowiańskie
 
tańczyliśmy iskrami
przy ognisku dalekim od istnień
razem z drewnianą twarzą 
światowida
my, pokolenia wielce totemiczne
połączone łańcuchem rąk
ciałami zataczając koła
okryci pierzyną mroku
świergolimy na fletach płaczemy 
do rytmu bicia rozgrzanych serc
runiczny zapach ziół faluje 
w oczach
 
nie myślimy że koniec świata
nie znamy Sofoklesa

umiemy jedynie tańczyć 
za boleści ludzkie
 
słowiańskie słowo 
słyszy zasłuchany lud
padający kolanami
twarz przykładający do ziemi
wtedy usłyszy nasze
dudnienie podskoków
niekiedy pojmie
ale nigdy nie zrozumie

sonet od tyłu
 
o! cny cervantesie który bawisz
poisz żartem i dwoistością 
ludzkiej natury
który trzeźwo oceniłeś
krok pragnienia człowieka
 
przy Tobie *Briareus ręce chowa
J. Bedier i U. cutler 
przekleństwem
cię sławili
zaś czytający umierali
 
nocą gdy lampy zgasną
przechadzają się w mroku
przemyślny coś wiatraki 
pokonał
siejąc realizm nierealnego 
kontrastu
 
cień jego się wydłuża
wątły olbrzym stawia piętno
szybuje śród oceanu wieków
wprost do zamkniętego 
kluczem umysłu

* Briareus - mit. Greckiej sturaki 
i 50-ciogłowy olbrzym, syn Ura-
nosa i Gai. 

pokój
 
mrok na schodach cisza w domu
meble zamarły bez powodu
zegar co tak tykał namiętnie
stanął znudzony pracą 
całodobową
 
książki same się czytają
obrazy wzajemnie siebie oceniają
okna zbladły do firanek
tylko kwiaty doniczkowe
ziemie orają
 
drewniane statki opłynęły kurz
lampka wydajnie zgasła
słomiany kapelusz
przykrył zdjęcie do snu
wyschnięta filiżanka się roz-
warła
 
figurki święte liczą cicho pa-
ciorki
łóżko zaścieliło 
zeszłonocny śpiew

wszystko żyje
zwłaszcza gdy piszę po etykę
gitara zastroi dźwiękiem
odbije lusterko świecącą pustkę
dlaczego? przecież tyle tutaj nas
lecz za kimś tęsknię

***
poeci! 
do was to piszę 
powstańcie!
spójrzcie zanikamy
miarą słońca stajemy się
zagrożonym gatunkiem 
człowieka
proszę?! rozkazuję!
zanikł głos o Nas w gazetach
przestaliśmy stanowić 
podstawy społeczeństwa

piszcie ludzkie litanie boleści!
wyjdźcie z cienia 
drogie Zamachy Stanu
ukażcie potęgę słów 
tworzonych wiekami
zapoczątkujcie nową epokę
nie wymierajcie! poeci ! 

my

mamy grube podeszwy
oddzielające nas od podłoża
i od ludzi
żyjemy wewnątrz konstelacji
i światów realistycznych
nie znoszących bredni

mamy tusz pod oczami lub
już wsiąknięty w oczy
oraz poprzebijaną duszę 
agrafkami
szukamy sensacji odzianych 
w ogień
strun płonących falami

mamy łzy gorzkie
bolesne farbujące skórę 
ściekają
obserwujemy ich na scenie życia
jak wzlatują (nasi wyznawcy)

pulsujemy wśród czaszek
innych odłamów
nasz to pentagram nieśmiertelny
inspirujemy siebie wzajemnie
słowem milczenia

mamy serca z kutego metalu
najwyższej jakości
delikatne aż do bólu
paznokcie czarne od popiołów
naszych snów

lecz to My rozniecamy ogień
wśród dynamitu
pomyśleć ... żyjemy szybciej 
od innych
zamierając z ustami na ustach
przedwcześnie

Pytryk Pykacz jest uczniem iV liceum ogólnokształcącego im. st. staszica w Białej podlaskiej. 
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sowały też skarby jesieni i pró-
bowały je nazywać. Odczytano 
też bajeczkę „Jesienna przygoda” 
i wiersz „Stragan pani jesieni”. 
Dzieci zaprezentowały wier-
szyki i piosenki. Na zakończenie 
otrzymały lizaki. Listopadowe 
spotkanie zapoczątkowało cykl 
spotkań, które będą odbywały się 
co miesiąc.  (a)

26 listopada grupa teatralna 
Perły Życia uczestniczyła w pięt-
nastym, jubileuszowym Przeglą-
dzie Małych Form Teatralnych 
w  Opolu Lubelskim. W  uro-
czystości wzięły udział osoby 
niepełnosprawne, które prezen-
towały swoje umiejętności, zdol-
ności artystyczne i osiągnięcia. 
Pomysłodawczynią Przeglądu 
Małych Form Teatralnych była 
Lidia Depta, jedna z założycielek 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną w Poniatowej. Pierwszy 
przegląd odbył się w 1999 r., zor-
ganizowany wspólnie z Polskim 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym,  
Koło w Poniatowej. Od 2002 r.  

  Gminną Bibliotekę Pub-
liczną odwiedziły przedszko-
laki   z  opiekunkami Haliną 
Zawistowską i Marzeną Korze-
niewską. Spotkanie upłynęło pod 
znakiem jesieni. Mówiono m.in. 
o roli  biblioteki i zasadach jej 
funkcjonowania. Potem malcy 
wysłuchali historyjki o Kubusiu 
Puchatku „Schudnij misiu”. Lo-

K u l t u r a

Województwo lubelskie

Per ł y Życia w ystąpił y  
w Opolu Lubelskim

w organizację przeglądu włą-
czył się środowiskowy Ośrodek 
Wsparcia „Pinokio”, a od 2011 r. 
Niepubliczna Specjalistyczna Po-
radnia Rewalidacyjna, placówki 
prowadzone przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
w Poniatowej. Ideą przeglądu jest 
promocja zdolności tanecznych, 
wokalnych, aktorskich i recyta-
torskich osób niepełnosprawnych. 
Ich występy na scenie są jedną 
z najważniejszych form aktyw-
ności życiowej, która ma dla nich 
duże znaczenie rehabilitacyjne. 
Z roku na rok to spotkanie in-
tegracyjne cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem i zyskuje 
na popularności. Uczestniczą 

w nim osoby niepełnosprawne, 
nie tylko z województwa lubel-
skiego. W Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych mogą brać 
udział niepełnosprawni uczest-
nicy amatorskich teatrów dzie-
cięcych i młodzieżowych, grupy 
artystyczne i osoby indywidualne 
oraz integracyjne teatry i grupy 
szkół, placówek kulturalnych 
i pozaszkolnych. 

Każdego roku wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymują 
nagrodę główną. Są to statuetki 
fundowane i wręczane corocznie 
przez powiat opolski. 

Grupa teatralna Perły Ży-
cia, składająca się z uczestników 
środowiskowego Domu Sa-
mopomocy i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kodniu, wystawiła 
spektakl literacko – taneczno 
– muzyczny „Hrabina cosel”. 
Przybliżył on zebranym czasy 
augusta II Mocnego i  boha-
terów z  kart powieści Józefa 

Ignacego Kraszewskiego w cie-
kawych kreacjach aktorskich 
osób niepełnosprawnych. Uka-
zał niesamowite emocje, zapał, 
wytrwałość i duże zaangażowa-
nie naszych „Pereł Życia”. Do-
strzegamy coraz  większe chęci 
uczestników grupy, które powo-
dują, że aktywnie włączają się 
w różnorodne przedsięwzięcia 
kulturalne. Moc szczerej radości 
towarzyszącej podczas prób i wy-
stępów, satysfakcja ze świetnie 
wykonanego zadania artystycz-
nego, doznawanie akceptacji ze 
strony widzów, opiekunów i bli-
skich, odczuwanie prawdziwej 
przynależności do grupy teatral-
nej, autentycznej jedności między 
uczestnikami środowiskowego 
Domu Samopomocy i Warsztatu 
Terapii Zajęciowej to tylko nie-
które pozytywne efekty angażo-
wania osób niepełnosprawnych 
w pracę teatralną.

Beata Kupryś

Gmina Sławatycze

Przedszkolaki  
w bibliotece
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Po d l a s k i e  p r z y s m a k i

Potrawy do jesiennego jadłospisu
W każdym artykule zwracam 
uwagę na różnicowanie jadłospi-
sów w zależności od pory roku. 
Wiąże się to zarówno z dostęp-
nością produktów w różnych 
porach roku oraz z zapotrzebo-
waniem organizmu na składniki 
pokarmowe. Poniżej przepisy na 
potrawy do jadłospisu jesiennego.

Surówka z Selera
składniki - 1 duży seler, 2 poma-
rańcze, 1 cytryna, 10 dag orze-
chów włoskich, 10 dag rodzynków,  
4 łyżki majonezu.
Wykonanie – Seler oczyścić, 
opłukać, obrać i zetrzeć na tarce 
o drobnych oczkach. Pomarań-
cze obrać i pokrajać w kostkę, 
orzechy posiekać, rodzynki spa-
rzyć. Seler po starciu na tarce 
polać sokiem z cytryny, aby nie 
ściemniał. Wszystkie rozdrob-
nione składniki wymieszać, 
osłodzić do smaku i polać ma-
jonezem.                                                                
Placki ziemniaczane 

rzeSzowSkie
składniki – 1 kg ziemniaków, 
50 dag jabłek, 2 dag drożdży, ¾ 
szklanki mleka, 2 żółtka, 2 łyżki 
mąki, płaska łyżeczka cukru, sól, 
olej do smażenia.
Wykonanie – ziemniaki obrać, 
zetrzeć na tarce. Jabłka także 
obrać, zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach, połączyć z ziemnia-
kami. Drożdże rozmieszać z cu-
krem i mlekiem, dodać do masy. 
Wymieszać z żółtkami, mąką, 
cukrem, osolić. Pozostawić do 
wyrośnięcia. Placki smażyć na 
rozgrzanym oleju. Podawać 

można z surówką, np. z marchwi 
i chrzanu ze śmietaną.                  

Sałatka 
ziemniaczana

składniki – 4 ziemniaki, 2 duże 
jabłka, 2/3 posiekanych orzechów 
włoskich, 2 jajka na twardo, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki 
posiekanego koperku, 7 łyżek ma-
jonezu, 1/3 szklanki białego wy-
trawnego wina.
Wykonanie – ziemniaki umyć, 
ugotować w łupinach, a następnie 
obrać, pokrajać na plastry. Jabłka 
umyć, obrać i też pokrajać na pla-
stry. Jajka ugotować na twardo, 
wyjąć żółtka, a białka pokrajać  
w krążki. Do majonezu dodać 
wino, posiekaną natkę pietruszki 
i koperek. Wszystkie składniki 
przełożyć do np. salaterki, dodać 
część posiekanych orzechów, polać 
przygotowanym majonezem i deli-
katnie wymieszać. Przed podaniem 
posypać przetartymi przez sitko 
żółtkami i posiekanymi orzechami.                                                                      

leniwe Pierogi 
z kaSzą manną

składniki -75 dag sera twarogo-
wego, 15 dag kaszy manny, 4 jajka, 
sól, szklanka śmietany do polania.
Wykonanie – ser twarogowy 
zemleć w maszynce. Ucierać, 
dodając po jednym  jajku i ugo-
towaną kaszę manną.  Dopra-
wić do smaku solą, przykryć i 
odstawić na  godzinę. Następnie 
wyłożyć na stolnicę oprószoną 
mąką, uformować wałki o śred-
nicy około 4 cm.  Krajać nożem 
kluski i wkładać do wrzącej wody, 
gotować o 2-3 minuty dłużej niż 
pierogi z ciasta z mąki. Odcedzić, 
podawać polane śmietaną lub in-
nym tłuszczem.                         

kluSki kłaDzione 
z jabłkami

składniki – 2 szklanki mąki,  
2 jajka, woda, sól, 3-4 jabłka, mar-
garyna, bułka tarta do polania, cu-
kier do posypania.
Wykonanie – jabłka obrać, ze-
trzeć na tarce o dużych otworach. 
Przygotować ciasto z maki wody 
i jajek, wymieszać z jabłkami. 
Po ugotowaniu wyjmować łyżką 
cedzakową. Polać margaryną 
ze zrumienioną bułką tartą.                                                                                    
Kotlety z ryżu i zielonego groszku                                                                                        
Składniki – 1,5 szklanki ryżu, 
3 szklanki wody, 2 dag tłusz-
czu, 5 dag startego żółtego sera, 
2 jajka, pół puszki zielonego 
groszku, łyżka posiekanej natki 
pietruszki, pieprz, 3 łyżki tartej 
bułki, smalec lub olej do smażenia.                                                                                       
Wykonanie – ryż ugotować  
w odmierzonej ilości wody. Po-
łowę ryżu i groszek zemleć  
w maszynce, dodać pozostały ryż, 
jajka, starty ser, posiekaną natkę, 
przyprawić do smaku i wyrobić. 
Podzielić na 10 jednakowej wiel-
kości porcji, uformować kotlety, 
obtoczyć w tartej bułce i usmażyć. 
Podawać z sosem pieczarkowym 
lub pomidorowym oraz z surówką.                
Sałatka z konSerwy 

rybnej
składniki – 1 puszka ryby wędzo-
nej w oleju, 10 dag cebuli, jajko, 
łyżeczka musztardy, pieprz, szczy-
piorek lub natka pietruszki.
Wykonanie – rybę osączyć z za-
lewy, rozgnieść na miazgę. Dodać 
bardzo drobno pokrajaną cebulę, 
ugotowane na twardo i starte  na 
tarce o dużych otworach  jajko, 
musztardę i pieprz. Jeśli sałatka 
jest za sucha, dodać olej z kon-
serwy. Podawać z pieczywem lub 
smarować jako kanapki, posypać 
posiekanym szczypiorkiem.                                                                         

kiełbaSa z cebulą 
i PomiDorami

składniki – 40 dag kiełbasy, 20 dag 
cebuli, 30 dag pomidorów, 4 dag 
tłuszczu. 
Wykonanie – pokrajaną w pół-
krążki cebulę podsmażyć lekko 
na tłuszczu. Kiełbasę podzielić 
na porcje, każdą porcję przekroić 
na pół. Skórkę naciąć ukośnie  
w kilku miejscach. Na podsma-
żonej cebuli ułożyć kiełbasę, 

powierzchnią przekrojoną do 
dołu. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki, pokrajać w krążki i ułożyć 
na kiełbasie. Przykryć i dusić kilka 
minut na małym ogniu. Podawać 
z ziemniakami i surówką.                                                                  

DorSz Smażony na 
SPoSób francuSki

składniki – 50 dag filetów z dorsza, 
duża cebula, 2 łyżki przyprawy do 
zup w płynie, sól, pieprz, 2 łyżki 
mąki, jajko, łyżka mleka, 4 dag oleju, 
2 dag masła, zielona pietruszka. 
Wykonanie – f ilety z dorsza 
pokrajać na porcje. cebulę po-
krajać w cienkie krążki. Ułożyć  
w salaterce część pokrajanej ce-
buli, na niej porcje ryby, przykryć 
cebulą i skropić przyprawą do 
zup w płynie. Salaterką odstawić 
do chłodziarki na kilka godzin. 
Potem rybę wyjąć, osolić, opró-
szyć pieprzem, otoczyć w mące, 
następnie w jajku rozmieszanym 
z mlekiem i jeszcze raz otoczyć  
w mące. Rybę usmażyć na oleju lub 
smalcu. Po usmażeniu na każdą 
porcję ułożyć mały wiórek masła. 
Podawać z ziemniakami i surówką 

kruche ciaSteczka 
z marmolaDą

składniki na ciasto – 30 dag mąki, 
20 dag margaryny lub masła, 10 
dag cukru pudru, 3 żółtka ugoto-
wane na twardo, cukier waniliowy.                                                                                    
składniki na nadzienie – 30 dag 
marmolady lub galaretki z malin, 
agrestu lub porzeczek, 2 łyżki cukru 
pudru do posypania.
 Wykonanie – do przesianej na 
stolnicy mąki dodać margarynę, 
posiekać nożem aby połączyć 
składniki. Dodać przetarte przez 
sitko żółtka i cukier puder. Za-
gnieść ciasto i pozostawić do 
schłodzenia. Blachy do pieczenia 
posmarować lekko margaryną  
i posypać mąką. Schłodzone 
ciasto rozwałkować i wykrawać 
foremką krążki. Ułożyć na blasze 
i piec na złoty kolor. ciasteczka 
po ostudzeniu smarować wybraną 
marmoladą i zlepiać po dwa. Prze-
łożone układać na tacy i posypać 
przez sitko cukrem pudrem. Jeżeli 
upieczemy większą ilość ciaste-
czek, można je przechować nie 
przełożone marmoladą, a zrobić 
to dopiero przed podaniem.         

Bożenna Warda
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1 Wisznice) i BartłomiejSositko 
(PG 1 Terespol); szkoły ponad-
gimnazjalne – dziewczęta z kl. I-
-III: Natalia Korszeń (Wisznice); 
chłopcy – kl. I: cezary chaczkur 
(Wisznice); kl. II-III: Kamil De-
kiert (Terespol). 

(mif)

jeDenAście 
MARAtonóW jAnA 
KULbAczyńsKiego

W aż czternastu długodystan-
sowych biegach uczestniczył  
w mijającym roku znany podla-
ski lekkoatleta Jan Kulbaczyński 
z Kodnia. Jedenaście z nich to 
liczące 42 km 195 m maratony. 
W kwietniu pokonał ten dystans 
czterokrotnie.
Kodeński maratończyk w przy-
szłym roku, a dokładnie 29 
marca, planuje zorganizowaćw 
Zahorowie, we współpracy  
z lokalnym samorządem, II 
Maraton Jana Kulbaczyńskiego 
po Ziemi Kodeńskiej i Pisz-
czackiej. Jak zapowiada, udział  
w biegu będzie bezpłatny, ale 
i lość uczestników zostanie 
ograniczona do stu. Dlatego 
już teraz przyjmuje telefonicz-
nie pod numerem 698 705 612 
zgłoszenia osób, które ukoń-
czyły osiemnaście lat i które  
w dniu imprezy okażą ważne 
badanie lekarskie lub podpisaną 
czytelnie deklarację o osobistej 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie. Na każdego uczestni-
kaczekać będą medale, numery 
startowe i koszulki, a na najlep-
szych puchary. 

(mif)

S p o r t

MistRzyni śWiAtA 
z ŁoMAz

Złoty medal XII Mistrzostw 
świata Juniorów w taekwon-do 
ITF wywalczyła w hiszpańskim 
Benidorm mieszkanka Łomaz 
Monika chwalewska, reprezen-
tująca MKS Żak Biała Podlaska. 
Na najwyższym stopniu podium 
stanęła razem z Moniką Nyrć, 
Martyną Pietrzeniec i Patrycją 
Kaniowską, ponieważ była razem 
z nimi najlepsza w drużynowych 
testach siły.
Podopieczna trenera artura Ro-
maniuka rywalizowała jeszcze  
w trzech konkurencjach. Na pią-
tym miejscu uplasowała się w in-
dywidualnych testach siły oraz  
w walkach kat. do 65 kg. W pierw-
szym pojedynku pokonała Nocole 
Moriarty z Irlandii, by w półfinale 
ulec Victorii Guardia z argen-
tyny. Z kolei w indywidualnych 
układach 1 dan pokonała dwie 
przeciwniczki – najpierw Boglarkę 
Tamas z Węgier, następnie Elenę 
Odriozolę z Hiszpanii – by na-
stępnie nie sprostać Włoszce 
clarzeGalli, przez co sklasyfiko-
wano ją na miejscu 9-16.

(mif)

ReKoRDy gLobU 
W zALesiU

Dzięki Franciszkowi Szablukowi, 
prezesowi Polskiej Unii Trójboju 
Siłowego, przezdwa listopadowe 
dni Zalesie było światową stolicą 
powerliftingu.W podlaskiej miej-
scowości zorganizowano zawody 
Pucharu świata federacji WUaP 
i z tej okazji przybyli do niej si-
łacze z sześciu krajów – czech, 

Łotwy, Słowacji, Szwecji, Ukra-
iny i Polski. Wśród nich znalazł 
się Piotr Herold ze Zblewa k. 
Gdańska, który wynikiem 342,5 
kg ustanowił rekord świata  
w kat. 100 kg open. Rekordy po-
bili ponadto mastersi: Waldemar 
Nacewicz (M50-54, kat. 125 kg, 
wynik 270 kg), antoni Kaliński 
(M60-64, kat. 67,5 kg, wynik 130 
kg) i Wojciech Grabowski (M60-
64, kat. 110 kg, wynik 270 kg).
Nasz powiat reprezentowało  
w zawodach sześcioro miłośni-
ków wyciskania sztangi leżąc. 
czworo z nich wystąpiło w bar-
wach miejscowego Gaja i wszyscy 
wygrali swoje kategorie. W T16-
17 Marlena Sosidko w kat. 60 
kg i Kamil Lipiński w kat. 82,5 
kg, uzyskując odpowiednio 50  
i 145 kg, a także juniorzy: Łukasz 
Siawluk w kat. 60 kg z rezulta-
tem 100 kg i adrian Kopania  
w kat. 82,5 kg z wynikiem 190 
kg. Ten ostatni wyprzedził 
dwóch sztangistów z Łomaz – 
Pawła Szudejko, który uzyskał 
150 kg, oraz Tomasza Ossow-
skiego (130 kg).
Sponsorzy zawodów to: Kropka, 
Eko Bug, Bank Spółdzielczy 
Biała Podlaska, Transbet, Grzy-
bek Horbowski, Komunalnik, 
Edwood, gospodarstwo rolne 
Koroszczyn, Lew-Trans-Bank, 
przedsiębiorstwo budowlane Jó-
zefa Romaniuka, parafia Hor-
bów, K.T., TKS-Trans, Juventur, 
arspol, Trans-Gaz, Pajero, sklep 
INTI, Witamin Shop, Miło-
młyn, przewodniczący Rady 
Gminy Zalesie Wojciech Szyma-
nek, wiceprzewodniczący Zbi-
gniew Lustyk, radni powiatowi: 
antoni Sacharuk, arkadiusz 
Maksymiuk i Mariusz Kostka, 
Tadeusz Maziejuk, Leszek Łu-
kaszuk, Krzysztof Samsoniuk, 
Wojciech Darczuk, Wiesław Da-
niluk i Zbigniew antoniuk.

(mif)

sPoRtoWA 
czosnóWKA

czwartą edycją turnieju tenisa 
stołowego oraz rozgrywkami 
warcabistówuczczono w świetlicy 
w czosnówce rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Im-
prezy zorganizowało Powiatowe 
Zrzeszenie LZS przy wsparciu 
bialskiego starostwa, powiato-
wych radnych oraz sponsorów. 

W pierwszej uczestniczyło 82 
zawodników nie tylko z powiatu 
bialskiego, ale także z Łosic  
i Włodawy. Otworzył ją radny 
powiatu bialskiego arkadiusz 
Maksymiuk, przypominając 
zebranym o historii polskiego 
narodu. Później wszyscy minutą 
ciszy oddali hołd tym, którzy 
walczyli i ginęli w obronie naszej 
ojczyzny. 
czołowe lokaty w poszczegól-
nych kategoriach zajęli: kobiety 
open – 1. Patrycja Waszczuk, 
2. Bożena Ustymowicz, 3. Ur-
szula Lewkowicz; mężczyźni 
– szkoła podstawowa: 1. Jakub 
Ustymowicz, 2. Karol Najdyhor, 
3. Daniel ajziuk; gimnazjum: 1. 
Bartosz Przybysławski, 2. Ma-
teusz Borodziuk, 3. adam Kry-
gier; szkoły ponadgimnazjalne: 
1. Piotr Woszczyk, 2. Dominik 
Lipiec, 3. Paweł Nazaruk; open: 
1. Kamil Szubarczyk, 2. Tadeusz 
Suwała, 3. Paweł Wasiluk.
W warcabowych zawodach 
wzięło udział ponad 30 osób. 
Wśród uczniów szkół pod-
stawowych wygrał Szymon 
chw e dc z u k ,  w y pr z e d z a-
jąc Marc ina Maksy miuka  
i Maksymiliana Borysiewicza.  
W turnieju open zwyciężył 
Pat r yk Ust ymowicz przed 
M a c i e j e m J a r z ę b o w sk i m  
i Bartłomiejem Pyndrykiem. 

(mif)

biegALi jAnoWsKiMi 
ULicAMi

Zorganizowane w Janowie Pod-
laskim Uliczne Biegi Niepod-
ległości zgromadziły na starcie 
blisko pół tysiąca uczestników. 
Najliczniej przybyli uczniowie  
z k las III-IV szkół podsta-
wow ych, k tór ym niew iele 
ustępowali pierwszoklasiści  
z gimnazjów. Oto zwycięzcy każ-
dej z kategorii wiekowej:
Szkoły podstawowe – kl. I-II: 
Klaudia Osipiuk (Wisznice) 
iXawier Skubisz (chotyłów); kl. 
III-IV: Magdalena Przyczyna 
(Wisznice) i Patryk Suwalski 
(Sławatycze); kl. V: Justyna Baj-
kowska (Łomazy) i MichałKor-
neluk (SP 1 Terespol); kl. VI: 
Martyna Nowosielska (Leśna 
Podl.)i adamWawryszkiewicz 
(SP 1 Terespol); gimnazja – kl. I: 
PatrycjaBuczyło (PG 1 Terespol); 
kl. II-III: Klaudia Mazuryk (PG 

Monika Chwalewska 
 w indywidulanych układach

podlaski maratończyk 
z otrzymanymi medalami. 

Foto a. trochimiuk 
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S p o r t

1 października po raz dzie-
siąty wystartowali uczestnicy 
Ulicznych Biegów po Ziemi 
Kodeńskiej. celem imprezy była 
popularyzacja biegów masowych 
jako jednej z  form zdrowego 
stylu życia   oraz podniesienie 
poziomu biegania i  poszerze-
nie oferty sportowej rywaliza-
cji. Organizatorzy imprezy byli: 
wójt gminy Kodeń, Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Gminne centrum, Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu oraz 
Zespół Placówek Oświatowych 
w Kodniu. O godzinie 10 wójt 
Ryszard Zań i dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych Jacek 
Malarski otworzyli bieg. Nad 
prawidłowym startem i przebie-
giem biegów czuwali nauczyciele 
wychowania fizycznego z ZPO. 
Trasę biegu zabezpieczali funk-
cjonariusze Straży Granicznej 
w Kodniu. atmosfera imprezy 
przepełniona była sportowym 
duchem rywalizacji. Dopisali 
także kibice. W biegach wystar-
towali uczniowie szkół podsta-
wowych i  gimnazjów z gmin: 
Kodeń, Piszczac, Zalesie i Sła-
watycze. W tegorocznym biegach 
w  12 kategoriach wiekowych 
wystartowała – 152 uczniów. 
Za zajęcie I miejsca zwycięzca 
otrzymywał puchar, za miejsce 
I-III pamiątkowe medale oraz 
dyplomy. Oto wyniki biegów.

500 m dziewczęta kl. I-II rok 
ur. 2006-2005:
I – Zuzanna Piątkowska – SP 
Zalesie, puchar dyrektora ZPO 
w Kodniu
II – Gabriela Filipon – SP Kodeń
III – Julia Kiczyńska – SP Kodeń
IV – Kamila Magier – SP Kodeń
V – aleksandra Król – SP Kodeń

Jubileuszowe Biegi Uliczne po Ziemi Kodeńskiej
VI – Emilia Mitura – SP Kodeń.
 500 m chłopcy kl. I-II rok ur. 
2006-2005:
I – Xavier Skubisz – SP chotyłów, 
puchar dyrektora ZPO w Kodniu
II – adrian Suwalski – SP 
Sławatycze
III – adam Danieluk SP Kodeń
IV – Mateusz Łuciuk – SP 
Sławatycze
V – Michał Zagajski – SP 
Sławatycze
VI – Gabryś Wołodko – SP 
Kodeń.
 500 m dziewczęta kl. III-IV 
rok ur. 2004-2003:
I – Wiktoria Segeń – SP chotyłów, 
puchar dyrektora ZPO w Kodniu
II – Klaudia Boguszewska – SP 
Sławatycze
III – Ola Miszczuk – SP chotyłów
IV – Wiktoria Jabkiewicz – SP 
Kodeń
V – Kinga Semczuk – SP 
chotyłów
VI- Julita Jaroszkiewicz – SP 
Kodeń
 500 m chłopcy kl. III-IV rok 
ur. 2004-2003:
I – Błażej Rzymowski – SP Zale-
sie, puchar dyrektora ZPO Kodeń
II – Patryk Suwalski – SP 
Sławatycze
III – Jakub Falkiewicz – SP Kodeń
IV – Paweł Lipinski – SP Piszczac
V – Bartosz Owczaruk – SP 
Piszczac
VI – Grzegorz Lach – SP 
chotyłów.
 700 m dziewczęta kl. V rok ur. 
2002:
I – Izabela Zagajska – SP choty-
łów, puchar wójta gminy Kodeń
II – Wiktoria Rojek – SP Kodeń
III – Marta Wołosiuk – SP Kodeń
IV – Karolina Parzyszek – SP 
Kodeń

V – Zofia Woźna – SP Kodeń
 700 m chłopcy kl. V rok ur. 
2002:
I – Paweł andrzejuk – SP Piszczac, 
puchar wójta gminy Kodeń
II – Maksymilian Borysewicz – SP 
Zalutyń
III – Patryk Krzyżanowski – SP 
Piszczac
IV – Bartosz Goławski – SP Zalesie
V – Piotr Filipek – SP chotyłów
VI – Jakub Osypiuk – SP Kodeń.
 700 m dziewczęta kl. VI rok 
ur. 2001:
I – Weronika Skibniewska – SP 
Piszczac, puchar wójta gminy 
Kodeń
II – Paulina Bańkowska – SP Za-
lesie
III – Roksana Potajczuk – SP 
Kodeń
IV – Izabela Trochimiuk – SP 
chotyłów
V –Natalia Sigieniewicz – SP 
Piszczac
VI – Kamila Kozłowicz – SP 
Piszczac.
 700 m chłopcy kl. VI rok ur. 
2001:
I – Mateusz Zagajski – SP Sława-
tycze, puchar wójta gminy Kodeń
II – Dominik chomiczewski – SP 
Sławatycze
III – Mateusz Niczyporuk – SP 
chotyłów
IV – Dawid Zagajski – SP 
Sławatycze
V – Sebastian Patrejko – SP 
Piszczac
VI – Norbert Robak – SP 
Sławatycze.
 800 m dziewczęta I gimna-
zjum rok ur. 2000:
I – Sara Zagajska – PG Sławatycze, 
puchar starosty bialskiego
II – Katarzyna Komacha – PG 
Piszczac

III – adrianna Borysewicz – PG 
chotyłów
IV – anna Sławęcka – PG 
chotyłów
V – Beata Pham – PG chotyłów
VI – Natalia cybul – PG Piszczac
 1000 m chłopcy I gimnazjum 
rok ur. 2000:
I – Norbert Korzeniewski – PG 
Piszczac, puchar starosty bialskiego
II – Igor Guz – Gimnazjum 
Piszczac
III – Konrad Łobacz – PG Pisz-
czac
IV – Jarosław czernik – PG 
Piszczac
V – Patryk Lewczuk – PG 
Piszczac
VI – Sebastian Kornas – PG 
Kodeń
 800 m dziewczęta II- III gim-
nazjum rok ur. 1999-1998:
I  – Patrycja Bojarczuk – PG 
Kodeń, puchar starosty bialskiego
II – Klaudia Zalewska – PG 
chotyłów
III – Luiza czupowska – PG 
Sławatycze
IV – Julia Krać – PG Sławatycze
V – Paulina Troć – PG Sławatycze
VI – Dominika Melawiuk – PG 
Piszczac
 1000 m chłopcy II – III gim-
nazjum rok ur. 1999-1998:
I – andrzej Zagajski – PG cho-
tyłów, puchar starosty bialskiego
II – Michał Sołoduszkiewicz – PG 
Sławatycze
III – Wojciech Pietraszuk – PG 
Zalesie
IV – Dawid chomiczewski –PG 
Sławatycze
V – Grzegorz Golczewski – PG 
Piszczac
VI – Piotr Ostrowski – PG 
Sławatycze

Wanda Kopczyńska
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Byłem bardzo mocnym, 
twardym biegaczem. czło-
wiekiem z żelaza. Przebiegłem 
w swoim życiu 160 tysięcy ki-
lometrów treningowo. choroba 
nigdy nie wybiera mocnych, zdro-
wych, atakuje znienacka i niszczy. 
Zaczęła mnie pomału atakować 
aż w końcu dopadła i powaliła 

mnie na ziemie. Po dwóch opera-
cjach kolana lewego zaczęło boleć 
kolano prawe, zaczęły boleć oby-
dwa kolana i nogi. Nie chodziłem 
tylko leżałem. Leżeć też nie mo-
głem, przewracałem się z boku 
na bok. Miałem taki mocny ból, 
że leki przeciwbólowe nie poma-
gały. Moje życie było zagrożone 
śmiercią. Był to rok 2008. Koniec 
wiosny, początek lata były ciepłe 
upalne dni, a ja od rana do wie-
czora leżałem w łóżku, zwijałem 
się z bólu w kłębek. Zaczęły 
mnie brać bardzo mocne ataki, 
trzęsłem się z zimna jak galareta. 
Zaczęły mnie się atakować liczne 

24 listopada br. w Lublinie zorganizowano bieg terenowy na 10 
km po lesie Dąbrowa tzw. II Dycha do Maratonu. Wzięła w nim 
udział grupa biegaczy z naszego regionu.  W zawodach uczestniczyła 
liczba gruba biegaczy z naszego regionu. Bieg w Lublinie był zorga-
nizowany wzorowo. Start był walką o pozycje. Wielu zawodników 
szybko zajęło kolejność. W lesie okazało się, że błota i liści jest dużo. 
czuło się je na plecach i koszulkach. Na zakrętach, skrętach i drogach 
dojazdowych do trasy byli wolontariusze. Dopingowali biegnących, 
uśmiechali się i robili zdjęcia. Między 6 a 7 km był punkt z wodą. 

Dalej na trasie zrobiło się luźniej i można było biec bardziej od-
ważnie. Bieg wygrał Przemysław Dąbrowski (KS aZS-aWF Biała 
Podlaska), uzyskując czas 33: 12 z przewagą ponad minutę nad drugim 
zawodnikiem. Trzecie miejsce zajął Kacper Piech z Białej Podlaskiej 
z czasem 34:57. Na podium w kategoriach wiekowych stanęli: Ewa 
Fabian (Klub Biegacza Biała Biega) na pierwszym miejscu i andrzej 
Majewski (Klub Biegacza Biała Biega) na drugim. Zawody ukończyło 
735 zawodników. Należy podkreślić, że furorę robili studenci służb 
mundurowych z ZWWF aWF z Białej Podlaskiej, których było kil-
kudziesięciu. Z naszego regionu startowali też inni zawodnicy, którzy 
uzyskali następujące miejsca i rezultaty: Paweł, Siejko - miejsce 15, 
czas 39: 40 najszybszy klubowicz; andrzej Majewski (Klub Biegacza 
Biała Biega) - miejsce 17, czas 39: 52; Rafał Pajdosz (Klub Biegacza 
Biała Biega) - miejsce 23, 40:47

Łukasz Węda

Zachęta maratończyka

Nasi biegali w Lublinie po błocie

choroby. Pewnego deszczowego 
dnia o północy cały czas leża-
łem, odczuwając ogromny ból. 
Jednak wstałem w nocy z łóżka 
i stał się cud boży. Od razu wy-
szedłem z domu o własnych no-
gach. Poszedłem na dwór, było 
bardzo ciemno. Wziąłem stary 
rower bez powietrza w opo-

nach. W ciemności na dworze 
nic nie widać. Wsiadłem na ro-
wer, zacząłem jechać przed sie-
bie. co się dalej działo to nie 
zdradzę, moja tajemnica. Może 
za kilka lat opiszę to zdarzenie 
w mojej książce. Pomimo mojej 
kontuzji biegowej kolan jakoś 
biegam. Nie ma takiego drugiego 
maratończyka w województwie 
lubelskim, aby w ciągu jednego 
roku 2013 przebiegł i ukoń-
czył 13 biegów maratońskich. 
W ciągu 22 dni przebiegłem 
4 maratony na (dystans 42 km 
195 m) w ciągu jednego mie-
siąca, 3 maratony we wrześniu, 

a ostatnimaraton przebiegłem 
w Poznaniu 13 października 
br. Biegałem 10 km w Białej, 
11 w Brześciu i bieg 3 dniowy 
w Nałęczowie, Kazimierzu 
i Wilkowie. W kwietniu starto-
wałem w Dębnie, Łodzi, War-
szawie i Krakowie. W czerwcu 
w: Lublinie i Ostrowie Wiel-
kopolskim. W lipcu w Toruniu, 
we wrześniu w Krynicy, Wroc-
ławiu i Warszawie, a w paź-
dzierniku w Poznaniu. Od 1 km 
do 100 km biegałem 300 razy. 
Zdobyte medale do trzech wiader 
by się nie zmieściły. Moje medale 
i puchary można zobaczyć i po-
liczyć w gabinecie dyrektora SP 
w Piszczacu, trochę w Kodniu. 
Dziękuję serdecznie memu głów-
nemu sponsorowi Edwardowi 
Danielowi Tomaszukowi. Zapra-
szam bardzo wszystkich biegaczy 
z całej Polski i świata na drugi 
bieg maratoński Jana Kulbaczyń-

skiego, bieg przełajowy po ziemi 
kodeńskiej i piszczackiej. Start 23 
kwietnia 2014 r. o godz. 9. Bę-
dzie to jedyny w Polsce maraton 
bezpłatny. Każdy, kto ukończy 
bieg, otrzyma na mecie medal, 
koszulkę numer w kwalifikacji 
generalnej, puchary od 1 do 6 
miejsca wśród kobiet i męż-
czyzn, a po biegu gorący posi-
łek. Meta i start w Zahorowie, 
gmina Piszczac. Limit biegaczy 
ograniczony tylko do 100 osób. 
Biuro zawodów od godz. 7 rano 
do 8.30. Biegacze będą biegli 
drogami leśnymi polnymi 1 km 
asfaltem obok bazyliki Matki Bo-
żej Kodeńskiej, dwie pętle po 21 
km przez miejscowość Kodeń, 
Kąty, Zahorów. Zgłoszenia 
do biegu tylko telefonicznie nr 
698 705 612. Życzę powodzenia 
w biegu i ukończenia.

Jan Kulbaczyński
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Gmina Zalesie, Starostwo 
Powiatowe oraz ULPKS „Gaj” 
Zalesie byli w dniach 8 - 10 listo-
pada br. organizatorami Pucharu 
świata Federacji WUaP w trój-
boju siłowym i wyciskaniu sztangi 
leżąc. Impreza miała miejsce 
w Zespole Szkół w Zalesiu. Pu-
char świata Federacji WUaP 
był rozgrywany po raz pierwszy 
w Polsce. Przyczynił się do tego 
znacząco Franciszek Szabluk. Pu-
char świata jest trzecią najważ-
niejszą imprezą po Mistrzostwach 
Europy i Mistrzostwach świata. 
Na imprezę przyjechali do Zalesia 
siłacze z sześciu krajów: czech, 
Słowacji, Łotwy, Szwecji, Ukra-
iny i Polski. W ostatniej chwili na 
starcie zabrakło zapowiedzianych 
wcześniej zawodników z: Rosji, 
Niemiec, austrii i Węgier. Za-
wody stały na bardzo wysokim 
poziomie. Padło 12 rekordów 
świata. Wspaniałe rekordy usta-

Światowe rekordy  
w Zalesiu

nowili mastersi. I tak antoni Ka-
miński M60-64 w kat. wag. 67,5 
kg osiągnął wynik 130 kg., Wal-
demar Nacewicz M50-54 w kat. 
wag. 125 kg zaliczył wynik 270 
kg, Wojciech Grabowski M60-64 
w kat. wag. 110 kg wynik 270 kg, 
a 280 kg spalił. 

Puchar świata w  Zale-
siu przejdzie do historii dzięki 
Piotrowi Heroldowi ze Zblewa  
k/Gdańska, który ustanowił nowy 
rekord świata w kat. wag 100 kg 
Open, pierwszy do lat 35 wynik 
342,5 kg. Jest to największy cię-
żar, jaki kiedykolwiek w naszym 
kraju został zaliczony. ULPKS 
„Gaj” Zalesie reprezentowało 4 
zawodników, wygrywając swoje 
kategorie wagowe. Marlena So-
sidko T16-17 lat w kat. wag 60 
kg zaliczyła wynik 50 kg. Próba 
rekord u 65 kg nie powiodła się,. 
Kamil Lipiński T16-17 lat w kat. 
wag 82,5 kg osiągnął wynik 

145 kg i rekord Polski, Łukasz 
Siawluk, junior do lat 23 w kat. 
wag 60 kg zaliczył wynik 100 kg. 
adrian Kopania, junior w kat. 
wag 82,5 kg wynikiem 190 kg 
wyprzedził innych zawodników 
z Podlasia: Pawła Szudejko – 150 
kg i Tomasza Ossowskiego – 130 
kg. W Pucharze świata rywalizo-
wali również zawodnicy z Łukowa. 
I tak Krzysztof celiński w kat. wag 
100 kg Open zajął drugie miejsce 
wynikiem 250 kg, Marek Krzysz-
czak w kat. wag. 110 kg wynikiem 
230 kg zajął drugie miejsce, Łu-
kasz ambroziński w kat. wag. 82,5 
kg zajął trzecie miejsce wynikiem 
175 kg, Zbigniew Wysocki z Sied-
lec w kat. wag. 82,5 kg M45-49 
pierwsze miejsce wynikiem 160 
kg (nieudana próba bicia rekordu 
świata 193 kg).

Wspaniałym występem po-
pisał się Wiesław Dąbrowski 75 
lat, najstarszy zawodnik Pucharu 
świata, bijąc rekord Polski M70-
74 w kat. wag. 75 kg wynikiem 
75 kg. Jest to najlepszy dowód 
na to, że sport ten nie ma gór-
nej granicy wiekowej. Wspaniały 

turniej mógł się odbyć w Zalesiu 
dzięki wsparciu instytucji, firm 
i osób prywatnych takich, jak: 
gmina Zalesie, Starostwo Powia-
towe, Kropka, Eko- Bug, Bank 
Spółdzielczy Biała Podlaska, 
Transbet, Grzybek Horbowski, 
Komunalnik, Edwood, gospo-
darstwo rolne Koroszczyn, Lew- 
Trans- Bank, przedsiębiorstwo 
budowlane Józefa Romaniuka, 
parafia Horbów, KTTKS-Trans, 
Juventur, arspol, Trans-Gaz, 
Pajero, sklep rowerowy Inti, 
Witamin Shop, Miłomłyn, 
przewodniczący Rady Gminy 
Zalesie Wojciech Szymanek, 
wiceprzewodniczący Zbigniew 
Lustyk, radni powiatowi: an-
toni Sacharuk, arkadiusz Mak-
symiuk, Mariusz Kostka oraz 
osoby prywatne: Tadeusz Mazie-
juk, Leszek Łukaszuk, Krzysztof 
Samsoniuk, Wojciech Darczuk, 
Wiesław Daniluk i  Zbigniew 
antoniuk.

Zarząd ULPKS „Gaj” dzię-
kuję wszystkim serdecznie za 
wsparcie. 

(a)
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Wreszcie uczniowie gim-
nazjum przy Zespole Szkół 
Publicznych nr 1 w Terespolu 
sprawili przysłowiowe „lanie” 
nauczycielom tej szkoły. W me-
czu siatkówki pokonali belfrów 
zdecydowanie 3:0. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby ta-
kie wyniki zdarzały się często.  
W tym przypadku po raz pierw-
szy mecz miał równie jedno-
stronny charakter. Do tej pory 
rywalizacja była w każdym me-
czu bardzo zacięta i wyniki oscy-
lowały na 3: 2 w którąś ze stron. 
Uczniowie gimnazjum, aby dojść 
do takiego sukcesu musieli dużo 
trenować, a robią to 4 razy w ty-
godniu. Wreszcie dopięli swego. 
Warto przypomnieć, że tradycja 
meczów nauczyciele uczniowie 
trwa od wielu lat. Grali razem 

10 października, podczas 
oddania do użytku hali spor-
towo- widowiskowej ZDZ Biała 
Podlaska symbolicznego  prze-
cięcia wstęgi dokonali: Marek 
Sławomirski prezes Zarządu 
ZDZ z Lublina, dyrektor ZDZ 
Biała Podlaska Henryk Zacharuk, 
agnieszka Jakoniuk nauczycielka 
wychowania fizycznego i Daniela 
Szpura uczennica ZDZ.  Prezes 
M. Sławomirski rzutami piłek do 

Terespol

Nauczyciele 
kontra uczniowie

Biała Podlaska

ZDZ ma halę sportową
kosza dokonał sportowego otwar-
cia hali. Krzyże i halę poświęcił  
ks. Marian Daniluk, proboszcz 
bialskiej parafii pw. NNMP przy 
udziale  ks. andrzeja Danieluka. 
Uroczystość zgromadziła  mło-
dzież  i nauczycieli szkół ZDZ, 
senatora RP Stanisława Gogacza, 
dyrektorów bialskich szkół, wi-
ceprezydenta Waldemara God-
lewskiego, kierownika Oddziału 
Zamiejscowego Kuratorium 

w piłkę nożną i piłkę ręczną  
a także w koszykówkę i siat-
kówkę. Mecze były zacięte  
i gromadziły liczną publiczność, 
uczniów oraz nauczycieli, a do-
ping był żywiołowy. Oprócz tego 
gimnazjaliści rozgrywali mecze 
z absolwentami szkoły. Uczest-
niczyli w nich również nauczy-
ciele z jedynki. Najciekawsze są 
spotkania po latach, gdzie można 
porozmawiać o planach i no-
wych wyzwaniach, jakie czekają  
w przyszłości abiturientów. 

Mecz rozegrano 26 listopada 
br, Drużyna nauczycieli wystą-
piła w składzie: Ewa Bloch, To-
masz Jezuit, Waldemar czerko, 
Grzegorz Machnowski, Grze-
gorz Jakuszko, Łukasz chmie-
lewski oraz Marek Ferens.

MF       

Oświaty andrzeja Mironiuka 
oraz dyrektorów ośrodków kształ-
cenia ZDZ z: Zamościa, chełma, 
Kraśnika, Parczewa i Lublina.  
Starostę bialskiego reprezentowała 
Marianna Tumiłowicz,  dyrektor  
wydziału spraw społecznych. 

Uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie. Wystąpiły ze-
społy: Kasandra i  szkolny zespół 
Forte pod kierunkiem andrzeja 
Jędryczkowskiego. Zaprezen-
tował się też szkolny zespół 

teatralny pod kierunkiem Ewy 
Fałkowskiej w unowocześnionej 
wersji „Kopciuszka”. Młodzież  
z kierunków kucharskich z po-
mocą Emilii Popławskiej, El-
żbiety Jóźwik i aliny Zajdel 
przygotowała smakowite potrawy 
warzywne, mięsne i ciasta. Hala 
jest ogrzewana gazem ziemnym,  
ma powierzchnię użytkową 830 
m2, kubaturę 5620 m3 oraz wy-
sokość  8,40 m 

Adam Jastrzębski
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Skład i druk: Drukarnia „CALAMUS” s.c. w Białej Podlaskiej

Biała podLaSka w STarEj foToGrafii
foT. archiwum

Quiz Gościńca

Biała podlaska, zniszczona brama i wojna światowa

DoPŁAty i DotAcje

1. W ramach których z wymienionych dzia-
łań są jeszcze przyjmowane wnioski?
a/  Modernizacja gospodarstw rolnych,
B/  Ułatwianie startu młodym rolnikom,
c/ Korzystanie z usług doradczych przez 

rolników i posiadaczy lasów,

2. Jaki jest ostateczny termin rozliczenia re-
alizowanych wniosków inwestycyjnych?
a/  do 30 czerwca 2015,
B/  do 31 grudnia 2013,
c/  do  30 marca 2015

3. Jaki jest poziom pomocy publicznej w rol-
nictwie (liczony w trzech kolejnych latach 
działalności)?
a/ 7 500 zł,
B/ 5 100 000 zł,
c/ 7 500 Euro, 

4. Które z wymienionych poniżej płatności 
otrzymywane przez rolników są kwali-
fikowane  jako pomoc publiczna w rolni-
ctwie?
a/  kwoty dopłat bezpośrednich,
B/  dopłaty do kwalifikowanego mate-

riału siewnego do wybranych roślin,
c/  koszty kontroli i certyfikacji w rolni-

ctwie ekologicznym.

Bożenna Warda 
lubelski ośrodek doradztwa Rolniczego

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 15 
stycznia 2014 r. na adres redakcji Gościńca.

Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 9/2013

1 –D
2 –c
3 - a
4 –B

Niestety, tym razem nikt nie nadesłał prawid-
łowych odpowiedzi.

Biała  podlaska, wojsko polskie lata dwudzieste

Biała podlaska, wejście do zamku ze strażnikiem niemieckim
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