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1 grudnia
W obecności wójta gminy Wiesława Panasiuka otwarta
została obok świetlicy w Czosnówce kolejna siłownia
zewnętrzna, która od wiosny służyć będzie mieszkańcom
w doskonaleniu tężyzny ﬁzycznej. Obiekt poświęcił
proboszcz paraﬁi pw. Chrystusa Miłosiernego ks. Jacek
Owsianka. Otwarte strefy Aktywności powstały także
w Hrudzie i Worońcu.
4 grudnia
Przed uchwaleniem budżetu gminy na następny rok jego
składniki poddawane były pod dyskusję radnych. Tego dnia
obradowali członkowie komisji oświaty.
5 grudnia
Na ten sam temat obradowali członkowie komisji
infrastruktury.
6 grudnia
Przyszłoroczny budżet był przedmiotem obrad członków
komisji budżetu i ﬁnansów.
7 grudnia
26 uczniów z pięciu gmin powiatu bialskiego uczestniczyło
w 7. edycji konkursu wokalnego o "Srebrny klucz wiolinowy",
imprezy konsekwentnie organizowanej przez GOK. Młodych
solistów, przygotowanych przez nauczycieli muzyki,
podejmował klub kultury GOK w Sworach.
12 grudnia
W klubie kultury GOK w Worońcu nagrano świąteczny
teledysk. Wystąpili w nim członkowie kilku zespołów
śpiewaczych oraz wójt Wiesław Panasiuk, który przekazał
mieszkańcom, gminy najlepsze życzenia świąteczne
i noworoczne.
14 grudnia
W bialskiej restauracji Skala podsumowano doroczną akcję
tygodnika Słowo Podlasia "Warto mieć marzenia".
Przedstawiciele samorządów lokalnych z powiatu bialskiego
przekazali świąteczne upominki wybranym przez redakcję
osobom. Jednym ze sponsorów był wójt Wiesław Panasiuk.
Wręczył on świąteczne prezenty trojgu dzieciom i osobie
dorosłej.
15 grudnia
W świetlicy wiejskiej w Terebeli miał miejsce kiermasz
bożonarodzeniowy przygotowany przez członkinie KGW
"Terra Bella". Oferowano na nim choinki, ozdoby i stroiki
świąteczne, a także ciasta i potrawy. Frekwencja dowiodła,
że pomysł gospodyń był udany. Władze samorządowe

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

5 stycznia br. uczniowie wystawili Jasełka. W sali
gimnastycznej zebrało się środowisko związane ze szkołą
i zaproszeni na tę okazję goście. Uroczystość uświetnili
obecnością m.in.: wójt gminy Wiesław Panasiuk z żoną
Elżbietą, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk,
proboszcz paraﬁi pw. św. Ojca Pio w Rakowiskach
ks. Wojciech Majewski. Po rozpoczęciu spotkania kolędą
"Gore gwiazda Jezusowi" w wykonaniu przedszkolaków oraz
powitaniu gości przez dyrektora Sławomira Adacha
i nauczycielkę Beatę Wereszko, wójt nawiązał do tradycji
organizowania spotkań bożonarodzeniowych w gminie
i złożył zebranym serdeczne życzenia noworoczne. Wystąpiły
zespoły GOK, w tym dniu kolędnicze: Barwinek ze Styrzyńca
oraz Zorza z Cicibora Dużego, dając przepiękny koncert
kolęd i pastorałek. Na zakończenie spotkania uczniowie
zaprezentowali tradycyjne Jasełka z postaciami przypominającymi narodziny Jezusa w betlejemskiej stajence.
Uroczystość przepełniona była radosną atmosferą, wspólnym
śpiewaniem kolęd i nadzieją na spotkanie za rok. (a)

reprezentowali: przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Plażuk, zastępca wójta Adam Olesiejuk oraz dyrektor biura
FZP Konrad Gąsiorowski.
16 grudnia
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe z udziałem
funkcjonariuszy pożarnictwa i przedstawicieli samorządów.
Uczestniczył w nim wójt Wiesław Panasiuk.
17 grudnia
Przedszkolaki z Rakowisk miały okazję spotkać się
z wójtem Wiesławem Panasiukiem, który czytał im bajkę
"Boże Narodzenie Tupcia Chrupcia". Spotkanie wpisało się
w akcję "Cała Polska czyta dzieciom" i jak zapewniają
nauczycielki należało do wyjątkowo udanych.
18 grudnia
Przed południem obradowali członkowie komisji rolnictwa
RG, którzy poprosili o opinie ekspertów. Rzecz dotyczyła
zamiaru budowy kurników w miejscowości Kamieniczne,
w bliskiej odległości od zabudowań mieszkańców. Inwestor
zwrócił się z prośbą o wydanie pozytywnej decyzji
o warunkach zabudowy. W toku obrad uznano jednak,
że planowana inwestycja ma charakter zabudowy
przemysłowej i podjęto decyzję odmowną. Temat budowy
kurników bulwersuje nie tylko mieszkańców wsi
Kamieniczne.
Tego samego dnia odbyła się sesja Rady Gminy, na której
uchwalono budżet gminy na przyszły rok. Integralną jej
częścią było przełamanie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń. Z koncertem kolęd wystąpił zespół Zorza z Cicibora
Dużego. Więcej na str. 4.
20 grudnia
W świetlicy Sławacinka Starego nastąpił ﬁnał akcji
"Gwiazdka dla dzieciaka", zainicjowanej przez miejscowych
strażaków. Zabawki, książki, puzzle, kredki i kolorowanki,
zbierane od 5 do 15 grudnia przekazane zostały maluchom
z oddziału dziecięcego bialskiego szpitala. W zbiórkę darów
zaangażowali się też samorządowcy i studenci Państwowej
Szkoły Wyższej.
Tego samego dnia w Sławacinku Starym miało miejsce
spotkanie druhów OSP z przedstawicielami niemieckiej ﬁrmy,
oferującej mundury i wyposażenie techniczne przydatne
jednostkom OSP.
24 grudnia
Mieszkańcy gminy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy
wigilijnej, przy której rozbrzmiewały kolędy i pastorałki.
Przed świętami w wielu szkołach wystawiono widowiska
jasełkowe. Można przeczytać o nich wewnątrz numeru. (g)
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Z wójtem gminy Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem
rozmawia Istvan Grabowski
Dobiegający końca rok przyniósł kolejny sukces
kierowanej przez pana gminie.
- Mam powody do satysfakcji,
że to nasz samorząd traﬁł
do pierwszej dwudziestki
najbardziej aktywnych gmin
Lubelszczyzny. Na 213 samorządów sklasyﬁkowani zostaliśmy na 13 pozycji. Ranking
przygotował Regionalny
Ośrodek Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Lublinie
wspólnie z Wojewódzkim
Urzędem Statystycznym. Jego
wyniki oparte są o dane
statystyki publicznej za lata
2016-2018. Ocenie poddawane
są wszystkie gminy województwa, z wyłączeniem miast
na prawach powiatu. Poziom
rozwoju gminy oceniany był
wskaźnikiem rankingowym,
wyliczonym w oparciu o 12 elementów mierzących
m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin
na 1 mieszkańca, wydatki na inwestycje, średnioroczny
wskaźnik zadłużenia budżetu gmin, wydatki na administrację
publiczną na jednego mieszkańca w ubiegłym roku,
fundusze z Unii Europejskiej i innych źródeł, stanowiące
dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca, wydatki na
kulturę, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób
ludności, udział osób bezrobotnych w liczbie ludności
i średnioroczny przyrost naturalny. Nie jest to pierwsze nasze
wyróżnienie. W rankingu krajowym aktywnych gmin
znaleźliśmy się na 46 pozycji. Warto w tym miejscu dodać,
że statystycznie większe szanse miały gminy z mniejszą
liczbą ludności. Nasza gmina liczy ponad 14 tys. mieszkańców i należy do największych w województwie.
Jednym z elementów oceny były wydatki na inwestycje.
- W tej dziedzinie od lat jesteśmy w czołówce samorządów
województwa lubelskiego. Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy
na ten cel prawie 18 mln zł, a w tym roku ok. 10 mln zł.
Inwestujemy w budowę utwardzonych dróg, wodociągów
i kanalizacji, odnawialnych źródeł energii, a także placówki
oświatowe. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku
przedszkole samorządowe w Rakowiskach, a w tym roku
żłobek samorządowy w Ciciborze Dużym. Rozpoczęliśmy
też rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie.
Obecny rok miał być nieco skromniejszy w inwestycje
drogowe, najbardziej pożądane przez mieszkańców.
- To prawda. Udało nam się jednak wykonać kilka ważnych
traktów z własnego, a dzięki współpracy z powiatem bialskim
oddaliśmy do użytku dwie bardzo oczekiwane drogi z Białej
Podlaskiej do Grabanowa i Julkowa (9 - kilometrowy
fragment nowej trasy do Rokitna) i z Porosiuk do Jaźwin.
Obie powstały przy znacznym udziale funduszy
zewnętrznych.
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Wspomniał pan o inwestycjach oświatowych.
- Mimo ogromnych wydatków na utrzymanie szkół
(już 12 mln zł z własnego budżetu) nie zlikwidowaliśmy
w ostatnich latach ani jednej placówki oświatowej. Mało tego,
oddaliśmy do użytku dwie nowe, zmniejszając znacznie
dotychczasowe wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków w mieście Biała Podlaska.
Aktualnie najpilniejszym zadaniem jest ukończenie
rozbudowy szkoły w Grabanowie, gdzie wskutek reformy
oświatowej brakuje nam miejsc do nauki. Próbowaliśmy
zabiegać o dotacje w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Ministerstwie Finansów, ale nie otrzymaliśmy stamtąd
zastrzyka ﬁnansowego i zdecydowaliśmy się na rozbudowę
obiektu szkolnego z własnych pieniędzy.
Powodem do chluby wójta są świetlice, kluby kultury
i pracownie ginących zawodów.
- W tej dziedzinie przodujemy w województwie, co
potwierdzały media regionalne i ogólnopolskie. Prawie
każda wieś ma odnowioną i dobrze wyposażoną świetlicę,
a w ośmiu sołectwach funkcjonują pracownie ginących
zawodów, organizujące masę imprez środowiskowych.
Bardzo ważną formą działalności Gminnego Ośrodka
Kultury jest wspieranie i promocja amatorskich zespołów
artystycznych. Aktualnie działa ich piętnaście. Są to
w większości ludowe zespoły śpiewacze, których repertuar
tworzą podlaskie i lubelskie pieśni ludowe, ale też utwory
z innych regionów Polski oraz utwory biesiadne. Od 15 lat
działa teatr obrzędowy wykorzystujący dawne zwyczaje,
zabawy i język. Dla młodszych uczestników organizowane są
zajęcia z tańca folkowego w dwóch zespołach tanecznych:
Macierzanka i Figiel. Od roku swoją działalność rozpoczęła
kapela podwórkowa Caravana. Uzupełnieniem tej oferty są:
kurs nauki gry na gitarze i akordeonie, zajęcia fotograﬁczne,
klub gier planszowych oraz gimnastyka i zumba dla
wszystkich chętnych.
Czego mogą oczekiwać mieszkańcy w najbliższym
roku?
- Chcemy ruszyć z budową i remontami dróg. Złożyliśmy
wniosek na 4 mln zł z krajowego Funduszu Dróg Lokalnych.
Zyskał on akceptację wojewody lubelskiego i oczekujemy na
werdykt premiera. We współpracy z powiatem bialskim
dokończymy budowę drogi asfaltowej z Porosiuk do Jaźwin
(pozostał 1 km). Z pewnością rozpoczniemy remont dworku
w Wilczynie, przeznaczonego na miejsce aktywności
seniorów z naszej gminy. Koszt projektu zamyka się kwotą
2 mln zł, a udało nam się już pozyskać ponad 1 mln zł z dotacji
zewnętrznej. Zamierzamy budować instalacje odnawialnych
źródeł energii. Mamy 1500 zgłoszeń na 16 mln zł. Będziemy
kontynuować rozbudowę szkoły w Grabanowie, aby jesienią
uczniowie mogli korzystać z nowych pomieszczeń.
Przygotowujemy też projekt techniczny wodociągu w Wólce
Plebańskiej. Ponadto złożyliśmy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o remont aż ośmiu świetlic: w Cełujkach,
Ciciborze Małym, Dokudowie, Grabanowie, Krzymowskich,
Porosiukach, Sycynie i Styrzyńcu. Wartość projektu to prawie
600.000 zł. Myślę, że ta wiadomość zadowoli mieszkańców.

Str. 4

Nr 1

Z obrad samorządu

Uroczysty charakter miała ostatnia w roku, dwunasta sesja
Rady Gminy Biała Podlaska. Rozpoczął ją okolicznościowy
teledysk przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury,
w trakcie którego wójt Wiesław Panasiuk złożył mieszkań-

com gminy najlepsze życzenia świąteczne. Następnie zespół
śpiewaczy Zorza z Cicibora Dużego wykonał kilka
współczesnych kolęd, a radni przełamali się opłatkiem.
W części roboczej sesji wójt złożył sprawozdanie
z działalności między sesjami. Radni zaakceptowali
propozycję kierownika GOPS Marleny Makaruk, dotyczącą
przystąpienia gminy do realizacji programu "Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej". Ma on zapewniać
niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym.
Przyszłoroczna edycja tego programu ﬁnansowana
będzie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Sekretarz gminy Grażyna Majewska
przedstawiła założenia gminnego programu proﬁlaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Radni przyjęli
jednogłośnie program oraz związane z nim wydatki,
przewidziane na 141 tys. 720 zł. Jednogłośnie przyjęto
też regulamin przyznawania dodatków za godziny
ponadwymiarowe oraz nagród dla nauczycieli, udzielania
dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym, koszty opłat
za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym oraz
średnią cenę paliwa za dowóz dzieci niepełnosprawnych do
szkół.
Na ﬁnał sesji wójt W. Panasiuk podzielił się reﬂeksjami na
temat przedstawionej do głosowania uchwały budżetowej na
rok 2020. – Nasz budżet ma charakter zrównoważony, na
miarę posiadanych funduszy. Rosnące lawinowo koszty
utrzymania oświaty sprawiają, że musimy szukać
oszczędności gdzie tylko się da i rezygnować z części
wydatków. Oczywiście, mocno kosztuje nas oświata. Na
funkcjonowanie placówek oświatowych przeznaczymy
w przyszłym roku aż 24 miliony 401 tysięcy złotych, przy czym
subwencja oświatowa z MEN nie pokryje nawet
wynagrodzeń dla nauczycieli. Do tego doliczyć trzeba koszty
dowozu uczniów do szkół (978 tys. zł) oraz dotację dla
Urzędu Miasta za opiekę dzieci w przedszkolach i żłobkach
(1 mln 40 tys. zł). Choćby, dlatego nakłady na inwestycje
nie mogą spełnić wszystkich postulatów mieszkańców. Lista
życzeń dotyczących tylko budowy dróg ustalona została na
25 milionów złotych. Będziemy ją spełniali pewnie przez wiele

lat.
Z danych przedstawionych przez skarbnika gminy
Krzysztofa Radzikowskiego wynika, że planowane
dochody gminy wyniosą 69 mln 903 tys. 788 zł, zaś wydatki
72 mln 192 tys. 288 zł. Kwotę
planowanego deﬁcytu w wysokości
2 mln 288 tys. zł pokryje kredyt bankowy.
Wśród wydatków dominować będą
nakłady na pomoc społeczną.
Przeznaczono na nią 26 mln 152 tys. zł,
w tym 17 mln na świadczenia
wychowawcze 500 +. Na funkcjonowanie
Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek
gminnych wydana zostanie kwota
1 mln 700 tys. zł.
Na gospodarkę odpadami gmina wyda
2 mln 159 tys. zł, na dopłaty do
autobusów MZK 610 tys. zł, a na
oświetlenie ulic 579 tys. zł. Z przyszłorocznych inwestycji wymienić można
fundusz sołecki (848 tys. zł), remont
gminnych dróg nieutwardzonych
1 mln 197 tys., budowę dróg
utwardzonych 1mln 400 tys. zł (kwota ta
może zwiększyć się do 4 mln, jeśli
premier zaakceptuje wniosek gminy z Funduszu Dróg
Samorządowych). Dodatkowo 500 tys. zł gmina przeznaczy
na dokończenie budowy drogi powiatowej do Jaźwin
i 570 tys. zł na dotację dla Starostwa Powiatowego za
zrealizowaną w tym roku inwestycję drogową w kierunku
Rokitna. Prawdopodobnie 16 mln zł przeznaczonych
zostanie na realizację półtora tysiąca wniosków
mieszkańców dotyczących odnawialnych źródeł energii

(decyzja należy do marszałka województwa). 1,6 mln zł
kosztować będzie pierwszy etap remontu zabytkowego
dworku w Wilczynie, na który gmina uzyskała już dotację
w wysokości 1 mln zł. Na dokończenie rozbudowy szkoły
w Grabanowie gmina wyasygnowała 800 tys. zł. Ewentualne
zmiany funduszy na inwestycje możliwe będą po pozyskaniu
dotacji zewnętrznych. Budżet uchwalony został większością
głosów, przy trzech wstrzymujących się od głosu radnych
z klubu "Samorządni dla gminy". (g)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i niepowtarzalny czas, na który czekają nie tylko dzieci,

ale i dorośli. W przedszkolu to również wyjątkowy okres.
Przygotowania do nich rozpoczęły się już na początku
grudnia. Każda z sal została przystrojona w świąteczne
dekoracje, a dzieci z każdej grupy przedszkolnej ubierały
choinkę. Już pod koniec listopada "napisały" listy
do św. Mikołaja – rysunki tego, o czym marzą.
Szóstego grudnia w Mikołajki, w przedszkolu
pojawił się wspaniały gość Święty Mikołaj, który
w ciekawy sposób opowiedział dzieciom skąd się
wziął zwyczaj obdarowywania prezentami,
a potem rozdał im tak długo wyczekiwane
upominki. Radość była ogromna. Każdy bez
względu na wiek uwielbia magię tych świąt, kiedy
wszystko wkoło pachnie pomarańczami, jabłkami
i słodkim cynamonem. Świąteczne drzewko
udekorowane ręcznie robionymi ozdobami,
mieniącymi się lampkami, szklanymi bombkami,
a szczególnie prezenty, to ulubiony element
każdych świąt Bożego Narodzenia. Jednak
dekoracje świąteczne nie ograniczają się jedynie
do choinki. Ogromną popularnością cieszą się
także własnoręcznie wykonane stroiki i ozdoby, które później
zdobią nasze stoły czy domy. Ten niezwykły czas, na który
czekają nasze pociechy, daje szereg możliwości spędzenia
go z dziećmi. Dlatego 11 grudnia 2019 r. przedszkole
odwiedziła jedna z babć podopiecznych, jednocześnie

śpiewaczka zespołu Wrzos. Wykonała z dziećmi piękne
stroiki bożonarodzeniowe. Maluchy bardzo chętnie
i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w tych
warsztatach, Każdy wykonał stroik dla swoich
rodziców i wręczył go podczas spotkania
jasełkowego, jakie odbyło się 17 grudnia 2019 r.
W ramach przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia dzieci także piekły pierniki. Zwyczaj
ten to już tradycja w przedszkolu. Wspólne
wałkowanie ciasta, wykrawanie różnych kształtów
przy pomocy specjalnych foremek i pieczenie,
sprawiły dzieciom wielką radość. Przygotowanie
słodkości bardzo się dzieciom podobało,
a w przedszkolu unosił się wspaniały aromat
pieczonych pierniczków, który wprawiał
wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój. Była to
jednocześnie wspaniała okazja do utrwalenia zwyczajów
bożonarodzeniowych. 13 grudnia odbyły się zajęcia otwarte
z rodzicami z grupy Biedroneczek. Dzieci przedstawiły
montaż słowno – muzyczny na temat narodzin Jezusa.

Mali artyści pełni emocji i pozytywnej energii
zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności. Dzieci
przebrane w piękne stroje recytowały swoje role, tańczyły
i z zapałem śpiewały kolędy. Po zakończeniu części
artystycznej przyszedł czas na złożenie życzeń
świątecznych oraz dekorowanie
pierniczków różnokolorowymi lukrami
i barwnymi posypkami. Rodzice wspólnie
ze swoimi pociechami kolędowali przy
świątecznym stole. Przedszkolaki z grupy
Żabek i Pszczółek zaprezentowały
rodzicom przedstawienie jasełkowe,
które cieszyło się wielkim uznaniem
wśród zaproszonych gości. Nie zabrakło
upominków dla dzieci oraz prezentów dla
rodziców. Następnie wszyscy razem
kolędowali przy słodkim poczęstunku.
18 grudnia dzieci z oddziału i punktu
przedszkolnego pojechały na występ
w wykonaniu studentów do Państwowej
Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II
na spektakl bożonarodzeniowy
"Betlejemska droga". Dzieci były
zachwycone występem, a ich miny mówiły
wszystko. To był wspaniały, pełen ciepła
i miłości czas spędzony w społeczności
przedszkolnej. (a)
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Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Rada Powiatu Bialskiego ogłosiła rok 2019 Rokiem Kultury
Ludowej w powiecie. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach
Dużych czynnie włączyła się w kultywowanie tradycji
ludowych. Zorganizowano szereg różnorodnych
przedsięwzięć, mających na celu ukazanie dzieciom piękna
kultury ludowej naszego regionu. Poprzez podjęte działania
rozwijano poczucie tożsamości kulturowej, przekazywano
obyczaje i historię. Kultywując w szkole tradycje ludowe,
dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami
wykonały kraszanki i przystąpiły do konkursu
na "Najładniejszą palmę wielkanocną", i "Najpiękniejszy stroik świąteczny", wykonały ozdoby
i palmy na szkolny kiermasz wielkanocny.
Przedszkole przystąpiło też do Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała".
Projekt jest okazją do budzenia wśród dzieci
poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.
W każdym miesiącu podopieczni poznają tradycje,
obyczaje i piosenki ludowe. Chętni zaś uczestniczą
w zajęciach z plecionkarstwa, organizowanych
przez klub kultury GOK w Woskrzenicach Dużych.
W ramach zajęć dzieci tworzą piękne wytwory
z papierowej wikliny. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem. Przedszkolaki odwiedziły ﬁlię
Biblioteki Gminnej. Miały też okazję uczestniczenia
w zajęciach, podczas których zdobyły wiedzę na
temat tradycji ludowych naszego regionu. Poznały
podlaski strój ludowy, mogły kolorować ilustrację
przedstawiającą strój, największą jednak uciechą
przedszkolaków była możliwość przymierzenia wybranych
elementów stroju. Zajęcia na długo pozostaną w pamięci
dzieci. Przed listopadowym Świętem Zmarłych, uczniowie
odwiedzili cmentarz paraﬁalny w Woskrzenicach Dużych
i zapalili znicze na grobach oﬁar wojennych oraz ludzi
zasłużonych dla Polski. Patriotyczne wychowanie jest
wpisane w edukację dzieci. W ramach zadania, z okazji
11 listopada dzieci z wszystkich grup przedszkolnych pod
kierunkiem Sylwii Koszołko, Anny Koszołko oraz Marty
Panasiuk przygotowały akademię w rocznicę odzyskania

niepodległości. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały
piosenki, aby udowodnić, że bardzo kochają swój kraj. Z tej
okazji zaproszono do szkoły lokalny zespół ludowy Wrzos.
Panie z zespołu uświetniły Narodowe Święto Niepodległości
śpiewając piosenki o tematyce patriotycznej i ludowej.
W dalszej części czytały dzieciom legendy i wiersze z tomiku
poezji ludowej "Sercem pisane" Walentyny Dubaniewicz naszej lokalnej poetki. W ramach obchodów roku Kultury

Ludowej zorganizowano również Dzień Muzyki Ludowej
u przedszkolaków. Z tej okazji zaproszono Jakuba Gdelę,
instruktora Gminnego Ośrodka Kultury na wspólne
śpiewanie i tańce przy muzyce ludowej. 17 grudnia 2019 r.
odbyła się Gala Kultury powiatu bialskiego w Janowie
Podlaskim połączona z podsumowaniem Roku Kultury.
Szkoła z Woskrzenic Dużych otrzymała specjalne
podziękowanie za podejmowane inicjatywy: promocję
tradycji, obrzędowości, wielopokoleniowej wymiany, dzięki
którym kultura ludowa może rozwijać się z całym bogactwem
i różnorodnością. (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Korytarz szkolny stał się miejscem wystawy ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego "Józef Piłsudski i Jego Legiony".
Składało się na nią 15 plansz dokumentujących losy żołnierzy Komendanta, walczących na terenach południowego Podlasia.
Wystawa została otwarta
5 grudnia ub. r. w rocznicę
urodzin marszałka
Piłsudskiego. Oglądali ją:
p r a c o w n i c y s z k o ł y,
uczniowie oraz zainteresowani rodzice.
Wyjątkowość wystawy
polega na pokazaniu
przez jej autora wydarzeń
związanych z naszym
regionem. Wystawa
prezentowana była przy
okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości
w kilkunastu miastach
Polski. (a)
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Konkurs „Czysta Ziemia”

W 12. edycji konkursu "Czysta Ziemia" wyróżnienie
otrzymała Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników
Podlaskich w Hrudzie. Głównym celem było

rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży właściwej
postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony
powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed
zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. Do głównych
zadań konkursowych należą działania w zakresie edukacji
ekologicznej, zbiórka odpadów nadających się do
powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego

otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne, które powinny
znajdować swój ﬁnał w corocznej ogólnoświatowej akcji
"Sprzątanie Świata". Koordynatorem konkursu była
nauczycielka biologii Ewa Gala.
W zakresie edukacji ekologicznej przeprowadzono
następujące działania: "Sprzątanie świata" w ramach
zainicjowanej przez Prezydenta RP akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw - uczniowie naszej szkoły sprzątali las
w okolicach Kaliłowa; sprzątanie najbliższej okolicy;
wycieczki szkolne bliższe i dalsze, (Morze Bałtyckie, Ziołowy
Zakątek); szkolne konkursy wiedzy; szkolne konkursy
plastyczne między innymi "Chrońmy nasze gatunki";
najlepsze prace zostały wysłane do Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, który był organizatorem konkursu pod
tym samym tytułem; projekty przyrodnicze "Cztery żywioły",
"Dobre rady na odpady"; propagowanie treści ekologicznych
( gazetki szkolne, kącik czytelniczy); dbanie o środowisko
lokalne - tradycją naszej szkoły jest sadzenie symbolicznego
drzewka przez uczniów klasy VIII na zakończenie roku
szkolnego. Ponadto odbyła się zbiórka surowców wtórnych.
Zbierano miedzy innymi baterie i akumulatory, szkło, plastik,
papier i tekturę, puszki aluminiowe, nakrętki butelek PET,
zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Społeczność szkolna włączyła się do akcji ekologicznej
organizowanej przez Green Ofﬁce Ecologic "Szkole
pomagamy i świat oczyszczamy". Uczniowie, którzy
wyróżnili się w wykonywaniu zadań ekologicznych to:
Arkadiusz Wasiluk, uczeń klasy VIII oraz Weronika
Oleksik, uczennica klasy VI. (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Społeczność szkolna zorganizowała, wzorem lat
poprzednich, zbiórkę na rzecz bialskiego schroniska
dla zwierząt "Azyl" pod hasłem "Pomóż zwierzętom
w schronisku". Uczniowie chętnie włączyli się w akcję,
przynosząc, najbardziej potrzebne bezdomnym
zwierzętom: karmę, obroże, koce i kołdry. Akcja okazała się
sukcesem organizacyjnym. Udało się zebrać 470 kg

najpotrzebniejszych rzeczy. Klasa II, licząca zaledwie
10 uczniów, zebrała najwięcej, bo aż 97,36 kg, Drugie
miejsce w zbiórce zajęła klasa VI, której uczniowie zebrali
67,44 kg , a trzecie miejsce oddział przedszkolny, w którym
dzieci zebrały 60,77 kg. Wszystkie klasy zostały nagrodzone
wyróżnieniem, a zwycięska klasa, razem z wychowawczynią
Dorotą Chachulską i koordynatorem akcji Jolantą Madej
pojechała do schroniska, aby przekazać zebrane dary.
W nagrodę pojechali również uczniowie, którzy najwięcej

zebrali w swoich klasach.
W schronisku uczniowie mieli szansę zobaczyć z bliska
warunki, w jakich przebywają zwierzęta. Pracownicy
oprowadzili uczniów po obszernym terenie schroniska,

zapoznali z zasadami jego funkcjonowania i opowiedzieli
kilka, niestety smutnych historii przebywających tam
zwierząt. Dzieci miały również okazję wyprowadzić na
spacer psy, co sprawiło wszystkim dużo radości i było
niezapomnianym doświadczeniem. (a)
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4 stycznia sala świetlicy wiejskiej w Sławacinku Starym
wypełniła się do ostatniego miejsca. Z inicjatywy

jako ostatni Barwinek ze Styrzyńca wykonywał:, "Dlaczego
dzisiaj?", "Chwalcie dziecinę", "Jakieś światło nad Betlejem".

miejscowego zespołu śpiewaczego koncertowały trzy grupy
ludowe: Jutrzenka z akompaniamentem harmonisty
Zdzisława Marczuka, Sitniczanie z akordeonistą Jakubem
Gdelą i Barwinek z akordeonistą Andrzejem Stępką
i grającym na bębenku Janem Juźko. Zaproponowali oni
mniej znane słuchaczom kolędy i pastorałki. W wydaniu
Jutrzenki ze Sławacinka Starego można było usłyszeć:
"Wielkie Bożę Narodzenia", "Dzieciątko się narodziło"
i "Betlejemskie pole śpi". Sitniczanie z Sitnika zaproponowali:
"Z narodzenia Pana", "Jezusa narodzonego wszyscy
witajmy" i "Przychodzimy do stajenki". Natomiast śpiewający,

Po dorosłych wykonawcach popisywali się uczniowie klasy I
Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym. Przygotowali oni
tradycyjne Jasełka z oryginalnymi kostiumami i rekwizytami.
Na ﬁnał wystąpiła miejscowa, dobrze znana wykonawczyni
Wiktoria Szczepanowska, która zachęciła obecną
w świetlicy publiczność (głównie rodziców siedmioletnich
pociech) do wspólnego śpiewania dobrze znanych kolęd typu
"Dzisiaj w Betlejem". czy "Przybieżeli do Betlejem pasterze".
Warto dodać, że impreza z kolędą w haśle odbywała się
w Sławacinku Starym po raz drugi. (g)

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

6 grudnia ub.r. uczniów odwiedził Święty Mikołaj. Co
prawda nie było śniegu i sań, ale oczekiwanemu gościowi
udało się przybyć z odległej Laponii. Dzieci z przedszkola,
oddziału przedszkolnego i z starszych klas czekały z wielką
niecierpliwością w swoich salach na wizytę Mikołaja. Było
mnóstwo śmiechu i radości. Dzieci śpiewały piosenki
o Mikołaju oraz recytowały wierszyki. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały od gościa to, na co najbardziej
czekały, czyli prezenty. Był to dzień pełen radości i uśmiechu,
który niewątpliwie wprowadził wszystkich w okres
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. (a)

Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Na cztery dni przed Wigilią uczniowie z klasy VII
pod opieką Tomasza Micha wystawili jasełka
bożonarodzeniowe z oryginalnymi strojami
i rekwizytami. Kolędy wykonane przez dzieci
z oddziału przedszkolnego oraz z klasy II
wprowadziły społeczność szkolną w prawdziwie
świąteczny nastrój. Po gorąco oklaskiwanym
przedstawieniu dyrektor szkoły Beata Zydlewska
złożyła zebranym w sali gimnastycznej najlepsze
świąteczne życzenia i przełamała się opłatkiem. (a)
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Do miłej tradycji śpiewania kolęd nawiązali w tym roku
najmłodsi mieszkańcy gminy. 17 grudnia 3-osobowa
reprezentacja dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Rakowiskach odwiedziła Urząd Gminy, aby złożyć

Po występie złożyły życzenia świąteczne pracownikom
Urzędu Gminy. W podziękowaniu otrzymały efektowne
upominki. – To było wzruszające doznanie, gdy kilkuletnie
szkraby pięknie śpiewały i recytowały bez cienia tremy.

kierownictwu władz samorządowych najlepsze życzenia
świąteczne. W gabinecie wójta Wiesława Panasiuka
przebrane za aniołki maluchy zaprezentowały
bożonarodzeniowy program z kolędami i pastorałkami.

Miło było ich posłuchać. Podziękowania należą się
wychowawczyni, która ich solidnie przygotowała do
świątecznej wizyty – stwierdził wójt Wiesław Panasiuk. (g)

Głośne czytanie dzieciom
ma wie zalet. Uczy
najmłodszych języka,
rozwija ich wyobraźnię,
poprawia koncentrację,
a przy tym bawi. Dlatego
nauczycielki Przedszkola
Samorządowego
w Rakowiskach chętnie
c z y t a j ą s w o i m
wychowankom. 19 grudnia
ub. roku przedszkolaki
miały okazję spotkać się
z wójtem Wiesławem
Panasiukiem, który czytał
im bajkę "Boże Narodzenie
Tupcia Chrupcia". Ulubiony
bohater najmłodszych
w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja obiecywał być lepszy
i grzeczniejszy. Takie deklaracje złożyli też mali słuchacze.

Dzięki wójtowi dzieci poznały nowe przygody swojego
ulubionego bohatera. Siedzące w skupieniu szkraby słuchały
z uwagą, a na ﬁnał zgotowały czytającemu burzliwe owacje.
Spotkanie wpisało się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom"
i jak zapewniają nauczycielki należało do wyjątkowo
udanych. Nie zabrakło miłej niespodzianki, czyli poczęstunku
słodyczami i pomarańczami. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

4 grudnia 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wraz z wychowawcami: Barbarą Panasiuk i Joanną
Grochowską wybrały się na mikołajkową wycieczkę do sali zabaw "Przystań zabawy" w Woskrzenicach Dużych. Głównym
celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności, orientacji w przestrzeni, integracja grup
rówieśniczych oraz możliwość radosnego spędzenia czasu. Przez dwie godziny dzieci znakomicie bawiły się, pokonując tory
przeszkód, zjeżdżając do basenu wypełnionego piłeczkami i wdrapując się na ściankę wspinaczkową. Niektórzy pokonywali
własne lęki i słabości mierząc się z trudnościami znajdującymi się na sali. Śmiech i radość na twarzach dzieci, które mimo
zmęczenia nie miały ochoty opuszczać tej bawialni, świadczyły zdecydowanie o tym, że wyjazd do Woskrzenic Dużych
należał do bardzo udanych. Spalone kalorie dzieci uzupełniły podczas pobytu w pizzerii, gdzie zajadały się pyszną pizzą
i samodzielnie kupowanymi owocowymi sokami. Dzieci wróciły zmęczone, ale bardzo zadowolone z tak wesoło spędzonego
dnia. (a)
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Szkoła Podstawowa ze Sławacinka Starego

Wychowanie w miłości do ojczyzny, kultywowanie polskich
tradycji, przywiązanie do kraju ojczystego i ludzi w nim
żyjących jest elementem nauki już na etapie edukacji
przedszkolnej. Aby w przyszłości dziecko rozumiało tak

"Pałacyk Michla", "Niepodległość", ale to "Łączka, łączka
zielona" w wykonaniu sześciolatków pod kierunkiem
wychowawczyni Renaty Walczuk skradła serca jury.
Przyznało ono Zerowiakom pierwsze miejsce w kategorii

abstrakcyjnie brzmiące słowa: Polak – patriota – Polska –
moja ojczyzna, należy "małymi kroczkami" przybliżać obraz
kraju, rozniecać iskierkę patriotyzmu. Do miana patrioty
dorastamy, bowiem przez całe życie, a w kształtowaniu
postaw patriotycznych poważną rolę odgrywają przeżycia
i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Takim niezwykłym
doświadczeniem był dla Zerowiaków ze Szkoły Podstawowej
w Sławacinku Starym udział w trzecim Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej "Mali patrioci",
zorganizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową
w Sielczyku. Wybrzmiewały znane pieśni: "Przybyli ułani",

zespołów. Zagrało wszystko: wybór utworu, aranżacja,
stroje, ale przede wszystkim radosne wykonanie.
28 listopada ub. roku dzieci zaprezentowały utwór w sali
widowiskowej BCK podczas gali honorowej pod patronatem
prezydenta miasta. Na zakończenie uroczystości z ust
wszystkich małych uczestników wybrzmiało radosne: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem.
Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś kochał także ją
i ty, i ty, i ty!. Bierzmy z nich przykład. (a)

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele inspirowani
inicjatywą szkolnego Klubu Wolontariatu, po raz pierwszy
przystąpili do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka".
Po zapoznaniu się z potrzebami wielu rodzin, wybrano

produkty przydatne w życiu codziennym, których
potrzebowała rodzina, oraz drobne upominki. Pakowanie
paczek sprawiło tez wiele radości. Przygotowano ich
9 wypełnionych po brzegi. Tak przygotowane prezenty

jedną, której zdecydowano się pomóc, zaspokoić codzienne
potrzeby i spełnić chociaż w niewielkim stopniu jej
marzenia. Uczniowie i rodzice szybko podjęli inicjatywę,
a ich oﬁarność, szczerość i bezinteresowność przerosła
wszelkie oczekiwania. W akcję włączyli się również: dyrektor,
nauczyciele i pracownicy szkoły. Udało się zebrać wszystkie

zawieziono do wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy
zajęli się ich dostarczeniem do przegrzebującej rodziny.
Uczniowie każdego roku uczestniczą także w akcji
"Marzycielska poczta". Wzorem lat ubiegłych wykonano
wiele pocztówek świątecznych, które wraz z życzeniami
wysłano do chorych kolegów. Dzięki temu uczniowie uczą się
wsparcia i szacunku wobec słabszych i potrzebujących. (a)
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Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Podobnie, jak w latach poprzednich, wolontariusze z Hruda włączyli się
do ogólnopolskiej akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Tegoroczna
akcja skupiła się na pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. To właśnie dla nich młodzi wolontariusze prowadzili
zbiórkę żywności oraz środków czystości. 22 listopada w sklepie Lewiatan
w Rakowiskach kwestowali: Mirosław Sucharzewski z córką Aleksandrą
(kl. VI) i z Polą Kazanecką (kl. V), a w późniejszych godzinach Agnieszka
Sieczko z córką Gabrielą (kl. V) i z Weroniką Oleksik (kl.VI). W zbiórkę
produktów żywnościowych w sklepie Lewiatan w Hrudzie zaangażowani
byli: Joanna Panasiuk, Dorota Wachowiec i Bernadetta BartniczukŁaszczuk oraz uczniowie Zoﬁa Panasiuk (kl. II), Jakub Wachowiec
(kl.VI) i Zuzanna Łaszczuk (kl. VI). Na rzecz akcji w sklepie w Ossówce
zbiórkę prowadziły: Beata Wawrzyniuk z córką Julią (kl. III). Uczniowie tej
szkoły wsparli akcję 27 listopada ub. r. Zabawa andrzejkowa została
połączona jednocześnie ze zbiórką na rzecz potrzebujących. Nad
organizacją akcji czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Jolanta
Madej. (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Czas oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia jest radosnym okresem w życiu
każdego człowieka, zarówno dziecka,
jak i osoby dorosłej. W ramach współpracy
szkoły z rodzicami zorganizowano dwudniowe
spotkanie. Które miało uczynić przygotowania
do świąt przyjemniejszymi. Uczniowie klasy III
wraz z rodzicami wzięli udział w warsztatach
artystycznych przeprowadzonych przez
wychowawczynię Beatę Wereszko.
27 listopada ub. r. odbyła się część kulinarna.
Dzieci przy wsparciu rodziców upiekły pyszne
pierniczki i przepięknie je udekorowały. Druga
część miała miejsce 9 grudnia, kiedy wspólnie
przygotowano piękne świąteczne lampiony
i mikołaje. Wszyscy wykazali się inwencją
twórczą i dużym zaangażowaniem. Kolorowe
pierniczki i świąteczne lampiony zostały
przekazane na kiermasz szkolny
zorganizowany przez radę rodziców. To był
wyjątkowy czas. (a)
Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim

W drugim tygodniu grudnia dzieci
z punktu przedszkolnego upiekły
zgodnie z przedświąteczną tradycją
pyszne świąteczne pierniczki.
Z udziałem pań instruktorek dzieci
mieszały składniki, wygniatały i wałkowały ciasto zgodnie z przepisem
jednej z babć. Najwięcej radości
sprawiło wykrawanie ciasteczek
foremkami o świątecznych kształtach.
Gdy pierniki były gotowe, z pomocą
przy ich dekorowaniu przybyli rodzice,
oraz starsi koledzy i koleżanki z kl.0.
Zabawa była doskonała, a pierniki
wyglądały i smakowały wyśmienicie.
(a)
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najlepszym przyjacielem. Dziś wielu rodziców i pedagogów
zadaje sobie pytanie, jak w dobie internetu i telewizji zachęcić
dzieci do czytania. Z pomocą przychodzi projekt skierowany
do dzieci w wieku 3-6 lat, realizowany w ramach kampanii
"Mała książka - wielki człowiek", do którego włączyła się
Gminna Biblioteka Publiczna. By przybliżyć dzieciom i rodzicom szczegóły programu, 21 listopada ub. r. najmłodsze
dzieci z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Ortelu Książęcym Drugim odwiedziła Katarzyna Mikiciuk
z biblioteki w Perkowicach.
Przedszkolaki otrzymały Karty Małego Czytelnika do
zbierania punktów, które są przyznawane podczas
wypożyczania książek w bibliotece oraz wyprawkę
czytelniczą, którą stanowi książka dostosowana do wieku
i potrzeb dziecka oraz broszura zawierająca szereg
argumentów zachęcających dorosłych do głośnego czytania
dzieciom. Rodzice otrzymali niezbędne informacje do tego,
by móc zapisać swoje pociechy do biblioteki. Dzięki tej
wizycie biblioteka zyskała nowych czytelników. (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

Dzieci z punktu przedszkolnego
zaangażowały się w pomoc Oliwce Rabczuk,
która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA),
bardzo rzadką chorobą o podłożu
genetycznym. Przedszkolaki pod kierunkiem
wychowawców Edyty Rafalskiej i Sylwii
Sawiuk oraz przy wsparciu dyrektora szkoły
Sławomira Adacha przygotowywały:
dekoracje, stroiki i ozdoby
bożonarodzeniowe. Akcję zainicjowała
mama jednego z przedszkolaków Aneta
Pykacz, która przygotowała też piękne
ozdoby na kiermasz. Oliwka w towarzystwie
rodziców odwiedziła przedszkolaków
5 grudnia ub. roku. Wykonane samodzielnie
ozdoby zostały wystawione na kiermaszu
przedświątecznym. Cały dochód ze sprzedaży artykułów przeznaczony zostanie na
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
dziewczynki. Wszyscy, którzy chcą pomóc Oliwce, mogą to
zrobić poprzez przekazanie 1% swojego podatku na jej
rzecz. Aby to zrobić, należy w rozliczeniu PIT wpisać numer

KRS Fundacji "Serca dla Maluszka" 0000387207
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy "Oliwia Rabczuk". (a)

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

5 grudnia 2019 r. dzieci z punktu przedszkolnego oraz
zerówki spotkali się z funkcjonariuszami policji. Policjanci
opowiadali o swojej pracy i pokazywali sprzęt, którym
posługują się, na co dzień. Najmłodsi przypomnieli sobie
numery alarmowe oraz dowiedzieli się jak zachowywać się
w sytuacjach zagrożenia. Policjanci zwrócili również
uwagę na fakt, że w trakcie jazdy samochodem należy
dbać o swoje bezpieczeństwo i przypominać rodzicom
o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
rad i wskazówek zaproszonych gości. Brali aktywny
udział w pogadance, chętnie odpowiadali na pytania
funkcjonariuszy jak również dzielili się z nimi spostrzeżeniami i uwagami na temat przeżytych wydarzeń oraz
zaobserwowanych sytuacji. (a)
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Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi
i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność
i miłość wszystkich wokół. Dzieci i dorośli z niecierpliwością
oczekują ich
nadejścia. Okres
poprzedzający
ten magiczny
czas był w szkole
niezwykle
pracowity,
b o w i e m
uczniowie klasy I
przygotowywali

klasy I Ewą Nitek, uczniowie byli perfekcyjnie zorganizowani,
przygotowani i pokazali, że drzemie w nich potencjał
aktorski, zaś stroje przygotowane przez rodziców były
dopełnieniem całości projektu. Jasełka były wspaniałe.
Uczniowie pokazali świetną grę aktorską. Na zakończenie
uczniowie złożyli wszystkim zebranym życzenia
świąteczne. Wzruszona publiczność nagrodziła świąteczny
występ uczniów naszej szkoły gromkimi brawami
i słodkościami. Czas spędzony w tym cudownym miejscu
zostanie na długo w naszej pamięci. Premiera Jasełek
miała miejsce w szkole 20 grudnia ub. r. Oklaskiwało ją
liczne grono rodziców.(a)

się do bożonarodzeniowych Jasełek. Na
zaproszenie uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni
Inwalidów "Elremet" w Białej Podlaskiej
i uprzejmości Anny Kosieradzkiej
13 grudnia 2019 roku uczniowie
wprowadzili przemiłą publiczność
w świąteczny, bożonarodzeniowy
nastrój, przedstawiając jasełka.
Aktorzy przygotowywali się pod okiem
Edyty Biernackiej-Jówko, zaś Teresa
Olesiejuk zadbała o oprawę muzycznowokalną z reprezentacją szkolnego
chóru. Dzięki współpracy z wychowawcą

Szkoła Podstawowa w Sitniku

20 grudnia 2019 r. podniosły nastrój udzielił się szkolnej
społeczności. W obecności rodziców i pedagogów uczniowie

wystawili bożonarodzeniowe Jasełka "Tobie mały Panie".
Przygotowała je z efektownymi rekwizytami Anna
Mroczkowska. Widowisku w pięknym wykonaniu dzieci
uzupełniły kolędy wykonywane przez zespół śpiewaczy

Sitniczanie, wychowanków wszystkich oddziałów klasowych
oraz grono pedagogiczne. Kolędy wprowadziły zebranych

w świąteczny nastrój. Życzenia świąteczno-noworoczne
złożyły obecnym na uroczystości dyrektor szkoły Marzena
Demeszko i przewodnicząca Rady Rodziców Justyna
Paszkiewicz. To był dla wszystkich magiczny dzień. (a)

Str. 14

Nr 1

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Przygotowania do świąt rozpoczęły się w szkole w połowie
grudnia. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Marta
Kasabudzka przeprowadziła 16 grudnia otwarte zajęcia

dla przedszkolaków "W świątecznym nastroju".
Uczestniczyli w nich również rodzice malców
i dziadkowie. Miały one integrować i pogłębiać
więzi rodzinne podczas wykonywania stroików
i wieńców świątecznych. Znalazł się też czas na
zabawę ilustracyjno – ruchową ze śpiewem
"Uśmiechnij się", zabawę integracyjną "Pieczemy
ciasto", kalambury słowne "Świąteczne
prezenty", słuchanie opowiadania A. Galicy,
"Komu potrzebne jest Boże Narodzenie"
i wspólne śpiewanie kolęd. Nie tylko najmłodsi
świetnie się bawili, ujawniając kreatywność
podczas wykonania prac.
19 grudnia katecheta Tomasz Mich wraz
z młodszymi uczniami i Radą Rodziców
przygotował Wigilię szkolną. Rozpoczęło ją przedstawienie
jasełkowe "Po kolędzie". Widzowie obejrzeli moralitet
o upadku grzesznika Heroda, który wzgardził

nowonarodzonym Bogiem. W świąteczną atmosferę
wprowadził również zebranych koncert kolęd. Przygotowały
go wszystkie klasy i dzieci z oddziału przedszkolnego. Potem
były życzenia dyrektor Bogumiły Chodun, dzielenie się
opłatkiem i składanie życzeń, a na koniec słodki poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców.
Ponadto przed świętami przeprowadzono ogólnopolską
kampanię "Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj",
której koordynatorem była Agnieszka Kakietek. Akcja miała
przeciwdziałać fonoholizmowi, uzależnieniu się dzieci od
telefonu, wzmacnianiu więzi rodzinnych i kultywowaniu
tradycji świąt Bożego Narodzenia. Dzieci mogły ćwiczyć
pisanie życzeń, właściwe adresowanie pocztówki pod okiem
rodzica i zobaczyć, że życzenia można przesyłać za pomocą
sympatycznych pocztówek, które szkoła otrzymała w liczbie

150 od gdańskiej fundacji "Dbam o mój zasięg". Więcej
o tradycjach bożonarodzeniowych uczniowie i rodzice mogli
przeczytać w szkolnej gazetce "Podstawka". (a)

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie z klasy piątej w specjalnie przygotowanych

kostiumach oraz w scenograﬁi nawiązującej do Betlejem,
przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród
śpiewu Aniołów do żłóbka nowo narodzonemu
Dzieciątku, pokłony złożyli królowie, pastuszkowie
i dzieci. Inscenizacja przeplatana była pięknymi
kolędami i pastorałkami. Dzieci, choć małe świetnie
wcieliły się w role. Śpiewały znane pastorałki
i kolędy. Ku wielkiemu zaskoczeniu widzów, były
niezapomniane partie solowe. Śpiewom towarzyszyły
dźwięki gry na dzwoneczkach i marakasach. Pokazy
aktorskie kilkuletnich aktorów przyszli zobaczyć
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Dla wszystkich
obecnych były to wyjątkowe chwile, czego dowodem
były brawa od publiczności. Na zakończenie głos zabrał
dyrektor Jacek Kisiel. Podziękował małym
wykonawcom i przy okazji złożył wszystkim obecnym
życzenia świąteczne. Przedstawienie jasełkowe było
sposobnością wejścia w piękną atmosferę świąt
Bożego Narodzenia oraz lekcją miłości, zadumy
i reﬂeksji nad istotą świąt. (a)
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19 grudnia odbyło się w szkole wspólne kolędowanie,
połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie
klas I-VIII, oraz najmłodsi z punktu przedszkolnego i oddziału
przedszkolnego przygotowali występ artystyczny. Były to

jasełka przygotowane pod kierunkiem Heleny Bieleckiej,
kolędy przygotowane pod kierunkiem Teresy Olesiejuk,
Michała Łapickiego, Agnieszki Stempelku oraz tańce

uczniów klasy I, II, V i VII przygotowane przez Natalię
Sałamatow. W świąteczną atmosferę wprowadziły
zebranych dzieci, które przypomniały wydarzenia sprzed
ponad dwóch tysięcy lat. Wtedy to w Betlejem narodziło się
Boże Dzieciątko. Uczniowie wcielili się
w role: Maryi, Józefa, pasterzy, aniołów,
trzech króli i dzieci przybywających
złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu
w ubogiej stajence.
Uroku inscenizacji nadały kolędy
prezentowane przez dzieci z punktu
przedszkolnego i uczniów klasy I, które
napełniły wszystkich świąteczną radością.
Kolędy przygotowane były pod okiem
Anny Gryty i Natalii Sałamatow. Dzieci
prezentowały piosenki wraz z układem
tanecznym z okazji zbliżającego się Dnia
Babci i Dziadka. Dyrektor szkoły Emilia
Kisielewska złożyła w imieniu wszystkich
pracowników szkoły serdeczne życzenia
drogim gościom i zaprosiła na
poczęstunek. Babcie i dziadkowie
nie kryli wzruszenia, gdy wnuki wręczały
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Spotkanie
upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze. Babciom
i dziadkom życzymy 100 lat. (a)

Szkoła Podstawowa w Sworach

Pod takim hasłem odbyło się w Szkole Podstawowej
w Sworach przedświąteczne kolędowanie. Zanim jednak
poszczególne klasy pochwaliły się swoimi umiejętnościami,
uczniowie kl. V b wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój
recytacją wierszy o "Grudniowej pięknej nocy", o łamaniu się
opłatkiem. Między wierszami można było zobaczyć ubieranie
choinki czy przygotowywanie wigilijnego stołu oraz usłyszeć
piosenki w wykonaniu milusińskich z punktu przedszkolnego.
Następnie rozpoczął się koncert kolęd, podczas którego
każda grupa mogła zaprezentować możliwości wokalne. I tak
kl. O 6 zaśpiewała o "Rodzinnych świętach", 3-latki "Zieloną
pannę", a 4-5 - latki "Choinka i rodzinka". Podczas koncertu
można było też usłyszeć tradycyjne kolędy i pastorałki.
Uczniowie kl. I i V a zaśpiewali kolędę "Do szopy hej
pasterze", kl. VII "W żłobie leży", a kl. VI "Przybieżeli do
Betlejem". Nie zabrakło też kolęd na góralską nutę. I tak
uczniowie kl. V b zaśpiewali pastorałkę "Gore gwiazda
Jezusowi", a ósmoklasiści wraz z wychowawczynią Violettą
Więckowską pastorałkę "Od serca do ucha". Każda grupa
kolędnicza występowała w innych strojach. Były, zatem:
anioły, pastuszkowie, choinki, mikołaje. W szkole jest wiele
talentów muzycznych. Dlatego też między występami
poszczególnych klas wykonywano utwory śpiewane solo lub
w duecie. Uczennica kl. VIII Wiktoria Szupiluk pięknie
zaśpiewała utwór "Taka noc", Julia Stachura i Paulina
Jaskólska piosenkę "Pierwsza gwiazda", a Karolina
Sawczak nastrojową i nostalgiczną "Kolędę dla
nieobecnych". Zanim usłyszano ostatnich wykonawców,

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Karol
Głowacki wraz z zastępcą Nikolą Sawczuk złożyli
świąteczne życzenia wszystkim zgromadzonym na
wspólnym kolędowaniu. Jednak kropką nad "i" koncertu
kolęd były życzenia dyrektora Gustawa Jakimiuka oraz
występ nauczycieli i pracowników szkoły, którzy zaśpiewali
tradycyjną kolędę " Wśród nocnej ciszy". Świąteczny nastrój

udzielił się całej szkole i rodzicom, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością, także wszyscy dołączyli do wspólnego
śpiewu tej pięknej kolędy. Całość koncertu przygotowała
katechetka Małgorzata Skrzypczak wraz z Anną Bolesta,
która była współtwórcą scenograﬁi na tę piękną uroczystość
oraz Barbara Konkol, która zajęła się oprawą muzyczną
koncertu. (a)
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Konkurs o Srebrny Klucz Wiolinowy

Nie słabnie zainteresowanie piosenką dziecięcą.
26 uczniów z pięciu gmin powiatu bialskiego uczestniczyło
w 7. edycji konkursu wokalnego o "Srebrny klucz
wiolinowy", imprezy konsekwentnie organizowanej przez

bialski GOK. Młodych solistów, przygotowanych przez
nauczycieli muzyki, podejmował 7 grudnia ub.r. klub kultury
GOK w Sworach.
Marzenia o karierze estradowej, jako sposobie na
szczęśliwe życie, przejawia coraz więcej dzieci z młodszych
klas szkoły podstawowej. Dopingują ich nie tyle zapobiegliwi rodzice, co niebywałe powodzenie programów
telewizyjnych typu "the Voice Kids". Nic, zatem dziwnego,
że do regionalnych konkursów i przeglądów piosenki
zgłasza się mnóstwo
dzieci niekoniecznie
zdolnych wokalnie.
W tym wieku bardziej
liczą się chęci przeżycia
ekscytującej przygody,
niż autentyczne umiejętności. W końcu śpiewać każdy może, jak
zapewniał na festiwalu
polskiej piosenki
w Opolu aktor Jerzy
Stuhr.
Tegoroczny konkurs
w Sworach przebiegał
pod hasłem "W krainie
magii i czarów". Organizatorzy podzielili uczestników na
dwie grupy wiekowe. Młodsi z klas I – IV startowali w grupie
Sikorek, zaś starsi z klas V – VIII mieli się sprawdzać jako
Skowronki. Instruktorzy, przygotowujący małych solistów
do występów, wybierali przeważnie piosenki znane,
zaczerpnięte z ﬁlmów, bajek lub popularnego repertuaru
zespołów Fasolki i Gawęda. Szczególnym powodzeniem
cieszyły się w tym roku utwory: "Meluzyna", wykonywana
ongiś w ﬁlmie o przygodach Pana Kleksa przez Małgorzatę
Ostrowską z Lombardu i "Pół kroku stąd", śpiewaną przez
artystkę młodego pokolenia Natalię Nykiel. Wybór nie

znaczy wcale, że solistki udźwignęły ulubiony standard.
Pomimo widocznych mankamentów, organizatorzy
konkursu przygotowali podziękowania dla wszystkich
instruktorów wokalnych rywalizacji. Wręczał je zastępca
wójta Adam Olesiejuk w towarzystwie wiceprzewodniczącej RG Agnieszki Sęczyk i dyrektor GOK
Agnieszki Borodijuk.
W młodszej grupie Sikorek pierwszą nagrodę wyśpiewała
Nikola Siwek, uczennica SP w Komarnie – Kolonii.
W fantazyjnym stroju śpiewała ona piosenkę "Motylem
była". Druga nagroda przypadła Julii Michaluk z SP
w Leśnej Podlaskiej za interpretację piosenki "Kochajcie
czarownice", natomiast trzecia nagroda traﬁła do Leny
Czeczko, również uczennicy z Leśnej Podlaskiej.
Wyróżnienie w tej grupie uzyskała Maria Kopacz z Wólki
Dobryńskiej. W starszej wiekowo grupie Skowronków na
pierwszą nagrodę zasłużyła solistka o ciekawej barwie
głosu Wiktoria Suszczyńska z SP w Rokitnie. Zaśpiewała
ona przekonywująco "Szafy z koralowej rafy", szlagier Majki
Jeżowskiej. Na drugą nagrodę zasłużyła również
reprezentantka Rokitna Amelia Wojdak, która z wdziękiem
wykonywała "Kolorowy wiatr". Piosenka z ﬁlmu
"Pocahontas", śpiewana przez Edytę Górniak, miała już
wiele wykonań, ale nie wszystkie brzmiały równie świeżo.
Trzecią nagrodę wyśpiewała Emilia Doroszuk,
reprezentantka GOK Biała Podlaska. Zaśpiewała ona "Moją
fantazję". Nagrodę specjalną konkursu (Srebrny Klucz
Wiolinowy) uzyskała w tym roku uczennica SP w Sitniku
Alicja Jaroć. Wykonała ona z wyczuciem "Psią kostkę"
z muzyką Piotra Rubika. Wyróżnienie w tej kategorii
zdobyła Wiktoria Szupiluk ze Swór, śpiewająca utwór "Po
raz pierwszy widzę blask" z ﬁlmu "Zaplątani". Zwycięzcy,
poza statuetkami, otrzymali w nagrodę głośniki
bezprzewodowe. Laureaci drugich nagród otrzymali
słuchawki bezprzewodowe, a trzecich power banki. Warto
dodać, że tegoroczny konkurs, skromniejszy ilościowo od
ubiegłorocznego, zdominowany został przez śpiewające

dziewczęta. Rodzynkiem konkursowym był Szymon
Kopacz z Wólki Dobryńskiej (gm. Zalesie) śpiewający
utwór "Mustang – duch wolności".
Konkurs wokalny w Sworach miał dobre tempo i ciekawą
oprawę. Każdy wykonawca poza okolicznościowym
dyplomem otrzymał słodki upominek ufundowany przez
właścicieli sklepu "Aro" Agaty i Krzysztofa Grytów.
Czas potrzebny jurorom na obrady wypełniła działająca od
roku dziecięca grupa muzyczna Sfora, kierowana przez
Mariusza Polaka. W jej wykonaniu można było usłyszeć
standardy rockowe polskiej sceny muzycznej. (g)

