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Zarząd Województwa Podlaskie-
go przyznał 50 najlepszym uczniom 
roczne stypendium w wysokości 4 
000 zł. Stypendia są przyznawane 
za szczególne osiągniecia w nauce.

O stypendium ubiegało się 695 
uczniów. 205 wniosków dotyczyło 
uczniów szkół podstawowych, 322  
uczniów gimnazjum i 168 ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Jednak 67 osób 
nie spełniało wymagań formalnych.

Uroczystość wręczenia sty-
pendiów odbyła się 29 grudnia ubr. 
w Uniwersyteckim Centrum Kultury 
Uniwersytetu w Białymstoku. 

Po uroczystej gali uczestnicy 
zwiedzili Centrum Przyrodnicze im. 
prof. Andrzeja Myrchy.

Stypendia naukowe 
Marszałka
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Białowieski Ośrodek Kultury 
wraz z Towarzystwem Przyjaciół 
Białowieży ubiegał się o środki 
zewnętrzne, na stworzenie interne-
towego radia w Białowieży. Udało 
się! Na 642 projekty złożone, dofi-
nansowanych zostało 111, a tylko 8 
z województwa podlaskiego. 

Dzięki programowi Równać 
Szanse, grupa 12 osób w wieku 13-17 
lat, będzie mogła utworzyć redakcję 
radiową i uczestniczyć w profesjo-
nalnych warsztatach. Przewidziana 
jest też wizyta studyjna w jednej 
z białostockich rozgłośni radiowych 
i zapoznanie się z codzienną pracą 
dziennikarzy. Projekt będzie realizowa-
ny od lutego do sierpnia 2017 roku. 
W połowie stycznia, przewidujemy 
rekrutację młodzieży, zainteresowanej 
zgłębianiem tajników działań dzien-
nikarzy radiowych i dalszą pracą przy 

tworzeniu stałych relacji z wydarzeń, 
które mają miejsce na terenie Gminy 
Białowieża. Zachęcamy do śledzenia 
profilu Facebook BOKu.

8,5 tysiąca które pozyskaliśmy, 
to może niewielka kwota, ale pozwoli 
na pokrycie kosztów wyjazdu do 
Białegostoku i opłacenie instrukto-
rów. Będą też pieniądze na zakup 
laptopa do pracy dla młodzieży. Co 
ważne, Białowieski Ośrodek Kultury 
nie poniesie tu żadnych kosztów, bo 
dotacja pokrywa całość. My dajemy 
pomieszczenia i pracowników. Dzięki 
temu, już niedługo powstanie nowe 
medium, które przez Internet będzie 
mogło docierać z białowieskimi 
informacjami, do najdalszych za-
kątków świata. – mówi Katarzyna 
Turosieńska-Durlik, dyrektor BOK 
w Białowieży.

(kdt)

Będzie RadioSTACJA Białowieża!

Dwunasta edycja ogólnopol-
skiego konkursu za nami. W tym 
roku zgłosiły się 53 osoby, nadsyłając 
około 150 fotografii Podlasia. Zgłosili 
się uczestnicy z całej Polski, z prze-
wagą uczestników z województwa 
podlaskiego. 

W głównej mierze Podlasie 
kojarzone jest z wyjątkową przyrodą- 
Puszczą Białowieską, Knyszyńską, 
rozlewiskami Biebrzy i Narwi, dzikimi 
zwierzętami, ale również piękną 
architekturą drewnianą, domami, 
cerkwiami oraz ludźmi. Niektóre 
nadesłane fotografie wyraźnie na-
wiązywały do prac Wiktora Wołkowa, 
ujęciem tematu, formą i klimatem 
ale były też nowoczesne w formie, 
graficzne fotografie. 

W konkursie zdjęcia oceniało 
niezastąpione jury złożone z profe-
sjonalnych fotografików miłośników 
Podlasia, a jednocześnie przyjaciół 
Wiktora Wołkowa: Bożena Walencik, 
Tomasz Kłosowski oraz Jarosław Chyra. 

„Poziom nadesłanych prac prze-
wyższa zdjęcia ubiegłoroczne. Cieszy 
fakt, że chcą Państwo uwieczniać 
zarówno etnograficzne Podlasie, jak 
i te współczesne”- podczas otwarcia 
powiedział Tomasz Kłosowski.  „Cieszę 
się, że ten konkurs jest konsekwentnie 
realizowany, że się rozwija, że macie 

Państwo gdzie pokazywać swoje prace” 
dodał Jarosław Chyra.  „Dziękujemy 
wszystkim osobom, które kochają 
Podlasie i chcą je fotografować” - 
tymi słowami wicestarosta Powiatu 
Hajnowskiego Jadwiga Dąbrowska 
podziękowała uczestnikom.

Komisja po bardzo żmudnych 
i trudnych obradach przyznała na-
stępujące nagrody: 

I NAGRODA:
Sławomir Kotara z Mińska 

Mazowieckiego 
II NAGRODA:
Beata Wilczyńska ze Studzianek
III NAGRODA: 
Krystyna Berndt z Bydgoszczy 

WYRÓŻNIENIE :
- Lech Iwiński z Platerowa 
- Grzegorz Sułkowski z Białe  

gostoku 
- Monika Łaszkiewicz z Lublina
- Maja Oksentowicz z Orli 
- Cezary Nazarko z Białegostoku
- Krzysztof Borowik z Hajnówki
- Marcin Zakrzewski z Hajnówki 
Podczas oficjalnego ogłoszenia 

wyników dyrektor Muzeum- Tomasz 
Tichoniuk oraz Jadwiga Dąbrowska 
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego 
wręczyli nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. 

18 grudnia 2016została otwarta 
wystawa pokonkursowa. Wystawę 
zdjęć można oglądać w Muzeum 
Białoruskim w Hajnówce do jesieni 
2017 roku. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania wystawy pokonkur-
sowej oraz dalszego fotograficznego 
uwieczniania naszego wspaniałego 
Podlasia.  

Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 

Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta 
Hajnówka. 

 Organizatorem konkursu było 
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce

Tekst/fot. Agnieszka Tichoniuk

12. konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE 
im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty

I NAGRODA Sławomir Kotara - Mińsk Mazowiecki; 
Poranek nad Biebrzą, Brzostowo

WYRÓŻNIENIE  Krzysztof Borowik - Hajnówka; 
Torreador, Teremiski

Na  Przegląd  Sztuki  Nie-
profesjonalnej  Ziemi  Hajnowskiej  
Hajnówka  2016,  który  podsumo-
wano  9  grudnia  2016  roku  w  
Hajnowskim  Domu  Kultury,  wysłało  
swe  prace  32  twórców  z  powiatu  
hajnowskiego.

W  kategorii   m a l a r s t w o    
nagrodzone  zostały  prace  Miro-
sława  Chilimoniuka  z  Hajnówki,  
Mikołaja  Janowskiego  ze  Starego  
Berezowa  i  Stanisława  Poskrobko  
z  miejscowości  Rybaki.  Wyróżniono  
prace  czterech  malarzy:  Zenaidy  
Andrejuk  z  Sawinego  Grodu  oraz  
Eiugenii  Malinowskiej,  Marka  Sa-
piołko  i  Jadwigi  Wiluk  z  Hajnówki .

W  kategorii   r y s u n e k   do  
nagrody  zakwalifikowane  zostały  
prace  Janusza  Kuleszy  i  Jerzego  
Żukowskiego  z  Hajnówki.  Wyróżniono  
rysunki  Maji  Bernaczek  z  Hajnówki  
i  Urszuli  Ginszt  z  Poryjewa.

W  kategorii   t e c h n iI k i   

i n n e    nagrodzono  Jacka  Nie-
krasza  z  Hajnówki  i   wyróżniono  
pracę-gipsoryt  Ireny  Łogwiniuk  z  
Czeremchy.

W  kategorii   r z e ź b a   nagro-
dy  otrzymali  twórcy  Mikołaj  Jagod-
nicki  i  Michał  Koc  z  Hajnówki  oraz  
Mikołaj  Korch  z  Kraśkowszczyzny.  
Wyróżnienie  przyznano  Mieczy-
sławowi  Dudzinowi  z  Czeremchy.

Warto  dodać,  że  w  przeglą-
dzie  brały  udział  również  osoby  
niepełnosprawne.  Z  ich  grona  Bar-
tosz  Szpakowicz,  Janusz  Lisiewicz  
i  Dariusz  Tomaszewski  otrzymali  
nagrody  oraz  Krzysztof  Jurczak,  
Maria  Możajew  i  Marek  Sakowski  
-  wyróżnienia.

Wystawa  najlepszych  prac  
twórców  amatorów  w  HDK  (ul.  
Tamary  Sołoniewicz  4)  będzie  czyn-
na   do  końca  stycznia  2017  roku.

Jan  Ciełuszecki

Sztuka  nieprofesjonalna  
na  wystawie  w  HDK

Władze  Hajnówki  rokrocznie  
modernizują  nawierzchnie  wielu  
miejskich  ulic  i  budują  ścieżki  
rowerowe. W  tym  roku  przebu-
dowano  ulicę  Armii  Krajowej  i  
rozbudowano  ulicę  Zajęczą  kosz-
tem  2,2  mln  złotych  oraz  prze-
budowano ulicę  Jastrzębią  za  
100  tys.  złotych.  Wybudowano  
ścieżkę  rowerową  przy  ulicy  
Dowgirda.

Wyasfaltowano  nawierzchnie  
ulic  Grabowej,   Niedźwiedziej  i  
Sokolej.  Otrzymały  one  również  
kanalizację  burzową.  Koszt  tych  
trzech  inwestycji  wyniósł  600  
tysięcy  złotych.

W  tym  roku  opracowana  
zostanie  dokumentacja  techniczna  
na  przebudowę  ulic:   Nowowar-
szawskiej,  Tuwima,  Mickiewicza,  
Kochanowskiego,  Jodłowej,  Klo-
nowej,  Ciasnej  i  Truskawkowej  
-  za  120  tysięcy  złotych.  

(JC)

Hajnowskie  ulice  
coraz  lepsze  
i  ładniejsze

Fundacja EDM zrealizowała 
projekt pt.: „Wejść na drzewo i...poznać 
swoją historię”, dofinansowany ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie 
IX” Polsko- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności  RÓWNAĆ SZANSE reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie 
Samorządów Euroregionu Puszcza 
Białowieska. 

Dnia 24.11.2016 roku w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Orli odbyło 
się podsumowanie projektu, w którym 
brali w udział uczniowie Gimnazjum 
w Orli, ich rodzice, dziadkowie i krewni.

Celem przedsięwzięcia była 
budowa szacunku do własnej historii 
i odkrywanie podstaw swojej tożsa-
mości poprzez aktywizację lokalnej 
społeczności skonsolidowanej wokół 
wspólnego pomysłu stworzenia drze-
wa genealogicznego własnej rodziny. 

Bazując na wiedzy, doświad-
czeniu, prywatnych archiwach foto-
graficznych i pamięci swoich bliskich, 
uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
stworzyli 16 drzew genealogicznych, 
które przyciągają uwagę widzą, 

oryginalnością i pomysłowością.. 
Dzięki stworzeniu elektronicznej 

i papierowej wersji drzewa uczniowie 
zdobyli ogromną wiedzę na temat 
swojej rodziny. Niektórzy uczniowie 
w poszukiwaniu swoich przodków 
cofnęli się nawet do ósmego poko-
lenia, najstarsza osoba umieszczona 
na drzewie urodziła się w 1770 roku.

Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość wysłuchania relacji 
z poszczególnych działań podejmo-

Orla Poznaj swoją historię
wanych podczas realizacji projektu. 
Dowiedzieli się, skąd można czerpać 
źródła dotyczące informacji o pełnej 
dacie urodzenia, dacie śmierci czy 
chrztu. Zapoznali się z darmowymi 
programami, które usprawniają pracę 
przy drzewie genealogicznym. Po 
zakończonej prezentacji każdy mógł 
obejrzeć stworzone przez uczniów 
drzewa, zarówno w przestrzeni jak 
i w formie plakatów.

Sandra Bowtruczuk

Stypendia 
naukowe 

Marszałka

Z naszego terenu stypendium 
otrzymali:

- Natalia Waśko - II Liceum 
Ogólnokształcące z DNJB w Haj-
nówce (średnia 5,58), laureatka 
Olimpiady Języka Białoruskiego, 
finalistka Olimpiady Prawosławnej 
Wiedzy Religijnej.

- Damian Popławski - Zespół 
Szkół Kształcenia Rolniczego w Rudce 
(średnia 5,13), laureat  Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

- Urszula Śliwko - II Liceum 
Ogólnokształcące z BJN w Bielsku 
Podlaskim (średnia 6,00), II m w Pod-
laskich  Mistrzostwach Ortografii, I m.  
Olimpiadzie Języka Białoruskiego, 
finalista  Olimpiady Geograficznej.

- Aleksandra Białokozo-
wicz - II Liceum Ogólnokształcące 
z BJN w Bielsku Podlaskim (średnia 
5), laureatka Olimpiady Języka 
Białoruskiego. 

(wss)

Cd. ze str. 1

18 października ub. roku zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji 
zwierząt. Ze zmianami w przepisach można zapoznać się na stronach inter-
netowych samorządów gminnych.                                                    (s)

 Zmiany w przepisach 
o indetyfikacji zwierząt



3

Wieści Podlaskie  3

14 grudnia w Filii GCBK w Stra-
bli odbyły się warsztaty kulinarne 
potraw wigilijnych pn. „Smaczne, 
zdrowe, bo nasze” współorgani-
zowane i współfinansowane przez 
członków Klubu Seniora działającego 
przy Gminnym Centrum Bibliotecz-
no - Kulturalnym, Stowarzyszenie 
Młodzi Duchem” oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego.

Dzień później zostało zor-
ganizowane podsumowanie ww. 
warsztatów, połączone z degustacją 
potraw. A degustacja miała szcze-
gólny charakter, ponieważ odbywała 
się podczas wieczoru wigilijnego.

Podsumowanie  warsztatów

Wigilia w Strabli  
Uczestnikami spotkania, 

oprócz miejscowych seniorów 
i przedstawicieli klubu z Wyszek, 
byli: Marszałek Województwa 
Podlaskiego p. Jerzy Leszczyński, 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego p. 
Walenty Korycki, Wójt Gminy Wyszki 
p. Mariusz Korzeniewski, Radna p. 
Elżbieta Mieszczyńska, Sołtys Stra-
bli p. Stanisław Radziwon, Prezes 
Stowarzyszenia Młodzi Duchem p. 
Janusz Wyszyński.

Łamanie się opłatkiem, świą-
teczno - noworoczne życzenia 
i śpiewanie kolęd, to standard 
takiego okazjonalnego spotkania. 

W tym roku można było spróbować 
nie 12 ale aż 32 tradycyjnych po-
traw, czemu podziw dał Marszałek 
podczas swojego wystąpienia. 
Zaznaczył, jak ważną i szczególną 
rolę w kultywowaniu tradycji sta-
ropolskiej odgrywają seniorzy wraz 
z placówką kultury jako opiekunem 
i mentorem niniejszych działań.

Na koniec spotkania dyrektor 
GCBK p. H. Zalewski podziękował 
strabelskim seniorom za ogromny 
trud włożony w przygotowanie 
potraw i życząc Wesołych Świąt 
wręczył wszystkim drobne upominki.

(hz)

Dyrektor Gminnego Centrum Bi-
blioteczno – Kulturalnego w Wyszkach 
Henryk Zalewski w styczniu 2016 
r. złożył wniosek o dofinansowanie 
zadania w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 
2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020 
pn. „Budowa wielofunkcyjnego budynku 
Gminnego Centrum Biblioteczno - 
Kulturalnego w Wyszkach”. 

Wniosek ów przez Operatora – 
Instytut Książki - został rozpatrzony 
pozytywnie. Na budowę nowego obiektu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymamy dofinanso-
wanie w kwocie 1 819 500 zł brutto.

W projekcie m.. in.: czytelnia dla 
dzieci i dorosłych z księgozbiorami, 
kącik malucha, sala widowiskowo - wy-
stawowa, mini pracownia warsztatów 
kulinarnych, sala komputerowa, mini 
kawiarenka, sala gier, szatnia. Na 
zewnątrz: scena z trybunami, altany 
z miejscem na ognisko, plac zabaw 
i rekreacji dla dzieci i młodzieży, 
parkingi.

W ramach tej inwestycji za-
planowana została również budowa 
garaży OSP, które są wyłączone 
z dofinansowania.

We wrześniu odbył się I przetarg 
nieograniczony na wyłonienie wyko-

Budowa nowego budynku Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego

nawcy, który został unieważniony 
- najniższa oferta przewyższała o ok. 
200 tys. zł kwotę kosztorysową, co 
znacznie przekraczało możliwości 
gminnego budżetu.

Po znacznym okrojeniu koszto-
rysu w listopadzie ogłoszony został 
II przetarg. Tu również oferty prze-
wyższały kwotę kosztorysu. Niemniej 
jednak, ze względu na wagę społeczną 
przedsięwzięcia i terminy wniosku 
została podjęta decyzja o wyłonieniu 
wykonawcy i rozpoczęciu budowy.

7 grudnia dyrektor centrum 
podpisał umowę z wykonawcą - firmą 
DARTOM z Białegostoku, 11.bm. został 
przekazany plac budowy i rozpoczęto 
pierwsze prace - rozbiórką starej 
remizy. 

Wielofunkcyjny obiekt będzie 
służył wszystkim mieszkańcom 
Wyszek, gminy a nawet szerszemu 
gronu społeczności.                    (hz)

Złote Gody w Wyszkach
W bieżącym roku 11 par z te-

renu gminy Wyszki obchodziło 50 – 
lecie pożycia małżeńskiego. Z tej to 
okazji Jubilaci zostali zaproszeni przez 
Wójta Mariusza Korzeniewskiego do 
Urzędu Gminy Wyszki na uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, która odbyła 
się dnia 14 grudnia 2016 r.

Medalami, przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
udekorował pary małżeńskie Zastępca 
Wójta Gminy Tadeusz Wielanowski. 
Złożył najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, miłości, opieki najbliższych 
oraz jeszcze wielu lat wspólnego 
życia.  

Jubilatom wręczono pamiątko-
we dyplomy i kwiaty. W uroczystości 
uczestniczyły również ich rodziny, 
proboszcz parafii Wyszki ks. Andrzej 
Ulaczyk i Skarbnik Gminy Teresa 
Falkowska.

Lampką szampana wzniesio-
no toast za pomyślność Jubilatów. 
Spotkanie odbyło się w serdecznej 
atmosferze przy wspólnym poczę-
stunku i było okazją do wspomnień 
minionych lat.

Złote Gody świętowali:
- Czesława i Stanisław Dziemian 
- Maria i Franciszek Falkowscy
- Janina i Stanisław Kruk
- Stanisława i Romuald Kruwelscy
- Weronika i Stanisław Łapińscy
- Anna i Eugeniusz Łuczaj
-  Janina i Kazimierz Maciejczuk
- Maria i Henryk Olendzcy
- Janina i Michał Sielewińscy 
- Anna i Aleksander Wróblewscy
- Marianna i Antoni Żarscy

M.Karpiesiuk

Maria i Henryk Olendzcy Janina i Stanisław Kruk

Anna i Eugetniusz Łuczaj Czesława i Stanisław Dziemian

Stanisława i Romuald Kruwelscy Weronika i Stanisław Łapińscy

Politycy o ....
Serce mówi, że lewica to 

Razem. Ale rozum mówi, że Ra-
zem to coś nieprawdopodobnie 
infantylnego

Andrzej Celiński o lewicy.
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 Niezwykła uroczystość,  50-le-
cia istnienia Zespołu Szkół nr 1 im. 
Marszałka Józefa K. Piłsudskiego 
w Bielsku Podlaskim, odbyła się 10 
listopada. Jubileusz połączony ze 
świętem szkoły rozpoczął się od 
modlitewnego dziękczynienia. Był 
okazją do wspólnego świętowania, 
albowiem do miasta swojej młodo-
ści przyjechało wielu absolwentów 
z różnych stron Polski.

Uroczystości rozpoczęły się  Li-
turgią w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny i udziałem we Mszy św.  
w kościele Matki Bożej z Góry Karmel. 
Eucharystii przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Tadeusz Syczewski, rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie. Podczas Mszy św. 
nauczyciele przynieśli dary ołtarza. 
Modlili się także Modlitwą Wiernych.

Po Mszy św. pod przewodnic-
twem Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
i pocztu sztandarowego szkoły na-
stąpił uroczysty przemarsz do szkoły. 
Na placu szkoły młodzież złożyła 
kwiaty pod obeliskiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Z kart historii
W 1966 r. Zarządzeniem Mi-

nistra Oświaty i Wychowania obok 
wygasającego Liceum Pedagogicz-
nego została powołana Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, która rozpoczęła 
kształcenie młodzieży w dwóch za-
wodach: mechanik maszyn rolniczych 
i elektromechanik. Szkołą kierował 
dyrektor Liceum Pedagogicznego 
Mikołaj Konaszyński, a szkoleniem 
praktycznym Władysław Kaliszuk, 
kierownik działu technicznego ów-
czesnych Zakładów Roszarniczych 
„Lenpol”. W 1969 szkołę opuszcza 
pierwszych 62 absolwentów. W roku 
1970 przestało funkcjonować Li-
ceum Pedagogiczne. Dyrektorem 
szkoły został Marian Jonkajtys, 
a kierownikiem Warsztatów Szkolnych 
Leszek Karbowski. Zajęcia odbywały 
się w zakładach przemysłowych 
i warsztatach szkolnych uzyskanych 
po adaptacji na ten cel pomieszczeń 
gospodarczych.

Rok 1972 wprowadza kształce-
nie w zawodzie mechanik kierowca 
pojazdów samochodowych. Utworzone 
zostaje stanowisko wicedyrektora, 
które obejmuje Janina Hryniewicka. 
W 1974 roku obok istniejących ZSZ 
powstaje Liceum Zawodowe Nr 1, 
kształcące w zawodach: mechanik 
maszyn i urządzeń, mechanik kie-
rowca pojazdów samochodowych. 
Absolwenci Liceum Zawodowego 

obok tytułu zawodowego uzyskują 
świadectwo dojrzałości..

Rok 1976 wprowadza kolejne 
zmiany. Zarządzeniem Kuratora 
Oświaty i Wychowania w Białymstoku 
tworzy się Zespół Szkół Zawodowych. 
Przy niewystarczającej bazie warsz-
tatowej szkolenie praktyczne odbywa 
się w 12 zakładach przemysłowych. 
Dyrekcja podejmuje działania zmie-
rzając do rozbudowy warsztatów 

szkolnych. W roku 1977 Zespołowi 
przybywa Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa Specjalna. W 22 oddziałach 
uczy się 735 uczniów. Zatrudnienie 
znajduje 36 nauczycieli. W roku 
1979 szkoła czynnie uczestniczy 
w tworzeniu 
zakładu Podze-
społów Elektro-
nicznych. Lata 
1983 i 1984, to 
okres rozbudo-
wy i moderni-
zacji warszta-
tów szkolnych, 
uruchomiona 
zostaje pierw-
sza diagnosty-
ka samocho-
dów.  W roku 
1985 na eme-
ryturę odchodzi 
dyrektor Marian 
Jonkajtys, Sy-
birak. Dyrekto-
rem zostaje Mirosław Gołębiowski. 
W tym czasie szkoła otrzymuje 
kontrowersyjne imię Marszałka Kon-
stantego Rokossowskiego i sztandar. 
W roku 1991 w Zespole powołane 
zostaje 5-letnie Technikum. 

W roku 1992/93 w wyniku 
konkursu dyrektorem szkoły zostaje 
Leszek Karbowski, a wicedyrektorem 
Romuald Margański. Powstaje 3-letnie 
Technikum Zawodowe na podbudowie 
ZSZ. Szkoła liczy 29 oddziałów i 760 
uczniów. Rada Pedagogiczna podej-
muje uchwałę w sprawie nadania 
szkole imienia  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wniosek popierają 
rodzice i uczniowie. Fundatorzy Ur-
szula i Edward Siecińscy oraz Rada 
Rodziców przekazują szkole sztandar.

Od 10 listopada 1993 roku 
w szkole obchodzone jest Święto 
Szkoły, połączone ze świętem 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Polski. W 1994 roku Józef Deniziak 
powołuje młodzieżową orkiestrę 
dętą. Funkcjonująca od 1996 roku 
pracownia techniczna uzyskuje wy-
różnienie w konkursie wojewódzkim 

na najlepszą pracownię. Rozpoczyna 
się budowa nowej pracowni diagno-
styki samochodowej, obecnej Stacji 
Kontroli Pojazdów. 

W roku 1998 w szkole odbył 
się III Zlot Szkół noszących im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Gościem 
uroczystości był  wiceminister Obrony 
Narodowej Romuald Szeremietiew, 
Wicewojewoda, Kurator Oświaty. 
Rok 1999/2000 w szkole zostaje 

utworzone Liceum 
Techniczne, a w roku 
2000/2001 Liceum 
Ogólnokształcące 
o profilu wojsko-
wym. 1 września 
2000r. powstaje 
Centrum Kształce-
nia Praktycznego.

Zespół Szkół 
Nr 1 powstał 
w marcu 2001r. 
Od 1 września 2001 
roku Uchwałą Rady 
Powiatu do Zespołu 

zostało przeniesione IV Liceum 
Ogólnokształcące. Szkoła liczy 32 
oddziały, w których uczy się 810 
uczniów.  Pracuje 48 nauczycieli i 10 
pracowników obsługi. 11 czerwca 
2001 roku Rada Powiatu podjęła 

uchwałę zmieniającą nazwę szkoły. 
Skutkiem tej uchwały jest wycofanie 
dotychczasowego sztandaru. W jego 
miejsce przez Zarząd i Radę Powiatu 
został ufundowany nowy sztandar. 
Jego wręczenie  nastąpiło w. 35 
lecie działalności szkoły, wtedy też 
odsłonięto obelisk z historyczną 
tablicą poświęconą Marszałkowi 
Piłsudskiemu. Od 1992 roku szkołą 
kieruje Leszek Karbowski.

  Po odejściu Karbowskiego 
na emeryturę w 2007 dyrektorem 
zostaje Romuald Margański. Od 
1  września 2007 w wyniku połą-
czenia szkoły z Zespołem Szkół Nr 
2 szkoła wzbogaciła  swoją ofertę 
edukacyjną o zawody budowlane. 
Obecnie w 20 oddziałach uczy się 
550 uczniów.

Uroczysta Gala
Część oficjalna jubileuszu 

50-lecia miała miejsce w szkolnej 
hali sportowej, w której zgromadzili 
się także uczniowie klas pierwszych. 
Uczestnicy uroczystości byli świadka-
mi złożenia uroczystego ślubowania.

Wśród zaproszonych gości byli 

m.in. starosta bielski dr Sławomir 
Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr 
Bożko, sekretarz powiatu Ryszard 
Anusiewicz, rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Drohiczynie prof. 
dr hab. Tadeusz Syczewski, dziekan 
Dekanatu Bielskiego ks. Kazimierz 
Siekierko, dziekan Dekanatu Biel-
skiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, 
pastor Zboru Baptystów w Bielsku 
Podlaskim Bartosz Kaczorek, dziekan 
Dekanatu Hajnowskiego ks. Zbigniew 
Jan Niemyjski, senator RP Tadeusz 
Romańczuk,Franciszek Górski, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 
burmistrz miasta Bielsk Podlaski 
Jarosław Borowski, z-ca burmistrza 
miasta Bożena Zwolińska, wójt gminy 
Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, wójt 
gminy Rudka Andrzej Anusiewicz, wójt 
gminy Boćki Stanisław Derehajło, 
komendanci powiatowi policji, straży, 
nadleśnictwa, a także dyrektorzy szkół 
i jednostek powiatowych, przedsię-
biorcy z terenu powiatu bielskiego, 
nauczyciele, absolwenci, pracownicy 
obsługujący szkołę, sponsorzy.

Uroczystości otworzył dyrektor 
Romuald Margański. Następnie głos 
zabrali m. in: starosta Sławomir J. 
Snarski, burmistrz Jarosław Borowski, 

Franciszek 
Górski, sena-
tor Tadeusz 
Romańczuk, 
ks. rektor 
Tadeusz Sy-
czewski, ks. 
mitrat Leon-
cjusz Tofiluk, 
dyrektorzy 
Mi ros ław 
Gołebiew-
ski, Leszek 
Karbowski, 
absolwenci 
przedsiębior-
cy, duchowni. 
Mówcy skie-
rowali wiele 

ciepłych słów o szkole, wyrazili wiele 
podziękowań pod adresem tych, 
którzy ją tworzyli. 

- A było i tak, że nie pomogły 
wielokrotne starania o przyznanie 

nagrody i odznaczenia prof. Hali-
nie Zarębie, niezłomnej patriotce 
należącej do WIN- u, niezwykle 
szlachetnej polonistce – mówił na-
uczyciel i wicedyrektor szkoły Andrzej 
Sidoryk, późniejszy dyrektor I Liceum 

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

„Nasi Nauczyciele, pozostaną na zawsze w naszych wspomnieniach”
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, 
za którego kierownictwa przypadał 
wielki dydaktyczny sukces liceum.

Wiele optymizmu w działaniu 
okazał Jan Mikołuszko dostrzegając 
w uczniach potencjalnych kandyda-
tów do pracy w branży budowlanej. 
Przedsiębiorca, miłośnik koszykówki, 
wspomniał o inwestycjach w mie-
ście, którymi jest zainteresowany, 
w tym o hali sportowej przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki.

- Nasi nauczyciele wskazywali 
nam właściwe drogi życia, choć 
nie zawsze z racji naszego mło-
dzieńczego buntu docierały one do 
naszych młodych serc, ale skoro 
pamięć o nich przetrwała w nas 
do dziś, to znak, że byli oni dla nas 
autorytetami i takimi pozostaną na 
zawsze w naszych wspomnieniach 
– podkreślali absolwenci, dziś także 
liczni duchowni obu wyznań. 

Dziś choć większość pedagogów 
z tamtych lat weszła w jesień życia, to 
młodzi duchem trzymają się dzielnie 
– podkreślali byli wychowankowie, 
dziękujący za kształtowanie postaw, 
umysłów i serc. Najstarsi odeszli na 
wieczną wartę. Mimo niejednokrot-
nych narzekań, nie było z nami  źle,  
a dziś niektórzy z nas pełnią wysokie 
funkcje, inni  poślubili koleżankę 
ze szkoły, klasy. Są też absolwenci 
- nauczyciele pracujący w szkole. 

Dyrekcję, pedagogów cieszy 
fakt, że w wielu przypadkach uczeń 
przerósł mistrza. W tej roli była 
emerytowana polonistka Krystyna 
Piotrowska, która odebrała statu-
etkę w imieniu syna Andrzeja, dra 
psychologii. Dyrektor wręczył statu-
etki gościom i absolwentom, które 
w szczególny sposób angażowały 
się w rozwój placówki.

Goście wysłuchali nadesłanych 
gratulacji od osób, które nie mogły 
przybyć. Galę zakończył występ 
uczniów. Młodzież w barwnym po-
ciągu, zatrzymującym się na stacji 
Bielsk, w pigułce refleksji  nawiązała 
do początków istnienia szkoły, aż 
do współczesności. Prowadzenie 
uroczystości dyrektor powierzył 
Wandzie Niewińskiej i Zbigniewowi 
Rzepniewskiemu. Jubileuszowi to-

warzyszyły wydarzenia zatrzymane 
w kadrze fotografii, wyeksponowane 
w kameralnym miejscu spotkania, 
gdzie miał miejsce poczęstunek.

  
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
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Tradycyjne pa-
sowanie na uczniów 
pierwszoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej 
w Czyżach odbyło sie 
3 listopada br. Aktu pa-
sowania symbolicznym 
ołówkiem dokonał dy-
rektor szkoły Mirosław 
Pietkiewicz. 

Po złożeniu 
ślubowania wszyscy 
pierwszoklasiści otrzy-
mali pamiątkowe dy-
plomy i znaczki oraz 
zrobili sobie pamiąt-
kowe zdjęcie.       (cz) 

Czyże
Pasowanie  na ucznia

Rozpoczęcie 
nauki to ważne 
i stresujące wdarze-
nie w życiu każdego 
młodego człowieka, 
a uroczyste przyję-
cie do społeczności 
szkolnej to niezwykle 
ważne wydarzenie 
nie tylko dła naj-
młodszych uczestni-
ków szkolnego życia 
ale i ich rodziców. 

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 
w Andryjankach pasowanie na pełnoprawnych 
uczestnikow społeczności szkolnej przeżyli 27 
października br. Zanim jednak ze wzruszeniem  
złożyli uroczystą przysięgę:

- być pilnymi i wzorowymi uczniami oraz 
dobrymi kolegami,

- godnie reprezentować swoją szkołę,
- swym zachowaniem i nauką sprawiać 

 Andryjanki
Ślubowanie pierwszaków

radość rodzicom i nauczycielom,  
zaprezentowali to czego przez dwa 

miesiące pobytu w szkole sią nauczyli. Musieli 
też przejść kilka prób, a m.in. próbę zręczności, 
uśmiechu, wykazać się znajomością przepisów 
ruchu drogowego.

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
spotkali się na słodkim poczęstunku. 

(seb)
Dziewiętnastego października uczniowie 

Zespołu Szkół w Boćkach i Szkoły Podstawowej 
w Andryjankach pod kierunkiem Anny Mar-
czuki i ks. Romana Dubińskiego udali się na 
pielgrzymkę na św. Górę Grabarkę. Zwiedzanie 
prawosławnych świątyń rozpoczęto od cerkwi 
w Sasinach.Po przybyciu na Grabarkę  uczest-
nicy pielgrzymki uczęstniczyli w modlitwie w  
głównej cerkwi monasteru. Po zwiedzeniu Św. 
Góry uczniowie udali się do Siemiatycz, po 
drodze zatrzymując się w Boratyńcu Ruskim.  

Andryjanki, Boćki
Pielgrzymka uczniów

Z Siemiatycz trasa pielgrzymki wiodła przez 
Słochy Annopolskie do Drohiczyna.  Pielgrzymi 
podziwiali piękno nadbużańskich krajobrazów  
jaki roztacza się z Góry Zamkowej a nastepnie 
pływali promem po Bugu.Peregrynacje za-
kończono w dawnym monasterze w Wirowie 
nad Bugiem. 

W każdej z miejscowości uczniowie 
poznawali historię cerkwi, podziwiali ich archi-
tekturę. Była to pouczająca, nie tylko duchowo, 
wyprawa.                                           (cz)

W 1926 roku ze wsi Horodniany przenie-
siono do Księżyna Szkołę Powszechną i ulko-
owano ją w domu państwa Zaczeniuków. Jej 
pierwszym dyrektorem był Zygmunt Kalinowski. 
Dwa lata później kierownikiem szkoły został 
Henryk Banulewicz, który kierował nią  aż do 
1972 roku.  W trakcie jego 44 letniej kadencji 
w szkole zaszły duże zmiany. Z jednoklasówki 
aż do ośmioklasowej szkoły podstawowej.  
W tymczasie pobudowano budynek nowej 
szkoły (w latach 1934/37). 

Dla rozwoju szkolnictwa w Księżynie duże 
zasługi obok Henryka Banulewicza ponieśli 
bracia Zaczeniuk, którzy pod budowę nowej 
szkoły nie tylko ofiarowali ziemię ale także  
materiały budowlane (drzewo i cegly). Aż dziw 
bierze, że przez tyle lat nikt nie wpadł na pomysł 
aby któraś z tych osób tak zasłużonych dla 
księżyńskiej oświaty została patronem szkoły.

Ponieważ ze znajomością historii, zwłasz-
cza tej najbliższej, nie jest w naszym społe-
czeństwie najlepiej, zachęcamy do zapoznania 

Księżyno
Jubileusz szkoły

się z historią szkoły w Księżynie (http://www.
spksiezyno.podlasie.pl/ciekawostki/historia). 
Wprawdzie autor (niepodpisany) z historią 
świata jest na bakier pisząc o okupacji Księ-
żyna przez Rosję w latach 1939 - 41 (takie 
państwo w tym czasie nie istniało) niemniej 
sam fakt opracowania histori szkoły należy 
pochwalić i polecić innym szkołom.

28 października br społeczność Księżyna 
uroczyście świętowała 90-lecie powstania 
szkoły,która dziś nosi imię ks. Michała Sopoćki. 

(wss)

Na obszarze gminy Hajnówka powsta-
ły cztery wioski tematyczne. Borysówka, 
Dubiny, Lipiny i Nowoberezowo zapraszają 
na przygodę z tradycją wsi i dziedzictwem 
regionu Puszczy Białowieskiej.

Podczas ostatniego półrocza cztery wsie 
z gminy Hajnówka uczestniczyły w projekcie 
tworzenia wiosek tematycznych. Aktywni 
mieszkańcy z Borysówki, Dubin, Lipin i Nowo-
berezowa wzięli udział w szeregu warsztatów, 
spotkań, konsultacji, a także pojechali na wi-
zytę studyjną do dobrze funkcjonujących wsi 
tematycznych na Dolnym Śląsku, by przyjrzeć 
się „jak takie wsie działają”. 

Czym są wioski tematyczne?
Wioska tematyczna to pomysł na rozwój 

wsi opierający się na lokalnym 
dziedzictwie kulturowym, histo-
rycznym i na lokalnych tradycjach 
oraz na pasji i zaangażowaniu 
mieszkańców. Każda wioska ma 
swój temat przewodni, wokół 
którego tworzona jest oferta 
edukacyjno-turystyczna. W skład 
takiej oferty wchodzą warsztaty 
(np. artystyczne, kulinarne), różne 
gry zespołowe, zwiedzanie wsi, 
poczęstunek i inne atrakcje. 
Oferta przeznaczona jest dla 
grup zorganizowanych (szkoły, 
przedszkola, organizacje senio-

rów, pracownicy urzędów, firmy, wycieczki 
turystyczne) oraz dla turystów indywidualnych. 
Jednym słowem dla wszystkich, którzy chcą 
poznać lokalne dziedzictwo w sposób ciekawy, 
aktywny, oryginalny. Którzy chcą się dobrze 
bawić , czegoś nauczyć i jednocześnie przeżyć 
prawdziwą przygodę!

W Polsce z roku na rok przybywa wiosek 
tematycznych. Ta forma aktywności na tere-
nach wiejskich cieszy się rosnącym zaintere-
sowaniem, zarówno ze strony mieszkańców 
wsi jak i odwiedzających.  Mamy więc takie 
wioski tematyczne jak np. Czaple - Wioska 
Piasku i Kamienia, Lipiany - Wioska Smaków, 
Konradówka - Rogata Wieś, Piła - Górnicza 
Wioska, Garncarska Wioska, Żalno - Wioska 

Kwiatowa. Wioski tematyczne są najczęściej 
prowadzone przez wiejskie organizacje poza-
rządowe (stowarzyszenia lub fundacje). 

W ramach projektu na terenie gminy 
Hajnówki mieszkańcy czterech wsi zdobyli 
kompleksową wiedzę z zakresu przedsiębior-
czości społecznej, funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, wypracowali krok po kroku 
programy rozwoju własnych wsi tematycznych 
oraz stworzyli ofertę edukacyjno-turystyczną. 
Pracowali pod okiem doświadczonych trenerów: 
Krzysztofa Szustki z Fundacji CALAMITA, eks-
perta ds. rozwoju i promocji obszarów wiejskich 
oraz Karoliny Likhtarovich z Fundacji Inicjatyw 
Rozwojowych i Edukacyjnych, specjalisty. ds. 
rozwoju lokalnego i turystyki dziedzictwa. 

W wyniku wielomiesięcznej pracy 
powstały wsie tematyczne:

Borysówka - Wieś Drew-
niana, Dubiny - Wioska Małego 
Osocznika, Lipiny - Wioska Bulwy 
oraz Nowoberezowo - Wioska pod 
Kopułami.  Każda miejscowość ma 
swoją unikalną ofertę i zaprasza 
do skorzystania z niej.  Pełen opis 
oferty oraz dane kontaktowe 
znajdują się na stronie www.
podlaskiewioski.pl , znaleźć można 
je także na fanpage’u „Wioski 
tematyczne regionu Puszczy 
Białowieskiej” na Facebook’u. 

Wioski tematyczne w gminie Hajnówka

Wioski tematyczne powstały w ramach 
projektu „Aktywizacja mieszkańców wokół 
zasobów własnej wsi sposobem na rozwój 
przedsiębiorczości społecznej na terenach 
wiejskich” współfinansowanego w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
(FIO 2016), a realizowanego przez Fundację 
Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych w part-
nerstwie z Gminą Hajnówka. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty 
wiosek tematycznych!
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4 grudnia br. w Galeriii im. 
Tamary Sołoniewicz w Narewce w po-
wiecie hajnowskim otwarta została 
wystawa pt. “Kożuch dawniej i dziś”, 
zorganizowana przez miejscową 
samorządową bibliotekę publiczną. 

Można bylo obejrzeć 26 ko-
żuchów, w tym niektóre pięknie 
wyszywane. Na ekspozycję dostarczyli 
je mieszkańcy Eliaszuk, Gruszek, 
Lewkowa Nowego, Lewkowa Starego, 
Michnówki, Narewki, Planty i Siemia-
nówki. Dawniej kożuchy szyli krawcy 

Kożuch  na  wystawie
m. in. z Gródka, Hajnówki, Narewki, 
Orli i z Trześcianki. O kożuchach 
ciekawie opowiedziała bibliotekarka 
SBP Anna Stulgis. Na imprezę przybyli 
mieszkańcy gminy Narewka i wśród 
nich nasz redakcyjny kolega, również 
mieszkaniec tej gminy.

Organizatorzy poczęstowali 
wszystkich przybyłych kawą, herbatą 
i ciastkami. I były ciepłe wspomnienia 
o tym niegdyś tradycyjmym zimowym 
ubraniu - o kożuchu.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Narewka

Uroczystości święta 11 Listo-
pada rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów przy tablicy Marszałka 
Piłsudskiego przy dawnym bielskim 
klasztorze. Mszy św. koncelebro-
wanej w kościele Matki Bożej 
z Góry Karmel przewodniczył ks. 
proboszcz Henryk Polak. Proboszcz 
w modlitwę za Ojczyznę włączył 
zamordowane ofiary przez UB, 
których doczesne szczątki ostat-
nio wydobyto pod nadzorem IPN 
– u z otoczenia przyklasztornego, 
w tym młodzieńca, którzy nie mieli 
pogrzebu. Homilię wygłosił ks. 
komandor Witold Kosiński.

Druga część uroczystości 
miała miejsce pod pomnikiem 
Niepodległości Polski. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta odegrała hymn pań-
stwowy. Przesłanie do zebranych 
skierował starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski.

Na ręce starosty, poseł RP 
Jarosław Zieliński, wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
skierował list, który odczytała Ewa 
Wińska Jeleniewska reprezentująca 
posła na uroczystości.

- Pierwsza Rzeczpospolita 
była potężnym państwem, które 
decydowało nie tylko o własnym 
losie, ale i o historii Europy. O upad-
ku tej potęgi zadecydowały dwie 
przyczyny. Pierwszy to imperia-
lizm sąsiednich mocarstw. Nie 
byłby może on tak groźny, gdyby 
nie wewnętrzna słabość Polski 
spowodowana postawami części 
obywateli. Gdy jedni bowiem kierując 
się patriotyzmem i dobrem wspól-
nym poświęcali swoje siły służbie 
Ojczyźnie, troszczyli się o jej dobro, 
dążyli do jej naprawy, inni skupiali 
się na swoich interesach szukając 
wsparcia na obcych dworach. (…) 
Czy rozpoznawalne echa tamtych 
działań nie są aż nadto wyraźnie 
obecne dzisiaj?. Znowu, gdy jedni 
dążą do naprawy i umocnienia 
naszego państwa, inni dla swoich 
partykularnych interesów politycz-
nych nie wahają. się szukać pomocy 
u obcych, przedstawiając fałszywy 

„Z Ich trudu i znoju Polska powstała, by żyć”
obraz swojego kraju w oczekiwa-
niu, że ich ingerencja pomoże im 
wrócić do władzy, od której zostali 
odsunięci z woli suwerena, jakim 
jest naród, w wyniku demokra-
tycznych wyborów. Nasze polskie 
problemy nawet te najtrudniejsze 
musza być rozwiązywane w Polsce 
i przez Polaków., a nie przez inne 
państwa czy struktury międzyna-
rodowe – fragment z listu posła RP, 
wiceministra  Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Doniosłym punktem uro-
czystości było złożenie przysięgi 
przez utworzoną grupę członków 
„Strzelca”.

„Kocham Cię Polsko za Twą 
przeszłość sławną”

Program patriotyczny „Opo-
wiedz nam, moja Ojczyzno” przy-
gotowała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Wysockiego przygotowany przez 
Annę Sejnotę i Edytę Korzeniewską.

11 listopada to symbol mi-
łości do Ojczyzny, to symbol walki 
o wolność i zwycięstwo. Zanim 
nadszedł upragniony dla Polaków 
dzień niepodległości nasz kraj 
znajdował się 123 lata pod za-
borami : rosyjskim, pruskim i au-
striackim - Przez wiele lat zaborcy 
próbowali  narzucić Polakom swoją 
kulturę, język, obyczaje, religie. 
Ale dzięki patriotyzmowi naszych 
dziadków najcenniejsze wartości 
zostały ocalone. Polacy nie mieli 
własnego kraju, ale mieli polską 
kulturę. Polska została wykreślona 
z mapy Europy. Nie zginęli jednak 

Polacy, którzy przez  przeszło sto 
lat walczyli o odzyskanie Ojczyzny. 
Choć upadały zrywy niepodległo-
ściowe, naród polski nie załamał 
się. Rodzice uczyli dzieci miłości do 
Ojczyzny i wspominali jej chwałę 
w wierszach i pieśniach – przypo-
mniała młodzież.

 Narracje młodzieży dopełniły 
wiersze i piosenki.

Ostatnim akordem święta 
był koncert z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w Bielskim 

Domu Kultury. Na przybywających 
gości czekała grochówka. Niestety 
goście nie byli wstanie pomieścić 
się na sali. Wszystkich serdecznie 
powitała Małgorzata Bil Jaruzelska, 
dyrektor BDK i Jarosław Borowski, 
burmistrz miasta. Ukonstytuował 
się Wielki Patriotyczny Chór pod 
przewodnictwem Chóru Polskiej 
Pieśni Narodowej, który wraz 
z gośćmi śpiewał patriotyczne 
utwory pomiędzy występującymi 
grupami. Jako pierwsi na scenie 
zaprezentowali się w „Polonezie” 
członkowie „Stowarzyszenia Oj-
cowizna Ziemi Bielskiej”. Pięknie 
i niezwykle barwnie zaprezentowali 
się nasi najmłodsi bielszczanie 
z bielskich przedszkoli, w tym Nie-
publicznego Przedszkola „Karmelki” 
i Niepublicznego Przedszkola nr 1 
im. Św. Młodzieńca Gabriela. Na 
zakończenie raz jeszcze wystąpili 
w programie patriotycznym człon-
kowie „Stowarzyszenia Ojcowizna 
Ziemi Bielskiej”. Spotkanie zakończył 
wspólny śpiew „Roty”.
 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Dziękujemy za życzenia świąteczno-
noworoczne, które nadesłali:

Jaroslaw Zieliński - poseł, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Izabela Adamowicz-Łogwińska - Państwowa Szkoła Wyższa w Białej 
Podlaskiej
insp. dr hab.Piotr Bogdalski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie 
Jarosław Borowski – Burmistrz Bielska Podlaskiego i  Igor Łukaszuk – 
Przewodniczący Rady Miasta
Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
ks. Jerzy Doroszkiewicz  - kanclerz kurii metropolitalnej Cerkwi Pra-
wosławnej
doc. dr Edward Hościłowicz – Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Za-
rządzania w Białymstoku
dr Daniel Alain Korona - NSZZ „Wyzwolenie”
Katarzyna Kwolek - Izba Księgarstwa Polskiego
Grzegorz Łabaj - redaktor naczelny Nowej Gazety Lokalnej
Jolanta Mierzwińska - Biuro Rady Miasta Bielsk Podlaski
Ewa Moroz-Keczyńska - kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego 
w Białowieży
Mikołaj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka
Serwis 21
Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki i Jakub Ostapczuk – Przewodniczący 
Rady Miasta
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
Stowarzyszenie Walczących o Niepodleglość  1956 - 1989 
Jan Wiśniewski - Kwiaty.pl
Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce
Zarząd i pracownicy Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hajnówce
Zarząd Skarbnicy Narodowej
mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału 
Straży Granicznej
Dorota Zwolińska - Super Siódemka

Projekt pod takim tytułem  realizuje Szkoła Podstawowa w Tołwinie. 
Raz w miesiącu uczniowie spotykają się z zaproszoną osobą, która nie 
tylko czyta książkę, ale też opowiada o swojej pracyoraz pracy instytucji 
czy urzędu, w którym pracuje.

Czytane lektury nie są przypadkowe; uczą pozytywnych  zachowań 
i emocji, uczciwości i tolerancji  oraz życzliwości. Przywołują refleksje po-
zwalające odróżnić dobro od zła, ale też pozwalają rozwinąć wyobraźnię 
i poszerzyć wiedzę.

Pomysł pedagogów z Tołwina polecamy innym szkołom, bowiem nie 
tylko rozwija on umysłowo ale pokazuje inne możliwości spędzania wolnego 
czasu niż ślęczenie przy komputerze.                                               (wss)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” 
organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w wieku  11 - 16 lat.

Młodzi będą odpoczywać w terminie 23.01. - 1.02.2017 r w miej-
scowości Murzasichle, a w terminie 13.02 - 22.02.2017 w miejscowości 
Biały Dunajec.

 Dzieci rolników z gminy Suraż będa wypoczywać w terminie 
25.01 - 3.02.2017 r. na zimowisku w wili „Krzesanica” w Zakopanem zor-
ganizowanym przez  Fundację Młodzieży Wiejskiej.

Uczestników zimowisk zachęcamy do podzielenia się z redakcją wra-
żeniami z zimowisk.                                                                       (wss)

Tołwin
Duży czyta małemu

Wypoczynek zimowy  
dzieci rolników

Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czeremsze  zorga-
nizowali 22 grudnia ubr. w Gminnym 
Ośrodku Kultury „Spotkanie z kolędą”. 
W koncercie  wystąpiły szkolne grupy 
kolędnicze. Koncert zainaugurował 
Młodzieżowy Zespół Instrumentów 
Dętych pod kierownictwem Mikołaja 
Gorodkiewicza. Potem były życzenia, 
kolędy i pastorałki we wszystkich języ-
kach nauczanych w szkole. Widzowie 
aplauzem nagrodzili Michała Wasiluka 
recytującego wiersz „Wieczór wigilijny” 
oraz przedstawienia „Gniew króla”.

Imprezę zakończył słodki po-
częstunek przygotowany przez 
przewodniczące Rady Rodziców: 
Anetę Niczyporuk i Agatę Szoplik. (a)

Czeremcha

Spotkanie z kolędą

PRZECZYTANE
Mówi Eminencja: „jeżeli nie 

ma zupełnie jakichś nadzwyczajnych 
powodów”. Czy jest w tej sprawie 
jakaś istotna niepewność? Nie potrafię 

Cd. str. 8
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Dnia 17 listopada 2016r mło-
dzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Białowieży wyruszyła o 4-ej z rana, 
aby uczestniczyć w finale programu, 
„Kluby Sportowe Orange” który odbył 
się w OSiR Włochy w Warszawie.   

W finale nasi uczniowie ry-
walizowali z 10 drużynami z całej 
Polski. Organizatorzy postarali się, 
aby uczestnicy się nie nudzili i wy-
myślili kilka unikalnych gier i zabaw, 
w których nie było przegranych. Każda 
drużyna podczas meczu zdobywała 
punkty, które były podliczane na koniec 
turnieju, dzięki czemu nawet w prze-
granym meczu, można było zdobyć 
kilka „oczek” do klasyfikacji końcowej. 
O tym, że nie było przegranych może 
świadczyć fakt, że  każdy uczestnik 
otrzymał medal za udział w finale 
programu „Kluby Sportowe Orange”. 
Nad uczestnikami finału, oprócz 
opiekunów i organizatorów, czuwali 
też ambasadorzy programu „Kluby 
Sportowe Orange”: Jerzy Dudek, Artur 
Siódmiak, Milena Radecka, Tomasz 
Jankowski i Marcin Urbaś. Młodzież 
mogła porozmawiać ze swoimi ido-
lami, przybić „piątkę”, zrobić z nimi 
pamiątkowe zdjęcia, dostać autograf 
czy otrzymać cenną wskazówkę 
na temat treningu. Ponadto każda 
drużyna miała możliwość wykonania 
zdjęcia z ambasadorami.

Program miał na celu popula-
ryzację aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży w całej Polsce oraz na 
terenie Gminy Białowieża. Okazał się 
dużą pomocą w rozwoju już istnieją-
cych klubów. Na wstępie wiele szkół 
otrzymało nowy sprzęt sportowy, 
a młodzież mogła się rozwijać fizycz-
nie i rywalizować ze sobą w ramach 
spotkań organizowanych między 
innymi w Białymstoku, Wrocławiu 
i kilku innych miejscach kraju. 

Finał był ukoronowaniem pół-
torej rocznej pracy w szkołach 
i klubach oraz wielką przyjemnością 
dla rywalizującej młodzieży. UKS 
Olimpijczyk działający przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży 
był reprezentowany przez: Martynę 
Cieślak, Aleksandrę Żłobin, Urszulę 
Bajko, Patrycję Konopkę, Cezarego 
Nasiłowskiego, Kacpra Kacprzaka, 
Huberta Winnickiego, Krystiana 
Skiepko, Dawida Skiepko, Jakuba 
Bruszewskiego, Jakuba Wołkowyc-
kiego i Oskara Wożniaka. Młodzieżą 
podczas sportowych zmagań w stolicy 
opiekowali się Jarosław Kutikow 
i Piotr Leoniuk.

Galerię zdjęć z uczestnictwa 
w rywalizacji w Warszawie można 
zobaczyć na stronie Urzędu Gminy 
Białowieża.

Jarosław Kutikow

UKS Olimpijczyk w Finale programu 
„Kluby Sportowe Orange” w Warszawie

Przepięknie ozdobione ulice oraz 
migające kolorowymi światełkami 
witryny sklepowe, przypominają nam 
o zbliżających się świętach Bożego Na-
rodzenia, które będą czasem wspólnej 
radości, kolędowania i dzielenia się 
z najbliższymi prezentami. Zanim jed-
nak to nastąpi uczniowie z Hajnówki, 
Dubicz C. i Narwi, 16 grudnia 2016r. 
wzięli udział w Gwiazdkowym Turnieju 
Szachowym, który przeprowadzono 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
w Hajnówce. Przy szesnastu szachow-
nicach rywalizowało 48 zawodników 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponagimnazjalnych. Ogółem przez 
pięć godzi rozegrano 108 partii. Za 
miejsca I-VI zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, a zwycięzcy 
z poszczególnych kategorii statuetki, 
które ufundował organizator tj. Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.                             

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SZKOŁY PODSTAWOWE
Chłopcy z kl.IV i młodsi – 

rocz.2006 i młodsi
I miejsce – SMOKTUNOWICZ Kacper 
(SP Narew)
II miejsce – CHODAKOWSKI Mateusz 
(SP Narew)
III miejsce – WAPPA Wiktor (SP 5 
Hajnówka-rocz.2007)
IV miejsce – WSZEBOROWSKI Alek-
sander (SP Narew)
V miejsce – MIKUTA Bartek (SP Narew)

Chłopcy z kl.VI-V  rocz.2004-
2005
I miejsce – PIETRUCZUK Tymoteusz 
(SP Narew)
II miejsce – IWANIUK Mateusz (SP 
Narew)
III miejsce – ŚWIĘTOCHOWSKI Ra-
dosław (SP 2 Hajnówka)
IV miejsce – LEWCZUK Jakub (SP 5 
Hajnówka)
V-VII miejsce 
– BACZYŃSKI Damian (SP Narew)
- OSTAPCZUK Bartosz (SP Narew)
- SUCHODOŁA Aleksander (SP 6 
Hajnówka)
VIII miejsce – KOZŁOWSKI Mateusz 
(SP 6 Hajnówka)

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Dziewczęta  rocz.2001-2003

I miejsce – KRAŚKO Julita (PG Du-
bicze C.)
II miejsce - – KENDYŚ Małgorzata 
(PG Dubicze C.)
III miejsce – SYLLER Tola (PG Du-
bicze C.)
IV miejsce – SAJEWICZ Magda (PG 
Dubicze C.)
V miejsce – WESOŁOWSKA Karolina 
(PG Dubicze C.)
VI miejsce – RUDNICKA Maja (PG 1 
Hajnówka)

Chłopcy rocz.2002-2003
I miejsce – MASAJŁO Łukasz (PG 2 
Hajnówka)
II miejsce – CHODAKOWSKI Daniel 
(PG Dubicze C.)
III miejsce – WAPPA Igor (PG 1 
Hajnówka)
IV miejsce – WILEŃSKI Mateusz (PG 
1 Hajnówka) 
V miejsce – ANDREJUK Jakub (PG 
2 Hajnówka)

Chłopcy rocz.2001
I miejsce – KILP Karl (PG 2 Hajnówka)
II miejsce – LUKASZUK Bartosz (PG 
2 Hajnówka)
III miejsce 
– WILUK Szymon (PG 2 Hajnówka)
- ANDROSIUK Daniel (PG Dubicze C.)
V miejsce 
– NIEWIADOMSKI Łukasz (PG Du-
bicze C.) 
– TROC Adam (PG Dubicze C.)
VII-VIII miejsce 
– KOWSZUK Dawid (PG 4 Hajnówka)
- SUCHODOŁA Michał (PG 2 Hajnówka)
IX-XI miejsce 
– SUCHOCKI Hubert (PG 4 Hajnówka)
- ŁUKASZUK Mateusz (PG 2 Hajnówka)
- KOT Bartłomiej (PG 3 Hajnówka)
XII miejsce – JAROSZEWICZ Jan (PG 
4 Hajnówka)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dziewczęta rocz.1997-2000
I miejsce – NIEWIADOMSKA Natalia  
(ZSZ Hajnówka- Technikum Gasto-
nomiczne)  - 9 pkt.
II miejsce – KRAWCZYK Natalia ZSZ 
Hajnówka- Technikum Gastonomicz-

ne)  - 7 pkt.
 Chłopcy rocz.2000

I miejsce – OSTAPCZUK Marek (ZSZ 
Hajnówka) – 9 pkt.
II miejsce – KUPTEL Marek (ZSZ 
Hajnówka) – 7 pkt.
III miejsce – WEREMIUK Piotr (ZSZ 
Hajnówka) – 5 pkt.  
IV miejsce – SOŁOWIEJ Jakub (ZSZ 
Hajnówka) – 4 pkt.
V miejsce – KENDYŚ Łukasz (ZSZ 
Hajnówka) – 3 pkt.

Chłopcy rocz.1997-99
I miejsce – FILIPIUK Tomasz (LO 
DNJB Hajnówka) – 9 pkt.
II miejsce – LEWCZUK Łukasz (LO 
DNJB Hajnówka) – 7 pkt.
III miejsce – OSTROWIERCH Jan (ZSZ 
Hajnówka) – 5 pkt.
IV miejsce – SELWESIUK Piotr (ZSZ 
Hajnówka) – 4 pkt.
V miejsce – FILINOWICZ Łukasz (ZSZ 
Hajnówka) – 3 pkt.                                          

Wszystkim uczestnikom gra-
tuluję rozwagi przy wykonywaniu 
roszad i życzę dalszego zapału 
w podejmowaniu szachowych wyzwań.

Janusz Ludwiczak

„Szachy to inwestycja w umysł. Brak inwestycji w umysł to inwestycja w głupotę”

Gwiazdkowy Turniej Szachowy

Juniorzy młodsi i juniorzy Klubu 
Sportowego Podlasie  Białystok i Klu-
bu Sportowego Puszcza Hajnówka 
wspierani przez firmę Parkiet Hajnów-
ka, siedemnastego grudnia 2016r. 
wystartowali w Międzynarodowym 
Halowym Mitingu lekkoatletycznym 
w Venstpils - Łotwa. Zawodnicy z na-
szego regionu zdobyli 9 medali. Trzy 
złote medale zdobyte przez Jakuba 
Moskala w skoku wzwyż, Justynę 
Jelską w biegu na dystansie 1500 
m i wychowanka KS Puszcza Dawida 
Simoniuka, (obecnie KS Podlasie) 
w skoku w dal. Wśród zawodników 
zajmujących drugi stopień, na 
podium znaleźli się między innymi 
zawodnicy KS Puszcza; Łukasz Kar-
piuk w biegu na dystansie 1500 m 
juniorów, który przybiegł na metę 
w czasie 4:24,71min, oraz Marek 
Romańczuk w biegu na 1500 m 

Dwaj biegacze z Puszczy Hajnówka na podium w mityngu w Venstpils

juniorów młodszych, z wynikiem 
4:28,59min. Srebrne medale zdo-
byli również Łukasz Modzelewski 
z KS Podlasie Białystok w biegu 
na dystansie 600 m. juniorów 
młodszych i Natalia Markowska 
KS Podlasie, w biegu na dystansie 
600 m. juniorek. Medal brązowy 
zdobyli zawodnicy Podlasia Białystok 

Anna Gryc w biegu na dystans 600 
m. juniorek,  oraz  Augustynowicz 
Dawid  w skoku w dal  juniorów 
młodszych.

Start w Międzynarodowym 

Mitingu lekkoatletycznym nasi 
zawodnicy potraktowali jako spraw-
dzian w okresie przygotowawczym 
i jest to dobra prognoza na sezon 
lekkoatletyczny 2017. Nasi biegacze 

mieli możliwośc bezposredniej walki 
na bieżni, w towarzystwie biegaczy 
z Łotwy i Litwy zdobywając nowe 
doświadczenia.

Na efekty uzyskiwane przez 
zawodników 
Puszczy Hajnów-
ka w minionym 
sezonie, bezpo-
sredni wpływ ma 
wsparcie ze stro-
ny władz mia-
sta, firmy Par-
kiet Hajnówka 
i Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji 
w Hajnówce oraz 

dobra współpraca z zaprzyjaźnio-
nym Klubem Sportowym Podlasie 
Białystok i Podlaskim Okręgowym 

Komunikat z zawodów znajduje się na stronie internetowej:
http://www.kspodlasie.pl/statystyki/miting-lekkoatletycznym-w-venstpils-lotwa/

Związkiem Lekkiej Atletyki. 
Romek Sacharczuk
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PRZECZYTANE
Cd. ze str. 6

uwierzyć, iż Eminencja może tu mieć 
wątpliwości. Koń, jaki jest, każdy prze-
cież widzi. I Eminencja z pewnością też 
widzi. Widzi to już każdy, kto ma „oczy 
do patrzenia”. Prości ludzie to widzą. 
Mówią o tym sondaże. W większości 
widzą to nawet wyborcy obecnej władzy.

Czy biskup Pieronek nie jest dla 
Eminencji przekonywujący, gdy mówi: 
„Nie można osiągnąć dobra metoda-
mi, które są zdziczeniem (…) Obrady 
w nocy, ustawy głosowane jedna za 
drugą bez dyskusji, bez dopuszczenia 
myśli opozycji, a już nie mówię o tym, 
że żadna z tych propozycji nie została 
przyjęta. To jest dyktat, a dyktat kojarzy 
się niedobrze. W każdej sytuacji”. Gdy 
tak się dzieje w Polsce, gdy władza 
„dziczeje”, czy to, zdaniem Eminencji 
nie są „nadzwyczajne powody”, żeby 
protestować? A zwłaszcza, by prote-
stować nikogo poza sobą samym nie 
krzywdząc?

Czy Eminencja naprawdę nie jest 
- jak biskup Pieronek - „zbulwersowany 
tym, że nowa władza nie przestrzega 
prawa” i że „rząd założył sobie, że 
Trybunał Konstytucyjny ma zniknąć. 
Ma zniknąć z tą władzą,  jaką daje 
mu konstytucja”? Przecież Eminencja 
rozumie, że kiedy Trybunał znika, fak-
tycznie znika też konstytucja. 

WP Jacek Żakowski


