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W środę (23 września) Kościół 
czci św. o. Pio z Pietrelciny. 

Święty ten otrzymał od Boga 
różne dary – najbardziej znanymi 
były stygmaty (na dłoniach, sto-
pach i boku pojawiły się otwarte 
rany, znaki męki Jezusa). Posia-
dał też szczególny charyzmat 
poznawania duszy tych, którzy 
do niego przybywali. Dużo czasu 
poświęcał na modlitwę i surową 
pokutę. Wielokrotnie przeżywał 
też ekstazy. Pan Bóg obdarzał go 
również darem bilokacji (prze-
bywania jednocześnie w  kilku 
miejscach). Życie św. o. Pio  
przepełnione było dzieleniem się 
darami Bożymi z innymi. Na ołta-
rze wyniósł go św. Jan Paweł II, 
który znał go osobiście. 

Każdy z nas otrzymuje od Pana 
różne dary duchowe oraz natu-
ralne zdolności, ale Bóg rozdzie-
la je według własnego uznania. 
Dary te możemy przyjąć lub je 
odrzucić. Kiedy dzielimy się nimi 
z bliźnimi, wówczas je pomna-
żamy. Dając innym, sami także 
zyskujemy, gdyż stosownie do 
zdolności otrzymanych od Pana 
Boga, mamy też różne zadania 
do wykonania, które są naszą 
drogą do nieba. Musimy zaufać 
Panu Bogu, pomnażać Jego dary 
i dzielić się nimi bezinteresownie 
z bliźnimi. 

Ks. Krzysztof Żero

Różne dary

P rzyzwyczajeni jesteśmy w róż-
nych dziedzinach życia do 
walki o  prymat. Po ludzku 

dziwne byłoby, gdyby znajdujący 
się na czele stawki biegacz przed 
metą przepuszczał konkurentów 
do medali... Zasady tej nie zmienia 
również fakt rezygnacji z osobiste-
go zwycięstwa chociażby ze wzglę-
du na pomoc, której – w zagrożeniu 
życia – trzeba udzielić rywalowi. 
Takie gesty sportowców doce-
niane są i  nagradzane odznaką 
„fair play”. Również chrześcija-
nie, znający dobrze cnotę pokory, 
stają w tym świecie wobec poku-
sy rywalizacji, górowania nad 
innymi, zajmowania pierwszych 
miejsc. Czy wolno więc wierzącym 
w Chrystusa zabiegać kiedykolwiek 
o jakieś „pierwszeństwo”? 

Autor Księgi Mądrości (podobnie 
jak Izajasz) przytacza myśli prześla-
dujących „sprawiedliwego” i ujaw-
nia ich niecne zamiary. Kościół 
odnosi ten fragment Biblii do Jezusa 
Chrystusa, akcentując nade wszyst-
ko Jego łagodność i cierpliwość, ale 
wskazując zarazem na prawdo-
mówność i  bezkompromisowość, 
gdy trzeba przeciwstawić się „łama-

niu prawa”, niegodnym zamiarom 
i „błędnym obyczajom”. Plan wro-
gów Sprawiedliwego jest prosty: 
„zasądźmy go na śmierć haniebną, 
bo – jak mówił – będzie ocalony”. 
Słowa te po wiekach prawie dosłow-
nie podejmie sam Jezus, tłumacząc 
zarazem, na czym będzie polegać 
„ocalenie”. Chodzi tu o niepojętą 
wówczas dla Apostołów tajemnicę 
zmartwychwstania. Wyobrażenia 
o Mesjaszu zwycięskim i triumfują-
cym kazały uczniom szukać u Jego 
boku najwyższych stanowisk, 
godności i  zaszczytów. Tymcza-
sem musieli się zmierzyć z nauką 
o pierwszeństwie, które każe być… 
ostatnim – „sługą sług”! Nie tylko 
usłyszeli tę naukę, ale zobaczyli 
na własne oczy Jezusa na krzyżu! 
Pierwotny Kościół również stanął 
wobec podobnych dylematów. Św. 
Jakub daje temu wyraz, gdy roz-
prawia się z „głupotą” pychy i daje 
przykłady zła, jakie panoszy się 
wśród wierzących. Nieumiarko-
wana chęć posiadania, zazdrość, 
kłótliwość i  nieustanne walki 
z bliźnimi sprawiają, że nawet na 
modlitwie próbują oni wymusić na 
Panu „zaspokojenie swych żądz”. 

Mądrość w łączności z pokorą jest 
antidotum na tę chorobę, ponieważ 
tylko ona jest „czysta, skłonna do 
zgody, ustępliwa (…), wolna od 
względów ludzkich i obłudy”.

Czy wobec tego wolno nam zabie-
gać o jakieś „pierwszeństwo”? Poko-
ra ukazuje je jako pierwszeństwo 
w zdobywaniu cnót, prymat w słu-
żeniu bliźnim, heroizm w walce 
z grzechem – zawsze więc chodzi 
o przodowanie w zdobywaniu świę-
tości. Na szczęście nie brakuje nam 
bohaterów w zdobywaniu nieba. 
Ważne jest, żebyśmy zobaczyli tam 
miejsce dla siebie – cel, o który trze-
ba zawalczyć ze świadomością, 
że nie jest to walka „przeciwko” 
komuś, lecz szlachetne, wspólne 
zmaganie się o królestwo Boże przy-
gotowane dla wszystkich! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

Zwycięska pokora

w numerze: 

Do szkoły czas – Wojewódzka Inauguracja 
Roku Szkolmego 2015-2016

40 lat Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana 
Pawła II w Brańsku
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Gdzie zazdrość 
i żądza sporu, 
tam też bezład 
i wszelki występek 
 (Jk 3, 16)

myśl 
na tyDzIeń

Całe nasze życie jest  
pielgrzymką do Ojca,  
a tu, na ziemi, możemy 
już dotykać wieczności.

Bp Tadeusz Pikus 
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Od wielu lat w pierwszą sobotę września na terenie 
hitlerowskiego obozu Treblinka I odbywają się 

uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 
wydarzenia sprzed lat. Tegoroczne obchody miały 
miejsce 5 września. Wszystkich zebranych przy 
żwirowni, będącej miejscem pracy więźniów obozu, 
przywitał ks. Ryszard Zalewski, proboszcz parafii 
Prostyń i rozpoczął Drogę Krzyżową wiodącą wśród 
lasu do pomnika w Miejscu Straceń. Na przedzie 
harcerze nieśli drewniany krzyż, za nimi szły poczty 
sztandarowe, uczniowie z klasy mundurowej liceum 
w Kosowie Lackim, księża i  licznie zgromadzeni 
uczestnicy nabożeństwa. Rozważania prowadził 
ks. Zalewski. 

Po dojściu na miejsce głos zabrał dyrektor 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince Edward 
Kopówka. W uroczystościach wzięli udział: Zyg-
munt Chłopek – więzień obozu, Andrzej Rybus-Toł-
łoczko – doradca wojewody mazowieckiego, Bożena 
Kordek – wójt Gminy Małkinia Górna, Zbigniew 
Nietubyć – przewodniczący Rady Gminy Małkinia 
Górna, Jan Słomiak – burmistrz miasta Kosów 
Lacki, Stanisław Kuziak – przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kosów Lacki, Longina Oleszczuk – 
członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, Związek 
Kombatantów z Kosowa Lackiego pod dowództwem 
Leonarda Domańskiego, 40. i 41. drużyna harcerska 
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kosowie 
Lackim, 14. drużyna Harcerska „Sokoły” z Zespołu 

Szkół Gminnych z Prostyni, poczty sztandarowe 
i  przedstawiciele okolicznych szkół. Honorową 
wartę przy Pomniku podczas nabożeństwa peł-
nili żołnierze z jednostki w Komorowie, harcerze 
z Kosowa Lackiego i Prostyni oraz uczniowie klasy 
mundurowej LO w Kosowie Lackim. 

Mszę św. odprawił bp Antoni Dydycz, który 
w homilii zwrócił uwagę, że cywilizacja musi słu-
żyć ludzkości, jednak nauka źle ukierunkowana 
może nieść zagładę. Jaskrawym tego dowodem są 
przedwojenne Niemcy, kraj wysoko rozwinięty pod 
względem kultury i  techniki, w którym powstał 
Holokaust i śmierć, perfekcyjnie zarządzany i ide-
alnie zorganizowany w obozach zagłady. 

Zakończeniem uroczystości było złożenie wień-
ców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem w miejscu 
straceń Karnego Obozu Pracy.  Ewa Jakubik

W olontariusze posługujący w  Parafialnych 
Zespołach Caritas w Siemiatyczach, w parafii  

pw. Wniebowzięcia NMP oraz w  parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli, w pierwszą sobotę września piel-
grzymowali do sanktuariów południowego Podla-
sia. Głównym celem wyjazdu było Sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej. Pierwszym przystankiem 
było Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej – 
Królowej Jedności i  Wiary. Dzięki uprzejmości 
ojców paulinów, opiekujących się tym niezwykłym 
miejscem, u  stóp Leśniańskiej Pani pielgrzymi 
modlili się podczas Eucharystii, która sprawował  
ks. Mariusz Woltański. Kapłan od kilku lat opieku-

jący się wolontariuszami polecał Bogu podejmowa-
ne w parafiach dzieła charytatywne i podkreślał, jak 
ważna jest duchowa formacja wspólnoty Caritas. 
W Białej Podlaskiej wierni zatrzymali się na krótkiej 
modlitwie w  trzech pięknych świątyniach. Choć 
spacer bialskimi uliczkami był raczej krótki, to 
pozwolił wiernym zachwycić się tym miasteczkiem, 
spojrzeć na nie przez pryzmat niezwykłej historii, 
a przede wszystkich odkryć świątynie, których do 
tej pory nie mieli okazji odwiedzić. Przerywnikiem 
w tej podróży była wizyta w kinie. Obiektem zain-
teresowania był film „Żyć nie umierać”.

Droga z Siemiatycz wiodła już prosto do Kodnia 
do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej 
Podlasia i Jedności. W kaplicy klasztoru Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej wierni wysłucha-
li barwnie opowiedzianej historii sanktuarium 
i wizerunku Madonny Gregoriańskiej. Znając dzieje 
tego miejsca, pielgrzymi udali się do kościoła, by 
pokłonić się Madonnie, którą przed laty przywiózł 
tu Mikołaj Sapieha. Z przewodnikiem zwiedzano 
Kalwarię i Zamek Sapiehów. W blasku zachodzące-
go słońca spacerowano w Ogrodzie Zielnym Matki 
Bożej. W Kodniu pielgrzymi posilili się w słynnej 
„Jadłodajni u  Oblatów”, znalazła się też chwila 
na zakup pamiątek i  produktów regionalnych, 
w tym wypiekanych w klasztornej kuchni ciasteczek 
kodeńskich.  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W dniach 28-30 sierpnia w Siedlcach odbywał się XXII 
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej – 

Hosanna Festival 2015. Do finału w wyniku otwartych 
eliminacji zakwalifikowała się mieszkanka diecezji dro-
hiczyńskiej Gabriela Pliszka-Kraska z Kowies. W sobotę 
29 sierpnia w przeglądzie konkursowym w Centrum 
Kultury i Sztuki poza wokalistką z naszej diecezji wzięli 
jeszcze udział: „Jak Boga kocham” z Sopotu, Klaudia 
Borejko z Łukowa, „Liczi” z Radzikowa Wielkiego, scho-
la MARTYRES z Pratulina, Michalina Pitucha z Lublina, 
„Nadzieja” z Kocka, „NIEprzeciętni” z Sobolewa, Olga 
Ślepowrońska z Siedlec, „Soul’n’Voices” z Krakowa, 
Wieczny z Radomia, Wiktoria Wizner z Bydgoszczy, 
schola KSM z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Siedlcach. 

Gabriela Pliszka-Kraska zachwyciła jury wykona-
niem utworu z repertuaru Beaty Bednarz „Wciąż mnie 
zadziwiasz, Panie” oraz „Modlitwą o uśmiech” z musi-
calu „Francesco” i została laureatką pierwszego miejsca. 
Wielkimi brawami nagrodziła ją również publiczność. 
GRAND PRIX zdobył zespół „Soul’n’Voices”, II miejsca 
nie przyznano, III miejsce zajęli: schola KSM przy 
parafii pw. św. Teresy w Siedlcach i Klaudia Borejko.

Koncert galowy i  wręczenie nagród odbyły się 
w niedzielę 30 sierpnia siedleckim amfiteatrze. Na 

festiwalu jako gwiazdy zaprezentowały się grupy: 
„Wschód”, „Matula” i „Siewcy Lednicy”. 

Festiwal organizowany jest przez KSM Diecezji 
Siedleckiej we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce, 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce oraz Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Co roku przyciąga dziesiątki młodych i uta-
lentowanych muzyków z  całej Polski oraz rzeszę 
publiczności.  

Jadwiga Ostromecka
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Drohiczyn. 1 września 

rozpoczął się kurs wstępny 
(propedeutyczny) dla alum-
nów I roku WSD, który będzie 
trwał do przyjazdu pozosta-
łych alumnów 21 września. 

Węgrów. 5 września Koło 
Przyjaciół Radia Maryja dzia-
łające przy bazylice zorgani-
zowało pielgrzymkę do Toru-
nia na Dzień Dziękczynienia. 
Pielgrzymi wzięli udział 
w uroczystości wmurowania 
kamienia węgielnego w bu-
dującym się kościele Maryi 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II. 

Łosice (diec. siedlec-
ka). 5 września w kościele 
św. Zygmunta Męczennika 
odbyła się uroczystość 
pogrzebowa ks. kan. Michała 
Śliwowskiego – miejscowe-
go proboszcza i dziekana, 
pochodzącego z parafii 
Kamionna. Zmarł 3 września, 
po ciężkiej chorobie, w wieku 
65 lat. W liturgii żałobnej, 
pod przewodnictwem bp. K. 
Gurdy z Siedlec, uczestniczy-
ło ok. 180 księży z diecezji 
siedleckiej i drohiczyńskiej. 

Bielsk Podlaski. 5 wrze-
śnia w parafii Narodzenia 
NMP i św. Mikołaja odbyła 
się uroczystość patriotyczna 
z okazji 70. rocznicy walk  
5. Wileńskiej Brygady AK 
o niepodległość Polski. 
W programie było złożenie 
wieńców pod ścianą byłego 
więzienia UB (klasztor pokar-
melicki), Msza św. w ba-
zylice oraz koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu 
„Kapeli znad Baryczy”. 

Węgrów – Miedzna.  
6 września z bazyliki 
mniejszej wyruszyła piesza 
pielgrzymka na uroczystości 
odpustowe ku czci Naro-
dzenia NMP w sanktuarium 
w Miedznie. 

Ks. Krzysztof Żero

Gabriela Pliszka-Kraska pierwsza na Hosanna Festival
zapraszamy

Stała Formacja Kapła-
nów. W dniach 25-26 września 
w Domu Rekolekcyjnym Braci 
Mniejszych Kapucynów w Ser-
pelicach, w ramach Stałej For-
macji Kapłanów odbędzie się 
spotkanie księży święconych 
w latach 2011-2015. Początek 
spotkania w piątek po połu-
dniu (godz. 19.00), zakończenie 
w sobotę do południa (godz. 
13.00). Odpowiedzialny za to 
spotkanie jest ks. Krzysztof 
Mielnicki.

Pielgrzymka Małżeństw 
i Rodzin. W dniach 25-27 
września odbędzie się XXXI 
Pielgrzymka Małżeństw i Ro-
dzin na Jasną Górę. Wydział 
Duszpasterstwa Rodzin oraz 
parafia Najświętszego Zbawi-
ciela w Zembrowie organizuje 
wyjazd autokarowy na tę Piel-
grzymkę. W programie przewi-
dziane jest m.in.: zwiedzanie 
i modlitwy w sanktuarium 
Matki Bożej w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach oraz Wadowicach. 
Zapisy:  ks. Piotr Arbaszewski, 
tel. 693-802-204.

Diecezjalne Forum ŚDM 
2016. 26 września w Drohiczy-
nie odbędzie się Diecezjalne 
Forum ŚDM 2016, na które 
zaproszone są m.in. parafialne 
zespoły ŚDM. Więcej informacji 
i kontakt: Diecezjalne Centrum 
ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej, 
ul. Kościelna 10, 17 – 312 
Drohiczyn, tel./fax 85/655-77-
55, e-mail: mlodziez@drohi-
czynska.pl, www.mlodziez.
drohiczynska.pl; facebook: 
„ŚDM Kalwaria Drohiczyn”. 

Diecezjalna Szkoła Ani-
matora. W dniach 2-4 paź-
dziernika u Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Siemiaty-
czach odbędzie się Diecezjalna 
Szkoła Animatora. Do udziału 
w spotkaniu zaprasza ks. Jaro-
sław Błażejak – moderator die-
cezjalny Ruchu Światło-Życie.

Ks. Krzysztof Żero
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Podróżowali ścieżkami południowego Podlasia

Laury dla zwycięzców

Pokłonić się matce
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W poniedziałek 31 sierpnia w Drohiczynie odbyły 
się dwie konferencje rejonowe dla kapłanów 

z poszczególnych dekanatów diecezji drohiczyńskiej 
Na część formacyjną w drohiczyńskiej katedrze zło-
żyła się konferencja o. Stanisława Przepierskiego OP  
z  Warszawy dotycząca kultu maryjnego oraz 
duchowego oddziaływania i znaczenia nabożeństw 
do Niepokalanego Serca Maryi i  Różańca oraz 
wspólna Liturgia Godzin i  nabożeństwo eucha- 
rystyczne. 

Część informacyjna spotkania w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego poświęcona była bieżą-
cym sprawom życia Kościoła, w tym: najbliższym 
planom duszpasterskim, podsumowaniu wakacyj-
nej działalności oraz przygotowaniom do nowego 
roku szkolnego i katechetycznego, przeżycia 1050. 
rocznicy Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia, Świato-
wych Dni Młodzieży oraz 25. rocznicy powstania 
diecezji drohiczyńskiej. Poruszone zostały także 
przygotowania do wydarzeń o charakterze diecezjal-
nym: Dożynek w Bielsku Podlaskim – 12 września 
oraz Diecezjalnego Dnia Młodzieży w Serpelicach 
– 14 września, wpisanego w plany przygotowań 
do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. 

Podane zostały też do wiadomości terminy wizy-
tacji kanonicznych, prowadzonych zarówno przez 

biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, jak też 
biskupa seniora Antoniego Dydycza, które jesienią 
tego roku i wiosną przyszłego odbędą się w deka-
natach: sokołowskim i sterdyńskim.

W konferencjach wziął udział biskup drohiczyń-
ski Tadeusz Pikus, pracownicy Kurii Diecezjalnej, 
Wyższego Seminarium Duchownego oraz kapłani 
odpowiedzialni za poszczególne duszpasterstwa 
w diecezji. Przygotowany został również kolejny 
Biuletyn Kurii Diecezjalnej, w którym są zawarte 
szczegółowe informacje i terminy przydatne w pracy 
duszpasterskiej. Ks. Artur Płachno 

Konferencje rejonowe księży w Drohiczynie

Poruszano bieżące sprawy Kościoła
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Droga Krzyżowa w Treblince



niedziela nr 38 (1083) . 20 września 2015 www.niedziela.pl www.niedziela.pl 20 września 2015 . nr 38 (1083) niedziela 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Sokołowie Podlaskim 5 wrze-

śnia odbyła się ogólnopolska inauguracja 
nowego roku szkolnego szkół rolniczych. 
Całość połączona została z  jubileuszem 
60-lecia szkoły i zjazdem jej absolwentów. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego, celebrowana 
przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza 
Pikusa, po której odbyła się część oficjalna 
i zabawa do rana.

Sokołowski „Rolnik” jest jedną z 45 szkół 
rolniczych, nad którymi nadzór sprawu-
je Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Placówka kształci techników rolnictwa, 
architektury krajobrazu, żywienia i usług 
gastronomicznych oraz mechanizacji rol-
nictwa. Z kolei w szkole zawodowej swoje 
umiejętności szlifują kucharze, a także ope-
ratorzy maszyn i urządzeń przemysłu spo-
żywczego.  W tym roku szkolnym, w pięciu 
pierwszych klasach naukę rozpoczęło 100 
uczniów technikum i 19 szkoły zawodowej.  

Karolina Skibniewska

C aritas Diecezji Drohiczyńskiej co roku 
organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci 

i młodzieży. Wśród nich znajduje się ofer-
ta przygotowana razem z KRUS dla dzieci 
z rodzin rolniczych. Nie każdy może sobie 
pozwolić na wyjazd pociechy na kolonie. 
Dobrą alternatywa są akcje organizowa-
nie na terenie miasta czy gminy. Mowa tu 
o półkoloniach, kiedy dzieci nocują w domu, 
a w ciągu dnia przychodzą spędzić wesoło 
czas zorganizowany specjalnie dla nich. 

Tak też było w  Kosowie Lackim, gdzie 
w dniach 17-26 sierpnia odbyły się półkolo-
nie. W tej formie wypoczynku wzięło udział 
20 dzieci. Przez 10 dni dzieci odpoczywały 
od domowych obowiązków. Spotkania odby-
wały się w salce parafialnej, była możliwość 
zjedzenia śniadania oraz obiadu. Opiekę nad 
wszystkim sprawowała kierownik Urszula 
Krzymowska, wychowawca Tomasz Wojtczuk 
oraz wolontariusze Magdalena Ratyńska 
i Przemysław Kondraciuk.

W programie było wiele atrakcji. Jedną 
z nich był wyjazd do Warszawy i zwiedzanie 
Sejmu i Senatu, a także spacer po Starym 
Mieście i wizyta w ZOO. Inną atrakcją była 
wizyta w Nowej Wsi Kosowskiej, gdzie dzieci 
spędziły aktywnie cały dzień. Następna pro-
pozycja to piknik rodzinny, jaki odbył się po 
południu w niedzielę. Rozpoczął się Mszą św.,  
której oprawę muzyczną przygotowali pod-
opieczni półkolonii. Następnie wszyscy 

chętni udali się na plac obok plebanii, gdzie 
do dyspozycji był grill, słodycze, no i oczywi-
ście świetna zabawa przy muzyce. Atrakcją 
wieczoru okazała się lekcja zumby popro-
wadzona przez grupę z Klubu Przy Pięknej 
w Sokołowie Podlaskim. 

Dzieci skorzystały także z  wyjazdu do 
Sokołowa Podlaskiego, tam obejrzały film 
„Mały Książę”. Były z wizytą w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego i spotkały się z wice-
starostą Martą Sosnowską. Zwiedziły kościół 
oraz wzięły udział w  Mszy św. w  parafii  
pw. św. Jana Bosko. 

Charakter kolonii Caritas przewiduje uw- 
zględnienie elementów religijnych. W ramach 
planu dnia realizowano: modlitwy poranną 
i wieczorną, przed i po jedzeniu, niedzielną 
Mszę św. Dzieci miały okazję zwiedzić obiekty 
sakralne.  Jolanta Celińska

O rganizatorami uroczystości byli podlaski 
kurator oświaty z Białegostoku Jerzy Kisz-
kiel, starosta bielski Sławomir Jerzy Snar-

ski oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mar- 
szałka Józefa K. Piłsudskiego – Romuald  
Margański. Wybór Bielska Podlaskiego w opi-
nii organizatorów jest uznaniem dla dyna-
micznego rozwoju miasta.

Uroczystości rozpoczęły się w  cerkwi 
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 
Mszą św. koncelebrowaną w bazylice Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, której prze-
wodniczył bp Tadeusz Pikus. W homilii Ksiądz 
Biskup zachęcił do wychowania opartego na 
budowaniu się wzajemnym i uczeniu miło-
ści, której źródłem jest Bóg. Podkreślił, że 
w wychowaniu dzieci i młodzieży wielką rolę 
odgrywa atmosfera w domu, dom wspiera 
szkoła i Kościół. Po udzieleniu pasterskie-
go błogosławieństwa organizatorzy, goście 
i uczniowie pod przewodnictwem Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej i licznych pocztów sztan-
darowych przeszli ulicą Mickiewicza do hali 
sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka 
Józefa K. Piłsudskiego.

Po odegraniu hymnu państwowego, prowa-
dzący inaugurację Wanda Niewińska i Zbi-
gniew Rzepniewski powitali dostojnych gości, 
przedstawili też rys historyczny szkoły.

– To miasto i powiat rozwijające się bar-
dzo prężnie – mówił, otwierając wystąpienia 
gości Andrzej Meyer, wojewoda białostocki. 
– Wysoki poziom kształcenia prezentuje też 
tutejsze szkolnictwo, zwłaszcza to zawodo-
we. Drogą do rozwoju oświaty miasta jest 
jej współpraca z dużymi przedsiębiorstwami 
i  lokalnym biznesem. Zespół Szkół nr 1,  

który kształci fachowców, odpowiada na 
potrzeby dynamicznie rozwijających się lokal-
nych  przedsiębiorstw. Szkoła powinna nie 
tylko uczyć, ale i wychowywać. Wpajać mło-
dym ludziom moralne zasady zachowania się 
w codziennym życiu. Aktywny udział w życiu 
społecznym, patriotyzm, odwaga i prawość 
życia, rozległa wiedza i  zainteresowania, 
wytrwałość i naukowa pokora to walory, jakże 
potrzebne naszej młodzieży – akcentował 
wojewoda podlaski.

Podlaski kurator oświaty Jerzy Kiszkiel 
zaprezentował priorytety na najbliższy rok 
szkolny, który będzie rokiem „otwartej szko-
ły”, placówki otwartej na kulturę, sztukę, 
sport i  środowiska lokalne. Społeczności 
szkolnej w województwie podlaskim życzył 
sukcesów i zadowolenia w rozpoczynającym 
się nowym roku szkolnym.

– Edukacja musi być prowadzona nale-
życie i starannie, ale też w dobrych warun-
kach – akcentował starosta Snarski. – Ta 
inauguracja to kolejny krok do tworzenia 
w Bielsku ośrodka subregionalnego. Jednak 
samo określenie nas w  ten sposób jeszcze 

niewiele znaczy. Liczą się czyny, a nie słowa. 
Mam nadzieję, że zostaną one potwierdzone 
także konkretnym wsparciem, m.in. naszej 
bazy dydaktycznej – dodał.

Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław 
Borowski zachęcał młodych ludzi, aby ci 
zauważali możliwości, które daje im dziś 
i będzie dawało w przyszłości nasze miasto. 
Aby przyszłość wiązali ze swoim miastem.  
– Jako burmistrz nie mogę troszczyć się tylko 
o  „dziś”, lecz muszę myśleć też o naszym 
mieście za kolejne dziesiątki lat. Sukces mia-
sta nie jest możliwy bez zaangażowania jego 
mieszkańców – mówił.

Arcybiskup Sawa wskazał na potrzebę 
wzmocnienia autorytetu nauczyciela oraz sta-
bilności systemu wychowawczego. Przestrze-
gał przed eksperymentowaniem na uczniach. 
A  bp Tadeusz Pikus wskazał na potrzebę 
ukazywania młodym ludziom życiowych dróg, 
których jest wiele. Życzył młodzieży, aby 
potrafiła dobrze wybrać i wybrała tę jedną 
swoją własną drogę opartą na Chrystusie.

Przed publicznością z krótkim programem 
artystycznym wystąpili uczniowie pięciu biel-
skich szkół, Chór Pieśni Narodowej, który 
wykonał pieśń „Marsz Polonia” i  „Marsz 
Sybiraków”. Na zakończenie Andrzej Mar-
gański, dyrektor szkoły wyraził wdzięczność 
za wyróżnienie miasta i szkoły Wojewódzką 
Inauguracją. 

VIV

wydarzenia

Do sZkoły cZas

W Wojewódzkiej Inauguracji 
Roku Szkolnego 2015/16, 
która odbyła się w zespole 
Szkół nr 1 im. marszałka 
Józefa K. Piłsudskiego 
w Bielsku Podlaskim, 
wzięły udział władze oświatowe
i wojewódzkie, parlamentarzyści, 
zwierzchnicy Kościoła 
katolickiego i prawosławnego,
służby mundurowe i uczniowie 
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Półkolonie to dobrze zorganizowany czas

Nowy rok szkolny w województwie podla-
skim rozpoczęło ponad 146 tys. uczniów  
i ok. 24 tys. nauczycieli. Dzwonek zabrzmiał 
po raz pierwszy dla ponad 17 tys. pierwszo-
klasistów w szkołach podstawowych.

TO już koniec. Wracamy do szkół. Jednak 
wcale nie smutni – wręcz przeciwnie, 

pełni energii i zapału do nauki. Wszystko to 
za sprawą obozu formacyjno-rekreacyjnego 
organizowanego przez Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, 
dofinansowanego przez Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Odbył 
się on w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji 
w Broku w dniach od 15 do 28 sierpnia 2015 r. 

Każdy dzień rozpoczynał się gimnastyką 
oraz wspólną modlitwą. W  trakcie trwa-
nia kolonii było mnóstwo ciekawych zajęć.
Wychowawcy zadbali także o duchowy rozwój 
uczestników poprzez codzienne spotkania 
formacyjne. Każdego dnia uczestniczyliśmy 
w  Eucharystii, którą odprawiał ks. Prze- 
mysław Łoza. Mieliśmy również okazję sko-
rzystać z sakramentu pokuty, wziąć udział 
w Drodze Krzyżowej oraz adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Dzień zawsze kończyliśmy 
wspólną modlitwą oraz Apelem Jasnogórskim.

Uczestnicy mogli również wykazać się 
sprawnością fizyczną podczas przejścia parku 
linowego, zawodów sportowych, zajęć na 
siłowni, na kajakach czy na basenie w Ostro-
wi Mazowieckiej.

Podczas kolonii wyjechaliśmy do Warszawy, 
gdzie zwiedziliśmy Sejm, kościół św. Anny, 
Stare Miasto oraz Manufakturę Cukierków, 
w której każdy mógł zobaczyć, jak powstają 
cukierki, a także otrzymać słodki upominek.

Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, jed-
nak wierzymy, że rok szkolny minie równie 
szybko i już, już niedługo spotkamy się po 
raz kolejny na koloniach. Uczestnicy już dziś 
umawiają się na kolejny rok. 

Ewelina Wawrzyniak

Obóz formacyjno- 
-rekreacyjny KSm

Wakacje z Caritas na wesoło
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Wizyta na Starym Mieście w Warszawie

Przemarsz uczniów sokołowskich szkół

Sokołów PodlaSki

Ogólnopolska inauguracja i jubileusz  
sokołowskiej szkoły
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Poczty sztandarowe bielskich szkół

niedziela podlaska
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W homilii Ksiądz Biskup 
powiedział, że nadzie-
ją człowieka jest niebo, 

do którego zmierza on przez 
życie na ziemi. Niczego jednak, 
z  czego korzysta, nie wniesie 
z tego świata. Korzystanie z dóbr 
doczesnych ma tylko pomóc 
w  osiągnięciu dóbr wiecznych. 
Przypomniał także, iż bez Boga 
sami nie możemy osiągnąć nieba. 
Przywołując ewangeliczny frag-
ment o uzdrowieniu paralityka, 
Ksiądz Biskup powiedział, że 
Chrystus ma moc uzdrowienia 
całego człowieka, jednak zależy 
mu przede wszystkim na jego 
zdrowiu duchowym, czyli wol-
ności od grzechów. 

Dziękując za pomoc ludziom 
starszym i chorym, powiedział, 
że każdy musi uczyć się zarów-
no przychodzić innym z pomocą, 
jak też ją od innych przyjmo-
wać. Wzorem takiej postawy jest 
patron placówki św. Jan Paweł II. 

Historia Domu
Po Eucharystii, przy pomniku 
św. Jana Pawła II przed brańskim 
kościołem odmówiono modlitwę 
wstawienniczą i złożono kwiaty. 
Część oficjalna odbyła się nato-
miast w  zabytkowym budynku 
Domu Pomocy. Z historią Domu 
zebrani zapoznali się, słuchając 
wystąpienia dyrektor DPS Walen-
tyny Tokajuk, pełniącej tę funkcję 
29 lat, oraz oglądając prezentacje 
multimedialną. 

1 stycznia 1975  r. decyzją 
naczelnika powiatu bielskiego 
został powołany Państwowy 
Dom Rencistów w  Brańsku, 
przemianowany na Państwo-
wy Dom Pomocy Społecznej dla 
Przewlekle Chorych. Na stano-
wisko dyrektora została powo-
łana Jadwiga Ciechanowska. 
Naczelnik Miasta i Gminy Brańsk 
przekazał na ten cel budynki, 
w których mieścił się najpierw 

szpital, a  następnie izba poro-
dowa i ośrodek zdrowia. Pierw-
szych pensjonariuszy przyjęto 9 
czerwca 1975 r. W październiku 
1979  r. obowiązki kierownika 
przejął Tadeusz Łapieński. Podjął 
on starania o  budowę nowego 
obiektu, uwieńczone wydaniem 
zgody przez wojewodę białostoc-

kiego w  czerwcu 1981  r. Jego 
następcą został Józef Kosiński, 
który pomimo pogarszania się 
stanu istniejących obiektów, cią-
gle nie mógł rozpocząć budowy.

W lutym 1986 r. funkcję dyrek-
tora placówki objęła Walentyna 
Tokajuk. Już w  sierpniu rozpo-
częły się prace budowlane, które 
trwały do 1995  r. Nowy budy-
nek dla 74 pensjonariuszy został 
oddany do użytku 1 stycznia 
1999 r. Dom Pomocy Społecznej 
stał się jednostką organizacyjną 
podległą Zarządowi Powiatu Biel-
skiego. Przeprowadzone prace 
pozwoliły uzyskać dodatkowych 
40 miejsc dla osób przewlekle 
chorych.

Godna starość 
W ośrodku są dobre warun-
ki mieszkalne, baza socjalna, 
gabinet do rehabilitacji, sala 
fizykoterapii, hydroterapii oraz 
sala gimnastyczna, biblioteka 
i  kaplica. Podkreślono wysiłki 
mające na celu zapewnienie 
opieki duchowej ze strony kape-
lanów: katolickiego ks. prał. 
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Poświęcenie nowych tablic na grobach żołnierzy

Bp Tadeusz Pikus gratuluje nagrodzonym pracownikom

40 lat Domu pomocy społecZnej w Brańsku
2 września świętowano 40-lecie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku 
oraz 10-lecie nadania mu imienia Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła eucharystia, 
celebrowana w miejscowej świątyni parafialnej przez bp. tadeusza Pikusa

U roczystości rozpoczął koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu 

„Kapeli znad Baryczy”, która wykonała 
również specjalnie napisany utwór 
wspominający 5. Wileńską Bryga- 
dę AK. Organizatorzy, którymi byli: 
proboszcz w Śledzianowie ks. Krzysz-
tof Kościelecki, Krzysztof Tołwiński 
i Kazimierz Zalewski, przypomnieli 
heroizm żołnierzy wywodzących się 
z Wileńszczyzny, walczących o praw-
dziwie wolną Polskę. 

Do uczestników uroczystości 
w Śledzianowie przesłanie skiero-
wał prezydent RP Andrzej Duda. 
Napisał w nim: „Bardzo się cieszę, że 
mieszkańcy regionu o tak wielkich 
zasługach dla zrywów niepodległo-
ściowych czczą pamięć Żołnierzy 
Wyklętych. Podkomendni majora 
Zygmunta Szendzielarza – «Łupasz-
ki” zapisali jedną z najpiękniejszych 
i najbardziej tragicznych kart w dzie-
jach polskiego antykomunistyczne-
go podziemia zbrojnego. Nieustan-
nie tocząc walki z przeważającymi 
siłami nieprzyjaciela, zdołali utrzy-
mać się w terenie i zadać wiele bole-
snych ciosów wrogom naszej Ojczy-
zny. Było to możliwe dzięki oparciu 
i pomocy, jakich udzieliła im patrio-
tycznie nastawiona ludność Podla-
sia. Podobnie jak 80 lat wcześniej 

podczas powstania styczniowego, 
tak również w okresie komunistycz-
nego zniewolenia tutejsi obywatele 
zawsze wierni Rzeczypospolitej do 
końca wspierali obrońców polskiego 
honoru. Pragnę dzisiaj wyrazić naj-
wyższą cześć żołnierzom 5. Wileń-
skiej Brygady Armii Krajowej oraz 
wszystkim osobom cywilnym, które 
w tamtych dramatycznych czasach 
udzieliły im pomocy. Składam hołd 
pamięci poległym na polu walki 
i zamordowanym w ubeckich kaza-
matach. Chwała Bohaterom”. Słowa 
łączności przekazał także prezes PiS 
Jarosław Kaczyński. Napisał w nich, 
że postawa tamtejszych żołnierzy 
jest lekcją, którą od nich otrzyma-
liśmy. „Jest lekcją dojrzałego zaan-
gażowanego patriotyzmu, przypo-
mnieniem o obowiązku pracy dla 
Polski, nałożonym na nas przez tych, 
wobec których zaciągnęliśmy dług 
wdzięczności za wolną Polskę i naszą 
narodową tożsamość”. 

W homilii bp Antoni Dydycz przy-
pomniał historię żołnierzy 5. Wileń-
skiej Brygady Armii Krajowej, któ-
rzy najpierw w walce z Niemcami, 
a następnie z okupantem sowieckim 
walczyli z nadzieją i pragnieniem 
wolności, poświęcając swoje rodzi-
ny, zdrowie i życie. Kapituła Ryngra-

fu Żołnierzy Wyklętych dziękując 
za wszystkie lekcje patriotyzmu, 
których przez lata swego duszpa-
sterzowania udzielal bp Antoni 
Dydycz, odznaczyła go tym znakiem 
Matki Bożej Ostrobramskiej i Orła 
w  Koronie, który nosili żołnierze  
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. 
Ryngraf otrzymała również parafia 
Śledzianów z jej proboszczem ks. Krzy- 
sztofem Kościeleckim w podzięce za 
kultywowanie pamięci o poległych 
bohaterach, zespół „Kapela znad 
Baryczy” za wieloletnie świadectwo 
wiary i patriotyzmu uwidaczniane 
w ich muzyce oraz przedsiębiorca 
Dariusz Łuczaj za pomoc w utrwa-
laniu pamięci narodowej. 

Poświęcenia nowych tablic na 
grobie poległych żołnierzy doko-
nał bp Antoni Dydycz. Swoimi 
wspomnieniami podzielił się jeden 
z  kombatantów, pamiętający żoł-
nierzy AK, w tym „Łupaszkę” i „Inkę”. 
Odbył się apel poległych. Podjęto 
także decyzje o dalszych poszukiwa-
niach i odnawianiu innych grobów 
partyzanckich. W uroczystościach 
uczestniczył Burmistrz Drohiczyna, 
harcerze, kombatanci oraz miesz-
kańcy okolicznych miejscowości 
i goście.  

Ks. Artur Płachno 

70. rocznica bitwy pod miodusami
Uroczystość w Śledzianowie przypomniała heroizm żołnierzy 
wywodzących się z Wileńszczyzny, walczących też na Podlasiu 
o prawdziwie wolną Polskę, której się nie doczekali. 
Oddali życie, nie mając normalnego pogrzebu i grobu 

Janusza Łoniewskiego i prawo-
sławnego ks. Jerzego Charyto-
niuka oraz całego personelu, aby 
wypełniać mieszkańcom pustkę 
spowodowaną oddaleniem lub 
utratą rodziny. W  2005  r. DPS 
w  Brańsku otrzymał imię Jana 
Pawła II, który – jak to podkreś- 
lono – ukazał swoim życiem 
godne podchodzenie do starości 
i cierpienia, a jego wyniesienie na 
ołtarze pokazało, że wstawia się 
u Boga za potrzebującymi.

Goście i pensjonariusze
W uroczystościach wziął udział 
wojewoda podlaski Andrzej 
Meyer, który wręczył odznaczenia 
państwowe przyznane przez Pre-
zydenta RP: Srebrny Krzyż Zasłu-
gi – Walentynie Tokajuk oraz 30 
Złotych Medali za Długoletnią 
Służbę – pracownikom ośrodka. 
Obecne były także władze samo-
rządowe powiatu bielskiego oraz 
Miasta i Gminy Brańsk, przedsta-
wiciele innych DPS-ów, służby 
zdrowia, służb mundurowych, 
zakładów pomagających, insty-
tucji oraz pensjonariusze. 

Dyrektor brańskiego DPS wspom- 
niała zmarłych pracowników 
i  pensjonariuszy, a  obecnym 
przekazała wyrazy podziękowa-
nia za zaangażowanie. Zarówno 
w kościele, jak też na zakończenie 
części oficjalnej wystąpił chórek 
złożony z pracowników. Wystą-
pili też pensjonariusze, którzy 
wykonane przez siebie upominki 
przekazali przybyłym gościom. 

We wrześniu tego roku 40-lecie 
istnienia obchodzą również inne 
Domy Pomocy Społecznej znajdu-
jące się na terenie diecezji dro-
hiczyńskiej: w  Siemiatyczach 
i Sokołowie Podlaskim.  I

JAn KRAKOWSKI

Część oficjalna uroczystości odbyła się w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej
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W ostatnią niedzielę sierpnia 
zebrali się okoliczni mieszkań-

cy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, nauczyciele i uczniowie 
na Mszy św. polowej przy pomniku 
powstańców styczniowych. Mszę św.  
odprawiał miejscowy ks. proboszcz 
Jan Henryk Bałdyga wraz z ks. Lud- 
wikiem Olszewskim. Organizatorem 
przedsięwzięcia, już po raz kolejny, 
był Krzysztof Tołwiński, którego 
pradziadek walczył w powstaniu. 

– W 1926  r. potomkowie tych, 
którzy stanęli, oraz tych, któ-
rzy polegli w  tzw. wygonowskiej 
potrzebie w  1863  r., staraniem 
Teatru Ludowego w Lubiejkach na 
bratniej mogile wznieśli ten obe-
lisk. W okresie międzywojennym 
w każdą ostatnią niedzielę sierpnia 
modlono się przy tym pomniku. 
W 2010  r. we współpracy z wła-
dzami gminy Boćki wróciliśmy do 
tej tradycji – opowiadał inicjator 
uroczystości. Pomnik stoi niedaleko 
miejsca, gdzie w 1863  r. prawie 
400-osobowy oddział powstańców 

ochotników, rekrutujących się z oko-
licznych zaścianków i wsi, rozłożył 
się w lesie na zasadzkę. Celem miała 
być IX Rota sofijskiego pułku w sile 
200 osób plus furgony z mieniem 
skonfiskowanym w ramach dziesię-
cioprocentowego carskiego podatku. 
Po wejściu kolumny carskiej do lasu 
rozpoczęła się strzelanina i  atak 
kosynierów, niestety ochotnicy nie 
dotrzymali pola regularnej armii, 
mimo wielkiego wysiłku oddziału 
powstańczego, dowodzonego przez 
byłego porucznika armii carskiej 
Antoniego Barancewicza. 

„Jako naród jesteśmy tacy sami, 
jak ci ludzie w 1863  r. – mówił 
Krzysztof Tołwiński. Dzisiaj ocze-
kuje się od nas podobnych zacho-
wań. Mamy podobne dylematy, czy 
walczyć, czy iść na układ. Potem 
historia powtarzała się wielokrot-
nie (...). W 1945 r. otworzyła się ta 
sama karta historii. Przyszli żoł-
nierze tymi samymi szlakami, jak 
niegdyś, tymi samymi zaściankami, 
dom w dom, nazwisko w nazwisko. 

Jaka nauka płynie z tych wydarzeń? 
Musimy uwierzyć w siebie, w naród. 
Siła jest w naszym narodzie. Ojczy-
zna jest naszym wspólnym obo-
wiązkiem. A dzisiaj Ojczyzna ocze-
kuje takiej postawy jak w 1863 r., 
by wykorzystać szanse, jakie przed 
nami stoją. Nie pytać obcych, co 
mamy robić. Zapytać siebie, każ-
dego z nas. Módlmy się, by Bóg 
obdarzył nasz naród mądrością”.

Pamięć w rocznicę powstańczej 
bitwy celebrują księża z  parafii 
Boćki, wspólnota gminy Boćki, 
sołectwa oraz okoliczni mieszkańcy, 
potomkowie tych, co mieli wówczas 
odwagę zmagać się z zaborcą o wol-
ność. Duży wkład przygotowania 
wnoszą członkowie stowarzyszenia 
– młodzi potomkowie powstańców 
– Kawaleria Ziemi Siemiatyckiej. 

Teresa Modzelewska
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Spotkanie przy bratniej mogile 
pod Wygonowem

 Przed Rokiem miłosierdzia 

ucZynki wZGlęDem DusZy: wątpiącym DoBrZe raDZić (3)

O twieram katalog z pobożny-
mi książkami. Oprócz tych 
religijnych widzę poradniki 

z wielu dziedzin życia. Zawsze 
były modne. „Dobre rady zawsze 
w  cenie”. To jakby echo nauk 
mędrca „Bardziej niż bracia 
i opiekunowie cenna jest rada” 
(por. Syr 40,25).

Lubimy doradzać, bo to 
przecież forma pomocy. Często 
też sposób, by pozostawić po 
sobie ślad w  ludzkiej pamięci. 
Może rzadziej prosimy o  radę 
w naszych wątpliwościach.

Wątpliwości są czymś natu-
ralnym. Nie należy panikować 

czy popadać w  rozpacz. Warto 
szukać rady u  osoby wiary-
godnej, która spotkała Jezusa, 
która na Ewangelii oparła swoje 
życie, która wskaże wątpiącemu 
prawdziwe Dobro i świadectwem 
pokaże najlepsze rozwiązanie. 
Jeśli więc chcę komuś radzić, to 
takim mam być.

Udzielenie dobrej rady wątpią-
cemu zakłada rozmowę, otwarcie 
uszu i serca, by wysłuchać, dobrze 
uformowanym sumieniem roze-
znać i udzielić zbawiennej rady. 
Czy zawsze mam gotową dobrą 
radę? Radzę dlatego, że jestem 
lepszy, doskonalszy? Ileż w tym 

radzeniu potrzeba pokory, kom-
petencji i miłości – dla dobra wąt-
piącego.

Udzielenie dobrej rady to 
posługa uczniów Pana względem 
bliźnich wątpiących w sprawach 
Bożych, czy też podejmujących 
ważne decyzje życiowe. To jakby 
wskazać bezpieczną kładkę przez 
wartkie nury rzeki życia. To naśla-
dować Maryję w posłudze radze-
nia: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
Syn mój wam powie” (J 2,5). Ta 
rada jest najlepsza, bo prowadzi do 
Jezusa i przez cele doczesne – do 
naszego celu ostatecznego.

Ks. Jarosław Rzymski

Uczcili pamięć powstańców


