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Uroczystości trzeciomajowe odbywały się we wszystkich gminach powiatu bialskiego. 
Społeczność Podlasia uczciła kolejną 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
rozpoczynały Msze św., następnie włodarze gmin, miast, starosta i wicestarosta bialski, radni 
powiatu bialskiego, posłowie składali kwiaty pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi 
wydarzenia  historyczne  regionu  i  kraju.  cd. na str. 2-3
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Miedzyrzec Podlaski
Po Mszy św. w kościele pw. Chrystusa 
Króla, wszyscy przemaszerowali pod 
pomnik Bohaterów Miasta na placu Jana 
Pawła II, gdzie złożono kwiaty. Młodzież 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Międzyrzecu Podlaskim przypomniała 
najważniejsze wydarzenia sprzed 225 
lat. Z okolicznościowym repertuarem 
wystąpił chór męski Wiarus. 

Burmistrz Zbigniew Kot i Robert Mate-
jek, przewodniczący Rady Miasta wrę-
czyli nagrody: Międzyrzecka Muza i Mię-
dzyrzecki Wawrzyn.

Konstantynów
Obchody Święta Konstytucji rozpoczęły 
się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
w Konstantynowie. Część artystyczną 

przygotowali gimnazjaliści. Uroczysto-
śćuświetnił występ „Pogodnej Jesieni”. 
Następnie odbył się przemarsz pod po-
mniki, gdzie delegacje złożyły kwiaty 
i głos zabrał Romuald Murawski wójt 
gminy. 

Janów Podlaski
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny w Kolegiacie pw. św. Trójcy 
sprawowaną pod przewodnictwem ks. 
Prałata Stanisława Grabowieckiego. 
W nabożeństwie uczestniczyli: Mariusz 
Filipiuk Starosta Bialski i radni powiatu, 
Adam Byszko sekretarz gminy Janów 
Podlaski, Paweł Oleszczuk wiceprze-
wodniczący Rady Gminy wraz z radny-

mi oraz pracownicy urzędu. W obcho-
dach wzięli udział również dyrektorzy 
miejscowych placówek oświatowych 
i kulturalnych, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy gminy. Uroczystości 
uświetniły wystawione przez lokalne 

instytucje poczty sztandarowe, repre-
zentacja Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz młodzież z klas straży granicznej 
Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim. 
Podczas nabożeństwa odbyło się uro-
czyste wmurowanie w ołtarz soborowy 
„Księgi pamiątkowej fundatorów” tegoż 
ołtarza, opracowania zawierającego hi-
storię janowskiej kolegiaty oraz bieżący 
numer „Echa Katolickiego”– dokonane 
przez Ks. Prałata Stanisława Grabo-
wieckiego, ks. Jana Kapłana oraz ks. 
Kamila Mazurkiewicza. Po zakończeniu 
Mszy Świętej złożono wieńce w krypcie 
przy trumnie bpa Adama Naruszewi-
cza. Delegacje złożyły również wień-
ce przy pomnikach: Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i żołnierzy Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej oraz przy pomniku 
poległych Bojowników Ruchu Oporu  
z lat 1939-44. Przy pomnikach stanę-
li na straży uczniowie Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim. Pochód patrio-
tyczny poprowadził Zbigniew Krzewski 
Gminny Komendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
W sali Gminnego Ośrodka Kultury od-
była się akademia „Nauczmy się na pa-
mięć tego kraju”, która przypomniała 
fakty z historii Polski. A koncert pieśni 
patriotycznych poruszył nostalgiczną 
strunę w sercu każdego widza. 
Akademię, pod kierunkiem instrukto-
rów Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
nowie Podlaskim Renaty Kaczmarek  
i Piotra Kulickiego, przygotowali: koło 
recytatorskie „Amator”, zespół wokalny 
„Kapella”, zespół wokalny „Meritum”, 
duet Oliwia i Aleksander Nieścioruko-
wie, Mateusz Łopaciuk, Angelika 
Korlaga, Małgorzata Klimczuk, Marta 
Siedlecka, Dominika Weremiuk oraz 
Natalia Miszczuk. Napisała: Renata Kaczmarek

Sławatycze
Obchody 225 Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w gminie Sławaty-
cze poprzedziła uroczysta akademia, 
która odbyła się w miejscowym Zespo-
le Szkół już 29 kwietnia.  Uczestniczyła  
w niej nie tylko społeczność szkolna, 
lecz także wielu zaproszonych gości, 
min. niemiecka delegacja zaprzyjaźnio-
nego Stowarzyszenia Bugholendry na 
czele z Eduardem Butowem, przewod-
nicząca Rady Gminy Jolanta Buczek, 
wójt gminy Grzegorz Kiec, przedstawi-
ciele miejscowej Placówki Straży Gra-
nicznej, księża, kierownicy instytucji 
samorządowych. 
Natomiast 3 Maja obchody rozpoczę-
to od Mszy św. za  Ojczyznę w kościele 
parafialnym, której przewodniczył ks. 
proboszcz Mirosław Krupski. W ho-
milii przypomniał zebranym, że 3 Maja 
to także Uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski. A w dziejach 
naszej historii były momenty, w których 
narodowa tożsamość mogła przetrwać 
tylko dzięki Kościołowi i pobożności ma-
ryjnej zwykłych Polaków.  We Mszy św. 
uczestniczyły poczty sztandarowe miej-
scowych instytucji: Gminy Sławatycze, 
Ochotniczej Straży Pożarnej i  Zespołu 
Szkół. Liturgię oraz dalsze obchody, 
ubogaciła Orkiestra Dęta wykonując 
wiele pieśni religijnych i patriotycznych. 
Przy tablicach pamiątkowych wartę ho-
norową pełnili harcerze z Zespołu Szkół. 

Po Mszy św. uroczystość kontynuowa-
no przed świątynią przy historycznym 
krzyżu, tablicy pamiątkowej i pomniku 
Jana Pawła II. Ks. Proboszcz M. Krupski 
odczytał Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra 
Skargi. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Grzegorz Kiec, który przypomniał, że 
patriotyzm to umiłowanie wszystkiego 
tego, co ojczyste – to znaczy historii, 
tradycji, języka, wiary – a uroczystość 
taka jak ta pomaga nam odnaleźć naszą 
tożsamość.  W dalszej części Izabela 
Jaszczuk zaśpiewała poruszającą pieśń 
patriotyczną A kiedy nie wrócę, nawiązu-
jącą w swej treści do prawdy, że tak czę-
sto być patriotą oznaczało oddać życie 
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za Ojczyznę. Na zakończenie delegacje 
władz samorządowych, funkcjonariuszy 
Placówki Straży Granicznej i Zespołu 
Szkół złożyły, przy tablicy pamiątkowej, 
wiązanki kwiatów. W sali widowiskowej 
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 
Wieczór z Pieśnią i Piosenką Patriotycz-
ną. W muzycznej lekcji historii zapre-
zentowały się miejscowe grupy wokalne  
i soliści: grupa Nadbużańskie Słowiki, 
Perełki, Izabela Jaszczuk, Weronika Mi-
chalczuk, Natalia Wasilewska, Elżbieta 
Gruszkowska, Paweł Miłosz, Janusz 
Pruniewicz. W przerwach prezentacji 
muzycznych uczestnicy imprezy mieli 
okazję obejrzeć wystawę planszową pt. 
„Żołnierze Niezłomni z Obwodu Bial-
skiego”. Na zakończenie muzycznego 
wieczoru patriotycznego wszyscy ze-
brani wspólnie zaśpiewali kilka znanych 
piosenek patriotycznych. Napisała: B.Sz. 
                                                         Foto: R. Szczur, A. Chorąży.

Terespol – miasto
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się 
okolicznościową liturgią mszy świę-
tej  sprawowanej przez ks. Z. Dudka  
w koncelebrze z ks. J. Oleszczukiem. 
Towarzyszyły jej bogata oprawa wokal-
no - muzyczna w wykonaniu chóru para-
fialnego. Niezwykle dostojnie zabrzmia-
ły utwory tradycyjne np„ Gaude Mater 
Polonia”, jak również nowe m.in. „Krzyż 
święty i orzeł” opracowane przez bp. Za-
witkowskiego i ks. Kądzielę. Do kościo-
ła licznie przybyli wierni oraz  poczty 
sztandarowe i delegacje : Straży Gra-
nicznej, Straży Pożarnej, Bractwa Kur-
kowego, Urzędu Celnego, nauczycieli 
i uczniów szkół terespolskich ,policji, 
samorządu terenowego, starostwa po-
wiatowego, różnych organizacji. Wśród 
obecnych byli również: senator G .Bie-
recki, konsul RP na Białorusi. R. Galus, 
burmistrz, rada miasta.
W homilii ks. Z. Dudek zaakcentował 
podwójne znaczenie święta: jako maryj-
nego Królowej Polski oraz uchwalenia 
demokratycznej Konstytucji pierwszej 
w Europie i 2-giej w świecie. Wskazał 
Polaków – patriotów m.in. ks. kard. St. 
Wyszyńskiego który powiedział: „Polskę 
kocham bardziej niż własne serce”. Za-
znaczył, iż Konstytucja 3 Maja 1791 roku 
nie wszystkim podobała się – znaleźli się 
polscy zdrajcy którzy przeciwstawili się 
jej realizacji prosząc o pomoc carycę ro-
syjską Katarzynę. – „Z przykrością moż-
na stwierdzić – mówił, że i dziś są Polacy 
którym nie podoba się demokratycznie 
wybrana władza i oni szukają pomocy  
w Unii Europejskiej.”
Po mszy, zebrani przemaszerowali pod 
pomnik Wolności i Niepodległości, gdzie 
wygłoszono okolicznościowe przemó-
wienia i 30 delegacji złożyło okoliczno-
ściowe wiązanki. Młodzież terespolskie-

go liceum w wojskowych mundurach 
zaciągnęła wartę honorową.
Bardzo istotnym akcentem rocznicowe-
go święta był w miejscowej prochowni – 
muzeum koncert chóru „Echo Polesia”

z Terespola. Uczestnicy uroczystości 
zapoznali się także z wystawami bro-
ni, umundurowania, rękodzieła, historii 
Polski, kolejnictwa, makietą ruchomą 
kolejki, modelami samolotów, okrętów, 
oryginalnymi fragmentami polskiego 
samolotu bombowego „Łoś”. 

Napisał: Adam Jastrzębski.

Wisznice
Uroczysty przemarsz sztandarów i de-
legacji ulicami Wisznic pod pomnik 
w centrum Wisznic rozpoczął obcho-
dy rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Udział w uroczystościach wzię-
li kombatanci, władze samorządowe, 
delegacje szkół, instytucji, zakładów 
pracy, organizacji społecznych i partii 
politycznych. Pod pomnikiem złożono 
kwiaty i wiązanki. W uroczystościach 
rocznicowych uczestniczyli uczniowie 
klas mundurowych w tutejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego. Obchody 
zakończył występ zespołów z GOKiO 
Wisznice z programem patriotycz-
nym i Msza święta w intencji ojczyzny. 
                                                      (fot. okładka)

Terespol - gmina
W dniu 2 maja 2016 r. w gminie Terespol 
odbyły się uroczystości upamiętniają-
ce 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja. Organizatorami było Gminne 
Centrum Kultury z siedzibą w Kobyla-
nach, Urząd Gminy Terespol oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej 
Terespol.
W części oficjalnej obchodów Wójt Gmi-
ny Terespol przywitał gości zgroma-
dzonych przy Prochowni w Kobylanach,  
a Dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry zaprosiła do uroczystego przemar-
szu pod pomnik „Wrota Wolności” oraz 
do złożenia wieńców przez delegacje: 
przedstawicieli Urzędu Gminy Terespol, 
Konsulatu, Starostwa Powiatowego  
z Białej Podlaskiej, Nadleśnictwa Cho-
tyłów, przedstawicieli Placówek Straży 
Granicznej w Terespolu i Bohukałach 

oraz Komisariatu Policji w Terespo-
lu, przedstawiciela JRG PSP w Mała-
szewiczach, przedstawicieli placówek 
oświatowych z terenu Gminy Terespol, 
przedstawicieli Rady Gminy Terespol 
oraz reprezentację społeczności Gminy 
Terespol.

Część oficjalną zakończył wystrzał ar-
matni przy Prochowni. 
Po części oficjalnej nastąpiło otwar-
cie wystawy w Prochowni pt. „Historia 
Twierdzy Brzeskiej w fotografiach XX 
wieku” dzięki uprzejmości Muzeum 
Twierdzy Brzeskiej. Z tej okazji swoją 
obecnością zaszczycił nas przedstawi-
ciel muzeum pan Aleksiej Wołoczni-
kow. Dalsza część uroczystych obcho-
dów miała charakter pikniku majowego. 
                                      Napisała: Magdalena Jaszczuk

Łomazy
Na pamiątkę uchwalenia Konstytucji  
3 maja w Zespole Szkół w Łomazach 
corocznie obchodzone jest święto naro-
dowe. Uczniowie kl. V B pod kierunkiem 
Teresy Paszkowskiej, Doroty Kulickiej 
i Grzegorza Kulickiego przygotowali 
uroczystą akademię. Starali się odpo-
wiedzieć na pytania, czym jest dla nas 
Ojczyzna, Naród, Wolność. Uczniowie 

okazali się prawdziwymi artystami. Ich 
piękna recytacja wierszy, zachwycająca 
gra na instrumencie i niezwykły śpiew 
i taniec zostały docenione gromkimi 
oklaskami przez gości, którzy uświet-
nili uroczystość: przewodniczącą Rady 
Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, wójta 
gminy Łomazy Jerzego Czyżewskie-
go, Dyrektora Gminnej Biblioteki Aga-
tę Chwalewską, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury Ryszarda Bieleckiego, 
przewodniczącego Rady Rodziców Wie-
sława Bańkowskiego, wiceprzewodni-
czącą Rady Rodziców Małgorzatę Jusz-
czak oraz rodziców i nauczycieli.         (p.)

Terespol

Terespol gmina
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C z y t e l n i c y  G o ś c i ń c a  B i a l s k i e g o
Wydawca chce zmienić częstotliwość wydawania pisma  

z miesięcznika na dwutygodnik oraz szatę graficzną.  
Zwracamy się do was z zapytaniem o czym chcecie 

czytać w piśmie samorządowym. Napiszcie o swoich 
oczekiwaniach.

Najciekawsze pięć wypowiedzi zostanie nagrodzone 
nagrodami książkowymi a wszystkie uwagi, pomysły, 

inspiracje zostaną uwzględnione w redagowaniu pisma.
Czekamy na listy od WAS do końca czerwca 2016 r. 

Piszcie na adres:
Gościniec Bialski

ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska  

Konkurs
1000 lat  Chrztu  Po lsk i

Niedawno obchodziliśmy rocznicę 1050 Chrztu Polski. 
W 1966 r. obchodzone było 1000 lecie chrztu Polski. 
W każdej parafii w całym kraju były przygotowywane 

uroczystości millenijne, w które włączyło się całe 
społeczeństwo.

Ogłaszamy konkurs na wspomnienia z tamtego jubileuszu. 
Mile widziane będą zdjęcia, jeśli takowe istnieją. Wszystkich 
uczestników konkursu zaprosimy na jego rozstrzygnięcie we 

wrześniu 2016 r. Przygotujemy atrakcyjne nagrody.
Na wasze wspomnienia czekamy do końca sierpnia 2016 r.

Piszcie na adres:
Gościniec Bialski
ul. Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

Str.
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Jesteście Państwo  
doświadczoną kadrą

Pierwsze spotkanie z pracownikami Starostwa Powiatowe-
go w Białej Podlaskiej z nowymi władzami w osobach: sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz 
Skólimowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Mariusz 
Kiczyński odbyło się 5 kwietnia. W pierwszych słowach sta-
rosta zwrócił się do zebranych: Jesteście Państwo doświad-
czoną kadrą. Uważam, że macie bardzo duże zasługi i osią-
gnięcia na rzecz rozwoju tego powiatu. 
Starosta zdementował pogłoski o zwolnieniach. Zaznaczył, 
że będą prowadzone rozmowy z tymi, którzy osiągnęli już 

wiek emerytalny. Stwierdził, że mogą być pewne przesunię-
cia kadrowe, ale to po wcześniejszym przyjrzeniu się obcią-
żeniom w poszczególnych wydziałach. Poprosił, szczególnie 
osoby wydające decyzje administracyjne o niezwłoczne za-
łatwianie spraw, a wszystkich o dobrą, a nawet lepszą pracę. 
Wicestarosta bialski dodał: Jestem tutaj parę dni, ale już 
wiem, że jest tu bardzo zaangażowana kadra, że są ludzie 
życzliwi i tą życzliwość otrzymałem od wielu osób, za co chcę 
Państwu podziękować. W starostwie pracuje się dla dobra tych, 
którzy do nas przychodzą. Będziemy się starali, by wychodzili 
stąd zadowoleni. Wiem, że czasami tak się nie da. Jednak mu-
szą oni być przekonani, że zrobiliśmy dla nich wszystko, by im 
pomóc.
Pracownicy przywitali nowych włodarzy powiatu kwiatami  
i słowami, by czuli się w pracy jak najlepiej, aby nadchodzący 
czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych 
nadziei. Życzono motywacji do aktywnej pracy i realizacji 
zamierzeń.                                                            Tekst i foto: Anna Jóźwik

Spotkanie z dyrektorami
Pierwsze robocze spotkanie starosty bialskiego Mariusza 
Filipiuka i wicestarosty bialskiego Janusza Skólimow-
skiego z dyrektorami wydziałów Starostwa Powiatowego  
w Białej Podlaskiej i jednostek organizacyjnych, takich jak 
Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się 14 kwietnia br. Jak 
stwierdził starosta bialski zorganizowane ono zostało w celu 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych jednostek. 
Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych, m.in.: bieżące-
go wykorzystywania urlopów, zgłaszanie wyjść, zastępstwa 
dyrektorów, współpracy międzywydziałowej, przeprowadza-
nia rozmów z osobami, które uzyskały uprawnienia emery-

talne oraz zgłaszanie przez dyrektorów sytuacji kadrowej  
w wydziałach i jednostkach. Omawiano także racjonalne wy-
korzystania budżetu. 
Starosta przedstawił informację na temat wizytacji w wybra-
nych jednostkach i postawił wniosek o konieczności dalszych 
kontroli już przez upoważnione osoby. Rozmawiano także  
o planowanym na maj Dniu Samorządu Terytorialnego.
Narada wewnętrzna przebiegła w miłej, konstruktywnej 
atmosferze.                                                        Tekst i foto: Anna Jóźwik

Robocze spotkanie
Po raz pierwszy 27 kwietnia doszło do oficjalnego spotkania wi-
cestarosta bialskiego Janusza Skólimowskiego z prezydentem 
miasta Biała Podlaska Dariuszem Stefaniukiem. 
Rozmawiano o możliwościach współpracy, planach związanych 
ze wspólnie podejmowanymi przedsięwzięciami oraz organizo-
waniem imprez miejsko-powiatowych. 
Spotkanie odbyło się przy okazji Światowego Dnia Inwalidy  
i Osoby Niepełnosprawnej, uroczystości odbywały się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Miasta w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta przy ul. Brzeskiej 41. 
                                                                                 Test i foto Anna Jóźwik

SPOTKAN
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 Współpraca 
transgraniczna

związku z zakończeniem pro-
jektu „Poprawa dostępności 

obszaru turystycznego „Dolina Zie-
lawy” oraz gmin partnerskich na po-
graniczu Polski, Białorusi i Ukrainy” 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina 2007-2013, na terenie po-
wiatu bialskiego gościła delegacja 
wójtów z terenu Rejonu Brzeskiego. 
W składzie delegacji był m.in. wice-
starosta Rejonu Brzeskiego Michał 
Bacenko.
Przedsięwzięcie polegało na budo-
wie i przebudowie strategicznych 
dróg lokalnych w 5 gminach two-
rzących obszar turystyczny „Dolina 
Zielawy” po stronie polskiej oraz 
gminach partnerskich: Znamienka 
na Białorusi i Zabrody na Ukrainie.
Delegacja przybyła w celu zapozna-
nia się z prowadzonymi projektami 
w ramach współpracy przygranicz-

nej. Przedstawiciele samorządu 
z Białorusi chcieli zobaczyć efek-
ty tych prac po stronie polskiej  
w celu wykorzystania nabytej wie-
dzy w aplikowaniu w kolejnym okre-
sie programowania.
Odwiedzili oni 8 kwietnia starostę 
bialskiego Mariusza Filipiuka. Obie 
strony wyraziły chęć dalszej współ-
pracy partnerskiej, gdzie efektem 
będą wspólnie pisane wnioski do 
programów unijnych. Po wizycie  
u starosty delegacja udała się do 
gminy Wisznice oraz do gminy Ros-
sosz, by m.in. zobaczyć farmę foto-
woltaiczną i spotkać się z polskimi 
samorządowcami na rozmowach  
o konkretnych rozwiązaniach w two-
rzeniu projektów.
                                        Tekst zdjęcia: Anna Jóźwik

Rozmowa z Mariuszem Filipiukiem 
Starostą Bialskim 

Jak ocenia pan kondycję i potencjał Po-
wiatu Bialskiego?
Potencjał mamy ogromny. Korzystne 
położenie powiatu przy wschodniej gra-
nicy Polski, w europejskim korytarzu 
komunikacyjnym. Jest kolejowy port 
przeładunkowy w Małaszewiczach. Pod 
względem ekonomicznym mamy silne 
i słabsze gminy, ale ambitne, włodarze 
gmin i burmistrzowie starają się spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców. A to 
wszystko wpływa na wizerunek i kondy-
cję powiatu.
Powiat Bialski pod względem tery-
torium jest największym powiatem  

w województwie lubelskim i trzecim co 
do wielkości w kraju. Ale już pod wzglę-
dem liczby ludności sytuacja jest inna, 
zajmujemy czwartą lokatę w wojewódz-
twie. Powiat należy do słabo zurbani-
zowanych i zaludnionych. Dlatego też 
musimy zadbać o większą atrakcyjność 
powiatu pod względem warunków życia 
mieszkańców.
Na koniec 2006 r. zameldowanych na 
terenie powiatu było ponad 115 tys. 
osób, ale już wtedy podnoszono kwe-
stię, że meldunek nie świadczy o real-
nej obecności. Emigracja ekonomiczna, 
przede wszystkim ludzi w wieku pro-
dukcyjnym, młodych jest niekorzystnym 
zjawiskiem. Ten problem długo będzie 
obecny w polskiej przestrzeni społecznej  
i gospodarczej.   

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w swo-
im wystąpieniu przedstawił pan kie-
runki rozwoju powiatu oraz sprawy do 
załatwienia. Jakie są pana priorytety? 
Od lat mamy na uwadze zrównoważony 
rozwój powiatu. Uważam, że wszystko jest 
ważne, co ma wpływ na życie mieszkań-
ców powiatu. 
W dzisiejszych czasach konieczne jest 
sprawne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. Stąd też inicjatywa powołania 
zespołu zajmującego się pozyskiwaniem 
takich środków. Na jego czele stałby koor-
dynator, odpowiedzialny za merytoryczne 
przygotowanie wniosków. Jego działal-
ność wspieraliby podlegli mu pracownicy.
Znajdujemy się obecnie na ostatnim eta-
pie, kiedy możemy uzyskać znaczące 
korzyści w ramach wsparcia ze środków 
unijnych. Jest to szansa, którą musimy 
wykorzystać.  

Prowadzone przez nowy Zarząd Powia-
tu wizytacje w jednostkach organizacyj-
nych powiatu mają na celu zapoznanie 
się z bieżącymi sprawami oraz potrze-
bami.
Zanim zapyta mnie pani czy nie lepiej 
zaprosić dyrektora lub kierownika do 
powiatu i porozmawiać w ciszy gabinetu 
odpowiadam, że nie. Jako starosta nie 
wyobrażam sobie działania samemu, 
ale we współpracy z radnymi, członkami 
Zarządu Powiatu, jednostkami organi-
zacyjnymi powiatu. Z takim też zamia-
rem organizuję spotkania z radnymi, 
przedstawicielami samorządów gmin-

nych, kierownikami i dyrektorami jed-
nostek, jak też wyjeżdżamy w teren aby 
na miejscu zapoznać się ze sprawami i 
problemami. Chcemy prowadzić politykę 
otwartych drzwi i szerokich konsultacji.
Przyjrzenie się pracy w jednostkach  
w terenie ma walory poznawcze. 
Chcemy też odwiedzać samorządy  
i nie tylko podczas sesji Rady Gminy, 
ale na przykład podczas prac komisji, 
czy spotkań sołtysów. Samorządy są 
w pełni niezależne, ale mamy przecież 
obszary współpracy z gminami. Podczas 
taki bezpośrednich spotkań powinny być 
zgłaszane propozycje co do dalszych 
działań czy rozwiązań bieżących 
problemów.   
Co prawda minął zaledwie miesiąc od 
powołania nowego Zarządu, ale mamy 
już wiele zgłoszonych propozycji w za-
kresie: drogownictwa, oświaty, tury-
styki, transportu, propagowania sportu  
i zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, 
wspierania młodzieży i osób starszych, 
rolnictwa, walki z bezrobociem, promo-
cji, współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi.

Drogownictwo, to cały czas przysłowio-
wa „pięta Achillesa” powiatu. Są po-
trzebne duże pieniądze na moderniza-
cje dróg. Jakie macie plany?
Stan techniczny dróg należy ocenić jako 
średni, wiele z nich wymaga natych-
miastowego remontu lub przebudowy. 
Współpraca z gminami w tym zakresie 
daje bardzo dobre rezultaty. Chcemy 
wypracować nowy system współpracy 
przy prowadzeniu wspólnych inwestycji 
drogowych. Polegałoby to na opracowa 
niu procedury zgodnie, z którą zostanie

W

P ra ca  i  ws p ó ł p ra ca



7

wyznaczony termin, do którego wój-
towie będą zgłaszali jakie inwestycje 
chcieliby realizować w kolejnym roku 
wspólnie z powiatem. Następnie za-
opiniuje je Komisja Rolnictwa, Gospo-
darki i Infrastruktury. Na posiedzenie 
komisji zapraszani będą radni z okręgu 
wyborczego, na którego terenie znajdu-
je się proponowana inwestycja. Zarząd 
Powiatu, po zapoznaniu się z opinią ko-
misji, zdecyduje o umieszczeniu danej 
inwestycji w projekcie budżetu. 
Cenną inicjatywą w zakresie drogownic-
twa jest opracowanie wykazu dróg po-
wiatowych, które należałoby przekwa-
lifikować na drogi gminne. Wykaz taki 
dostarczyliśmy radnym. Warto byłoby 
wynegocjować z wójtami przejmowa-
nie dróg, które posiadają status dróg 
powiatowych, a znajdują się na terenie 
danej gminy.  
W najbliższym czasie w Urzędzie Mar-
szałkowskim będę weryfikował plan in-
westycji drogowych powiatu w ramach 
PROW i RPO. I o tym poinformuję po 
spotkaniu. 

W wystąpieniu podczas sesji wyjazdo-
wej w Piszczacu powiedział pan o ko-
munalizacji PKS w Miedzyrzecu Pod-
laskim, jest to bardzo nowa inicjatywa.
Tak, ale jestem przekonany, że przynie-
sie ona korzyści samorządowi powiatu, 
mieszkańcom oraz przedsiębiorstwu, 
które obecnie znajduje się w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej. 
Korzyści dla nas? Powiat z mocy ustawy 
ma obowiązek zabezpieczyć mieszkań-
com powiatu transport. Mamy przygo-
tować Powiatowy Plan Transportu Zbio-
rowego. I to  nie kończy się na papierze, 
a mając taką spółkę jak PKS mamy re-
alny wpływ na zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców powiatu w tym zakresie. 

Powiat bialski współpracuje z samo-
rządami Niemiec, Białorusi, Ukrainy, 
Francji, Węgier i Litwy jest to dobrze 
rozwijający się obszar aktywności po-
wiatu, czy w tym zakresie przewiduje 
pan zmiany?

Daleki jestem, zarówno ja jak i cały Za-
rząd od psucia tego co dobre. Zarówno 
współpraca międzynarodowa jak i pro-
mocja powiatu to obszary dobrze funk-
cjonujące. 
Chcemy jednak zwiększyć udział we 
współpracy młodzieży oraz samorzą-
dowców. Dostępne są projekty mię-
dzynarodowe, które mogą być bardziej 
wykorzystywane. Jeśli polscy samorzą-
dowcy nie poznają potencjalnych part-
nerów, to będą ostrożni w angażowanie 
się w takie inicjatywy. 

Udział młodzieży w aktywniejszej wy-
mianie międzynarodowej pozwoli im na 
poszerzenie własnej wiedzy a przede 
wszystkim weryfikację uprzedzeń. Młodzi 
ludzie w nowych relacjach dobrze się od-
najdują. Mając na uwadze przyszłość to ta 
otwartość dobrze wróży. Powinniśmy im 
umożliwić poznawanie siebie nawzajem. 

A co z oświatą?
Wychodzimy z założenia, że inwestu-
jąc w młode pokolenie, inwestujemy  
w przyszłość.
Warta rozważenia jest propozycja utwo-
rzenia systemu wspierającego szkol-
nictwo. Boryka się ono z pro-
blemami demograficznymi, 
ale nie jest to jedyne źródło 
problemu. Wiele szkół pro-
wadzonych przez powiat traci 
uczniów, na rzecz jednostek 
prowadzonych przez miasto. 
Pojawia się więc widmo ich li-
kwidacji. Konieczne jest prze-
prowadzenie badań i ustalenie 
dlaczego uczniowie wybiera-
ją szkoły w Białej Podlaskiej  
a nie na terenie powiatu. Warto 
też zastanowić się nad zwięk-
szeniem atrakcyjności naszych 
jednostek edukacyjnych po-
przez rozbudowę oferty kształ-
cenia. Oferta taka powinna 
uwzględniać uwarunkowania 
lokalne związane z funkcjono-
waniem rynku pracy.  

Bezrobocie to problem, któ-
rego jednostkowo rozwiązać 
się nie da. Jest Powiatowy 
Urząd Pracy, ale czy powiat 
może zaktywizować swój stosunek do 
tego problemu?
Nasz powiat boryka się z problemem 
wysokiego bezrobocia, dlatego też  
w pełni popieramy inicjatywy podejmu-
jące działania na rzecz aktywizacji osób 
bezrobotnych oraz udzielania im wsparcia 
i pomocy. Warto zastanowić się nad prze-
kierowaniem środków oraz stworzeniem 
systemu wsparcia dla osób pozostających 
bez pracy, opartego  na bazie samorządu 
powiatowego. Rozważymy wszelkie moż-
liwości w tym zakresie i opracujemy sto-
sowne propozycje. 

Rolnictwo jest jednym z najważniej-
szych działów gospodarki powiatu 
bialskiego. Powiat na wiele spraw w 
tym zakresie nie ma wpływu, ale są też 
obszary, na które ma wpływ i może je 
kreować.
Działalność rolnicza stanowi źródło 
utrzymania znaczącej liczby mieszkań-

ców powiatu, stąd konieczność ochro-
ny   interesów rolników i będziemy 
naszą aktywność w tym zakresie roz-
wijać. Dążymy do mobilizacji myśliwych  
w obszarze przeciwdziałania szkodom 
łowieckim. Jednym z kierunków 
działań w tym zakresie jest dążenie 
do zapewnienia dialogu pomiędzy 
rolnikami i myśliwymi. 
W sytuacjach problemowych, które 
znajdują się poza obszarem możliwości 
powiatu, będziemy zwracać się do 
władz rządowych z propozycjami  
i stanowiskami. Jak pokazuje przykład 
stanowiska w sprawie transportu 
zbiorowego, takie działania przynoszą 

pozytywne efekty. W końcu kto, jeśli 
nie samorząd lokalny jest najbardziej 
zorientowany w sprawach dotyczących 
zwykłych obywateli. To my powinniśmy 
być rzecznikami społeczności lokalnej 
i będziemy się starali nie zawieść 
pokładanego w nas zaufania.

Jakie ma pan oczekiwania w stosunku 
do reorganizacji pracy starostwa?
Niektóre wydziały są bardziej obciążone 
zadaniami, inne mniej, dlatego też opty-
malizacja w tym zakresie jest niezbędna 
dla zapewnienia sprawności funkcjo-
nowania jednostki. Będzie to miało też 
przełożenie na obsługę interesantów. 
Powiat bialski jest duży i mieszkaniec 
odległej gminy powinien jak najsprawniej 
załatwić swoje sprawy w starostwie, bez 
konieczności kilkukrotnych przyjazdów. 
                                           Rozmawiała: Ewa Koziara
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Miedza to święta rzecz…
setną rocznicę urodzin 
Wacława Kowalskiego 2 

maja została odsłonięta w Gnoj-
nie tablica upamiętniająca to 
wydarzenie. Inicjatorami upa-
miętnienia aktora byli Szczepan 
Kalinowski znany regionalista 
i Artur Bieńkowski inicjator 
wielu imprez sportowo-kultu-
ralnych, wiceprezes Stowarzy-
szenia Nadbużańskie Dwory 
i Pensjonaty, fotograf. Ich ini-
cjatywę wsparł starosta bialski 
Mariusz Filipiuk i wójt gminy 
Konstantynów Romuald Mu-
rawski.

Uroczystości zostały połączone z gmin-
nymi obchodami święta strażaka. 

Tablicę odsłonili starosta, wójt i przed-
stawiciele rodziny a poświęcił ks. bi-
skup senior Antoni Dydycz.
Postać Wacława Kowalskiego przybliżył 
zebranym Szczepan Kalinowski, który 
mówił…  
Wacław Kowalski urodził się 2 maja 
1916 r. w Gżatsku, obecnie Gagarin  
w Rosji, jako syn Wiktora i Natalii  
z domu Wasiluk. Rodzice byli „bieżeń-
cami”, władze carskie zmuszały Pod-
lasiaków do ewakuacji z Królestwa 
Polskiego w głąb Rosji. Ojca z żoną  
i córką Jadwigą zabrało ze sobą wojsko 
carskie, aby wykorzystać jego fachowe 
umiejętności kowalskie w formacjach 
kawaleryjskich, dlatego też Wacław 
urodził się na Kresach. Rodzina Kowal-
skich wróciła do Gnojna z dziećmi do-
piero po zakończeniu I wojny.

Młodość na Podlasiu

Dzieciństwo i młodość spędził nad Bu-
giem, w miejscowości Gnojno, gdzie 
mieszkał wraz z rodzicami i trzema 
siostrami: Gienią, Jadzią i Józią, która  
w wieku 12 lat utopiła się. Wacek, gdy 
miał 13 lat, stracił ojca. Od tej pory 
musiał sobie radzić sam. Rodzinie po-
magał ks. Edward Kowalik. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Gnojnie 
i Janowie Podlaskim, uczył się w Pań-
stwowym Gimnazjum w Janowie Podl. 
Po uzyskaniu tzw. małej matury i zdaniu 
egzaminu wstępnego, został przyjęty 
do Seminarium Nauczycielskiego im. 
Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej 
Podlaskiej. W tym okresie udzielał się  
w szkolnym chórze i zespole teatral-
nym. Renomowaną szkołę ukończył  
w 1937 r. (ostatni w historii tej szkoły 
kurs im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)  
i zdobył uprawnienia nauczyciela szkół 
powszechnych. 
Niósł „kaganek oświaty” za Bugiem 
na Polesiu w Iwacewiczach. Ukończył 
Szkołę Podchorążych w Siedlcach. Jako 
kapral uczestniczył w wojnie obronnej 
w 1939 r. w Samodzielnej Grupie Ope-
racyjnej „Polesie”, którą dowodził gen. 
F. Kleeberg. Walczył najpierw z Armią 
Czerwoną, a potem z Wehrmachtem. 
Po bitwie pod Kockiem i Wolą Gułowską 
(2-5 X 1939), uniknął niewoli i wrócił 
do Gnojna. Podczas okupacji ożenił się  
z Stanisławą Osikowską, ślub zawarto 
w 1943 r. w kościele św. Anny w Białej 
Podl. 

Pracował przy kolczykowaniu zwierząt. 
Przez pewien czas uczył w Janowie 
Podlaskim. 

Okres Polski Ludowej 

Niełatwa była droga Kowalskiego z nad-
bużańskiego Podlasia na sceny polskie-
go teatru, do filmowego atelier i tele-
wizyjnego studia. Uczył się śpiewu i gry 
na gitarze. Nie myślał wówczas o filmie, 
jeśli marzył o scenie, to raczej operowej. 
Po wojnie z ukochaną Staszką przepro-
wadza się w 1945 r. do Łodzi i podejmuje 
studia w Konserwatorium Muzycznym. 
Dysponując pięknym barytonem, marzył 
o karierze śpiewaka operowego. Pobie-
rał lekcje śpiewu u lwowiaka Adama 
Didura, znakomitego basa z przełomu 
XIX i XX w. W wolnych chwilach dorabia 
jako statysta w Teatrze Wojska Polskie-
go. Tam wypatrzył go Leon Schiller i po-
wierzył mu niewielką śpiewającą rólkę 
w swoim spektaklu. Tak rozpoczęła się 
jego przygoda z aktorstwem.

Debiut filmowy

W 1946 r. zadebiutował na dużym ekra-
nie epizodyczną rolą, śpiewaka z gitarą 
w pierwszym powojennym polskim fil-
mie „Zakazane piosenki” i od tej pory  
z filmem związał się na dobre. W 1950 r. 
zdał egzamin eksternistyczny na Wyż-
szej Szkole Filmowej w Łodzi. W latach 
1948-55 występował w Łodzi w Teatrze-
Pinokio (1948-49) i u K. Dejmka w Te-
atrze Nowym (1949-55). W 1955 r. prze-
niósł się do Warszawy grając kolejno  

W

Msza św. w intencji, strażaków z gminy 
Konstantynów i Wacława Kowalskiego 

Poświęcenie tablicy upamiętniającej setne urodziny aktora
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Przed tablicą od lewej: 
Romuald Murawski wójt gminy Konstantynów, Anna 
Ocepa-Kisielewicz, rodzina ze strony żony S. Kowalskiej,  
Mariusz Filipiuk starosta bialski, Marek i Barbara  
Osikowscy, rodzina ze strony żony Wacława Kowalskiego.

w Teatrze Klasycznym w latach 1955-
69, Teatrze Polskim w latach 1970-77  
i Teatrze na Woli w latach 1977-81. Był 
również związany z Teatrem Telewizji 
gdzie zagrał m.in. Smarkula, pensjona-
riusza w domu starców w „Chłopcach” 
Ryszarda Bera (1973). Dużym powo-
dzeniem z udziałem W. Kowalskiego, 
cieszył się montaż piosenek wojennych 
pt. „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”.
Zagrał w przeszło 100 filmach, kreując 
zwykle role drugoplanowe i epizodycz-
ne jednakże niezwykle wyraziste. Przez 
długi czas grywał drugoplanowe role 
charakterystyczne, najczęściej pro-
stych ludzi i wiele razy zwrócił uwagę 
widzów: plut. w „Ogniomistrzu Kale-
niu”(1961), Tomasik w „Naganiaczu” 
(1963), sługa van Wordena „Rękopi-
sie znalezionym w Saragossie” (1964).  
W 1953 r. odbyło się pierwsze zawodo-
we spotkanie z Władysławem Hańczą 
w „Żołnierzu zwycięstwa” W. Jakubow-
skiej, a w 1964 r. pierwsze spotkanie  
z Sylwestrem Chęcińskim na planie fil-
mu „Agnieszka 46”. Zasadniczą odmia-
nę jego pozycji artystycznej przyniosła 
dopiero rola Kazimierza Pawlaka w ko-
medii „Sami swoi” w reż. Chęcińskiego 
(1967). Stworzył niezapomniany i chyba 
najsłynniejszy w historii polskiego kina 
duet z Władysławem Hańczą. Zagrał 
przesiedleńca z zabużańskiej wsi , sta-
wiającego czoła powojennej rzeczywi-
stości na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Wykreował śmieszną i zarazem ujmują-
cą postać kresowiaka wiernego rodzin-
nej tradycji, wojowniczego i zaradnego. 
W tej nieśmiertelnej roli zaprezentował 
niebywałą vis comica, która zapewniła 
jemu ogromną popularność. Znako-
mity duet z równym sukcesem zagrał  
w dwóch kolejnych filmach „Nie ma 
mocnych” (1974 - nagroda na LLF w Ła-
gowie) oraz „Kochaj albo rzuć” (1977 r.).
Chyba na zawsze zapamiętamy Paw-
laka zagranego przez W. Kowalskie-
go, uczciwego, a zarazem swarliwego 
i niezwykle pamiętliwego Kresowiaka, 
bohatera trylogii wszechczasów, jak 

się powszechnie ocenia działo S. Chę-
cińskiego. Stworzył postać autentyczną 
i oryginalną ze śpiewnym kresowym 
akcentem kresowiaka zza Bugu, który 
jako adwersarz Kargula, doprowadza 
widzów do łez. Kolejne pokolenia Po-
laków zaśmiewają się z potyczek tych 
dwóch bohaterów trylogii. 
Grał od 1964 r. w kilkunastu seria-
lach telewizyjnych, m.in. w „Czter-
dziestolatku” (1974-77) jako Popielak. 
(Główną rolę inż. Karwowskiego grał  
A. Kopiczyński, ur. w Międzyrzecu 
Podl.). Kolejną słynną, choć odmienną 
rolą Kowalskiego, która spotkała się 
z ogromną popularnością jest dozor-
ca Ryszard Popiołek w serialu „Dom” 
(1980-87) Jana Łomnickiego. Rolą Po-
piołka przełamał swój wizerunek akto-
ra komicznego. 
Podlaskie pochodzenie (kresowy język) 
miało przemożny wpływ na osobowość 
tego tak lubianego aktora. Słownictwo i 
kresowy akcent wykorzystał podczas na-
grania dla niewidomych książek H. Au-
derskiej „Ptasi gościniec” i „Babie lato”. 
„Kresowej gwary” nauczył się w młodo-
ści od Kazimierza Waszczuka, podczas 
wakacyjnych pobytów w Serpelicach.

Życie prywatne

Matka podczas wojny przechodziła gra-
niczny Bug, została złapana przez Ro-
sjan i wywieziona na wschód. Z żołnie-
rzami gen. Andersa przez Azję i Afrykę 
trafiła do Anglii. Mieszkała w Birming-
ham do połowy lat 60-ch, następnie 
wróciła do kraju i zamieszkała do 
śmierci 25 IX 1986 r. u syna w Brwino-
wie. Rodzice oraz siostra są pochowa-
ni na cmentarzu katolickim w Janowie 
Podlaskim: Wiktor, żył lat 46, Nata-
lia żyła lat 96 oraz Józefa, żyła lat 12. 
Daty śmierci ojca i siostry Wacława są 
błędne. W Białej Podl. mieszka rodzina 
żony – państwo Osikowscy. W. Kowalski 
uczestniczył w zjeździe Leśniaków. Do-
stał medal 500-lecia Białej Podlaskiej. 
O tym, że tęsknił do ziomków, świadczy 

fakt, że czę-
sto przycho-
dził na spo-

tkania Filii Koła Bialczan w Warszawie.
Żoną aktora była Stanisława Kowalska, 
z domu Osikowska. Byli małżeństwem 
przez 47 lat (od 1943 r. do śmierci Ko-
walskiego w 1990). Mieli dwóch synów: 
Jana Bartłomieja (ur. 1946), lekarz 
anestezjolog oraz Macieja (ur. 1956, 
zm. 1982). W 1982 r. młodszy z synów, 
student medycyny, zginął tragicznie  
w wypadku samochodowym. Wacław 
Kowalski bardzo to przeżył, wycofał się  
z aktorstwa. Zrezygnował również  
z roli w serialu „Dom”, co było jedną  
z głównych przyczyn zakończenia reali-
zacji serialu w latach 80. i uśmiercenia 
postaci Ryszarda Popiołka. Kowalski 
już nigdy nie pojawił się na ekranie, 
konsekwentnie odrzucał wszystkie 
propozycje. Ostatnie lata życia spędził 
w swoim domu w Brwinowie pod War-
szawą. Zmarł nagle 27 X 1990 r. w wy-
niku udaru mózgu. Jest pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Brwinowie 
wraz z żoną i synem Maciejem (kwatera 
nr 851).
                                       Szczepan Kalinowski

Szczepan Kalinowski zapoznaje  
zebranych z życiorysem aktora
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„... nie może być Europy sprawiedliwej 
bez Polski niepodległej na jej mapie” – 
wołał Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa 
(dziś Józefa Piłsudskiego) podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

A jednak Europa milczała, kiedy potężni 
sąsiedzi wymazali z mapy reformującą 
się Rzeczpospolitą na ponad 120 lat.
Nad poprawą ustroju myśleli od daw-
na, zatroskani o los Ojczyzny, obywate-
le Rzeczpospolitej. Jeszcze za czasów, 
kiedy Polska stała na szczycie swej po-
tęgi, nie brakowało głosów (m.in. Piotr 
Skarga), ostrzegających o niebezpie-
czeństwie, jakim grozi nieodpowiedni 
ustrój państwa. Elekcje, bezkrólewia, 
liberum veto, konfederacje, wolność 
szlachecka zamieniona w swawolę, tron 
bez władzy, skarb bez pieniędzy, obrona 
bez wojska – oto szereg przyczyn, któ-
re nieuchronnie prowadziły Polskę do 
upadku.
Ale pod wpływem ciosu, jakim był 
pierwszy rozbiór obudziło się sumienie 
narodowe. Komisja Edukacji Narodowej 
– pierwsze na świecie „Ministerstwo 
Oświaty” swoimi poglądami na wycho-
wanie narodowe i swoim systemem 
szkolnictwa budziła zachwyt u postron-
nych. „Zawsze takie Rzeczpospolite 
będą, jakie ich młodzieży chowanie”– 
przypominał Stanisław Staszic dewizę 
z aktu fundacyjnego Akademii Zamoj-
skiej. Wielu szlachetnych obywateli pra-
cowało nad poprawą doli ludu rolnicze-
go, kładło podwaliny pod przyszłą jego 
wolność. Ukoronowaniem tych wysił-
ków miało być nadanie narodowi nowej 
konstytucji, nowej formy rządu, która by 
– zapewniając Polsce spokojny rozwój 
wewnętrzny, uczyniła ją zarazem silną 
na zewnątrz, zdolną do odparcia obcej 
przemocy. Doniosłym krokiem na dro-
dze reform było uchwalenie przez Sejm 
Wielki prawa dla miast królewskich. 
Ważną rolę odegrał poseł z woj. brze-
sko litewskiego ( a więc reprezentował 
też Terespol) – Tadeusz Matuszewicz, 
który pełnił funkcje przewodniczące-
go Komisji Spraw Zagranicznych. Jego 
raport o zagrożeniu nowym rozbiorem, 
przekonał wielu posłów, którzy wahali 
się z poparciem Konstytucji. Właściciel 
pobliskiego Kodnia, Kazimierz Nestor 
Sapieha był pierwszym z posłów Sejmu 
Wielkiego, który zrzucił stój francuski 
i założył zapomniany już trochę polski 
kontusz! Wiele zaangażowania wykazał 
podczas omawiania spraw wojskowych. 
W 1791 r. przystąpił do Stronnictwa Pa-
triotycznego i złożył przysięgę na wier-
ność Konstytucji w kolegiacie św. Jana 
w Warszawie.

Stronnictwo Patriotyczne zadecydowa-
ło o przegłosowaniu Ustawy Rządowej 
3 Maja 1791 r. Król Stanisław August  
Poniatowski złożył przysięgę na wier-
ność nowej Konstytucji. „Uznając, iż 
los nas wszystkich od ugruntowania  
i wydoskonalenia konstytucji narodowej 
jedynie zawisł, długim doświadczeniem 
poznawszy zadawnione rządu naszego 
wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej 
się Europa znajdzie, … chcąc na błogo-
sławieństwo, na wdzięczność współ-
czesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć 
… dla dobra powszechnego, dla ugrun-
towania wolności, dla ocalenia Ojczy-
zny naszej i jej granic, z największą 
stałością ducha niniejszą Konstytucję 
uchwalamy /…/”.
List pasterski biskupa łuckiego, re-
zydującego w Janowie Biskupim (dziś 
Podlaskim) – Adama Naruszewicza za-
lecał duchowieństwu i wiernym modli-
twy dziękczynne do Boga za ustanowio-
ną Konstytucję pisząc: „W tym to dniu 
sławnym w Kościele katolickim znale-
zieniem znaku odkupienia i zbawienia 
ludzkiego stało się, że tak śmiemy po-
wiedzieć, zbawienie narodu polskiego, 
wydobyciem go z niepamięci i poniże-
nia, a postawieniem go na stopniu oka-
załym sławy, honoru, powagi u swoich  
i postronnych”. Swój list pasterski bi-
skup Adam Naruszewicz zakończył 
apelem do zgody narodowej: „Abyśmy 
wszyscy dla wspólnej Ojczyzny pracu-
jąc, czynili ją trwałą, bezpieczną, potęż-
ną i szczęśliwą”.
Również w Białej Podlaskiej odbyły się 
nabożeństwa dziękczynne. Wszystkie 
kościoły odprawiły uroczyste msze, tak-
że Bazylianie i Reformaci, którzy prze-
mawiali do wiernych w duchu poparcia 
Ustawy. Pod Terespolem odbyła się 23 
VII 1792 r. bitwa w obronie Konstytu-
cji. Armia litewska dowodzona przez 
hetmana Szymona Zabiełłę starła się  
z wojskiem rosyjskim pod dowództwem 
gen. Iwana Fersena. Pod Kobylanami 
doszło do dramatycznej walki o dwie 
ostatnie polskie armaty. Bohaterstwo 
kanonierów oraz szarża korpusu tatar-
skiego gen. Józefa Bielaka (właścicie-
la dóbr w Kościeniewiczach) pozwoliły 
spokojnie odejść wojskom litewskim do 
Białej Radziwiłłowskiej.
Dzieło Sejmu Wielkiego – Konstytucja 
3 Maja – stanowi bezspornie najwięk-
szą spuściznę ideowo-polityczną po  
I Rzeczpospolitej. Powszechnie uzna-
na za jedno z trzech, obok konstytucji 
amerykańskiej i francuskiej, epoko-

wych osiągnięć ponadnarodowych XVIII 
stulecia. Tomasz Jefferson – prezydent 
Stanów Zjednoczonych, przyjaciel Ta-
deusza Kościuszki pisał, że świat ów-
czesny otrzymał trzy konstytucje godne 
pamięci i szacunku. Doniosłość Konsty-
tucji 3 Maja wynika nie tylko z wartości 
prawno-ustrojowej jej postanowień, ale 
nade wszystko z całego moralno-po-
litycznego sensu ratowania Ojczyzny.  
W mrocznych latach rozbiorów stała się 
jasnym promieniem narodowych wspo-
mnień, była świadectwem uczuć patrio-
tycznych oraz źródłem wiary i nadziei na 
lepsze jutro. 
W niepodległej Polsce rocznicę jej 
uchwalenia czczono jako święto ko-
ścielno-narodowe. W Białej Podlaskiej 
pierwsze uroczystości zorganizowa-
no jeszcze podczas I wojny światowej,  
w dniu 3 maja 1916 r. W okresie PRL-u 
zepchnięta oficjalnie w cień zapomnie-
nia, „trzeciomajowa jutrzenka” swoim 
blaskiem torowała drogę „Solidarno-
ści”, by wreszcie w 1990 roku stać się 
na powrót świętem narodowym, bo ko-
ścielnym nigdy nie przestała być.
Jan Paweł II – wyniesiony na ołtarze, 
Wielki Syn Narodu Polskiego podczas 
uroczystego „Te Deum” z okazji 200-le-
cia Konstytucji 3 Maja w Warszawie  
(8 VI 1991 r.) powiedział: „Nie sposób 
nie dziękować Bożej Opatrzności za to, 
że dokument taki stanął u progu ostat-
nich dwóch stuleci naszego historyczne-
go bytowania. Zdumiewa on dojrzałością 
zawartej w nim prawdy i mądrości. Prze-
mawia w nim dusza narodu, a raczej wielu 
narodów, które stanowiły wraz z Polakami 
ówczesną Rzeczpospolitą – narodu, który 
czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od 
zewnątrz, ale także z wnętrza własnych 
poczynań i działań. Umiłowanie wolności 
przerodziło się w nadużycie wolności. I oto 
twórcy Konstytucji odkrywają ten „zbioro-
wy obowiązek” (C.K. Norwid), jakim musi 
stać się całe społeczeństwo, jeśli chce 
zabezpieczyć swą wolność i swój byt”.  
W naszym regionie Konstytucję upa-
miętniono m.in. tablicami w Białej 
Podlaskiej na gmachu I LO i dawnej 
siedziby Stronictwa Demokratyczne-
go. W Międzyrzecu Podl. przed pleba-
nią kościoła św. Mikołaja dąb pamięci 
Ustawy Rządowej posadził proboszcz, 
od 1790r. bp krakowski Feliks Paweł 
Turski. Wcześniej, jako biskup łucki, 
na sejmie rozbiorowym 1773-75 ostro 
protestował przeciwko bezprawiu Rosji, 
Prus i Austrii.
               Szczepan Kalinowski – TPN Międzyrzec Podl.

KONSTYTUCJA 3 MAJA 
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Sercem tej szkoły jest muzyka
Gala jubileuszowa z okazji 25-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się 

26 kwietnia 2016 w sali koncertowej placówki. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród i podziękowań.

yplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzy-
mali pracownicy szkoły: Ewa Łańcut-Nestoruk, Jacek 

Nestoruk, Wiesława Kowalczuk i Barbara Konarska. Dy-
rektor placówki Janusz Samociuk wręczył także dyplomy 
zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Jazzo-
wych i Rozrywkowych School&Jazz Festival, który w dniach 
13-15 kwietnia odbył się w Lubaczowie. Otrzymali je: Eryk 
Waszczuk (śpiew) laureat głównej nagrody w kategorii Mło-
dy Popularyzator Polskiej Muzyki Rozrywkowej i Marta 
Tchórzewska (śpiew) wyróżniona w kategorii Jazz i Muzy-
ka Rozrywkowa, także zespół instrumentalny PIANO BAND  
w składzie: Karolina Janusiewicz, Maja Rynn, Natalia Rze-

wuska, Marta Tchórzewska, Gabriel Bełczącki i Mikołaj 
Korpysz. – To był najpiękniejszy prezent jubileuszowy, jaki 
otrzymałem – przyznał Janusz Samociuk. Nagrody Dyrektora 
Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój 
edukacji artystycznej w Polsce otrzymali: Janusz Samociuk  
i Jacek Nestoruk. 
Szef placówki usłyszał wiele ciepłych słów od zaproszonych 
gości i przyjaciół szkoły. Osiągnięć gratulował mu także bur-
mistrz Międzyrzeca Zbigniew Kot. 
Na zakończenie odbył się koncert, w wykonaniu uczniów, ab-
solwentów i nauczycieli szkoły. Goście próbowali także jubile-
uszowego tortu.                                                                            (m.)

Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą
Program Wiarygodna Szkoła to projekt skierowany do szkół na wszystkich poziomach nauczania. Ma on 
na celu promować te placówki dydaktyczne, które wyróżniają się pod względem solidnościi rzetelności  
w prowadzonej działalności, po prostu te, które są wiarygodne.

ynonimem uczestnictwa w Progra-
mie jest przyznawany Certyfikat 

Wiarygodności, który jest dowodem 
spełnienia kryteriów regulaminu kon-
kursu i potwierdzeniem właściwych 
standardów funkcjonowania szkoły. 
Wśród kryteriów znajdujących się  
w regulaminie są m. in. kryterium 
edukacyjne, bazy lub dostępu do niej 
oraz kryterium bezpieczeństwa.
Wśród szkół wyróżnionych w progra-
mie znalazło się w kategorii Liceum 
Ogólnokształcące – Liceum Ogólno-
kształcące im. Generała Władysława 
Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. 
Oznacza to, że szkoła otrzymała Ogól-
nopolskie Wyróżnienie Wiarygodna 
Szkoła i tym samym dołączyła do Ran-
kingu najlepszych szkół w całej Polsce. 
Certyfikat Wiarygodna szkoła między-

rzeckie liceum otrzymało ze względu 
na osiągnięcie wysokich standardów 
edukacyjnych, ciekawą bazę oraz za-
pewnianie młodzieży bezpieczeństwa 
w szkole. Istotną kwestią jest fakt, że 
podstawowym kryterium było uzyska-
nie przez szkołę wysokiego wskaźnika 
Edukacyjnej Wartości Dodanej opra-
cowanego w oparciu o wyniki podsu-
mowujące egzamin maturalny. EWD 
– jest to wskaźnik, który w bardzo czy-
telny sposób ukazuje jaki postęp zrobił 
uczeń w trakcie nauki w szkole. Jest to 
porównanie wyników egzaminów gim-
nazjalnych i maturalnych.
Program Wiarygodna Szkoła ma na 
celu wyróżnić najlepsze szkoły w ca-
łej Polsce, które dzięki właściwemu 
poziomowi nauczania osiągają bardzo 
dobre wyniki w nauce. Udział w Pro-

gramie jest także potwierdzeniem, że 
szkoła posiada właściwą infrastruktu-
rę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim 
uczniom. Jest to także program, który 
ma być drogowskazem dla rodziców  
i uczniów podczas wyboru szkoły.
Wyróżnionej szkole serdecznie gratu-
lujemy!                                      
                                                    Monika Dadacz

D

S

Eryk Waszczuk i Marta Tchórzewska – laureaci konkursu  
w Lubaczowie

To było wielkie święto nie tylko dla pracowników,  
ale uczniów i absolwentów szkoły

M
IĘDZYRZEC PODLASKI



12

Festiwal plastycznych talentów
międzyrzeckim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym 21 kwietnia odbyła się II edycja Festiwalu Ta-

lentów. Wzięli w nim udział podopieczni placówek w Łosicach, 
Białej Podlaskiej, Łukowie i Firleju. 
Inspiracją do tworzenia prac plastycznych był cytat z „Quo 
vadis” – „Szczęście jest wszędzie tam, gdzie je człowiek widzi”. 
Uczestnicy mieli dowolność w wyborze techniki malarskiej. 
Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach: SP 
klasy I-III, SP klasy IV-VI, Gimnazjum i Szkoła Przysposabia-
jąca do Pracy. Po burzliwych obradach jury rozdało  dyplomy  
i nagrody. Organizatorami festiwalu byli: SOSW oraz Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich 
świat”. 
Laureaci tegorocznego festiwalu: SP kl. I-III: I miejsce: Nata-
lia Kowalczyk (Włodawa), II miejsce: Hanna Krześniak (Łu-
ków), III miejsce: Przemysław Bocian (Radzyń Podl.).
SP kl. IV-VI: I miejsce: Mateusz Andrzejewski (Biała Podl.),  
II miejsce: Karolina Szaniawska (Międzyrzec Podl.), III miej-
sce: Alicja Kadela (Włodawa). Gimnazjum i Szkoła Przysposa-

biająca do Pracy: I miejsce: Iwona Jakubiec (Biała Podlaska), 
II miejsce: Alicja Sidun (Łosice), III miejsce: Emilia Białek  
(Firlej).                                                                                          (m.)

Dwujęzyczność oferta dla szóstoklasistów
egoroczni szóstoklasiści stoją przed ogromną szansą, jaka 
została im stworzona przez Zespół Placówek Oświatowych 

nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1 września 2016 r. na pozio-
mie klas pierwszych gimnazjum rozpoczyna pracę pierwszy  
w powiecie bialskim oddział dwujęzyczny. 
W klasie o tym profilu zajęcia z historii i geografii będą  
prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim. Zasto-
sowanie nauczania metodą CLIL – Content and Language 
Integrated Learning umożliwi integrację treści przedmiotu 
niejęzykowego z nauką języka obcego. W praktyce oznacza to, 
że podczas lekcji język angielski ma służyć przyswajaniu nie 

tylko samego języka, ale także wiedzy z innych przedmiotów.
W obecnych czasach płynne posługiwanie się językiem obcym 
jest bardzo istotne, to znaczący wymóg na rynku pracy. Nauka 
w oddziale dwujęzycznym stwarza duże możliwości rozwijania 
umiejętności językowych, poszerzania zasobu słownictwa już 
na wczesnym etapie kształcenia. Bez wątpienia też solidnie  
i wszechstronnie przygotuje do kontynuacji nauki na poziomie 
szkoły średniej.
Wprowadzany program dwujęzyczności na pewno pozwo-
li gimnazjalistom posługiwać się językiem angielskim  
w sposób bardziej naturalny i swobodny.                                 (m.)

Strażacy na schwał 
ie lada sprytem i sprawnością wykazali się druhowie  
i druhny z ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i 

gminy Międzyrzec i gminy Drelów podczas 26. zawodów spor-
towo-pożarniczych. Odbyły się one 24 kwietnia na stadionie  
w Międzyrzecu Podlaskim. Wystartowało w nich 25 dru-
żyn męskich i 5 żeńskich. Zawodnicy mieli do pokonania 
sztafetę pożarniczą i ćwiczenie bojowe. Z miasta startowa-
ły dwie jednostki. Pierwsze miejsce zdobyli strażacy z OSP 
Zawadki, wyprzedzając kolegów z OSP Śródmieście. Bra-
wa należą się także drużynie żeńskiej z OSP Zawadki, która 
świetnie poradziła sobie z zadaniami. W gminie Drelów naj-
lepszy wynik uzyskała OSP Kwasówka i dziewczęta z Dołhy. 
W gminie Międzyrzec zwyciężyli druhowie z Halas, pierwsze 
miejsce zajęły także druhny z Krzewicy. Najlepsi zawodni-
cy otrzymali puchary i nagrody finansowe od swoich wój-
tów: i burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewa Kota
.                                                                                                     (m.) 
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników festiwalu

Druhowie i druhny z OSP Zawadki
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Młodzi dostaną pracę
espół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Międzyrzecu Podlaskim podpisał 

porozumienie o współpracy z ZREMB 
POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Między-
rzecu Podlaskim. ZREMB POLAND Sp. 
z o.o. to firma zajmująca się produkcją 
zabezpieczeń do wykopów, szalunków 
ściennych, konstrukcji stalowych oraz  
podzespołów maszyn. Jest to zakład 
pracy zajmujący się profesjonalną ob-
róbką stali. Porozumienie z dyrektorem 
zespołu – Arkadiuszem Stefaniukiem 
podpisał Wiceprezes ZREMB POLAND 
Sp. z o. o. – Julian Walczuk, w asyście 
Tomasza Nackowskiego – Dyrektora 
Zarządzającego. Uroczyste spotkanie 
w tej sprawie miało miejsce w siedzi-
bie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 7 
marca br. Zakres porozumienia dotyczy 
organizacji klasy patronackiej w zawo-
dzie ślusarz oraz praktyk zawodowych 
w technikum mechanicznym i mecha-
tronicznym począwszy od roku szkol-
nego 2016/2017. Dzięki podjętej inicja-

tywie uczniowie 
międzyrzeckiej 
szkoły zdobędą 
możliwość kształ-
cenia praktyczne-
go na najwyższym 
poziomie i przy 
użyciu urządzeń, 
które na co dzień 
wykorzystywane 
są w przemyśle 
metalowym. Po-
nadto uczniowie 
zdobędą prak-
tykę zawodową 
poprzez zatrud-
nienie na okres 
kształcenia w szkole oraz bezpośrednio 
po niej. Jednocześnie absolwenci kie-
runków ślusarz, mechanik i mechatro-
nik będą doskonale zaznajomieni z za-
kładem pracy, co w przyszłości wpłynie 
na lepsze znalezienie się na lokalnym 
i europejskim rynku pracy. W wyniku 
podpisanego porozumienia ustalono, 

iż zakład zapewni opiekę nad uczniami 
oraz bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, natomiast szkoła nadzór nad re-
alizacją podstawy programowej w ww. 
zawodach. Dodatkowo przedstawiciele 
ZREMB-u zaoferowali uczniom pomoc 
stypendialną. 

M. Dadacz
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Przegląd Teatrów Obrzędowych już po raz 15-sty!
10 kwietnia 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbył się 15. Powiatowy Przegląd Teatrów 
Obrzędowych. 

o roku gościmy w swoich progach zespoły zajmujące 
się na co dzień pielęgnowaniem obrzędowości ludowej. 

W tym roku na naszej scenie swoje aktorskie umiejętności 
prezentowały grupy: Zespół Lewkowianie z Dokudowa ze 
spektaklem „Banda”, Grupa Teatru Obrzędowego Podla-
sianki z Rokitna ze spektaklem „Swaty”, Zespół Śpiewaczo – 
Obrzędowy Worgulanki z Worgul ze skeczem kabaretowym 
„Z życia wzięte”, Zespół Obrzędowy Zawsze Razem z  Woli 
Gułowskiej ze spektaklem „Palmowa Niedziela” oraz Zespół 
Śpiewaczo–Obrzędowy z Jakówek za spektaklem „Przed 
Palmową Niedzielą”. 
Przegląd organizowany rokrocznie w Drelowie przez Staro-
stwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzki Ośro-
dek Kultury w Lublinie jest jednym z etapów eliminacyjnych 
do Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który w tym 
roku będzie miał miejsce w czerwcu w Stoczku Łukowskim. 
Każdy z zespołów  występujących podczas Przeglądu miał 
możliwość odbycia konsultacji z jury, w którym zasiadali Jó-
zef Obroślak – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie oraz Iwona Niewczas – główny instruktor 
ds. teatru WOK.
Podczas jednej z przerw pomiędzy spektaklami wystąpił 
Zespół Śpiewaczy z Leszczanki pod kierownictwem Mał-
gorzaty Kozakiewicz. Swoją miejscowość rozsławiły rów-
nież śpiewem panie z  Grupy Podlasianki. Publiczność mo-
gła podziwiać eksponaty zaprezentowane podczas wystawy 
„Makatka kuchenna – Mamo, tato – nie pal!”. Kolekcja około 
trzydziestu makatek kuchennych użyczonych przez miesz-
kańców gminy Drelów, a także spoza tego terenu, przybliżyła 
oglądającym odchodzące w niepamięć ozdoby domów na-
szych przodków.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk, ks. Sebastian Mućka, dyrektor SP w Dre-
lowie Dorota Sawczuk, przewodnicząca Rady Gminy Drelów 
Anna Ciesielska oraz radni gminy Drelów, m.in. Jan Grze-
szuk z Aleksandrówki i Jerzy Michaluk z Leszczanki. Obecni 
byli również przedstawiciele mediów, m.in. Radio Lublin, Ra-
dio Biper, portal miedzyrzec.info.
Przedstawiciele grup obrzędowych odebrali z rąk jury oraz 
prowadzącej uroczystość – dyrektor GCK w Drelowie - Wie-
sławy Zaremby podziękowania za udział w Przeglądzie,  

a także pamiątkowe obrazy przestrzenne z logo teatrów ob-
rzędowych wykonane z masy papierowej przez pracowników 
GCK. Uroczystość zwieńczono poczęstunkiem, przy którym 
zebrani goście chętnie dzielili się wrażeniami z występów 
oraz wystawy.

Anna Ostapiuk
Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Foto. Aleksandra Lewczuk
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Stracili życie – ocalili honor
Mszą św. koncelebrowaną rozpoczęły się 9 maja tegoroczne uroczystości na cmentarzu żołnierzy włoskich  
w Białej Podlaskiej. Cmentarz przypomina lata II wojny światowej i okupacji. Spoczywa tu 406 żołnierzy 
pomordowanych w latach 1943-44 przez Niemców. Włosi trafili do Białej Podlaskiej - Stalag 366, bo odmówili 
współpracy.

azanie na mszy wygłosił ks. prof. dr. 
hab. soc. Don Artur J. Katolo naj-

pierw w języku włoskim, następnie po 
polsku, m.in. powiedział: Celebrujemy 
po raz piąty te uroczystości, żeby poka-
zać, że są wartości ponadpaństwowe, 
wierność przykazaniom Bożym, które 
oświecają ludzki umysł. Żołnierze wło-
scy odmówili służenia totalitaryzmowi, 
oni dali świadectwo prawdy i umiłowa-
nia Boga. A mogli uratować życie. Tych 
anonimowych chłopców tu pochowanych 
chcemy oddać Italii i ich rodzinom. Nasza 
modlitwa dotrze do Italii. 
Wśród zaproszonych gości przez Ada-
ma Abramowicza posła na Sejm RP, 
wiceprzewodniczący polsko-włoskiej 
grupy parlamentarnej, organizatora 
uroczystości byli: prof. dr hab. Woj-
ciech Fałkowski podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Alessandro De Pedys ambasador Włoch  

w Polsce, generał Filippo Comporesi, 
attache wojskowy Włoch w Polsce, par-
lamentarzyści, przedstawiceiele samo-
rządu, organizacji i instytucji z terenu 
miasta i powiatu. 
Po nabożeństwie przemawiał ambasa-
dor Włoch, który podziękował za pamięć 
o włoskich żołnierzach, mieszkańcom 
Białej Podlaskiej, a przede wszystkim 
młodzieży z bialskich szkół za dbanie  
o miejsce ich wiecznego spoczynku. 
Zapewnił, że będzie zawsze starał się 
uczestniczyć w tych uroczystościach: 
- Włosi tu pochowani byli żołnierzami, oni 
umarli poprzez złe traktowanie jako jeń-
ców. Komendant stalagu nie uznał kon-
wencji genewskiej, bo włoscy żołnierze 
nie chcieli dalej służyć fałszywej wolności 
totalitaryzmowi. Wolności nie można ku-
pić, ale za wolność płaci się często naj-
wyższą cenę. Polska wie, co to odzyskana 
wolność - podkreślił.

W swoim wystąpieniu Adama Abra-
mowicz poseł na Sejm RP powiedział:  
- Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie naród 
Włoski odrzucał jarzmo totalitaryzmu. 
Polacy i Włosi mają wiele wspólnego, bę-
dziemy wspólnie dbali o pamięć i budo-
wali dobre relacje społeczne, polityczne  
i gospodarcze.
Poseł podziękował wszystkim, którzy 
pamiętają o tym cmentarzu.
Prof. Wojciech Fałkowski podsekretarz 
stanu mówił: - Trzeba pamiętać o spe-
cyficznej pamięci, która trwa na polskiej 
ziemi. Żołnierze włoscy stracili życie ale 
ocalili honor. W życiu ludzi i narodów jest 
jedna rzecz cenniejsza od życia – to honor. 

Podczas uroczystości licznie zebrani 
wysłuchali hymnu polskiego i włoskie-
go. Goście i delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem jeńców włoskich.  
Uroczystości na cmentarzu prowadziła 
pani Elżbieta Sawoniuk.

Następnie w Zespole Szkół Specjal-
nych, który znajduje się niedaleko 
cmentarza, odbyła się część historycz-
na. Młodzież z Publicznego Gimnazjum 
nr 5 przybliżyła historię obozu. Przed-
stawiono prezentację multimedialną 
z filmem ze wspomnieniami świadka 
Mauro Masiego, który przeżył stalag  
w Białej Podlaskiej.  
Cmentarz oficjalnie otwarto w 1972 
roku. Mogiłami opiekują się m.in. 
uczniowie bialskich szkół, a w pracach 
porządkowych pomagają też skazani  
z miejscowego zakładu karnego. 
Organizatorem tego patryiotycznego 
i wspólnotowego spotkania był Adam 
Abramowicz poseł na Sejm RP, przy 
współpracy Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej i Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego Tłoka. 
                                                                (ek.) 
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    Jubileusz 30-lecia
W dniu 16 kwietnia 2016r. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy  „Worgulanki” obchodził Jubileusz 30- lecia istnienia. 
Z tej okazji w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Worgulach odbyła się uroczystość podsumowująca dorobek  
artystyczny zespołu.

a spotkanie jubileuszowe przybyło 
wielu dostojnych gości, były wła-

dze samorządowe różnych szczebli, 
przedstawiciele instytucji kultury, OSP, 
SKGW, jak również zaprzyjaźnione ze-
społy: „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, 
„Podlasianki” z Rokitna, „Sitniczanie”  
z Sitnika, które swymi występami 
uświetniły tę wyjątkową uroczystość.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Leśnej Podlaskiej Aleksandra Mela-
niuk po powitaniu przybyłych gości oraz 

Jubilatów przedstawiła krótką infor-
mację dotyczącą działalności zespołu 
„Worgulanki” podkreślając, że przez 30 
lat, był on ambasadorem promującym 
folklor nie tylko  Gminny Leśna Podla-
ska ale także Powiatu Bialskiego.
Jubilaci powitali przybyłych gości naj-
starszą pieśnią lokalną pt. „Nowy dwór 
nowy”, którą w 1989 roku wyśpiewali  
I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym.
W dalszej części spotkania był czas na 
okolicznościowe wystąpienia zaproszo-

nych gości. Jako pierwszy ze słowami 
podziękowania za całokształt działal-
ności i życzenia dalszej owocnej pracy 
artystycznej dla zespołu wystąpił Wójt 
Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazi-
mierski, który wspólnie z dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury Aleksandrą 
Melaniuk wręczył statuetki, kwiaty, listy 
gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Następnie głos zabrał przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
pani Janina Biegalska, która w imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
odczytała list gratulacyjny i przekazała 
na ręce kierownika zespołu pani Miro-
sławy Sawtyruk.
Do życzeń i gratulacji dołączyli się 
przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kultury w Lublinie Józef Obroślak  
i Iwona Niewczas, którzy w imieniu dy-
rektora Artura Sępocha przekazali list 
gratulacyjny i życzenia.
Były również słowa uznania i życzenia 
od władz powiatowych, które dostojnym 
Jubilatom przekazali wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Marian Tomkowicz 
oraz przewodniczący Komisji Kultury 
Edukacji i Sportu Arkadiusz Maksy-
miuk.
W imieniu Rady Gminy Leśna Podlaska 
życzenia złożyli przewodnicząca Ewa 
Kulińska oraz wiceprzewodniczący Ry-
szard Nogaczewski.
Do podziękowań i gratulacji dołączyli 
się również Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Białej Podlaskiej Bożena 
Pawlina Maksymiuk oraz zespół „Sitni-
czanie”, zespół „Leśnianki” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, 
zespół „Podlasianki” z Gminnego Cen-

trum Kultury w Rokitnie, przedstawi-
ciele OSP w Worgulach, oraz pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej 
Podlaskiej.
Po  wszystkich wystąpieniach głos za-
brała Mirosława Sawtyruk – kierownik 
zespołu, która podziękowała za wszyst-
kie miłe słowa, kwiaty, nagrody i upo-
minki. Zaprosiła wszystkich uczestni-
ków na wspólne świętowanie, podczas 
którego jubilaci częstowali gości okaza-
łym tortem przygotowanym  specjalnie 
na tę okazję.                                         (am)

Babiniec 2016
 dniu 9 kwietnia w Gminie Rokitno odbyła się piękna uroczy-

stość – „Babiniec 2016”. Organizatorami uroczystości byli: 
Wójt Gminy Rokitno  Jacek Szewczuk i Gminna Instytucja Kultury 
w Rokitnie przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Ro-
kitna. Po raz pierwszy odbył się taki bal, w którym uczestniczyły 
najbardziej aktywne panie z terenu Gminy: z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Rokitna, Olszyna, Kołczyna, Cieleśnicy i Derła, panie ze Sto-
warzyszenia ,,Klon” z Klonownicy Dużej, radne, sołtyski, członkinie 
rad sołeckich, pracownice Urzędu Gminy, działający przy GIK ze-
spół ,,Podlasianki”. Uroczystość zgromadziła około 90 pań w róż-
nym wieku. Spędziły one wspaniale sobotni wieczór, przy muzyce, 
tańcach oraz loterii fantowej i konkursach. Tego typu uroczystość 
na stałe zapisze się w kalendarzu imprez Gminy Rokitno, a organi-
zatorzy mogą liczyć na jeszcze większą frekwencję za rok.           (r.) 
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W Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej 13 kwietnia pod-
sumowano XVI Konkurs Biblijny.

tegorocznej edycji, która została zorganizowana pod 
hasłem „Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Łuka-

sza”, udział wzięło 780 osób z Białej Podlaskiej i powiatu bial-
skiego.
Po zakończeniu drugiego etapu, do którego zakwalifikowało 
się 68 uczniów, wyłoniono finałową dwunastkę. Gimnazjaliści 
odpowiadali na pytania testowe, sprawdzające znajomość tre-
ści Ewangelii św. Łukasza. Najlepsza okazała się uczennica 
Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej Zuzanna Topyłło. Pozo-
stali finaliści to: Wiktoria Melaniuk Gimnazjum nr 2 w ZSO 
nr 4 w Białej Podlaskiej, Weronika Borowik Gimnazjum nr 3 
w ZSO nr 3 w Białej Podlaskiej, Kaja Klekociuk Gimnazjum 
nr 4 w ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, 
Izabela Komoszyńska Gimnazjum nr 5 w ZSO nr 2 w Białej 
Podlaskiej, Faustyna Smarzewska Gimnazjum Katolickie  
w Białej Podlaskiej, Joanna Maksymiuk Gimnazjum w Cicibo-
rze Dużym, Dominika Golba Gimnazjum w Łomazach, Natalia 
Treska Gimnazjum w Sworach, Anna Stańczuk Gimnazjum  

w Leśnej Podlaskiej, Weronika Mańko Gimnazjum w Tucznej 
12. Magdalena Koprianiuk Gimnazjum w Rossoszu.
Nagrody zwyciężczyni i finalistom wręczyli prezydent miasta 
Dariusz Stefaniuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski 
oraz ks. biskup diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda.
Spotkanie uświetnił występ gimnazjalistów z Cicibora Dużego. 
Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Biała Podlaska, autorstwa Krzysztofa Sta-
niszewskiego, Tekst: Wioletta Bielecka

Dzień liczby π w Gimnazjum im. C. Norwida w Konstantynowie
14 marca odbyły się obchody Dnia Liczby π. Warto przypo-
mnieć, że tego dnia urodzili się m.in. Józef Przerwa-Tetma-
jer (polski matematyk, poeta, uczestnik powstania listopa-
dowego, działacz patriotyczny (1804 – 1880), Albert Einstein 
(niemiecki fizyk pochodzenia żydowskiego, laureat Nagrody 
Nobla (1879 - 1955), Wacław Sierpiński (polski matematyk 
(1882 - 1969) a także Józef Zając (polski matematyk, rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (ur. 
1947) i wielu, wielu innych znakomitych ludzi. W Gimnazjum  
w Konstantynowie, także uczniowie pamiętali o tym dniu. Gru-
pa uczniów, pod opieką pani Ewy Derehajło i pani Romualdy 
Sołtysiuk, zaangażowała się w dekorację korytarza szkolnego 
oraz wykonanie gazetki okolicznościowej. Największą atrak-
cją były ciekawostki umieszczone na stopniach schodów oraz 
rozwinięcie dziesiętne liczby π umieszczone na kartonach po-
łączonych sznurem i opasujących cały górny korytarz. Tego 
dnia uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach. Pierwszy  
z nich był konkurencją indywidualną polegającą na zapamię-
taniu największej ilości cyfr będących rozwinięciem dziesięt-
nym liczby π. Rekordzistką okazała się Joanna Laszuk, uczen-

nica klasy IIIB, która podała 110 cyfr. Drugą konkurencją był 
π – test, w którym najlepsze wyniki osiągnęli: Anna Celińska, 
Szymon Piałucha oraz Dawid Górnikowski – uczniowie klasy 
IB.                                                                                          Ewa Derehajło
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Biegali w obecności Mistrzyni! 
497 zawodników ukończyło VIII Katyń-
skie Powiatowe Biegi Przełajowe 15 
kwietnia 2016 r. w Terespolu. Otwar-
cie odbyło się zgodnie z ceremoniałem 
olimpijskim. Flagę olimpijską wnieśli 
reprezentanci Polski w eisstocka: Wio-
leta Stępień, Kuba Żukowski, Ewelina 
Stefanowicz i Bartek Wiśniewski. Me-
daliści Mistrzostw Polski w Podnoszeniu 
Ciężarów: Kacper Magielnicki i Mate-
usz Skulimowski w sztafecie przekazali 
ogień olimpijce, Grażynie Rabsztyn, a ta 
zapaliła znicz olimpijski. Apel Olimpijski 
odczytał Wicemistrz Europy w Podno-
szeniu Ciężarów, Mateusz Skulimowski. 
Przy dźwiękach werbli (Szymon Pikuła, 
Filip Szulc, Mateusz Martyniuk) odbył 
się przejmujący Apel Poległych czczący 
pamięć olimpijczyków zamordowanych 
w Katyniu. Ich listę odczytał Tomasz Gój-
ski. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
tragicznie zmarłego podczas katastrofy 
pod Smoleńskiem Prezesa PKOL Piotra 
Nurowskiego.
 Zawody oficjalnie otworzyła trzykrotna 
olimpijka, Grażyna Rabsztyn, która do-
konała również uroczystego wpisu do 
kroniki Klubu Olimpijczyka. Organiza-
torzy wręczyli wyróżnienia w konkursie 
plastycznym promującym IO w Rio de 
Janeiro. Pierwszy strzał… i ruszyło ra-
dosne bieganie. W słońcu, w otoczeniu 
pięknie do życia budzącej się przyrody 
walczyli zawodnicy w 15 biegach. Najlep-
si otrzymali dyplomy, medale i nagrody 

rzeczowe. Rocznik 2008- 2007: 1 m. Julia 
Kaździoł (Woskrzenice), Jakub Zasiuk 
(nr 1 Terespol), 2 m. Kurzęba Karolina 
(Kobylany)Wiktor Woszczak (Rokitno), 
3 m. Martyna Wawryniuk (Konstanty-
nów), Szymon Lewczuk (nr 4 Biała Podl.). 
Rocznik 2006-2005: 1 m. Izabela Mar-
czak (Dobryń), Piotr Kaździoł (Woskrze-
nice), 2 m. Emilia Zawadzka (Wisznice), 
Hubert Krzyżanowski (Piszczac), 3 m. 
Elina Dzeytowa (nr 1 Biała Podl.), Xawier 
Skubisz (Chotyłów). Rocznik 2004: 1m. 
Magda Olesiejuk (nr 3 Międzyrzec), Kry-
stian Kajka (Woskrzenice), 2 m. Wiktoria 
Karwowska (nr 3 Międzyrzec), Dawid 
Waśkiewicz (Łomazy), 3 m. Agnieszka 
Deminowicz (Wólka Dobryńska), Arek 
Jaszczuk (nr 1 Terespol). Rocznik 2003: 
1 m. Ewelina Kaździoł (Woskrzenice), 
Jacek Gryta (Swory), 2 m. Oliwia Mackie-
wicz (Konstantynów), Grzegorz Kaspruk 
(Leśna Podl.), 3 m. Prokopiuk Brnadeta 
(Piszczac), Paweł Wyrodek (nr 1 Biała 
Podl.). Rocznik 2002: 1 m. Justyna Baj-
kowska(Łomazy), Mikołaj Hołownia (Ło-
mazy), 2 m. Weronika Kossowska (Wisz-
nice), Patryk Krzyżanowski (Piszczac), 3 
m. Izabela Brodawka (nr 3 Międzyrzec), 
(Paweł Szymczuk (nr 6 Biała Podl.). Rocz-
nik 2001- 2002: 1 m. Patrycja Buczyło 9 
nr 1 Terespol), Eryk Horodejuk (Łomazy), 
2 m. Ewelina Przyłudzka (Wisznice), Ja-
kub Matczuk (Hanna), 3 m. Klaudia Pilip-
czuk (nr 1 Terespol), Adrian Stanilewicz 
(Łomazy). Rocznik 99-98-97 dz.: 1 m. Ali-

cja Lipka (ZS Janów Podl.), 2 m. Klaudia 
Mazyryk (LO Wisznice), 3 m. Sylwia Gro-
mysz (LO Wisznice). Rocznik 1999: 1 m. 
Rafał Klimek (LO Wisznice), 2 m. Daniel 
Wiczuk (ZSZ nr1 Biała Podl.), 3 m. Bar-
tłomiej Adamiuk (I LO Biała Podl.). Rocz-
nik: 1998-97: 1 m. Kacper Dmitruk – (IV 
LO Biała Podl.), 2 m. Jakub Olichwirowicz 
(ZSZ nr1 Biała Podl.), 3 m. Piotr Demczuk 
(II LO Biała Podl.) Sponsorami zawodów 
byli: Urząd Miasta Terespol i Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej. Organi-
zatorem zawodów był Klub Olimpijczyka 
przy ZSO nr 1 w Terespolu przy znacznej 
pomocy młodzieży liceum w Terespolu, 
oraz BSZS w Białej Podlaskiej. Trady-
cyjnie organizatorzy zapewnili obecność 
sportowca z „najwyższej półki”. Swoją 
obecnością zaszczyciła czołowa płotkar-
ka świata lat siedemdziesiątych, zwy-
ciężczyni Pucharu Świata (1977, 1979), 
Halowa Mistrzyni Europy (1974, 1975), 
trzykrotna olimpijka (1972, 1976, 1980), 
trzykrotna rekordzistka świata w biegu 
na 100 m ppł.               Foto: Ewelina Stefanowicz

Tekst: Krystyna Pucer

Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny
Finał Powiatu Bialskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców i Dziewcząt odbył się 27.04.2016r. na boisku SP  
w Konstantynowie.

Kolejność miejsc chłopcy: I m-c SP Nr 1Terespol 923 pkt, opie-
kun Grzegorz Jakuszko; II m-c SP Nr 3 Miedzyrzec Podl. 885 pkt, 
opiekun Sylwester Oksiejuk; III m-c SP Konstantynów 790 pkt, 
opiekun Dariusz Domitrz; IV m-c SP Rossosz 741 pkt, opiekun 
Marek Czech. Najlepszy wynik Jakub Jakimiak 243 pkt – SP Nr 
3 Międzyrzec Podlaski.
Kolejność miejsc dziewczęta: I m-c SP Nr 1 Terespol 1100 pkt, 
opiekun Grzegorz Jakuszko; II m-c SP Wisznice 974 pkt, opiekun 
Rafał Osipiuk; III m-c SP Nr 3 Międzyrzec Podl. 982 pkt, opiekun 
Grzegorz Kowalczuk; IV m – c SP Konstantynów 932 pkt, opiekun 
Dariusz Domitrz. 
Najlepszy wynik Paulina Kowal 265 pkt – SP Nr 1 Terespol.
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego otrzymała 
drużyna dziewcząt i chłopców z SP Nr 1 w Terespolu w składzie: 
Chłopcy: Konrad Łazuga, Mateusz Terpiłowski, Michał Zrol, Filip 
Kurasiński, Arkadiusz Jaszczyk, Igor Arseniuk.
Dziewczęta: Paulina Kowal, Iga Parafiniuk, Marta Sołoducha, 
Katarzyna Saj, Alicja Marczuk, Patrycja Pawluczuk. Wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy. Awans do rejonu po dwie drużyny  

w kategorii dziewcząt i chłopców.
Finał Rejonu w dniu 11.05.2016r. stadion AWF Biała Podlaska. 
Zawody finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej.
BSZS w Białej Podlaskiej dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Konstantynowie oraz nauczycielom wychowania fizycznego za 
pomoc w przeprowadzeniu finału.                           Stanisław Polaczuk
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Turniej szachowy 
Wiosenna runda VI Grand Prix odbyła się w niedzielę 3 kwiet-
nia 2016 r. tradycyjnie w MOK Terespol. Wśród zawodników 
wyjątkowo dużo było reprezentacji rodzinnych. Terespol re-
prezentowali członkowie następujących rodzin: Witold, Anna 
i Piotr Pytka, Sławomir i Aleksandra Leszek, Marek i Paweł 
Ferens, Janusz i Mateusz Stawski oraz bracia Mateusz i Ma-
rek  Prokopiukowie - zwycięzcy tych zawodów. Dodatkowo 
z  Konstantynowa przyjechali Michał i Filip Sienkiewiczowie 
natomiast z Białej Podl. rodzeństwo Aleksandra i Mariusz 
Kuźmicz. Tak rodzinnego turnieju szachowego w historii Tere-
spola jeszcze nie było! Na 30 zgłoszonych zawodników mieli-
śmy aż 7 reprezentacji rodzinnych. Turniej otworzył burmistrz 
miasta Terespol Terespol  Jacek Danieluk. Był bardzo zado-
wolony z tak dużej frekwencji, dzięki której Terespol staje się 
powiatową stolicą szachów. Następnie wykonał symbolicznie 
kilka pierwszych posunięć w partii z poprzednim zwycięzcą 
cyklu Witoldem Pytką.
Podczas całego turnieju partie były jak zwykle zacięte i stały 
na wysokim poziomie. Nie zabrakło też dramaturgii w ostat-
niej rundzie, gdzie ważyły się losy zwycięstwa.
Cały turniej niespodziewanie wygrał Mateusz Prokopiuk,  na 
drugim miejscu uplasował się jego młodszy brat Marek – obaj 
zdobyli po 6 pkt. Trzecie miejsce zajął Marcin Dudek, czwarty 
był Witold Pytka, a piąty Marek Ferens. Szósty Janusz Sałtru-
kiewicz i siódmy Sławomir Leszek – wszyscy zdobyli po 5 pkt. 
Cała siódemka z Terespola!!!
Ciekawie zakończyła się też rywalizacja w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Do sensacji doszło w Openie, gdzie wy-
grał Marcin Dudek, zostawiając w pobitym polu Witolda Pyt-
kę bezsprzecznie najlepszego obecnie szachistę z Terespola.
Trzeci był Marek Ferens.

Do 18 lat zwyciężył Mateusz Prokopiuk przed Markiem Proko-
piukiem. III miejsce zajął Kuźmicz Mariusz.
Wśród najmłodszych, czyli kategoria do 12 lat najlepszym oka-
zał się Filip Sienkiewicz. Dalsze miejsca zajęli:II Piotr Pytka, 
III Cezary Sobechowicz, 4. Paweł Ferens.
Wśród dziewcząt wyniki przedstawiają się następująco:
I Aleksandra Kuźmicz, II Marta Michalak, III Aleksandra Le-
szek, IV Oliwia Korszeń, V Anna Pytka, VI Hanna Nurzyńska.
Turniej tradycyjnie przygotowali Marek Ferens i Sławomir Le-
szek z klubu MOK Debiut Terespol, przy współpracy Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Terespolu oraz Urzędu Miasta Terespol 
w osobach: Łukasza Pogorzelskiego oraz Waldka Bujalskie-
go, do których dołączył burmistrz miasta Terespol Jacek Da-
nieluk, wspierający nas nie tylko materialnie ale moralnie.
Na zakończenie wspomnieć należy o niezawodnych naszych 
oldbojach, którzy przybyli na nasz turniej. Z wielkim szacun-
kiem piszę tu o panach: Leonie Kuprysiu, Antonim Jakuszko 
i Januszu Sałtrukiewiczu.                      Tekst i foto : Marek Fero Ferens
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W ramach „Ósmego Spotkania z Kulturą Tatarską  
i Regionalną”, Urząd Gminy Łomazy i Stowarzysze-
nie Rozwoju Miejscowości Studzianka pod sporto-
wym patronatem Klubu Biegacza Biała Biega zapra-
szają do startu w „V Tatarskiej Piątce”.

ieg odbędzie się 10 lipca 2016 roku o godz. 16.30 w Stu-
dziance. Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze 

startem i metą przy szkole podstawowej w Studziance, gdzie 
do 1915 roku stał meczet. Celem zawodów jest popularyzacja 
biegania, jako formy czynnego wypoczynku, a jednocześnie 
promocja walorów przyrodniczych gminy Łomazy. „V Tatar-
skiej Piątce” towarzyszyć będą rywalizacja dzieci i młodzieży 
na dystansach: „Małe Nadzieje” 100 m (rocznik 2010 i mł.), 
bieg  „Szkolniaka” 600 m (rocznik 2005-2009) oraz bieg „Mło-
dzików” 1000 m (rocznik 2000-2004). W biegu głównym (5 280 
m) prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 10 lipca 
2016 r. 15 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przyna-
leżności klubowej i narodowościowej. Zgłoszenia do biegu  
i Nordic Walking przyjmowane są elektronicznie poprzez stro-
nę www.time2go.pl w dziale zapisy. Regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej www.studzianka.pl Zgłoszenia dzieci 
i młodzieży  należy wysyłać tylko pocztą tradycyjną lub elek-
troniczną na adres stowarzyszenia do 6 lipca 2016 r. do godz. 
23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie  
w biurze zawodów „V Tatarska Piątka”, tylko i wyłącznie  
w przypadku nie przekroczenia limitu uczestników. Organiza-
torzy wyznaczają limit biegu głównego „V Tatarska Piątka” na 
150 uczestników, stąd liczy się kolejność zgłoszeń. W ubiegłym 

roku w biegach wzięło udział blisko 250 zawodników i zawod-
niczek z naszego regionu, jak i sąsiednich województw. W tym 
roku sklasyfikujemy m.in. najszybszych mieszkańców powiatu 
oraz gminy Łomazy. Na zawodników czekają niespodzianki. Po 
raz pierwszy będzie elektroniczny pomiar czasu i możliwość 
otrzymania wyniku sms-em, jeżeli przy zapisie podany zosta-
nie numer telefonu. Zapewniamy imienne numery startowe.  
Odbędzie się także marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi 
dla dzieci i młodzieży, dla których nie będzie pobierana opłata. 
Opłata startowa wynosi 20 zł dla biegu głównego, a 15 dla Nor-
dic Walking.Po 6 lipca 2016 roku opłata wynosi 30 zł zarówno 
dla biegu jaki NW. Do udziału zapraszamy także mieszkańców 
gminy Łomazy, którzy są zwolnieni z opłaty startowej. Zadanie 
jest dofinansowane przez Urząd Gminy w Łomazach w ramach 
realizacji zadania zleconego „V Tatarskie Bieganie”. Łukasz Węda
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RAZEM DLA SERCA
Podsumowanie projektu

Za nami ostatni etap Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdro-
wia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób 
układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”, 
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 oraz budżetu państwa. 

yła to konferencja podsumowująca, 
która odbyła się 25 kwietnia 2016 r.  

w Białej Podlaskiej. Wśród osób za-
proszonych byli przedstawiciele władz 
powiatu bialskiego: starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski 
Janusz Skólimowski, radni powiatu 
bialskiego z przewodniczącym Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem 
Kiczyńskim na czele, przedstawiciele 
samorządów gminnych m.in. wójt gmi-
ny Zalesie Jan Sikora, koordynatorzy 
gminni projektu, Mariola Sikora – kie-
rownik Delegatury NFZ w Białej Pod-
laskiej, Wiesław Zaniewicz dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podla-
skim oraz wszystkie osoby zaangażowa-
ne i uczestniczące w realizacji projektu.
Na wstępie starosta przywitał zebra-
nych oraz skierował podziękowania do 
osób i instytucji, którzy przez okres re-
alizacji projektu czynnie w nim uczest-
niczyły dla dobra mieszkańców powiatu 
bialskiego: 
Pragnę gorąco podziękować Radzie ds. 
zdrowia za pomoc merytoryczną przy 
opracowywaniu wniosku, jednostkom 
samorządu terytorialnego (wójtom, koor-
dynatorom gminnym) za pomoc przy pro-
mocji projektu oraz za transport miesz-
kańców na badania tu wymienię gminę 
Łomazy, Tuczna, Konstantynów, Piszczac, 
miasto Terespol, jak również DPS w Kozu-
li. Natomiast gminom Piszczac, Między-
rzec Podlaski, Wisznice i miastu Terespol 
za pomoc przy organizacji pikników zdro-
wotnych i biegów po zdrowie. Dziękuję 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycz-
nemu w Białej Podlaskiej za wykonanie  
1 775 badań w kierunku chorób układu 
krążenia, a Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Między-
rzecu Podlaskim za wykonanie 735 badań 
oraz organizację „Miasteczka Zdrowia” 
podczas pikników i biegów po zdrowie. 
Dziękuję Stowarzyszeniu Rozwoju Miej-
scowości Studzianka za przygotowanie  
3 konferencji w ramach projektu oraz or-
ganizację 4 pikników zdrowotnych i bie-

gów po zdrowie. Pielęgniarkom uczest-
niczącym w projekcie za sprawny nabór 
pacjentów do projektu oraz edukację 
zdrowotną mieszkańców powiatu bial-
skiego podczas wizyt profilaktycznych  
(łącznie 35 pielęgniarek realizowało ni-
niejsze przedsięwzięcie) . Dziękuję tak-
że szkołom z terenu powiatu bialskiego 
za wyrażenie zgody na przeprowadzenie 
edukacji zdrowotnej w szkołach -wizyty 
dietetyków oraz za przeprowadzenie ba-
dań w kierunku otyłości u dzieci z klas I, II 
i III. Dodatkowo dziękuję Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej 
Podlaskiej za pomoc przy realizacji pro-
jektu oraz pracę w komisji konkursowej w 
konkursach prozdrowotnych „AKTYWNIE 
I ZDROWO”, zaś Delegaturze Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Białej Podlaskiej 
za pomoc przy opracowywaniu wniosku 
oraz jego promocji. Wszystkim firmom, 
przedsiębiorstwom oraz osobom fizycz-
nym realizującym jakiekolwiek zadania  
w projekcie, także mediom, mieszkańcom 
uczestniczącym w projekcie, a przede 
wszystkim zespołowi projektowemu na-
leżą się gorące podziękowania.
Uczestnicy konferencji obejrzeli film pod-
sumowujący projekt „Razem dla serca”.

Były także dwa podsumowania ankiet 
i badań przeprowadzonych w ramach 
projektu. Pierwsze zrobił Piotr Goz-
dek z EU-Consult sp. z o.o. z Gdańska. 
Firma ta w ramach projektu wykonała 
opracowanie wyników ankiet i badań w 
kierunku chorób układu krążenia prze-
prowadzonych wśród osób objętych 
diagnostyką i korzystających z badań 
specjalistycznych. Ankiety pokazały, że 
zdecydowana większość responden-
tów była zadowolona z projektu, który 
umożliwił im szybkie i profesjonalne 
skorzystanie z usług medycznych w za-
kresie kardiologii. Co więcej wyrazili oni 
chęć wzięcia udziału w kolejnych takich 
przedsięwzięciach. Bardzo zadowole-
ni byli także z personelu projektowego  
i w zasadzie nie mieli uwag, co do formy 
przeprowadzenia programu. Badania 
ankietowe pokazały także, że część ob-
jętych badaniom zmieniła swoje nawyki 
żywieniowe, zerwała z uzależnieniami 
i podjęła walkę z otyłością m.in. przez 
aktywność fizyczną i stosuje się do za-
leceń lekarzy kardiologów. Takie efekty 
pokazują, że warto dla mieszkańców 
powiatu podjąć trud organizacji, by żyło 
im się lepiej i zdrowiej.
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Drugie podsumowanie zrobiła mgr inż. 
Justyna Siwela – Tomaszczyk, diete-
tyk kliniczny z Centrum Edukacji Ży-
wieniowej i Dietoterapii VitaNutrica w 
Lublinie, która nie tylko opracowała 
ankiety uczestników zajęć edukacyj-
nych w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, ale także jako dietetyk 
te zajęcia edukacyjne dotyczące stylu 
odżywiania oraz codziennej aktywno-
ści przeprowadziła w kilkunastu pla-
cówkach na terenie powiatu bialskie-
go. Ankiety te pokazały jakie są nawyki 
żywieniowe u dzieci i młodzieży, a tak-
że ich stosunek do zajęć sportowych, 

natomiast same zajęcia były okazją do 
diagnostyki i skierowania konkretnych 
zaleceń do dzieci i ich rodziców.
Ze szczegółowymi wynikami będzie 
można się zapoznać w dwóch publika-
cjach, które już nie długo trafią do gmin 
i miast powiatu.
Na koniec podsumowanie całego pro-
jektu dokonała Anna Jureczek – koor-
dynator projektu. 
Konferencję zamknął Janusz Skóli-
mowski wicestarosta bialski, który od 
siebie również podziękował za zaanga-
żowanie i pracę na rzecz projektu.
Całość prowadziła Marianna Tumi-
łowicz – dyrektor Wydziału Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego  
w Białej Podlaskiej, a jednocześnie kie-
rownik ds. zarządzania i monitoringu.
Podziękowanie należą się przede 
wszystkim zespołowi projektowemu, 
w którym znaleźli się wymienione już 
Marianna Tumiłowicz i Anna Jureczek, 
ale także Krystyna Laszuk – w projek-
cie – specjalista ds. rozliczeń, Elżbieta 
Rybińska – specjalista ds. płacowych, 
Anna Szypiło – specjalista ds. spra-
wozdawczości oraz Marek Mazurek – 
specjalista ds. zamówień publicznych 
– wszyscy pracujący w starostwie. To 
dzięki nim projekt z sukcesem na tere-
nie naszego powiatu się odbył.

Tekst: Anna Jureczek; Foto: Anna Jóźwik

Jak duże było to przedsięwzięcie niech zaświadczą liczby:
● 3386 osób objętych edukacją zdrowotną dietetyka
● 1 506 osób biorących udział w badaniach w kierunku otyłości
● 392 uczestników konkursów prozdrowotnych „AKTYWNIE I ZDROWO” 
● 172 osób uczestniczących w konferencji otwierającej projekt i konferencji w połowie realizacji projektu
● 30 osób uczestniczących w szkoleniu pielęgniarek
● 15 osób uczestniczących w szkoleniu lekarzy 
● 845 zawodników „BIEGU PO ZDROWIE”
● 238 osób, które skorzystały z porady dietetyka podczas „MIASTECZKA ZDROWIA”
● 5543 osób zostało objętych badaniami przesiewowymi, nie skierowane do dalszej diagnostyki 
● 2510 osób miały wykonane badania i skorzystało z porad specjalistycznych w kierunku CHUK.
● 150 spotkań edukacyjnych- lekcji 45 minutowych
● 4 pikników zdrowotnych  
● 4 „BIEGÓW PO ZDROWIE”
● 1 szkolenie edukacyjno-informacyjne dla pielęgniarek
● 1 szkolenie edukacyjno-informacyjne dla lekarzy
● 2 publikacje po 50 szt. nakładu
● 1 film promujący
● 1 informacyjna strona internetowa 
● 30 000 broszur informacyjnych
● 10 000 Ulotek 
● 300 plakatów
● 3 roll `upów i 2 banery
● gadżety (zegary na nagrody, długopisy, zakładki do książki, smycze, notatniki, piłki antystresowe itp.)

„Zdrowy senior, zdrowy dom i całe środowisko w Piszczacu”
cyklu czwartkowych spotkań organizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu w ra-

mach Saloniku 50+ odbyły się zajęcia z dietetyki pt. „Zdrowy 
senior, zdrowy dom i całe środowisko”, które poprowadziła 
Anna Galczak-Kondraciuk z Piszczaca Jak podkreśliła pro-
wadząca: Zebrani uczestnicy już od pierwszych chwil czyn-
nie uczestniczyli w zajęciach. Szczegółowo zostały omówione 
narządy, które w sposób istotny mają wpływ na odporność, 
czyli jelito cienkie i jelito grube. Po krótkiej lekcji anatomii  
i fizjologii zebrani poznali produkty, które w sposób natural-
ny mają wpływ na budowanie naszej odporności. Są to znane 
i bardzo często używane artykuły spożywcze takie jak: jogurt 
naturalny, ogórki kiszone, kapusta kiszona, cykoria, płatki 
owsiane, otręby owsiane”. Po części teoretycznej uczestnicy 
przystąpili do ćwiczeń, które polegały na przygotowaniu sym-
biotycznej surówki z banana, pomarańczy, liści cykorii, otrąb  

i płatków owsianych oraz jogurtu naturalnego. Surówka została 
wykonana bez dodatku cukru. Zgromadzeni uczestnicy zgodnie 
stwierdzili jednak, żeby potrawa służyła zdrowiu potrzebne są 
nie tylko składniki, ale przede wszystkim serce do jej wykonania 
i radość jej tworzenia dodała Anna Galczak-Kondraciuk. 
Warto podkreślić, że ponad 25 osób z zainteresowaniem słu-
chało prelekcji na temat zdrowego żywienia. Uczestnicy wzię-
li udział  dyskusji. Zadawali pytania i przedstawiali rozwiąza-
nia żywieniowe oparte na podstawie własnych doświadczeń. 
Na kolejne warsztaty dietetyczne zapraszamy w każdy drugi 
czwartek miesiąca podczas których omówione zostaną czyn-
niki mające pozytywny wpływ na rozwój naszego zdrowia.  
Z kolei w najbliższy czwartek 28 kwietnia 2016 w budynku starej 
szkoły obędzie się spotkanie z lekarzem, który dokona pomia-
rów cukru, ciśnienia oraz udzieli porad. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich zainteresowanych.                                         Łukasz Węda

W

PROJEKTY



22

„WIOSnO 2016” w Romanowie
23 kwietnia 2016 r. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
gościliśmy uczestników XXIII Wiosennych Marszy na Orientację 
„WIOSnO 2016”.
Tradycją już jest, iż drugiego dnia imprezy uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
zwiedzają muzeum. Podczas pobytu w Romanowie uczestnicy 
wzięli również udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Największą wiedzą o autorze 
„Starej Baśni” i jego rodzinie w kategorii szkoły podstawowe 
wykazała się Monika Nowicka z PSP w Woli Chomejowej,  
II miejsce zajęła Izabela Skowron również z SPS w Woli Chomejowej  
III miejsce ex aequo zajęły Aleksandra Cieślak z SPS w Woli 
Chomejowej i Wiktoria Skowron z SP Woli Osowińskiej.  
W kategorii gimnazja I miejsce zajęła Julia Żurawska  
z Gimnazjum w Woli Osowińskiej, II miejsce zdobyła Gabriela 
Zielant z Gimnazjum w Woli Osowińskiej, natomiast III otrzymały 
ex aequo uczennice Gimnazjum w Borkach Kinga Obroślak 
i Karolina Pietrzela. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne  
I miejsce przypadło Pauli Frończuk uczennicy LO w Wisznicach, 
II miejsce zdobył Sebastian Wróbel z ZSZ w Borowiu, III miejsce 
ex aequo zajęli uczniowie ZSZ w Borowiu Damian Górski  
i Damian Jaźwiec.
Młodzież, która nie brała udziału w konkursie wiedzy grała  
w gry edukacyjne „Skarby Kraszewskich” oraz „W parku Kra-
szewskiego”, podczas których poznała ciekawostki z życia Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego i jego rodziny oraz topografie pięk-
nego romanowskiego parku.

Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej 
w Kaplicy św. Anny.
Na zakończenie pobytu w Romanowie młodzież posiliła się kieł-
baskami pieczonymi na ognisku.
Organizatorami XXIII Wiosennych Marszy na Orientację „WIO-
SnO 2016” byli UKS „Orientalik” w Żeszczynce, Oddział PTTK 
w Radzyniu Podlaskim, SKKT przy Publicznym Gimnazjum  
w Sosnówce, Samorząd Szkolny Publicznego Gimnazjum w So-
snówce.                                                                                               (d.)

Dzień Ziemi
Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach 14 kwietnia zor-
ganizowała coroczną akcję sprzątania nawiązującą do obcho-
dzonego w kwietniu Dnia Ziemi. Celem akcji było uwrażliwie-
nie młodych osób na współodpowiedzialność za losy naszej 
planety, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe. 
Grupa dzieci i młodzieży zebrała śmieci na Cmentarzu Żydow-
skim w Sławatyczach oraz na terenie go otaczającym. Później 
na placu przy Bibliotece odbyło się ognisko wieńczące wspól-
ną inicjatywę. Przy ognisku piekliśmy kiełbaski ufundowane 
przez GOPS w Sławatyczach. Po jedzeniu nadszedł czas na  
gry zespołowe na świeżym powietrzu. Wszyscy otrzymali tak-
że słodkie niespodzianki. 
W tegorocznym sprzątaniu wzięło udział 25 osób, których po-
stawa i zaangażowanie zasługują na uznanie.                       (MW)

Sadzenie Lasu
W dniu 25 kwietnia 2016 r. z inicjatywy Bractwa Kurkowego, 
które reprezentował Zbigniew Nieścioruk, przy współudziale 
Nadleśnictwa Biała Podlaska oraz Gminy Rokitno, w Pratu-
linie posadzono 1  050 drzew upamiętniając rocznicę Chrztu 
Polski. Teren pod zasadzenie przygotował Mariusz Błażejak 
– właściciel Zakładu Usług Leśnych oraz Jan Lempaszek – 
leśniczy. Przez posadzenie dębów i sosen zagospodarowano 
piękny teren przy Stacjach Drogi Krzyżowej, a pracowali przy 
tym uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Rokitnie. Techniki 
sadzenia zaprezentował młodzieży Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Biała Podlaska Tomasz Bylina. 
W tej pięknej, symbolicznej inicjatywie uczestniczyli także: 
zastępca Nadleśniczego Biała Podlaska Łukasz Szubiczuk, 
leśniczy, szkółkarz Andrzej Bubakiewicz, pracownik nadle-
śnictwa Anna Sawicka, proboszcz parafii Pratulin ks. Jacek 
Guz, wójt gminy  Rokitno Jacek Szewczuk, dyrektor Zespołu 
Szkół Mirosława Szpyruk, Dyrektor Gminnej Instytucji Kultu-
ry w Rokitnie Alicja Jawoszek, którzy jako pierwsi posadzili 
sadzonki dębu. Młodzież bardzo sprawnie poradziła sobie  
z postawionym im zadaniem.                                                       (r.) 

Wspólne ognisko
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KRYSTYNA 
ŁUKASZUK 
Przez całe życie zwią-
zana z gminą Rokitno. 
Dzieciństwo i lata szkol-
ne spędziła w Zaczop-
kach. Gdy wyszła za 
mąż zamieszkała w Lip-
nicy. Jest emerytowaną 
nauczycielką. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego 
z Nauczaniem Początkowym w Chełmie oraz Filologię Rosyjską. 
Trzy lata uczęszczała do Szkoły Muzycznej I stopnia. Od najmłod-
szych lat interesowała się muzyką i robotami ręcznymi. Umie 
grać na pianinie, saksofonie, flecie, mandolinie a także na instru-
mentach perkusyjnych.
Obok muzyki i zainteresowań językiem rosyjskim posiada wiel-
ką pasję, a mianowicie hafciarstwo. Mając pięć lat prababcia 
nauczyła ją podstaw haftu płaskiego i mereżki. Przez następne 
dwa lata wykonywała już hafty wymagające więcej uwagi i po-
święcenia, a były to hafty krzyżykowe i hafty Richelieu. Później, 
w wolnych chwilach, mama nauczyła ją szydełkowania i robót 
na drutach. Jednak koronkowe cudeńka robione na szydełku nie 
sprawiały jej tak wielkiej satysfakcji, jak wyszywanie haftów. Wy-

szywała serwetki, obrusy, bieżniki, a także motywy na ubraniach. 
Jej prace nie miały swojej wystawy, ponieważ w domu nie posia-
da ich za wiele. Te, które robiła z wielkim zaangażowaniem, dla 
własnej przyjemności długo nie utrzymały się w domu, zostały 
bowiem oddane najbliższym osobom jako prezenty. Robiła też 
prace na konkretne okazje np. Pierwsza Komunia Św. czy uro-
czystość ślubu.
Jak mówi sama o swojej pasji „im trudniejszy wzór tym większe 
wyzwanie”. Wyszywa dla parafii komże i alby. W tej pracy wyko-
rzystane były elementy regionalne w postaci kłosów zbóż, czy 
kwiatów takich jak: chaber, mak, ewentualnie stokrotka, kąkol 
czy niezapominajka. 
Zbiera nowe wzory, wyzwaniem dla niej były hafty irlandzkie  
o niespotykanym sposobie układania wzorów i ściegów. Oprócz 
haftu krzyżykowego, haftu wstążeczkowego, szydełkowania i ro-
bienia rzeczy z papierowej wikliny, zajmuje się obecnie frywolitką 
igłową, z której tworzy biżuterię, serwetki i ubrania. Zafascyno-
wana jest japońską techniką robótek ze wstążki – kanzashi.
Jej prace można było oglądać podczas Dożynek Powiatowych  
w Janowie Podlaskim.  W roku 2008 dwukrotnie: podczas Festy-
nu w Lipnicy „Lipnickie Barwy Folkloru”, a także na dożynkach 
powiatowych w Wisznicach. Bierze udział w kiermaszach Bo-
żonarodzeniowych organizowanych w gminie Rokitno. Obecnie 
przygotowuje się do konkursu koronkarskiego w Sitniku. 
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