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Światło Betlejemskie w Bielsku Podlaskim

„Światło, które łączy”
18 grudnia na plac św. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim dotarło Betlejemskie Światło 

Pokoju. Przy ratuszu zapłonęło harcerskie ognisko odpalone od Ognia z Betlejem.  Następnego 
dnia  harcerze przekazali światełko do kościołów, urzędów, biur, zakładów pracy, instytucji i szkół. 
Światło zostało również przekazane do Hajnówki, Kleszczel, Brańska i Rudki.            Cd. str. 2
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Światło Betlejemskie w Bielsku Podlaskim

„Światło, które łączy”

Hasło „Światło, które łączy” 
było przesłaniem do złożenia  ży-
czeń zebranym licznie  harcerzom, 
włodarzom miasta, bielszczanom. 

W spotkaniu uczestniczyli duchow-
ni obu wyznań, w tym  ks. pro-
boszcz Kazimierz Siekierko.

Co roku harcerze spotykają  
się przed ratuszem  na spotkaniu 
przedświątecznym do odebrania 
od Chorągwi Białostockiej Betle-
jemskiego Światła Pokoju. W tym 
roku przywiózł je  hm Krzysztof 
Jakubowski, komendant Chorą-
gwi Białostockiej wraz z byłym 
komendantem Andrzejem Baj-
kowskim.  Spotkanie poprowadził 
ks. Tomasz Łapiński, który powitał 
przybyłych gości, w tym włodarzy 
miasta, dyrektorów szkół, księży, 
harcerzy, zuchów  i mieszkańców 
miasta. W wygłoszonej gawędzie 
podkreślił symbolikę tego świętego 
ognia wyrażając nadzieję, że rozja-

śni ono mroki ciemności i wniesie 
do naszych rodzin  iskrę   radości 
i nadziei.

Do życzeń  dołączył się hm 
Krzysztof Jakubowski, który świa-

tełko przekazał hm Dariuszowi 
Kośko, komendantowi  Komendy 
Bielskiej. W zapaleniu ogniska 
uczestniczyli włodarze miasta, po-
wiatu i gminy, księża obu wyznań, 
harcerze, w tym najmłodszy zuch. 
Komendant ustanowił strażnika  

Cd. ze str. 1 ognia, który czuwał nad  bezpie-
czeństwem  spotkania.        

Sławomir Jerzy Snarski, 
wskazał na zaangażowanie wy-
chowawców, rodziców  w kształto-
wanie właściwych postaw. Życzył 
wszystkim spokojnych, błogosła-
wionych świąt. Komendant Dariusz 
Kosko zaprosił zebranych do po-
bliskiej restauracji „Bielszczanka” 
na spotkanie opłatkowe  połączo-
ne z agapą. Spotkanie otworzył ks. 
hm Piotr Jurczak, który odczytał  
fragment ewangelii zwiastujący 
narodzenie Chrystusa, poświęcił 
opłatki i złożył życzenia. Wśród 
składających życzenia byli  także 
Mariusz Korzeniewski, wójt Wyszek 

oraz Maciej Bobel, radny powia-
towy i dyrektor ośrodka kultury 
w Kalnicy, instruktorzy seniorzy. 
Spotkaniu towarzyszyło śpiewanie  
kolęd i harcerska agapa. 

Foto, tekst, Tadeusz Szereszewski

W piątek 30 listopada o godz. 
16.00 odbyło się spotkanie z ar-
chitektem, Tomaszem Andrzejem 
Kwiecińskim, twórcą wzoru prze-
mysłowego  pn. „historyczna tablica 
chronologiczna”. Model jego tablicy 
chronologicznej został opublikowany 
w książce Hermana Lindqvista „Wa-
zowie. Historia burzliwa i brutalna” 
dla zobrazowania drzewa genealo-
gicznego królewskiego rodu Wazów.

Podczas spotkania autor 
wspominał o swoich związkach 
z miastem Bielsk Podlaski, o pierw-
szych fascynacjach przeszłością 
i o poszukiwaniach odpowiedniej dla 
siebie metody edukacji, która dopro-
wadziła go do  opracowania niemal-
że inżynieryjnego wzoru przedsta-
wiania faktów historycznych.

Spotkanie autorskie  
z  Tomaszem Kwiecińskim

 Uzupełnieniem rozważań nad 
historią rodu Wazów była prezen-
tacja historycznych tablic chrono-
logicznych - szczególnie ciekawa, 
bo odnosząca się stricte do dzie-
jów Polski, była tablica dotycząca 
linii genealogicznej królewny Anny 
Wazówny. Spotkanie było bardzo in-
teresujące i uczestnicy mogli swo-
bodnie nawiązać kontakt werbalny 
z rozmówcą - tematyka zeszła na 
problemy współczesnej polityki i ży-
cia społecznego w Szwecji.

 Na zakończenie, na pamiątkę 
spotkania w bibliotece, twórca hi-
storycznych tablic rozdał wszystkim 
uczestnikom tablicę chronologiczną 
Anny Wazówny w formacie pocztów-
kowym.

(wd)

Po raz szósty w Zespole Szkół 
Technicznych w Czartajewie odbył 
się Mikołajkowy Maraton Matema-
tyczny. Udział w nim wzięło 9 szkół 
podstawowych z: Ciechanowca,  
Czartajewa, Milejczyc,  Perlejewa, 
Sarnak, nr 1 i 3 z Siemiatycz, Szer-
szeni i Tołwina, gimnazjum nr 1 
w Siemiatyczach oraz Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych w Górkach 
i Nurcu Stacji. Łącznie wystartowało 
20 zespołów. Uczestniczy konkursu 
musieli rozwiązać 42 zadania ma-
jąc do dyspozycji proste kalkulatory 
oraz swoją wiedzę i umiejętności. 
Najlepsi w rywalizacji okazali się 

członkowie zespołu nr 2  z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Górkach. 
Drugie miejsce zajął zespół nr 5 ze 

Czartajew
Mikołajkowy maraton matematyczny

Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemia-
tyczach.                                 (cec)

Foto UG Milejczyce

Funkcjonariusze Podlaskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego zlikwi-
dowali w Siemiatyczach dwa nie-
legalne miejsca gier hazardowych. 
Zabezpieczono 6 automatów do 
gier hazardowych. Lokale, w któ-
rych się one znajdowały były dobrze 
zabezpieczone. System monitoringu 
i otwierane przez obsługę drzwi wy-
posażone w elektrozamki stanowi-
ły zabezpieczenie przed wejściem 
przypadkowych bywalców lokali. 
Teraz organizatorom nielegalnego 
hazardu grożą wysokie grzywny, nie 
wykluczone są także kary pozba-
wienia wolności.                      (cz)

Siemiatycze

Koniec  
hazardu
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Oddział w Białymstoku
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/215, 15-111 Białystok, tel. 85 652 27 79, bialystok@concordiaubezpieczenia.pl

Zespół folkloru autentycznego „Malin-
ki” powstał w 1998 r z inicjatywy Stefana 
Kopy pochodzącego z Malinnik muzyka, folk-
lorysty, animatora i popularyzatora kultury 
muzycznej wśród podlaskich Białorusinów. 
Kierownikiem zespołu jest Wiera Niczyporuk. 
Zespół kultywuje miejscowy folklor, śpiewając 
pieśni charakterystyczne dla wsi Malinniki, 
przedstawia również różnego rodzaju obrzędy 
związane z weselem, chrztem, żniwami. Pre-
zentuje folklor w najczystszej jego postaci., 
dzięki czemu można usłyszeć pieśni śpiewane 
przez babki i prababki obecnych mieszkań-
ców wsi i poznać piękno dawnych zwyczajów. 
Zespół ma na koncie wiele sukcesów w kon-
kursach i na przeglądach folklorystycznych. 
W 2013 roku wydał swoja pierwszą płytę.

Malinki mają 20 lat

15 lipca 2018 r. zespół świętował Jubi-
leusz 20 – lecia. Na uroczystość przybyli m.in.: 
Maciej Żywno – wówczas  wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego,   Ilona Yurevich 
- zastępca dyrektora Centrum Kulturalnego 
Białorusi, Jan Syczewski - przewodniczący 
BTSK w Białymstoku i Piotr Selwesiuk – ów-
czesny  wójt Gminy Orla.

Jubileuszowe obchody rozpoczęto tra-
dycyjnym obrzędem przywitania korowajem 
Wójta Gminy Orla  po czym rozpoczął się 
jubileuszowy koncert. „Malinek” i zaprzyjaź-
nionych zespołów. Nie zabrakło oczywiście 
życzeń, wyrazów uznania i upominków od 
przybyłych gości, była też nagroda pieniężna 
w wysokości 3 000 zł od władz gminy.

Wiesław Stanisław Sokołowski

Stefan Kopa urodził się 2 października 
1945 roku we wsi Malinniki w gminie Orla 
„– Przyszedłem na świat – opowiada o sobie 
– w ziemiance, bo wieś w czasie zawieruchy 
wojennej została spalona. Od dzieciństwa 
lubiłem słuchać pieśni i sam śpiewałem. 
Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej 
nauczycielka, Nadzieja Wołosowicz z Koszel, 
dostrzegła mój talent muzyczny. Na każdych 
szkolnych uroczystościach bawiłem ludzi. 
Pragnąłem mieć harmonik. Ale to był wielki 
luksus. W owym czasie nikt we wsi takiego 
instrumentu nie miał. Pamiętam, że mieli 
harmoszki w Gredelach, Topczykałach, Orli 
i Toporach. I oto w siódmej klasie mój ojciec 
zapożyczył się i kupił mi za 2300 złotych 

dwudziestoczterobasowy akordeonik. Dziś 
trudno mi wyrazić tamto szczęście.”

Po ukończeniu bielskiego liceum z bjn 
zamierzał zostać żołnierzem. Zdał egzamin 
do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. 
Wracając stamtąd wstąpił na Wydział Mu-
zyczny Studium Nauczycielskiego w Białym-
stoku. Przesłuchano go i przyjęto. Po ukończe-
niu Studium Nauczycielskiego pracuje w szko-
łach w Trześciance, Gródku, w Białymstoku, 
współpracuje z domami kultury, opiekuje się 
licznymi zespołami ludowymi, a wśród nich 
tak znanym, jak „Razśpiewany Haradok”. 
Następnie podejmuje pracę w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Jest 
autorem  muzycznej monografii gminy Orla. 

źródło: „Przegląd Prawosławny”
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GMINA WYSZKI

13 grudnia 2018 r. w GCBK Wy-
szki seniorzy tutejszego klubu wraz 
z pracownikami zorganizowali spo-
tkanie wigilijne, które modlitwą roz-
począł ks. proboszcz Andrzej Ulaczyk. 
Następnie złożył zebranym świątecz-
ne życzenia. Po czym głos zabrał Wójt 
Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniew-
ski, który docenił fakt spotykania się 
seniorów i przyłączył się do życzeń 
przedmówcy.

Po tradycyjnym przełamaniu się 
opłatkiem zebrani zasiedli przy wigilij-
nym stole degustując potrawy przygo-

17 grudnia uczniowie Szkoły  
Podstawowej w Topczewie w towa-
rzystwie dyrektora szkoły i Wójta 
Gminy odwiedzili urzędy państwo-
we i samorządowe województwa. 
M.in. spotkali się z Wojewodą Pod-
laskim Bohdanem Paszkowskim. 
Złożyli świąteczne życzenia i wrę-
czyli bożonarodzeniowe stroiki wy-
konane przez nauczycielki.

(w)

Topczewo Przedświąteczne spotkanie z Wojewodą

Spotkanie wigilijne w GCBK w Wyszkach
towane przez uczestników spotkania. 

Po chwili, „pod batutą” p. Eu-
geniusza Ryczkowskiego, rozniósł się 
śpiew kolęd i pastorałek. 

Na pamiątkę spotkania p. Zu-
zanna Maksimiuk wręczyła wszystkim 
wykonane przez siebie bombki i cho-
inkowe dzwonki a dyrektor Henryk Za-
lewski z p. Anną Zimnoch - kubeczki 
z nadrukiem świątecznych motywów.

Pod koniec spotkania ustalono 
plan działania na najbliższe tygodnie 
i cały przyszły  rok. 

Henryk Zalewski- GCBK Wyszki

Grudzień – to tradycyjnie czas 
spotkań wigilijnych. Członkowie 
Koła Terenowego Polskiego Związku 
Niewidomych w Hajnówce w dniu 
14 grudnia spotkali się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej by   
wspólnie poczuć magię zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: ks. Mariusz Mucha z Para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Hajnówce, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Haj-
nówce Mariusz Iwaniuk,  wiceprezes 
Zarządu Okręgu Podlaskiego PZN 
w Białymstoku Rafał Gawkowski, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce Alla Gryc, dyrektor Haj-
nowskiego Domu Kultury Rościsław 
Kuncewicz, przedstawiciel Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Hajnówce 
Iwona Romańczuk, przedstawiciel 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Hajnówce Stanisław We-

Spotkanie wigilijne Koła PZN w Hajnówce
reszczyński oraz członkowie Koła 
Niewidomych z opiekunami.

W czasie spotkania zabrzmia-
ły piękne kolędy i pastorałki wyko-
nane przez wychowanków Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Hajnówce oraz członków nasze-
go stowarzyszenia. Przypomniano 
sobie także wydarzenia mijającego 
roku, które wniosły wiele ożywie-
nia i radości w życie osób niewi-
domych i słabowidzących. Szcze-
gólną chwilą było także wręczenie 
odznaki „Przyjaciel Niewidomych” 
pani Annie Tylkowskiej – prezes 
Zarządu Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców Społem” Śródmieście 
w Warszawie i podziękowanie jej za 
systematyczne wsparcie finansowe 
hajnowskiego stowarzyszenia, zro-
zumienie i wielkie serce.

Przy zastawionych stołach 
tradycyjnymi potrawami wigilij-
nymi nastąpiło błogosławieństwo 
przybyłych na spotkanie, po którym 

zgromadzeni dzieląc się płatkiem, 
złożyli sobie świąteczne i nowo-
roczne życzenia. Na zakończenie, 
jak obyczaj każe, członkowie koła  
zostali obdarowani świątecznymi 
upominkami.

Wigilijne spotkanie zostało 
zrealizowane dzięki środkom z 1% 
podatku przekazanym na Polski 
Związek Niewidomych Koło Tere-
nowe w Hajnówce.

Wszystkim członkom stowa-

rzyszenia oraz przyjaciołom Koła 
życzę zdrowych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia, a w Nowym 
Roku codziennej radości.

Tekst: Alicja Plis
Zdjęcie: Artur Smykla 

18 grudnia setne urodziny ob-
chodziła pani Stanisława Jasińska 
z Siemiatycz. W przeddzień jubile-
uszu odwiedził jubilatkę z serdecz-
nymi życzeniami burmistrz Piotr 
Siniakowicz. Burmistrz przekazał 
pani Stanisławie listy gratulacyjne 
od Premiera Mateusza Morawiec-
kiego oraz Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego.

(cec)

Stulatka  
z Siemiatycz
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Czyże i    
wszystkim naszym Gościom         

składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności i zdrowia. 
Niech ten szczególny czas będzie 

okazją do spędzenia                         
niepowtarzalnych chwil w gronie 

najbliższych i w atmosferze          
wzajemnej życzliwości. 

Kolejny zaś Nowy 2019 Rok niechaj 
będzie czasem spokoju, spełnionych 
marzeń i nadziei. Niech Nowy Rok 

upłynie w pełni zdrowia, szczęścia i 
pomyślności. 

Życzy 
                                                                                

Wójt Gminy Czyże                                      
Jerzy Wasiluk                                            

wraz z pracownikami                                                        
oraz                                                                                   

Przewodnicząca Rady Gminy                   
Krystyna Gawryluk                                   

wraz z Radnymi 

W Hajnówce odbyła się ósma 
i ostatnia w tym roku przysięga woj-
skowa Terytorialsów z wojewódz-
twa podlaskiego. Kolejne szkolenie 
nowych kandydatów odbędzie się 
w trakcie ferii zimowych.

Niedziela była ostatnim dniem 
szkolenia ochotników, którzy wcze-
śniej nie byli w wojsku oraz szkolenia 
wyrównawczego żołnierzy rezerwy. 
Nowo przyjęci żołnierze pochodzą 
niemal z całego województwa pod-
laskiego. W tej podniosłej chwili Tery-
torialsom towarzyszyli najbliżsi oraz 
lokalna społeczność.

W liście do uczestników przy-
sięgi w Hajnówce minister obrony na-
rodowej Mariusz Błaszczak w podkre-
ślił, że uroczystość odbywa się „(…) 
w wyjątkowym roku, w którym ob-
chodzimy stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości (…). Minister 
pogratulował też nowym żołnierzom 
decyzji wstąpienia do Wojsk Obro-
ny Terytorialnej i podziękował za to, 
że „(…) mimo wykonywania innych 
obowiązków związanych z codzienną 
pracą i nauką, chcecie uczynić coś 
więcej dla Polski (…)”.

Wojewoda podlaski Bohdan 

TERYTORIALSI ZŁOŻYLI  
PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ W HAJNÓWCE

Paszkowski wyraził nadzieję, że „(…) 
ta przysięga i te wartości, do których 
WOT się odwołuje (…) będą prze-
kładać się na (…) bezpieczeństwo 
militarne i pozamilitarne naszego 
województwa”. Wojewoda podkreślił 
jak ważne jest wsparcie jakie otrzy-
mują Terytorialsi od swoich rodzin. 
Zauważył też, że „coraz więcej osób 
decyduje się, aby w tej formacji słu-
żyć naszej Ojczyźnie”.

1 Podlaska Brygada Obrony Te-
rytorialnej im. gen. bryg. Władysława 
Liniarskiego ps. „Mścisław”  liczy już 
ponad 2 000 żołnierzy. Została po-
wołana na początku 2017 r. a w jej 
skład wchodzą cztery bataliony lek-
kiej piechoty(blp): 11 blp z siedzibą 
w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 
13 blp w Łomży i 14 blp w Hajnów-
ce. Od stycznia nowi Terytorialsi roz-
poczną trzyletni cykl szkolenia w ma-
cierzystych pododdziałach.

Zasady i procedura naboru są 
opisane na stronie www.terytorialsi.
mil.pl. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do Wojskowych Komend 
Uzupełnień właściwych dla miejsca 
zamieszkania.

por. Łukasz WILCZEWSKI 

7 grudnia br. Naczelny Sąd 
Administracyjny uchylił  zarządzenie 
wojewody mazowieckiego „dekomu-
nizujące”  warszawskie ulice.  Sądo-
wy wyrok przywraca nazwy 44 ulic  
z 45, którym wojewoda, wbrew war-
szawskiemu samorządowi, zmienił 
nazwę. Trzeba będzie przywrócić 
tabliczki z poprzednimi nazwami 
ulic: 1 Praskiego Pułku,  17 stycz-
nia, al. Armii Ludowej, Balcerzaka, 
Duracza, Gidzińskiego,  Fondamiń-
skiego, Gruszczyńskiego, Jędrzejew-
skiego,  Kokoszków, Kulczyńskiego, 
Małego Franka,  Modzelewskiego, 
Parola, Pstrowskiego, Rzymowskie-
go, Sobczaka, Sternhela, Szałka,  
Wrońskiego,  ZWM. Na rozpatrzenie 
czeka jeszcze kasacja w sprawie 
ul. Dąbrowszczaków czy Stanisła-
wa Tołwińskiego uhonorowanego 
Medalem Sprawiedliwy Wśród Na-
rodów Świata. Koszt przywrócenia 
tabliczek to ponad 450 tys zł.  Tyl-
ko czy te koszty powinny obciążać 
warszawiaków?  Przypominamy, że 
wcześniej poprzednią nazwę odzy-
skało część zdekomunizowanych 
ulic w Gdańsku.  Jak widać można, 
jak się ma odwagę, bronić prawa 
samorządów - i mieszkańców - do 
decydowania  o sprawach ich doty-
czących.                                    (zbp)

Zwycięstwo  
Armii Ludowej
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LISTY

Urodziłam się w Uroczysku „Halinka”  w sercu Puszczy Białowieskiej, w okresie między-
wojennym, w rodzinie leśnika. Niestety, przy chrzcie świętym w rzymsko-katolickim kościele 
w Hajnówce,  mój chrzestny Bolesław Bombczyński pomylił nazwę miejscowości i podał „Topiły” 
i tak już pozostało do dziś.

Babcia moja - Elżbieta Bohdanowicz z Wysokiego Litewskiego (1867 - 1953), żona leśni-
ka, od 1930 roku mieszkała we wsi Długi Bród (na skraju Puszczy Białowieskiej) i dzierżawiła 
tam kilka hektarów ziemi.

Część tej ziemi nazywano na wsi „Popławszczyzna”. Skąd ta nazwa? - zapytałam kiedyś 
rodziców. Rodzice opowiedzieli mi co sami kiedyś usłyszeli o panu Popławskim i o słynnej 
„Krynoczce” (wówczas jeszcze chyba) w głębi Puszczy Białowieskiej. Nie wiem , czy dobrze 
zapamiętałam ich słowa i czy wszystko jest zgodne z faktami.

A oto ta opowieść - podanie a może tylko legenda:
„Pan Popławski miał duży majątek ziemski na skraju Puszczy Białowieskiej. Był to bogaty 

człowiek; chodził na polowania, miał psa myśliwskiego. Niestety na brodzie miał bardzo długą 
zwisającą narośl, która bardzo szpeciła mu twarz.

Pewnego razu udał się na polowanie i być może zabłądził. Spragniony i zmęczony położył 
się na trawie i usnął. Przyśniła mu się Matka Boska, która powiedziała, że w pobliżu znajduje 
się źródełko i poprosiła , żeby zbudował tam kapliczkę.

Obudził się. Odnalazł to źródełko, spragniony napił się wody i obmył twarz. Jakież było 
jego zdziwienie, a jednocześnie i radość,  gdy spostrzegł, że nie ma już zwisającej narośli. 
Ucieszony i wdzięczny Matce Boskiej zbudował wkrótce tam unicką kapliczkę. Ludzie dowiedzieli 
się o cudzie i zaczęli przychodzić, pić i brać wodę z cudownego źródełka, modlić się. Były też 
uzdrowienia  „aż do czasu, gdy jakaś pani przyszła z niewidomym pieskiem i obmyła mu oczy ...”

Jednak na Zielone Święta  w dalszym ciągu ciągnęły tam rzesze wiernych. Po upadku 
Powstania 1863  roku kapliczkę oddano prawosławnym, ale to nie przeszkadzało, aby nadal 
modlili się tu zarówno prawosławni jak też katolicy. Podobnie było i w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego a nawet po zakończeniu II wojny Światowej.

Mieszkaliśmy po wojnie w Hajnówce i trzeciego dnia prawosławnych Zielonych Świąt 
w 1946 roku udałyśmy się pieszo z mamusią i siostrą cioteczną Stanisławą Sakowską do 
„Krynoczki”.  W wiekowym lesie stała mała drewniana kapliczka obok źródełka z czystą wodą.  
Obmyłyśmy (obok) twarz i wzięłyśmy ze sobą do butelek tę uzdrawiającą wodę. Było bardzo 
dużo ludzi. Do dziś to pamiętam chociaż minęło już ponad pół wieku.

Nie każdego dnia można było odwiedzić to święte miejsce. Na trzeci dzień Zesłania 
Ducha Św.  wierni otrzymywali pozwolenie od władz wojskowych, gdyż był to teren wojskowy 
zamknięty i wstęp na niego wzbroniony.

Nie wiem jak jest teraz, bo nie ma już (od 1990 r) mojej mamy ani Stasi ... i nie ma z kim 
pojechać (już nie pójść). 

A Popławszczyzną nazywano urodzajną ziemię k/Długiego Brodu od nazwiska dawnego 
jej właściciela - Popławskiego.

Tyle zapamiętałam - a ponieważ jutro jest trzeci dzień Trójcy Przenajświętszej prawosław-
nych przypomniała mi się ta opowieść, bo właśnie wtedy chodzi się z Hajnówki do Krynoczki. 

Z poważaniem
Janina Grochowska

Warszawa
P.S. Dużo jest jeszcze wokół Puszczy Białowieskiej i w Puszczy takich cudownych źróde-

łek. Np. niedawno byłam samochodem z córką  i zięciem k/Dobrowody. Jest tam studzienka 
z uzdrawiającą zimną wodą a obok na słupku wisi spis źródełek puszczańskich.

Moja mama będąc chora prosiła kuzynkę, żeby przyniosła jej wodę ze źródełka k/
Zwierzyńca  w Puszczy Białowieskiej. Kuzynka poszła z bratem pieszo i przyniosła. Dziękuję 
ci Janeczko M.

Jasia.
Hajnówka, 28. V. 2018 r, (drugi dzień prawosławnych Zielonych Swiątek).

Od redakcji.
Ten list przeleżał ponad pół roku w redakcyjnej szufladzie za co autorkę bardzo prze-

praszamy.    

„Krynoczka” - kapliczka z cudownym źródełkiem 
w Puszczy Białowieskiej (3 km od Hajnówki)

Kolejne jednostki OSP z naszego terenu 
odebrały sprzęt zakupiony ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej. Funduszem dysponuje Minister 
Sprawiedliwości. Zakupiony z tych środków 
sprzęt umożliwi  jednostkom OSP sprawne 
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym 
i ratowania zdrowia i życia ludzkiego w róż-
nych zdarzeniach losowych, m.in. pożarach 
i wypadkach komunikacyjnych.

Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Po-
mocy Poszkodowanym i Pomocy Postpeniten-
cjarnej jest państwowym funduszem celowym 
ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym 
i świadkom, przeciwdziałanie przestępczo-
ści oraz pomoc postpenitencjarną, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Narew
7 grudnia 2018 r. wójt Andrzej Plesko-

wicz przekazał strażakom z Łosinki, Narwi, 
Trześcianki i Tyniewicz Dużych sprzęt do 
ratownictwa drogowego,technicznego,gaśni-
czego i medycznego zakupiony za pozyskaną 
z Funduszu dotację w kwocie 38 150,64 zł.

Dubicze Cerkiewne
Szczególnie uroczyście przekaza-

no sprzęt w gminie Dubicze Cerkiewne. 11 
grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury spotkali 
się prezesi i skarbnicy OSP z Dubicz Cerkiew-
nych, Starego Kornina, Tofiłowiec i Wersto-
ku. Przybyli także z-ca dowódcy JRG KP PSP 
w Hajnówce kpt. Mariusz Kobać, wójt Leon 
Małaszewski, skarbnik Anna Kulik i sekretarz 
zarządu gminnego OSP Olga Repko. Wartość 
pozyskanej dotacji to 41 917,59 zł. Do wspo-
mnianych wyżej jednostek trafiły m.in, auto-

Ministerstwo Sprawiedliwości doposaża 
Ochotnicze Straże Pożarne

matyczne defiblatory zewnętrzne (5szt.), 3 
przenośne zestawy oświetleniowe, pilarka do 
drewna, nosze, szyny Kramera i inne. 

Milejczyce
17 grudnia ub.roku  prezes OSP w Mi-

lejczycach  dh Andrzej Kryński odebrał sprzęt 
wartości 15 151,52 zł (1 % tej kwoty do-
łożyła gmina). Za wspomniana kwotę za-
kupiono m.in.: torbę R1 z wyposażeniem, 
automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, 
bosak dielektryczny, parawan do osłony miej-
sca wypadków.  Sprzęt przekazał wójt Jerzy 
Iwanowiec w towarzystwie skarbnika Moniki 
J. Bałut i zastępcy komendanta PPSP w Sie-
miatyczach kpt. Sylwestra Uścinika

Gmina Siemiatycze
W tym samym dniu, także ochotnicy 

z gminy Siemiatycze na spotkaniu w strażnicy 
w Kajance otrzymali dodatkowe wyposażenie. 
Do otrzymanych z Funduszu 32 475,96 zł 
gmina dołożyła 328,04 zł i za tę kwotę za-
kupiła m.in. 4 detektory napięcia, agregat 
prądotwórczy, 3 pilarki do drewna. Sprzęt 
trafił do strażaków z Kłopot Bujn, Kajanki, 
Słoch Annopolskich i Tołwina .W przekazaniu 
sprzętu udział wzięli wójt Edward Krasowski 
i komendant powiatowy PSP w Siemiatyczach 
st. bryg. Jerzy Sitarski.  

Siemiatycze
Ochotnicza Straż Pożarna z Siemiatycz 

otrzymała (17.12) m.in. zestaw ratownictwa 
medycznego PSP-R1 wraz z deską ortope-
dyczną i szynami Kramera. Wartość zakupio-
nego sprzętu to 9 090,91 zł, w tym 90,91 zł 
dołożył UM). Sprzęt przekazał burmistrz Piotr 
Siniakowicz.                                           (seb)

2 grudnia do miejscowości Lady w gminie Czyże przybył wójt Jerzy Wasiluk aby Pani Marii 
Grygoruk złożyć życzenia z okazji 100 rocznicy urodzin. W uroczystości uczestniczyła najbliż-
sza rodzina jubilatki.                                                                                        (foto ug czyże)

100-latka z Lad
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Na bieżni Toruńskiej Areny, 
14 grudnia 2018 r odbył się Finał 
krajowego programu Lekkoatletyka 
Dla Każdego, w którym wystarto-
wała nasz najlepsza zawodniczka 
w biegach średnich Małgorzata 
Karpiuk- tegoroczna Wicemistrzyni 
Polski w biegu na 2000 m z Bełcha-
towa. Tym razem pobiegła ona rów-
nież  znakomicie pokonując dystans 
1000 m,  w czasie 3:04,57, czym 
zapewniła sobie zwycięstwo i złoty 
medal. Wynik ten jest jej nowym re-
kordem życiowym na tym dystansie 
w Hali. Pierwsze 300 m biegła w czo-
łówce, po czym wyszła na prowadze-
nie i utrzymała pierwsze miejsce do 
linii mety. Jest to kolejny medal Mał-
gorzaty Karpiuk w tym roku, zdobyty 

Kolejny sukces Małgorzaty Karpiuk w 2018 r. 

06 grudnia 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Czeremsze odbył 
się I Wielopokoleniowy Turniej Te-
nisa Stołowego. W turnieju mogli 
uczestniczyć nie tylko uczniowie na-
szej szkoły, ale i ich rodziny. Głów-
nym celem była zbiórka pieniędzy 
na rzecz podopiecznych fundacji 
„Pomóż Im”, z którą nasza placów-
ka współpracuje od 2 lat. Udało się 

Czeremcha

Tenisowe Mikołajki

zebrać kwotę w wysokości 500 zł. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
organizatorom akcji i darczyńcom, 
pani dyrektor, nauczycielom wycho-
wania fizycznego oraz szczególnie 
ekipie sportowców na czele z pa-
nem Januszem Lipińskim z Ama-
torskiego Klubu Tenisa Stołowego 
„Mirda” w Czeremsze. FOTO

Julia Zgrabka, kl. VIII

w rywalizacji na szczeblu zawodów 
krajowych. Małgorzata, na co dzień 
trenuje w Klubie Sportowym PARKIET 
HAJNÓWKA i jest uczennicą 3 klasy 
Gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 
4 im. Henryka Sienkiewicza w Haj-
nówce. Efekty uzyskiwane przez Mał-
gorzatę Karpiuk nie byłyby możliwe 
bez wsparcia władz miasta,  powiatu 
hajnowskiego i firmy PARKIET HAJ-
NÓWKA oraz podmiotów zarządza-
jących obiektami na terenie,  których 
nasi zawodnicy trenują a mianowicie 
Szkoły Podstawowej nr 4, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Orlika 
im. Jarosława Leszczyńskiego oraz 
Liceum Ogólnokształcącego z DNJB 
w Hajnówce. 

Roman Sacharczuk 

W dniach od 30 listopada 
do 2 grudnia 2018r. w Poznaniu 
odbywała się Narodowa Wystawa 
Rolnicza. Zorganizowało ją Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości. Stała się ona do-
skonałą okazją do przypomnienia 
historii i tradycji polskiego rolnic-
twa oraz zmian jakie zaszły w nim 
w ostatnim stuleciu. Na wystawie 
zaprezentowały się wszystkie 52 
szkoły rolnicze prowadzone przez 
resort rolnictwa. Uczestniczyły one 
jednocześnie w konkursie na naj-
ładniejsze stoisko wystawiennicze 
szkół rolniczych. 

Duże zainteresowanie zwie-
dzających wzbudzało stoisko 
Zespołu Szkół Centrum Kształce-

Rudka
Sukces na Narodowej Wystawie Rolniczej

nia Rolniczego w Rudce. Nic więc 
dziwnego, ze otrzymało ono trzecie 
miejsce. Statuetkę wraz z dyplo-
mem za zajęcie trzeciego miejsca 

wręczył przedstawicielom szkoły 
minister Krzysztof Ardanowski.

 (seb)
(foto zsckr rudka)

• Wojciech Hermeliński - przewodniczący Państwowej Komisji Wybor-
czej i Magdalena Pietrzak - szef Krajowego Biura Wyborczego,

• Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Piotr Bożko - Wicestarosta 
i Andrzej Leszczyński – Przewodniczący Rady Powiatu,

• Jerzy Sitrak – Burmistrz Hajnówki i Walentyna Pietroczuk – Prze-
wodnicząca Rady,

• Raisa Rajecka – Wójt Gminy Bielsk Podlaski
• Ewa Majkowska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział 

w Siemiatyczach,
• Rektor i Senat Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
• Jarosław Borowski  - Burmistrz Bielska Podl. i Andrzej Roszczenko – 

Przewodniczący Rady
• Instytut Spraw Publicznych
• Grażyna i Andrzej Remisiewicz właściciele firmy TRANS-ROL z pra-

cownikami
• Dyrektor i pracownicy GOK w Czyżach
• Zarząd i pracownicy AC S.A.
• Dyrekcja i pracownicy Hajnowskiego Domu Kultury
• mjr SG Katarzyna Zdanowicz Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału 

Straży Granicznej 
• Dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Gródku
• Katarzyna Gryko – Glosel Sp. z o.o. 

Dziękujemy za życzenia świąteczno-
noworoczne, które nadesłali:

Już po raz siedemnasty Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
zorganizował 8 grudnia  Festyn 
Mikołajkowy. Środki finansowe po-
chodziły z Budżetu Obywatelskiego 
a patronat nad festynem objął bur-
mistrz Jarosław Borowski.

Uczestnicy festynu barw-
nym korowodem przemaszerowali 
sprzed siedziby ŚDS-u do  Parku 
Królowej Heleny. Z powodu nie zi-
mowych warunków atmosferycz-
nych w tym roku Mikołaj przyjechał 
do amfiteatru białym kabrioletem 
a nie saniami.

Bielsk Podlaski

Festyn Mikołajkowy
Na scenie amfiteatru wystą-

piły zespoły oraz grupy artystyczne 
dzieci i młodzieży. Zaprezentowały 
się też  grupy i niepełnosprawni 
uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej Caritasu oraz Ze-
społu Szkól Specjalnych. Były gry 
i zabawy z zespołem muzycznym 
oraz animatorami a święty Mikołaj 
wraz z wolontariuszami rozdawali 
uczestnikom słodycze a najmłod-
szym baloniki i maskotki.

(wss)

 Jest skrajnym oportunistą. 
Nigdy nie cenił PO. Ciągle jęczał 
„Jezu, znowu muszę do tych ma-
tołów gdzieś tam jechać.”

Jan Maria Rokita  
o Donaldzie Tusku
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