Rok XVII,
Motto dnia:

„Czasami trafiasz na książkę, która przepełnia
cię dziwną ewangeliczną gorliwością oraz niezachwianą
pewnością, że roztrzaskany na kawałki świat nigdy już nie
będzie stanowił całości, dopóki wszyscy żyjący ludzie jej
nie przeczytają. Ale są też dzieła (...), októrych nie możesz
opowiadać innym, książki tak rzadkie iwyjątkowe, i twoje,
że dzielenie się nimi wydaje się niemalże zdradą”.
John Green „Gwiazd naszych wina”
Gimnazjum nr 1 wDziadkowicach wchodzące wskład
Zespołu Szkół otrzymało imię św. Jana Pawła II

„Niech nasza droga
będzie wspólna”

Nr 11 (286)

1-15.06.2015 r.

Bielska gala sportu

22 maja sportowcy
zterenu powiatu bielskiego nominowani do tytułu
„Sportowiec Ziemi Bielskiej
2014r.” spotkali się wOsiedlowym Domu Kultury wBielsku
Podlaskim na uroczystym
podsumowaniu XI Plebiscytu.
Wwypełnionej po brzegi sali
widowiskowej zniepokojem
na wyniki rywalizacji oczekiwali nie tylko sportowcy ale
też ich rodzice inauczyciele
– trenerzy, którzy rywalizowali omiano „Trener Ziemi
Bielskiej 2014”.
Wtegorocznej edycji
rywalizowało 107 sportowców nominowanych przez

Kapitułę Plebiscytu. Na tą
ważną dla lokalnych sportowców - którzy niejednokrotnie
odnoszą sukcesy na arenach:
wojewódzkiej ikrajowej –

imprezę przybyły władze
samorządowe powiatu oraz
miast igmin: Starosta Bielski
dr. Sławomir Jerzy Snarski,
Cd. str. 3

90. lecie Ochotniczej Straży Pożarnej wRudce

„90 lat OSP wsłużbie Bogu iludziom”
16 maja uroczystości jubileuszowe 90. lecia

istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej wRudce rozpoczęły

Poczet sztandarowy Gimnazjum wkościele
Uroczystości związane
znadaniem imienia św. Jana
Pawła II dla Gimnazjum
wDziadkowicach zbiegły się
z 95. rocznicą urodzin św. Papieża Jana Pawła II. Rozpo-

częły się Eucharystią celebrowaną wkościele przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza
Pikusa. W2000 r. imię Jana
Pawła II otrzymała Szkoła
Cd. str. 6

Druhowie OSP ze sztandarem

się Mszą św. wkościele Trójcy Przenajświętszej wRudce
sprawowanej wintencji strażaków żyjących izmarłych.
Eucharystię celebrował biskup drohiczyński Tadeusz
Pikus wraz miejscowym ks.
proboszczem Andrzejem
Kiersnowskim. Wuroczystości uczestniczył gen. Bogdan
Kołakowski, starosta Sławomir Jerzy Snarski, wójt gminy
Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, poczty sztandarowe.
Cd. str. 4

50 - lecie Zespołu Szkół zDodatkową Nauka Języka
Białoruskiego wBielsku Podlaskim

„Chciałbym kiedyś tu powrócić”
Na obchody 50. lecia
„Bielskiej Trójki” przybyło
wielu dostojnych gości zMetropolitą Sawą iprzedstawicielami różnych wyznań,
parlamentarzystami oraz
władzami samorządowymi na czele. Od pół wieku Szkoła Podstawowa nr 3

zDodatkową Nauką Języka
Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza po odłączeniu
się od siostrzanego Państwowego Liceum Białoruskiego
tworzy własną historię. Bielską „Trójkę” ukończyło 4712
absolwentów podstawówki

Nowy adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34, 15-872 Białystok. Telefon, email bez zmian.

Cd. str. 5

GMINA BIELSK PODLASKI
Zżycia szkoły

Wycieczka do Brześcia uczniów ZS wAugustowie

Jest 13 maja
2015 roku godzina 6 rano. Pod ratusz wBielsku Podlaskim zjeżdżają
się samochody, zktórych wysiadają
uczniowie naszej szkoły. „Niezupełnie” wyspane dziewczyny imniej
liczni chłopcy, zkwaśnymi minami,
narzekający na wczesną porę .Wszyscy
czekają na autobus, który ma nas zawieźć do białoruskiej Szkoły Średniej
nr 32 wBrześciu. Już jest! HURRRA!
No izaczęło się… Rodzice chórem
zaczynają pouczać swoje dzieci , słychać wydawane instrukcje: ”Zadzwoń
jak będziecie dojeżdżać do granicy”,
”Uważaj, grzecznie się zachowuj!”,
„Pamiętaj oroamingu, bo ci kasy naciągnie”, itd. … Ioczywiście ze strony
ukochanych pociech pada tradycyjna
odpowiedź :
- Dobrze , mamo! Taaak tato,
przecież wiem …

Wsiadamy i, zgodnie ze zwyczajem, zaczyna się walka onajlepsze
miejsca wautokarze. Uff… Jedziemy,
agłód daje znać osobie głośnym
burczeniem wbrzuchu. Szelest torebeczek po kanapkach, niczym

śmieszne kawały .
Godzina 9:00, przekroczyliśmy
granicę. Białoruś wita! Kontrole iwypełnianie wniosków mamy za sobą .             
Godzina 10:00, wysiadamy
zautobusu, pogoda dopisuje, nastroje

powiew lekkiego wiatru przebiega
po autokarze. Najedzeni, wypoczęci,
więc czas na zabawę iniekoniecznie

chyba też. To już druga nasza wizyta
wtej szkole. Wiemy, że zostaniemy
serdecznie przywitani. Nie myliliśmy
się. Jak miło wracać tam, gdzie przyjmują nas zotwartymi rękoma!
Po śniadaniu gospodarze „zapakowali” nas do autokaru ipojechaliśmy trochę pozwiedzać miasto.
Brześć doskonale wykorzystuje swoją
historię ilegendy miejskie do stworzenia ciekawej przestrzeni wobrębie
deptaka. Można tu natrafić na kilka
murali (mniejszych iwiększych) oraz
płaskorzeźby ilustrujące historię
miasta. Zjednej strony deptaka znajduje się figurka kociego domu upamiętniającą jedną zmiejskich legend,
ana drugim jego końcu – elementy

Moim zdaniem
„Można oszukiwać wielu ludzi jakiś czas, aniektórych ludzi cały czas, ale
nie da się oszukiwać cały czas wszystkich”
Abraham Lincoln

Po owocach ich poznacie

Przez osiem lat rządów Platformy tzw. Obywatelskiej ipięć lat „panowania” pana prezydenta Komorowskiego udawało się mącić ludziom wgłowie
kolejnymi obiecankami cacankami istraszeniem powrotem do władzy PiS-u.
Późno wprawdzie, lecz wkońcu, wyborcy zauważyli, że straszenie PiS-em za
czym nie idzie obiecywane przecież wkampanii wyborczej 2007 r rozliczenie
to przysłowiowe strachy na lachy. Dostrzegli, że Platforma - wbrew swej
nazwie - jest ugrupowaniem antyobywatelskim, które broni finansowo-politycznego establishmentu, że to tak naprawdę przypudrowana – nieco lepiej
niż wprzypadku PiS – typowa konserwa kulturowo-polityczna. Powiedzieli
więc sprawdzam. Jednak zadufani wsobie platformersi dalej cynicznie głosili
swoje bajeczki jak to narodowi pod ich rządami żyje się wyśmienicie, jakim dobrodziejstwem dla narodu była transformacja ustrojowa wwyniku „odzyskania
wolności” co stało się przecież za ich wyłączną przyczyną. Słuchając opowieści
ile to dzięki Platformie zbudowana dróg po których mogą jeździć beneficjenci
przemian klęli ile wlezie na dziurawe drogi powiatowe, po których poruszać się
coraz ciężej. Słuchając bajek orosnącym dochodzie narodowym iśredniej płacy
minimalnej zniedowierzaniem zaglądali do pustego portfela icoraz bardziej
utwierdzali się wprzekonaniu, że ta niby obywatelska partia może itaka jest,
ale tylko dla tych obywateli którzy jak była wicepremier iminister Bieńkowska
dziwią się, że można pracować za 6 tys. zł.
Wyborcy zapamiętali też nierozliczone kilometrówki marszałka Sikorskiego iinnych posłów, zamiatane pod dywan kolejne afery na czele zpodsłuchową, wktórej to mieli okazję, zust prominentnego polityka Platformy
usłyszeć, że „Polska to (...) kamieni kupa”, żeby ograniczyć się do cenzuralnej
części wypowiedzi.
Niedźwiedzią przysługę oddali „przyjaciele” PO, doradca pani premier
„Misio” Kamiński czołowy przecież członek PiS-uwlatach 2005 – 2007 iagitujący bezczelnie za prezydentem Komorowskim dziennikarze; część znich chętnie
dzisiaj wytyka pokonanym butę iarogancję zapominając oswoim zachowaniu.
Swoją cegiełkę dołożyło ikierownictwo Platformy, które realizując krótkowzroczną politykę wobec lewicy, podkupywało działaczy SLD iprzy pomocy
tychże dziennikarzy pluli ile wlezie na SLD. Osłabienie tej pseudolewicowej
partii sprawiło, że wII turze nie mieli na kogo liczyć ipozostali na placu boju
osamotnieni. To wszystko- awszczególności lekceważenie najuboższych –
sprawiło, że PO miało wkońcu zkim przegrać. Andrzej Duda swoje zwycięstwo
zawdzięcza ludziom zwykształceniem podstawowym, robotnikom ibezrobotnym – czyli wg „Gazety Wyborczej” tym gorszym.
Mam gorzką satysfakcję, że przewidziałem tą klęskę. Czy działacze PO
zrozumieją jej przyczyny, czy się czegoś nauczyli. Pierwsze powyborcze reakcje
pokazują, że nie. Jeśli tak dalej będzie to po czerwonej kartce przyjdzie czas
na wyrzucenie zboiska.
Wiesław Sokołowski
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związane zciekawą historią omiejskich latarniach – ławeczka, latarnia,
nietoperz izegar. Zzegara można wyczytać októrej godzinie danego dnia
zapalane są latarnie. Latarnie naftowe
na ulicy Sowieckiej są co wieczór zapalane przez latarnika.
… ikilka selfie.
Był też czas w,,mahazinie’’. Po
obiedzie zasłużony odpoczynek na basenie izakupy, potem kolacja idyskoteka. Uczniowie zBiałorusi zaskoczyli
nas! Podczas zabawy usłyszeliśmy
wiele polskich przebojów.
Jadąc do Brześcia nie mie-

liśmy pojęcia, gdzie spędzimy noc.
Gdy usłyszeliśmy, że będziemy spać
ubiałoruskich rodzin, przeżyliśmy
szok. „Jak się dogadamy?”, „Trzeba
było słuchać na rosyjskim.”, „Do kogo
trafimy ?’’. Teraz już wiemy, że był
to rewelacyjny pomysł. Wszyscy byli
zadowoleni, bo spędzili miły wieczór
inoc ubardzo ciepłych, gościnnych
iserdecznych rodzin .
Rano wróciliśmy do szkoły.
Chłopcy grali wpiłkę , co do wyniku,
zdania są podzielone, pewnie dlatego,
że najprawdopodobniej przegraliśmy.
Pożegnaliśmy się ipojechaliśmy do
Puszczy Białowieskiej. Akurat ten
pomysł wydawał nam się bez sensu,
przecież mamy swoją ito wdodatku
tę samą !!! No iznowu niespodzianka!
Pomimo tej samej nazwy różniła się
bardzo. Nawet spotkaliśmy Dziadka
Mroza! Obiad, muzeum wekspresowym tempie ipowrót do domu .
Postanowiłam zapytać paru
uczniów oich wrażenia .
Magda: Jak słyszałam wcześniej, nie bardzo chciałaś jechać, co
Cię skłoniło do zmiany decyzji ?
Karolina: …hmmm sama nie
wiem, myślę, że do tego przyczyniła
się moja mama, która zapewniała
mnie, że na takich wymianach jest
wspaniale. Nie myliła się .
Magda: A co znoclegiem ,przecież wielu znas nie chciało się rozdzielać imieszkać uobcych ludzi ?
Marta: O tak, to prawda, myślę,
że to przez jakieś osobiste uprzedzenia, głupotę, baliśmy się, że będzie
„czerstwo”. Dziwne, ale czuliśmy się
jak wdomu! Mieliśmy czas na zawiązanie nowych iutrwalenie starych
znajomości .
Magda: Nie było żadnych problemów ?
Krzysztof: Jeśli chodzi oczas
spędzony urodzin, to odpowiadam
- nie, ale jak wiadomo, zawsze znajdzie się grupka ludzi, którym nic nie
odpowiada.
M a g d a : S u p e r, a c z y
oprócz wspaniałych wspomnień
przywieźliście coś do Polski ?
Julia: Oczywiście, mamy nowych znajomych na facebooku iVK.
Przywieźliśmy też masę gumy do
żucia i słynne syrki¸ whurtowych
ilościach!
Magda: Wydaje mi się, że nie
można przewozić ich przez granicę ???
Karolina: Poproszę następne
pytanie!
Magda: Rozumiem. To już
ostatnie pytanie : Czy powtórzylibyście
ten wyjazd za rok ?
Igor: Oczywiście, to była fantastyczna wyprawa! Zaczynamy uczyć
się języków!
Magda: Dziękuję za rozmowę.
Magda Malisz – uczennica klasy
III AGimnazjum wAugustowie

Wieści Podlaskie

Bielska gala sportu
Sekretarz Urzędu Miasta wBielsku
Podlaskim – Tamara Korycka, Z-ca
Wójta Gminy Bielsk Podlaski – Anatol Filipczuk, Wójta Gminy Brańsk
reprezentowała Agata Michałowska,
patronującego Plebiscytowi Stefana
Krajewskiego Dyrektora Podlaskiego
Oddziału ARiMR wŁomży reprezentował Walenty Korycki, aGłównego
Sponsora Plebiscytu Bank Spółdzielczy wBrańsku – dyrektor bielskiego
Oddziału Banku Barbara Kotowicz.

Otwierając spotkanie Kanclerz
Kapituły Plebiscytu Anatol Grzegorz
Tymiński podkreślił rolę sportu wprawidłowym rozwoju młodego człowieka oraz zwrócił uwagę na jego aspekt
wychowawczy. Młodzi sportowcy są
bowiem niejednokrotnie wzorem postępowania dla innych młodych ludzi.
Wiesław Sokołowski - pełniący obowiązki Redaktora Naczelnego
„Wieści Podlaskich” - podziękował
współorganizatorom Plebiscytu; Staroście Bielskiemu, Burmistrzom Bielska Podlaskiego iBrańska oraz Wójtom
Gmin Bielsk Podlaski, Brańsk iWyszki
za współudział wzorganizowaniu
Plebiscytu

Wieści Podlaskie

Szczególne słowa podziękowania skierował do patronujących
Plebiscytowi – ajednocześnie sponsorów nagród – Senatora RP Bohdana
Paszkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno, Dyrektora Podlaskiego Oddziału
ARiMR Stefana Krajewskiego oraz
głównego Sponsora Plebiscytu Zarządu Banku Spółdzielczego wBrańsku.
Tegoroczną nagrodę Senatora
Bohdana Paszkowskiego Kapituła
Plebiscytu postanowiła przyznać
pośmiertnie długoletniemu sportowcowi ianimatorowi kultury na Ziemi
Bielskiej Janowi Ziemcow.
Szklane trofeum, nie kryjącej wzruszenia iłez Alicji Ziemcow,
wręczyli Starosta Snarski iczłonek
Kapituły, długoletni współpracownik
pana Ziemcowa – Alik Bożko.
Nadszedł najbardziej oczekiwany moment - przedstawienie
wyników głosowania czytelników
„Wieści”. Ogłaszanie wyników prowadzący spotkanie, redaktor Waldemar
Staszyński, rozpoczął od gmin. Tytuł
najpopularniejszego sportowca w2014
r wgminie Bielsk Podlaski zdobyła
Agata Nowierska, wgminie Brańsk
– Katarzyna Kuczyńska, wgminie
Wyszki - Klaudia Boguszewska. Najpopularniejszym sportowcem miasta
Bielsk Podlaski został Karol Kosiński
amiasta Brańsk – piłkarska drużyna
dziewcząt gimnazjum wBrańsku.
Trójka najlepszych sportowców
zkażdej gminy otrzymała puchary
ufundowane iwręczone przez obecnych na imprezie przedstawicieli
samorządu gminnego.
Wpowiecie rywalizowano
wczterech kategoriach wiekowych.
Wkategorii szkoły podstawowe rywalizowało 18 sportowców; Imiejsce itytuł sportowca Ziemi
Bielskiej 2014 zdobył Kacper Kiszko – uczeń Szkoły Podstawowej
wTopczewie, mistrz województwa

Cd. ze str. 1

podlaskiego windywidualnych biegach
przełajowych; II miejsce zajęła Klaudia Boguszewska ztej samej szkoły

młodzi sportowcy mogą odnosić sukcesy – nauczyciele itrenerzy.
Tytuł Trenera Ziemi Bielskiej

atrzecie Joanna Rombel ze Szkoły
Podstawowej wBielsku.
Do tytułu sportowiec ziemi
bielskiej wkategorii szkoły gimnazjalne nominowano 23 osoby. Imiejsce
zajęła Sylwia Tatarczuk zgimnazjum
nr 3 wBielsku, zdobywczyni Imiejsca
wpchnięciu kula wfinale krajowym
ligi lekkoatletycznej, II miejsce zajęła
Magdalena Michalewicz, atrzecie Aleksandra Naumczuk.
Wkategorii szkoły gimnazjalne rywalizowało 15 sportowców. Czytelnicy „Wieści” Tytuł sportowca roku
przyznali Norbertowi Arkadiuszowi
Wawulskiemu uczniowi ILO wBielsku
Podlaskim, członkowi kadry juniorów
młodszych wpływaniu., II miejsce
zajęła Karolina Makarska, atrzecie
Michał Łukasz Korzun.
Najmniej liczna grupa sportowców otrzymała nominacje wkategorii senior. Tytuł zdobył Karol
Kosiński, II miejsce zajął Krystian Kulikowski atrzeci był Andrzej Lewczuk
– piłkarze BKS TUR Bielsk Podlaski.
Od siedmiu lat otytuł trenera
roku rywalizują także ci, dzięki którym

2014 r zdobył .Karol Jakubowski,
wyprzedzając Mirosława Jurczuka,
atrzeci był Paweł Bierżyn.
Wszyscy nominowani wtegorocznej edycji Plebiscytów otrzymali
pamiątkowe medale azdobywcy trzech
pierwszych miejsc puchary. Szczegółowe wyniki plebiscytu na stronie
www.wiescipodlaskie.pl (wss)
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90. lecie Ochotniczej Straży Pożarnej wRudce

„90 lat OSP wsłużbie Bogu iludziom”
Obchody jubileuszu swoją
obecnością zaszczycili przedstawiciele władz zawodowej iochotniczej
Straży Pożarnej, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji,
kapelani strażaccy ikapłani pracujący
wRudce, uczniowie ileśnicy zpocztami sztandarowymi, policjanci, emerytowani iobecni strażacy, młodzieżowe
drużyny, kombatanci, sybiracy oraz
mieszkańcy miejscowości Rudki
iokolic.        
- Witamy Cię orkiestrą ichórem
parafialnym wraz zgośćmi, którzy
dziś zaszczycili nas swoją obecności – mówił przed Eucharystią witając
Pasterza wójt gminy Rudka Andrzej
Anusiewicz. Następnie Ordynariusza

terenie wojna polsko - bolszewicka
w1920 roku przerwała owe działania.
Dopiero po zakończeniu wojny zinicjatywy Hrabiego Franciszka Potockiego
w1925 roku utworzono OSP Rudka.
Pierwszym komendantem naszej
jednostki został Zygmunt Wierzbicki, ówczesny leśniczy majątku Potockich. Wtym czasie wybudowano
wcentrum wsi, nad stawem drewnianą remizę strażacką. Drewno na
budynek ofiarował inicjator powstania
OSP ijej pierwszy prezes - Hrabia
Franciszek Potocki. 10 lat później, po
wybudowaniu obecnie przebiegającej
szosy zBrańska do Ciechanowca, park
przypałacowy został podzielony na
dwie części, zczego część południo-

powitał ks. Andrzej Kiersnowski,
gospodarz parafii wyrażając radość ze
wspólnego przeżywania jubileuszu.        
Whomilii Ks. Biskup powiedział, że ochotnicza straż pożarna jest
bardzo pożyteczną jednostką, którą
trzeba wspierać modlitwą. Strażak
zawsze jest wpogotowiu. Potrzebuje
naszego wsparcia irodziny. Nawiązał też do przypadającego święta św.
Andrzeja Boboli, który był wielkim
orędownikiem jedności chrześcijan,
jedności jakże niezbędnej wistniejących wspólnotach chrześcijańskich.
Pasterz pogratulował rudzkim strażakom licznych sukcesów osiąganych
wostatnim czasie, których też okazję
być    świadkiem, anawet wpewnym
stopniu współtwórcą.
Po Mszy św. pod przewodnictwem Orkiestry Dętej zSzepietowa
ipocztów sztandarowych nastąpił
przemarsz uczestników uroczystości
do pobliskiej remizy OSP wRudce,
gdzie odbył się apel. Po odegraniu
hymnu narodowego gości powitał Andrzej Anusiewicz, wójt Gminy Rudka
idługoletni strażak.

wa stała się własnością OSP Rudka.
Wroku 1935 zokazji 10-lecia działania
straży pożarnej mieszkańcy Rudki
ufundowali sztandar jednostce, który
zaginął podczas pierwszych miesięcy
trwania II wojny światowej. Zkolei
działania straży wwyniku wojny zostały zawieszone – mówił ł jej prezes
OSP Ryszard Antoszczuk (…) Od II
połowy lat 80-tych straż wRudce
odnosiła pasmo licznych sukcesów
wsportach pożarniczych. Natomiast
od roku 2000 jednostka uczestniczyła
we wszystkich zawodach krajowych,
gdzie występują tylko mistrzowie
województwa. W2009 roku rozpoczęto starania opozyskanie środków
unijnych na gruntowny remont remizy
strażackiej. Głównym pomysłodawcą
iinicjatorem inwestycji była Rada
Gminy na czele zWójtem Andrzejem
Anusiewiczem. Remiza została wyremontowana ioddana do użytku 3
maja 2011 roku. Wtym samym dniu
jednostce został też przekazany
nowy samochód ratowniczo - gaśniczy. Należy również przypomnieć,
iż 17 sierpnia 2014 roku OSP Rudka
była gospodarzem V Wojewódzkich
Zawodów Sportowo - Pożarniczych,
gdzie gościliśmy 24 najlepsze drużyny znaszego województwa oraz
wielu znakomitych gości. Inicjatywa

Zhistorii OSP

- Starania outworzenie jednostki OSP wRudce podjęto już wczasach odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak trwająca na naszym
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OSP Rudka zakończyła się sukcesem
sportowym iorganizacyjnym.

Ceremonia dekoracji,
przemówienia

Medale iwyróżnienia resortowe
wręczał gen. Bogdan Kołakowski
i starosta bielski Sławomir Jerzy
Snarski. Wśród odznaczonych był
też kapelan: ks. Andrzej Kiersnowski
iks. Tadeusz Czyżak. Gen. Bogdan
Kołakowski odznaczył także sztandary.
Wśród przemawiających byli
gen. Bogdan Kołakowski, starosta Sławomir Jerzy Snarski, Jerzy Leszczyński, członek Zarządu
Województwa Podlaskiego wójtowie
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gmin bielskiego powiatu, młodzież
szkolna. Mówcy podkreślili zasługi
druhów na przestrzeni lat, wspominając współczesne. Przemowom
towarzyszył zwrot dobrze znany
społeczności strażackiej „nigdy nie
zagaśnie”. Organizatorzy wręczyli
pamiątkowe figury św. Floriana Biskupowi Tadeuszowi Pikusowi iwójtowi Andrzejowi Anusiewicz. Uroczystości towarzyszył występ orkiestry
dętej .Organizatorzy gości idruhów
zaprosili na strażacki poczęstunek.

Foto, tekst Tadeusz
Szereszewski

Minęła dwudziestka
25 maja br minęło 20 lat od
dnia, wktórym zarejestrowano hajnowską jednostkę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Uroczystość
XX-lecia odbędzie się 12 września,
ale ponieważ trwa sezon na biesiady
przy ognisku lub grillu, diabetycy postanowili wyruszyć wtzw. plener, aby
we własnym gronie uczcić jubileusz.
Dzięki życzliwości majora Zbigniewa Minko - dowódcy Jednostki
Wojskowej wNieznanym Borze oraz
Anatola Kalinowskiego - Kierownika
Grupy Zabezpieczenia, czekało świetnie zagospodarowane inadzorowane
przez strażaka miejsce ogniskowe ,
awitał żubr. Wprawdzie nieruchomy,
bo to tylko figura gipsowa, ale bez
obaw można było nawet podrapać
go za uszami.
Widziałeś kiedyś białego
żubra?
Nie, nie piję tak dużo.
Humor dopisywał uczestnikom do końca biesiady. Był czas na
tańce przy muzyce wwykonaniu pana
Wiktora Sołoduchy, awprzerwach na
dowcipy.
Tatusiu, dlaczego ten jeleń nie
ma rogów ?

Bo jeszcze nie jest żonaty.
Albo:
Mrówka- samczyk poślubiła
żubrzycę. Po nocy poślubnej żubrzyca
zdechła. Zrozpaczona mrówka zarzuca łopatę na plecy.
Ja mam pecha. Kilka godzin
przyjemności, ateraz kopanie grobu
przez resztę życia.
Zcukrzycowym towarzystwem
bawiła się zawsze uśmiechnięta
pani doktor diabetolog Małgorzata
Pietrzak- Zakrzewska, natomiast
miłą niespodziankę sprawiła przedstawicielka firmy Roche Diagnostics,
pani Mariola Serafin-Krystoń, przywożąc 5 toreb znagrodami (wkażdej
glukometr, dzienniczek kontroli badań
glikemii, książka zkulinarnymi przepisami dla diabetyków, kubek, notes,
2 długopisy oraz owoc zczuprynką,
czyli ananas). Nagrody otrzymali
zwycięzcy quizów.
Cukrzyca (już sama nazwa
wstrętna, charakter jeszcze gorszy)
przysparza wiele cierpień. Wwalce
znią pomagają leki, ale także ruch idobry nastrój, oczym diabetycy zawsze
powinni pamiętać. Czyli: razem lepiej.
Stanisław Siwek

Wieści Podlaskie

50 - lecie Zespołu Szkół zDodatkową Nauka Języka Białoruskiego wBielsku Podlaskim

„Chciałbym kiedyś tu powrócić”
i1378 gimnazjum. Jednym znich jest
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.
12 maja uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Liturgią wcerkwi pod wezwaniem św. Archanioła
Michała wBielsku Podlaskim. Nabożeństwu przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa
Metropolita Warszawski icałej Polski,
wasyście duchownych parafii św. Ar-

chanioła Michała iproboszczów bielskich parafii. Podczas liturgii śpiewał
chór parafii Narodzenia Bogurodzicy
pod dyr. Anny Fity. Wnabożeństwie
uczestniczyły władze samorządowe,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Liturgię zakończono nabożeństwem dziękczynnym wintencji
uczniów inauczycieli.
Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dokoła,
By dzisiejszy dzień odszukać”
Wiersz „Powrót do szkoły”
Na drugą część spotkania do
sali gimnastycznej, przybyło wielu
gości na czele zJego Eminencją Wielce Błogosławionym Metropolitą ks.
prof. Sawą, ks. dziekanem Kazimierzem Siekierko, burmistrzem miasta
Jarosławem Borowskim, Podlaskim
Kuratorem Oświaty Jerzym Kiszkielem. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili władze Województwa Podlaskiego, wicestarosta Piotr Bożko,
wójtowie gmin, dyrektorzy bielskich
szkół iprzedszkoli, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych zakładów pracy,
radni miasta oraz powiatu.
Na uroczystość przybyli również: Eduard Shvaiko- dyrektor
Centrum Kulturalnego Białorusi
wWarszawie, Jan Syczewski- przewodniczący Towarzystwa Kultury
Białoruskiej, Jan Czykwin-profesor
nauk humanistycznych- prezes Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”, Aleksander Sosna- poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, Jan Zalewski-prezes Klubu
Sportowego „Podlasie” Białystok-wiceprzewodniczący wojewódzkiej fe-

Wieści Podlaskie

deracji sportu, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie,
rodzice, sponsorzy.

„ 50 lat minęło...”

- Szkoła daje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz
nauki języka białoruskiego ipodtrzymania własnej tożsamości narodowej, poprzez poznawanie dziedzictwa
kulturowego Podlasia – mówiła
Eugenia Wasiluk, dyrektor Zespołu
Szkół zDodatkową Nauką Języka Białoruskiego, wktórego
skład wchodzi
Szkoła Podstawowa nr 3. - Wasza obecność ma
dla nas ogromne
znaczenie, cieszymy się, że
jubileusz ma tak
podniosłą rangę.
Ws w o i m
wystąpieniu Metropolita nawiązał do początków bielskiej
szkoły oraz jej współzałożyciela dyrektora, aobecnie patrona Jarosława
Kostycewicza, którego znał osobiście,
pamięta go zokresu swoich studiów
idiakońskiego posługiwania. Poza
niezwykłą erudycją miał on głęboką
wiarę.
- Mam za sobą pół wieku nauki
młodzieży iwiem, jak ciężka iodpowiedzialna jest praca nauczyciela.
Wydawałoby się, że do seminarium
trafiają same anioły. Ale kiedyś wróciłem zzajęć, ukląkłem przed ikoną
ispytałem Boga: „Czemuś kazał mi
cudze dzieci uczyć?”.
- Ludzki umysł to zadziwiający
komputer, który na twardym dysku
najdłużej przechowuje te dane, które wiążą się znajprzyjemniejszymi
chwilami wżyciu – mówił Burmistrz.
Jarosław Borowski. - Były to wspomnienia pierwszego zauroczenia,
radość zotrzymywanych „piątek”,
czy goli strzelonych na szkolnym
boisku, różne zachwyty inagrody. Do
dziś pamiętam, jak na pierwszym
rozpoczęciu roku szkolnego pan
dyrektor wręczył nam zakładki do
książek. Jakaż to była radość dla nas
pierwszaków.
Niezwykle ciepło został powitany były dyrektor Bazyli Leszczyński,
pełniący ten urząd przez ponad 37 lat.
- Gdy dziś wchodziłem wte
mury, pomyślałem: czy tak wygląda
przeszłość? Ale to przecież nadal
jest teraźniejszość – mówił Bazyli
Leszczyński. – Przypomniałem sobie
czasy, gdy był wielki kryzys, państwo
nie miało na nic pieniędzy, anam,
dzięki składkom rodziców, udało się
wybudować salę gimnastyczną.
Ks. dziekan Kazimierz Siekier-
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ko przeczytał przesłanie ks. Biskupa
Tadeusza. Pikusa. Oszkole mówił też
kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel.
- Większość moich przyjaciół
iosób, które darzę szacunkiem, jest
związana ztą szkołą: tu pracowała
lub tę szkołę kończyła – przyznawał
Igor Łukaszuk, Przewodniczący Rady
Miasta Bielsk Podlaski.
Jubileusz był okazją do wręczenia nagród iwyróżnień. Metropolita
Sawa nadał Order Świętej Równej
Apostołom Marii Magdaleny III stopnia byłym dyrektorom: Bazylemu
Leszczyńskiemu iWierze Michnowskiej oraz Zespołowi Szkół zDodatkową Nauką Języka Białoruskiego na
ręce obecnej dyrektor Eugenii Wasiluk
Narody Burmistrza otrzymali:
Anetta Artemiuk, Mariusz Marek Balano, Włodzimierz Borowik iElżbieta
Nowacka.
Zokazji jubileuszu przygotowano wiele wystaw iprezentacji,
wtum płytkę CD, związanych zhistorią
szkoły. Zwieńczeniem obchodów była
część artystyczna zatytułowana: „
50 lat minęło...”. Uczniowie poprzez
śpiew, taniec, pantomimę irecytacje
pokazali historię szkoły – jej rozwój
isukcesy. Wmontażu nie zabrakło
ciepłych wierszy odyrektorach Kostycewiczu, Sulimie iLeszczyńskim.
Na scenie przed publicznością swoje
umiejętności artystyczne zaprezentowało stu czterdziestu uczniów, któ-

dowano szkołę ioddano do użytku 9
nowych izb lekcyjnych. W1995 roku
po blisko 10 latach budowy oddano
do użytku nowa halę sportową. Rok
1999 przyniósł reformę szkolnictwa.
Zdniem 1 września 1999 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty powstały gimnazja. W2005
r. szkole nadano imię Jarosława
Kostycewicza. W2012 roku funkcję
dyrektora Zespołu Szkół objęła Eugenia Wasiluk
Wramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski 2015,
zgłoszony został projekt na budowę
boiska przy szkole.
Podziękowanie za udział wJubileuszu 50. lecia Szkoły
„Składamy gorące podziękowanie za udział wobchodach Jubileuszu 50-lecia naszej Szkoły, którego
charakter podyktowany był nie tylko
wspaniałą przeszłością szkoły ipamięcią oosobach, które ją tworzyły,
ale także chęcią zaprezentowania
współczesnego wizerunku placówki.
Wyrażamy wdzięczność za
przybycie: Dostojnym Gościom, Absolwentom, Przyjaciołom, którzy
swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność zwartościami stanowiącymi tożsamość
naszej szkoły. Dziękujemy za okazaną
sympatię, przychylność, przekazane
gratulacje, serdeczne życzenia oraz
upominki. Mamy nadzieję, że cenne

rych występy zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

były także spotkania wnaszej szkole,
której mury, ale także okolicznościowe wystawy mogły przywołać
minione lata iodświeżyć wspomnienia. Wierzymy wto, że uroczystość
miała charakter niepowtarzalny ijako
niezwykłe wydarzenie pozostanie na
zawsze wsercach iwspomnieniach
naszych Szanownych Gości. Dyrekcja,
Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice
iUczniowie Zespołu Szkół zDodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.
Jarosława Kostycewicza wBielsku
Podlaskim” - ( tekst ze strony szkoły)

Zhistorii Szkoły…

Wlatach 1939 – 49 nastąpiło
odrodzenie szkolnictwa mniejszości
białoruskiej wPolsce. W1958 r. zapadła decyzja obudowie budynku Szkoły
Podstawowej iLiceum zBiałoruskim
Językiem Nauczania. W1961 roku
nastąpiła przeprowadzka do nowego
budynku. Rok 1965 przynosi podział
szkoły na podstawową iliceum.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 3 zostaje Jan Sulima. Zimą 1975
dyrektorem zostaje Bazyli Leszczczyński. Wlatach 1983 – 85 rozbu-

  Foto, oprac. Szet
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GMINA NAREWKA

Hajnówka

   Udany piknik

Sesja Rady Gminy Narewka

18 maja br. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Narewka (powiat hajnowski). W części
poświęcona ona była drogom na
terenie gminy. Przez teren gminy
przebiega droga wojewódzka nr
687, powiatowe i sporo jest dróg
gminnych. Wszystkie wymagają
napraw. Radni podali przykłady, na
jakich odcinkach trzeba je najpilniej
remontować. W sesji uczrestniczyła  
kierowniczka Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce i do niej zgłoszono wiele wniosków odnośnie napraw nawierzchni dróg oraz wycinki
drzew i krzewów przydrożnych.
Wójt gminy Mikołaj Pawilcz
poinformował, jakiej pomocy społecznej udzielono mieszkańcom
gminy w 2014 roku. Wójta wybrano
na przedstawiciela gminy do Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Hajnówce.

Powzięto uchwały m. in. w
sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2015 -- 2031, zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (pozostaje ona na
dotychczasowym poziomie), powołania Komisji inwentaryzacyjnej
ds. inwentaryzacji mienia (w skład
komisji weszli członkowie jednej
ze stałych komisji Rady Gminy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego), nadania nazwy jednej z
ulic w Siemianówce (otrzymała ona
nazwę ul. Sowia).
Jak na każdej sesji , tak i tym
razem Wójt    złożył sprawozdanie z
działalności Wójta Gminy -- w tym
przypadku --    w okresie między VI a
VII   sesją   Rady Gminy oraz udzielił
odpowiedzi na wnioski i interpelacje
radnych.  
(JC)

W Hajnówce aktywnie działa
Terenowe Koło Polskiego Związku
Niewidomych. Zarząd tej organizacji
urządza wirele imprez kulturalno-rozrywkowych. W maju br. zorganizował piknik   za miastem i na
skraju Pusdzczy Białowieskiej. Był
poczędstunek: pierogi z mięsem,
zupa grochowa i babka ziemniaczana oraz pieczone na ognisku
kiełbaski .
Po posiłku urządzono gry,
zabawy i zgaduj-zgadule. Prowadziły

je Alicja Leoniuk,
Ewa Borysowiec
i Dorota Królikowska. Wspólnie śpiewano
piosenki biesiadne. Wszyscy
świetnie się bawili.
Organizatorzy dziękują
sponsorom m.
in. Nadleśnictwu
Hajnówka, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu “Karmel” i dla Wiery Pietruczuk   (prowadzi ona Zakład
“Wierpol” w Hajnówce.
Warto dodać, że na każdym
spotkaniu członków PZN są oni
informowani z jakiej pomocy   od
instytucji mogą oni skorzystać,
o planowanych wycieczkach (w sierrpniu planowana jest dwudniowa
wycieczka do pięknych miast   Torunia i Kruszwicy).
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Gimnazjum nr 1 wDziadkowicach wchodzące wskład Zespołu Szkół otrzymało imię św. Jana Pawła II

„Niech nasza droga będzie wspólna”
Cd. ze str. 1

Podstawowa wDziadkowicach.

„Człowieka trzeba
mierzyć miarą serca,
sercem”

Na Mszę św. do kościoła
p.w. Trójcy Świętej przyszli nauczyciele wraz zdyrekcją iuczniami pod
przewodnictwem licznych pocztów
sztandarowych.
Ordynariusz whomilii powiedział że św. Jan Paweł II jest znakiem
wiary iwierności Chrystusowi aż do
końca. On przez swoją wierność stał
się sanktuarium, czyli miejscem przebywania Boga. Możemy być bowiem
wierzącym, ale nie wiernym. Biskup
nawiązując do słów zamieszczonych   wzaproszeniu na uroczystości
wDziadkowicach „Człowieka trzeba
mierzyć miarą serca. Sercem”, apelował omiłość do ludzi, niezależnie od
sympatii inaszego stosunku do nich.
Ks. Biskupowi podziękowali
gimnazjaliści wierząc, że mając tak
wielkiego patrona będą mogli łatwiej
zdobywać wiedzę itrwać własce
Bożej.
Po Mszy św. cała społeczność
szkolna wraz ze sztandarami przemaszerowała do szkoły. Wszkole
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
przed tablicą Jana Pawła II zaciągnęli
wartę.

„Sztandar dla
społeczności szkolnej
jest symbolem Polski –
Narodu”

- Dzień 18 maja 2015 r. zapisze
się whistorii naszej szkoły jako jeden
znajważniejszych. Właśnie dzisiaj
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nastąpi oficjalne nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 1 wDziadkowicach
imienia Jana Pawła II. Imię Wielkiego
Świętego nosi już od wielu lat nasza
Szkoła Podstawowa. mówiła Anna
Chodowiec.

Rodaka wszkole odbyły się konkursy:
plastyczny, wiedzy oPapieżu oraz piosenki religijnej ipatriotycznej.
Uchwałę Rady Gminy wDziadkowicach onadaniu imienia Publicznemu Gimnazjum nr 1w Dziadkowicach

Montaż słowno muzyczny
Dyrektor placówki Robert Zalewski powiedział, że Jan Paweł II był
ijest bliski sercu naszej społeczności
szkolnej, agimnazjaliści zzazdrością zerkali na dumnie wiszący przy
wejściu sztandar Szkoły Podstawowej zwizerunkiem największego
wdziejach Polaka, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców iSamorząd
Uczniowski Gimnazjum podjęli decyzję izostały wdrożone procedury,
aby również Gimnazjum nosiło imię
wielkiego Świętego. Wtym celu rozpoczęto wiele działań dydaktyczno
– wychowawczych przybliżających
sylwetkę wybranego Patrona. Wcelu
poznania życia idziałalności naszego

odczytała przewodniczącą Rady Gminy Teresa Wasilewska.
- Panie Dyrektorze, wimieniu Społecznego Komitetu Budowy
Szkoły wDziadkowicach przekazuję
ten sztandar Szkoły Podstawowej
iPublicznego Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II jako symbol najwyższej
wartości, honoru itradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania
obowiązków wobec Ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem
do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy
iwzorowej nauki – mówił Tadeusz
Bakunowicz .
Podczas prezentacji sztandaru

prowadząca wyjaśniła, że Sztandar
szkoły ma kształt kwadratu. Rewers
jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe . Godłem
jest orzeł biały zgłową ozdobioną
złotą koroną zwróconą wprawo.
Dziób iszpony również mają złotą
barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu,
gotowość do pokonywania przeszkód
itrudności. Awers jest wkolorze piaskowym. Wśrodkowej części znajduje
się popiersie patrona. Wgórnej części
znajduje się nazwa szkoły: Szkoła
Podstawowa iGimnazjum udołu
widnieje napis „imienia Jana Pawła
II”. Sztandar ma wymiary 95 na 95
cm. iobszyty jest złotymi frędzlami,
drzewiec owysokości 2 metrów 20
centymetrów zakończony jest okuciem zmetalowym orłem. Sztandar
dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu, symbolem
Małej Ojczyzny jaką jest szkoła ijej
najbliższe otoczenie. Pamiętając
ojego wymowie, należy okazywać
mu cześć.
Dyrektor Zalewski przekazał sztandar Mariuszowi Szmurło,
Weronice Tarasiuk iKatarzynie Skup
iżyczył, aby prowadził on dzieci imłodzież ku lepszej przyszłości. Patron
zobowiązuje pracowników iuczniów
do kierowania się wżyciu wartościami, które głosił św. Jan Paweł II.
18 maja jest świętem Szkoły
Podstawowej, aod dzisiaj będzie także
świętem Gimnazjum. „Niech nasza
droga będzie wspólna” - wspólnemu
świętowaniu towarzyszyły powyższe
słowa.
Cd. str. 7
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SPORT
MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO W TRÓJBOJU LA
Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty ichód mają
swój początek wzachowaniach pradawnych ludzi. Były one wnaturalny sposób
uprawiane itrenowane przez człowieka, który musiał biegać, skakać przez
przeszkody terenowe oraz rzucać oszczepem czy kamieniem. Wwspółczesnym
świecie wykorzystano tę naturalność, organizując już od kilkudziesięciu lat
zawody wielobojowe dla najmłodszych (10 i11- latków), wktórych uczestnicy
muszą wykazać się wszechstronną sprawnością lekkoatletyczną tj. szybkością
(60 m.), skocznością (skok wdal) isiłą (rzut piłeczką palantową).
Przepiękna pogoda, niesamowite zaangażowanie iwola walki przysporzyły nie lada wrażeń młodym adeptom tej pięknej dyscypliny. Tego typu
zawody pod hasłem Mistrzostwa Powiatu wTrójboju Lekkoatletycznym odbyły

się dnia 22 maja 2015 roku na „Orliku” przy ZS nr 1 wHajnówce.
Wzawodach uczestniczyło sześć reprezentacji dziewcząt iosiem chłopców. Łącznie startowało 86 osób. Wzwiązku zbrakiem funduszy powyższe
zawody nie odbędą się na szczeblach wyższych tj. półfinałach ifinałach wojewódzkich.
Organizatorem imprezy był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
wHajnówce, awspółorganizatorem Ośrodek Sportu Rekreacji oraz Park Wodny
wHajnówce.
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz
pracownikom OSiR - za pomoc wsędziowaniu.

DZIEWCZĘTA
Imiejsce – SP 2 HAJNÓWKA - 425 pkt.
II miejsce – SP 5 HAJNÓWKA - 380 pkt.
III miejsce - SP 3 HAJNÓWKA - 342 pkt.
IV miejsce – SP NAREW – 314 pkt.
V miejsce – SP 6 HAJNÓWKA – 302 pkt.
VI miejsce – SP 2 HAJNÓWKA II – 254 pkt.

CHŁOPCY
Imiejsce – SP 5 HAJNÓWKA I- 409 pkt.
II miejsce – SP DUBINY - 400 pkt.
III miejsce - SP 6 HAJNÓWKA - 373 pkt.
IV miejsce – SP NAREW I– 370 pkt.
V miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - 303 pkt.
VI miejsce – SP NAREW II – 259 pkt.
VII miejsce – SP 5 HAJNÓWKA II – 157
pkt.
VIII miejsce – SP 3 HAJNÓWKA – 139 pkt.
(wszyscy 2005 rocznik)

NAJLEPSZE INDYWIDUALNIE WKLASYFIKACJI ŁĄCZNEJ
1/ - KOZAR ROKSANA (SP 2 HAJNÓWKA) - 121 pkt.
2/ - NIKICIUK WERONIKA (SP 2 HAJNÓWKA) - 102 pkt.
3/ - KURHANIEWICZ AMELIA (SP 3 HAJNÓWKA) - 100 pkt.
           
NAJLEPSZE WBIEGU NA 60 M.
1) – KOZAR ROKSANA (SP 2 HAJNÓWKA) – 9,73
2) – KURHANIEWICZ AMELIA (SP 3 HAJNÓWKA) – 10,05

3) – DRYWULSKA AMELIA (SP 6 HAJNÓWKA) – 10,13
NAJLEPSZE WSKOKU WDAL
1) – DMITRUK PAULINA (SP 3 HAJNÓWKA) – 3,48 m.
2) – REDUCH NICOLA (SP 5 HAJNÓWKA) – 3,46         
3) – KOZAR ROKSANA (SP 2 HAJNÓWKA) – 3,42 m.
NAJLEPSZE WRZUCIE PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1) – SZULIŃSKA MARTYNA (SP NAREW)
- 27,00 m.
2) – REDUCH NICOLA (SP 5 HAJNÓWKA)
– 24,00 m.         
3) – CZARNOCKA NATALIA (SP 2 HAJNÓWKA)    - 23,50 m.
– SADOWSKA ANGELIKA (SP 5 HAJNÓWKA) - 23,50 m.
– KURCHANIEWICZ AMELIA (SP 3 HAJNÓWKA) – 23,50 m.

NAJLEPSI INDYWIDUALNIE WKLASYFIKACJI ŁĄCZNEJ
1/ - IWANIUK MATEUSZ (SP 6 HAJNÓWKA) - 116 pkt.
2/ - GINSZT MICHAŁ (SP DUBINY) - 114
pkt.
3/ - MŁYNARCZYK HUBERT (SP 5 HAJNÓWKA) - 95 pkt.

NAJLEPSI WBIEGU NA 60 M.
1) – IWANIUK MATEUSZ (SP 6 HAJNÓWKA) – 8,95
2) – GINSZT MICHAŁ (SP DUBINY) - 9,62
3) – POSKROPKO BARTEK (SP NAREW
I) – 9,71
NAJLEPSI WSKOKU WDAL
1) – GINSZT MICHAŁ (SP DUBINY) – 3,89
2) – SZYMCZAK KRYSTIAN (SP 2 HAJNÓWKA) - 3,70 m.
3) – IWANIUK MATEUSZ (SP 6 HAJNÓWKA) – 3,64 m.
               
NAJLEPSI WRZUCIE PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1) – KONONIUK ADAM (SP NAREW I) –
42,50 m.
2) – MŁYNARCZYK HUBERT (SP 5 HAJNÓWKA) – 38,00 m.         
3) – LITWINOWICZ ADAM (SP 5 HAJNÓWKA)   - 37,50 m

Janusz Ludwiczak

„Niech nasza droga będzie wspólna”
Cd. ze str. 6

Ślubowanie na sztandar

Tekst przysięgi odczytał uczeń
kl. III gimnazjum. - My, uczniowie
Zespołu Szkół wDziadkowicach
będziemy służyć Ojczyźnie naszej,
Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną
nauką, pracą iwzorowym zachowaniem. - Ślubujemy dbać odobre
imię szkoły, szanować nauczycieli
iwychowawców, solidnie wypełniać
obowiązki ucznia, godnie prezentować swoją szkołę.
Uroczystość była okazją do
uhonorowania licznych laureatów
konkursów poświęconych Patronowi.
Zwycięzcy odebrali nagrody zrąk ks.
bpa Tadeusza Pikusa iwicekurator
Oświaty Wiesławy Ćwiklińskiej.
Wśród wielu wystąpień - biskupa Tadeusza Pikusa, przewodniczącej
Rady Rodziców, wójta gminy Mariana
Skomorowskiego, wicekurator Wiesława Ćwiklińska, której szczególnie
bliskie są szkoły im. św. Jana Pawła
wyraziła nadzieję, że Patron będzie
dobrze służył Zespołowi Szkół , dyskretnie wspierał inicjatywy szkolne.
Wuroczystości uczestniczyli
kapłani zdekanatu siemiatyckiego
zdziekanem ks. Stanisławem Ulaczykiem iproboszczem Markiem
Toruńskim zDziadkowic, prefekt
WSD wDrohiczynie, księża związani  
zdziadkowicka szkołą, proboszcz Mi-
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kołaj Owsieniuk prawosławnej parafii
wCzarnej Wielkiej, Jerzy Leszczyński,
Walenty Korycki, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, delegacje zpocztami
sztandarowymi szkół powiatu siemiatyckiego   oraz noszących innych
imię Jana Pawła II wwojewództwie,
nauczyciele, rodzice iuczniowie.
Wczęści artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierownictwem pani Aliny Sadowskiej
iZofii Brzezińskiej wmontażu „Karol
Wojtyła – niezwykły człowiek” młodzi artyści przypomnieli ważniejsze
okresy zżycia Papieża, nie zapominając oskeczach związanych zpasjami
naszego Rodaka, jaką był sport. Mieli
ze sobą trochę lepsze narty niż – jak
wspominali miał wswojej młodości
młody Wojtyła.
Na zakończenie uroczystości
wystąpili zwycięscy „Konkursu Piosenki Patriotycznej iReligijnej” pod
batutą Anny Fity. Podczas wspólnego wykonania „Barki” zebranych
połączył wspólny śpiew isplecione
ręce. Po koncercie Goście mieli okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć prace
młodych artystów iuczestniczyć wpoczęstunku.

Foto itekst Tadeusz
Szereszewski

Klubokawiarnia w Łosince

Podczas redakcyjnych wędrówek wposzukiwaniu ciekawych osobowości, dotarliśmy do Łosinki, dużej, ładnej wsi wgminie Narew. Spragnieni,
weszliśmy do sklepu istanęliśmy zdumieni. Oprócz właściwego lokalu sklepowego, obok znajduje się druga sala . Przypomina po trosze klub zkominkiem,
stolikami ikrzesłami, ale iklub myśliwski – na ścianach skóry zwierząt, poroża, biała broń, dawne narzędzia gospodarskie. Więc to również izba pamięci
dawnego rolnictwa.
To urocze wnętrze przy pomocy kolegów stworzył właściciel sklepu,
Adrian Seliwoniuk. Adrian wraz zbraćmi, prowadzi ponad 100-hektarowe gospodarstwo hodowli bydła iprodukcji roślinnej . To być może potrzeba kulturalnego odpoczynku po ciężkiej pracy, zaowocowała stworzeniem niebanalnego
wnętrza klubowego na wzór dawnych, wiejskich klubokawiarni „Ruchu”. Było
tych wiejskich placówek wnaszym województwie blisko 700 – po transformacji
ustrojowej ślad po nich nie został. Stąd zdumienie, że pojawiła się inicjatywa ,
aby stworzyć lokal zciekawym wnętrzem, gdzie można kulturalnie odpocząć.
Amoże to pewien sygnał, jak zatrzymać młodych na wsi ?
(tekst: W. Pietuch,foto: W. Sokołowski )
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ZAPROSZENIA
6 czerwca 2015 r. - Hajnowski Dom Kultury zaprasza na Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Dziecięcej iMłodzieżowej „NUTY PRZYJAŹNI”
godz. 10.00–  przesłuchania konkursowe
godz. 18.30 – ogłoszenie wyników, koncert laureatów oraz koncert MONIKI URLIK - wokalistki, kompozytorki,  dyrygentki, uczestniczki Iedycji programu „The Voice of Poland”
6 czerwca br. godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury wNarewce zaprasza na pierwszy
tegoroczny koncert zespołów muzycznych w pięknym amfiteatrze   w Starym Dworze nad
jeziorem Siemianówka.   Zagrają i zaśpiewają   „Retro Beats” i „Art. Pronar”.
7 czerwca br. godz. 14.00 -Muzeum iOśrodek Kultury Białoruskiej wHajnówce serdecznie
zaprasza na Festiwal KULTURA NA SCHODACH MUZEUM
11 lipca (sobota) 2015 roku., godz. 9.30 - Ochotnicza Straż Pożarna wBiałowieży serdecznie zaprasza na Turniej wsiatkówce plażowej oPuchar Prezesa OSP wBiałowieży
Zgłoszenia oraz wszelkie sprawy organizacyjne- koordynator turnieju Mateusz Gutowski,
nr tel. 660 852 639.
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