
Choroszczański Dzień Dziecka - moc dobrych i bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych 
od 13:00 5 czerwca /niedziela/ na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy!
Zapraszają: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, Urząd Miejski i Centrum Kultury i Sportu

Piotr Wasiluk Mistrzem Polski 
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Choroszcz!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wyznawcom Prawosławia 
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych 
Świąt, spędzonych w atmosferze domowego ciepła, pełnych spokoju 
i radości. Życzę Państwu dobrego wypoczynku, energii i optymizmu 

na przyszłość. Chrystus Zmartwychwstał!
 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
Błogosławionej Paschy Chrystusowej

zdrowia, radości, dobra oraz Bożego pokoju
życzy

ks. prot. Andrzej Bołbot

Z okazji Wielkanocy składamy szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący 
czas był przepełniony spotkaniami z najbliższymi i odpoczynkiem, który doda sił 

i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełniła 
słońcem, energią kulturą i sportem Państwa życie. 

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

Więcej wielkanocnych życzeń dla naszych Czytelników znajdziesz na portalu 
gazeta.choroszcz.pl w Wielką Sobotę rano. Zapraszamy do lektury!

Pamiętaj o wnioskach!

Informacje:  Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 
tel: 85 713 22 40, 85 713 22 41.

Informacje: Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w B-stoku, 
ul. Zwycięstwa 26 B, Magdalena 
Bagińska, tel.  693263914.

ROLNE DOPŁATY 
BEZPOŚREDNIE
DO 16 MAJA

We wtorek 3 maja na chwałę Bogu i ukochanej 
Rzeczypospolitej o 19:00, bezpośrednio po wieczornej 
mszy św. w pięknym choroszczańskim kościele 
odbędzie się Fes�wal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. 

W tym roku zaszczycą nas wspaniali wykonawcy z Chóru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku pod dyr. 
Oksany Dziadul i Chór Polskiej Pieśni Narodowej z 
Bielska Podlaskiego pod dyr.Elżbiety Bilmin, a oprawę 
muzyczną mszy św. przygotuje Chór Kameralny pod dyr. 
Małgorzaty Olechno.
Zapraszamy do udziału i zasłuchania się w patriotyczne 
tony. Niespodzianką będzie nowa, odświeżona 
formuła przeglądu z nagrodami. Dodatkowo fes�wal 
uświetnią zwycięzcy konkursu recytatorskiego „Słowo 
o Polsce”. Wstęp na koncerty 2 i 3 maja bezpłatny!

Podano do stołu - nowa wystawa
Polecamy również wystawę w Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy pt. „Podano do stołu. 
Zestawy i akcesoria stołowe XVIII i XIX w., której 
otwarcie odbędzie się 3 V o 16:00.

Zebrał WJC / M-GCKiS

Dzień Flagi Rzeczypospolitej po raz szósty będzie 
uroczyście obchodzony w Choroszczy w formie Marszu 
z flagą. Marsz rozpocznie się 2 maja ok. 18.40 
/bezpośrednio po mszy św. o 18:00/ na Rynku 11-go 
Listopada w Choroszczy. 

Po przemarszu ulicami miasta (A. Mickiewicza, 
Powstania Styczniowego, H. Sienkiewicza, Placem 
Zygmunta Brodowicza) zapraszamy do auli Centrum 
Kultury,  gdz ie  odbędzie  s ię  koncert  zespołu 
Nervovoohoży. W repertuarze znajdą się pieśni 
i piosenki patriotyczne. Po przerwie zapraszamy do 
pozostania z w auli M-GCKiS, gdyż zespół Nervovoohoży 
świętując swoje urodziny, zagra dłuższy koncert.
Zapraszamy wszystkich, na pokojowy, uroczysty 
przemarsz bez barier, bez względu na różnicujące 
poglądy. Zjednoczmy się, wspólnie i dumnie niosąc 
polskie flagi. Pokażmy pozytywny patriotyzm.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość Skała i  Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy. Partnerem organizacji Marszu 
jest Urząd Miasta Choroszcz.

M-GCKiS

2 V - Dzień Flagi RP Festiwal Pieśni
Patriotycznej
i Religijnej 
- 3 V o 19:00

Bodo 
Café
Bodo 
Café

21 V

Zapraszamy na warsztaty wypalania w drewnie, które odbędą się w drugim tygodniu maja w M-GCKiS. Więcej informacji i zapisy pod tel. 85 719 14 31.



Kelnerka/kelner

Zatrudnię na stanowisko kelnerki/kelnera w nowo 
powstałej pizzerii w Choroszczy. Nasze oczekiwania: 
doświadczenie na stanowisku, dyspozycyjność, 
umiejętność pracy w zespole, otwartość na kontakt 
z klientami . Aktualna książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie CV na adres:   praca.j@op.pl
 
Pizzerman

Zatrudnię na stanowisko pizzera  w nowo powstałej 
pizzerii w Choroszczy. Nasze oczekiwania: doświad-
czenie na stanowisku, dyspozycyjność, umiejętność 
pracy w zespole, otwartość na kontakt z klientami . 
A k t u a l n a  k s i ą ż e c z k a  d o  c e l ó w  s a n i t a r n o -
epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie CV na adres:   praca.j@op.pl
 
Pomoc kuchenna

Zatrudnię na stanowisko pomocy kuchennej w nowo 
powstałej pizzerii w Choroszczy. Nasze oczekiwania: 
doświadczenie na stanowisku, dyspozycyjność, 
umiejętność pracy w zespole, otwartość na kontakt 
z klientami . Aktualna książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie CV na adres:   praca.j@op.pl
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Decyzjami ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w 
Choroszczy, w gminie Choroszcz nastąpiło szereg zmian w 
ewidencji dróg gminnych i powiatowych: ustalono 
p r z e b i e g  i s t n i e j ą c y c h  d r ó g ,  w  n i e k t ó r y c h 
miejscowościach zostały nadane nazwy ulic. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie.

Przede wszystkim uchwałą nr XII I/125/2016 z dn. 
12.02.2016 Radni Miejscy zdecydowali o ustaleniu 
przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i 
gminy Choroszcz. Szczegółową ewidencję dróg w gminie 
Choroszcz można sprawdzić w Biuletynie Informacji 
Publicznej ( ); zawiera ją także grafika www.choroszcz.pl
poniżej. 
Znaczące zmiany w gminie Choroszcz zaszły w 
nazewnictwie dróg i ulic w gminie Choroszcz. Zmiany te 
zainicjowane zostały przez samych mieszkańców, którzy 
podczas spotkań z Burmistrzem zgłaszali potrzebę 
uporządkowania stanu dróg i ulic niezmienianych w gminie 
od co najmniej 20 lat (pozostałych jeszcze z 1987 r.), 
wskazując na kłopoty z dojazdem np. służb porządkowych 
czy ratowniczych: Karetek Pogotowia, Straży Pożarnej itp. 
W mieście Choroszcz wprowadzono ul. Wiatrakową, 
przebiegającą od ul. Kruszewskiej w kierunku północno-
wschodnim, działka o nrze geod. 1525 (Uchwała nr 
XIII/127/2016 z dn. 12.02.2016).
W Klepaczach z kolei pojawiła się ul. Prosta, przebiegająca 
od ul. Ks. P. Grzybowskiego do ul. Długiej, działki o nrach 
geod.: 179/47, 179/45, 247/27, 247/38, 247/49, 247/52 i 
249/10 (Uchwała nr XIII/128/2016 z dn. 12.02.2016). 
Jedne z większych zmian zaszły w Krupnikach (Uchwała nr 
XIII/126/2016 z dn. 12.02.2016). W miejscowości tej 
powstało 16 następujących ulic: 
Kruszewska – na drodze powiatowej Nr 1535B na trasie 
Białystok – Sienkiewicze, działka o nrze geod. 115; Lipowa 
– na drodze powiatowej Nr 1551B na trasie Porosły – ul. 
Kruszewska, działki o nrach geod.: 112/3 i 114/2; 
Szmaragdowa – na drodze gminnej od ul. Kruszewskiej do 
wsi Klepacze, działki o nrach geod.: 73/10, 73/13, 118/3, 
118/4 i 118/5; Kasztanowa – na drodze gminnej od ul. 
Lipowej do wsi Sienkiewicze, działki o nrach geod. 110 i 
111/1; Świerkowa – na drodze gminnej od ul. Lipowej 
(równoległej do ul. Kruszewskiej) do granic Białegostoku, 
działka o nrze geod. 112/1; Klonowa – na drodze gminnej 
od ul. Kruszewskiej (w kierunku północnym), działki o 
nrach geod.: 108/49, 108/30 i 108/37; Bławatkowa – na 
drodze gminnej od ul. Kruszewskiej (w kierunku 
zachodnim z załamaniem w kierunku południowym), 
działka o nrze geod. 116; Poziomkowa – na drodze 
gminnej od ul. Szmaragdowej do ul. Bławatkowej, działka o 
nrze geod. 116; Fiołkowa – na drodze gminnej od ul. 
Szmaragdowej (w kierunku zachodnim), działki o nrach 
geod.: 106/35 i 106/36; Krokusowa – na drodze gminnej 
równoległej do ul. Szmaragdowej od drogi gminnej 

106270B Krupniki-Ogrodniki, działki o nrach geod.: 97/57, 
97/75, 97/80, 106/39, 173; Makowa – na drodze gminnej 
od ul. Szmaragdowej (w kierunku zachodnim), działka o 
nrze geod. 117/2; Chabrowa – na drodze gminnej od ul. 
Szmaragdowej do ul. Krokusowej, działki o nrach geod.: 
97/66 i 97/80; Diamentowa – na drodze gminnej od ul. 
Szmaragdowej (w kierunku wschodnim) do granic 
Białegostoku, działka o nrze geod. 119/2; Perłowa – na 
drodze gminnej od ul. Szmaragdowej w kierunku 
wschodnim, działki o nrach geod.: 76/20, 73/18, 76/22, 
76/24; Szafirowa – na drodze gminnej od ul. Diamentowej 
w kierunku północnym, działka o nrze geod. 74/6; 
Bursztynowa – na drodze gminnej równoległej do ul. 
Diamentowej w kierunku wschodnim, działki o nrach 
geod.: 77/29, 77/30 i część działki 77/33.
Podczas ostatniej – XV sesji Rady Miejskiej w dn. 
15.04.2016 r. również zaszły zmiany w nazewnictwie ulic i 
osiedli w gminie Choroszcz. 
W samym mieście Choroszcz nazwę – „Osiedle Gaj” 
otrzymała część miasta, obejmująca obszar pomiędzy ul. 
Piaskową i ul. Torfową (Uchwała nr XV/150/2016 z dn. 
15.04.2016). 
Sporo zmieni się także w miejscowości Porosły, która – 
we d l e  p l a n ó w  c h o ro s k i e j  R a d y  M i e j s k i e j ,  p o 
uprawomocnieniu się w dn. 04.05.2016 Uchwały nr 
XV/149/2016 z dn. 15.04.2016r. – uzyska następujące 
nazwy 24 ulic: 
Wierzbową – na drodze powiatowej Nr 1551B od Drogi 
Krajowej S-8 do miejscowości Krupniki, działki o nrach 
geod. 254/1 i 254/2; Krętą – na drodze gminnej od ul. 
Wierzbowej (w kierunku zachodnim z załamaniem w 
kierunku północnym) do Drogi Krajowej S-8, działki o nrach 
geod.: 120/7, 123/1, 125/3, 127/1, 131/8, 120/5, 119/1, 
116/1, 115/1; Szumiących Traw – na drodze gminnej od ul. 
Wierzbowej w kierunku zachodnim do granic wsi Łyski, 
działki o nrach geod.: 134, 115/1, 118/4, 121/4, 135/1; 
Łąkową – na drodze gminnej od ul. Szumiących Traw w 
kierunku południowym, działka o nrze geod. 138/10; 
Modrzewiową – na drodze gminnej od ul. Szumiących 
Traw w kierunku północnym do ul. Krętej, działka o nrze 
geod. 119/2; Jesiennych Liści – na drodze gminnej od ul. 
Szumiących Traw w kierunku południowym, działka o nrze 
geod. 135/34; Słoneczną  – na drodze gminnej 
(przecinającej ul. Wierzbową) biegnącą w kierunku 
wschodnim do granic Białegostoku, działki o nrach geod.: 
528, 521, 223/1, 304/4, 304/6, 515/1, 516/3, 516/5, 
517/4, 517/6, 518/1, 519/3, 519/6, 538/1, 538/3; Sadową 
– na drodze gminnej od ul. Słonecznej w kierunku 
północnym do drogi wojewódzkiej o nr 123007B, działka o 
nrze geod. 294; Rezydencką – na drodze gminnej od ul. 
Słonecznej w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej 
o nr 123007B, działki o nrach geod.: 296/24, 296/25, 
296/43, 296/45, 296/47, 296/49, 296/53, 296/55, 296/57, 
296/59, 296/61, 296/63, 296/65, 296/67, 296/69, 296/71, 
297/5, 297/9, 297/18, 297/24, 297/35, 297/37, 297/37, 
297/39, 297/39, 306/26, 306/28, 306/30, 306/32, 306/34, 
306/36, 306/38, 306/40, 306/42, 306/41; Zaułek – na 
drodze gminnej od Drogi Krajowej S8 w kierunku 
południowym, działki o nrach geod. 282 i 284/2; Cichą – na 
drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku ul. Sadowej, 
działki o nrach geod.: 269/4, 270/4, 272/3, 273/3, 274/3, 
275/3, 276/3, 271/14, 271/18, 271/24, 271/28; Leśną – na 
drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku ul. Sadowej, 
działki o nrach geod.: 292/10, 293/28, 293/29, 537; 
Wrzosową – na drodze gminnej od ul. Leśnej do ul. Cichej, 
działki o nrach geod.: 270/10, 270/13, 271/44, 271/48; 
Spokojną – na drodze gminnej od ul. Leśnej do ul. Cichej, 
działki o nrach geod. 271/21 i 271/27; Wspólną – na 
drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku wschodnim, 
działki o nrach geod.: 342/2, 343/2, 346, 345/12, 345/14, 
345/18.

Wszelkie zmiany w ewidencji dróg gminy Choroszcz, 
podjęte podczas ostatniej – XV Sesji Rady Miejskiej w 
Choroszczy w dn. 15.04.2016 r. –w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego zostały ogłoszone 20.04.2016 
r. Po upływie 14 dni zmiany te uprawomocnią się i wówczas 
będzie już można je wprowadzić do oficjalnych 
dokumentów gminy Choroszcz, będą też widoczne na 
mapach gminy. 

UM

15 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbyło się spotkanie 
Burmistrza Roberta Wardzińskiego z rodzicami 6-latków. Spotkanie 
zorganizowane zostało ze względu na gorący w ostatnich dniach temat 
dotyczący rekrutacji do placówek oświatowych. Gmina Choroszcz, 
zwłaszcza 6-latkom stworzyła szereg alternatyw.

Przypomnijmy, decyzją Rady Miejskiej (Uchwała nr XIV/137/2016 z dn. 
10.03.2016 r.) od 1 września 2016 r. rodzice pragnący wysłać swoje dzieci w 
wieku 6 lat do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli do 
tzw. oddziałów zerowych, będą zwolnieni z opłat za zajęcia (do tej pory, 
każda dodatkowa godzina ponad obowiązkowy 5-godzinny dzień pracy z 
dziećmi, kosztowała złotówkę). Rodzice mogli – i nadal mogą – dobrowolnie 
zdecydować, czy wysłać swe pociechy do I klasy Szkoły Podstawowej i 
wcześniej rozpocząć naukę, czy pozostawić dzieci w przedszkolu i 
kontynuować edukację przedszkolną, czy też wybrać wariant „pośredni”: 
zdecydować się na nieodpłatny oddział zerowy w szkołach podstawowych. 
Dzięki tej alternatywie, stwarzając swego rodzaju okres przejściowy, dzieci 
będą mogły stopniowo przyzwyczajać się do szkoły: do nowych sal, nowych 
korytarzy, nowej atmosfery, które już za rok, w I klasie, staną się ich 
codzienną przestrzenią. Dziś, przechodząc do szkoły, w swojej grupie 
rówieśniczej, ze swoją panią nauczycielką, 6-latki mogą oswajać się z tym, co 
czeka je w niedalekiej przyszłości. Tym bardziej, że oddziały zerowe w 
szkołach podstawowych w gminie Choroszcz są doskonale przygotowane do 
przyjęcia 6-latków. Jeśli rodzice wybraliby ten wariant, zwolniłyby się też 
miejsca w przedszkolach, automatycznie zwiększając liczbę miejsc dla dzieci 
młodszych: 3- i 4-latków.
Na ten moment rodzice 6-laktów w gminie Choroszcz w większości 
zdecydowali, że na kolejny rok pozostawią swoje pociechy w przedszkolach. 
To, niestety, oznacza, że dla kilkorga maluszków 3-4-letnich zabraknie miejsc 
w tych placówkach. Ale ci rodzice, którzy zdecydowali się na zmianę i wyślą 
swoje 6-latki do szkoły podstawowej w Choroszczy, zyskają nie tylko na 
szybszym przyzwyczajeniu się pociech do nowych warunków; zresztą 

rodzice potwierdzają, że, oczywiście, każda zmiana dla 
dziecka jest związana z jakimś niepokojem, ale jeśli jest 
ono gotowe do przejścia do szkoły i nauczenia się nowych 
umiejętności oraz zdobycia nowej wiedzy, nie ma nad 
czym się zastanawiać – warto posyłać dzieci do szkoły i 
dawać im nowe wyzwania; przedszkole w rozwoju 6-latka 
nie zawsze już wystarcza. Ponadto nauka 6-laktów w 
„zerówkach” w Choroszczy może być jeszcze bardziej 
komfortowa, ponieważ władze gminy zdecydowały, że 
mimo, iż, jak dotąd, nie zgromadzono pełnych 2 oddziałów 
zerowych (a ze zgłoszonych już dzieci utworzenie jednej 
klasy skutkowałoby przepełnieniem), w SP w Choroszczy 
utworzone zostaną mniej liczne klasy „zerówkowe”, 14-15-
osobowe. Z pewnością nauka w takich grupach będzie 
dostosowana do możliwości uczniów i bardziej 
komfortowa. 
Mimo, iż rekrutacja w przedszkolach już została 
zakończona, chętni rodzice mogą jeszcze podejmować 
decyzje o posłaniu swoich 6-letnich pociech do szkoły w 
Choroszczy. 

UM

Nowe drogi i ulice 

Spotkanie burmistrza 
z rodzicami 6-latków 

Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 
27.04.2016 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści 
komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, 
skracania, zmiany tytułów i nadawania śródtytułów, redakcja nie odsyła 
nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treści komercyjne publikowane 
w wydaniu oraz zamieszczone inserty (wkładki).

Od lat w trosce o środowisko 
„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym
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W gorącą niedzielę 14 sierpnia 2016 w Choroszczy w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych odbędzie się XXVII Jarmark Dominikański. 
Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – instytucja kultury samorządu gminnego.
W tym roku obowiązują proste zasady. Wystarczy wybrać z mapki obok numer stoiska (każdy numer to stoisko modułowe 3×3 metry) – 
zadzwonić pod numer 857191431. Firmy i handlowcy z gminy Choroszcz są zwolnieni z opłat poza dopłatami:
– 40 zł – opłata za dostęp do gniazdka elektrycznego 230V,
– 50 zł – oplata za możliwości ustawienia samochodu przy stoisku (nie dotyczy samochodów, które są jednocześnie stoiskiem).
W przypadku rezerwacji dwóch lub więcej stoisk modułowych – dotyczy to wszystkich wystawców (w tym rzemieślników i wystawców 
z gminy Choroszcz) – należy uiścić zadatek w wysokości 50 zł od stoiska na konto Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 tytułem „zadatek za stoisko” i z wpisanymi numerami stoisk.                                                                 M-GCKiS

Jarmark Dominikański - ruszyły zapisy

Sponsoruj Jarmark Dominikański 14 VIII zadzwoń: 601 464 321

Dziesiąte sprzątanie 
w kolonii Dzikie
Już po raz dziesiąty 23 kwietnia w miejscowości 
Dzikie Kolonia akcja sprzątania lasów oraz 
terenów ciągnących się wzdłuż rzeki Supraśl. 

Mieszkańcy wsi w tym dniu sprzątają w tym dniu 
tereny wzdłuż rzeki Supraśl oraz porządkują 
teren okolicznego lasu. Mają doskonałą okazję 
do posprzątania chodników wzdłuż własnej 
posesji. Wspólne rodzinne sprzątanie jest formą 
edukacji w zakresie dbania o własne środowisko 
lokalne, tereny atrakcyjne do rodzinnych 
wypadów rowerowych.Mieszkańcy przyznają że 
z roku na rok tych śmieci jest coraz mniej, mają 
satysfakcję że dzięki sprzątaniu mogą społecznie 

włożyć małą cegiełkę na rzecz ochrony środo-
wiska, przynajmniej tego w którego otoczeniu 
mieszkają.
Tradycyjnie sprzątanie kończy się integracyjnym 
spotkaniem sąsiedzkim podczas którego oprócz 
skosztowania  smacznego żurku,  k iszk i 
ziemniaczanej czy pieczonej kiełbaski mogą 

porozmawiać o sprawach sąsiedzkich.
Trwająca od dekady idea sąsiedzkiego 
sprzątania jest doskonałym przykładem 
integracji i czynu społecznego dla innych 
miejscowości. W gminie Choroszcz podobna 
akcja odbywa się w Turczynie.                         aka
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Do pierwszej klasy poszłam 1 IX 1939 r. Nie potrafię powiedzieć 
kto w tym czasie był kierownikiem Szkoły Podstawowej 
w Turośni Dolnej. Przewijają się w pamięci nazwiska Stafiński 
[1], Wrzesiński. Pana Brzozowskiego, o którego chodzi, 
poznałam w okresie późniejszym. Jak oświadczyła mi Alicja 
Truszkowska z d. Kondzior, p. Brzozowski Eugeniusz zaczął 
pracować w szkole za sowietów, czyli w 40-tym roku razem 
z p. Białostocką [2](chyba Janiną), która była Żydówką, a jak się 
później okazało była jego żoną.
Po napaści  Niemców na ZSRR zakończyła się definitywnie 
nauka w szkole. Odnośnie p. Brzozowskiego dowiedziałam się 
od Ojca, „że niby wieś zgodziła się na zebraniu na zamieszkanie 
nauczycieli w budynku szkoły”, w tym również p. Brzo-
zowskiego. Nadmieniam, że na zebraniach  wiejskich poza 
sołtysem był ktoś z gminy, a nie raz był to ktoś w mundurze 
wojskowym. Na zebrania chodziłam wraz z Ojcem kilka razy.
Pan Brzozowski często rozmawiał z Ojcem. Przeważnie jak 
wracaliśmy z pola wtedy zatrzymywał nas i Ojciec kazał mi iść 
do domu, a sam zostawał. Jeden raz jesienią pan kierownik 
przyszedł do domu z prośbą aby przywieźć akuszerkę z Turośni 
Kościelnej, co tato natychmiast uczynił. Urodził się chłopak.
Kiedyś zapytałam Ojca – czy tam w szkole jeszcze ktoś mieszka, 
bo wczoraj po zmroku widziałam kilka wchodzących postaci? 
Ojciec rozpytał mnie gdzie ja byłam i skąd widziałam i zabronił 
mi  o tym komukolwiek mówić.
Pan Brzozowski był mężczyzną średniego wzrostu (ok. 175 cm), 
szczupłej budowy ciała, włosy ciemny blond, o bardzo 
inteligentnym wyrazie twarzy, zamyślony, raczej smutny (nie 
wesołek). Mówił konkretnie, zwięźle, bez zbędnych słów. 
Te rzeczy zapamiętałam w rozmowie z nim, ponieważ 
z polecenia rodziców nosiłam chleb, a już zawsze po upieczeniu, 
mleko, masło, jak zabili wieprza  to trochę mięsa, słoniny. 
Czasami kierownik sam prosił, żeby coś tam dostarczyć, 
a czasami to rodzice sami decydowali. Kartofle i inne warzywa 
dostarczaliśmy z Ojcem prosto z pola pod szkołę. Oddzielnie 
zawoził opał.
Jego żona była kobietą o jasnej cerze, włosy miała czarne, 
puszyste, wzrost przynajmniej 165 cm, średniej tuszy, raczej 
ładna. Nie widziało się jej na zewnątrz, raczej pozostawała 
wewnątrz mieszkania.
Była może końcówka marca, może kwiecień. Rano ktoś 
z sąsiadów doniósł, że pod szkołą są Niemcy. Istotnie stał 
samochód zakryty plandeką, do którego widziałam jak 
wprowadzili dwóch mężczyzn, potem upłynęło trochę czasu 
i wyszła z budynku żona p. Brzozowskiego z dzieckiem na ręku. 
Usiadła w szoferce. Wtedy właśnie (już prawdopodobnie był 
w samochodzie) aresztowano p. Brzozowskiego, a ci mężczyźni 
to byli ukrywani Żydzi. Prawdopodobnie pp. Brzozowscy 
ukrywali cztery osoby (Żydów), tak przynajmniej brzmiała fama 
po tym fakcie.  Ja widziałam dwóch i poszłam do domu. 
Czy p. Brzozowski był już wcześniej w samochodzie tego nie 
wiem – przyszłam po prostu za późno, przypuszczam, że tak. 
Mieszkanie zostało zaplombowane. Kryjówka Żydów była 
w chlewiku [3], w części przeznaczonej na drzewo opałowe, 
dalej były ubikacje (nieczynne). Drewutnia była podpiwniczona 
i tam na dole widziałam formalnie legowisko, jakieś stare kołdry 
i pościel. Po domach nazajutrz chodziła komisja, sołtys z jakimś 
panem i dopytywali się, kto dostarczał żywność dla 
Brzozowskich ? Rodzice wyparli się. Nikt się nie przyznał.
Po wojnie, gdy dojeżdżałam do gimnazjum i Liceum 
Handlowego w roku szkolnym 46/47 dojeżdżał również Jurek 
Brzozowski [4]z Łap. Zapytałam  czy znał E. Brzozowskiego, 
kierownika szkoły w Turośni Dolnej, czy żyje bo zabrali go 
Niemcy? Posmutniał i powiedział, że nie żyje – to był mój brat.
W czasie odwrotu w mieszkaniach dla nauczycieli na górze (czyli 
na piętrze) Niemcy urządzili szpital – trudno powiedzieć, czy był 
przygotowany, czy byli ranni. Było tam około 40 łóżek 
metalowych białych, które były przez ludność rozebrane. Sama 
z Ojca siostrą znosiłam jedno – wiem, że było bardzo ciężkie.
Na parterze po lewej stronie od wejścia była kancelaria. 
Zastaliśmy wywrócone szafy z książkami i stos książek 
kompletnie podartych, które potem same dzieci składały 
zbierając kartki, dopasowując okładki, sklejając klejem z mąki.
Bezpośrednio po wojnie część dzieci do szkoły chodziła boso, aż 
do chłodów, mieszkający dalej szli boso niosąc sandały lub 
tenisówki (pepegi) z oszczędności w ręku. Dużo do życzenia 
przedstawiała higiena. Nauczyciele co jakiś czas kontrolowali 
dzieci – przez to „zmusili” do mycia uszu, a rodziców do 
większego nadzoru.
W czasie okupacji niemieckiej były zorganizowane tajne 
komplety u Albina i Kamili Kozłowskich. Uczyła nauczycielka ze 
Śliwna [5](lat ok. 24). Uczęszczało około 35 dzieci o różnym 
poziomie. Zeszyty i książki (zebrane od starszych uczniów) 
nosiliśmy w kieszeni przyszytej od spodu płaszcza lub kurtki. 
Po zajęciach wychodziliśmy po kilkoro, nie wszyscy naraz.
Raz gdy wracałam koło kapliczki spotkałam jadących bryczką 
żandarmów. Bałam się okropnie bo zazwyczaj jak zobaczyłam 
z daleka dostawałam rozstroju żołądka, a tu muszę ich wyminąć. 
Tym bardziej, że było wiadomo jak to we wsi Tołcze potraktowali 
chłopca, który rzekomo nie ustąpił miejsca przejeżdżającym 

żandarmom, a była to żandarmeria z Choroszczy, gdzie szef 
zionął nienawiścią do Polaków, co było potocznie znane. Było 
dużo śniegu więc zszedł kilka kroków umożliwiając przejazd. 
Po wyminięciu kazali podejść do pojazdu i Niemiec kilkakrotnie 
uderzył biczem. Opisuje to dokładnie, ponieważ ten chłopiec to 
żyjący do tej pory – Antoni Wołosewicz, a tak brzmiało jego 
własne opowiadanie.
Po wojnie V klasę ukończyłam w Turośni Dolnej, a VI w Turośni 
Kościelnej. W gimnazjum miałam spore braki wiadomości – 
szczególnie język polski i język obcy, ale byłam w „środku 
peletonu”, nigdy na końcu, chociaż dojeżdżając pociągiem (PKS 
nie było) traciło się dużo czasu. Maturę zdałam w 1951 r. razem z 
Haliną Oniśko i była dla nas czymś bardzo ważnym, ponieważ 
jako jedyne i pierwsze we wsi miałyśmy świadectwa dojrzałości. 
Mogłyśmy studiować lub pracować. Wybrana została praca 
i możliwość kupienia np. drugiej pary butów lub sukienki na 
zmianę.
Wspomnienia, które przedstawiłam (nakreślając może 
w nieudolny sposób) z grubsza też obrazują moje własne 
odczucia. To co zostało najbardziej w pamięci to straty doznane 
przez wojnę.
Już w 1939 r. gdy na krótko weszli Niemcy zabrali stół na którym 
poprzednio rozkładali mapy, a potem bez pytania załadowali na 
ciężarówkę. Zabrano dwa konie. Zabrano 3 krowy razem z całą 
trzodą 78 sztuk z całej wsi. Wyłapano kury, wykradziono  
zakopaną w ziemi pszenicę i mięso wędzone, zerwano podłogę 
w mieszkaniu. Ze łzami wspominam pierwszy gotowany posiłek 
i Święta Bożego Narodzenia 1944 r. Do Niemców pozostał 
niezniszczalny uraz i niech nikt nie mówi o przyjaźni (bo to byli 
naziści).
Niech cieszą się ci co urodzili się po wojnie, bo chociaż minął nas 
Sybir to co przeżyłam wtedy jako dziecko pozostawiło mi 
dostateczny obraz piętna wojny do końca życia.

 Irena Kosińska z d. Kondzior, Białystok

EUGENIUSZ BRZOZOWSKI 
- TYTUŁEM UZUPEŁNIENIA
      
Eugeniusz Brzozowski urodził się w Jamburgu (gubernia 
piotrogrodzka) 27. 01. 1914 r. w rodzinie Adama i Wandy 
z d. Dąbrowska. Posiadał już starszego brata Stanisława 
urodzonego w 1908 r. w Łapach. Później jeszcze na świat 
przyszły  dwie młodsze siostry – Helena (Psków 1916 r.) i Irena, 
rocznik 1925. Najmłodszy był Alojzy z 1925 roku. W Polsce 
Niepodległej Łapy z domem przy ulicy Cmentarnej stały się dla 
rodziny Brzozowskich przystanią. Ojciec był pracownikiem PKP. 
Tu prawdopodobnie Eugeniusz uczęszczał do szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Kolejnym szczeblem kształcenia 
było zapewne Seminarium Nauczycielskie w Białymstoku.  
S łużbę wojskową odbywał  w Grudziądzu w Szkole 
Podchorążych Kawalerii. Do domu wrócił w stopniu kaprala 
podchorążego. Alojzy, młodszy brat  zapamiętał Eugeniusza jako 
osobę uzdolnioną artystycznie. Wyrzeźbił nawet figurę 
Chrystusa, która do dzisiaj się zachowała. Mimo, że dzieliła ich 
różnica 11 lat byli sobie bliscy i zwierzali się nawzajem.
Pierwszy udokumentowany ślad na temat Eugeniusza 
znajdujemy w kronice Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej. 
Zapis został sporządzony w 1945 roku przez ówczesnego 
kierownika Wacława Żydowicza. W oparciu o relacje 
mieszkańców ustalił on, że jesienią 1939 roku na miejsce 
przedwojennej kadry nauczycielskiej przybyły nowe osoby: 
małżeństwo Andruszkiewiczów i Maria Białostocka (nar. 
żydowska). Szkołą kierował p. Andruszkiewicz ale w maju 1940 
roku razem z żoną wyjechał na teren okupacji niemieckiej. 
„Pozostaje p. Białostocka, która wychodzi za mąż za p. 
Brzozowskiego. Kierownictwo szkoły obejmuje p. Brzozowski” 
[6]. Można przypuszczać, że Eugeniusz Brzozowski zatrudnił się 
w szkole jesienią 1939 r. Tajemnicą pozostanie jak zdołał przejść 

sowieckie sito. Nauczanie było prowadzone w języku rosyjskim. 
W kolejnym roku szkolnym 1940/41 w szkole zaczęli pracować 
małżonkowie Fortuna oraz Dudziński. Ten jednak po 
2 miesiącach wyjechał. Wtedy władze oświatowe przysłały 
nauczyciela Czujko, prawdopodobnie Rosjanina. Łącznie było 
zatrudnionych 5 nauczycieli. W lipcu 1941 r. sowieci aresztowali 
p. Fortunę, a jego żonę deportowali na wschód. Nauka 
oczywiście odbywała się w języku rosyjskim. Po wkroczeniu 
Niemców w 1941 r. szkoła na kilka miesięcy wznowiła pracę. 
Językiem nauczania był polski. Jako nauczyciele pracowali 
wówczas Eugeniusz Brzozowski z żoną Marią. Zajmowali  na 
piętrze jedno z dwóch mieszkań służbowych.
Później przez 5 miesięcy dzieci w Turośni Dolnej uczęszczały 
jeszcze na tajne komplety. Prowadziła je wywodząca się 
z Kruszewa Helena Zagórska (rocznik 1922), absolwentka 
białostockiego Gimnazjum Handlowego. Jej młodszy o 2 lata 
brat kpt Edwin Zagórski ps. „Pilot” był kurierem Armii Krajowej 
i łącznikował wyższy szczebel dowodzenia. W tym miejscu 
warto też przypomnieć przedwojenną nauczycielkę ze szkoły 
w Turośni Dolnej – Jadwigę Kantkównę. W roku szkolnym 
1938/39 była wychowawczynią klasy I. Podczas okupacji 
niemieckiej pracowała w białostockim sierocińcu przy 
ul. Wesołej 9. Przebywało w nim 360 dzieci. Kantkówna razem 
z A. Hajmanowiczówną, Marią Żu�o, Marią Różycką i Jadwigą 
Faratową były zarejestrowane jako pielęgniarki. W rzeczy-
wistości pracowały jako nauczycielki tajnego nauczania [7].
Z chwilą likwidacji szkoły przed Eugeniuszem Brzozowskim 
stanął problem jak zapewnić utrzymanie rodzinie. Żona przez 
cały okres niemieckiej okupacji zajmowała się wyłącznie 
gospodarstwem domowym. Zdołał  zatrudnić się jako dyżurny 
ruchu na stacji w Baciutach, a potem w Trypuciach. Był to ważny 
punkt ponieważ w 1942 r. Niemcy przenieśli z Baciut do Trypuć 
tzw. posterunek blokowy. Wynikało to z położenia Trypuć 
w niecce. Przez jakiś czas działał między Warszawą 
a Białymstokiem tylko jeden tor. Drugi z powodu zniszczeń nie 
był drożny. Transporty wojskowe musiały czasem być 
zatrzymywane aby przepuścić jadące z naprzeciwka ważniejsze 
składy. W Baciutach, gdzie teren jest płaski lokomotywy miały 
problem aby ruszyć wagony. W Trypuciach było inaczej. Pociąg 
zatrzymywał się na górze w połowie drogi za Baciutami 
i wystarczała nawet słabsza lokomotywa aby go ruszyć. 
Podobnie było od strony Białegostoku, gdyż Niewodnica 
Kościelna leży nieco wyżej od Trypuć. Poza stałymi dochodami 
i kartkami na żywność praca na kolei dawała „mocne papiery”, 
które chroniły od wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy. 
Była również atrakcyjna z punktu możliwości wywiadowczych. 
I tu dochodzimy do sedna. Od 1941 roku Eugeniusz Brzozowski 
był żołnierzem konspiracji. Podobnie jego żona Maria. Ich 
mieszkanie służyło jako punkt rozdzielczy łączności. W Armii 
Krajowej Eugeniusz nosił pseudonim „Dąbek”i według 
przydziału służbowego był komendantem Placówki AK Rynki – 
Zawyki i dowódcą plutonu w kompanii „Gawron” [8]. Placówka 
jako jedna z 3 (pozostałe to Juchnowiec i Suraż) wchodziła 
w skład I Rejonu AK, którego komendantem był ppor. rez. Józef 
Bielecki, jednocześnie komendant Placówki w Juchnowcu. 
Został on zamordowany przez gestapo 5. 09. 1942 r. 
Dowodzenie po nim przejął por. rez. Zygmunt Piekarewicz, 
przewidywany w ramach planu „Burza” na dowódcę 5 kompanii 
II batalionu odtwarzanego 42 p.p [9].
Praca na kolei  w Trypuciach dawała Eugeniuszowi 
Brzozowskiemu [10] duże możliwości pozyskiwania informacji 
o przerzutach niemieckich wojsk i uzbrojenia na front 
wschodni. W jego grupie było kilka osób:
- Stefan Woronowicz, pochodził ze Starosielc ale w 1939 r. 
zamieszkał w koszarce w Baciutach. Pracował na posterunku 
blokowym początkowo w Baciutach, a potem w Trypuciach. 
Aby bardziej zbliżyć się do Niemców pędził bimber. Miał też sieć 
do łapania ryb. W jego domu niemieccy wachmani lubili 
spędzać czas. Było co wypić i zjeść. Z patefonu płynęła muzyka. 
Jednego razu pijany Niemiec zataczając się  złamał nogę dla 
syna Woronowicza – Antka. Drezyną z Łap przyjeżdżali też 
przełożeni z Łap. Woronowicz dobrze znał również żandarmów 
z posterunku w Turośni Kościelnej,
- Piniowski, kolejarz z Niewodnicy Kościelnej,
- Czesław Wojczak, mieszkał z bratem  i matką w Baciutach. 
W 1940 r. rodzina znalazła się na sowieckich listach depor-
tacyjnych. Jemu udało się uciec z transportu. Wrócił i gdy 
wkroczyli Niemcy otworzył zakład fryzjerski. Strzygli się w nim 
niemieccy żandarmi, a Wojczak znał język niemiecki. Było to 
dobre miejsce do zawierania znajomości i zbierania informacji. 
Dodam jeszcze, że jego matka i brat utopili się w Związku 
Sowieckim podczas przeprawy tratwą przez rzekę Irtysz.
Cała trójka po wkroczeniu sowietów w 1944 r.  została 
aresztowana. Wojczak był wywieziony do Riazania. Do Polski 
wrócił w 1947 r. Piniowski i Woronowicz „zaliczyli” po 2 lata 
obozu w Ostaszkowie. Zadziwiające jak łatwo i szybko Rosjanie 
potrafili rozbijać polskie struktury konspiracyjne. W takiej 
sytuacji mieli zwyczaj mówić - „my swoich sobak nie priwiezli, 
eto waszyje sobaki”. Znaczyło to ni mniej ni więcej, że zdrajcy 
i donosiciele żyli między nami.

Polskie losy - wspomnienia o Eugeniuszu i MariiHenryk Zdanowicz

Fot.: Maria i Eugeniusz Brzozowscy
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Na początku 1943 r. w rodzinie Brzozowskich urodził się syn 
Wiesław. Był to pewnie jeden z niewielu momentów dających 
poczucie szczęścia i normalności. Ze wspomnień p. Ireny 
Kosińskiej widać jednak, że szczególnie Maria Brzozowska 
starała się schodzić z oczu innym. Uwagę nawet małej 
dziewczynki zwróciły zbyt duże ilości jedzenia spożywane przez 
dwie dorosłe osoby. To, że Brzozowscy przechowują Żydów 
musiało być tajemnicą poliszynela. Mniej więcej w tym czasie 
w drugim mieszkaniu w szkole mieszkał Niemiec (znaki 
wyróżniające: drewniana noga i fajka, z którą się nie rozstawał) 
nadzorujący budowę drogi z Baciut przez Dobrowodę – Turośń 
Dolną i Kościelną – Szerenosy do Juchnowca. Zauważył, że 
Brzozowska gotuje zbyt duże posiłki jak na dwu osobową 
rodzinę z dzieckiem. Nie pytał ale obserwował. Inna wersja 
(zapis w kronice szkolnej) mówi, że amtskomisarz z Turośni 
Kościelnej zastał w mieszkaniu Brzozowskiej jej siostrę. 
Po wylegitymowaniu zorientował się, że jest Żydówką. To był 
wystarczający powód do aresztowania.   

Na fotografii
od lewej: 
Helena  córka 
Adama, 
Adam 
Brzozowski 
i jego syn 
Stanisław, 
1937
 

 

Dramatyczne wydarzenia nastąpiły 29. 06. 1943 r. Prawdo-
podobnie były one następstwem większej wsypy w organizacji. 
Już w nocy żandarmi z posterunku w Turośni Kościelnej 
przystąpili do aresztowań. W Czaczkach Wielkich przyszli po  
Józefa Jurczaka. Jako że przyjechał do niego akurat szwagier 
z Białegostoku Ignacy Perkowski, też został aresztowany. 
W Juchnowcu aresztowali Stanisława Filipkowskiego i Piotra 
Pietraszewskiego. Obu skuli razem i popędzili do posterunku 
w Turośni Kość. Gdy tam dotarli zobaczyli już na miejscu 
aresztowanego Edwarda Bieleckiego z Hołówek Małych. 
Dołączył też do nich mieszkaniec Turośni Kościelnej Józef 
Sacharewicz. Komendant posterunku Neumann zaczął znęcać 
się nad Bieleckim, Pietraszewskim i Filipkowskim.
Po latach młodszy brat Edwarda Bieleckiego – Antoni - tak 
wspominał to wydarzenie: „W dniu 29. 06. 1943 r. do naszej wsi 
przyjechali żandarmi niemieccy w liczbie ok. 8 i o świcie otoczyli 
nasz dom. Zabrali brata z mieszkania i przywiązali do płotu. Brat 
miał na imię Edward….Pracował jako tłumacz u amtskomisarza 
w Turośni Kościelnej. Żandarmi przeprowadzili rewizję 
w zabudowaniach lecz nic kompromitującego nie znaleźli. Mnie 
też chcieli aresztować ale uciekłem w rosnące zboże. Żandarmi 
strzelali za mną ale nie trafili. Po ucieczce ukrywałem się….Brat 
przed był wojną oficerem w stopniu kapitana. Służył 
w Stanisławowie. W momencie śmierci miał 37 lat.” [11] Jeszcze 
jako tłumacz Edward Bielecki podsłuchał przebieg policyjnej 
odprawy w Turośni Kościelnej. Niemcy uznali, że jedna z dzielnic 
Białegostoku jest naszpikowana konspiracją. Omawiano 
szczegóły obławy. Bielecki uprzedził o tym białostockie 
dowództwo AK. Niemiecki cios trafił w pustkę.
Aresztowanych tego samego dnia żandarmi wspomagani przez 
żołnierzy, łącznie strażników było ośmiu, przewieźli furmankami 
do więzienia w Białymstoku przy Szosie Południowej (obecna 
Kopernika). Podczas transportu siedzący obok woźnicy 
Stanisław Filipkowski, mimo skutych do przodu rąk w okolicy 
Nowego Miasta rzucił się do ucieczki. Konwojenci strzelali 
do niego ale na szczęście chybili. Zdołał później przeżyć wojnę. 
Do ucieczki nakłonili go koledzy. Gdy był bity w Turośni wyznał, 
że nie jest odporny na ból. Bał się, że nie wytrzyma śledztwa. 
Powiedzieli: „co ryzykujesz, najwyżej się uda” [12].
Pozostałych czekało okrutne śledztwo. Józef Jurczak był sześć 
razy wzywany na przesłuchanie i tylko raz oszczędzono mu bicia. 
Uparcie zaprzeczał jakimkolwiek powiązaniom z AK. 
Jego szwagier do organizacji nie należał zatem  podawał 
wiarygodne zeznania. Obu Niemcy zwolnili z więzienia w dn. 26. 
10. 1943 r. Przed wyjściem Jurczak spotkał Bieleckiego, który z 
racji znajomości niemieckiego pracował w więziennej 
kancelarii. Bielecki pożegnał się z nim i powiedział, że znalazł 
swoje nazwisko na liście osób do rozstrzelania.

Wróćmy do Turośni Dolnej. Tego 
samego dnia, tj. 29. 06. 1943 r. 
żandarmi rano przyszli areszto-
wać Marię Brzozowską. Razem 
z dzieckiem i wykrytymi Żydami 
przewiez iono ją  do bia ło-
stockiego więzienia. Półrocz-
nego Wiesława odebrała potem 
z więzienia bratowa Helena.
Eugeniusz Brzozowski pełnił 
wówczas służbę na przejeździe 
w Trypuciach.  „Pod koniec 
zmiany przyszło 2 – 3 żandar-
mów. Nic nie mówili, tylko siedzą 
i pytają kiedy przyjdzie zmiennik. 
Wtedy zrozumiał. Nie dał po 
sobie poznać. Powiedział, że 
pójdzie do ubikacji. Ustęp stał 
w dole, koło krzaków. Zostawił 
zegarek, marynarkę, rozłożone 
dokumenty. Tymi krzakami 
uciekł i zaczął się ukrywać.” [13]
Dziwnym zrządzeniem losu Marii Brzozowskiej udało się uciec 
z więzienia. Było to w lipcu lub sierpniu. Ucieczka była 
przygotowana dla innych, a ona w ostatniej chwili skorzystała 
z okazji. Alojzy Brzozowski w zeznaniu składanym przed 
prokuratorem Waldemarem Monkiewiczem [14] podał 
następujący szczegół: „Przez wieżę strażniczą  po sznurze 
zdołała uciec” [15]. Przeglądając materiały archiwalne 
białostockiego więzienia natrafiłem na zeznanie złożone w 1972 
r. przez Stanisława Kossobuka, które opisuje taką sytuację 
z sierpnia 1943 r. „w tym czasie Niemcy na terenie więzienia 
powiesili jednego strażnika o nazwisku Korsak. Został on 
powieszony za to, że udostępnił dwóm więźniom kobiecie 
i mężczyźnie ucieczkę z więzienia. Uciekli oni w ten sposób, że 
strażnik Korsak zezwolił im spuścić się po sznurku z budki 
wartowniczej, gdzie pełnił dyżur. Ja o tym wiem dlatego, że 
ponieważ pomagałem im w ucieczce i zabierałem sznur. W dniu 
tym uciekać miał mój brat Piotr Kossobuk wraz ze swoją 
narzeczoną Katarzyną Bepreszcz, którzy również przebywali 
więzieniu. Zostali oni zabrani przez Niemców pół roku wcześniej 
niż ja. Do ucieczki ich jednak nie doszło ponieważ tego samego 
dnia rano wraz z innymi więźniami został wywiezieni do 
Grabówki koło Białegostoku i tam rozstrzelani…. Nazwisk 
kobiety i mężczyzny, którym Korsak udostępnił ucieczkę ja nie 
znam. W kilka dni po ucieczce na placu więziennym została 
wybudowana szubienica. Następnie w obecności wszystkich 
strażników i obsługi więziennej został powieszony Korsak. 
My więźniowie również mogliśmy moment egzekucji oglądać 
ponieważ Niemcy w tym dniu  nie strzelali do okien i mogliśmy 
podchodzić. Jak sobie przypominam ciało Korsaka wisiało na 
szubienicy kilka godzin. Korsak miał wówczas około 35 lat” [16].
Maria zdołała dotrzeć do Łap i zobaczyć swojego syna, którym 
zaopiekowała się bratowa Helena. Potem odszukała męża i już 
wspólnie ukrywali się przed Niemcami. Ostatnim lokum 
z którego korzystali był dom w Rynkach należący do Leona 
Litwińczuka, żołnierza Armii Krajowej. Tragedia rozegrała się 27. 
11. 1943 r. „Były to zdaje się godziny przedpołudniowe. 
Przemieszczał się bryczką  amtskomisarz z Turośni Kościelnej. 
Tam był posterunek żandarmerii niemieckiej. On wielokrotnie 
wcześniej nawet przeprowadzał inspekcje terenu. To był już rok 
1943 i było już niebezpiecznie więc on jechał z obstawą kilku 
żandarmów. Jechali rozglądając się, a w tym czasie u mojego 
stryja Leona przebywał p. Brzozowski z żoną. Prawdopodobnie 
wrócił z więzienia przekupił jakiegoś strażnika Ukraińca, który 
został potem rozstrzelany z tego powodu, że ich wypuścił 
i ułatwił im ucieczkę. Przechowywali się oni na pewien okres 
u mojego stryja, który był akowcem. Po prostu organizacja 
zleciła żeby oboje ich umieścić w tym miejscu. Państwo 
Brzozowscy wyszli na spacerek. Tam dalej była stodoła (teraz 
rozebrana) i p. Brzozowski był w kożuchu żeby cieplej było. 
I w tym czasie wynurzyła się bryczka od strony Czaczek i oni nie 
mieli żadnych zamiarów aby ich aresztować, podejrzewać. 
Gdyby tutaj stali oni pojechaliby ale jak ci oboje zobaczyli, że to 
Niemcy, a ja stałem kilkanaście metrów od nich, wpadli w panikę 
i od razu biegiem. Ona w lewo, on w prawo i skryli się za stodołę. 
Niemcy to  zobaczyli i od razu skręcili bryczkę i wjechali na 
podwórko. Zatrzymali się. Wyskoczyli ci żandarmi – jeden z tej 
strony, drudzy z tamtej. Ja tylko słyszałem „halt, halt”. 
Wyciągnęli ich i skuli. Nałożyli kajdanki. Żona jak ich aresztowali 
zdążyła mężowi powiedzieć – jak mamy zginąć to honorowo 
żeby nikogo nie wsypać. Powiedziała głośno. Przyszli do 
mieszkania i zaczęli pytać kto tu się przechowywał, co to za 
ludzie. Stryjenka Leonowa mówiła, że nic nie wie i nie orientuje 
się. Stryja Leona nie było w domu. Pooglądali i całe szczęście, że 
uwierzyli w taką bajeczkę. Zabrali i powieźli [17]”.
Tym razem nad Brzozowskimi niemieckie macki zacisnęły się na 
zawsze. Z Turośni Kościelnej Niemcy przewieźli ich do więzienia 
w Białymstoku. Dzienne stany więźniów sięgały od 1200 do 
1500 aresztowanych. Bywały jednak sytuacje, że dochodziły do 
8000. W ramach dodatkowej represji władze więzienne 
w październiku 1943 r. zakazały dostarczania paczek. Po jakimś 

czasie został on cofnięty ale godzono się przyjmować jedynie 
chleb i bieliznę.
O ostatnich dniach życia Marii i Eugeniusza Brzozowskich 
opowiedziała w 1968 r. prokuratorowi Waldemarowi Monkie-
wiczowi Irena Łapińska z d. Brzozowska. „Przez 2 tygodnie 
podawaliśmy im paczki do więzienia. Przebywali w pojedyn-
czych celach. Siostra podawała paczki przez strażniczkę. Ósmego  
grudnia 1943 r. siostra podała paczkę ale otrzymała wszystko 
z powrotem i dowiedziała się, że zostali wywiezieni oboje do 
Grabówki i rozstrzelani…. Ta strażniczka mówiła, że rozebranych 
zabrano do samochodu i wywieziono. Nazwiska tej strażniczki 
przez którą podawaliśmy żywność nie znam.... Jak donosiła 
siostrze strażniczka brat był tylko w bieliźnie, natomiast bratowa 
była ubrana, gdy ich wywożono” [18]. Tego samego dnia 
w Grabówce zginął Edward Bielecki.
Przeznaczonych na rozstrzelanie sprowadzano wieczorem do cel 
śmierci. Na listach przy ich nazwiskach pisano adnotację 
„przejęty przez gestapo”. Stosowano też inną procedurę. 
Robiono pobudkę więźniów o godz. 4.00 i wyczytywano 
nazwiska, a potem pod eskortą wyprowadzano na plac koło 
bramy nr 2 i tam kazano rozbierać się do bielizny. Potem już tylko 
załadunek do samochodu i odjazd. Ubrania strażnicy przenosili 
do specjalnej składnicy.     
8. 12. 1943 r. w Grabówce Niemcy rozstrzelali 250 osób. Ostatni 
transport z więzienia odjechał na miejsce egzekucji o godzinie 
11.45. Samochód, który służył do tego celu więźniowie nazywali 
śmiercionośnym. Trochę później niemiecka pomysłowość 
w sztuce zabijania zastosowała następujący wynalazek. Spaliny 
z samochodu kierowano do zabudowanej skrzyni ładunkowej. 
Kiedy więźniowie dojeżdżali do Grabówki byli na tyle 
oszołomieni, że nie stawiali oporu tuż przed zabiciem.
W konspiracji akowskiej był także młodszy brat Eugeniusza - 
Alojzy Brzozowski. Został zaprzysiężony w 1942 r. pod 
pseudonimem „Jasgor” i wchodził w skład plutonu dowodzo-
nego przez „Bala” w Obwodzie AK Wysoki Mazowieck. 27 maja 
1944 łapska żandarmeria aresztowała Alojzego, Helenę 
i Jadwigę Brzozowskich. Było to pokłosie sprawy Eugeniusza. 
Helenę wywieziono do Ravensbruck. Alojzy przeszedł kilka 
obozów: 12. 06.1944 Sachsenhausen, od 12. 07.1944 
Buchenwald, od 12. 09. 1944 Folossenburg. Po powrocie do 
Polski w kwietniu 1947 ujawnił się przed komisją Powiatowego 
UBP w Białymstoku. Później pracował jako radca prawny. 
Mieszkał w Białymstoku. Sprawował opiekę nad synem Marii 
i Eugeniusza – Wiesławem Brzozowskim. Dzięki niemu Wiesław 
ukończył Politechnikę Łódzką i potem zajmował kierownicze 
stanowiska w łódzkim przemyśle. Wiesław Brzozowski zmarł 
w wieku zaledwie 52 lat.

Alojzy Brzozowski 
p i e c z o ł o w i c i e 
c h r o n i ł  p a m i ę ć 
o zamordowanym 
bracie i bratowej. 
J e g o  s t a r a n i e m 
w Grabówce na ich 
grobie stanął trwały 
pomnik.

Dziękuję pp. Barbarze Skalimowskiej z d. Brzozowska 
i Jarosławowi Brzozowskiemu za udostępnienie zdjęć 
i dokumentów z rodzinnych zbiorów. 

Henryk Zdanowicz
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Brzozowskich

Od lewej: Helena  córka Adama, 
Adam Brzozowski i jego syn Stanisław, 1937
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Z okazji Światowego Dnia 
Książki w piątek 22 kwietnia 
o 9.00 w auli M-GCKiS odbyło 
s ię  spotkanie  autorsk ie 
z Michałem Zawadką. 

Spotkanie mogliśmy zorgani-
zować dzięki współ-pracy oraz  
wsparciu  Książnicy Podlaskiej 
im.  Łukasza Górnick iego 
w Białymstoku. Na spotkanie 
przybyły dzieci z Zespołu Szkół 
w Choroszczy. 
Michał Zawadka, człowiek 
wszechstronny, spotkał się 

Spośród ponad dwudziestu 
prac jury nagrodziło:
– wśród dorosłych –  Monikę 
Pawłowską,
– wśród uczniów gimnazjów – 
Emila Łostowska,
– wśród uczniów szkół podsta-
wowych w kategorii prac 
plastyczno-literackich zostali 
nagrodzeni:
I Mateusz Sidorowicz
I Amelia Kalinko
II Zosia KAlinko
III Aniela Popko
– wyróżnienia:

z dziećmi i przy okazji prezen-
tacji wierszy swojego autor-
stwa przekazał uniwersalne 
zasady współżycia społecz-
nego - występujące zarówno 
w zachowaniach ludzi jak 
i zwierząt. 
Spotkanie okazało się bardzo 
ciekawe. Autor rozpoczął je 
w sposób nietypowy, zacho-
wując się w sposób niekon-
wencjonalny, robiąc rzeczy 
niezgodne z dobrym zachowa-
niem. Wywołując tym  śmiech 
na sali, oczywiście później 

Monika Korpacz
Dorota Łukaszewicz
Zuzanna Bajer
– wśród uczniów szkół podsta-
wowych w kategorii prac 
fotograficzno-literackich:
I Olga Bugajska
II Emilia Kalicka
II Kinga Ramotowska
-wyróżnienia:
Magdalena Wiśniewska
Kamila Popławska
Amelia Szumska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki, a grono z podium 

wspólnie z dziećmi wyjaśnił, że 
takie zachowanie jest niepra-
widłowe. W trakcie spotkania 
dużo się działo, dzieci zostały 
wciągnięte do uczestnictwa 
oraz do myślenia, zostały 

specjalne odznaki czytelnicze z 
Książnicy Podlaskiej. 
Po ceremonii wszyscy zgroma-
dzeni udali się do galerii M-
GCKiS, gdzie do połowy maja 
eksponowane są prace nade-
słane na konkurs.
Choroszczańskie obchody 
zakończył w sobotę 23 kwietnia 
kiermasz wydawnictw M-
GCKiS w cenach promocyjnych 
obniżonych o 30%. Kolejna taka 
zniżka będzie dopiero na Dni 
Choroszczy.

WJC, fot. KG / M-GCKiS

W piątek 22 kwietnia w przed-
d z i e ń  Św i atowe go  D n i a 
Książki uroczystości z tej 
okazji odbyły się w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury 
i  S p o r t u  w  C h o r o s z c z y. 
Na zaproszenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Cho-
roszczy i Książnicy Podlaskiej 
– Biblioteki Powiatu Biało-
stockiego do Centrum przybył 
Michał Zawadka, autor wielu 
książek dla dzieci. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Choroszczy 
chętnie uczestniczyły w spot-
kaniu z pisarzem i zadawały 
wiele pytań.

Bezpośrednio po spotkaniu 
autorskim nastąpiło rozstrzyg-
nięcie konkursu interdyscy-
plinarnego „Lubię czytać!”. 
Przez miesiąc do Centrum 
napływały z całej gminy prace 
plastyczne lub fotograficzne 
o tematyce czytelniczej opa-
trzone tekstami  uzasad-
niającymi wybór lektur.

Przed rokiem Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy po raz pierwszy uczestniczyło w ogólnopolskiej 
akcji Dotknij Teatru. Dobrze się stało, że przedsięwzięcie jest 
kontynuowane, bo dzięki temu mogliśmy zobaczyć na 
choroskiej scenie Teatr Papahema w sztuce „Moral insanity. 
Tragedia ludzi głupich” na podstawie sztuki Gabrieli Zapolskiej 
„Ich czworo. Tragedia ludzi głupich w trzech aktach”. Bilety były 
w odświętnej i ponętnej cenie 10 zł, a radość spotkania ze 
świetną grupą teatralną – bezcenna.
Zapolska (właśc. Gabriela z Piotrowskich 1 v. Śnieżko Błocka, 2 v. 
Janocka) pomimo wydania aż 40 tomów prozy do dziś jest 
popularna przede wszystkim jako dramatopisarka. Jej sztuki 
regularnie zapełniają sceny teatrów w całym kraju. Zapełniają 
tonami rekwizytów i przywiązaniem do realiów fin de siècle, 
kpiną z dulszczyzny i klasami ziewających uczniów, którzy 
wzorem starszych pokoleń z wysiłkiem niewartym żadnej sprawy 
dbają, by absolutnie nic nie czytać. Według badania TNS Polska 
dla Biblioteki Narodowej w 2015 pełne nieczytanie kultywowało 
aż 63,1 % Polaków. Grono czytających min. 7 książek rocznie 
zmalało z 24,4% w 2004 do 8,4%. Statystycznie więc nasz dumny 
rodak ma gdzieś dorobek dziesiątków pokoleń, setek tysięcy 
pisarzy i pisarek, poetów, badaczy, historyków, filozofów, 
kapłanów, etyków etc. Dlatego myślę, że w czasie tej gwałtownej 
epidemii alergii na czytanie dobrze się stało, że Teatr Papahema 
sięgnął po sztukę o głupocie właśnie.
Zespołowo wyreżyserowana sztuka epatuje świeżością wyrazu. 
Żadnych szaf, abażurów, foteli i zbędnego anturażu wydobytego 
z czeluści teatralnych magazynów. Staraniem Justyny Banasiak –  
autorki scenografii i kos�umów na scenie błyszczą lampeczki na 
ścianie, choineczka, łóżeczko, stoliczek, szafeczki, serwisik, 
rowerek, gramofonik i córeczka Lilusia. Malutkie to to wszystko, 
dziecinne takie, tyciuchne…
Ano tak, bo Zapolska w interpretacji Papahemy Gombrowiczem 
jest podszyta, znaczy się dzieckiem. Dlatego przedmioty nie są 
w formie dorosłej, dlatego dziecko nie jest grane przez aktora, 
a przez lalkę. Dziecko-lalka milczy i nie porusza się samo, co jest 
oczywiste. Jest grane i wypowiadane przez dorosłych. Pełni rolę 
papugi, mimowolnego spowiednika dorosłych, jest progra-
mowane i totalnie uprzedmiotowione przez wszystkich wokoło. 
Dodajmy – wszystkich piekielnie toksycznych i grających bardzo 
własne gry z puli moral insanity – z angielska sformułowanie 
oznacza (wg słownika PWN) „niezdolność do zrozumienia zasad 
i wartości moralnych oraz do działania wg nich”. Gra dzieje się na 
krwistoczerwonej (kolor znaczący!) planszy z regularnym 
pięciokątem w środku. Pełni on rolę głównej sceny. Dookoła 
niego każda z postaci ma punkt schronienia, dzięki czemu przez 
całe przedstawienie wszyscy są na scenie-planszy. Wszyscy grają 
i są grani.
Żona gra pozorną miłość do męża i namiętny romans do 
Fedyckiego. Gra też kochającą matkę, a ze względu na grywalość 
oczywiście owo matczyne uczucie pełne jest toksyczności. 
Dziecko też ma grać, ma kłamać i pozować.
Mąż nie umie grać silnego mężczyzny. Próbuje i za każdym razem 
kończy się to komicznym omdleniem. Tylko żona potrafi wprawić 
dosłownie jego słabowite serce w ruch. Związek opiera 
w znacznej mierze na strachu przed śmiercią niż na miłości. 
Zwłaszcza, że w domu często pojawia się panna Mania.
Mania gra siłaczkę. Poobijana przez życie, zawiedziona 
i porzucona przez Fedyckiego sunie przez czas jak pancernik. 
Gra swoim przekleństwem, uwodzi, jak była uwodzona, ale na 
obiekt stałego uczucia wybiera słabowitego profesora.
Fedycki gra zadowolenie z życia, nawet gdy musi uwodzić leciwą 
wdowę, aby wypłacić się z długów i nie stracić dachu nad głową. 
Kocha jednoślad (motor gra czerwony rowerek z amerykańskimi 
czerwonymi pękami wstążek przy kierownicy), kobiety uwodzi 
i uzależnia. Tragikomiczny mężczyzna-bluszcz, macho-utrzyma-
nek.Wreszcie wdowa. Grająca inkasentkę-amantkę, strażniczkę 
moralności chętnie lądującą w ramionach kochanka.
Dziecko krąży między graczami jak kostka. Granice między 
aktami zamiast opadającej kurtyny wyznaczają wyliczanki wokół 
pięciokąta. Dziecko wyłazi z całej piątki, ale niech nikt się nie 
łudzi, że będzie to tylko powrót do szczerości – ta okazywana jest 
przez bohaterów tylko przez chwile, w krótkich wyznaniach na 
zasadzie wyjątku od reguły. Reszta jest okrutną grą, wykwitem 
narcyzmu, infantylności rodem z „Władcy much” Williamia 
Goldinga. Przegrana jest nieunikniona. Mądra gra Teatru 
Papahema – znakomita troska o każdy gest na scenie – oraz 
intrygujące i wielokontekstowe odczytanie dramatu Zapolskiej 
wygrywają dla widzów uniwersalną, świeżą, ostrą i aktualną 
sztukę. To wszystko z tekstu z 1907, z czytania i z woli znaczącego 
dotknięcia teatru.Brawo Papahema, brawo liczna publiczność, 
brawo M-GCKiS i akcja Dotknij Teatru!

Wojciech Jan Cymbalisty, fot. Mateusz Jacewicz
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„Moral 
insanity…” 
Gombro-
wiczem
podszyte 

Światowy Dzień Książki: konkurs „Lubię czytać!”

również przekazane im takie 
wartości takie jak przyjaźń 
i działanie w grupie.

Kierownik biblioteki
Elżbieta Wróblewska

Spotkanie autorskie 
z Michałem Zawadką

Wiosną nie tylko rozkwita przyroda i przylatują do podlaskich 
dolin ptaki. To również czas, gdy młodzi mieszkańcy gminy 
Choroszcz rozwijają swoje talenty recytatorskie i przybywają 
licznie na konkurs „Słowo o Polsce”. 

Już po raz szósty Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy zorganizowało wydarzenie integrujące środowisko 
deklamatorów ze wszystkich gminnych szkół. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 75 uczniów. Wszyscy byli znakomicie 
przygotowani, a jury w składzie Elżbieta Wróblewska, Karolina 
Gołębiewska, Adam Kamieński i niżej podpisany miało nie lada 
orzech do zgryzienia, dlatego też przyznano wiele nagród.
W kategorii gimnazjaliści wyniki są następujące:
I Anna Maria Wrona (Leopold Staff, „Polsko, nie jesteś ty już 
niewolnicą”)
II Martyna Wiśniewska (Antoni Słonimski, „Polska”)
III Karolina Jeromin (Wisława Szymborska, „Gawęda o miłości 
ojczystej”)
wyróżnienie: Gabriela Kopczewska (Jan Lechoń, „Polonia 
Resurrecta”)
Wśród uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VI:
I Daria Wyszyńska (Wisława Szymborska, „Gawęda o miłości 
ojczystej”)
I Emilia Kalicka (Konstanty Ildefons Gałczyński, „Pieśń 
o żołnierzach z Westerpla�e”)
II Magdalena Wiśniewska (Władysław Broniewski, „Żołnierz 
polski”)
III Aleksandra Jabłońska (Jan Lechoń, „Polonia Resurrecta”)
Wyróżnienia: Małgorzata Ciereszko (Juliusz Słowacki, 
„W pamiętniku Zofii Bobrówny”), Aniela Popko (Jan Pietrzak, 
„Taki kraj”), Izabela Pawilcz (Antoni Słonimski, „Polska”).
W kategorii uczniowie szkół podstawowych, klasy II-III:
I Piotr Wrona
II Anna Ramotowska
III Jan Zmujdzin
Wyróżnienia: Róża Sawicka, Anna Hubbel, Marcjanna Popko.
Wreszcie w kategorii uczniowie klas I szkół podstawowych i 

przedszkolacy:
I Wiktoria Tołoczko („Płynie Wisła, płynie…”)
II Michał Rogowski
III Julia Syczewska (Czesław Janczarski, „Piękna jest nasza 
ziemia”)
Wyróżnienia: Julia Jurczuk, Zuzanna Chańko, Marcin Korba.
Nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy nasi młodzi patrioci 
odebrali z rąk Elżbiety Wróblewskiej kierownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – współorganizatora konkursu i od 
Przemysława Waczyńskiego dyrektora Centrum – organizatora 
konkursu. Gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom i ich 
rodzicom oraz opiekunom.

Wojciech Cymbalisty, fot. KG

Znamy laureatów konkursu
„Słowo o Polsce”! 

W piątek 22 kwietnia 2016 do Choroszczy przybył ksiądz dr 
Ta d e u sz  Ka s a b u ł a ,  d y re kto r  A rc h i w u m  i  M u ze u m 
Archidiecezjalnego w Białymstoku, aby wygłosić odczyt nt. 
„Chrzest Mieszka I w kontekście środkowoeuropejskim”.

Po oficjalnym powitaniu przez Przemysława Waczyńskiego, 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i przedstawieniu 
sylwetki prelegenta przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy – Józefa Waczyńskiego, kilkadziesiąt osób 
zgromadzonych w galerii MGCKiS z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchało wykładu. 

Józef Waczyński / TPCh

Chrzest Polski i Mieszka I 



Sezon piłkarski drużyn LZS 
został rozpoczęty. Jak co roku 
rozgrywki zainaugurował 
Turniej Otwarcia Sezonu. 

26 edycja turnieju została 
rozegrana na 4 boiskach: 
w Konowałach, Kruszewie, 
Izbiszczach i Pańkach. Przed 
rozpoczęciem gier kapitano-
wie jedenastu drużyn spotkali 
się w świetlicy w Konowałach 
gdzie dokonano losowania 
i podziału na grupy, a następ-
nie drużyny rozjechały się na 
poszczególne boiska. Dwie 
grupy (A i B) rozegrano syste-
mem pucharowym i awans 
uzyskały 3 najlepsze drużyny, 
grupa C, która była 3-zespo-
łowa rywalizowała „każdy 
z każdym”. I  tak po fazie 
grupowej z turniejem pożeg-
nały się 3 najsłabsze drużyny 
z każdej grupy, były to Rajkom 
Choroszcz ,  P iorun Pańki 
i Abakus. Pozostałe 8 drużyn, 
które awansowały do fazy 
pucharowej rywalizowały 
w ćwierćfinałach Po nich od-
padły: Narew Żółki, Promil 
Barszczewo, K S  Klepacze 
i Siekierki. W grze o medale 
zostały 4 drużyny: Lambada 
Choroszcz, LZS Choroszcz, 
Izbiszcze i Zaczerlany. LZS Cho-
roszcz wygrał z Zaczerlanami 

5-0, a Lambada Choroszcz 
okazała się minimalnie lepsza 
od Izbiszcz wygrywając 2-1. W 
dwóch ostatnich meczach, na 
boisku w Konowałach trzecie 
miejsce wywalczyły Izbiszcze, 
które pokonały 3-1 drużynę 
Zaczerlan. W wielkim finale 
rozegranym w Pańkach stanęły 
na przeciwko siebie dwie 
drużyny z Choroszczy. O jedną 
bramkę lepszy okazał się LZS 
Choroszcz, który pokonał 
Lambadę 2-1. Po zakończeniu 
meczu finałowego doszło do 
posumowania osiągnięć 

indywidualnych i drużyno-
wych. Medale, statuetki i 
w y r ó ż n i e n i a  w r ę c z y l i 
Burmistrz Choroszcz Robert 
Wardziński i Przewodniczący 
Komis j i  F inansów,  Infra-
struktury i Rolnictwa Rady 
Miejskiej w Choroszczy Jacek 
Jasiński. Wszystkie wyróżnie-
nia indywidualne trafiły do 
zwycięzców turnieju: Jacek 
Dąbrowski (najlepszy bram-
karz), Marcin Jaromiński (naj-
lepszy zawodnik) i Grzegorz 
Adamski (najlepszy strzelec – 7 
goli). 

Łącznie w turnieju rozegrano 
19 spotkań, które trwały 40 
minut. Najlepsza czwórka 
miała za sobą natomiast aż po 5 
meczów, dające liczbę 200 
minut spędzonych na boiskach. 

Turniej Otwarcia Sezonu za 
nami, teraz trwa 3-tygodniowa 
p r ze r w a ,  k t ó r ą  d r u ż y n y 
z pewnością wykorzystują na 
rozgrywanie meczów sparingo-
wych, a rozgrywki Ligi Gminnej 
rozpoczną się 8 maja! 

WJ

Prezydium Rady Głównej Kra-
jowego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych przyz-
nało naszemu radnemu – 
Panu Jackowi Dąbrowskiemu 
Złotą Odznakę Honorową 
Zrzeszenia LZS. Uroczystość 
wręczenia odznaki odbyła się 
2 kwietnia w Białymstoku 
podczas Wojewódzkiego 
Zjazdu Delegatów.

Nagrody wręczali Mieczysław 
B a s z k o ,  p o s e ł  n a  S e j m 
Rzeczpospolitej Polskiej, oraz 
Wacław Hurko, z-ca Przewod-
niczącego Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Złota Odznaka Honorowej 
Zrzeszenia LZS to najwyższe 
wyróżnienie stowarzyszenia, 
k t ó r ą  p .  D ą b ro w s k i e m u 
nadano w dowód uznania za 
wieloletnią działalność na 
rzecz upowszechniania kultury 
fizycznej i turystyki w środo-
wisku wiejskim. Dodatkowo, 
podczas zjazdu Jacek Dąbrow-
ski został wybrany do Rady 
Wojewódzkiej Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS. Jacek Dąb-
rowski  dz iała  społecznie 
w Ludowych Zespołach Spor-
towych od 1988 r. Od wielu lat, 
niezależnie od pracy na rzecz 
samorządu, wielką pasję do 
sportu stara się przenosić na 
działania wspierające rozwój 
oraz organizację czasu wolne-
go młodzieży i dorosłych na 
terenie naszej gminy. Od 1992 
r. organizuje Ligę Gminną LZS, 

która w 2010 r. w konkursie 
krajowym otrzymała tytuł 
„ S p o r t o w y  z n a k  j a ko ś c i 
O M E G A”,  a  obecnie jest 
na jwiększą  i  na jprężn ie j 
działająca tego typu ligą na 
t e r e n i e  w o j e w ó d z t w a 
podlaskiego. Dodatkowo, 
Jacek Dąbrowski podejmuje 
się cykl icznej  organizacj i 
tematycznych imprez sporto-
wych o zasięgu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim.

– Wyróżnienie, które otrzy-
małem, sprawiło mi ogromną 
przyjemność, tym bardziej że 
do LZS-ów podchodzę z przy-
jemnością, bo są moją pasją, 
a nie obowiązkiem. Jak to 
w życiu bywa, czasem przycho-
dzą chwile zwątpienia i poja-
wiają się dylematy, czy to ma 
sens, ale każde, nawet małe 
wyróżnienie z pewnością 
motywuje do kolejnych dzia-
łań, podobnie jak świadomość 
liczby osób, które w tym 
uczestniczą. Zresztą na promo-
waniu aktywności fizycznej 
powinno zależeć nam wszyst-
kim, bo to ma wymiar społecz-
ny: uczy zasad fair play i rodzi 
poczucie wspólnoty – mówi 
laureat wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy uho-
norowania tak pres�żową 
n a g r o d ą  r a d n e g o  R a d y 
Miejskiej w Choroszczy.

Red. 
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LZS Choroszcz zwycięża w Turnieju Otwarcia Sezonu Radny nagrodzony! 

Barcelona lepsza od Realu w meczu kibiców 
W sobotę 2 kwietnia na 
Barcelońskim Camp Nou FC 
Barcelona uległa Realowi 
Madryt 1-2, ale w meczu 
kibiców rozegranym w piątek 
1  k w i e t n i a  n a  c h o r o -
s z c z a ń s k i m  o r l i k u  b y ł o 
zupełnie inaczej. 

Pomysł rozegrania tego meczu 
spodobał się mieszkańcom, 
zarówno tym najmłodszym, 
jak i tym troszkę starszym. Już 
przed rozpoczęciem choro-
szczańskiego meczu było 
widać, że bardziej zmobi-
lizowana jest ekipa Barcelony 
– byli lepiej ubrani w klubowe 
koszulki i  bardziej l iczni. 
Łącznie rywalizowało 20 osób 
i przed rozpoczęciem spot-
kania obie drużyny wysłuchały 
hymnów obu zespołów 

i przystąpili do sportowej 
rywalizacji. Jako pierwszy 
bramkę zdobył Real, ale osta-
tecznie Barcelona pokonała 
Real 11-3. Najwięcej goli 
zdobył piątkowego wieczoru 
Robert Krysztopik z Barcelony, 
który 4-krotnie pokonał bram-
karza Realu. Po spotkaniu 
każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowe medale. Jesienią 
kolejne spotkanie i z pew-
nością  będzie  okazja  do 
rewanżu.

Składy: FC Barcelona: Jacek 
D ą b r o w s k i  ( 1  b r a m k a ) , 
Mateusz Garbowski (1 bram-
ka ) ,  M ate u sz  C h o l ews k i 
(2 bramki), Karol Filipowicz, 
Ł u ka sz  S a d o ws k i ,  Ka m i l 
Kołodko, Marek Garbowski 
(1 bramka), Marcin Półkośnik, 

Rafał Piotrowski (1 bramka), 
Karol Supranowicz, Robert 
Krysztopik (4 bramki)

Real Madryt: Paweł Buła (1 
bramka), Mariusz Filipowicz, 

Damian Garbowski (2 bramki), 
Agnieszka Garbowska, Karol 
Buła,  Krys�an Półkośnik, 
Wojciech Cieśluk (bramka 
s a m o b ó j c z a ) ,  Z b i g n i e w 
Dziejma.                                WJ

Po zakończeniu wszystkich 
meczów przystąpiono do 
wręczenia pamiątkowych 
dyplomów, medali, statuetek 
i pucharu. 

Najlepsza drużyna, a także 
najlepszy zawodnik otrzymali 
także bony na zakupy w sklepie 
sportowym ufundowane przez 
M-GCKiS. Dekoracji dokonał 
sekretarz gminy Mirosław 
Zalewski, który także brał 
u d z i a ł  w  r o z g r y w k a c h 
w drużynie „W każdym wieku”. 
Sędzią zawodów był Mariusz 
Łupiński, który zobligowany 
został do wyboru najlepszego 
zawodnika turnieju. Został nim 
decyzją sędziego zawodnik LZS 
„Korony” Choroszcz Daniel 
Bartoszewicz. 

Teraz kapitan LZS-u Wiesław 
Roszkowski będzie miał prawo 
do skompletowania drużyny 
na Wojewódzki Turniej LZS, 
k t ó r y  w  m a j u  z o s t a n i e 
rozegrany w Białowieży. 

Dziękujemy wszystkim druży-
nom za udział i zapraszamy do 
kole jnych zmagań,  które 
w przyszłości zostaną zorgani-
zo wa n e  p r zez  M - G C K i S . 
Dziękujemy burmistrzowi 
C h o r o s z c z y  z a  o b j ę c i e 
mistrzostw swoim patronatem 
i ufundowanie trofeów dla 
najlepszych drużyn, a także 
Twojej Telewizji Regionalnej za 
transmisję na żywo.

WJ/M-GCKiS
fot. Mateusz Jacewicz

Nie udało się drużynie Crazy 
Frogs obronić tytułu Mistrzów 
G m i n y  w  S i a t k ó w c e 
wywalczonego przed rokiem. 
Tym razem musieli uznać 
w y ż s z o ś ć  d r u ż y n y  L Z S 
„Korona” Choroszcz. 

Do rozegranych w minioną 
sobotę Mistrzostw zgłosiło się 
6 drużyn,  które walczyły 
systemem „każdy z każdym”. 
W trwających 6 godzin zma-
ganiach rozegrano łącznie 15 
meczów. 

Każdy z meczów rozgrywano 
do dwóch wygranych setów. 
W przypadku wygranej 2-0 
zwycięski zespół otrzymywał 3 
punkty, gdy wynik był 2-1 
lepsza drużyna otrzymywała 2 
punkty, a pokonana 1 „oczko”. 

I w ł a ś n i e  b e z p o ś r e d n i 
pojedynek z trze-ciej serii gier 
zadecydował, że złote medale 
wywalczyl i  s iatkarze L Z S 
Korony Cho-roszcz, którzy 
pokonali 2-1 Crazy Frogs (10-
1 5 ,  1 5 - 1 3  o r a z  1 0 - 8 ) . 
W pozostałych meczach obie 
drużyny wywalczyły komplet 
punktów. 

Najniższy stopień podium 
przypadł debiutującym w piłce 
siatko-wej Zielono-Czarnym 
Izbiszcze, a czwarte miejsce 
podobnie jak przed rokiem 
zdobyli zawodnicy drużyny 
„W każdym wieku”.  P iąte 
miejsce zajął ubiegłoroczny 
srebrny medalista „Szarańcza”, 
a szóste „gościnna” ekipa 
organizato-rów M-GCKiS. 

LZS Korona Choroszcz mistrzem gminy w Siatkówce 

Wyniki:

W każdym wieku – Zielono-Czarni Izbiszcze 1-2, M-GCKiS – Crazy 
Frogs 0-2m LZS Korona Choroszcz – Szarańcza 2-0, W każdym 
wieku – Crazy Frogs 0-2, Zielono-Czarni Izbiszcze – Szarańcza 2-0, 
M-GCKiS – LZS Korona Choroszcz 0-2, W każdym wieku – 
Szarańcza 2-0, Crazy

Frogs – LZS Korona Choroszcz 1-2, Zielono-Czarni Izbiszcze – M-
GCKiS 2-0, W każdym wieku – LZS Korona Choroszcz 0-2, 
Szarańcza – M-GCKiS 2-0, Crazy Frogs – Zielono-Czarni Izbiszcze 
2-0, W każdym wieku – M-GCKiS 2-0, LZS Korona Choroszcz – 
Zielono-Czarni Izbiszcze 2-0, Szarańcza – Crazy Frogs 0-2 



niedziela 8 maja 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz

niedziela 5 czerwca 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz
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Zawody odbędą się 6 maja 2016 r. od 16.00 do 19.00 na 
strzelnicy pneumatycznej Stowarzyszenia Pamięć i Tożsa-
mość Skała w Zespole Szkół w Choroszczy, przy ul. 
Powstania Styczniowego 26A. Zawody organizowane dla 
amatorów strzelectwa sportowego są otwarte, bezpłatne 
i bez ograniczeń wieku. Zapisy na miejscu od 16.00. Zapra-
szamy wszystkich do uczestnictwa w zawodach i dopingu. 
Na strzelnicy w Zespole Szkół w Choroszczy w każdy piątek 
w godzinach 16.00-19.00, gdzie można bezpłatnie 
trenować pod okiem Piotra Waczyńskiego.                      org.

W sobotę 2 IV trampkarze Narwi Choroszcz zajęli 3 miejsce 
w Turnieju „Wiosna Cup” o Puchar Wójta Gminy Gródek, który 
był przeznaczony dla chłopców z rocznika 2002 i młodszych. 
Młodzi zawodnicy prowadzeni przez trenera Jacka Sieńko 
rozegrali 4 spotkania, w których wywalczyli 4 punkty.

Wyniki: Gryfik Gródek - Rudnia Zabłudów 3-2, Korona 
Dobrzyniewo - Narew Choroszcz 0-2, Gryfik Gródek - Gryfik 2004 
Gródek 3-2, Rudnia Zabłudów - Korona Dobrzyniewo 3-3, Narew 
Choroszcz - Gryfik 2004 Gródek 2-2, Gryfik Gródek - Korona 
Dobrzyniewo 4-2, Rudnia Zabłudów - Narew Choroszcz 4-1, 
Korona Dobrzyniewo - Gryfik 2004 Gródek 3-3, Gryfik Gródek - 
Narew Choroszcz 2-0, Rudnia Zabłudów -Gryfik 2004 Gródek 9-0

WJ

2 i 3 V

Trampkarze Narwi na III msc.
na turnieju w Gródku 

W weekend 15-17 kwietnia w Białymstoku, na hali Zespołu 
Szkół Rolniczych zostały rozegrane Mistrzostwa Polski 
juniorów i młodzieżowców w badmintonie. 

Piotr Wasiluk został Mistrzem Polski w grze pojedynczej 
w kategorii młodzieżowców. W drodze do finału gromił 
wszystkich przeciwników w dwusetowych pojedynków, 
przy łącznym bilansie punktów: 168-66. W finale spotkał 
się, jak przed rokiem z Mateuszem Świerczyńskim. Wtedy 
przegrał 1-2, a teraz wygrał w dwóch setach: 21-18 i 24-22! 
Serdecznie gratulujemy!                                                    Red.

Piotr Wasiluk 
mistrzem Polski!

6 maja Zawody Strzeleckie
z okazji Dnia Flagi 

W czerwcu 2016 roku minie 40 lat jak młodzież rocznika 
1961 r. otrzymała świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Choroszczy. 
Były to klasy VIIIA, VIII B, VIIIC. Dziś mamy już nie lat 
naście, lecz -dziesiąt, ale duchem ciągle jesteśmy młodzi, 
choć niektórzy spośród nas już odeszli.

Spotykamy się razem przy różnych okazjach. W miejscach 
pracy, podczas uroczystości świeckich czy religijnych lub 
zwyczajnie na ulicy lub w sklepie. Zazwyczaj nasz kontakt 
kończy się tylko słowami pozdrowienia lub krótką wymianą 
zdań „co słychać”. Świat pędzi do przodu, dziś inaczej 
wygląda życie w szkole niż za naszych młodych lat. Nas już 
nic nie powinno poganiać, powinniśmy znaleźć trochę 
więcej czasu by spotkać się ze swoimi rówieśnikami ze 
szkolnej ławy i dłuższą chwilę porozmawiać. Na taki pomysł 
wpadło kilkoro z Nas, którym dane jest częściej i dłużej ze 
sobą się widzieć, a nasze wspomnienia z lat szkolnych jak i 
opowieści o naszych dzieciach i wnukach dają nam wiele 
radości.
Proponujemy Naszym Koleżankom i Kolegom z lat 
szkolnych spotkać się w szerszym gronie właśnie z okazji 40 
rocznicy ukończenia szkoły podstawowej. Aby jednak takie 
spotkanie zorganizować trzeba w mniejszym gronie 
spotkać się i omówić sprawy organizacyjne. Dlatego 
p r o p o n u j e m y  s p o t k a n i e  o r g a n i z a c y j n e  o s ó b 
zainteresowanych w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy, w dniu 14 maja 20016 r, o godzinie 
15.00, w salce na dole. Przy tej okazji chciałbym podzielić 
się wspomnieniem naszych co tygodniowych apeli, które 
miały miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zawsze na 
rozpoczęcie śpiewaliśmy hymn szkoły. Kontakt w sprawach 
organizacyjnych. Piotr Waczyński, tel. 506 219 046.

tekst i zdjęcie P. Waczyński

Czterdzieści lat minęło... 

Centrum Kultury i  Sportu 
w  C h o r o s zc z y  s e r d e c z n i e 
z a p r a s z a  n a  w y j ą t k o w y 
spektakl retro - połączenie 
musicalu i operetki pt. „Bodo 
Café”. Przewidziano zniżki dla 
uczniów, studentów, emerytów 
i osób kupujących min. 10 
biletów. 

Białostocka opera nie przygoto-
wała na bieżące półrocze żadnej 
p r e m i e r y,  d l a t e g o  c i ę ża r 
zapewnienia najlepszej jakości 
spektaklu muzycznego przejęło 
choroszczańskie Centrum.
Zagrają i zaśpiewają znakomici 
artyści. Warto już dziś zarezer-
wować bilet pod nr 85 719 14 31 
i uczestniczyć w wyjątkowym 
wydarzeniu. Polecam!

Wojciech Jan Cymbalisty
Klub Turysty Kulturalnego

Niezwykła
premiera 
muzyczna 

w Choroszczy!

2 V,  10.00 - piesza pielgrzymka 
mężczyzn do Krypna
7 V, 15:00 - Majówka Rodzinna 
w Barszczewie
11 V, 12:00 - M-GCKiS spotkanie 
autorskie Anety Zamojskiej
14 V - Noc Muzeów, o 17:00 
spotkanie z Choroszczą Minioną 
w M-GCKiS, o 18:00 wernisaż 
wystawy w Muzeum Wnętrz 
Pałacowych
16 V,  9 .30 -  msza św.  na 
cmentarzu grzebalnym
19 V - wizytacja kanoniczna 
parafii przez abp. Edwarda 
Ozorowskiego z udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania
26 V, 9.00 - uroczystość Bożego 
Ciała, procesja: Mickiewicza, 
P i ł s u d s k i e g o ,  K o ś c i u s z k i 
i Białostocką, powrót na Rynek 
11 Listopada
26 V, Błonia JP I I, 17.15 - 
koncert „Kochanej Mamie”.

Czytaj i uczestnicz:
gazeta.choroszcz.pl

Wydarzy się:


