
Wspaniałych i pełnych miłości  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz pomyślności  
i Błogosławieństwa Bożego  

w Nowym 2023 Roku 

życzy zarząd  
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

W tych wyjątkowych 
bożonarodzeniowych dniach 

życzymy wielu pięknych chwil 
w gronie najbliższych, 

narodzin nowych nadziei, 
niekończącego się zdrowia 

oraz samych sukcesów 
z podjętych wyzwań.

Niechaj nadchodzące dni 
Nowego 2023 Roku 

będą piękne, ciepłe i radosne. 
Na zbliżające się święta pragniemy 

złożyć życzenia przeżywania 
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

 i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji 

osobistych zamierzeń.
Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”

Wszystkim Mieszkańcom
 Gminy Choroszcz

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy spokoju, rodzinnej radości, 

ciepła i wzajemnego zrozumienia. 
Zaś Nowy – 2023 Rok 

niech będzie lepszy od poprzedniego, 
niech będzie pełen twórczych inspiracji 

i dobrych planów. 
Niech wszystkie nasze zamierzenia 

szczęśliwie się zrealizują, 
przynosząc pożytek i zadowolenie. 

Beata Marlena Jeżerys
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Choroszczy 
wraz z Radnymi Miejskimi 

Życzymy zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie spokój, 

wytchnienie i radość.
Niech Nowy Rok będzie korzystny 
zarówno pod względem prywatnym,  

jak i zawodowym, dając szansę  
na spełnienie marzeń.

Dyrektor wraz z pracownikami
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

i Sportu w Choroszczy

W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia

 pragniemy życzyć wielu radosnych 
chwil w gronie najbliższych

 oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy

Boże Narodzenie 2022 r. 

„A światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzę świętego czasu, skłaniającego  

do zatrzymania i zadumy  
nad tajemnicą uniżenia Stwórcy,  

który stał się człowiekiem, 
aby nikt nie był samotny.

Niech bliskość Boga obecnego na co dzień 
w kruchej białej Hostii rozświetla  

mroki współczesnego zagubionego świata, 
umacnia w kroczeniu za głosem sumienia  

i obdarzania uśmiechem najbliższych.
A na cały zbliżający się Nowy Rok 2023 

życzę pogody ducha,  
nadziei w chwilach zwątpienia  

i miłości, która wszystko zwycięży.
Z modlitwą i kapłańskim  

błogosławieństwem w imieniu  
wszystkich księży parafii  

rzymskokatolickiej w Choroszczy 
                    ks. prob. Leszek Struk

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Choroszcz!

Serdecznie Państwu życzę, 
by Święta Bożego Narodzenia 
niosły ze sobą ciepło, spokój 

i prawdziwą międzyludzką bliskość.
Niech refleksja o tym, co minione, 

przyniesie mądrość, a także uważność 
na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach 

życzę Państwu
śmiałości w kreowaniu marzeń 

oraz siły i zadowolenia 
z ich urzeczywistniania.

Radosnych Świąt!

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Niech wspaniałe święta 
Bożego Narodzenia upłyną wszystkim 

mieszkańcom Gminy Choroszcz 
w spokoju i rodzinnej atmosferze.

Błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
niech  spływa na Was  

przez wszystkie dni Nowego Roku.

Stowarzyszenie 
Pamięć i Tożsamość „Skała”

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

życzę Państwu mnóstwa zadowolenia,
wiele satysfakcji 

z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Wam wytchnienie i radość.
Nowy, przychodzący rok,  
niech obfituje w szczęście,

pomyślność, zdrowie i uśmiech.
Najpiękniejszych Świąt 

Bożego Narodzenia
życzy Irena Kosakowska-Kalata, 
przewodnicząca Koła Emerytów 
 i Rencistów nr 15 w Choroszczy

Choroszcz – w oczekiwaniu na święta
Na pewno Państwo zauważyliście, że świąteczne ozdoby pojawiły się w przestrzeni miejskiej Choroszczy. 

Na Rynku 11 Listopada stoi smukła choinka, na placu Brodowicza – okrągła bombka, na Bulwarach –  
wesoły bałwan, a tuż obok ZECWiK – świetlisty Mikołaj. W ten sposób Choroszcz wita na święta.

Tekst i foto: UM 

Choroszczańskie ozdoby już znamy – 
najładniej dekoracje miejskie wyglądają 
po zmroku, ale w ciągu dnia także rozwe-
selają przestrzeń. Prawda? Zachęcamy, by 
cieszyć się miejskimi ozdobami w Cho-
roszczy – odwiedzać je i na przykład wy-
konywać sobie z nimi zdjęcia. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku 

życzymy, aby w ten wyjątkowy czas 
zagościły w naszych domach pokój, 

mądrość i radość płynąca 
ze spotkań z bliskimi.

Niech przez cały rok nie braknie nam 
miłości, wytrwałości i satysfakcji  

ze zrealizowanych planów!
Zarząd Koła Sybiraków nr 15Zdrowych, radosnych 

i pełnych ciepła rodzinnego 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
w Nowym 2023 Roku 

życzy młodszym i starszym 
mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz 

Rada Seniorów

Chrystus rodzi się,
chwalcie Pana!!!

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia!

Radosnych, duchowych przeżyć, 
odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy!!!
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu 
osobistym i zawodowym 

– życzy proboszcz parafii prawosławnej 
ks. Andrzej Bołbot 

Wraz ze śniegiem, w prawdziwie zimo- 
wej aurze, najprzyjemniej jest doświadczać  
Choroszczy rozświetlonej, już w pełni  
świątecznej. Zapraszamy!

W ten piękny i pełen radości czas 
składam najlepsze życzenia.

Niech Boża Dziecina obdarza Nas 
zdrowiem i potrzebnymi łaskami. 
Niech przyniesie łaskę czynienia 

i dzielenia się dobrem, które sprawia 
radość i uśmiech na twarzy. 

Niech Bóg się rodzi w naszych sercach 
i tam pozostanie.

Całej społeczności choroskiej 
Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Barbara Wiszowata
Prezes Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi
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Choroszcz znów na 1. miejscu  
w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Gmina Choroszcz po raz drugi znalazła się na 1. miejscu w swojej kategorii – gmin miejsko-wiejskich – w Rankingu Gmin 
Województwa Podlaskiego. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 24 listopada br., podczas XXXIX Forum Związku Gmin Wiejskich 

Województwa Podlaskiego, odebrał przyznaną Gminie Choroszcz nagrodę.

Tekst i foto: UM

Ranking przygotowany został przez Funda- 
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd  
Statystyczny. Ocenia 16 wskaźników staty-
stycznych, tj.: wydatki gmin, poczynione 
inwestycje, przedsiębiorczość, korzysta-
nie z dofinansowań, wydatki na oświatę, 
szkolenie kadr czy ochronę środowiska. 
Gmina Choroszcz, pośród 27 gmin miej-
sko-wiejskich województwa podlaskiego, 
okazała się najlepsza.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziń- 
ski, który wraz z innymi samorządami  
odbierał nagrodę, nie krył zadowolenia: –  
Jestem naprawdę dumny z tego, że nasza  
gmina – Gmina Choroszcz – jest najlepsza  
w wielu obszarach i zajęliśmy pierwsze miej- 
sce pośród gmin miejsko-wiejskich naszego  
województwa. Wygrana ta o tyle cieszy, że 

obiektywne gremium ekspertów oceniło je-
den z trudniejszych okresów finansowych, 
z jakim borykamy się wszyscy jako społe-
czeństwo – przyznaje Burmistrz Chorosz-
czy. – Jestem dumny i dziękuję wszystkim 
radnym oraz moim współpracownikom, 
z którymi wspólnie staramy się dbać o na-
szych mieszkańców i trwale wyznaczać kie-
runek pożądanych zmian – konkluduje 
włodarz Gminy Choroszcz.

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego  
został zorganizowany po raz drugi. Jest  
rodzajem klasyfikacji wskazującej kondy- 
cję podlaskich gmin, ukazuje też obszary 
ich rozwoju. W innych regionach Polski  
również powstają podobne rankingi –  
które, na dalszym etapie, pozwolą porów-
nać samorządy w skali kraju.

Wigilia Środowisk Senioralnych Gminy Choroszcz
„Jest taki dzień – bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory” – tak śpiewają Czerwone Gitary. 

I choć utwór ten – doskonale znany – ma charakter estradowy, współczesny, bardzo dobrze oddaje istotę wspólnotowego spotkania.
 Takiego jak Wigilia Środowisk Senioralnych Gminy Choroszcz, która odbyła się w piątek 16 grudnia br. 

Aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wypełniła się srebrnymi mieszkańcami Gminy Choroszcz.

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Choroszczańscy seniorzy są niezwykle  
aktywni i doskonale widoczni nie tylko  
lokalnie, ale również w skali regionu.  
Działają zrzeszeni, między innymi, w: Ra- 
dzie Seniorów Gminy Choroszcz, To-
warzystwie Przyjaciół Choroszczy, Kole 
Emerytów, Inwalidów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy, choroszczańskim oddziale 
Honorowych Dawców Krwi, Stowarzy-
szeniu „Chcę Żyć!” czy choroszczańskim 
oddziale Związku Sybiraków. I zarówno  
ich przedstawiciele, jak i członkowie byli  
obecni podczas historycznego: uroczy- 
stego, ciepłego i świątecznego spotkania  
Wigilii Środowisk Senioralnych Gminy 
Choroszcz.

– Taka właśnie: wspólnotowa idea, idea 
jednocząca i łącząca wszystkich przyświe-
cała nam, by zorganizować Wigilię Śro- 
dowisk Senioralnych – mówi Burmistrz  

Choroszczy Robert Wardziński. – Chcie- 
liśmy w ten sposób zapoczątkować tra- 
dycję wspólnych wigilii. Aby być wszyscy  
razem – konkluduje. 

Obok inicjatora i współorganizatora wigi-
lijnego spotkania – Burmistrza Chorosz-
czy Roberta Wardzińskiego, w wydarzeniu  
uczestniczyły nestorki choroszczańskich  
seniorów – najstarsze mieszkanki Chorosz- 
czy: p. Regina Krysiewicz oraz p. Irena  
Kołodko. Byli obecni również przyjaciele  
choroszczańskich seniorów i jednocześnie  
partnerzy Gminy Choroszcz: gospodyni  
Centrum Kultury – miejsca przyjaznego  
seniorom i gościnnie otwartego dla i na  
srebrne pokolenia nie tylko Choroszczy,  
ale i regionu – Izabela Dąbrowska, w za- 
stępstwie prof. Marka Radziwona – Dyrek- 
tora Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku –  

Bartosz Szutkiewicz, Jan Steckiewicz – Dy- 
rektor Domu Pomocy Społecznej „Trzy 
Dęby w Choroszczy”, Małgorzata Kiry- 
luk – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej w Choroszczy, Ewa  
Zawistowska – Dyrektor Szkoły Podsta- 
wowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy,  
Bożena Lenczewska – Dyrektor Przed- 
szkola Samorządowego im. Jana Pawła II  
w Choroszczy, Agnieszka Krysiewicz –  
Dyrektor Przedszkola Samorządowego  
w Barszczewie, w zastępstwie Adama Ja- 
kubowskiego, Prezesa Zarządu Spółdzielni  
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  
w Choroszczy – Małgorzata Popko, An- 
drzej Winnicki – Dyrektor Centrum Usług  
Wspólnych w Choroszczy, dh Krzysztof  
Kraśnicki – Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Choroszczy 
oraz Jolanta Piłaszewicz z Barszczewa. 

Wigilia Środowisk Senioralnych Gminy 
Choroszcz miała piekny wymiar wielopo-
koleniowy, jako że zgromadzonym na sce-
nie świąteczny program zaprezentowały: 
grupa „Tygryski” z Przedszkola Samorzą-
dowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, 
dzieci klas 1–3 ze Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, pen-
sjonariusze Domu Pomocy Społecznej 
„Trzy Dęby” w Choroszczy, zrzeszeni  
w zespole „Radosne Chwile” oraz Zespół  
Folklorystyczny „Klepaczanki”. Każda  
z grup przedstawiła bożonarodzeniowe 
utwory, zachęcając również publiczność 
do wspólnego śpiewania kolęd. Każdy 
z uczestników otrzymał – własnoręcznie 
wykonaną przez dzieci – kartkę świątecz-

ną. Seniorzy – wedle tradycji kultywowa-
nej przez p. Irenę Sakowicz, byłą prezes 
KEiR nr 15 w Choroszczy – nie pozo- 
stali dłużni: zaangażowanym artystom  
odwdzięczyli się upominkami. 

„Niebo – ziemi, niebu – ziemia, wszyscy – 
wszystkim ślą życzenia” – zanim uczestni-
cy Wigilii Środowisk Senioralnych Gminy 
Choroszcz posilili się przygotowanymi po-
trawami, zostali poproszeni o napełnienie 
się strawą duchową: fragment Ewange-
lii opisujący Narodziny Chrystusa odczy-
tał zgromadzonym prezes TPCh Józef 
Waczyński. Po tym akcie nastąpiło wspól-
ne przełamanie się opłatkiem: w tle roz-
brzmiewających kolęd, szeroko popłynęły 
życzenia, dobre myśli i najlepsze powin-
szowania. 

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy 
razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam 
rok go składa w darze” – z taką refleksją, 
z wdzięcznością za zdrowie i możliwość 
spotkania oraz doświadczając wspólnej, 
dobrej obecności, zakończyła się Wigilia  
Środowisk Senioralnych Gminy Cho- 
roszcz. Pierwsza taka, i w tym sensie hi- 
storyczna, wyznaczająca dobrą tradycję  
na przyszłość.  
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Ewa Horbacewicz – pielęgniarka 
doskonała w jeździectwie

Opiekuje się Batumi i Gratią – pielęgnuje je, dogląda, rozpoznaje humory, odpowiada na ich potrzeby lub też się im poddaje. Wszak doskonale 
zna ich charaktery. Ale przede wszystkim z Batumi i z Gratią – ukochanymi klaczami, które, co niezwykłe, są papużkami-nierozłączkami – 

od lat trenuje pod okiem pana Andrzeja Maleszki oraz startuje w zawodach w dyscyplinie ujeżdżenia. A tam zdobywa laury i osiąga  
najwyższe lokaty. Ta piękna i utalentowana choroszczanka, pielęgniarka i jednocześnie studentka pielęgniarstwa Ewa Horbacewicz  

za swoje  osiągnięcia z rąk Burmistrza Choroszczy 30 listopada br. otrzymała dyplom oraz skromne upominki. 

Tekst i foto: UM

Batumi i Gratia to podopieczne Ewy 
Horbacewicz, choroszczanki, pielęgniar-
ki i utalentowanej pasjonatki jeździec-
twa. To klacze – obie w podobnym wieku, 
w tzw. złotym wieku dla tych zwierząt, 
a zatem w takim, który pozwala osiągać 
doskonałe wyniki w jeździectwie. I obie 
stają na wysokości zadania: wraz z panią 
Ewą zdobywają najwyższe lokaty, między 
innymi takie jak Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podlaskiego: w 2020 i 2021 roku –  
w klasie N, zaś w 2022 roku – w klasie C –  
najwyższej (licznych nagród w skokach 
nawet nie wspominamy, tyle ich było!). 

Jednak w błędzie byłby ten, kto by są-
dził, że Batumi i Gratia są jak dwie krople 
wody. Tak i bezsprzecznie: obie, wyjątko-
wo z całej stajni „OSK Kucykowo” (Kra-
sowo-Wólka), gdzie się znajdują, darzą 
siebie czułą więzią. Są papużkami-nie-
rozłączkami. Ale charaktery mają zdecy-
dowanie różne. Batumi – to typ gwiazdy, 
która uwielbia błyszczeć i pokazywać się 
przed publicznością. Patrzący i podzi-
wiający Batumi napędzają ją i motywują, 
wprost uskrzydlają. Wówczas daje z sie-
bie absolutnie 100%, by jak najlepiej się 
pokazać i wygrać. Z kolei Gratia to kobie-
ta kapryśna: bywa nieokiełznana, a nawet 
nieobliczalna, ma swoje humory i nigdy 
nie wiadomo, czego można się po niej  

spodziewać. To charakterna i skompliko- 
wana natura. Wymaga zdecydowanie wię- 
cej cierpliwości i kreatywności niż inne 
konie, a także zupełnie innego podejścia,  
dlatego dla jeźdźca stanowi nie lada wy- 
zwanie. Niemniej pani Ewa Horbacewicz  
doskonale i z gracją – nomen omen – 
z Gratią sobie radzi, wydobywając z niej 
najlepsze cechy, co przekłada się na do-
skonałe osiągnięcia. 

Mówiąc żargonem młodzieżowym: pani  
Ewa daje radę. I dlatego właśnie Gmi-
na Choroszcz zauważyła jej osiągnięcia, 
a Burmistrz Choroszczy Robert Wardziń-
ski docenił, wręczając list gratulacyjny 
oraz nagrodę. 

Pani Ewa Horbacewicz doskonale konie  
rozumie, widzi i wie, ile w jej podopiecz-
nych potencjału jeszcze drzemie. Chce 
go wydobyć i pokazać światu. Dlatego też 
z miłości do koni nie rezygnuje. W nie-
dalekiej przyszłości chce skończyć kurs 
sędziowski, a także rozwijać się dalej jako  
instruktorka jazdy, by zamiłowaniem do  
koni zarażać innych. Jak łączy konie z pie- 
lęgniarstwem (swoją wyuczoną profesją)?  
Doskonale! Cierpliwość, asertywność, wy- 
znaczanie granic, odporność na stres, nie- 
poddawanie się, podejmowanie ryzyka –  
to tylko nieliczne z postaw, które stanowią  

bazę i jednocześnie efekt pięknej miłości  
pielęgniarki Ewy Horbacewicz do koni.

Pani Ewo, ogromnie cieszymy się, że  
Gmina Choroszcz ma tak ambitną i uta- 
lentowaną mieszkankę. Życzymy Pani  

mnóstwa satysfakcji z podjętych działań.  
Niech miłość do koni i do ludzi niosą 
Panią w najlepsze przestrzenie spełnia-
nia marzeń. Samych sukcesów! Wszyst-
kiego najlepszego!

Gmina Choroszcz sprzedaje „rządowy” węgiel 
W Gminie Choroszcz trwa sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach – tzw. węgla rządowego.  

Według rządowej ustawy, cena zakupu surowca nie przekracza 2000 zł brutto za tonę – w Gminie Choroszcz jest to 1890 zł za tonę brutto,  
niezależnie od asortymentu. Cena nie obejmuje jednak kosztów transportu węgla na posesję Mieszkańca, nie obejmuje też workowania węgla – 

cały asortyment jest dostarczany przez stronę rządową luzem. Gmina też nie gwarantuje jakości dostarczanego paliwa ani jego asortymentu, 
o tym decyduje rząd – certyfikaty produktu są udostępniane Gminie Choroszcz każdorazowo wraz z dostawą węgla i są przekazywane 

Mieszkańcom razem z fakturą za zakup węgla.

Tekst: UM   Foto: pixabay.com

Aby Mieszkańcy Gminy Choroszcz, zain- 
teresowani kupnem tzw. węgla rządowego,  
mogli otrzymać surowiec po preferencyj- 
nych cenach, wcześniej zobowiązani byli  
złożyć wniosek w tej sprawie. Wnioski  
na zakup węgla w roku 2022 należało  
składać do 15 grudnia br. Najdalej na po- 
czątku 2023 roku, będzie dostępny wnio- 
sek na zakup węgla w 2023 roku.

Przypominamy, iż o zakup węgla „rządo-
wego” po preferencyjnych cenach może 
ubiegać się osoba, która ma prawo do do-
datku węglowego.

We wniosku można było zamówić mak- 
symalnie 1,5 t surowca – do zakupie- 
nia w każdym roku w obecnym sezonie  
grzewczym. Jednakże rząd uelastycznił  
przepisy i w 2023 roku, jeśli ktoś nie za- 
kupił surowca, będzie można nabyć cały  
przysługujący limit paliwa w wysokości  
3 ton.

Rodzaje węgla „rządowego”, jakie są do-
stępne dla Gminy Choroszcz, to:
– węgiel – groszek/ekogroszek luzem  
(granulacja 8–25 mm);
– węgiel orzech luzem  
(granulacja 25–50 mm).

Węgiel zakupiony przez Gminę Choroszcz  
jest dystrybuowany mieszkańcom za po-
średnictwem firmy MS Mateusz Śliwow-
ski z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 6 
tel. 85 66 32 289, 85 66 31 855. Tam też 
można zweryfikować (obejrzeć) zamawia-
ny surowiec. 

Zachęcamy do tego, by przed zakupem 
węgla, zapoznać się z jego jakością.

Dystrybucja węgla „rządowego” przez  
Gminę Choroszcz prowadzona jest wed- 
ług kolejności składania wniosków. Po ich 
weryfikacji oraz po otrzymaniu wiado-
mości telefonicznej od pracownika Urzę-
du Miejskiego w Choroszczy o tym, że 
już można odbierać węgiel, Mieszkaniec 
proszony jest, by przybyć do UM w Cho-
roszczy (ul. Dominikańska 2, pok. nr 16), 
gdzie opłaca fakturę za zakupiony wę- 

giel i wraz z nią otrzymuje dokumenty 
uprawniające do odbioru węgla. Następ-
nie Mieszkaniec kontaktuje się z firmą MS  
Mateusz Śliwowski, z którą ustala termin 
odbioru surowca, a także koszt jego do-
stawy. Informujemy, iż istnieje możliwość 
workowania zakupionego węgla, przy 
czym usługa ta jest dodatkowo płatna  
i również jest ustalana z Przedsiębiorcą  
realizującym dostawy. 
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ochrony przeciwpożarowej włączonej do  
krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go”, wydatkowała 200 000 zł;

– Województwu Podlaskiemu, które prze-
kazało OSP Choroszcz 70 000 zł.

Udało się także zdobyć wparcie prywat-
nych firm, takich mianowicie jak: Pali-
sander sp. z o.o. – w wysokości 10 000 zł; 
Sieńko i Syn sp. z o.o. – w kwocie 5 000 zł;  
CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. –  
w kwocie 2 000 zł. Inwestycję wsparło też 
Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku – 
kwotą 3 000 zł.

„Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek” 
to motto straży, które przyświeca straża- 
kom od dziesiątek lat. Słowa te są często  
wyszywane na sztandarach strażackich 
jednostek. One, w swoich strukturach, sku-
piają ludzi odważnych i zaangażowanych 
społecznie. Cieszymy się z Jubileuszu OSP 
Choroszcz, która na stałe wpisała się w toż- 
samość Gminy i jej Społeczności. Dzięku-
jemy za trud druhów oraz za ich ofiarną  
służbę bliźniemu. Gratulujemy nowego, tak  
wytrawnego towarzysza – niech służy on  
im swoją pomocą: mocą i niezawodnością. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
z Gminy Choroszcz z promesą KG PSP

Buty, bluzy, pasy, hełmy, a także linki, węże czy płotki, czyli ekwipunek 
ochronny oraz przyrządy ratowniczo-gaśnicze – w takie narzędzia, 

niezbędne w codziennej służbie, zostaną wyposażeni młodzi  
strażacy-ochotnicy z choroszczańskich jednostek OSP Pańki  

i OSP Barszczewo. Promesy na ten cel formacje otrzymały  
w poniedziałek 31 października br.

Tekst i foto: UM

W uroczystym przekazaniu symbolicz- 
nych czeków na wsparcie Młodzieżowych  
Drużyn Pożarniczych z województwa pod- 
laskiego uczestniczyli włodarze poszcze- 
gólnych samorządów, także więc Bur- 
mistrz Choroszczy Robert Wardziński  
oraz Minister Edukacji i Nauki Dariusz  
Piontkowski, poseł Mieczysław Baszko, 
senator Mariusz Gromko, Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Sebastian Zdanowicz.

Dzięki wsparciu Komendy Głównej PSP 
w ramach „Przygotowania jednostek OSP 

do działań ratowniczych” zastrzyk finan-
sowy, w łącznej kwocie 13 400 zł, uzy-
skały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
z choroszczańskich jednostek OSP Pań-
ki (3780 zł) i OSP Barszczewo (9620 zł). 
Pozyskane fundusze pozwolą młodym 
ochotnikom uzupełnić używany sprzęt 
w nowe ubrania ochrony indywidualnej, 
tj. hełmy, bluzy czy pasy, a także w przy-
rządy pomocnicze, tj.: ścianki drabiniaste, 
kładki, linki ratownicze, węże, łączniki  
czy płotki.

Wielkie święto OSP Choroszcz
VOLVO FLD3C FL – to imię nowego towarzysza strażaków-ochotników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. 

W sobotę 8 października świętowali oni zacną, bo 110. rocznicę swego istnienia. Rynek z tej okazji zapełnił się eleganckimi kolorami – 
głównie granatem i czerwienią, a to za sprawą odświętnie ubranych strażaków, wysokich rangą gości, którzy zaszczycili Choroszcz 

swoją obecnością, oraz oczywiście dzięki niemu – średniemu samochodowi specjalnemu pożarniczemu ratowniczo-gaśniczemu.

Tekst i foto: UM

Ta historyczna chwila w Choroszczy 
i piękny jubileusz były okazją do ujrze-
nia jednostki OSP Choroszcz w pełnej 
krasie, naocznego zobaczenia, kim są 
ochotnicy niosący nam pomoc w potrze- 
bie, w sytuacjach realnego zagrożenia. To  
nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, nierzadko  
całe pokolenia dziadków, ojców i synów. 
I oni tego dnia, co zrozumiałe i w pełni  
oczywiste, otrzymali zasłużone wyróżnie-
nia, medale oraz odznaczenia. Nagrody 
trafiły do obecnie czynnych druhów, jak 
również do licznych przyjaciół i sympa- 
tyków Jednostki. 

Zacnymi gośćmi, których podczas stra- 
żackiego święta przyjmował w Chorosz- 
czy Burmistrz Robert Wardziński wraz  
z Krzysztofem Kraśnickim, Prezesem Od- 
działu Miejsko-Gminnego Związku OSP  
RP w Choroszczy, byli: Dariusz Piont- 
kowski, Wiceminister Edukacji i Nauki,  
Mariusz Gromko, senator RP, poseł Mie- 
czysław Baszko, Marek Malinowski –  
Członek Zarządu Województwa Podla- 
skiego, Bogusława Szczerbińska – II Wi- 

cewojewoda Podlaska, Adam Backiel – Za- 
stępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Białymstoku, st. bryg. Se- 
bastian Zdanowicz – Podlaski Komendant  
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,  
st. bryg. w st. spocz. Andrzej Koc – Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  
RP w Białymstoku, st. bryg. w st. spocz. 
Krzysztof Konicki – Dyrektor Oddziału  
Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, 
ks. mł. bryg. Wojciech Ejsmont – Kapelan 
Wojewódzki Strażaków, bryg. Wojciech 
Łapiński – Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Białymstoku, bryg. 
w st. spocz. Jan Gradkowski – Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Białymstoku, wiceprezes zarządu od-
działu wojewódzkiego OSP RP, ks. kan. 
Leszek Struk, Proboszcz Parafii Rzym- 
skokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela  
i św. Szczepana Męczennika w Chorosz-
czy, Beata Jeżerys – Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Choroszczy, Piotr Dojlida – 
Wiceprezes ZOP OSP RP, Mirosław Za-
lewski – Zastępca Burmistrza Choroszczy 

oraz Sekretarz Gminy Choroszcz, Skarb-
nik Gminy – Anna Radziszewska, Paweł 
Ostrowski – Komendant Gminny ZOSP 
RP w Choroszczy, prezesi miejscowych 
OSP z terenu Gminy Choroszcz: Złotorii,  
Rogówka, Rogowa, Paniek, Izbiszcz, Kru-
szewa i Żółtek, a także przedstawiciele  
lokalnych organizacji i instytucji. 

Muzycznym towarzyszem uroczystości  
była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasil- 
kowa, a uzupełnieniem obchodów – wy- 
stępy mażoretek. Nikt nie miał wątpliwo- 
ści, że tego dnia w Choroszczy ma miejsce  
ważne – prawdziwe święto, którego boha- 
terami byli strażacy, a także nowy silny  
druh – średni samochód ratowniczo-gaś- 
niczy. Wyczekany i sprawiający strażakom  
wiele prawdziwej radości – przy czym trak- 
towany przez druhów bardzo poważnie. 

Zakup pojazdu, za łączną kwotę 973 914 zł, 
był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu  
podmiotów:

– Gminy Choroszcz, która na ten cel prze-
znaczyła ponad 430 tys. zł;

– Narodowego Funduszu Ochrony Śro- 
dowiska i Gospodarki Wodnej, który po- 
przez swój wojewódzki oddział w Bia- 
łymstoku, w ramach „Ogólnopolskiego  
programu finansowania służb ratowni- 
czych Część 1) dofinansowanie zakupu  
specjalistycznego sprzętu wykorzystywa-
nego w akcjach ratowniczych”, przezna-
czył dotację w wysokości 250 000 zł;

– Komendy Głównej Państwowej Straży  
Pożarnej, która w ramach zadania pn. „Za- 
pewnienie gotowości bojowej jednostki  

– Są to, zdawałoby się, drobne elementy –  
mówi Burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński – niemniej naszej młodzieży nie-
zwykle potrzebne: do codziennych działań 

i ćwiczeń. Po to, by początkowo w ćwiczeb-
nym boju, a potem w realnych sytuacjach 
móc skutecznie stawiać czoło rozmaitym 
zagrożeniom – dodaje.
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W wigilię święta, 10 listopada, oddano  
cześć poległym bohaterom – poprzez zapa- 
lenie „Światła Pamięci Niezwyciężonym”  
w licznych miejscach pamięci narodowej, 
m.in. w Złotorii, przy pomniku Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Choroszczy czy 
przy Pomniku Ofiar Totalitaryzmów na  
pl. Brodowicza w Choroszczy.

Muzycznym akcentem był VII Wieczór 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej, współ- 
organizowany m.in. przez Gminę Cho- 
roszcz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Choroszczy oraz choroszczań-
ski Oddział Akcji Katolickiej.

W dzień święta, po uroczystej mszy świę- 
tej w intencji ojczyzny, na Rynku 11 Listo- 
pada odbyły się główne obchody Święta  
Niepodległości Polski, połączone ze współ- 
czesną refleksją patriotyczną, wyrażoną  
przez Burmistrza Choroszczy Roberta  
Wardzińskiego, modlitwą celebrowaną  
przez proboszcza choroszczańskiej parafii  
ks. Leszka Mieczysława Struka oraz zło- 

Uczciliśmy 104. rocznicę Niepodległości Polski
Uroczystości 104. rocznicy niepodległości odzyskanej przez Polskę 
 obchodzone były w Gminie Choroszcz przez dwa dni, pod postacią  

różnorodnych wydarzeń. 

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

żeniem wieńców, wiązanek i zniczy pod  
pomnikiem Niepodległości. 

Akcentem historycznym obchodów było  
otwarcie wystawy pt.: „Choroszcz w cza- 
sach okupacji 1939–1944”, która powstała  
przy merytorycznym zaangażowaniu lo- 
kalnych historyków i pasjonatów historii,  
m.in. Henryka  Zdanowicza, Zbigniewa  
Andruszkiewicza, Jakuba Bobrowskiego,  
Szymona Paczyńskiego, Jacka Romanow- 
skiego i Marka Werpachowskiego. 

Wystawę można oglądać na Rynku 11 Li-
stopada w Choroszczy.

OSP Choroszcz ma nowe 
aparaty powietrzne

Dwie sztuki aparatów nadciśnieniowych M1 wraz z osprzętem  
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy w listopadzie br. 

zakupiła na swój stan. W ten sposób powiększyła niezbędne  
wyposażenie służące do prowadzenia skutecznych akcji  

ratowniczo-gaśniczych.

Tekst i foto: UM

Aparaty powietrzne zostały zakupione za  
kwotę 12 000 zł, dzięki wsparciu finanso- 
wemu udzielonemu OSP Choroszcz przez  
Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Zakup zrealizowano na potrzeby działalno- 
ści statutowej OSP w Choroszczy – w celu  
zapewnienia jednostce gotowości bojowej 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Gratulujemy strażakom-ochotnikom zdo-
bycia kolejnego ważnego sprzętu ratują- 
cego ludzkie życie.

OSP Żółtki z nowym 
sprzętem

Krótkofalówki, maski, a przede wszystkim aparaty powietrzne –  
ten z pozoru tylko drobny sprzęt, ale bardzo potrzebny 

w akcjach ratowniczych, w poniedziałek 17 października  
na rzecz OSP Żółtki przekazała Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Tekst i foto: UM

W przekazaniu sprzętu strażakom z Żół- 
tek uczestniczyło kierownictwo Komen- 
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Białystoku: bryg. Wojciech Łapiński –  
Komendant Miejski PSP w Białymstoku  
oraz st. kpt. Piotr Bartnicki – Dowódca  
JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP; gminę 
reprezentował Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński oraz strażacy ochotnicy 
z OSP Żółtki.

Sprzęt, choć z pozoru drobny, stanowi  
sukcesywne uzupełnienie ekwipunku stra- 
żaków z Żółtek. Z roku na rok jednostka  
zmienia się – unowocześnia, dlatego każde  
wsparcie w służbie ochotników jest po- 
trzebne i docenianie. Życzymy, by nowy 
sprzęt zdawał egzamin i gwarantował bez- 
pieczeństwo pracy w trudnych warunkach,  
ratujących ludzkie mienie i życie.
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Choroszczański Sztetl – nasze wspomnienie
Choroszczańscy Żydzi. Nasi sąsiedzi… Od nich kupowaliśmy chleb, materiały, rozmaite sprzęty… Z nimi nasi dziadkowie bawili się na podwórkach, 
odwiedzali się wzajemnie, śmiali się, dokazywali lub frasowali się nad kłopotami. Piastowali społeczne funkcje. Żyli po prostu. Obecni w Choroszczy 
od XV wieku, w 1942 roku musieli ją opuścić. 2 listopada zostali wywiezieni do Białegostoku, skąd trafili do Obozu Zagłady w Treblince. Choroszcz 

2 listopada br. uroczyście wspomniała żydowską społeczność: na Rynku 11 Listopada odsłonięto tablicę poświęconą ich pamięci, wieczorem odbył się 
sentymentalny koncert Alicji Grabowskiej. Czy warto? Nie tyle warto, ile trzeba. Trzeba pamiętać: o tamtych ludziach, o tej tragedii. 

By nigdy nie być obojętnym.

Tekst: UM   Foto: UM, M-GCKiS w Choroszczy

„Pożegnanie Sztetla” – tak roboczo cho-
roszczańscy społecznicy i historycy na- 
zwali projekt, który wspólnie z samorzą-
dem Gminy był realizowany od 2021 roku. 
Obejmował on szereg działań ukierun-
kowanych na wspomnienie żydowskiej 
społeczności Choroszczy. Henryk Zda-
nowicz, na podstawie zebranych badań 
historycznych, stworzył obszerny artykuł 
dotyczący „Zagłady Żydów w Choroszczy 
i w okolicznych miejscowościach podczas 
okupacji niemieckiej” („Gazeta w Cho-
roszczy” nr 196 i 197), Jakub Bobrowski  
opracował i przeprowadził grę miejską 
pn. Duchy Historii, w której udział wzię-
ło ponad 200 uczniów SP w Choroszczy.  
2 listopada 2022 roku na Rynku 11 Listopa- 
da została odsłonięta tablica upamiętnia- 
jąca tragiczną wywózkę choroszczańskich  
Żydów – najpierw do getta w Białymsto- 

ku, skąd zostali przewiezieni do obozu  
zagłady w Treblince i tam bestialsko  
straceni. 80 lat temu, po pięciu wiekach  
wspólnej współobecności obok pozosta- 
łej części choroszczańskiej społeczności, 
tutejsi Żydzi z Rynku, przez ul. Domini-
kańską, taborem śmierci wyruszyli w swą 
ostatnią podróż. Na znak 500 braci wy-
znania mojżeszowego na Rynku zapłonęły 
symboliczne światła, wytyczając świetlną 
drogę pamięci. Wszak o pamięć w tych 
wydarzeniach i w naszych postawach cho-
dzi. O pamięć dobrą i rzetelną. O wspo-
mnienie dawnych sąsiadów, kolegów, 
znajomych, współpracowników, przyja-
ciół. Innych, różnych, ale nie obcych.
Dowód pamięci w 80. rocznicę likwidacji  
choroszczańskiego getta 2 listopada 2022  
dali licznie przybyli goście: Wojewoda  
Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz  

Choroszczy Robert Wardziński, Prezes  
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska- 
-Izrael, przedstawicielka Gminy Wyzna- 
niowej Żydowskiej w Warszawie na Bia- 
łystok i woj. podlaskie – Lucy Lisowska,  
w imieniu Dyrektora Muzeum Podlaskie- 
go w Białymstoku – dr. Janusz Sękowski,  
Dyrektor Muzeum Wojska w Białymsto- 
ku – Robert Sadowski, w imieniu Dyrek- 
tora Muzeum Pamięci Sybiru – Ewa Jace- 
wicz, Radni Miejscy Choroszczy, a także  
przedstawiciele choroszczańskich instytu- 
cji i organizacji: Banku Spółdzielczego,  
Szpitala Psychiatrycznego, Domu Pomocy  
Społecznej „Trzy Dęby”, Towarzystwa Przy- 
jaciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć  
i Tożsamość „Skała”, Koła Emerytów i Ren- 
cistów nr 15, Stowarzyszenia „Chcę Żyć!”,  
Honorowych Dawców Krwi, Rady Senio- 
rów Gminy Choroszcz, Szkoły Podstawo- 
wej im. Henryka Sienkiewicza, Przed- 
szkola Samorządowego im. Jana Pawła II,  
a także mieszkańcy Gminy Choroszcz, 
dzieci i młodzież. Wartę przy tablicy peł-
niła 57. Drużyna Harcerzy i Harcerek 
oraz poczet sztandarowy OSP Choroszcz.

Wieczorem w auli Miejsko-Gminnego  
Centrum Kultury i Sportu Alicja Grabow-
ska wraz z zespołem zabrała publiczność 
w świat międzywojennych tang, polskich 
autorów żydowskiego pochodzenia, m.in.: 
Zygmunta Białostockiego czy Jerzego Pe-
tersburskiego, Juliana Tuwima czy Hen-
ryka Warsa. Energetyczne słowa polskie 
oraz jidysz, a także dźwięki gorących i me- 

lancholijnych tang wydobyły obrazy pod- 
laskich sztetli: wielokulturowych relacji,  
wspólnych zabaw, igraszek, żartów oraz  
esencjonalnych miłości… Sprzed 80 lat, 
a zupełnie takich samych jak dziś.

2 listopada 2022 w Choroszczy światło  
i dźwięk, obraz i słowo przeniosły obec- 
nych w świat, którego już nie ma: do  
nieobecnych sąsiadów, znajomych, przy-
jaciół… Skłoniły do pamięci i refleksji  
o osobach bliskich i tych dalekich, realnie 
nieobecnych już, które jednak w sposób 
szczególnie wyraźny zaistniały w naszych 
myślach w dzień, a zwłaszcza w wieczór 
zaduszny. Z całą pewnością ten wieczór 
i ta noc były nasze – wspólne. I niech ta- 
kie pozostaną.

Uczciliśmy 105 lat choroszczańskiej POW
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowki, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, przedstawiciele  
miejscowych oraz regionalnych instytucji i organizacji, peowiacy, a także rodziny historyków, w tym  

zwłaszcza rodzina śp. Jana Adamskiego – choroszczańskiego regionalisty, historyka, zasłużonego w wielu  
obszarach, a w sposób szczególny dla POW – a także mieszkańcy Gminy Choroszcz w niedzielę 9 października  

uczcili 105. rocznicę utworzenia w Choroszczy Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Dokładnie w 105. rocznicę powołania KL 
POW – 7 października 2022 r. w Szkole 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cho-
roszczy zaprezentowano wystawę „Boha-
terowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” 
oraz udostępniono pokaz kolekcjonerski  
„Polska Organizacja Wojskowa w zbio-
rach Jana Adamskiego”.

Główne uroczystości jubileuszu odbyły  
się w niedzielę 9 października przy po- 
mniku KL POW w Choroszczy, u zbiegu  
ulic: H. Sienkiewicza i Lipowej, w miej-
scu dawnej „Birży” – lokalizacji formacji. 

Obchody miały podniosły charakter. Ca-
łość prowadził Józef Waczyński, prezes  
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorosz- 
czy, który także przedstawił rys historycz-
ny powstania KL POW. Swoją obecnością  

uroczystości zaszczycili znamienici goście,  
m.in.: Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz- 
kowski, Burmistrz Choroszczy Robert  
Wardziński; obecny był również Robert  
Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Bia- 
łymstoku, a także potomkowie rodzin 
choroszczańskich peowiaków oraz licznie  
przybyli mieszkańcy Gminy Choroszcz. 
Wartę honorową przy pomniku oraz masz-
cie z flagą państwową pełnili oficerowie:  
mjr Piotr Korzunowicz i kpt Paweł Cioł- 
ko, żołnierze 18. Białostockiego Pułku  
Rozpoznawczego i 1. Podlaskiej Brygady  
Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Wła- 
dysława Liniarskiego ps. Mścisław oraz  
Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Woj-
skowej z płk. POW Piotrem Augustyno-
wiczem.

Następnie, w auli Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy, w ra-
mach XXIII Kawiarenki Historycznej głos 
zabrali Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz-
kowski, Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, płk POW Piotr Augustyno-
wicz; dyskusję prowadzili: Józef Waczyń-
ski z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
oraz Wojciech Jan Cymbalisty z Funda-
cji Pole Kultury. Historyczne spotkanie 
stało się okazją do prezentacji wznowio-
nej książki pt.: „Bohaterowie sprzed stu  
lat. Portret zbiorowy” oraz obejrzenia  
dwóch ekspozycji: „Podlascy twórcy nie-
podległości Polski” i „POW w zbiorach 
Jana Adamskiego”. Podczas spotkania głos 
zabrał również choroszczański radny 
i społecznik – Jacek Dąbrowski, którego  
drużyna piłki nożnej „Strzelec Białystok” 

uprzedniego dnia obroniła Mistrzostwo  
Polski w prestiżowym turnieju Retro Ligi. 

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem 
przygotowanym przez Przedszkole Samo-
rządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, 
a serwowanym przez panie z chorosz- 
czańskiego Koła Seniorów nr 15.
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Świetny przykład dała pani dyrektor Boże- 
na Lenczewska, która przywitała wszystkie  
przedszkolaki w towarzystwie ogromnego,  
brązowego misia, a panie nauczycielki też 
zadbały o to, by towarzyszył im choćby 
najmniejszy element misiowy, np. w stroju  
czy na koszulce.

Z kolei dzieci tego dnia przyniosły do  
przedszkola swoich pluszowych przyjaciół:  
różowe, białe, brązowe, niebieskie, miodo- 
we, bordowe i szare misie, ale też sowy,  

Nasze misie – prawdziwi pluszowi przyjaciele
Tradycyjnie już 25 listopada Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy gości  

moc puchatości, miękkości i puszystości. W Dzień Pluszowego Misia wszyscy spotykają się  ze swymi 
pluszowymi przyjaciółmi, by wspólnie bawić się podczas ich święta. Nie inaczej było w tym roku, 

a cudowna misiowa atmosfera towarzyszyła wszystkim: dzieciom i dorosłym przez cały dzień.

Tekst i foto: UM

liski czy bociany. Świetnie wyszły dzie- 
ciom również przestrzenne plastyczne mi- 
sie wykonane w ramach konkursu „Mój  
przyjaciel – Miś”: szyte, wyklejane, ma- 
lowane oraz rzeźbione misie kolorowo  
wypełniały przedszkolną galerię. W na-
grodę każdy mały twórca otrzymał dy-
plom i upominek.

Następnie dzieci wysłuchały historii plu-
szowej zabawki oraz rozwiązywały zgady-
wankę „Skąd znamy tego misia?”. Podczas 

prezentacji multimedialnej przedszkolaki  
nazywały znane im misie z bajek, a także  
rozpoznawały gatunki prawdziwych nie- 
dźwiedzi, jakie można spotkać na na-
szej planecie. Były nawet gwiazdozbiory, 
a w nich Mała i Wielka Niedźwiedzica – 
i przedszkolaki z Choroszczy doskonale 
to wiedziały!

Dodatkowo, każda grupa zaprezentowa-
ła piosenkę lub wiersz o misiu, a wszyscy 
wspólnie zaśpiewali „I Love My Teddy 

To pierwsza taka akcja w Przedszkolu  
Samorządowym im. Jana Pawła II w Cho-
roszczy. Chętne dzieci wykonały przebra- 
nia i – jak na prawdziwy pokaz mody przy-
stało – zaprezentowały je na przygotowa-
nym specjalnie do tego celu „wybiegu”. 
Dzieci prezentowały jesienne stroje: su-
kienki, czapki, biżuterię, torebki i peleryny, 
a wśród modowych modeli przechadzały 
się też jeże, liski, zające oraz wiewiórki. 
Było to prawdziwe jesienne modowe sza-
leństwo!

Jesienne modowe szaleństwo w Choroszczy
Przedszkolaki z Choroszczy we wtorek 15 listopada urządziły prawdziwą ucztę dla oka i wyobraźni –  

na specjalnie stworzonym „wybiegu” swoim koleżankom i kolegom oraz zaproszonym dorosłym  
prezentowały piękne, prawdziwie jesienne stroje. Suknie, wymyślne czapki i kapelusze, pióropuszowe maski, 

wianki, peleryny oraz inne okrycia przyozdobione liśćmi, a także kasztanowa biżuteria i fikuśne torebki –  
wykonane zostały wspólnie z rodzicami. W przedszkolu w Choroszczy w środku listopada przechadzała się 

więc prawdziwa jesień we wszystkich niemal odsłonach: barwna, szeleszcząca i wyjątkowo modna.

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Nie bez przyczyny wydarzenie zostało zor- 
ganizowane z takim rozmachem, bowiem  
organizatorkom pokazu zależało na uru- 
chomieniu wyobraźni i dzieci, i rodziców, 
by w ten sposób zintegrować środowi-
sko rodzinne z przedszkolnym. Udało się! 
Do udziału w pokazie zgłosiło się blisko  
50 dzieci i każde z nich zostało nagrodzo-
ne dyplomem oraz drobnym upominkiem.

Impreza miała również charakter mię-
dzypokoleniowy i lokalny. Połączono ją 
z niespodzianką – Dniem Seniora. Z tej  

okazji na pokaz zaproszono seniorów  
pracujących niegdyś w przedszkolu oraz  
przedstawicieli Koła Emerytów i Renci- 
stów nr 15 w Choroszczy. Specjalnymi  
gośmi pokazu byli: Burmistrz Chorosz- 
czy Robert Wardziński, a także Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Choroszczy  
Beata Marlena Jeżerys.

Nauczycielki z przedszkola, które zorga- 
nizowały pokaz: Aneta Wysocka, Anna  
Sokólska, Emila Rogowska, Małgorzata  
Kumpiak oraz Małgorzata Hubbell pod- 

kreślają, że chciałyby w przyszłości konty- 
nuować tego typu wydarzenia – są to dzia- 
łania twórcze, głęboko angażujące dzieci  
i rodziców, a przede wszystkim dające  
dużo radości, dobrych emocji i satysfakcji.

Bear”. Na koniec „Biedronki” poczęstowa- 
ły wszystkich pysznymi misiowymi cia-
steczkami.

Dzień Pluszowego Misia nie może być 
inny niż radosny, puchaty, miły i miękki – 
lubimy przecież, gdy cudowna misiowa  
atmosfera towarzyszy nam każdego dnia.

W Choroszczy był to z pewnością wyjąt- 
kowy dzień: niewątpliwie stresujący, bo  
należało ubrać się na galowo, wytrzymać 
w birecie, a nade wszystko w powadze 
i spokoju, niemal „na baczność”, co naj-
mniej aż pół godziny, nauczyć się wier- 
szy i piosenek, a następnie bezbłędnie je 
zaprezentować. Pierwszoklasiści Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cho-
roszczy poradzili sobie z tym historycz- 
nym egzaminem doskonale. Każda z klas – 
od „a” do „e” – osobno pokazała, co potra- 
fi, udowodniając, że na miano uczniów  
najmłodsze roczniki w pełni zasługują.

Na znak uznania, po złożeniu przez dzie-
ci ślubowania na sztandar szkoły, do-
tknięciem po ramieniu każdego dużym, 

Już nie „pierwszaki” – już uczniowie
Od „a” do „e” – to daleko ponad 100 pierwszoklasistów, którzy 18 listopada 2022 roku stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Uroczystego pasowania w każdej z klas dokonywali: dyrektor szkoły Ewa Zawistowska i Burmistrz Choroszczy 

Robert Wardziński. Z kolei w Złotorii 9 listopada br. 13 szczęśliwców z klas pierwszych wzięło udział w uroczystym ślubowaniu  
i tym samym zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności Szkoły Podstawowej. Uroczystego pasowania na ucznia, podobnie:  

przeprowadzała dyrektor szkoły Monika Prejzner wraz z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim.

Tekst i foto: UM

kolorowym ołówkiem Burmistrz Cho- 
roszczy Robert Wardziński wraz z dyrek-
tor Ewą Zawistowską przyjęli dzielnych  
pierwszoklasistów w poczet uczniów SP  
w Choroszczy. Już nie „pierwszaków”, 
a właśnie uczniów. Uczniów, którzy za  
swoją dzielność otrzymali pamiątkowe 
złote medale.

Z kolei, by dostąpić zaszczytu włączenia  
w poczet uczniów Szkoły Podstawowej  
w Złotorii, mali kandydaci na uczniów  
dali popis swoich umiejętności: doskonale 
sprawdzili się w deklamacji wierszy i śpie-
waniu piosenek. Miesiąc nauki w szkole 
także był czasem, w którym pierwszokla-
siści mogli się sprawdzić w nowej roli.  
Trzeba przyznać, że radzą sobie znako-

micie! Zatem na oficjalne miano ucznia  
w pełni zasługują.

Po uroczystym ślubowaniu Burmistrz  
Choroszczy Robert Wardziński dokonał  
oficjalnego pasowania na ucznia. Na pa- 
miątkę tego wydarzenia, szczęśliwa trzy-
nastka z SP Złotoria otrzymała dyplomy  
oraz upominki. Miłym akcentem na za- 
kończenie uroczystości był słodki po- 
częstunek, przygotowany przez rodziców  
pierwszoklasistów.

Wszystkim pełnoprawnym uczniom ser-
decznie winszujemy historycznej uroczy-
stości i bycia bohaterami przejmującej, 
a dla rodziców z pewnością wzruszającej 
ceremonii pasowania na ucznia. Życzy-

my, by pobyt w szkole był ze wszech miar 
wartościowym czasem: niech zdobywa-
na wiedza stanie się przepustką do inte-
resującego, ubogacającego życie świata, 
a zawarte w szkole przyjaźnie niech będą 
jego trwałymi filarami. Wszystkiego, co  
najlepsze!

8

Gazeta w Choroszczy nr 199



Globalni z Choroszczy „Solidarnie ponad granicami!”
Tegoroczny europejski Tydzień Edukacji Globalnej przebiegał pod hasłem: „Solidarnie ponad granicami!”. 

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy po raz drugi wzięli udział 
w odbywającym się w ramach tej inicjatywy Festiwalu Internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”. 

Młodzież uczestniczyła w webinarach i warsztatach oraz wykonywała zadania, które widziane i oceniane 
były przez pozostałych uczestników. W ten sposób wspólnie przyczyniała się do jeszcze większego 

otwarcia szkół – ku solidarności i globalnej świadomości.

Tekst: UM   Foto: SP w Choroszczy

W 2022 roku festiwal w Choroszczy trwał  
trzy dni: od 15 do 17 listopada br. Pierw- 
szy dzień upłynął na pogłębianiu wiedzy  
o globalnych wyzwaniach i zrównoważo-
nym rozwoju. Podczas webinaru pt.: „Śro- 
dowisko przyrodnicze globalnie” młodzież  
poznała aktualne globalne wyzwania śro- 
dowiskowe. Zastanawiała się, jak – jako  
świadomi obywatele i obywatelki – mo-
żemy zadbać o środowisko lokalnie i glo-
balnie. Z kolei czym jest ślad węglowy 
cyfrowych działań i jak można go ogra-
niczyć – opowiadał drugi webinar, pod 
intrygującym tytułem: „Mroczny sekret 
Internetu. Czy używanie smartfona i kom-
putera jest ekologiczne?”.

Środa, 16 listopada, to dzień wykonywa-
nia wybranych zadań. Dwa młodzieżowe 
zespoły: Choroszczanie i Choroszczanie 
1 utworzyły uczennice klas 7 i 8. Miały 
do wyboru 27 dostępnych zadań. Dwa, 
powitalne i końcowe, były obowiązkowe, 
pozostałe (minimum dwa) –  do wyboru.

Zadanie powitalne polegało na przed- 
stawieniu składu grupy oraz wskazaniu  
swoich supermocy. Następnie grupy za- 
stanawiały się, w jaki sposób mogą połą- 
czyć supermoce w działaniach na rzecz  
globalnych wyzwań. Kolejnym elemen- 
tem było ułożenie haiku, czyli krótkiego, 
17-sylabowego utworu. Podczas pracy nad  

zadaniem pt.: „Chrońmy klimat” uczen- 
nice stworzyły plakat informujący o zmia- 
nach klimatycznych oraz zachęcały do  
działań na rzecz ochrony zasobów Ziemi.  
Obce gatunki inwazyjne to kolejny obszar,  
z którym choroszczanki postanowiły się  
zmierzyć. Wybrały dwa inwazyjne gatun- 
ki jeszcze do niedawna niewystępujące  
w Polsce: biedronkę azjatycką i żółwia  
czerwonolicego. Biedronka azjatycka za- 
graża naszym rodzimym biedronkom  
siedmiokropkom, a żółw czerwonolicy – 
żółwiowi błotnemu, który jest pod ochro-
ną. Obce gatunki inwazyjne wpływają na  
różnorodność biologiczną: na poziomie 
ekosystemowym, nieodwracalnie prze-
kształcając siedliska; gatunkowym – po-
wodując wypieranie rodzimych gatunków; 
i genetycznym – poprzez krzyżowanie się 
z rodzimymi gatunkami, przyczyniając 
się do zaburzeń w puli genowej. W zada- 
niu końcowym należało się zastanowić 
nad tym, jaka powinna być szkoła po- 
nad granicami. W miejsce odrysowanych  
dłoni dziewczyny wpisały krótkie hasła  
dotyczące tolerancji, empatii, potrzeby 
warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji  
międzykulturowej, nauki języków obcych, 
wycieczek zagranicznych, by poznawać 
inne kultury. Wyniki pracy zespołów  
były umieszczane na padlecie – wirtu- 
alnej tablicy, której zadaniem jest możli- 
wość gromadzenia w jednym miejscu róż- 

nego rodzaju tematycznych materiałów  
cyfrowych.

Podczas festiwalu uczennice przyjrzały  
się wybranym wyzwaniom globalnym, 
uzupełniły swoją wiedzę i zastanawiały  
się, jak wspólnie można odpowiedzieć  
na dane wyzwanie: zaczynając lokalnie,  
od szkoły, najbliższego otoczenia, i stop- 
niowo włączając w działania jak najwię- 
cej osób, by w słusznym celu osiągnąć  
„Solidarność ponad granicami”.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkie- 
wicza w Choroszczy Nagrody Burmistrza  
otrzymali: Ewa Zawistowska, Elżbieta Ro- 
jecka oraz Tomasz Hodun. Wyróżnieni  
Nagrodami Dyrektora nauczyciele z SP  
Choroszcz to: Katarzyna Adamska Nie- 
wiarowska, Beata Gawryluk, Małgorzata  
Czulewicz, Irena Kraśnicka, Jolanta Dwo- 
rakowska-Dojlida, Mariusz Dzienis, Ga- 
briela Horba, Izabela Iwaszkiewicz, Maria  
Jabłońska, Barbara Joka, Grażyna Kopa-
czewska, Urszula Kulesza, Marta Owczar-
czuk, Tomasz Perkowski, Rafał Popko, 
Agnieszka Zajko, Barbara Raczkowska-
-Bobek, Jolanta Lenczewska, Agnieszka  
Tołoczko, Walentyna Litwin.

W Szkole Podstawowej w Złotorii Bur-
mistrz Choroszczy przyznał nagrody na-
stępującym pedagogom: Monice Prejzner 
i Iwonie Roszkowskiej. Nagrodę Dyrekto-
ra Szkoły otrzymały: Magdalena Bielenia, 
Dorota Czaplińska, Magdalena Kalicka, 
Joanna Lawrenty, Anna Radziszewska.

Święto pedagogów w Gminie Choroszcz
Wśród wierszy recytowanych z przejęciem, piosenek – wyśpiewywanych gromkim głosem, kolorowych rysunków, a nade wszystko  

wśród dziecięcego gwaru Gmina Choroszcz celebrowała Święto Komisji Edukacji Narodowej. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński  
odwiedził wszystkie publiczne placówki oświatowe na terenie gminy, wręczając nauczycielom nagrody i wyróżnienia.

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Wśród grona pedagogicznego Przed-
szkola Samorządowego im. Jana Pawła II  
w Choroszczy Nagrody Burmistrza otrzy-
mały panie Bożena Lenczewska oraz Syl- 
wia Domalewska. Z kolei Nagrody Dyrek- 
tora trafiły do: Anny Gawieńczuk, Doroty  
Sawickiej, Anety Wysockiej, Anny Sokól-
skiej, Moniki Pawłowskiej, Małgorzaty 
Hubbell, Emilii Rogowskiej, Janiny Duli-
niec, Urszuli Wegner, Urszuli Kopczew-
skiej, Marty Paradowicz.

W Przedszkolu Samorządowym w Barsz-
czewie burmistrz nagrodami wyróżnił 
panie Agnieszkę Krysiewicz i Agnieszkę 
Odyniec. Nagrody Dyrektora otrzymały 
panie: Anna Białobłocka, Anna Półko-
śnik, Monika Laskowska, Emilia Kołodko, 
Anna Rabiczko, Elżbieta Sokół.

Gratulujemy wszystkim pedagogom i dzię- 
kujemy za ich codzienny trud w proce-
sie wychowania i kształtowania młodych  
pokoleń. 

W przekazanych słowach Burmistrz wy- 
raził przekonanie, że praca pracowników  
socjalnych to prawdziwe powołanie, któ-
re daleko wykracza poza tzw. standardy 
urzędnicze. To codzienna drobiazgowa, 
wręcz koronkowa praca, której celem jest  

Dzień Pracownika Socjalnego 2022
Z okazji Święta Pracownika Socjalnego zespołowi  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy 
Burmistrz Choroszczy złożył wyrazy uznania i podziękowania

 za ponoszony przez nich codzienny trud. Trud wyrażany poprzez realny, 
bliski, prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem. 

Drugim, różnym, odmiennym, ale nie obcym.

Tekst: UM

scalanie wrażliwej tkanki społecznej.  
Dlatego, spotykając się z pracownicami  
choroszczańskiego M-GOPS-u, włodarz  
Gminy Choroszcz życzył im zdrowia, wy-
trwałości, prawdziwej satysfakcji.
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Grzegorz Krysiewicz z medalem 
 „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”

Na wniosek Burmistrza Choroszczy choroszczanin, społecznik, historyk oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”  
otrzymał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Wyróżnienie, przyznane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej, we wtorek 18 października br. wręczył osobiście Panu Krysiewiczowi Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. 

Tekst i foto: UM

Pan Grzegorz Krysiewicz jest społeczno-
ści Gminy Choroszcz doskonale znany.  
I to od wielu lat. Grzegorz Krysiewicz  
to prezes widocznego od przeszło 20 lat  
na terenie gminy Stowarzyszenia Pamięć  
i Tożsamość „Skała”, które m.in. prowa- 
dzi strzelnicę sportową w SP Choroszcz,  
a także organizuje szereg działań o cha- 
rakterze historycznym. Pan Grzegorz jest  
autorem wielu publikacji (artykułów, ksią- 
żek), inicjuje szereg prelekcji, odczytów  
czy lekcji historii; przede wszystkim spra- 
wuje merytoryczną pieczę nad gminny-
mi obchodami kolejnych rocznic wybu- 
chu II wojny światowej.

Grzegorz Krysiewicz to syn choroszczań-
skiej ziemi, a konkretnie kruszewianin. 
I właśnie tam, w Kruszewie nad Narwią, 
prowadząc Wieżę Kruszewo, w ostatnich 
latach skierował swoją historyczną po-
pularyzatorską działalność. Wybudował  
wieżę widokową, która jest jednocześnie 
miejscem edukacji o lokalnej historii miej-
sca, gminy oraz regionu i kraju. W 2022 
roku, w ramach 40. Dni Choroszczy, 
Grzegorz Krysiewicz prezentował swoją 
najnowszą książkę „Moje Kruszewo”. 

Gratulujemy panu Grzegorzowi Krysie-
wiczowi przyznanego odznaczenia. Go-
rąco dziękujemy za pokazywanie nam 
wszystkim naszej lokalnej historii – za  
twórczą i bardzo gminie potrzebną dzia-
łalność. Życzymy panu Grzegorzowi wielu  
inspiracji i sił do odkrywania przeszło- 
ści, zgodnie z jego maksymą, iż historia, 
jeśli nie jest spisana, nie jest de facto sfi-
nalizowana. A tym samym sobie życzymy 
wielu kolejnych ubogacających nas od-
kryć historycznych. 

Przypomnijmy najważniejsze osiągnięcia  
pana Grzegorza Krysiewicza:

1. Inicjator powołania i prezes Stowarzy-
szenia Pamięć i Tożsamość „Skała” z sie-
dzibą w Choroszczy (2010).

2. Kolekcjoner broni białej z okresu od  
XVIII do XX w. – była ona prezentowana  
uczniom niegdysiejszych gimnazjów oraz  
szkół podstawowych; ostatnio, w ra- 
mach prelekcji pn. „Powstanie Styczniowe  
1863 w świetle archiwów wileńskich” 
(30.09.2022) G. Krysiewicz prezentował 
własną kolekcję kos kosynierów.
3. Posiada zbiór wywiadów, sukcesywnie  
powiększanych, z osobami starszymi –  
zesłańcami do Rosji czy skazanymi na  
roboty przymusowe, z żołnierzami Ar- 
mii Krajowej, WIN, NSZ. Na podstawie  
rozmów opracował kilkadziesiąt tekstów  
wspomnień i tekstów historycznych pu- 
blikowanych na stronie Stowarzyszenia  
Pamięć i Tożsamość „Skała” oraz w lokal- 
nej prasie, a także w postaci publikacji  
książkowych.
4. Posiada zbiór starych fotografii doku-
mentujących lokalną historię.
5. Organizator obchodów kolejnych rocznic  
wybuchu II wojny światowej w Chorosz- 
czy, połączonych z wyjazdami w miejsca  
walk lub straceń bohaterów RP.
6. Organizator Marszu z Flagą Rzeczy-
pospolitej w Choroszczy z okazji Święta  
Flagi Rzeczypospolitej.
7. Organizator obchodów Dnia Żołnierzy  
Wyklętych.
8. Z okazji Święta Niepodległości – orga-
nizator „Lekcji Historii” – historycznego  
programu edukacyjnego (2010–2014).
9. Organizator „Spotkań z Historią” – se-
rii prelekcji na lokalne tematy historycz- 
ne (od 2014 r.).
10. Organizator corocznych wyjazdów  
edukacyjnych w ważne miejsca dla pań-
stwowości polskiej, takich jak: Grunwald, 
Warszawa, Wilno czy Kraków.
11. Organizator odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej w Kruszewie, poświęconej kpt. 
Józefowi Świrniakowi (2012).

Wszelkie patriotyczno-religijne uroczysto- 
ści organizowane w Gminie Choroszcz  
odbywają się zawsze z udziałem pana  
Grzegorza Krysiewicza oraz prowadzo- 
nego przez niego Stowarzyszenia Pamięć  

i Tożsamość „Skała”. Życzymy, by sytuacja  
ta nie zmieniała się i byśmy mogli tworzyć 
oraz uczestniczyć w odkrywaniu histo-
rii z takimi Opiekunami Miejsc Pamięci  
Narodowej jak pan Grzegorz Krysiewicz. 

Cieszę się, że mój wniosek 
o nagrodzenie choroszczanina, społecznika, historyka

 oraz prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” 
Grzegorza Krysiewicza przyniósł tak pozytywny rezultat. 

Pan Grzegorz jest od lat doskonale znany 
społeczności Gminy Choroszcz. 

Gratuluję! Cieszę się, że wśród siebie mamy 
takiego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej! 

To prawdziwy zaszczyt.
 

Robert Wardziński
 Burmistrz Choroszczy
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200 lat, Majorze Eugeniuszu Barański!
„200 lat!”, i to co najmniej po trzykroć, w samo południe gromko zabrzmiało w Choroszczy 

w poniedziałek 26 września br. Dlaczego 200? Ponieważ 100 lat to za mało, jako że dostojny Jubilat: 
major Eugeniusz Barański tego dnia obchodził właśnie swoje 100. urodziny. 

Zatem z całego serca: 200 lat, Majorze Eugeniuszu Barański!

Tekst i foto: UM

Dzień Podchorążego w Złotorii
29 listopada obchodzony jest Dzień Podchorążego. Wojsko Polskie upamiętnia tego dnia atak na Belweder 

uczniów Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie w 1830 roku. Z kolei w Złotorii  
w gminie Choroszcz w 2021 roku, w 190. rocznicę insurekcji listopadowej, przy miejscowej szkole  

uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Walki pod Złotorią 1831 roku.  
W 2022 roku Dzień Podchorążego miał głównie sportowy charakter.

Tekst i foto: UM

Zacny stulatek w swoim rodzinnym domu  
w Choroszczy przyjął delegację Samorzą- 
du Gminy Choroszcz na czele z Burmi- 
strzem Choroszczy Robertem Wardziń- 
skim, a także przedstawicieli Towarzystwa  
Przyjaciół Choroszczy: prezesa zarządu  
Józefa Waczyńskiego oraz Waldemara  
Barszczewskiego. Uroczystość, co oczywi- 
ste, była wyjątkowo podniosła, ale jedno- 
cześnie pełna ciepłej radości oraz szczerej,  
rodzinnej opieki. Stoły uginały się od  
przepysznych, własnoręcznie wypiekanych  
smakołyków. Obok kosza z kwiatami  
stanęły dwa torty przygotowane na tę  
okoliczność. Wokół Jubilata – który jest  
w doskonałej formie i uwaga: nie choruje,  
świetnie samodzielnie porusza się, lubi  
rosół i naleśniki, a także osobiście czyta  
każdego dnia codzienną prasę (!) – zgro- 
madzili się przybyli tego dnia goście. 
Wszak móc doświadczać obecności ta-
kiego człowieka – nie tylko świadka, ale 

i twórcy historii naszej Ojczyzny, bohate- 
ra narodu – to bezcenny przywilej. Bur-
mistrz Choroszczy zwrócił się do jubilata  
między innymi takimi słowami: „(…) nie-
często zdarza się nam mieć przywilej ob-
cowania i dziękowania za trudy życia tak 
zacnym oraz zasłużonym postaciom jak 
Pan, Panie Eugeniuszu. Gmina Choroszcz,  
a także nasza Ojczyzna Rzeczpospolita Pol- 
ska takie osoby ma zaszczyt honorować.  
Jubileusz 100. rocznicy urodzin to praw- 
dziwe święto i piękne świadectwo życiowej  
postawy, będącej dla nas wszystkich wspa-
niałym wzorem i przykładem. Panie Euge- 
niuszu, dostojny Jubilacie, proszę przyjąć  
najwyższe wyrazy uznania za piękną dro- 
gę życia, za ofiarność i oddanie w służ- 
bie rodakom, za każdy siwy włos na Pana  
skroni. Niech kolejne lata upłyną Panu  
oraz Pana rodzinie w szczęściu, zdrowiu  
i wszelkiej pomyślności”. Burmistrz prze- 
kazał również powinszowania urodzino- 
we złożone jubilatowi przez Premiera RP 
oraz Wojewodę Podlaskiego. Ze wszech 
miar przyłączamy się do życzeń. I nie-
ustannie gromko winszujemy „200 lat, 
Majorze Eugeniuszu Barański”!

Przypomnijmy: major Eugeniusz Barań-
ski walczył w powstaniu warszawskim. 
Miał wówczas 22 lata. Na Starym Mieście 
był do końca. Wyszedł z niego wraz z lud-
nością cywilną. Pojmany przez Niemców, 
przeszedł hitlerowski obóz w Mathausen-
Gusen. Takich bohaterów jak pan Euge-
niusz Barański mamy naprawdę niewielu. 

Dlatego wdzięczność za ich czyny i możli-
wość jej wyrażenia to prawdziwy przywilej.

Pan Eugeniusz Barański urodził się  
26 września 1922 roku w Warszawie. Po  
wybuchu II wojny światowej służył w te- 
renowym oddziale obrony przeciwlotni- 
czej. Od marca 1940 roku był w konspira-
cji jako członek Komendy Obrońców Pol-
ski. W powstaniu warszawskim walczył 
na Starym Mieście do 2 września 1944 
roku. Był dowódcą III plutonu kompanii  
„Mewa” w stopniu starszego sierżanta  
podchorążego w oddziale Polskiej Armii  

Ludowej (PAL) w Zgrupowaniu ppłk. Jana  
Szypowskiego ps. „Leśnik”. Eugeniusz Ba-
rański był komendantem oddziału roz- 
poznawczo-uderzeniowego. 

Pan Eugeniusz Barański od 46 lat wraz  
z żoną Haliną mieszka w Choroszczy.  
Aktywnie działał w Polskim Związku By- 
łych Więźniów Politycznych Hitlerowskich  
Więzień i Obozów Koncentracyjnych –  
w organizacji tej przez 24 lata pełnił  
funkcję prezesa Zarządu Oddziału w Bia-
łymstoku. 

Dzień Podchorążego Szkoła Podstawo- 
wa w Złotorii w 2022 roku postanowiła  
uczcić na sportowo – by zwrócić uwa-
gę na kondycję i tężyznę fizyczną, które 
stanowią filar zdrowego i silnego społe-
czeństwa. I z pewnością zapewniają moc 
zarówno armii, jak i żołnierzom. Stąd też, 
zanim uczniowie ruszyli do sportowe-
go boju, nauczyciel historii przypomniał 
młodzieży sens i charakter święta, a tak-
że został zaprezentowany rys historyczny  
walk pod Złotorią. Zwieńczeniem tego  
było złożenie kwiatów i zniczy pod miej-
scowym pomnikiem.

Następnie uczniowie wzięli udział w roz-
grywkach sportowych przygotowanych na  
ten dzień. Były biegi, zawody sprawno-
ściowe i wytrzymałościowe. Dzień Pod- 
chorążego miał w Złotorii mocno spor- 
towy charakter.

Przypomnijmy: ustanowienie w 2021  
roku nowego miejsca pamięci narodowej  
w Gminie Choroszcz, w Złotorii, upa- 
miętniało zwycięską potyczkę wojsk pol- 
skich z rosyjskimi w dniu 21 maja 1831  
roku, w którym to akcie znaczącą rolę  
odegrał Józef Bem. Ubiegłoroczne uro- 
czyste odsłonięcie pomnika zaznaczyło  
w historii społeczności Gminy Choroszcz  
ten fakt, a opiekę nad monumentem prze- 
kazano złotoryjskiej młodzieży z lokalnej  
szkoły podstawowej.

Poniżej przedstawiamy rys historyczny wy- 
darzenia autorstwa Józefa Waczyńskiego:

„Na Podlasiu, nad rzeką Narew, doszło  
do decydujących bojów wojny polsko-
-rosyjskiej 1831 roku. Miało to związek 
z planem zaczepnym armii polskiej, której 
celem była wyprawa na gwardie carskie.

20 maja 1831 roku 3. polski Korpus Jazdy  
i 2. Dywizję Piechoty skierowano przez  
Króle i Leśniki na Złotorię, a 1. i 3. Dywi- 
zję Piechoty przez Zawady – na Tykocin.

W tym czasie wielki książę Michał sta-
cjonował z gwardiami w Łopuchowie, zaś  
w Mężeninie pozostała straż tylna – dla  
osłony rosyjskich taborów. 21 maja 1831  
roku, pod Rutkami, doszło do starcia stra- 
ży tylnej z nacierającymi wojskami pol- 
skimi. Następnie awangarda polskiego  
korpusu jazdy dotarła do mostu w Zło- 
torii, spychając rosyjski pułk kirasjerów  
z zachodniego brzegu Narwi. Doszło tam  
do pojedynku artylerii polskiej (4. baterii  
artylerii lekkokonnej) z rosyjską artylerią  
gwardii. Wykonując rozkazy, Józef Bem  
(wówczas podpułkownik, późniejszy ge- 
nerał) wydzielił z podległego mu składu  

pluton artylerii por. Romana Kajetana  
Rupniewskiego, który ustawił na środku  
drogi wiodącej do mostu, i rozpoczął 
ogień na Złotorię.

Będący przy plutonie Józef Bem dawał 
osobisty przykład opanowania i niezwy-
kłej odwagi, co udzielało się żołnierzom 
i pozwoliło im wytrwać na stanowiskach 
ogniowych.

Materialnym świadectwem walk pod Zło-
torią jest znaleziony na polu za mostem, 
przez Wacława Roszkowskiego, orzeł z ła-
downicy żołnierza polskiego 2. Pułku Uła-
nów; eksponat znajduje się w zbiorach 
stworzonych przez znanego kolekcjonera  
i regionalistę – śp. Jana Adamskiego”.
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Z miłości do kultury
Izabela Dąbrowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, w pierwszą rocznicę swojego urzędowania 

mówi o zrealizowanych projektach, potencjale choroszczańskiej społeczności oraz swoich celach i wyzwaniach.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Co na co dzień robi dyrektor ośrod-
ka kultury w małym miasteczku? Pije 
kawę, przegląda internet i się lansuje?
– Myślę, że w wyobrażeniach wielu osób, 
które z jakichś powodów o taki obraz  
dyrektora w swoim życiu się otarły, tak 
to właśnie może wyglądać (śmiech). Ale  
przyjęcie tak odpowiedzialnego stanowi-
ska z takim wyobrażeniem swojej pracy  
oznaczałoby, że zwyczajnie do tej roli  
się nie nadaję lub do niej nie dorosłam. 
W moim przekonaniu o wartości dyrek-
tora, sensie jego pracy decyduje nie uzy-
skany dyplom, nie plakietka na drzwiach 
czy pieczątka z odpowiednim tytułem, 
tylko ciężka praca z zespołem, w którym 
potrafi się dostrzec i w końcu odpowied-
nio wykorzystać jego potencjał. W mo- 
im przekonaniu umiejętność współpra- 
cy z nim znaczy więcej niż internetowy 
lans, zasięgi czy sztucznie przytaczane  
statystyki zrealizowanych imprez. W tym 
wszystkim ważne staje się połączenie sen-
sowności wizji dyrektora ze zdolnością 
angażowania ludzi. Dlatego odpowiada- 
jąc na pytanie: na co dzień staram się  
angażować. Angażować w odniesieniu do  
samej siebie, zespołu z którym pracuję,  
czy społeczności i instytucji, z którymi  
staram się współpracować. Jeśli jest się  
zaangażowanym w swoją pracę, to na lan- 
sowanie się nie pozostaje zbyt wiele czasu.

Pani jest dyrektorem dopiero od roku.  
Co Panią zaskoczyło w tej pracy, co  
było największym wyzwaniem?
– Dyrektorem jestem wprawdzie od roku, 
ale wcześniej przez dziewięć lat zajmowa- 
łam stanowisko kierownicze, gdzie dane  
było mi zarządzać zespołem, w firmie,  
w której wspólnie realizowaliśmy pro-
jekty kulturalne, także o zasięgu między-
narodowym. Choć nie bałam się samej 
pracy w kulturze czy współpracy z samo-
rządem i burmistrzem, to nie ukrywam, 
że towarzyszył mi niepokój, czy spro-
stam wyzwaniom, przed którymi stanę-
ły instytucje kultury w popandemicznej 
rzeczywistości: odbudowaniu relacji z pu-
blicznością, wdrożeniu nowych projek-
tów, odbudowaniu frekwencji. Tak sobie 
wyobrażałam swoje problemy. Uśmie-
cham się na myśl o tym, bo szybko oka-
zało się, że nie to było najtrudniejsze… 
Przyszło mi budować organizację pracy 
instytucji bez oficjalnie przekazanych do-
kumentów przez moich poprzedników, 
walczyć o relacje w zespole, który został 
negatywnie uprzedzony do mojej osoby, 
a to wszystko w przestrzeni przepiękne-
go, ale zaniedbanego i rodzącego wiele  
wyzwań budynku. 

Przychodząc na to stanowisko, dosko-
nale znała Pani środowisko Choroszczy, 
bo od lat tu Pani mieszka i już wcześniej 
angażowała się Pani w lokalne projekty  
kulturalne, m.in. ze środowiskiem tutej-
szych seniorów. Do tego Pani mąż jest 
choroszczańskim radnym. Wydawałoby  
się, że to dodatkowe kompetencje, ale  
okazało się, że nie wszyscy uważali to  
za atut…
– Wydawało mi się, że znam to środo-
wisko. Prawda jest jednak taka, że ja je 

teraz dopiero poznaję, uczę się go każde-
go dnia, doświadczam w każdym dzia-
łaniu, staram się wsłuchać i zrozumieć 
frustracje i potrzeby, ale też – co najważ-
niejsze – silnie odczuwam jego potencjał. 
Tak jak odczuwałam potencjał naszych 
grup senioralnych. Bardzo szanuję osoby, 
które z pasji, potrzeby serca czy poczu-
cia lokalnego patriotyzmu zupełnie natu-
ralnie i czysto społecznie działają w nim 
czy tworzą od wielu lat. Jestem dumna, że 
mamy w Choroszczy tak wielu wspania-
łych liderów organizacji pozarządowych, 
z którymi miałam okazję współpraco- 
wać. Tak uczciwie i czysto zawodowo, jako  
animator doceniałam zaangażowanie spo- 
łeczne swojego męża, okupione często po- 
święceniem jego czasu i relacji. Jest on  
dla mnie autorytetem i wsparciem w wie-
lu dziedzinach, w których ja nie mam 
doświadczenia, ale nie jest jedynym rad-
nym czy osobą publiczną, którą w ży-
ciu poznałam i z którą współpracowałam 
(śmiech). Bardzo przykro było mi czytać 
czy słuchać, że swoje stanowisko zawdzię-
czam pozycji mojego męża. Łatwo jest 
rzucić takie nieprawdziwe, raniące słowa, 
zwłaszcza jeśli chce się zasiać niepokój 
w społeczności, oczerniając kogoś tylko  
po to, by w kiepsko zawoalowany sposób 
ukryć swoje prawdziwe intencje. Ale bar-
dzo staram się nie brać do serca takich 
pogardliwych zarzutów, bo mam nadzie-
ję, że człowiek zawsze obroni się swoją  
uczciwą pracą i wartościowymi relacjami, 
które tworzy w swoim życiu.

Rok temu wypowiadała się Pani w wy-
wiadzie, wyznaczając główne cele, jakie 
chce Pani zrealizować jako dyrektor  
M-GCKiS. Co z tego udało się zrealizo-
wać, a co jeszcze przed Wami?
– W tamtej wypowiedzi chciałam dać  
wyraz swojej wizji pracy nie jako dyrek- 
tora, ale przede wszystkim animatora,  
który jest ciekawy potencjału społeczno- 
ści, z którą może współpracować, z któ- 
rej może czerpać inspiracje. Myślę, że  
w tym roku udało mi się otworzyć za- 
równo swój zespół, jak i samo miejsce na  
ludzi, pokazać, w jaki sposób ze społecz- 
nością można współpracować, włączać ją  
w działania we wzajemnym szacunku i pa- 
sji. Nie zrezygnowaliśmy, ale staraliśmy  
się utrzymać i udoskonalić dotychcza- 
sowe wydarzenia wiodące organizowane  
przez Centrum, opierać je właśnie na tej 
współpracy. Wiele mamy jeszcze do zro-
bienia w zakresie wprowadzenia warsz-
tatowych form pracy dostosowanych do  
potrzeb i zainteresowań mieszkańców, ze  
znalezieniem ciekawych ofert instruktor- 
skich, ale stale będziemy próbować spro-
stać oczekiwaniom. Edukacja kulturalna  
jest bardzo ważna, dlatego zacieśniamy 
współpracę ze szkołami i przedszkola-
mi. Realizując wystawy, myślimy zawsze 
jednocześnie o zajęciach edukacyjnych 
i warsztatach, które mogą im towarzy- 
szyć. Zapraszamy do nas grupy zorgani-
zowane, także te ze szczególnymi potrze-
bami, dzięki temu nasza przestrzeń stale  
tętni  życiem. Zaproponowaliśmy warsz- 

taty teatralne, twórcze zajęcia plastycz- 
ne dla dorosłych, a w naszej bibliotece  
z powodzeniem zawiązała się i stale pra- 
cuje redakcja dziecięca. Podejmowanie  
współpracy z innymi instytucjami kul-
tury, oświaty oraz organizacjami poza- 
rządowymi w województwie podlaskim  
zaprocentowało ciekawymi projektami, ta- 
kimi jak teatralne PIKtoGRAmy realizo-
wane z Podlaskim Instytutem Kultury czy  
„Narew – rzeka ukrytych miejsc” z Nar- 
wiańskim Parkiem Narodowym. Przepro-
wadzone warsztaty i spotkania sieciujące,  
a właściwie ich efekty, mobilizują nas do  
dalszych wspólnych inicjatyw. Wśród se-
niorów wspaniale sprawdziło się spotka-
nie „Odkryć Potencjał”. Współpracujemy 
z instruktorami i artystami z galerii Ar-
senał w Białymstoku, bo dzięki nim wła-
śnie udało się nam stworzyć i wydawać  
w Choroszczy „Gazetę Dzieci”. Wiele moż- 
na wymienić i wiele o tym opowiadać. 
Z każdym nowym projektem, z każdą 
rozmową z odbiorcą naszej oferty kultu- 
ralnej, także tym krytycznym, rodzi się  
mobilizacja do szukania rozwiązań uspra- 
wniających naszą pracę. Zdaję sobie spra- 
wę, że wiele jeszcze mamy do zrobienia  
w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu  
artystycznego, turystyki czy ochrony dzie-
dzictwa historycznego w naszej gminie. 
Ale nie wszystko naraz, bo praca w kul-
turze to nie projekt, tylko proces, który  
wymaga czasu. 

Po co w ogóle gminom kultura?
– To przede wszystkim szansa na pozna-
nie talentów i potencjału społeczności, to  
dopuszczenie do głosu drzemiącej w niej 
wrażliwości, która stanowi też o naszej 
tożsamości. To obszar, który wydawać by 
się mogło, że jest zawsze gdzieś na margi-
nesie naszego codziennego życia, a wcale 
marginalny nie jest. Myślę, że potrzebuje-
my kultury, by zwyczajnie uczyć się ogła-
dy, uważności i refleksji na otaczający  

nas świat i ludzi, a w czasie, kiedy przy-
gniatają nas otaczające problemy i troski, 
zyskać odrobinę wytchnienia i radości  
czy zwyczajnie realizować marzenia. 

A czy po 12 miesiącach widzi Pani  
w gminie Choroszcz nowe potrzeby  
czy nowe kierunki, o których wcześniej 
Pani nie myślała?
– Chyba i jedno, i drugie. Potrzeby są  
i będą cały czas, będą się zmieniać, tak 
jak stale zmienia się społeczeństwo, a to  
będzie wyznaczało nasze nowe kierun-
ki działań. Przez wiele lat nauczyłam się, 
że tu, w kulturze, nie ma stałości, za to  
jest cały czas dynamika i nowe wyzwania, 
stale trzeba szukać w sobie i na zewnątrz  
inspiracji, bazując przy tym na walorach 
twórczych miejsca i ludzi. Niesamowicie 
ważna jest też komunikacja rozpatrywa- 
na na wielu poziomach, by dostrzegać te 
nowe potrzeby i odważnie dążyć do wy-
znaczania nowego kierunku. To tak od 
strony refleksji. A od strony praktyki –  
nie da się wdrożyć nawet najlepszych sys- 
temów, usprawnić pracy instytucji bez  
odpowiedniego zaplecza technicznego,  
infrastruktury, która w naszym przypad- 
ku wymaga gruntownych inwestycji, tak,  
byśmy mogli sprostać na przykład potrze-
bom dostępności dla naszych mieszkańców. 

Jakie jest Pani największe marzenie 
związane z Centrum?
– Myślę, że częściowo się ono spełnia… 
i być może rozczaruję niektórych, ale 
chyba nigdy nie będę go wizualizować 
z pięknym eventem, ale z rozwojem mo- 
jego zespołu. Chciałabym kiedyś móc  
spojrzeć na to miejsce z poczuciem sa-
tysfakcji i dumy, że zrobiłam wszystko, 
co w mojej mocy, i wykorzystałam wszyst-
kie dane mi talenty, by uczynić to miej- 
sce pełnym twórczej energii, pasji, otwar-
tym na społeczność. I życzę sobie sama,  
by w tej drodze, mimo przeciwności, ni-
gdy nie zatracić miłości do kultury.  
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Nie rezygnujmy z marzeń
Z Magdaleną Talmon, białostocką malarką, rozmawiamy o upartości, 

mocy kolorów i sile kobiet.
 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Skąd te wszystkie kolory?
– Zawsze odpowiadam: na przekór wszyst-
kim, żeby pokazać, że nie ma rzeczy nie- 
możliwych, ponieważ ja jestem daltoni- 
stką. Od najmłodszych lat, kiedy zostało to  
u mnie wykryte, wmawiano mi ze wszyst-
kich stron, że nie powinnam iść do liceum 
plastycznego, no bo jak? Po co osoba z taką 
wadą w ogóle się tam pcha? A ja pokaza-
łam wszystkim niedowiarkom, że się da. 
Co do kolorów: dodają mi one energii, ale 

chciałabym chociaż raz zobaczyć, jak na-
prawdę wyglądają (śmiech).

Które kolory widzisz inaczej?
– Największy problem u mnie to chyba fio-
lety i róże, dlatego na moich obrazach jest 
ich najwięcej (śmiech). Jakoś tam je oczy-
wiście widzę, ale jeśli chodzi o połączenia  
czy niuanse, to mogłabym się zdziwić, co  
mi powychodziło.

Myślisz o tym, tworząc prace?

Wystawa zdjęć Jerzego Fedorowicza
Biebrza skąpana w zachodzącym słońcu, pejzaże Puszczy Knyszyńskiej, pokryte śniegiem 

suwalskie pagórki czy ptaki krążące nad Narwią – zdjęcia Jerzego Fedorowicza, białostockiego fotografika, 
można oglądać od 15 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy   

Jerzy Fedorowicz zawsze poszukiwał 
w swoich pracach czegoś niewidzialnego, 
sakralnego i w pewien sposób ponadcza-
sowego. Piękno było dla niego tożsame 
z pojęciem natury, przyrody, która nas 
otacza. W ciągu swojego życia zajmował 
się różnymi rodzajami fotografii, ale z naj-
większą pasją dokumentował krajobrazy 
podlaskiego regionu. I właśnie takie zdję-
cia pokazuje u siebie M-GCKiS w Cho-
roszczy.

– To dla mnie chyba najbardziej osobi-
sta z wystaw, które w tym roku zrobiliśmy 
w Centrum, bo idzie za nią pamięć o czło-
wieku, który zaraził mnie swoja pasją, ale  
też szacunkiem do pracy w kulturze –  
opowiada Izabela Dąbrowska, dyrektor  
M-GCKiS, która była uczennicą Fedoro- 
wicza w VII LO w Białymstoku. – Oprócz  
tego, że był nauczycielem, był też animato-
rem, wiele rzeczy organizował i wiele zrobił 
dla świata kultury. Zawdzięczamy mu nie 
tylko wiedzę, ale też przyjaźnie i kontakty –  
dodaje pani dyrektor.

Izabela Dąbrowska wspomina, że dla jego  
uczniów – młodych osób, które miały  
niespełna 18 lat – poznawanie – dzięki Fe- 

dorowiczowi wprowadzającego ich w śro-
dowisko fotograficzne, tak uznanych fo-
tografików jak Wołkow, Rogoziński czy 
Zięckowski było niesamowitym doświad-
czeniem. Dyrektor podkreśla też, że nie 
były to czasy fotografii cyfrowej, a sprzę-
ty, z których korzystali uczniowie, nawet 
wtedy nie uchodziły za najnowocześniej-
sze, więc cały proces powstawania zdjęć 
był dużo bardziej skomplikowany. Tym 
bardziej docenia się teraz to, czego Fe- 
dorowicz nauczał.

Na wystawę, zdaniem pani dyrektor, war- 
to przyjść choćby dlatego, że czasem szu-
kamy pięknych miejsc bardzo daleko, a tak  
naprawdę wystarczy pojechać kilka kilo- 
metrów za Choroszcz, by znaleźć się na  
rozlewiskach Narwi, a kilkadziesiąt – by 
zobaczyć Biebrzę. Można, tak jak Fedoro-
wicz, tę lokalną przyrodę poznawać i za- 
cząć doceniać jej piękno. Wiele ze zdjęć 
na wystawie było robionych w Narwiań- 
skim Parku Narodowym, więc nie ma  
lepszej okazji, by pokazać mieszkańcom 
gminy Choroszcz – leżącej przecież w czę-
ści na terenie Parku – w jak piękny sposób 
można pokazywać okoliczną przyrodę.

– Absolutnie nie. Patrzę, co w moich 
oczach do czego pasuje, i te barwy łączę. 
Jestem uparta (śmiech).

Upór często charakteryzuje kobiety – 
będące głównym tematem Twoich prac.
– Właśnie dlatego, że jako kobiety musi-
my chyba bardziej walczyć, żeby postawić 
na swoim. Ja na swoich obrazach chcę po-
kazywać siłę i moc kobiet i robię to mię- 
dzy innymi poprzez żywe, mocne kolory.

A jak powstają Twoje prace: najpierw jest 
pomysł czy najpierw są kolory? Czy może 
jakiś motyw, który Cię inspiruje?
– Twarz! Kiedy widzę jakąś ciekawą twarz, 
to od razu wiem, co z nią „zrobić”, jakie 
dam do niej barwy.

Ile jest z Ciebie w Twoich pracach?
– Jest tam sporo moich emocji. Kolory 
na moich obrazach biorą się często prze-
cież z mojego aktualnego nastroju, a nie 
aury drugiej osoby. Poza tym na wielu  
pracach w twarzach są gdzieś moje rysy. 
Muszę przyznać, że kiedy kończę obraz, 
to czuję lekkość na duszy, więc to swego  
rodzaju autoterapia. Malowanie nieustan-
nie sprawia mi ogromną przyjemność. Do  
tego technikę czerpię na przykład z ikon. 
Pochodzę z rodziny prawosławno-kato- 
lickiej, od dziecka święta obchodziłam po- 
dwójnie i zawsze bardzo mnie wyciszała  
cerkiew, zawsze mi bardziej działała na 

zmysły: te kolory, kadzidła, śpiewy. Dla- 
tego miałam w sobie chęć poznania pro- 
cesu pisania ikon.

Co konkretnie czerpiesz z ikonografii?
– Technikę. Na moich portretach jest 
mało światłocienia, a kiedy się pojawia, 
to nie w plamie, tylko w liniach – to jest  
typowe dla ikon. Szaty na ikonach nie 
mają na przykład miękko przechodzących 
fałd materiału, tylko dzieje się to liniami, 
nie ma gradacji.

A do czego jako artystka dążysz?
–  Żeby dodać moim pracom jeszcze wię-
cej wyrazu i charakteru – ja ciągle tego  
poszukuję, ciągle nad tym myślę. Chcia-
łabym pokazywać jeszcze więcej emocji  
i mocy. Teraz to podkreślam kolorem, ge-
stem. Dużo pokazuję kobiecości, delikat-
ności, a myślę nad tym, żeby wyciągnąć 
bardziej tę kobiecą moc.

Wiadomo, że artysta nie ma wpływu na  
to, co czuje odbiorca jego prac. Ale co  
byś chciała, żeby czuły osoby po kontak- 
cie z Twoimi obrazami?
– Najbardziej mnie cieszy, kiedy po wer- 
nisażu podchodzą do mnie i kobiety, 
i mężczyźni i mówią, że wychodzą z nała-
dowanymi bateriami. To jest przekaz uni-
wersalny, niezależny od płci. Chciałabym, 
żeby moje obrazy mówiły: dasz radę! Siła  
jest w nas! Nie rezygnujmy z marzeń!
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Seniorzy z regionu  
odkrywali swój potencjał  

w Choroszczy
Trochę o swoich talentach, trochę o realizowanych wydarzeniach,  

poniekąd o potrzebach i wyzwaniach w atmosferze swobodnej,  
ale i twórczej konferencji w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Choroszczy opowiadali 2 grudnia seniorzy z czterech gmin  
naszego regionu. Nie zabrakło artystycznych prezentacji  

i wymiany doświadczeń z realizowanych projektów.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Podczas spotkania, które odbywało się  
pod hasłem „Odkryć potencjał”, w siedzi- 
bie M-GCKiS w Choroszczy, organiza-
tora imprezy, zawiązały się nowe znajo-
mości i pojawiły się wzajemne deklaracje 
o współpracy.

– Zawsze otwarcie przyznawałam się do  
tego, że grupy senioralne zajmują w moim 
sercu miejsce szczególne – z uśmiechem 
wyjaśnia Izabela Dąbrowska, dyrektor  
M-GCKiS w Choroszczy. – Od wielu lat  
obserwuję potencjał organizacji działają- 
cych na rzecz rozwoju seniorów nie tylko  
w naszej gminie, ale i regionie. Prowadząc 
warsztaty czy spotykając się ze starszymi, 
staram się zachęcać ich do rozwoju swoich 
pasji, dzielenia się doświadczeniem czy mo-
tywować do własnych działań twórczych 
i społecznych. Zainicjowane spotkanie słu-
ży nie tylko prezentacji grup, które zapro-
siliśmy, ale przede wszystkim ma dodawać 
odwagi, umacniać i ośmielać. Szczerze wie-
rzę w potencjał nie tylko naszych seniorów, 
bo takie spotkania jak te, pokazują jak  
bardzo są wyczekiwane i potrzebne, a dla  
nas animatorów także inspirujące.

Podczas kilkugodzinnego wydarzenia za- 
prezentowali się liderzy organizacji senio- 
ralnych, dyrektorzy i animatorzy na co  
dzień współpracujący z grupami senio-
rów na terenie swoich małych społecz-
ności. Wśród nich pojawiła się Monika  
Olędzka, koordynatorka projektu „Same 
Plusy 60+” w gminie Nowe Piekuty, dyrek- 

tor Gminnego Ośrodka Kultury w No-
wych Piekutach, zdaniem której inicjaty-
wa jest trafiona i bardzo potrzebna.

– Takie imprezy są przede wszystkim po to,  
żeby się spotykać, po prostu. W tych cza-
sach relacje i spotkania odchodzą na dru- 
gi plan, bo ciągle jesteśmy w biegu. Dziś  
pokazujemy seniorom, że nie są sami –  
twierdzi Monika Olędzka. – „Moi” senio- 
rzy z gminy spotykają się od niedawna, 
nie znają innych grup, nie wiedzą, jak to  
wygląda w innych regionach. A tu mogli  
przyjechać, zobaczyć, że inni seniorzy też 
działają. Takie akcje nakręcają kolejne spo-
tkania, bo ja już dziś chcę zaprosić Waszych 
seniorów do swojej gminy, więc to będzie 
owocowało wzajemnymi działaniami.

W rozmowach poprzedzających spotkanie 
nie zabrakło Marii Twarowskiej, przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bondar, które ma za sobą realizację kil-
ku projektów na rzecz podtrzymania toż-
samości i dziedzictwa regionu na terenie 
gmin Michałowo i Narewka, a we współ-
pracy z którym Stowarzyszenie „Chcę  
Żyć” realizuje spotkania warsztatowe w ra- 
mach projektu dofinansowanego przez  
Gminę Choroszcz pod nazwą „Portrety 
Kobiety”. O szczegółach tego i innych re-
alizowanych przedsięwzięć opowiedziała  
jego liderka Eulalia Rutkowska. Tuż po  
niej o długoletniej pracy na rzecz senio-
rów w gminie Choroszcz, a przede wszyst-
kim jej aspektach społecznych i akcjach 

charytatywnych nadmieniała Irena Kosa- 
kowska-Kalata – nowo powołana przewod- 
nicząca seniorów z Koła nr 15. Wspomi- 
nając jednocześnie swoją poprzedniczkę 
Irenę Sakowicz, zapowiedziała kontynu-
ację działań w tym charakterze.

Twórczy potencjał zaprezentowały dwie 
grupy artystyczne: Sekcja Teatralna „Me-
tafora” Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Białymstoku, która wystąpiła z repertu- 
arem piosenek i tekstów Agnieszki Osiec- 
kiej, oraz Zespół Folklorystyczny „Klepa- 
czanki” z Klepacz. W imieniu zespołu jego  
krótką historię i dokonania zespołu przed-
stawiała Małgorzata Besztak. Kronikarka  
zespołu nie kryła aprobaty dla samej  
koncepcji spotkania: – Takie inicjatywy są  
bardzo ważne. Poznajemy dzięki nim inne 
grupy seniorów, wymieniamy się doświad-
czeniami, podpatrujemy, jakie inni mają 
działania, dzięki czemu nam wpadają do 
 głowy kolejne pomysły.

Podczas spotkania nie zabrakło także  
współpracujących z M-GCKiS przedsta- 

wicieli i terapeutów działających na rzecz  
grup o szczególnych potrzebach: Marcina  
Popławskiego z Domu Pomocy Społecznej 
„Trzy Dęby” oraz Jacka Dąbrowskiego ze 
Stowarzyszenia „My dla innych”. Pierw-
sza z grup to zespół Radosne Chwile, 
chętnie występujący przed publicznością, 
który zaprezentował szlagiery biesiad- 
ne, porywając publiczność do wspólnego  
śpiewania, druga grupa natomiast wysta-
wiła własnoręcznie wykonane dekoracje 
świąteczne. 

Impreza M-GCKiS była doskonałym cza- 
sem na poznanie się, wymianę doświad-
czeń oraz nawiązanie nowych relacji. 
Goście mówili o swoich walorach, zaso- 
bach i mocnych stronach, dzielili się też  
refleksją na temat organizowanych przed- 
sięwzięć i podejmowanych działań na rzecz  
rozwoju kulturalnego lokalnych społeczno- 
ści. Izabela Dąbrowska, pomysłodawczy- 
ni spotkania, już zapowiedziała, że „Od- 
kryć potencjał” stanie się imprezą cykliczną.

Michał Czarnecki, 
białostocki songwriter 

i gitarzysta, zagra w M-GCKiS
Zaprezentuje między innymi utwory ze swojej płyty 

„Subtelny zarost miasta”.

Tekst: M-GCKiS   Foto: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Michał Czarnecki śpiewa własne teksty, 
grając na gitarze. Z angielskiego songwri- 
ter, choć pisze wyłącznie po polsku. To  
uczestnik i laureat kilku konkursów i fe- 
stiwali poświęconych poezji śpiewanej  
i piosence autorskiej. Jego utwory to z jed-
nej strony narracja o następstwach życia  
ludzi w grupie lub w samotności, wy-
śpiewana z emocjonalnymi akcentami, 
a z drugiej teksty pisane z humorem i dy-
stansem do otoczenia. Niektóre utwory 

mają drugie dno, a niektóre zaskakują 
prostotą. Tworzy opowieści z perspekty- 
wy przechodnia, pasażera, klienta, męż-
czyzny. Sam o sobie mówi: „Mimowol- 
ny, ale uważny obserwator. W muzyce 
oszczędny, uważa, że słowo jest ważniejsze 
niż nuty”.
Płyta „Subtelny zarost miasta” to siedem 
autorskich utworów z miastem w tle. 
Znajdziemy w nich historie sąsiedzkie, 
obserwacje rozwinięte do refleksji i wątki  

miłosne bez kolorów z komedii roman- 
tycznych. Ta płyta to opowieść o związ- 
kach, ale i o samotności, o tym, co w nas  
zabawne, żywe, ale przede wszystkim  
szczere, choć często usilnie skrywane.
Podczas koncertu w kilku utworach wspól- 
nie z Michałem zagra jego przyjaciel Re-

migiusz Puchalski, z którym regularnie, 
choć pierwszy raz przed publicznością, 
mieszają swoje gitarowe wrażliwości.

Koncert odbędzie się 18 stycznia, o godz. 
19.00, w M-GCKiS w Choroszczy. Wstęp 
wolny.
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Ostatni  przystanek –  
wystawa fotografii  

Piotra Niedźwiedzia
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  

zaprasza na wernisaż 18 stycznia, o godz.18.00.
 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy 

Artysta o swojej wystawie mówi tak:

„Białystok, lata osiemdziesiąte. Dziecko 
z prowincji jedzie do miasta. Podróżuje, 
oczywiście, PKS-em. Wysiada na dworcu, 
który jest nie tylko miejscem w Białym-
stoku charakterystycznym i natychmiast 
rozpoznawalnym. Jest miejscem pierw- 
szego kontaktu z miastem. Z dworca nasz  
podróżny udaje się do centrum, gdzie 
wreszcie dociera do domu towarowego  
Central. Można tam kupić wszystko. W la-
tach 80. Central jest bardzo atrakcyjnym 
miejscem dla młodego chłopca. Zapada  
w pamięć. Po zakupach czas na zabawę 
i miejskie atrakcje, czyli karuzelę i teatr 
lalek. Jest na nim Pinokio, symbolizujący 
przecież małego chłopca. Którym byłem.

Właściwie jest to opowieść o mnie.

W pewnym momencie mojego życia dużo  
czasu spędzałem na dworcu i jego okoli-

cach, czekając na autobus. Podobną trasę 
przemierzałem prawie codziennie.

Fotografie, wykonane współcześnie w okre- 
sie około pięciu lat, są moją próbą od- 
tworzenia tych wspomnień”.

Piotr Niedźwiedź to mieszkający od uro-
dzenia na Podlasiu artysta fotograf, pa-
sjonat starych technik fotograficznych, 
fotograf dokumentalista, muzyczno-kon-
certowy. Przygodę z fotografią zaczął na  
tyle wcześnie, że pierwsze zdjęcia robił 
analogowo. Teraz fotografuje również cy- 
frowo, ale miłość do filmu i papieru mu  
pozostała.

Wernisaż wystawy odbędzie się w holu  
wystawienniczym M-GCKiS. Wstęp wolny.

Seniorzy w Choroszczy świętowali
Uroczystość z udziałem Seniorów Gminy Choroszcz – a konkretnie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15 z Choroszczy –  

odbyła się 9 listopada br. Życzliwa aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy gościła występy dzieci, młodzieży  
oraz dorosłych z miejscowego DPS-u. Złożono powinszowania Jubilatom, wśród których znalazła się też wieloletnia Prezes  

choroszczańskiego Koła – pani Irena Sakowicz. Uroczysty Dzień Seniora w Gminie Choroszcz przyniósł wiele radości i wzruszeń,  
podsumował długi, bo ponad 20-letni etap działalności koła, oraz otworzył je na kolejny. Wierzymy, że równie aktywny i kreatywny.  

Wszak tego – twórczej aktywności – naszym seniorom z całego serca życzymy. 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy  

Aula Miejsko-Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Choroszczy w środę 9 li- 
stopada wypełniła się ponad setką gości,  
których gros stanowili członkowie Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15 
w Choroszczy. Na uroczystość zaproszenie 
przyjęli również Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński wraz z małżonką, pro-

boszcz choroszczańskiej parafii – ks. Le- 
szek Mieczysław Struk, dyrektor lokalne- 
go Centrum Kultury i Sportu – Izabela  
Dąbrowska, Andrzej Winnicki – dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych, Izabela Onisz- 
czuk z Urzędu Miejskiego w Chorosz- 
czy, przedstawiciele lokalnych organizacji  
i instytucji, m.in.: Towarzystwa Przyja-
ciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć 
i Tożsamość „Skała”, a także szerokie gro-
no przyjaciół Koła. 

Na scenie – z występami taneczno-mu-
zycznymi – zaprezentowały się dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  
w Choroszczy, Zespół Folklorystyczny 
„Klepaczanki”, podopieczni Domu Pomo-
cy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy, 
zaś całość, w estradowych aranżacjach, 
zwieńczyły młodzieżowe choroszczańskie 
Rytmy Czasu.

Dzień Seniora w Gminie Choroszcz był  
też okazją do złożenia powinszowań do- 
stojnym jubilatom, wśród których znale- 
źli się: wieloletnia prezes Koła – pani Irena  
Sakowicz, Irena Kołodko, Adam Lewad-
nowski oraz Borys Delesiewicz. Burmistrz  
Choroszczy Robert Wardziński, a także 
zaproszeni goście złożyli jubilatom życze- 
nia, szczególnie podkreślając zasługi wie- 

loletniej prezes Koła – Ireny Sakowicz.  
W tym momencie aula wielokrotnie roz- 
brzmiała gromkim „Sto lat!” – w podzię- 
kowaniu za pracę i zaangażowanie pani  
Ireny. Trzeba bowiem wspomnieć, iż peł- 
niła ona swoją funkcję ponad 20 lat, ak- 
tywizując i angażując srebrnych miesz- 
kańców naszej gminy do wielu działań  
oraz projektów. Tego samego dnia odbyło  
się też walne zgromadzenie Zarządu Koła  
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15  
w Choroszczy, które ustanowiło swój nowy  
skład. Nowe funkcje pełnią: Irena Kosa- 
kowska Kalata – która została przewod- 
niczącą Koła, Krystyna Rydzewska – jako  
sekretarz, Marek Werpachowski – skarb-
nik oraz pozostali członkowie: Danuta  
Wasilewska, Halina Dąbrowska, Krystyna  
Mazurczuk oraz Jarosław Sobolewski. 

Byłemu zarządowi pięknie dziękujemy za  
lata zaangażowania, pracy i poświęcenia  
na rzecz seniorów Gminy Choroszcz –  
tak wspaniale widocznych w mozaice na-
szej społeczności i na stałe w nią wpisa-
nych. Z kolei nowemu zarządowi życzymy 
mocy inspiracji i siły do podejmowania  
nowych wyzwań, które twórczo zakty-
wizują srebrnych choroszczan, dając im 
mnóstwo rozwijających inicjatyw. 

A wszystkim – wciąż młodym duchem –  
seniorom Gminy Choroszcz, składamy  
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, które  
dalej siłę do aktywnego życia i spełnia- 
nia marzeń, optymizmu życiowego oraz  
szczęśliwych chwil. Niech omijają Państwa  
wszelkie troski i smutki dnia codzienne-
go, a jesień życia będzie czasem wszelkiej  
pomyślności. Wszystkiego najlepszego! 
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Runda jesienna 
młodzieżowych zespołów 

Narwi Choroszcz 
 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Juniorzy Młodsi 
Po ubiegłorocznym mistrzostwie II ligi  
w grupie trampkarzy z poprzedniego se-
zonu liczono na dobrą rundę w starszej  
kategorii. Niestety, plaga chorób i kon-
tuzji nie pozwoliła ustabilizować składu, 
co w rezultacie dało drużynie zaledwie 
dziewiąte miejsce, z bilansem dwóch wy-
granych i siedmiu przegranych meczów. 
Trenerzy Grzegorz Pieczywek i Rafał Do- 
łęgowski liczą na poprawę wyniku na  
wiosnę. 

Trampkarze
Zespół prowadzony również przez duet 
Pieczywek – Dołęgowski zakładał walkę 
o awans do 1 ligi wojewódzkiej. Druży-
na zajmuje drugie miejsce w tabeli z bi-
lansem pięciu zwycięstw i dwóch porażek. 
W obronie – najlepszy zespół rozgrywek, 
ale w ataku dopiero piąty wynik, to – jak 
podkreśla trener Pieczywek – trochę za  
mało, aby myśleć o awansie do elity, jed-
nak na pewno na wiosnę taką walkę dru-
żyna podejmie.

Młodziki
Jedyny młodzieżowy zespół Narwi w 1 li- 
dze wojewódzkiej, prowadzony przez  
trenerów Mateusza Szymaniuka i  Rafała  
Lenczewskiego, dzielnie walczący z naj- 
lepszymi zespołami z rocznika 2011. Po  
rundzie jesiennej z bilansem dwóch zwy- 
cięstw, dwóch remisów i siedmiu porażek  
zajmuje dziewiąte miejsce na 12 zespo- 
łów, co zapewnia utrzymanie w elicie. Lep- 
sza i odważniejsza gra z każdym meczem  
zaprocentowała kilkoma powołaniami do  
kadr wojewódzkich.

Orliki (rocznik 2013/14, trenerzy Szyma- 
niuk i Lenczewski) i Żacy (rocznik 2015/ 
2016, trenerzy Maciej Cudowski i Krzysz- 
tof Gryg)
Są to dwie najmłodsze ekipy, które zbie-
rają cenne doświadczenie podczas swoich 
turniejów, w których nie są prowadzone 
klasyfikacje, więc chłopcy grają bez żad-
nej presji i cieszą się grą, walcząc o każdą 
bramkę i zwycięstwo w każdym meczu.

Narew Choroszcz na czwartym
 miejscu po rundzie jesiennej 

 
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Piłkarze Narwi Choroszcz rywalizujący  
w klasie A zakończyli rundę jesienną na  
czwartym miejscu. Podopieczni Marcina  
Strzelińskiego w 10 meczach zdobyli 20  
punktów, odnosząc sześć zwycięstw, dwa  
mecze remisując i ponosząc dwie po-
rażki. Do liderującej Supraślanki tracą 
tylko cztery punkty, co pozwala wierzyć,  
że wiosną ponownie zawitamy w klasie 
okręgowej. 

Jesienne wyniki
Włókniarz Białystok 1–2 
Magnat Juchnowiec 2–1
Pasja Kleosin 3–1
Supraślanka 1–0
KOS Rutki 3–1
KS Sokoły 2–2
Wasilków II 2–1
Turośnianka Turośń Kość. 1–2
Piłkawka Białystok 7–1
Korona Dobrzyniewo 1–1             

Choroszczanin 
Eryk Kajewski z kolejnym 

powołaniem do kadry!  
 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy   Foto: Bonito Helios

Po raz kolejny choroszczanin Eryk Ka- 
jewski, na co dzień grający w 1-ligowej  
drużynie Bonito Helios Białystok, otrzy- 
mał powołanie do futsalowej reprezentacji  
Polski do lat 19 prowadzonej przez Łuka-
sza Zebrowskiego. Tym razem Eryk, który 
otrzymał powołanie jako jedyny zawod-
nik z województwa podlaskiego, weźmie  
udział w kilkudniowym zgrupowaniu,  
które odbędzie się w Białymstoku. Pod- 
czas tego zgrupowania reprezentacja roze- 
gra sparingowe mecze z ligowymi zespo-
łami z Białegostoku. Jest to już czwarte 
powołanie Eryka Kajewskiego do kadry. 
W czerwcu podczas turnieju w Chorwacji  

miał on przyjemność rozegrać dwa me-
cze w reprezentacji Polski i zdobył jedną  
bramkę.

Znakomita runda jesienna  
w wykonaniu dziewcząt  
z Lambady Choroszcz

Tekst i foto: Lambada Choroszcz

Stowarzyszenie Lambada Choroszcz od 
2019 roku prowadzi Akademię Piłkarską 
dla dziewcząt „Lambada Girls”. W roz-
grywkach organizowanych przez Podlaski  
Związek Piłki Nożnej w rundzie jesiennej 
2022/2023 Lambadę Choroszcz reprezen-
towały trzy drużyny w kategoriach od naj-
młodszych: żaczki, orliczki i młodziczki. 

Najmłodsze w klubie „żaczki” (roczniki  
2014–16) rozegrały pięć turniejów. Rywa- 
lizowały z takimi drużynami jak: Forty  
Piątnica, Włókniarz Białystok, Włók- 
niarz II Białystok oraz Ekosport Biały- 
stok. Od jakiegoś czasu w najmłodszych 
rocznikach PZPN nie prowadzi klasyfi-
kacji oraz nie prezentuje tabeli. Żaczki  
Lambady Choroszcz były jednak bezkon-
kurencyjne wśród rówieśniczek. Podczas 
pięciu turniejów rozegrały 15 meczów, 
z których 14 wygrały, a jeden zakończył 
się remisem. Stosunek bramek wynosił 
67–13. Jedno jest pewne: Choroszcz bę-
dzie miała z nich wielką pociechę w przy-
szłości. 

Średnie wiekiem w lambadowej Akade-
mii „orliczki” (roczniki 2012–14) rywali-
zowały z drużynami: Ekosport Białystok, 
Jastrząb Knyszyn, MOSiR Łomża, Wigry 
Suwałki oraz Włókniarz Białystok. Ro-
zegrały pięć turniejów, w których na 15 
meczów wygrały dziewięć, zremisowały 
cztery i jeden przegrały. Stosunek bramek 
wynosił 25–1. Podobnie jak w „żaczkach”, 
tabela nie jest prezentowana, ale patrząc 
na wyniki, z pewnością zajęłyby miejsce 
na podium. 

Najstarsze w klubie „młodziczki” (roczni-
ki 2010–13) grają już systemem ligowym 
na dużym boisku. W grupie za rywalki  
mają drużyny: Ekosport Białystok, Włók-
niarz Białystok, Forty Piątnica, Rudnia  
Zabłudów, MKS Mielnik i Jastrząb Kny-
szyn. W rundzie jesiennej rozegrały pięć 
meczów, których bilans to: dwa zwycię-
stwa, jeden remis i dwie porażki (stosu-
nek bramek 9–11). Daje to Lambada Girls 
aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Tu-

taj dziewczęta mają troszkę trudniejsze 
zadanie, gdyż swoją przygodę z piłką 
zaczynały nieco później niż rywalki z li-
derującego Ekosportu Białystok (komplet 
zwycięstw) czy Włókiarza Białystok (dru-
gie miejsce, porażka tylko z Ekosportem). 
Ciekawostką jest fakt, że w całej rundzie 
Ekosport stracił tylko jedną bramkę, 
a była to bramka strzelona przez Lambadę.

W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim, dzięki którym nasze działa- 
nia są możliwe. Gminie Choroszcz, która  
dzięki przyznawanej dotacji od samego  
powstania Akademii wspiera nas finanso-
wo, M-GCKiS w Choroszczy oraz Szkole 
Podstawowej w Choroszczy za bezpłat- 
ne udostępnienia obiektów sportowych  
na treningi i rozgrywki. Wszystkim na- 
szym darczyńcom: przedsiębiorcom oraz  
osobom prywatnym, a także trenerom  
oraz rodzicom naszych utalentowanych  
dziewcząt. 

W tym miejscu proszę wszystkich ludzi  
dobrej woli o wsparcie finansowe nasze-
go stowarzyszenia. Tak ekstremalny rok, 
pełen sukcesów (m.in. występ na ogól-
nopolskich finałach Pucharu Tymbarku) 
poniósł za sobą znaczne koszty finanso- 
we, do kontynuacji naszych działań nie-
zbędne jest dalsze wsparcie. Od początku  
istnienia naszej akademii chcemy, aby za-
jęcia treningowe dla dzieci były bezpłatne, 
i oczywiście chcemy to podtrzymać.

Możecie to zrobić, dokonując darowizny 
na nasze konto bankowe (szczegóły na  
stronie internetowej www.lambada-cho-
roszcz.futbolowo.pl oraz na naszym FB), 
a także poprzez przekazanie 1% podatku: 
w zeznaniu podatkowym trzeba wpisać 
KRS 0000270261 oraz dopisać cel szcze-
gółowy: „Lambada Choroszcz 3342”.
Z góry dziękujemy! 

Ze sportowym pozdrowieniem
Wojciech Jastrzębski

Prezes 
Stowarzyszenie Lambada Choroszcz
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Sport daje szczęście
O popularności piłki nożnej, korzyściach z uprawiania sportu i o tym, dlaczego żart, 

że kobiety nie wiedzą, co to spalony, jest już niemodny rozmawiamy z Marcinem Jaromińskim – 
nauczycielem WF-u w SP w Choroszczy, instruktorem ds. sportu w MGCKiS w Choroszczy

 oraz utytułowanym piłkarzem LZS Choroszcz.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Dlaczego piłka nożna to najpopular- 
niejszy sport na świecie?
– Mogę odpowiedzieć na to pytanie, od-
wołując się do własnych doświadczeń: od 
małego i ja, i wszyscy moi koledzy mie-
li w głowie tylko piłkę nożną, żaden inny 
sport. Jak wspominają moi rodzice, jesz-
cze dobrze nie potrafiłem wymówić sło-
wa „piłka”, przekręcając je na „pipa”, a już 
chciałem grać! (śmiech) Na początku nie 
mieliśmy boiska, żadnych bramek, więc 
budowaliśmy je z czego popadnie: pachoł-
ków, słupków, śmieci, koszy. Co więcej, 
na początku nie mieliśmy nawet piłki – 
robiliśmy ją z taśmy i tak się grało.

Czyli fenomenu popularności tego spor-
tu upatrywałbyś między innymi w tym, 
że i dzieciak z Afryki, i dzieciak z Cho-
roszczy może bardzo szybko i z nicze-
go stworzyć wszystko, co jest potrzebne 
do gry?
– Zdecydowanie. Przecież w niektórych 
krajach dalej brakuje boisk czy sprzętu, 
a dzieci i tak próbują zrobić wszystko, 
żeby zagrać. I jakość piłki czy bramek nie  
ma tu żadnego znaczenia – wystarczą dwa  
drzewka. W piłkę nożną można grać na-
prawdę wszędzie.

Już niedługo najlepsi piłkarze świata  
będą w nią grali w Katarze, gdzie star-
tują mistrzostwa świata. Komu oprócz  

Polski kibicujesz?
– Argentynie! Zawsze miałem dużą sym-
patię do zawodników reprezentujących 
ten kraj – dziś to oczywiście Leo Messi, 
a wcześniej Diego Maradona. Poza tym 
drużyna LZS Choroszcz, w której gram, 
ma stroje bardzo podobne do tych argen-
tyńskich. Założyciel i prezes klubu Jacek 
Dąbrowski jest wielkim fanem tej repre-
zentacji i zaszczepił tę miłość także w nas.

A propos zaszczepiania miłości do spor- 
tu – jesteś po AWF-ie i od tego roku pra-
cujesz m.in. jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawowej 
w Choroszczy. Czy Twoi uczniowie grają 
tylko w piłkę nożną?
– Absolutnie nie! Więcej: wielu moich  
uczniów marudzi, że za mało gramy 
w nogę! (śmiech) Ale ja, mimo że od 
dziecka najbardziej kochałem piłkę noż-
ną, to nigdy nie byłem zamknięty na inne 
sporty. I dziś bardzo doceniam to, że by-
łem uczony wielu dyscyplin i się w nich 
orientuję. Zależy mi na tym, aby o każ- 
dym sporcie co nieco wiedzieć, oriento-
wać się, żeby przekazywać tę wiedzę mło-
dym pokoleniom.

Za czasów mojej młodości praktycznie 
nie było dziewczyn grających w piłkę 
nożną, ale wiem, że teraz to się mocno  
zmieniło.

– Tak, jakiś czas temu zaczął się w Pol-
sce wielki boom na żeńską nogę. Między 
innymi powstało wtedy wiele szkółek 
piłkarskich dla dziewczyn, a inne utwo-
rzyły sekcje dziewczyńskie. Ja również  
nie przypominam sobie, żeby jakaś dziew-
czyna chciała z nami grać, kiedy byłem 
mały, a teraz to już powoli staje się nor- 
malnością. Poza tym, jak w każdym spor- 
cie, jeśli jakaś dziewczyna chodzi na tre-
ningi, to często namawia do tego swoje  
koleżanki – stąd mamy coraz więcej pił- 
karek. Widać to też po naszej kobiecej  
reprezentacji, której gwiazdą jest świetna  
Ewa Pajor, grająca obecnie w lidze nie- 
mieckiej, tak samo jak nasza bramkarka  
Katarzyna Kiedrzynek, która z kolei wcze-
śniej broniła w Paris Saint-Germain. Nie 
jesteśmy wprawdzie jeszcze światową czo-
łówką, ale idzie to wszystko widocznie 
do przodu.

Czyli żart o kobietach, które nie wie- 
dzą, co to spalony, powoli odchodzi do  
lamusa?
– Myślę, że tak, a jednocześnie mam  
nadzieję, że mężczyźni żartujący w ten  
sposób sami znają odpowiedź na to py- 
tanie! (śmiech)

Jeśli jakaś młoda choroszczanka albo  
młody choroszczanin po mundialu tak 
zachwyci się tym sportem, że zechce 

go trenować, to co ma zrobić, gdzie się 
zgłosić?
– Dziewczynki zachęcam do zgłaszania  
się do Lambady Choroszcz, a chłopców –  
do Narwi Choroszcz, gdzie jest bardzo  
dużo roczników, wydaje mi się, że mogą 
tam trenować dzieciaki już od piątego  
roku życia. Z kolei w naszej szkole pro-
wadzone są SKS-y z piłki nożnej, ale nie 
tylko, można też u nas m.in. trenować  
siatkówkę.

A po co w ogóle uprawiać sport?
– Po to, żeby być szczęśliwym – sport 
sprawia ogromną radość, a do tego jest 
zdrowy. Można go uprawiać w każdym 
wieku, ale szczególnie wspaniale wpły-
wa on na dzieciaki – daje młodym ludziom 
dużo pewności siebie, uczy ich otwarto-
ści, myślenia, zdrowej rywalizacji, ale też 
pokory – bo dzięki niemu umieją zarów-
no wygrywać, jak i przegrywać. I właśnie 
tego wszystkiego chciałbym na lekcjach 
WF-u uczyć moich podopiecznych.

„Urugwaj” zwyciężył na Mundialu w Choroszczy!
 W finale pokonał „Brazylię” 2:1.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

W nietypowym turnieju, którego inicjato-
rem jest Jacek Dąbrowski i który stał się 
już symbolem choroszczańskiego sportu, 
o replikę mundialowego pucharu walczyło  
ponad 20 drużyn z całego województwa.

– Idea jest taka, że zgłaszają się do nas  
zespoły praktycznie z całego województwa  
i losują, jaki kraj będą „reprezentować”. 
Oczywiście kraje i grupy pozostają takie 
same, jak na danych mistrzostwach – tłu-

maczył przed zawodami Jacek Dąbrow- 
ski. – Gramy po sześć osób na boisku, kadra  
może liczyć maksymalnie dwunastu za- 
wodników, a nagrodą jest wierna kopia  
pucharu przyznawanego w oryginalnych 
zawodach.

Do półfinałów tegorocznych rozgrywek  
przeszły cztery drużyny: Arabia Saudyj- 
ska (czyli białostockie Auto Team), Brazy-
lia (FC Bojary z Białegostoku), Argenty-

na (Cool Taxi, także z Białegostoku) oraz  
Urugwaj (LZS Choroszcz).

W półfinałach Arabia Saudysjka przegrała  
z Brazylią 0:2, a Urugwaj ograł Argentynę 
3:2. W meczu o trzecie miejsce zwycię-
żyła po dogrywce Arabia Saudyjska 2:1, 
a w finale Urugwaj pokonał Brazylię 2:1.

Wszystkie nagrody indywidualne przy- 
padły graczom z Urugwaju, czyli z Cho- 
roszczy. I tak Jakuba Szumkowskiego  
uznano najlepszym bramkarzem, a Marcin 
Jaromiński został najlepszym strzelcem 
i najlepszym zawodnikiem turnieju.
Gratulujemy!
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50. Sezon Ligi Gminnej  
zakończony –  

mistrzem LZS Choroszcz
         Tekst: M-GCKiS w Choroszczy   Foto: Ewelina Zgiet

Trwający od 23 maja jubileuszowy, 50. se- 
zon Ligi Gminnej dobiegł końca. Przed 
ostatnią, 15. kolejką spotkań nadzieje na  
mistrzostwo miały dwa zespoły: prowa-
dzący w tabeli LZS Choroszcz i mający 
jeden punkt mniej mistrz z ostatnich 
trzech lat: LZS Izbiszcze. Obie drużyny, 
zgodnie z założeniem, trzy rundy grały  
z rywalami na boisku neutralnym: Iz-
biszcze z Klepaczami w Zaczerlanach,  
zaś LZS Choroszcz z Yellow City Żółtki  
w Łyskach. Po 30 minutach na obu bo-
iskach był bezbramkowy remis, ale wła-
śnie wtedy Izbiszcze objęły prowadzenie, 
co przy remisowym wyniku w Łyskach 
dawało im „wirtualne” liderowanie. Trwa-
ło to jednak zaledwie trzy minuty, gdyż 
na boisku w Łyskach prowadzenie dla LZS 
zdobył Wiesław Roszkowski. Do prze-
rwy więc liderzy prowadzili 1–0. Już dwie 
minuty po przerwie Jaromiński zdobył 
drugiego gola dla LZS, a w 55. minucie 
kolejnego. Sprawa mistrzostwa wydawa-
ła się już rozstrzygnięta, tym bardziej że 

w 55. minucie w Zaczerlanach było 1–1. 
Zespół z Izbiszcz walczył jednak do końca  
nie tylko o wygraną, ale też o tytuł króla  
strzelców dla swego gracza Rafała Olsie- 
wicza, który w ostanich kilkunastu minu- 
tach zdobył trzy gole, pieczętując po raz  
kolejny już ten tytuł, a jego zespół wy-
grał 4–1. W Łyskach natomiast chorosz-
czanie zdobyli jeszcze czwartą bramkę  
autorstwa obchodzącego 34. urodziny  
eksreprezentanta Polski juniorów Kamila  
Stankiewicza i ostatecznie wygrali 4–0,  
zapewniając sobie 12. mistrzostwo ligi  
w historii.

Niestety, nie doszło do meczu Zaczerlan 
z Dobrzyniówką. Pogodzeni z czwartym 
miejscem gracze z Dobrzyniówki nie 
zdołali zebrać składu i tym samym od-
notowaliśmy jedyny w tych rozgrywkach 
walkower. 

Po meczach w Łyskach z udziałem Bur-
mistrza Choroszczy odbyło się ogólne 
podsumowanie sezonu 2022. Nagrody in- 

dywidualne odebrali: najlepszy obrońca  
ligi Adam Dziejma z Izbiszcz, najlepszy  
bramkarz Jakub Szumkowski z LZS Cho-
roszcz, król strzelców – wspomniany już 
Rafał Olsiewicz i najlepszy zawodnik ligi  
Marcin Jaromiński z LZS Choroszcz. Po-
nadto wyróżnienia otrzymali czołowi gra-
cze w rankingu sędziów i organizatorów, 
m.in. Kamil Stankiewicz, Eryk Kajewski  
i Filip Roszkowski z LZS Choroszcz, Mar- 
cin Krysztopik, Cezary Półkośnik z Iz-
biszcz, Łukasz Grodzki i Adrian Perkow-
ski z Żółtek oraz Norbert Maćkowiak 
z Dobrzyniówki.

Sezon 2022 był 50. sezonem Ligi Gmin- 
nej w historii. 

W dotychczasowych najwięcej razy wy-
grywała drużyna LZS Izbiszcze – 14 razy,  

LZS Choroszcz zwyciężył 12 razy, LZS 
Barszczewo wygrywał czterokrotnie (1989, 
90, 91, 96), Rajkom – trzy razy (2004, 07,  
11), a po razie wygrywały zespoły: LZS 
Złotoria (1988), Opmar (2013) Gryf Cho- 
roszcz (1973), Kruszewo (1979), Konował 
(1982). Niestety wciąż nie znamy zwy-
cięzców z pozostałych wcześniejszych lat, 
gdyż archiwa po prostu zaginęły. 

TABELA KOŃCOWA 2022

1. LZS CHOROSZCZ – 38 pkt, 72–25
2. IZBISZCZE – 37 pkt, 62–25
3. ŻÓŁTKI – 21 pkt, 48–34
4. DOBRZYNIÓWKA – 15 pkt, 38–58
5. ZACZERLANY – 10 pkt, 22–62
6. FUZJA KLEPACZE – 8 pkt, 28–66

LZS Choroszcz  
triumfuje w rozgrywkach  

wojewódzkich LZS  
 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Po sukcesie w lidze gminnej drużyna  
LZS Choroszcz, wsparta niezrzeszonymi  
w PZPN zawodnikami z gminy, wygrała  
turniej o Mistrzostwo Województwa Pod- 
laskiego LZS. W składzie zagrało czterech  
graczy z Choroszczy, czterech z Izbiszcz  
i najwięcej, bo aż pięciu, z Żółtek. Po  
przegranej na początek 2–4 (gole: P. Ry-
niejski i M. Cholewski) z Dobrzyniów-
ką w drugim meczu zespół wygrał 4–0 
z zespołem z Piątnicy, strzelając wszyst- 
kie gole w pierwszej połowie (2 – M. Cho- 
lewski, 1 – P. Ryniejski i A. Silwonik) –
taki wynik dawał nadzieję na ostateczną 
wygraną, ale musieliśmy liczyć na cud 
w postaci porażki Dobrzyniówki z roz- 
bitymi przez nas gospodarzami. Kiedy  
przebieraliśmy się i szykowaliśmy do ho- 
norowego pożegnania, z boiska dotarła  
zaskakująca informacja o prowadzeniu  

gospodarzy. Drugą połowę meczu oglą- 
daliśmy już z zaciekawieniem – opowia- 
da zespół. Dobrzyniówka straciła drugą  
bramkę, ale na pięć minut przed końcem  
strzeliła gola z rzutu karnego. Gospoda- 
rze jednak byli zdeterminowani i w koń- 
cówce podwyższyli na 3–1, co pozwo- 
liło ostatecznie piłkarzom cieszyć się ze 
zdobycia mistrzostwa. 

Zespół LZS z Choroszczy wygrał woje-
wódzki turniej po 19 latach! Wcześniej 
wygrywał też w latach 1994, 95, 98, 99, 
2001, 02 i 03. Ponadto wojewódzkie tur-
nieje wygrywały też zespoły Izbiszcz, 
Opmaru, a nawet Złotorii w 1987 r. 

TABELA 
1.Choroszcz 3 pkt, 6–4
2.Dobrzyniówka 3 pkt, 5–5
3.Piątnica 3 pkt, 3–5

Puchar Ligi dla LZS Izbiszcze  
 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Tegoroczna, 21. już edycja Pucharu Ligi, 
który odbywa się tradycyjnie jesienią po  
zakończeniu ligi, zakończyła się wygra-
ną LZS Izbiszcze, który w finale pokonał  
LZS Choroszcz 3–2. 
Co ciekawe, w rozgrywkach grupowych  
zespół Izbiszcz przegrał z Zaczerlanami  
3–4, ale wysoka wygrana z Fuzją Klepacze 
7–3 pozwoliła awansować z 1. miejsca. 
Swojej szansy na awans nie wykorzystali  
gracze z Zaczerlan, którzy pomimo pro-
wadzenia  ulegli drużynie Fuzji 1–5, cho-
ciaż mogli pozwolić sobie na porażkę 
różnicą nawet dwóch bramek. Zdetermi- 
nowani gracze z Klepacz do końca wal- 
czyli o awans i go uzyskali.

W drugiej grupie najlepszy był LZS Cho-
roszcz po wygranej z Yellow City 8–2. 

Mecz ten decydował o pierwszym miej-
scu w grupie, gdyż trzeci zespół tej grupy 
Dobrzyniówka oddał dwa mecze walko-
werem. 

W półfinałach Izbiszcze rozbiły Żółtki  
aż 10–1, a LZS Choroszcz wygrał z Fuzją 
4–3. W finale rozegranym 20.11 w zimo- 
wych warunkach na ośnieżonym boisku  
do przerwy LZS Choroszcz prowadził 2–0  
po golach braci Eryka i Kewina Kajew-
skich. Taki wynik utrzymywał się aż do  
62. minuty i w ciągu kilkunastu minut  
trzy gole rywali (R. Olsiewicz 2 i B. Silwo-
nik) odmieniły wynik meczu, dając dru-
żynie z Izbiszcz ósme zwycięstwo w tych 
rozgrywkach.
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Sukces retropiłkarzy uwieczniony na wystawie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza na wystawę „Choroszcz mistrzem Polski Retro Ligi 2021/2022”.  

Poświęcona jest ona choroskiej drużynie Strzelec Białystok, która od dwóch lat bierze udział w Retro Lidze – rozgrywkach piłkarskich  
prezentujących ten sport w wersji historycznej.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Na wystawie ustawionej na placu Brodo-
wicza można poznać historię rozgrywek 
i zobaczyć m.in. zdjęcia nie tylko współ-
czesnej drużyny Strzelca, ale też archiwalne 
fotografie i plakaty drużyny z Białegosto-
ku pochodzące z międzywojnia.

Strzelec ponownie  
mistrzem Retro Ligi 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy Foto: portal Dzieci Białegostoku

Data ostatniej kolejki Strzelca w Retro  
Lidze 2022 przypadła na 8 października,  
kiedy to w tym samym czasie zostały ro-
zegrane trzy mecze na położonych blisko  
siebie boiskach MOSP w Białymstoku. 
Szanse na mistrzostwo miały trzy druży-
ny: ówczesny lider tabeli – Lechja Lwów  
Dzierżoniów, jej rywal w ostatniej ko-
lejce WKS 42 PP Białystok oraz Strzelec, 
który grał z ostatnim w tabeli zespołem 
Pogoni Lwów z Żarowa. W trzecim me-
czu Czarni Lwów z Wałbrzycha rywali- 
zowali z WKS 37 PP z Kutna. 

Zarówno Lechja, jak i Strzelec miały 
przed tymi meczami jednakową liczbę 
punktów. W takim przypadku, zgodnie 
z regulaminem, o lepszej pozycji decy- 
duje różnica bramek, którą aż o osiem 
punktów lepszą miał zespół z Dzierżo- 
niowa. Oznaczało to, że w przypadku  
wygranej Lechji różnicą jednej bramki  
Strzelec musiałby pokonać rywali różnicą 
aż dziewięciu bramek. Przebieg wydarzeń 
boiskowych był niezwykle dramatyczny. 
Zanim Strzelec zdobył pierwszego gola, 
na sąsiednim boisku bardzo szybko pro-
wadzenie objęli białostoczanie. Taki wy- 
nik satysfakcjonował zespół z Choroszczy,  
ale tylko przez kilka minut, gdyż Lechja  
doprowadziła do wyrównania. Na szczę- 
ście drużyna z Choroszczy też zdobyła pro-
wadzenie, a przed przerwą podwyższyła  
na 2–0 i na przerwę schodziła jako lider 
tabeli. Gracze z Choroszczy zdawali so-
bie jednak sprawę, że jeśli Lechja wygra  
z WKS, skromne zwycięstwo może nie  
dać satysfakcji i trzeba znacznie podwyż- 
szyć wynik. Po przerwie skuteczność była  
już lepsza i w 80. minucie Strzelec wygry-
wał już 7–0! Do pełnego sukcesu brako-
wało tylko dwóch goli, ale po chwili nie 
były one już potrzebne, gdyż na sąsied- 

nim boisku mecz Lechji z WKS 42 PP 
dobiegł końca i ostatecznie zakończył się  
remisem 1–1. Poinformowani o tym szczę- 
śliwi już gracze Strzelca wygrali ostatecznie  
8–1 i mogli świętować obronę mistrzow- 
skiego tytułu. Gole w tym meczu strzelili:  
Filip Roszkowski (2), Marcin Jaromiń-
ski (3), Kamil Stankiewicz (3). Zakończe- 
nie rozgrywek odbyło się w uroczysty  
sposób. Wszystkie drużyny otrzymały  
upominki, zaś najlepsi – medale na wzór  
tych z 1934 roku. Na zwycięzców czekał  
ponadto okazały przedwojenny puchar. 
Satysfakcjonujący był także tytuł króla  
strzelców, który wywalczony został przez  
gracza Strzelca Marcina Jaromińskiego  
wspólnie z graczem Pogoni Lwów. 

W siedmiu meczach Retro Ligi sezonu  
2022 w drużynie Strzelca wystąpiło w su-
mie 25 zawodników.

We wszystkich siedmiu uczestniczyli: Jacek  
Dąbrowski, Wiesław Roszkowski, Kamil 
Kołodko, Damian Mojsak, Tomasz Sa- 
wicki, Piotr Burchart i Rafał Brodowski. 

Sześć meczów rozegrali: Marcin Jaromiń-
ski i Zbigniew Dziejma 

Pieć meczów: Łukasz Popławski, Filip  
Roszkowski, Tomasz Dąbrowski, Piotr  
Sokólski i Damian Gogol 

Cztery mecze: Gabriel Dąbrowski, Da-
mian Czyżewski 

Trzy mecze: Jakub Garbowski, Piotr Wró-
blewski, Adrian Lewkowicz

Dwa mecze: Kewin Kajewski i Kamil Stan- 
kiewicz 

Jeden mecz: Rafał Fiesiak, Mateusz Gar-
bowski, Paweł Kieżel i Karol Fiedorczuk 

Zdobywcy bramek:
Sześć – Marcin Jaromiński 

Pięć – Filip Roszkowski 
Trzy – Damian Czyżewski i Kamil Stan-
kiewicz 
Jedna – Tomasz Dąbrowski, Rafał Bro-

dowski, Paweł Kieżel, Jakub Garbowski, 
Damian Mojsak, Damian Gogol, Zbigniew  
Dziejma, Adrian Lewkowicz i jeden gol  
samobójczy zawodnika Victorii Sosnowiec 
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Tenis Stołowy 
W sobotę, 29 października, w auli M-GCKiS w Choroszczy odbył się 

II Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora M-GCKiS.  
Na starcie stanęło w sumie 56 uczestników w dwóch kategoriach: 

uczniowie SP do VIII klasy (24 uczestników) i OPEN (32 uczestników). 
Zawody w kategorii juniorskiej przeprowadzone były systemem 

do jednej przegranej, natomiast w kat. OPEN – do dwóch przegranych.
 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Każdy uczestnik turnieju otrzymał medal  
pamiątkowy oraz dyplom, a trzy najlep- 
sze osoby w kategorii Uczniowie SP do  
VIII klasy oraz OPEN – puchary oraz  
nagrody rzeczowe w postaci książek oraz  
gier planszowych. Nagrody wręczyli dy- 
rektor M-GCKiS w Choroszczy Izabela  
Dąbrowska oraz Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. 

Remis w meczu  
o Puchar Niepodległosci 

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

11.11 na boisku w Choroszczy retroligowe  
zespoły Strzelca i WKS 42 PP rozegrały 
mecz o Puchar Niepodległości. Tym ra- 
zem pod szyldami Strzelca Choroszcz  
i WKS Jagiellonia. 

Po niezwykle ciekawej, pełnej zwrotów  
akcji grze (od 0–2 do 3–2) ostatecznie 
mecz zakończył się remisem 3–3, co ozna-
cza, że przechodnie trofeum przez sześć  
miesięcy przebywać będzie w Białymsto-
ku, a na okres od 3 maja do następne- 
go Święta Niepodległości wróci do Cho- 
roszczy.

Uczniowie SP w Choroszczy 
wywalczyli finał wojewódzki

27 października na stadionie w Choroszczy odbyły się Finały  
Grupy Południowej w piłce nożnej chłopców oraz dziewcząt.  

Nasi uczniowie nie dali najmniejszych szans innym drużynom 
i w bardzo przekonującym stylu zajęli dwa pierwsze miejsca.

 
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Mariusz Dzienis, trener obu drużyn, mó-
wił po turnieju: – Gratuluję wygranych,  
ale przede wszystkim chciałbym pogratu- 
lować dobrej, a momentami wręcz zna- 
komitej gry moim zawodnikom i zawod-
niczkom. Dziewczyny dzięki ogromnemu  
zaangażowaniu i poświeceniu wygrały swo- 
je mecze, które nie były łatwe. Natomiast 
chłopcy zaprezentowali świetny futbol, byli  
lepsi w każdym elemencie piłkarskiego rze- 
miosła od swoich kolegów, i to zasługuje  
na duże słowa uznania. Chciałbym rów- 
nież podziękować trenerom, którzy trenu-
ją naszych uczniów w klubach macierzy- 
stych – mam tu przede wszystkim na myśli  
Lambada Girls i Narew Choroszcz – oraz  
M-GCKiS w Choroszczy za superorgani- 
zację i przygotowanie boisk.

Wyniki chłopców:
SP Choroszcz – SP Kleosin 9–1
SP Choroszcz – SP Bielsk Podlaski 5–0
SP Choroszcz – SP Siemiatycze 0–0

Pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Choroszczy

Skład: Mateusz Chmielewski, Piotr Mo-
gielnicki, Kamil Trzasko, Tomasz Talipski, 
Karol Wacewicz, Jakub Soszyński, Wiktor 
Mielech, Jakub Jacewicz

Trener: Mariusz Dzienis

Wyniki dziewcząt:
SP Choroszcz – SP Knyszyn 6–0
SP Choroszcz – SP Zabłudów 2–0
SP Choroszcz – SP Siemiatycze 2–2
Pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Choroszczy

Skład: Sandra Siemieniuk, Laura Siemie-
niuk, Kamila Okruszko, Wiktoria Ambro-
ziak, Olga Chrzanowska, Oliwia Halicka, 
Oliwia Chowańska, Amelia Krysiewicz

Trener: Mariusz Dzienis

Klasyfikacja II Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Dyrektora M-GCKiS 
w Choroszczy:

Kat. Uczniowie SP do VIII klasy: I miej-
sce – Damian Wiszowaty, II – Szymon 
Wacewicz, III – Mateusz Chmielewski.

Kat. OPEN: I miejsce – Marek Krawczyk, 
II – Rafał Fiesiak, III – Marek Brzostek. 

Zawodnik klubu sportowego 
Randori z Choroszczy zwyciężył na 
Otwartym Pucharze Makroregionu  

Wschodniego w Karate 
26 listopada w Legionowie odbył się Otwarty Puchar Makroregionu  
Wschodniego OYAMA PFK w Kumite. W zawodach wystartowało  

219 zawodników. Klub Sportowy Randori z Choroszczy  
reprezentowały cztery osoby: Julianna Rudnicka, Szymon Łaciński, 

Kacper Sokół oraz Wojciech Dojlidko. 

Tekst:  M-GCKiS w Choroszczy

Najlepiej z ekipy wypadł Wojciech Doj-
lidko, zajmując I miejsce w swojej kate-
gorii. Pozostali zawodnicy po zaciętych 
walkach zajęli czwarte miejsca. Organi-
zacja oraz poziom zawodów były na wy-
sokim poziomie, dzięki czemu wszyscy 
uczestnicy mieli okazję zdobyć nowe do-
świadczenia sportowe.

Dzięki wsparciu klubu przez burmistrza  
Choroszczy Roberta Wardzińskiego za-
wodnikom kupiono rękawiczki i kominy 
oraz zrealizowano projekt czapki oraz  
bluzy klubowej.
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Strzelec Jakub Dąbrowski  
nagrodzony przez  

Burmistrza Choroszczy 
 

Tekst i foto: UM

Wicemistrzostwo województwa podla- 
skiego indywidualnie, a mistrzostwo wo- 
jewództwa drużynowo w kategorii chłop- 
ców – między innymi takie osiągnięcia  
ma już na swoim koncie młody chorosz-
czanin Jakub Dąbrowski. W piątek, 28 paź- 
dziernika, z rąk Burmistrza Choroszczy 
odebrał dyplom i nagrodę za osiągnię-
cia sportowe.

Wspomniane wyniki Jakuba to sukcesy 
tegorocznych Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w Strzelectwie Sportowym, organizowa- 
nych przez Kuratorium Oświaty i Klub  
Strzelecki „Kaliber”. Talent zawodnika  
z Choroszczy został zauważony przez tre- 
nerów z „Kalibra” – właśnie w tym klubie  
realizuje on swoje pasje, pobierając naukę  
w Liceum Mistrzostwa Sportowego. Za  
swoje dotychczasowe osiągnięcia w strze-
lectwie Jakub Dąbrowski z rąk Burmistrza  
Choroszczy otrzymał list gratulacyjny oraz  
profesjonalną rękawicę strzelecką.

– Chcemy doceniać naszą młodzież i jej 
sukcesy. Zwłaszcza gdy pojawiają się one 
na początku sportowej drogi – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. –  
Życzę więc, by nowa profesjonalna ręka- 
wica sportowa ułatwiała Jakubowi starty  
i wytyczała konsekwentnie ścieżkę ku mi- 
strzostwu Polski, a także daleko dalej –  
dodaje.

My również życzymy, by młodego strzel-
ca nie opuszczała motywacja i determi- 
nacja w osiąganiu zamierzonych celów.

3. miejsce oldbojów  
z Choroszczy w mistrzostwach 

powiatu białostockiego  
w futsalu 

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Cztery zespoły rywalizowały w finałowym  
turnieju mistrzostw powiatu białostoc- 
kiego oldbojów powyżej 40 lat w futsalu, 
który rozegrano w Choroszczy. Najlepsza  
okazała się broniąca tytułu drużyna BLS 
Białystok, która wyprzedziła drużynę Ty-

kocina, Choroszczy i Niewodnicy. Old-
boje z Choroszczy po przegranej 3–6 
z Tykocinem wygrali 3–2 z Niewodnicą 
i w ostatnim meczu ulegli 1–4 druży- 
nie BLS.

Turniej 
o Szablę Hetmana Branickiego

 
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Już po raz 25. w Muzeum Wnętrz Pałaco-
wych w Choroszczy rozegrano szachowy 
turniej o Szablę Hetmana Branickiego. 
W tegorocznej edycji wystąpiło pięć dru-
żyn. Najlepsza okazała się drużyna Gród-
ka w składzie Karol Milewski, Rafał Greś, 
Maciej Jaroszewicz i Dominika Jarosze-
wicz, która wyprzedziła zespół Wasilko- 
wa. Na najniższym stopniu podium zna-
lazła się drużyna z Choroszczy w składzie: 
Adam Śliwowski, Łukasz Piłka, Adrian 
Moroz i Weronika Zaorska. Czwarte miej-
sce zajął drugi zespół Wasilkowa, a piąte 
młodzi adepci koła szachowego M-GCKiS 
w Choroszczy. 

Na poszczególnych szachownicach naj- 
lepsi okazali się: Karol Milewski (pierwsza  
szachownica), Natalia Zduniewicz z Wa- 

silkowa na czwartej, Adrian Moroz (Cho-
roszcz) na trzeciej oraz ex aequo: Łukasz  
Piłka (Choroszcz), Rafał Greś (Gródek) 
i Michał Wilczewski (Wasilków) na dru-
giej szachownicy.

Tradycyjnie już rozegrano turniej gry bły- 
skawicznej, gdzie wygrał Karol Milewski  
przed zawodnikami z Choroszczy Łuka-
szem Piłką i Adrianem Morozem.

Co ciekawe po raz kolejny w turnieju wziął 
udział Adam Śliwowski, który w zespole 
Choroszczy grał podczas pierwszego tur-
nieju w roku 1998! 

Wszystkich zainteresowanych  
nauką gry w szachy zapraszamy  

na zajęcia do M-GCkiS w Choroszczy. 
Informacje i zapisy: tel. 85 719 14 31.
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Każdy może zostać triathlonistą!
Z Rafałem Piotrowskim, utytułowanym sportowcem z Choroszczy, zdobywcą 8. miejsca w aquabike’u na listopadowych Mistrzostwach Świata  

w Abu Dhabi, który we wrześniu br. został nagrodzony przez Burmistrza Choroszczy okolicznościową nagrodą za osiągnięcia sportowe,  
rozmawiamy o tym, jak to się wszystko zaczęło i jak zostaje się człowiekiem z żelaza.

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy   Foto: archiwum prywatne Rafała Piotrowskiego

Kocha Pan sport?
– Sport to zdrowie i spora część moje-
go życia. Od dziecka lubiłem się ruszać. 
W podstawówce i technikum grałem w ko- 
szykówkę. Następnie na około dziewięć 
lat wyjechałem do Anglii i praktycznie nie 
uprawiałem tam sportu w ogóle. Kiedy 
wróciłem do Polski, pojechałem z córką 
do Dąbek. Postanowiłem pobiegać sobie 
po plaży… Po jednym kilometrze byłem 
tak zmęczony, że myślałem, że już nie 
wrócę (śmiech). To był dla mnie sygnał,  
że muszę zacząć coś ze sobą robić.

Dlaczego akurat triathlon?
– Tak się złożyło, że brat mojej koleżanki, 
z którą po powrocie znad morza zacząłem 
biegać, był w stowarzyszeniu Nadaktyw-
ni Białystok, które zrzesza triathlonistów. 
Trafiłem tam w 2016 roku. Wcześniej 
uczęszczałem na treningi do Fundacji Bia-
łystok Biega – bieganie szło mi nieźle, ale 
nie jakoś wybitnie. A kiedy się dowie-
działem, że triathlon to również pływanie 
i rower, zainteresowałem się tym spor- 
tem. Jeździć na rowerze już oczywiście 
umiałem, ale co do pływania – postano-
wiłem zacząć od podstaw. Uczyłem się 
właśnie w Nadaktywnych, których do dziś 
jestem członkiem. Po raz pierwszy na za-
wodach triathlonowych wystartowałem 
rok później, w 2017 w Korycinie.

Już wtedy Pan wiedział, że triathlon 
to sport dla Pana?
– Tak. Muszę przyznać, że wcześniej nie-
wiele słyszałem o tej dyscyplinie, ale kiedy 
ją dla siebie odkryłem, od razu „kliknęło”.

A kiedy Pan się zorientował, że jest  
Pan w tym dobry?
– Co ciekawe, ja nie mam w sobie nutki  
rywalizacji, to wszystko, te wyniki, przy-
szły same, obok. Ja naprawdę startuję dla  
zdrowia i dla siebie, a po sześciu latach 
treningów po prostu mam te wyniki. Jesz- 
cze lepsze jest to, że im mniej naciska-
łem na treningi pod zawody, tym lepiej  
mi szło (śmiech). Naprawdę w tym roku  
robiłem, co chciałem: szedłem na rower,  
popływać czy pobiegać wtedy, kiedy mia- 

łem na to ochotę. Im mniejsza presja na  
wynik, tym mi lepiej idzie na zawodach!

Czyli sukcesy są de facto obok tego, co  
tak naprawdę jest Pana celem?
– Ja po prostu chcę trenować, chcę upra- 
wiać sport, ruszać się. Moim pierwszym  
celem był Ironman. Chyba każdy po- 
czątkujący triathlonista marzy o zostaniu  
„człowiekiem z żelaza”. Polega to na prze- 
płynięciu 3,8 kilometra, przejechaniu ro-
werem 180 kilometrów, a na końcu trzeba  
jeszcze przebiec maraton, czyli 42,2 ki-
lometra – to tak zwany pełny dystans 
w triathlonie. Przerwy między jedną ak-
tywnością a kolejną trwają zwykle od jed-
nej do kilku minut.

Udało się Panu zostać „człowiekiem 
z żelaza”?
– Tak, w 2019 roku, po trzech latach tre-
nowania. Pojechałem do Roth w Bawarii, 
tam są organizowane jedne z najwięk- 
szych zawodów triathlonowych na świecie.  
Indywidualnie startowało tam wówczas 
3400 zawodników z 84 krajów, a na tra-
sie było około 260 tysięcy kibiców! Ca-
łość ukończyłem w bodajże 12,5 godziny. 
To nie jest jakiś szałowy wynik, ale limit 
wynosił 16 godzin.

Pełny dystans to ogromny wysiłek dla  
ciała.
– Dlatego początkowo chciałem go robić 
raz do roku, góra dwa. Niestety, w 2020 
przyszedł Covid i zawody po kolei były 
odwoływane. Częściej natomiast startuje 
się na innych dystansach. Jest ich całkiem 
sporo. Oprócz Ironmana, czyli pełnego  
dystansu, robi się jego połowę (1/2 Iron- 
Man: 1.9 km pływania, 90 km rowerem, 
21.1 km biegu), bardzo popularną ćwiart-
kę (1/4 IM, odpowiednio: 950 m, 45 km, 
10.55 km) oraz jedną ósmą, która jest 
praktycznie dla wszystkich aktywnych fi- 
zycznie (1/8 IM: 475 m, 22.5 km, 5.25 km).  
Poza tym jest też na przykład sprint  
(750 m, 20 km, 5 km) czy tak zwana olim-
pijka, czyli dystans robiony na igrzyskach 
olimpijskich, przemianowany na nazwę 
„standard” (1500 m, 40 km, 10 km).

W listopadzie zdobył Pan ósme miej-
sce na Mistrzostwach Świata Aquabike 
w Abu Dhabi. To też rodzaj triathlonu?
– Nie, to już odrębna dyscyplina. Powoli  
zyskuje ona popularność na świecie, u nas,  
w Polsce, jest dopiero od dwóch lat. Po-
lega na połączeniu pływania i roweru  
z dystansu „standard” (1500 m, 40 km).  
Biegania jest minimalna ilość: biegnie się  
z pływania do roweru plus po skończe-
niu jazdy rowerem dobiega się do mety, 
co daje łącznie jakieś 600 metrów. Do  
tego są też na przykład popularne duatlo-
ny (bieg, rower, bieg) czy aquatlony (pły-
wanie, bieg).

Dla każdego coś miłego!
– Tak, to naprawdę sport dla wszystkich. 
Dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodych 
i dla starszych. Najstarsi zawodnicy odbie-
rający medale w Abu Dhabi mieli bodajże 
75 lat! Są też, rzecz jasna, organizowane 
paratriathlony, czyli triathlony dla osób 
z niepełnosprawnościami. Chciałbym rów- 
nież dodać, że na przykład pływanie moż-
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na papierze ekologicznym

na uprawiać, nawet jeśli ma się problemy 
ze stawami czy jakieś bóle. Ten sport an-
gażuje 90 procent mięśni w odciążeniu,  
czyli mięśnie nie są tam narażone na żad-
ne kontuzje!

No dobrze, to gdyby któryś z naszych 
czytelników po lekturze tego wywiadu  
poczuł chęć uprawiana triathlonu, to  
co by Pan mu powiedział?
– I ty możesz zostać triathlonistą! Nigdy  
nie jest za późno! Ja sam zaczynałem prze- 
cież w wieku 35 lat! Zachęcam do kon-
taktu ze mną czy ze Stowarzyszeniem 
Nadaktywni (nadaktywni.pl). Zrzesza ono  
sportowców amatorów, nie tylko triathlo-
nistów, ale też kolarzy, biegaczy czy pły-
waków – każdy może do nas przystąpić. 
Stanowimy dla siebie kółko wzajemnej 
adoracji: wspieramy się nawzajem, dzie-
limy wiedzą, doświadczeniem, trenuje-
my razem, przez cały rok umawiamy się 
na wspólne ustawki rowerowe, pływanie 
czy bieganie. Serdecznie zapraszam!
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Zapraszamy do obserwowania!

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2021 roku  
przystąpiła do wieloletniego Narodowego Programu  

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Celem Programu – wzorem lat ubiegłych –  
jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce  
poprzez wzmacnianie roli bibliotek pu-
blicznych, szkolnych i pedagogicznych 
jako lokalnych ośrodków życia społecz- 
nego, stanowiących centrum dostępu do  
kultury i wiedzy. W nowej perspektywie 

programu zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych pozostał kwestią  
kluczową. Dodatkowo, w ramach Priory- 
tetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego  
dostępu do książek w formatach e-bo-
oków i/lub audiobooków, i/lub synchro-
booków. Ponadto elementem składowym 

działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbu-
dowa zintegrowanego systemu zarządza-
nia zasobami bibliotek publicznych.

W ramach realizowanego programu bi-
blioteka otrzymała w 2021 roku dotację 
w wysokości 4200 złotych. Za tę kwotę 
zostaną zakupione nowości wydawnicze  
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cho- 
roszczy – oddział dla dorosłych oraz dla  
dzieci, a także do filii bibliotecznej w Kle-
paczach. Książki zakupione w ramach  

dofinansowania zostaną opatrzone klau- 
zulą brzmiącą: „Płatne ze środków finan- 
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego”.

W roku 2022, w ramach kontynuacji re- 
alizacji projektu wieloletniego, Biblioteka  
w Choroszczy uzyskała kwotę dofinanso-
wania w wysokości 4500 złotych.

Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa.

Bezpłatny dostęp do LEGIMI również w 2023 roku
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publicz-
na w Choroszczy w ramach kontynuacji  
uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Pu- 
blicznych Województwa Podlaskiego udo-
stępni swoim zarejestrowanym czytelni-
kom kody dostępu do platformy Legimi. 
W roku 2023 roku dostęp zostanie roz- 
szerzony o audio- i synchrobooki.

Będzie się to odbywać na następujących 
zasadach:

■ Kody odbierać będzie można w siedzibie 

głównej Miejskiej Biblioteki w Chorosz- 
czy, również czytelnicy zarejestrowani  
w filii bibliotecznej w Klepaczach otrzy-
mywać będą kody za pośrednictwem sie-
dziby głównej w Choroszczy (tel. kont. 
798 846 403, 85 710 23 93, e-mail: biblio-
teka@choroszcz.pl).

■ W każdym miesiącu wydanych zostanie 
łącznie 20 kodów.

■ Czytelnik, który pobierze kod, zobowią-
zany jest go zarejestrować do końca bie-

żącego miesiąca, w którym otrzyma kod, 
co umożliwi korzystanie z usługi przez  
kolejne 30 dni kalendarzowych.

■ Kody wydawane będą od każdego 1 dnia  
danego miesiąca do momentu wykorzy-
stania miesięcznego limitu kodów do  
rozdania.

■ Rejestracji kodu należy dokonać na  
specjalnej stronie internetowej: www.
legimi.pl/podlaskie, a następnie zareje-
strować się/zalogować na portalu Legimi.

Aby odebrać kod, trzeba pojawić się w bi-
bliotece osobiście bądź skontaktować się 
z bibliotekarzami telefonicznie lub e-ma-
ilowo (tel. 798 846 403, e-mail: bibliote-
ka@choroszcz.pl).

Usługa jest w pełni finansowa ze środ-
ków własnych instytucji.

Pełen regulamin dostępny na stronie: 
www.biblioteka.choroszcz.pl.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej pomagają innym
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Mieszkańcy DPS kolejny raz z rzędu przy- 
gotowali świąteczne ozdoby na święta.  
Sprzedawali je przez dwie niedziele z rzę- 
du przed kościołem św. Jana Chrzciciela  
i św. Szczepana Męczennika. W ten spo- 
sób wspomogli Hospicjum „Dom Opatrz- 
ności Bożej” w Białymstoku, bo część do- 
chodu została przeznaczona właśnie na tę  
organizację. To samorząd mieszkańców  
DPS-u i jego pracownicy postanowili  
wspomóc innych potrzebujących.

Stroiki, choinki, szopki i inne dekoracje 
świąteczne, z wykorzystaniem m.in. szy-
szek, plasterków pomarańczy czy małych 
bombek, były wspólnym dziełem pracow- 
ników i mieszkańców DPS-u w Choroszczy. 
Chętni rezydenci malowali np. orzechy 
włoskie czy inne części składowe, a pra-
cownicy układali je w piękne kompozycje.

To druga edycja akcji DPS-u – wprawdzie 
ozdoby robione są tam „od zawsze”, ale 
dopiero podczas tegorocznej Wielkanocy 
sprzedawano je po raz pierwszy mieszkań-
ców naszego miasta i gminy – wówczas 
postanowiono wesprzeć Ukraińców.
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