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w Choroszczy

Cztery dni wypełnione bogactwem różnorodnych wy-
darzeń: oto przed nami 38. Dni Choroszczy! Zapra-
szamy do Choroszczy wszystkich miłośników grodu 
nad Horodnianką, by w dniach 6-9 czerwca skorzystać  

z przygotowanych atrakcji! Będą poważne spotkania historyczne, 
a także warsztaty o sile marzeń, będzie rywalizacja na strzelnicy 
oraz z użyciem sprzętu wędkarskiego, będą atrakcyjne rodzinne, 
wspólne gry i zabawy, a także możliwość doznania przeżyć ar-
tystycznych: teatralnych, plastycznych oraz muzycznych. Będzie 
także wspólne świętowanie na Rynku 11 Listopada w Chorosz-
czy. Tak wiele i tak różnorodnie! Zapraszamy na imieniny miasta 
Choroszcz – zapraszamy na 38. Dni Choroszczy!

6 CZERWCA (czwartek)

Inauguracja Dni Choroszczy: „100 lat niepodległości Chorosz-
czy – sylwetki włodarzy grodu nad Horodnianką” – sympozjum 
historyczne, Letnia Rezydencja Branickich (Pałac), godz. 17:00

Rok 2019 to w Gminie Choroszcz rok obchodów 100. rocznicy Wy-
zwolenia Grodu nad Horodnianką. W lutym, podczas oficjalnych uro-
czystości Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Choroszczy poznaliśmy 
wydarzenia z historii narodowej i lokalnej towarzyszące temu niełatwe-
mu, ale wyczekiwanemu procesowi. Tym razem zapraszamy, by poznać 
sylwetki włodarzy i gospodarzy sprawujących opiekę nad gminą Cho-
roszcz przez ostatnie 100 lat. Wszystkich miłośników historii Chorosz-
czy zapraszamy na sympozjum historyczne, które przybliży nam waż-
ne postaci z przeszłości Choroszczy i będzie treściwym zaczynem do 
dalszych badań i poszukiwań historycznych, zwieńczonych publikacją.  

7 CZERWCA (piątek)

„Siła kobiecych marzeń – warsztaty” – spotkanie autorskie z Kry-
styną Bezubik, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, godz. 11:00

Zapraszamy na spotkanie z Krystyną Bezubik – pisarką i nauczycielką z 
wieloletnim doświadczeniem. Pracuje z osobami, które chcą pisać tak, 
aby inni chcieli to czytać. Na prowadzone przez siebie kursy pisania 
zaprasza osoby, które są gotowe wypuścić swoje teksty z szuflady lub 
marzą o tym, by pisać, ale nie wiedzą, jak zacząć. Pracuje również z co-
achami, trenerami, psychologami, specjalistami, którzy swoimi tekstami 
chcą przyciągnąć potencjalnych klientów.

Oficjalne otwarcie Rynku 11 Listopada w Choroszczy, Rynek 11 
Listopada, godz. 13:00

Piękny, elegancki, nowoczesny – takie określenia najczęściej słyszymy 
o nowym zrewitalizowanym Rynku 11 Listopada w Choroszczy. Za-
praszamy wszystkich bardzo serdecznie na oficjalne otwarcie tej zabyt-
kowej urbanistyczno-komunikacyjnej przestrzeni w Choroszczy. Niech 
tradycyjne przecięcie biało-czerwonej wstęgi będzie huczne (i to do-
słownie!), radosne, ale przede wszystkim niech będzie naszym wspól-
nym udziałem. Zapraszamy!

IV Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy, Strzelnica  
w Szkole Podstawowej w Choroszczy, godz. 17:00

Przed nami kolejne zawody strzeleckie. Tym razem, z okazji 38. imie-
nin miasta zawodnicy powalczą o Puchar Burmistrza Choroszczy. Za-
wody odbędą się na strzelnicy pneumatycznej Stowarzyszenia Pamięć 
i Tożsamość Skała w Zespole Szkół w Choroszczy, przy ul. Powstania 
Styczniowego 26A. Zapraszamy amatorów i miłośników strzelectwa 
sportowego. Zawody są otwarte, bezpłatne i bez ograniczeń wieku.

Finisaż projektu „Ucieczka z szuflady”, Galeria M-GCKiS, godz. 
18:00

Kto postanowił nie tylko wyjrzeć, ale wyjść z szuflady? Kto z chorosz-
czańskich twórców się odważył? Zapewniamy, że wszyscy zachwyci-
li! Zapraszamy, by z okazji 38. Dni Choroszczy podsumować z nami 
dotychczasową działalność galerii M-GCKiS uruchomioną w ramach 
projektu „Ucieczka z szuflady”.

Wiele i różnorodnie – 38. Dni Choroszczy. 
Zapraszamy!

 
Spektakl „Granica” Teatru Harmyder (Ukraina), Aula M-GCKiS, godz. 19:30 
(spektakl objęty bezpłatnymi wejściówkami)

Wszystkie historie życiowe, na podstawie których pisano scenariusz spektaklu „Granica” są prawdziwe. Fabuła przedstawienia oparta jest na 
opowieściach pięciu kobiet, które, uwikłane w problemy egzystencjalne, odkrywają najbardziej intymne i bolesne przeżycia. Odzwierciedlają one 
refleksje nad stanem świadomości społecznej i przezwyciężaniem barier wynikających z mentalności Ukraińców i Polaków.
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Spektakl „Granica” powstał na podstawie realnych rozmów z ludźmi: Zdecydowaliśmy się na rozmowę – mówi Rusłana Porycka z teatru „Harmyder” – żeby porozmawiać z różnymi ludźmi: jeździliśmy do Polski i do przygranicznych 
miejscowości na Wołyniu. Były to godziny rozmów, które potem spisywaliśmy i które wywoływały u nas zarówno uśmiech, ale też i łzy. Były to rozmowy z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, rozmawialiśmy także w drodze, stojąc na granicy. To również 
długie godziny spędzone przy stole, do którego zapraszani byliśmy przez naszych gościnnych bohaterów. Następnie zgromadzony materiał opracowaliśmy na stworzonej przez nas płaszczyźnie artystycznej, ale główne wydarzenie, wokół którego rozgrywa się 
akcja, miało miejsce w rzeczywistości. Jaka to płaszczyzna, w którym kierunku podążają rozmowy – zapraszamy aby się o tym przekonać doświadczając spektaklu „Granica”.

8 CZERWCA (sobota)

Rodzinny Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Choroszczy, „Kominowe Bajoro”, godz. 7:00

W czasie tegorocznych Dni Choroszczy nie mogło zabraknąć rodzinnego Turnieju Wędkarskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy. Zapraszamy, aby wspólnie z wędkarzami zrzeszonymi w kole „Amur” oraz z innymi 
miłośnikami wędkarstwa wziąć udział w łowach zorganizowanych na brzegach „Kominowego Bajora” w Choroszczy. Zapraszamy na spotkania z wodną rywalizacją na łonie natury!

Piknik Rodzinny „Razem Możemy Więcej” Stowarzyszenia KLANZA, „Kominowe Bajoro”, godz. 11:30-15:30

KLANZA – Oddział Białostocki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów wraz z rodzinami z terenu gminy Choroszcz zapraszają dorosłych, dzieci i młodzież – całe rodziny na Piknik Rodzinny „Razem 
Możemy Więcej”, organizowany w ramach projektu „Akademia Rodzica”. Nad „Kominowym Bajorem” w Choroszczy na uczestników będzie czekać mnóstwo ciekawych i rozwijających działań: gry i zabawy rodzinne, 
działania twórcze, stoisko zmysłów, stoisko dużych gier planszowych, tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną. Wszystko okraszone fajną, wspólną i twórczą współpracą. Będą też nagrody! Zapraszamy!

KONCERT GŁÓWNY – GALA DISCO, Rynek 11 Listopada w Choroszczy, godz. 19:00-22:00

Tego jeszcze nie było! Gorączka sobotniej czerwcowej nocy w samym centrum Choroszczy, i to na mozaice zrewitalizowanego Rynku 11 Listopada? Takie atrakcje czekają na wszystkich miłośników tańca i dobrej zabawy 
podczas gali disco w ramach 38. imienin miasta Choroszcz! Zapraszamy, by poddać się twistom, skokom i obrotom grup: Tvister, Nexx Dance, Szafis i Avanti. I wieczór zakończyć równie gorąco – spektaklem ognia  
w wykonaniu grupy JAMA.

9 CZERWCA (niedziela)

Koncert Jubileuszowy 15-lecia „Rytmów Czasu”, Aula M-GCKiS w Choroszczy, godz. 18:00

Zespół wokalny Rytmy Czasu (dawniej: Chór Miejski w Choroszczy) pod dyrekcją Jerzego Tomzika działa od 2003 r. W jego skład wchodzą dzieci oraz młodzież. Zespół koncertuje m.in. podczas Dni Choroszczy, uroczy-
stości z okazji świąt narodowych odbywających się w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy. Zespół ten nie od dziś jest eksportową marką gminy Choroszcz. W czerwcu 
oraz w listopadzie 2016 r. grupa z powodzeniem koncertowała w Grodnie, gdzie śpiewała tak pięknie i energicznie, że zrobiło się o niej głośno nie tylko w Polsce, ale i na Białorusi, czego dowodem jest okładka oraz 
obszerna relacja w „Magazynie Polskim”; zespół na swoim koncie ma także inne zagraniczne pokazy. Latem 2018 r. ukazała się kolejna płyta formacji pt. „Niepodległa – nasz Dom”, będąca hołdem w stulecie odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Na krążku znalazły się piosenki i pieśni patriotyczne, m.in.: „Czym Ojczyzna jest”, „Wojenko, wojenko”, „Był taki czas”, „Polskie skrzydła”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”, „Kiedy 
rozum śpi”, „Żeby Polska była Polską” w aranżacjach autorstwa Jerzego Tomzika. Płytę nagrano w latach 2017-2018 w WEM Studio w Białymstoku. Nagranie materiału zostało sfinansowane ze składek zespołu, zaś 
wydanie płyty było możliwe dzięki wsparciu Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, środków Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, jak również Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Białymstoku w ramach programu „Pomost dla Niepodległej”.

Koncert w ramach Festiwalu Cameralis et Sacralis, Kościół Parafialny w Choroszczy, godz. 19:00

Wystąpią: Dariusz Hajdukiewicz – organy i truhenorgel, Rafael Gabriel Przybyła – obój barokowy
Festiwal Cameralis et Sacralis to cykl koncertów sakralnej muzyki kameralnej (zarówno wokalnych, jak i instrumentalnych), które na stałe wpisały się w czerwcowy kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Choroszcz. 
W 2019 roku, w czasie 38. Dni Choroszczy, odbywa się IV edycja Festiwalu. 9 czerwca zapraszamy do uczestniczenia w niezwykle interesującym koncercie w wykonaniu Dariusza Hajdukiewicza – organisty, oraz Rafaela 
Gabriela Przybyły – oboisty barokowego. 

Dariusz Hajdukiewicz – to muzyk posiadający wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a ’vista. Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego oraz kompozytorów XVII-wiecznej 
północnoniemieckiej szkoły organowej, w realizacji basso continuo w dziełach oratoryjnych mistrzów baroku, a także akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy Świętej rytu trydenckiego.  
W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej, poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu aż po kompozytorów współczesnych. Podczas swoich koncertów promuje również twórczość 
organową Mariana Sawy. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej oraz okolicznościowych koncertach organowych w Polsce, 
Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich (Marienhamn, Saltvik, Vardö, Wyspa Kökar), na Białorusi (Mińsk, Połock, Narodowa Filharmonia w Witebsku), na Litwie (Wilno, Kowno) oraz w Rosji (Katedra w Królewcu).

Rafael Gabriel Przybyła – to oboista barokowy. Jako pionier wykonawstwa muzyki dawnej przy użyciu historycznych obojów, Rafael Gabriel Przybyła współpracował z wieloma zespołami w kraju i za granicą, będąc 
pierwszym oboistą takich zespołów, jak: Concerto Polacco, Harmonia Sacra, Dolnośląska Orkiestra Barokowa czy Collegium Viridimontanum. W sezonie koncertowym 1999-2000 Rafael Gabriel Przybyła był pierwszym 
oboistą Orkiestry Barokowej Unii Europejskiej (EUBO) i uczestniczył w europejskich trasach koncertowych prowadzonych przez Roya Goodmana i Larsa Ulrika Mortensena. Współpracuje z czołowymi zespołami 
specjalizującymi się w nurcie wykonawczym z użyciem instrumentów historycznych. Grał z wieloma dyrygentami, m.in. z Philippem Herrweghem, Andrew Parrottem, Joshuą Rifkinem, Jean-Claude’m Malgoire’m czy 
Markiem Strynclem. Od kwietnia 2005 r. jest oboistą zespołu Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej. Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych. Prowadzi klasę oboju barokowego 
w Akademii Muzycznej w Łodzi i Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.

38. Dni Choroszczy zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy

ORGANIZATORAMI 38. Dni Choroszczy są: 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Urząd Miejski w Choroszczy

PARTNERZY 38. Dni Choroszczy:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – oddział białostocki
Koło PZW „Amur” w Choroszczy
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
Fundacja Via Musica
Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy

PATRONAT MEDIALNY nad wydarzeniem sprawują: 
„Gazeta w Choroszczy”, „Głos Choroszczy”, „Twoja Telewizja Regionalna”

Można zgłaszać kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór kandyda-
tów na ławników do sądów powszechnych na kaden-
cję 2020-2023.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, Rada 
Miejska w Choroszczy wybierze: 
- do Sądu Okręgowego w Białymstoku – 4 ławników, w tym 2 do orze-
kania w sprawach cywilnych i 2 do orzekania w sprawach karnych;
- do Sądu Rejonowego w Białymstoku – 5 ławników, w tym 1 do orze-
kania w sprawach rodzinnych i 4 do orzekania w sprawach pracy i ubez-
pieczeń społecznych. 

Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika sądowego jest dostępna 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chorosz-
czy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formula-

rz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow); można ją również 
otrzymać w Biurze Podawczym UM Choroszcz oraz Sekretariacie UM 
Choroszcz. Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, 
Urząd Miejski w Choroszczy udostępni również wyciąg z przepisów 
dotyczących trybu zgłaszania kandydatów, formularz oświadczeń kan-
dydata na ławnika oraz formularz listy osób popierających kandydaturę. 

KARTĘ, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposo-
bu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgła-
szaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) wraz z załącznikami wymienionymi  
w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) należy do-
starczyć do Biura Podawczego UM Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 
16-070 Choroszcz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 

2019 r. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy  
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgło-
szenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w usta-
wie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie 
terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do 
zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne. 

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Choroszczy mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów, 
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wybor-
cze,  zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

UM
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Zatrudnię na wakacje 

do zbioru borówki

tel. 500 384 613
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„Multimedialny pamiętnik” 
z wizytą u Burmistrza Choroszczy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Choroszczy, realizujący innowację pedagogiczną 
pt. „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”, prze-

prowadzili wywiad z Robertem Wardzińskim – Burmistrzem 
Choroszczy na temat wspomnień Pana Burmistrza z jego lat 
szkolnych. Młodzież przygotowała pytania i pod okiem na-
uczycielek: Małgorzaty Czulewicz i Beaty Jabłońskiej 14 maja 
zawitała w choroszczańskim magistracie.

Wywiad z Panem Robertem Wardzińskim – Burmistrzem Choroszczy
Jak wyglądał budynek szkoły i gdzie się znajdował w czasach, 
gdy uczęszczał Pan do szkoły?

Ja, kiedy byłem uczniem, uczęszczałem do szkoły podstawowej 8-kla-
sowej takiej, która teraz do nas wróciła. I w pierwszych klasach 1-3 
uczyliśmy się w tzw. baraku – budynku zaadoptowanym na potrzeby 
szkoły. Z kolei od 4 do 8 klasy chodziliśmy do – dziś nazywanej „małej 
szkoły” – szkoły podstawowej, która znajduje się przy ul. Powstania 
Styczniowego 1. Obecnego, dużego i nowoczesnego budynku szkoły 
jeszcze wtedy w Choroszczy nie było.

Jak uczniowie spędzali przerwy?

Bardzo aktywnie. W naszych czasach nikt nie miał tabletów, telefonów 
komórkowych (nawet z telefonem stacjonarnym były poważne kłopo-
ty – mieli go tylko niektórzy), dlatego na przerwach byliśmy bardzo 
aktywni. Najfajniej było, gdy była już wiosna i mogliśmy na przerwach 
wychodzić na podwórko – wówczas biegaliśmy, grając w berka, gania-
liśmy się po prostu. Po szkole często graliśmy w popularne wówczas 
„kapsle”: polegało to na tym, że wyobrażaliśmy sobie, że takie zwykłe 
kapsle po oranżadzie czy innych napojach – dodam przy tym, że w na-
szych czasach nie było plastikowych butelek, a napoje były głównie w 
szklanych pojemnikach – za pomocą tych kapsli, wyobrażaliśmy sobie, 
że są one wyścigówkami (często w środku kapsli naklejaliśmy odpo-
wiednie flagi państw) i w ten sposób na specjalnie utworzonym torze 
na piasku, pstrykając palcami w kapsle, nadawaliśmy im pęd i ścigaliśmy 
się, kto pierwszy dotrze do mety. W naszych czasach, gry musieliśmy 
wymyślać sobie sami, często także sami musieliśmy konstruować za-
bawki i przedmioty do gry. Nasze zabawy, także na przerwach, wyma-
gały od nas uruchomienia wyobraźni.

Domeną ucznia jest ściąganie na klasówkach. Czy Pan także to 
robił jako uczeń? 

Jako uczeń zdarzało mi się robić ściągi, nie ukrywam. Niektórzy na-
uczyciele zachęcali nas nawet do tego, bo w ten sposób – przepisując 
materiał – także uczyliśmy się. Ale nie przypominam sobie, abym ścią-
gał na lekcjach. Jednak nie wykluczam, że mogło tak być.

Każdy ma swoją ulubioną książkę. Czy pamięta Pan swoją ulu-
bioną lekturę z czasów szkolnych? Co Pan lubi czytać obecnie?

Ja swojej tej jedynej, wyjątkowej ulubionej książki nie mam. Ale pamię-
tam, że fascynowały mnie książki – powieści i opowiadania przygodo-
we, a nawet wojenne, gdzie akcja była wartka i zaskakująca, w których 
– mówiąc dzisiejszym językiem – coś się działo. Pamiętam z dzieciń-
stwa „Ślady rysich pazurów” Wandy Żółkiewskiej, czy „Winnetou” 
Karola Maya. Czy dziś to są także lektury młodego pokolenia? Obser-
wując dzieci i młodzież obecnie, widzę, że bardzo dużo się zmieniło.  
A dziś? Specyfika mojej pracy jest taka, że oczywiście, czytam codziennie  
i dużo, ale głównie ekspertyz, projektów i dokumentów; na książki – 
takie typowe dłuższe powieści, niestety, nie wystarcza mi już czasu.

Jaka była najzabawniejsza sytuacja, która przydarzyła się Panu  
w szkole? Mamy tu na myśli czasy, kiedy chodził Pan do szkoły 
jako uczeń.

Oj tak, takich sytuacji było naprawdę wiele. Ale jedna szczególnie 
utkwiła mi w pamięci – bo, jak to się potocznie mówi: „przerobiliśmy 
się”, czy też „strzeliliśmy sobie w kolano”. Otóż 21 marca – w dzień 
wagarowicza z kolegami ze szkoły podstawowej postanowiliśmy wziąć 
na poważnie nazwę tego dnia i uciekliśmy ze szkoły. Mieliśmy „stra-
cha”, nie powiem, ale ktoś podsunął pomysł, ktoś inny go podchwycił 
i ostatecznie uciekliśmy. Co się potem okazało? Otóż tego dnia, kiedy 
zrobiliśmy sobie dzień wagarowicza, nasz wychowawca przygotował 
nam bardzo ciekawą wycieczkę. Była to niespodzianka. Nie powiedział 
nam o niej, bo chciał, abyśmy byli zaskoczeni i zadowoleni. Mieliśmy 

pojechać na lody, poszaleć na placach zabaw. I, niestety, na własne 
życzenie pozbawiliśmy się tej przyjemności. Była to z jednej strony 
śmieszna sytuacja, ale z drugiej – poczuliśmy co to znaczy ponosić kon-
sekwencje własnych czynów.

Czy są nauczyciele, którzy szczególnie zapadli Panu w pamięci,  
z okresu gdy był Pan uczniem, co było tego powodem?

O tak, udało mi się spotkać na swojej drodze tzw. prawdziwych nauczy-
cieli. Jako uczniowie bardzo lubiliśmy Panią Małgorzatą Łotowską, któ-
ra uczyła nas matematyki. Miała do nas wspaniałe podejście: potrafiła 
nas „przycisnąć” – jak to się mówi, czyli zmotywować do wysiłku, ale 
także szanowała nas. 

Jakie były Pana ulubione przedmioty i dlaczego?

Jako uczeń – dodam: aktywny – bardzo lubiłem wychowanie fizyczne, 
zresztą miłość do sportu została mi do dziś. Obecnie, ze względów 
zdrowotnych, nie bardzo mogę uprawiać sport, ale uważam, że sport, 
oprócz wysiłku fizycznego, uczy nas też innych bardzo ważnych cech 
i postaw, takich jak: systematyczność, pracowitość, cierpliwość w dą-
żeniu do celu, zdrowy upór, niepoddawanie się, godne znoszenie po-
rażek i traktowanie zwycięstw jako miłych i zasłużonych, ale jednak 
przystanków – stacji na naszej drodze. Lubiłem także muzykę i zajęcia 
techniczno-praktyczne (zpt) – te ostatnie ze względu na możliwość 
uruchomienia swojej wyobraźni w tworzeniu rozmaitych przedmiotów.

W szkole zapewne organizowane były imprezy, czy miał Pan ulu-
bioną imprezę szkolną? 

Za naszych czasów, tzw. imprez było naprawdę niewiele. Bardzo lubi-
liśmy, z jednej strony: zawody sportowe – bo mogliśmy tam pokazać 
swoje sportowe ambicje, wykazać się sprawnością, sprytem, wytrzy-
małością – uwielbialiśmy zwyciężać jako drużyna; ale zawody dawały 
nam także możliwość, by tak po prostu poszaleć. Lubiliśmy również 
szkolone dyskoteki. (Nie jestem pewien czy teraz takie dyskoteki są 
organizowane). Nie odbywały się one zbyt często, ale kiedy już były, 
miło było posłuchać dobrej muzyki, której nie słyszeliśmy na co dzień. 
Wtedy także nieśmiało, ale rywalizowaliśmy o względy płci przeciwnej. 
Kiedy teraz wspominam tamte czasy – widzę jak zabawni byliśmy jako 
dzieci. Zabawni i beztroscy. 

Jak Pan uważa, czy warto się uczyć, czy warto podejmować ten 
trud, aby potem móc spełniać swoje marzenia, realizować pasje?

Ależ oczywiście! Uważam, że zawsze warto się uczyć, poznawać to, co 
nowe, nie bać się nieznanego, ciekawić się światem. Każde takie do-
świadczenie jest bardzo przydatne, choć może w danej chwili wydaje się 
nam, że do niczego się nie przyda. Przyda się. Zapewniam. 

Czy za naszym pośrednictwem chciałaby Pani przekazać coś 
uczniom tej szkoły?

Uczniom Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a także wszystkim 
uczniom życzę, by docenili to, że możemy się uczyć, że możemy roz-
wijać się w spokojnym, bezpiecznym kraju. Spokojny, zrównoważony 
rozwój jest przywilejem, który nie jest dany wszystkim. Nie wszystkie 
dzieci na świecie mają taką możliwość i wiele by dały, by się z nami 
zamienić. 

Ponadto warto podążać za swoimi marzeniami i konsekwentnie realizo-
wać swoje plany. Nie zrażać się przeciwnościami – one będą, będziemy 
je spotykać na swojej drodze, ponadto każdy z nas na nie napotyka. 
Nikt nie jest od nich wolny. Ale mimo przeciwności, dążmy do wyzna-
czonych celów, spełniajmy nasze marzenia!

Młodzież skrupulatnie podzieliła między siebie role i orga-
nizację całości: część zadawała pytania dotyczące nauki i ob-
razu szkoły w przeszłości, inni rejestrowali rozmowę wy-
korzystując urządzania mobilne. Uczniowie biorący udział  
w spotkaniu, to: Weronika Mróz, Wiktoria Mróz, Hanna Czule-
wicz, Angelika Poskrobko, Zuzanna Grądzka, Marek Kosakowski  
i Hubert Steckiewicz.

Pytania zadawane przez uczniów dotyczy-
ły przede wszystkim nauki – wczoraj i dziś. Pan Bur-
mistrz opowiadał jak wyglądała szkoła w Choroszczy  
w czasach, kiedy sam był uczniem. Dowiedzieliśmy się jakie były 
jego ulubione przedmioty i w jaki sposób spędzał przerwy. Pozna-
liśmy książki, które lubił czytać oraz najciekawsze imprezy szkolne, 
w których uczestniczył. 

Wspomnienia z lat szkolnych to również nauczyciele, któ-
rych na swojej drodze spotykają uczniowie – o pedago-
gach, którzy w wyjątkowy sposób utkwili w pamięci, rów-
nież opowiadał Pan Robert Wardziński. Burmistrz akcentował 
przede wszystkim to, że znajomość historii szkoły świadczy  
o szacunku do przeszłych, ale i obecnych pokoleń, kształtuje po-
czucie dumy z bycia uczniem oraz świadczy o tym, że nauka jest 
uniwersalną wartością. 

Pan Burmistrz podkreślał również, że bardzo ważne jest konse-
kwentne dążenie do wybranego celu, a nauka może być środkiem, 
który pozwoli na jego realizację.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć niespodzianek: Burmistrz 
Choroszczy wręczył uczniom okolicznościowe gadżety wykonane  
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Choroszcz.

Wizyta w magistracie przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze. 
Była to interesująca lekcja, umożliwiająca uczniom poznanie i przy-
bliżenie historii Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a jednocześnie 
kształtująca głębsze przywiązanie do historii, tradycji oraz wzmac-
niająca poczucie tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej. 

***

Wywiad powstał w ramach projektu innowacji pedagogicznej pt. „Multime-
dialny pamiętnik naszej szkoły”. Celem projektu jest umożliwienie uczniom 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy jeszcze głębszego 
przywiązania do historii, tradycji oraz wzmacniania poczucia tożsamości 
szkolnej, lokalnej i narodowej poprzez poznanie i przybliżenie historii Szko-
ły Podstawowej w Choroszczy. Efektem innowacji będzie powstanie wystawy 
„Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”, która przyczyni się do poszerzenia 
wiedzy na temat historii szkoły , jak również pozwoli rozwijać poczucie dumy  
z bycia jej uczniem.

SP Choroszcz/UM
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Innowacja pedagogiczna “Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”
Wywiad z Panem Józefem Waczyńskim  - 

Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Wywiad powstał w ramach projektu innowacji pe-
dagogicznej pt. „Multimedialny pamiętnik naszej 
szkoły”. Celem projektu jest umożliwienie uczniom 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cho-

roszczy jeszcze głębszego przywiązania do historii, tradycji oraz 
wzmacniania poczucia tożsamości szkolnej, lokalnej i narodo-
wej poprzez poznanie i przybliżenie historii Szkoły Podstawowej  
w Choroszczy. 

Jak wyglądał budynek szkoły i gdzie się znajdował w czasach, gdy 
uczęszczał Pan do szkoły?

Był to murowany, piętrowy zabytkowy budynek z przełomu XIX i XX wieku 
(zbudowany w 1892 r.) na terenie dawnego osiedla fabrycznego. Obecnie 
obiekt ten jest siedzibą Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu. Jesz-
cze przed pierwszą wojną światową mieściła się tam szkoła podstawowa.  
W okresie międzywojennym uczyli się w niej moi rodzice, Eugeniusz i Anna  
z Romanowskich. Ja rozpocząłem naukę w szkole podstawowej sześć-
dziesiąt lat temu, we wrześniu 1959 r. Pamiętam do dziś pierwszy dzień 
nauki w tej szkole. Inauguracja roku szkolnego odbyła się na pierwszym 
piętrze, w wielkiej auli ze sceną, usytuowanej na pierwszym piętrze. Tu 
odbywały się apele, akademie, przedstawienia i lekcje wychowania fizycz-
nego. Na parterze znajdowały się sale lekcyjne, hol, biblioteka i sala gim-
nastyczna. Kilka sal lekcyjnych znajdowało się również  na pierwszym 
piętrze, w tej części budynku, gdzie obecnie znajduje się Centrum Usług 
Wspólnych. W czasie lekcji siedzieliśmy w ławkach, gdzie w specjalnym 
otworze znajdował się kałamarz. Wówczas nie mieliśmy długopisów. Pi-
saliśmy piórem, nabierając atrament z umieszczonego obok kałamarza. 
Nieraz zdarzało się mi się zrobić kleks, który trzeba było wysuszyć bi-
bułą. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się również na wolnym 
powietrzu, na placu przed szkołą. Młodzież grała tam w piłkę ręczną 
oraz siatkową. Rzadziej korzystaliśmy z boiska piłkarskiego, gdzie swoje 
mecze rozgrywał LZS-owski klub Gryf  Choroszcz.

Jak  uczniowie spędzali przerwy? 

Przerwy zawsze były ulubionym czasem wolnym, na który czekali z nie-
cierpliwością. Oczywiście wszystko zależało od temperamentu uczniów. 
W czasie przerw młodzież bawiła się przede wszystkim na parterze. Były 
biegi po szkolnych korytarzach, gra w berka czy w klasy. Na długiej prze-
rwie można było spędzić wolny czas na podwórku, przed szkołą. Nie 
zawsze były to spokojne zabawy. W czasie przerwy lubiłem zjeżdżać po 
schodowych poręczach, co było bardzo ryzykowne i mogło skończyć się 
kalectwem. Na szczęście te moje zabawy zostały przerwane, gdy na po-
ręczach zamontowano specjalne kołki, utrudniające takie przejażdżki. Na 
początku lat 60-tych XX wieku odważniejsi chłopcy zapuszczali się do 
wnętrza  zrujnowanej d. świątyni ewangelickiej a nawet rzucali cegłami. 
Były to niebezpieczne zabawy.  W czasie dłuższej przerwy była też okazja 
na zjedzenie drugiego śniadania

Domeną ucznia jest ściąganie na klasówkach. Czy Pan  także to 
robił jako uczeń? 

Nauka nie sprawiała mi większych trudności. Zwłaszcza  
w pierwszych latach szkoły podstawowej miałem bardzo dobre stopnie  
i dlatego nie musiałem korzystać ze ściąg czy pomocy kolegów. Do kart-
kówek czy klasówek byłem dobrze przygotowany. Nieco trudniej sytu-
acja przedstawiała się w szkole średniej ale to już inna historia. 

Każdy ma swoją ulubioną książkę. Czy pamięta Pan  swoją ulubio-
ną lekturę z czasów szkolnych? Co Pan lubi czytać obecnie?

Biblioteka szkolna była dobrze zaopatrzona w podręczny księgozbiór. 
Regularne wypożyczanie książek było było skrzętnie odnotowywane  
i miało pewien wpływ na stopień z języka polskiego. Chętnie odwiedza-
łem szkolną bibliotekę. Lubiłem czytać książki historyczne, zwłaszcza 
powieści Henryka Sienkiewicza. Gdy wpadł mi do rąk „Pan Wołodyjow-
ski”, to nie mogłem oderwać się od tej książki. Pamiętam, że 400 stron 
Pana Wołodyjowskiego przeczytałem w ciągu kilku godzin wieczornych,  
aż do późnej nocy. Ta pasja trwa do dzisiaj. Gromadzę książki, czasopi-
sma i różnego rodzaju foldery, od których uginają się półki. Wśród nich 
dominuje szeroko pojęta historia i tematyka regionalna. 

Jaka była najzabawniejsza sytuacja, która przydarzyła się Panu   
w szkole? Mamy tu na myśli czasy, kiedy chodził Pan do szkoły 
jako uczeń.

Pamiętam, że pewnego zimowego ranka udałem się do szkoły, prze-
mierzając pieszo jak zwykle 1,5 km. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że  
w szkole pustki i nie ma zajęć lekcyjnych. Łącznie ze mną do szkoły przy-
szło zaledwie pięciu uczniów. Tego dnia temperatura spadła do minus 33 
stopni Celsjusza. Staliśmy przy piecach kaflowych, próbując się rozgrzać. 
Kierownik szkoły Leon Jaczyński zwrócił nam uwagę przypominając, że 
jeśli temperatura spada poniżęj minus 25 stopni, to nie przychodzimy do 
szkoły. W sytuacjach, gdy ktoś ma dalej, to już minus 20 stopni usprawie-
dliwia nieobecność w szkole. Taką historię pamięta się przez całe życie.

Czy są nauczyciele, którzy szczególnie zapadli Panu w pamięci,  
z okresu gdy był Pan uczniem, co było tego powodem?

Z nauczycieli pamiętam swoją wychowawczynię Panią Marię Moroze-
wicz. Natomiast z respektem wspominam nauczycielkę języka polskiego 
Panią Teresę Rusiłowicz, która była bardzo wymagająca. Szczególnie pa-
miętam dyktanda z języka polskiego. Podobnie rzecz się miała z zajęciami 
wychowania plastycznego, które miała Pani Bożena Cieślewską. Z kolei 
zajęcia praktyczne prowadził Leon Jaczyński, kierownik szkoły. Zlecił 
nam wykonywanie skrzynek narzędziowych. Nasz 3-osobowy zespół 
uczniowski miał problemy przy łączeniu poszczególnych elementów ta-
kiej skrzynki. Za takie marnotrawstwo materiału musieliśmy zostać po 

lekcjach, ale dzięki interwencji jego żony Olimpii nie mieliśmy poważniej-
szych problemów.

Jakie były Pana ulubione przedmioty i dlaczego?

W szkole podstawowej było wiele przedmiotów ale moimi ulubionymi 
były zajęcia z historii i geografii. Z przyjemnością wodziłem palcem po 
mapie, odnajdując poszczególne państwa i miasta. Wówczas na pamięć 
znałem nazwy kilkudziesięciu państw i ich stolice i potrafiłem je umiej-
scowić. Od początku interesowałem się historią i nawet w technikum 
elektrycznym był to mój ulubiony przedmiot. Kolejnym etapem były stu-
dia na kierunku historia i przysposobienie obronne w Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku. Zresztą z historią związałem się zawodo-
wo, pracując w Muzeum Okręgowym i Muzeum Wojska w Białymstoku. 
Zdobyta wiedza pomaga mi w prowadzeniu regionalnego stowarzysze-
nia, jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

W szkole zapewne organizowane były imprezy, czy miał Pan ulu-
bioną imprezę szkolną?

Nauka w szkole podstawowej to nie tylko lekcje ale także różnego ro-
dzaju konkursy. Lata 60-te XX wieku to okres tzw. Polski Ludowej  
i socjalistyczny model wychowania. Z pewnym zażenowaniem wspo-
minam konkurs leninowski, kiedy to zostałem laureatem tego konkursu  
i awansowałem do finału powiatowego. Z przyjemnością brałem udział 
w imprezach sportowych, meczach piłki nożnej. Kibicowałem starszym 
kolegom, kiedy grali mecze piłki ręcznej na szkolnym boisku. Sport 
towarzyszył przez całą moją naukę w 8-klasowej szkoły podstawowej  
i średniej a także w życiu dorosłym. Oczywiście lubiłem również wy-
cieczki szkolne, zarówno piesze po najbliższej okolicy jak też nieliczne 
wycieczki autokarowe.

Czy za naszym pośrednictwem chciałaby Pani przekazać coś 
uczniom tej szkoły?

Chciałbym życzyć uczniom, aby te osiem lat spędzonych  
w szkole było pięknym i niezapomnianym  okresem w ich życiu. Każdy 
jest kowalem swego losu, więc warto inwestować w siebie i to już od 
najmłodszych lat. Szkoła podstawowa jest tym okresem, kiedy ujawnia-
ją się nasze zainteresowania i talenty. Korzystając z pomocy nauczycieli 
możemy znaleźć swoją własną drogę i zrealizować swoje marzenia. Do 
tego niezbędna jest chęć i mozolny wysiłek przy zdobywaniu wiedzy teo-
retycznej i praktycznej. Konieczna jest nauka matematyki, królowej nauk, 
której znajomość jest niezbędna na egzaminie maturalnym jak też nie-
zwykle przydatna w dorosłym życiu. Z kolei przedmioty humanistyczne 
-  język polski, języki obce oraz historia pozwalają szerzej spojrzeć na ten 
świat i w nim się odnaleźć. Nie można też zapominać o wychowaniu fi-
zycznym i sportowych ambicjach, bo to przynosi nam radość i satysfakcję 
oraz oderwanie od codziennych trosk i kłopotów.
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Drodzy Uczniowie, 
Szanowni Rodzice 

i Nauczyciele!

Niebawem zamykamy rok szkolny 2018/2019. Kolejny 
rok zmian, przemian, niekiedy trudnych zwrotów akcji 

– jak w dobrym filmie. 

Wszyscy jednak staraliśmy się, aby mijające dziesięć 
miesięcy pracy, upłynęły wszystkim możliwie spokoj-
nie, harmonijnie, a także pasjonująco i pożytecznie. 

O tym, że był to kolejny rok sukcesów, świadczą Wa-
sze, Drodzy Uczniowie wyniki, zrealizowane projekty, 

nabyte doświadczenia i zdobyte wysokie lokaty 
w konkursach. 

Serdecznie Wam gratuluję i życzę, aby procentowały 
w dalszych latach.

Gratuluję także Gronu Pedagogicznemu, a także 
Rodzicom, że nie ustaliście Państwo w swoich ambit-
nych dążeniach do wyposażania naszą młodzież w jak 

najlepszą wiedzę, do kształtowania ich postaw jako 
pojedynczych ludzi i członków Wspólnoty, do wzmac-

niania w młodych pokoleniach w najwyższych 
i najcenniejszych wartości.

Przed Wami, Drodzy Uczniowie i Szanowni Nauczy-
ciele upragniony i w pełni zasłużony wypoczynek. 

Niech okres ten obfituje w radosne i tylko szczęśliwe 
chwile. Niech będzie czasem fascynującego, ale także 
bezpiecznego eksplorowania świata – tego najbliższe-

go, a także dalszych zakątków. 

Cieszcie się z uroków wakacyjnej swobody! 
Dobrych, udanych wakacji!

Przywitaj z nami lato 2019!

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
zapraszają dzieci, młodzież oraz całe rodziny z gminy Choroszcz na Piknik Rodzinny „Powitanie lata”. 

Piknik odbędzie się 19 czerwca 2019 roku na Kominowym Bajorze w Choroszczy. 
Zaczynamy o godz. 17.00. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Zapraszamy, by wspólnie świętować początek lata w Choroszczy! 
19 czerwca 2019 r. (środa), po zakończeniu roku szkolnego,

zapraszamy od godz. 17.00 nad Kominowe Bajoro w Choroszczy, 
gdzie będziemy wspólnie bawić się na  Pikniku rodzinnym

.
W programie będą gry i zabawy dla dzieci, konkursy, turniej Beach Soccera

i – obowiązkowo – lody: zupełnie za darmo!
Oprócz animacji, wakacje przywitamy także Strefą Relaksu na leżakach i wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Powitaj z nami lato – przywitaj wakacje!

Do zobaczenia 19 czerwca nad Kominowym Bajorem!
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„Ja za 20 lat” – gminny konkurs plastyczno-literacki 

Jak myślisz, co się stanie za 20 lat? Jak będziesz wyglądać? 
Co będziesz robić? Czym się zajmować? Jak będzie wyglą-

dał świat za 20 lat? Warto zadać sobie te pytania, uruchomić 
wyobraźnię i urzeczywistnić te fantazje biorąc udział w kon-
kursie plastyczno-literackim „Ja za 20 lat”. Na prace czekamy 
do 10 czerwca br. Zapraszamy!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Cho-
roszcz. Organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Złotorii 
wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cho-
roszczy w ramach kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2019”. Wszystkie nadesłane prace zostaną przekazane na 
ogólnopolskim konkursie „JA ZA 20 LAT”.

UCZESTNIKIEM KONKURSU PLASTYCZNEGO mogą być 
uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego  
(w tym klasy „zero”) oraz gimnazjaliści. W tej grupie konkurs pla-
styczny jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
b) II kategoria – dzieci w wieku 8-11 lat,
c) III kategoria – młodzież w wieku 12-16 lat.

UCZESTNIKIEM KONKURSU LITERACKIEGO mogą być 
uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. W tej 
grupie konkurs literacki jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria – dzieci w wieku 10-13 lat,
b) II kategoria – młodzież w wieku 14-16 lat.

ZADANIEM KONKURSOWYM uczestnika konkursu „Ja za 20 
lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej 
własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, 
kim siebie widzimy w przyszłości.

WAŻNE: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w da-
nej kategorii.

TECHNIKA WYKONANIA
Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane do-
wolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) 
na wybranym przez uczestnika materiale o formacie A4. Mogą być 
narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolo-
rowego papieru, krepy i itp. Uwaga: prace plastyczne zgłaszane 
do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów 
komputerowych.

W pracy plastycznej oceniane będą:

1) oryginalny pomysł i ciekawe ujęcie pracy,
2) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
3) wkład pracy własnej i czytelność przekazu,
4) kreatywność i pomysłowość techniki plastycznej,
5) ogólne wrażenia estetyczne.

Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) 
strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może 
zostać napisana za pomocą programu komputerowego.

W pracy pisemnej oceniane będą:

1) realizacja tematu wypowiedzi,
2) elementy twórcze,
3) kompozycja tekstu,
4) styl,
5) język,
6) ortografia,
7) interpunkcja.0

Praca powinna:
- być wykonana lub napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu,
- nie być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana, 
- nie brać udziału w innych konkursach, 
- mieć na odwrocie lub na końcu napisane czytelnie drukowanymi li-
terami: imię i nazwisko autora, klasę i wiek, szkołę, imię i nazwisko 
opiekuna ucznia.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wy-
korzystanie przesłanej pracy i publikację danych osobowych autora  
w Internecie.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – DO 10 CZERWCA 2019 ROKU:
* PRACĘ PLASTYCZNĄ – w nieprzekraczalnym terminie do 10 
czerwca br. – należy:
- dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Złotorii 
- lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa w Złotorii
Złotoria 159A

16-070 Choroszcz
„JA ZA 20 LAT”

* PRACĘ LITERACKĄ – w nieprzekraczalnym terminie do 10 
czerwca br. – można:
- przesłać na adres koordynatora konkursu, email: jmerecka@o2.pl; 
- lub wydrukować i przywieźć do Szkoły Podstawowej w Złotorii; 
- albo przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa w Złotorii
Złotoria 159A

16-070 Choroszcz
„JA ZA 20 LAT”

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLA-
STYCZNO-LITERACKIEGO: 17 czerwca 2019 r.
Wszyscy laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy 
i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Choroszczy, które będą dostarczone do 
szkół z terenu gminy do 23 czerwca 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU: 30 
sierpnia 2019 r. na stronie internetowej programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Mat. org./UM

Alaska, Teksas, a może Roma? Wskaż, gdzie w Choroszczy ustawić kosz

Alaska, Teksas, a może Roma? Czy jest to podróż po 
świecie? Niezupełnie. Bo, fakt – zachęcamy do podró-
ży, lecz tym razem nie po wielkim świecie, a po naj-

bliższym – po Choroszczy. Zapraszamy i zachęcamy miesz-
kańców Choroszczy, aby przyjrzeli się otoczeniu, w którym 
mieszkają i podpowiedzieli nam w jakich miejscach potrzeb-
ne byłyby kosze na śmieci (to one mają tak światowe nazwy).

Zapraszamy mieszkańców Choroszczy, abyśmy wspólnie zdecy-
dowali gdzie, w jakich miejscach najlepiej ustawić kosze na śmieci, 
gdzie, zadaniem Państwa, są one niezbędnie potrzebne.
Jak to zrobić:
1. Przyjrzeć się uważnie miejscu zamieszkania i ocenić czy kosz ze-
wnętrzny spełniłby tam swoją funkcję.
2. Jeśli tak, wysłać nam dokładne zdjęcie miejsca oraz jego opis (tak, 
aby nie było wątpliwości o jakie miejsce chodzi).
3. Opis miejsca wraz z jego zdjęciem/zdjęciami wysłać na: 
urzad@choroszcz.pl.

Na Państwa propozycje czekamy do końca czerwca 2019 roku. Na-
stępnie zespół z Urzędu Miejskiego w Choroszczy oceni zasadność 
usytuowania kosza na śmieci w danym miejscu i – w miarę posiada-
nych możliwości – zrealizuje zgłoszenie.

Nasza Choroszcz zmienia się – widzimy to wszyscy, jak staje się ładniejsza, 
estetyczna i bardziej funkcjonalna – mówi Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński. Jest nasza – wspólna. Dobrze by było także, abyśmy dbali  
o jej porządek. Oczywiście, nasi mieszkańcy troszczą się o to codziennie, ale 

Świat ma Trash Challenge, a gmina Choroszcz sprząta swój świat od lat!

pomyśleliśmy także o wspólnej akcji, w której wspólnie jeszcze bardziej włącza-
my się we współorganizację naszej przestrzeni. Wokół nas może być przecież  
i ekologicznie, i ładnie, a także – funkcjonalnie. Dlatego zachęcam wszystkich 
do włączenia się do naszej inicjatywy – zachęca Burmistrz Wardziński. 

Zachęcamy i my! 
UM

Niesieni dramatycznie pogłębiającym się kryzy-
sem klimatycznym doświadczającym glob ziem-
ski od lat, ale przede wszystkim dramatycznym 
wpływem na środowisko społeczeństwa kon-

sumpcyjnego (ang. throw-away society), w ostatnich mie-
siącach masowo inspirujemy się akcją Trash Challenge. To 
bardzo słuszna i ze wszech miar potrzebna inicjatywa. Gmina 
Choroszcz głęboko wspiera tę ideę, ale chcemy się pochwalić, 
że choroszczanie w sprzątanie świata – tego swojego, najbliż-
szego – angażują się od lat! 

Nie inaczej jest w tym roku. W kwietniu, w okolicach Dnia Zie-
mi – 22 kwietnia, ale także przed świętami Wielkanocnymi, a także 
długo, długo przed, oraz na początku maja mieszkańcy, między in-
nymi: Rogówka, Krupnik, Żółtek, Turczyna, a także Kolonii Dzikie 
tradycyjnie zorganizowali się – w Kolonii Dzikie już po raz 13! – 
i zaangażowali swe siły we wiosenne sprzątanie swojej najbliższej 
okolicy. Mówią, że poświęcenie kilku godzin w roku na rzecz swego 
najbliższego środowiska i okolicy, które na co dzień mijają, w któ-
rych po prostu żyją – to żadne wyrzeczenia. A integracja z innymi 
mieszkańcami, poznanie nowych osób, a także przekazanie dobrych 
postaw młodszym pokoleniom – to wręcz przyjemność.

Urząd Miejski w Choroszczy wspiera mieszkańców logistycznie, 
udostępniając worki na śmieci (w tym roku już ponad 150 szt.), rę-

kawice (ponad 100 szt.), podstawiając w wyznaczone miejsca konte-
nery na odpady, a także – po skończonych porządkach – zabierając 
je. Na przełomie marca i kwietnia br. choroszczański magistrat, we 
współpracy z podopiecznymi zaczerlańskiego Monaru, dokonał 
także czyszczenia (usuwanie pozimowego piachu) miejskich ulic, 
okolic cmentarza przy drodze Żółtkowskiej, drogi prowadzącej  
w kierunku Zerwanego Mostu czy też drogi w kierunku Ruszczan.

Wszystkie akcje sprzątania najbliższej okolicy fantastycznie się uda-
ły, angażując mieszkańców wielopokoleniowo: od dzieci, po senio-
rów. Nie ważyliśmy zebranych odpadów, ale ze zdjęć widać, że było 
ich naprawdę dużo. Niestety. Szkoda, że wśród nas stale jeszcze są 
tacy, którzy zaśmiecają przyrodę i nie rozumieją, że w ten sposób 
niszczą także swój dom. Nie myślą o swoich czynach dziś oraz ja-
kie katastrofalne konsekwencje będą one miały w przyszłości – jak 
wpłyną na ich dzieci, wnuków… Beztroska dziś oznacza dramat ju-
tro. Ale fantastyczne jest to, że wśród nas są tacy, którzy od lat spo-
łecznie angażują się i prawdziwie troszczą się o środowisko. Świat 
ma dziś Trash Challenge, a gmina Choroszcz sprząta swój świat od 
lat! I stało się to tradycją.

Fot. Sprzątanie Kolonii Dzikich w 2019 roku; 
autor: Maciej Mikutowicz

UM
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Drodzy Czytelnicy, rzadko zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o pomoc finansową, choć potrzeb  
i osób chorych wokół nas jest coraz więcej. Prosi-
my jednak, aby ten kto może, wsparł rehabilitację 

i powrót do zdrowia mieszkańca gminy Choroszcz – Mariu-
sza Piotra Wasilewskiego. Zbiórka na jego rzecz odbyła się 
26 maja w choroszczańskim kościele pw. Św. Jana Chrzciciela  
i św. Szczepana Męczennika. Może także za naszym pośred-
nictwem uda się nam wspólnie pomóc Mariuszowi? Bardzo 
na to liczmy. Niech jednak przemówi do nas sam Mariusz:

Nazywam się Mariusz Piotr Wasilewski, mam 37 lat. Od urodzenia 
choruję na prawostronne mózgowe porażenie dziecięce. Posiadam 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W dzie-
ciństwie przeszedłem zabieg przedłużenia ścięgna Achillesa prawej 
nogi, dzięki któremu łatwiej jest mi się poruszać.

Mimo wrodzonej niepełnosprawności, starałem się żyć normalnie. 
Przez lata udzielałem się sportowo: jestem medalistą Lekkoatletycz-
nych Mistrzostw Polski. Ukończyłem też studia na kierunku peda-
gogika rewalidacyjna. Po studiach pracowałem z dziećmi jako wy-
chowawca podwórkowy. Od wczesnych lat młodości pomagałem 
rodzicom w gospodarstwie rolnym. 

Jednak we wrześniu 2018 r., podczas prac rolnych, nieszczęśliwie 
uległem wypadkowi. Straciłem zdrową rękę, wskutek czego utra-
ciłem samodzielność. Jestem pod stałą opieką ortopedycznej po-
radni specjalistycznej. Od czterech miesięcy intensywnie rehabilituję 
porażoną rękę, by móc stać się znów samodzielnym człowiekiem. 
Ale standardowe ćwiczenia, niestety, nie przynoszą pożądanych 
efektów. Powrócić do samodzielności może pomóc mi metoda Uli-
zbata – opracowana ponad 20 lat temu w Instytucie Rehabilitologii 
Klinicznej w Tule (Rosja), przez honorowego wynalazcę Federacji 
Rosyjskiej, doktora nauk medycznych, profesora Walerego Bory-
sowicza Ulzibata. Jest to metoda stopniowej fibrotomii (stopnio-
wego eliminowania przykurczy mięśni), obecna w Polsce od 2011 
roku. Metoda ta od lat wykorzystywana jest w Europie i na świecie, 
stosowana jest w leczeniu pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi 
patologiami narządu ruchu, włącznie z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Zasadność stosowania metody Ulizbata potwierdzają 
nie tylko liczne badania naukowe, ale także opinie rodzin zoperowa-
nych pacjentów – jej efekty widoczne są bardzo szybko. 

W moim przypadku metoda ta daje szansę na powrót do sprawno-
ści i samodzielności w życiu. 

Jednak koszt konsultacji oraz zabiegu na chwilę obecną wynosi oko-
ło 25 000 zł, co przekracza moje możliwości. Robię wszystko co  
w mojej mocy, abym mógł normalnie, czyli samodzielnie funkcjo-
nować i prowadzić godne życie. Dlatego zwracam się do Państwa  
z ogromną prośbą o wsparcie moich wysiłków. 

Dane do przelewu:
Mariusz Wasilewski

Numer konta: 26 2030 0045 1130 0000 1434 7750
Tytuł przelewu: „Darowizna na leczenie Mariusza”

Dziękuję Państwu za wszelką pomoc. 
Za każdy dar jestem wdzięczny.

Z uszanowaniem i wdzięcznością
Mariusz Wasilewski

693 54 32 60

Pomóżmy Mariuszowi 
powrócić do sprawności

GUS od 1 czerwca przebada podlaskie gospodarstwa rolne

Urząd Statystyczny w Białymstoku, realizując badania ankietowe statystyki publicznej, informuje o planowanych ankietowych 
badaniach gospodarstw rolnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie ca-
łego kraju realizowane będzie kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. GUS zachęca rolników 
do udziału w badaniach realizowanych przez statystykę publiczną, co zapewni kompletność danych do opracowania pełnych i rzetelnych 

informacji o stanie rolnictwa w województwie podlaskim.

Szczegółowy terminarz badań ankietowych przedstawiamy poniżej.

Mat. org./UM

Blisko 30 zawodników – miłośników wędkarstwa 
przyciągnęła słoneczna niedziela 12 maja nad Ko-
minowe Bajoro w Choroszczy, by wziąć udział  
w Zawodach Wędkarskich o „Memoriał im. Zeno-

na Kondraciuka”. Turniej został zorganizowany przez Koło 
Wędkarskie „Amur” w Choroszczy.

Zawodnicy nad choroszczańskim akwenem spędzili cztery godzi-
ny (8.00-12.00), w czasie których mieli za zadanie złapać – oraz 
oczywiście: wypuścić na wolność – jak największą rybę. Najlep-
szym „łowcą” okazał się p. Grzegorz Ziębicki z Koła Wędkarskie-
go „Amur”, na którego przynętę skusił się karp o wadze 1,2 kg.  

W ręce p. Grzegorza powędrowała także nagroda – piękny puchar 
z zawodów.

Zawody wędkarskie o „Memoriał im. Zenona Kondraciuka” były 
nie tylko spotkaniem polegającym na rywalizacji, ale także upamięt-
niły osobę bohatera wydarzenia – śp. Zenona Kondraciuka, od któ-
rego nazwę czerpie lokalne określenie „Kominowe Bajoro”. Zawo-
dy były także wspaniałą integracja środowiska wędkarskiego oraz 
podtrzymaniem wieloletniej tradycji wędkarstwa nad Kominowym 
Bajorem w Choroszczy.

Wszystkich wędkarzy i miłośników wędkarstwa zapraszamy ser-
decznie na kolejne wydarzenia tego typu!

UM

Wędkarski Memoriał im. Zenona Kondraciuka. Podsumowanie
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Ogórkowa rewolucja kulturalna – wizyta Zaproś nas do siebie na Podlasiu

Centrum Kultury w Choroszczy w maju gościło grupę szkoleniową programu „Zaproś nas do siebie”. To olbrzymie wyróżnienie dla 
instytucji, o której coraz głośniej jest w całej Polsce. Podczas trzydniowej wizyty pokazaliśmy gościom z całego kraju to bogactwo 
kulturowe Podlasia. Uczestnicy programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie” rokrocznie odwiedzają modelowe 
domy kultury w całej Polsce. 

Od 8 do 10 maja 2019 roku grupa szkoleniowa przyjechała na Podlasie. Na wiosenne spotkanie zostało wybrane Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Grajewskie Centrum Kultury. Celem wizyty było zaprezentowanie działalności ośrodków, do-
brych praktyk współpracy ze społecznością lokalną, istoty „fenomenu”. Koordynacja wizyty została powierzona choroszczańskiemu ośrodkowi  
i mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy kredytu zaufania, jakim obdarzyło nas Narodowe Centrum Kultury.

Trzydniową wizytę goście z całej Polski rozpoczęli w Choroszczy. Na początek została pokazana prezentacja o projektach i najważniejszych imprezach Cen-
trum Kultury. Po niej zabraliśmy gości na wycieczkę po ośrodku. Pracownicy oprowadzili grupę po wielu pomieszczeniach. Pochwaliliśmy się m. in. studiem 
nagrań (zrealizowanym z Budżetu Obywatelskiego), salą filmowo – fotograficzną (dzięki Gminnemu Programowi Profilaktyki Uzależnień na terenie Gminy 
Choroszcz), pracowniami plastyczną i muzyczną, aulą garderobą i bibliotekami – oddziałem dla dorosłych i dzieci. Opowiedzieliśmy o reorganizacji biura, 
która odbyła się po realizacji programu „Zaproś nas do siebie” w naszym ośrodku (w 2018 roku). Potem wyszliśmy w przestrzeń miasta Choroszcz. Gości 
oprowadziliśmy po terenach, gdzie działamy. Pokazaliśmy park przy pałacyku Jana Klemensa Branickiego, Kominowe Bajoro, świątynie i Rynek 11 Listopada, 
skąd przejechaliśmy do świetlicy w Konowałach – jednego z Terenowych Centrów Kultury. Tam odbył się warsztat dotyczący diagnozy potrzeb społeczności 
lokalnej. Nasi goście mieli za zadanie odkryć jak najwięcej potencjałów i pomysłów na kulturę we wsi Konowały, które zaowocowały np. inicjatywą święta 
chryzantemy! Dzięki rozmowom z mieszkańcami i oprowadzeniu Piotra Sokoła – sołtysa Konował, warsztat odniósł sukces.  Ostatnim punktem dnia była 
wycieczka do Kruszewa, gdzie spotkaliśmy się z liderami choroszczańskiej animacji kultury. Ewelina Ramotowska i Emilia Kosakowska (twórczynie projektu 
„Ucieczka z szuflady”), Eulalia Rutkowska (stowarzyszenie „Chcę Żyć”), Józef  Waczyński (Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy) oraz gospodarz Grzegorz 
Krysiewicz (Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała) podczas kolacji zdradzili tajniki współpracy z ośrodkiem kultury.

Drugi dzień spędziliśmy w Grajewskim Centrum Kultury. Po drodze zatrzymaliśmy się w synagodze w Tykocinie. Tam zostaliśmy mile przyjęci przez Dariusza 
Szadę-Bożyszkowskiego, oprowadzeni po ekspozycjach i uraczeni wzruszającymi historiami. W Grajewie wstąpiliśmy do jedynego w Polsce Muzeum Mleka, 
gdzie czekała na nas przesympatyczna Krówka Matylda. Po zwiedzeniu przyszła pora na warsztaty wypalania w drewnie i zaznajomienie z historią Muzeum 
Mleka, o której opowiedział dyrektor ośrodka Tomasz Dudziński. Drugim punktem była Grajewska Izba Historyczna. W niej usłyszeliśmy o dobrych prak-
tykach pozyskiwania i gromadzenia eksponatów. Niemałym elementem zaskoczenia było… ożycie jednego z nich – w trakcie opowieści z gabloty wyszedł 
żołnierz! Po południu przyszedł czas na rozmowę o „fenomenie”, czyli o czymś wyjątkowym tylko w naszej miejscowości. Z izby udaliśmy się spacerem do 
siedziby Grajewskiego Centrum Kultury. Po serdecznym przywitaniu zostaliśmy oprowadzeni po ośrodku i w jego okolicy, która stała się przestrzenią animacji 
kultury. Wzięliśmy udział w warsztatach ceramicznych, a naszym zadaniem było ozdobienie kubków tradycyjnymi dla Podlasia wzorami. Wieczór zakończyła 
kolacja przy akompaniamencie muzyka.
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Doświadczanie świata – inny w kulturze

Kim jest Inny? Czy nie każdy z nas nosi w sobie taką postać? Jak odnaleźć się we współczesnym świecie przepełnionym szumem infor-
macyjnym, jak pamiętać o przeszłości, jaką narrację o niej snuć? Na te pytania próbowała odpowiedzieć Anna Kulikowska w wystawie 
„Doświadczanie świata – inny w kulturze”, która została zorganizowana w ramach projektu „Ucieczka z szuflady” programu „Moje 

miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen Dar Serca.

Na wystawę składały się rollupy stworzone w 2009 roku w projekcie „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów – Czerniowce na Bukowinie”, które opowia-
dają historię miasta zanurzonego w różnorodności kulturowej, gdzie przeszłość odcisnęła niezatarte ślady. Ponadto można było oglądać także cykl fotografii 
wykonany przez autorkę w Tykocinie oraz przeczytać fragmenty bloga, który Anna Kulikowska prowadzi już od 10 lat.

Wystawa była o tyle ważna dla samej twórczyni, bowiem ukazuje jej dojrzewanie, podróże, zmianę miejsca zamieszkania, aż wreszcie powrót do korzeni, do 
swojej wspólnoty, która pozostaje wciąż fascynująca i jest powoli odkrywana. To także opowieść o tym, jak istotna jest akceptacja Innego, którym Anna Kuli-
kowska przez lata dorastania się czuła. Ze względu na skomplikowaną historię życiową autorka musiała wyjechać, by powtórnie wrócić do domu i już na nowo 
odczytywać swoje miejsce i rolę w lokalnej społeczności. Akceptacja siebie i Innych jest niezbędna, by żyć w zgodzie i harmonii, choć może wydawać się to 
utopijne, to jednak we własnym zakresie i w najbliższym otoczeniu należy do tego dążyć. Bo inaczej będą rodzić się konflikty, które doprowadzą do eskalacji 
zła. Jak sama autorka mówi: „Żeby choć jedna osoba wyniosła z tej wystawy nieco zmieniony sposób patrzenia na Innego, by otworzyła się na różnorodność i 
całą paletę skali szarości. Bo przecież jest tyle niejednoznaczności w życiu codziennym. Ktoś powiedział, że zdjęcia na wystawie są smutne. Ale przecież takie 
bywa i życie, ale człowiek dążąc do upragnionej radości, może wciąż się rozwijać i stawiać przed sobą nowe wyzwania.”



11„Gazeta w Choroszczy”gazeta.choroszcz.pl Biblioteka

Rozstrzygnięcie 

konkursu 

„Lubię czytać”

W sobotę 18 maja 2019 r. 
rozstrzygnęliśmy kolej-
ną już edycję konkursu 
literacko-fotograficz-

no-plastycznego „Lubię czytać”. Na 
konkurs wpłynęło wiele znakomitych 
prac plastycznych, literackich oraz 
zdjęć ilustrujących ulubione książki 
uczestników.

Jury w nagrodziło następujące osoby:

Kategoria praca plastyczna 
(Szkoła podstawowa)

I miejsce – Szymon Jakubowski
II miejsce – Przemysław Perkowski
III miejsce – Weronika Radłowska
Kategoria fotografia (Szkoła Podstawowa)
I miejsce – Natalia Pawłowska
II miejsce – Oliwia Zembko
III miejsce – Amelia Miastkowska

Wyróżnienia: 

Jakub Kosakowski, 
Szymon Trypuz

Gratulujemy zwycięzcom!!!
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Tydzień bibliotek

Tydzień Bibliotek odbywał się w dniach 8-15 maja. Jest 
to ogólnopolska akcja, która opiera się na idei pro-
mowania czytelnictwa. Jej celem jest również podkre-
ślanie roli bibliotek w rozwoju i edukacji oraz zwięk-

szanie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także  zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja 
Tygodnia Bibliotek 2019 odbyła się pod hasłem: „#biblioteka”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy jak co roku, uczestniczyła 
w tej akcji. Tydzień Bibliotek rozpoczął się wizytą przedszkolaków gru-
py „Tygryski” z Przedszkola Samorządowego z Choroszczy. Dzieci wy-
konały swoje pierwsze książeczki, miały okazję wczuć się w role autora 
i ilustratora książki, dowiedziały się również jakie książeczki znajdują się 
w Bibliotece oraz jak zostać czytelnikiem.

W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się także zajęcia, poranki i ma-
lowanki z książką, spotkanie Klasyka smyka, na którym można było 
stworzyć kolorowy alfabet, na podstawie wierszy Juliana Tuwima oraz 
poeksperymentować z technikami plastycznymi. Również w Filii Bi-
bliotecznej w Klepaczach odbyły się zajęcia dla najmłodszych dzieci pt. 
„Przygody Fenka z Biblioteką”.

Festiwal Fantastyki Chorcon

Dnia 13 kwietnia br. od godziny 10:00, Miejsko-Gminne Centrum Kultury jaki i cała Choroszcz zostały wypełnione przez 
miłośników szeroko pojętej fantastyki. Na uczestników czekały różnego rodzaju atrakcje jak choćby sesja pokazowa 
RPG prowadzona przez Doras Door.

Na terenie festiwalu działała wypożyczalnia gier, gdzie każdy z uczestników mógł wypożyczyć grę z zasobów centrowych, a także dzięki 
wsparciu naszych partnerów z ich kolekcji. Każdy miłośnik sesji mógł wziąć udział w sesjach RPG i LARP prowadzonych przez mistrzów 
gier. To nie koniec atrakcji jakich można było doświadczyć na konwencie. Godnym uwagi jest wspomnienie o sali prelekcyjnej w której 
można było posłuchać m.in. o roli kobiety w horrorze, dowiedzieć się o tworzeniu strojów cosplay’owych oraz zapoznać się z debiutem 
poetyckim Marka Kaczkowskiego inspirowanym „Grą o Tron”. Podlaskie Konwent nie stoi w miejscu i również idzie z duchem czasu, 
dlatego też w tym roku mieliśmy stoisko z wirtualną rzeczywistością, gdzie można było się przenieść w inną rzeczywistość m.in. postrzelać  
z łuku. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także bitwa w formacie battle royale, która odbywała się na pobliskim placu zabaw. Na 
koniec warto również wspomnieć, że w ramach festiwalu odbył się nieoficjalny turniej z nagrodami „Rosyjskiej Ruletki” oraz konkurs 
wiedzy z s.f. Wszyscy odwiedzający mogli zrobić sobie profesjonalne zdjęcie w studio FOTON, które powstało w pracowni fotograficznej 
działającej przy centrum kultury.
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Jarmark dla wystawców
W niedzielę 4 sierpnia 2019 r.

w Choroszczy 
w parku przy Muzeum Wnętrz 

Pałacowych odbędzie się 

XXX Jarmark Dominikański.
 

Organizatorem imprezy 
jest Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy 

– instytucja kultury 
samorządu gminnego. 

Zachęcamy do skorzystania 
z oferty dla wystawców. 

Aby zarezerwować stoisko 
należy wysłać e-maila na ad-
res: jarmark@choroszcz.pl
Więcej informacji na stronie: 

jarmark.choroszcz.pl

Już we wrześniu startuje projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie 
tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istot-
ny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że 

dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, 
mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwi-
niętą wyobraźnię.  

Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające 
dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Waż-
ną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy 
go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, 
rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Bibliote-
ka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas  
w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypo-
życzoną książką. A wszystko to za darmo! Chcielibyśmy, aby jednym  
z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bi-
bliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych 
miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka – wielki człowiek”. 

Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce, również 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy będzie czekać na Was 
wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. 
W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem for-
my i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy  
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
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Teatr Conieco w Choroszczy

W cyklu sobotnich teatrzyków dedykowanych dzie-
ciom w sobotę 6 kwietnia w M-GCKiS wystąpił 
Teatr Conieco ze 4 spektaklami na podstawie ba-

śni Andersena: „Brzydkie Kaczątko”, „Dzielny ołowiany żoł-
nierz”, „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz „Świniopas”. 

Baśnie te przedstawione były za pomocą różnych form teatru lalek: 
kukiełek, marionetek sycylijskich, lalek stolikowych, planszowych i te-
atru przedmiotu. Opowiadały o sile marzeń, wrażliwości, poświęceniu 
dla innych, oraz miłości lub jej braku. Cieszymy się, że po raz kolejny 
publiczność dopisała i licznie stawiła się na auli M-GCKiS.

Sztuka taka jak inne?

Piąty już wernisaż w ramach projektu „Ucieczka z szuflady” 
odbył się 11 kwietnia 2019 roku. Wystawa „Sztuka taka jak 
inne?” przedstawiająca prace pacjentów Zakładu Opiekun-
czo-Leczniczego w Choroszczy jest wypełniona emocjami. 

Pacjentów ZOL w Choroszczy mijamy, na co dzień. Są integralną czę-
ścią naszej społeczności, choć przebywają za murami szpitala. Wystawa 
jest przestrzenią spotkania pensjonariuszy i mieszkańców. Przez nią po-
znajemy pacjentów, ich emocje, dążymy do zrozumienia pragnień, prze-
żyć. Widzimy, czym zajmują się będąc na oddziale. A przede wszyst-
kim jak ważną rolę pełnią ich terapeuci, którzy są z nimi na co dzień  
i wspierają w drodze do zdrowia.  Dziękujemy pani Agnieszce Gaiń-
skiej, która sprawowała pieczę nad wystawą i pacjentami obecnymi 
podczas wernisażu. To dzięki niej wystawa ujrzała światło dzienne – 
dziękujemy za włożone serce i poświęcony nam czas. Dziękujemy pa-
cjentom, których prace możemy podziwiać w Galerii Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Galeria oraz realizacja wystawy zostały sfinansowane ze środków Fun-
dacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce 
na Ziemi” – dziękujemy!

Marsz z Flagą

2 maja choroszczanie uczcili Dzień Flagi Rzeczpospoli-
tej Polskiej biorąc udział w dziewiątym Marszu z Flagą, 
który przeszedł ulicami miasta. Zgromadzeni miesz-

kańcy wyruszyli z Placu Brodowicza w stronę kościoła pa-
rafialnego pw. św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika  
w Choroszczy. 

Marsz otworzył prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” 
pan Grzegorz Krysiewicz. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli har-
cerze z Choroszczy, który uświetnili je niosąc flagę naszego państwa 
rozpostartą na kilka metrów. Trasa tegorocznego marszu przebiegła 
ulicami Sienkiewicza i Branickiego i zakończyła się przy kościele para-
fialnym pw. św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Chorosz-
czy. Uczestnicy Marszu z Flagą brali udział we mszy świętej odprawio-
nej w intencji Ojczyzny w choroszczańskim kościele parafialnym. Po 
nabożeństwie odbył się tam XI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
i Religijnej. Koncertu znakomitych artystów – Adama Januszkiewicza 
(fortepian) oraz Adama Bańkowskiego (bas) wysłuchali zgromadzeni 
goście. Na ich repertuar składały się pieśni religijne i patriotyczne. Wy-
konania muzyczne przeplatane były recytacjami poezji patriotycznej  
w wykonaniu laureatów konkursu Słowo o Polsce.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzeń patrio-
tycznych oraz wszystkim zgromadzonym uczestnikom. Dzięki Wam 
Święto Flagi upłynęło w Choroszczy pod znakiem radości i pozytyw-
nych patriotycznych uczuć.
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Wieści z Akademii Lambada Girls

Założona przez Stowarzyszenie „Lambada 
Choroszcz” Akademia Piłkarska dla dziew-
czynek „Lambada Girls” działa w czerwcu 
rozpocznie trzeci miesiąc działalności. 

Nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie będzie tak ogrom-
ne, planowaliśmy 20 miejsc ale musieliśmy tą liczbę zwiększyć 
– w tej chwili na treningi uczęszcza 26 młodych adeptek fut-
bolu. Otwarcie akademii było możliwe dzięki dotacji przy-
znanej przez Gminę Choroszcz, a teraz dzięki sponsorom 
– dwóm choroszczańskim firmom, które dołożyły swoją ce-
giełkę dziewczynki mają też własne stroje. DZIĘKUJEMY 
Schody Chudziński i Styl Snu!

Zarząd Lambady Choroszcz
fot. Lambada Choroszcz

Rozpoczął się sezon 2019 Piłkarskiej Ligi Gminnej. W tego-
rocznej edycji bierze udział 7 zespołów: Promil Barszcze-
wo, Lambada Choroszcz, Izbiszcze, Piorun Pańki, Zaczer-
lany YellowCity i obrońca tytułu LZS Choroszcz. Drużyny 

zagrają „każdy z każdym” systemem 3-rundowym. 

W tej chwili za nami są 3 kolejki rozgrywek i prowadzi LZS Choroszcz. 
Cały terminarz, wyniki i statystyki w internetowym serwisie „Gazety  
w Choroszczy”, a także na specjalnej stronie, która jest poświęcona roz-
grywkom: www.ligagminna.ligspace.pl 

WJ

Piłkarska Liga Gminna rozpoczęta

Strzelano 
z okazji Dnia Flagi

Za nami kolejne Zawody Strzeleckie zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” 
upamiętniające wydarzenia patriotyczne. 

Tym razem uczestnicy spotkali się w piątek 10 maja na 
strzelnicy w Szkole Podstawowej w Choroszczy z oka-
zji Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Zawody zostały prze-
prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą  
z była do 13 lat, która strzela z postawy dowolnej (z tzw. podpórką), 
a drugą powyżej 13 lat, która strzelała z postawy stojącej.  Na star-
cie do rywalizacji przystąpiło łącznie 28 zawodniczek i zawodników  
w obu kategoriach. 

W kategorii najmłodszych, dzieci strzelały z tzw. „podpórką” i róż-
nice pomiędzy pierwszą trójką były minimalne: 

wygrała Emilia Malinowska (95 pkt), 
drugi był Piotr Kamieński (94 pkt), 
a trzecia Gabriela Kubiak (93 pkt). 

Wśród starszych uczestników najlepsza była Paulina Bezubik (85 
pkt) przed Michałem Mrozem (80 pkt) i Krzysztofem Malinow-
skim (72 pkt). 

Zwyciężczynie otrzymały pamiątkowe puchary, a pozostałe osoby 
z podium medale.  

WJ 
fot. Szymon Krysiewicz
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Narew w A-klasie

Seniorzy Narwi Choroszcz w dalszym ciągu zajmują 
drugą pozycję w tabeli A-klasy. Po pokonaniu 4-0 Orła 
Tykocin i remisie 1-1 z GKS Stawiski Narew w kolej-
nych meczach: wygrała 1-0 z KS Sokoły, 3-0 z Jastrzę-

biem Knyszyn, 7-1 z Grabem Janówka, 4-0 ze Zniczem Suraż 
i przegrała 0-4 mecz na szczycie z liderującym KS Grabówka. 

Do końca sezonu pozostały zawodnikom trenera Grzegorza Pie-
czywka 4 mecze: w najbliższą sobotę 1 czerwca o godz. 17:00 na 
Stadionie Miejskim w Choroszczy z Supraślanką Supraśl, a następ-
nie z Sudovią Szudziałowo (wyjazd), z Pograniczem Kuźnica (dom) 
i Pasją Kleosin (wyjazd). 

Cały terminarz i wyniki rundy wiosennej seniorów, a także więcej  
o drużynach młodzieżowych i dziecięcych klubu w cotygodniowych 
raportach w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.

WJ

W sobotę 4 maja odbyła się III edycja Biegu 
Konstytucji zorganizowanego przez Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, który obok 
„Biegu Niepodległości” na stałe włączył 

się do naszego gminnego kalendarza imprez sportowych.  

W pierwszej edycji w 2017 roku wzięło udział 41 zawodników  
i zawodniczek, którzy rywalizowali na dystansie 10 km, w 2018 roku 

były do wyboru dwa dystanse 5 lub 10 km, a także krótsze tra-
sy (250 i 750 m) dla dzieci, gdzie łącznie do rywalizacji sportowej 
przystąpiły 92 osoby. W tym roku, w III edycji wzięło udział łącz-
nie 77 osób, biegi dziecięce i start biegu 5 km był w Parku Lino-
wym w Jeronikach, następnie trasa wiodła drogą asfaltową z Jeronik  
w stronę Choroszczy, uliczkami na osiedlu Jana Pawła II i z po-
wrotem do mety w Agroturystyce Jeroniczówka. Na starcie biegu  
5 km było 16 osób z naszej gminy, a oprócz nich byli przedstawicie-
le wielu miejscowości z naszego regionu, ale także z Warszawy, Mal-
borka, Gdańska, Ełku czy Augustowa. Wśród uczestników byli też 
przedstawiciele ośrodków MONAR w Zaczerlanach. Najpierw na 
terenie Parku Linowego odbyły się krótsze biegi dla dzieci, wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale i nagrody. Wśród dzieci najlepsi byli 
na 60 m: Alicja Fiedziukiewicz (Warszawa) i Michał Tomaszuk (Bia-
łystok), na 200 m: Aleksandra Kowalska (Kobyłka) i Adrian Gro-
nostajski (Białystok), a na 400 m: Katarzyna Malesza i Jakub Jakacki 
(Białystok). Tuż po biegach dziecięcych, punktualnie o godz. 12:00 
ruszyli na trasę biegacze na dystansie 5 km. Pogoda była dużo słab-
sza niż przed rokiem, ale na szczęście nie padało. Bieg ukończyli 
wszyscy startujący w zawodach i każdy z nich tuż po przekroczeniu 
mety otrzymał pamiątkowy medal ufundowany przez Burmistrza 
Choroszczy. W klasyfikacji „open” w kategorii damskiej wygrała 
Monika Tarasiuk (Rzepniki), która także zwyciężyła przed rokiem, 
a w kategorii „open” męskiej najlepszy był Damian Wnorowski  
z Tykocina. Jeśli chodzi o klasyfikacje mieszkańców z Gminy Cho-
roszczy to wśród Pań najlepsza była Katarzyna Łotowska z Dzi-
kich (przed rokiem wygrała na 10 km), a wśród Panów wygrał tak 
jak i rok temu Yury Krupitsa z Choroszczy. Gratulujemy nie tylko 
najlepszym ale wszystkim którzy aktywnie postanowili spędzić tę 
sobotę, świętując święto Konstytucji 3 maja! Na zakończenie Bur-

mistrz Choroszczy Robert Wardziński wręczył najlepszym piękne 
statuetki!

Dziękujemy nie tylko Burmistrzowi ale także naszym gospoda-
rzom: Państwu Hryniewickim z Agroturystyki Jeroniczówka, a tak-
że Marcinowi Kościukiewicz z Parku Linowego w Jeronikach, któ-
rzy oprócz tego że gościnnie przyjęli wszystkich biegaczy to także 
ufundowali nagrody. Dziękujemy także sponsorom: firmie Opmar 
Marka Borowskiego z Łysek, Krzysztofowi Zagórskiemu z firmy 
Vita-Smak, a także Piekarni Państwa Szydłowskich z Choroszczy. 
Dziękujemy także Choroszczańskim Strażakom, Harcerzom i Po-
licjantom z Posterunku w Choroszczy, którzy zabezpieczali trasę 
biegu.  Do zobaczenia na kolejnej imprezie biegowej, jaką będzie  
w listopadzie Bieg Niepodległości.

WJ
fot. Karolina Gołębiewska

Trzeci Bieg Konstytucji za nami!


