
1

numer 5 (29)

Maj
2016

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Historia naszego kraju to kręta 
ścieżka wyłożona kostkami bogatej 
tradycji, sukcesów, ale też gorzkich 
porażek. Ostatecznie jednak zawiły 
szlak wiedzie ku zwycięstwu. Po-
lacy mają szczęście żyć w wolnej, 
niepodległej ojczyźnie – to efekt 
starań wielu pokoleń, którzy za 
ukochaną ojczyznę nie wahali się 
oddać tego co najcenniejsze – oso-
bistego szczęścia a nawet życia. 
Choć nazwiska wielu z nich zaginęły 
w odmętach zawiłej polskiej historii, 
pamięć o tych, ludziach, ich czynach 
oraz odwadze na zawsze utrwalone 
zostały w symbolach polskości.  Jed-
nym z takich symboli polskości jest 
Konstytucja 3 Maja – pierwszy tego 
typu spisany akt prawny w Europie, 
drugi na świecie. Konstytucja stano-
wiąca akt niezwykłej odwagi, będąca 
wyrazem troski o dobro ojczyzny, 

wyrażająca potrzebę reform, miała 
być pierwszym krokiem ku naprawie 
polskiej państwowości. Koleje losu 
uniemożliwiły dopełnienie tego pro-
cesu, niemniej jednak obrady Sejmu 
Czteroletniego na zawsze weszły do 
kanonu najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski.

Dziś żyjąc w wolnym, de-
mokratycznym kraju Polacy nadal 
pamiętają o tym doniosłym wyda-
rzeniu. W tym roku we wszystkich 
częściach kraju świętowano 225 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, w tym w Hajnówce. Obchody 
upamiętniające uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja rozpoczęły się Świętą 
Liturgią i Nabożeństwem Dziękczyn-
nym w Intencji Ojczyzny w Soborze 
Świętej Trójcy oraz Uroczystą Mszą 
w Intencji Ojczyzny w Kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Hajno-

Obchody Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

wianie tłumnie uczestniczyli w obu 
nabożeństwach– rodziny z dziećmi, 
starsi i młodsi wspólnie świętowali 
to niezwykłe wydarzenie w historii 
Polski. Tuż po tym większość z nich 
wzięła udział w uroczystej procesji 
do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja 
w Parku Miejskim. Pochód otwierała 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa 
Romaniuka i Mażoretki.

Główna uroczystość pod Obeli-
skiem rozpoczęła się Hymnem Naro-
dowym w wykonaniu Orkiestry Dętej. 
Wszystkich uczestników uroczystości 
gorąco powitał Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak. W swoim 
wystąpieniu burmistrz przypomniał 
kontekst historyczny uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, podkreślił ragę 
aktu, jej wpływ na dalsze koleje losu 
Polski, na polską kulturę i sztukę, 

która pomimo braku państwowości 
przetrwała, tworzona ku pokrzepieniu 
serc. Mamy to szczęście spotkać się 
w dniu święta Konstytucji 3 Maja. 
Światli ludzie oświecenia polskiego 
w tamtym czasie zrozumieli, że 
sprawy Rzeczpospolitej idą w złym 
kierunku. Zdawali sobie sprawę z tego, 
że początkiem naprawy Rzeczpo-
spolitej powinna być solidna ustawa 
zasadnicza jaką jest konstytucja. 
Dziś, kiedy mówimy o konstytucji, 
ustawie zasadniczej, jest to rzecz 
oczywista dla nas, dla prawników, 
ale 225 lat temu było to podejście 
bardzo nowatorskie. Możemy się 
szczycić, że nasi przodkowie wśród 
tamtych mieszkańców Rzeczpospolitej  
znaleźli się, tak światli ludzie, którzy 
zdawali sobie z tego sprawę, potrafili 
Konstytucję przygotować w sposób 
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Dnia 5 maja 2016r. o godz. 
13:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce odbyła 
się XV, nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego, w trakcie 
której Rada Powiatu rozpatrzyła 
wniosek Starosty Hajnowskiego 
o odwołanie Wicestarosty i członków 
Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Rada 
odwołuje Wicestarostę oraz członków 
Zarządu  zwykłą większością głosów, 
w głosowaniu tajnym. W drodze 
tajnego głosowania  Rada zdecy-
dowała o odwołaniu  Wicestarosty 
(9 głosów „za”, 8 „przeciw”) oraz 
członków Zarządu (odbyły się trzy 
głosowania, każdorazowo wynik: 9 
głosów „za”, 8 „przeciw”).

W dalszej części obrad Rada – 
na wniosek Starosty Hajnowskiego, 
przystąpiła do procedury wyboru 
członków Zarządu Powiatu Haj-
nowskiego. Rada Powiatu dokonuje 
wyboru członków Zarządu zwykłą 
większością głosów, w głosowa-
niu tajnym, na wniosek Starosty 
Hajnowskiego. Starosta Mirosław 

Romaniuk zgłosił kandydaturę Jadwigi 
Dąbrowskiej na Wicestarostę, zaś na 
pozostałych członków Zarządu kan-
dydatury radnych: Jana Admaczuka, 
Olgi Rygorowicz i Barbary Zdzisławy 
Wasiluk.  Rada w głosowaniu tajnym 
dokonała wyboru członków Zarządu 
w następującym składzie:

Wicestarosta: Jadwiga Dąbro- 
wska (wybór dokonany większością 
głosów 9 „za”, 8 „przeciw”)

Pozostali członkowie Zarządu:
Jan Adamczuk  (wybór doko-

nany większością głosów 9 „za”, 8 
„przeciw”)

Olga Rygorowicz  (wybór do-
konany większością głosów 11 „za”, 
5 „przeciw”, 1”wstrzymujący się”)

Barbara Zdzisława Wasiluk  

Nowy skład Zarządu 
Powiatu Hajnowskiego
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Jubileuszowy 35 Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już za nami

Śpiew cerkiewny jest skarbem Cerkwi prawosławnej. 
- Wielce Błogosławiony Sawa

Tegoroczne spotkanie z pięk-
ną muzyką cerkiewną odbyło się 
w dniach 9-14 maja. Za nami 
kilkudniowe przesłuchania, liczne 
koncerty oraz wystawa „Zajrzeć 
w głąb siebie” autorstwa osadzonych 
z Aresztu Śledczego w Hajnówce.
Uroczysta inauguracja jubi-
leuszowego festiwalu odbyła 
się 9 maja w Soborze Świętej 
Trójcy. Zaproszenie na koncert 
inauguracyjny przyjęli: zwierzchnik 
cerkwi prawosławnej Jego Eksce-
lencja Wielce Błogosławiony Sawa 
Metropolita Warszawski i całej Polski, 
Prawosławny Ordynariusz Wojska 
Polskiego Jego Ekscelencja Biskup 
Siemiatycki Jerzy, Jego Ekscelencja 
Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, 

politycy, przedstawiciele ducho-
wieństwa ob  u wyznań, samo-
rządów województwa podlaskiego 
i podległych im jednostek, służb 

mundurowych, a także sponsorzy.
- Rozpoczynając Festiwal - 

inaugurujemy mistyczną liturgię, 
bowiem śpiew jest najwspanial-

szą formą duchowej radości, jaką 
człowiek może wyrazić. Łączy on 
człowieka z jego stwórcą - Bogiem. 
– stwierdził metropolita Sawa. – Fe-
stiwal Hajnowski przyczynia się do 
poznawania przez współczesnych 
bogactwa duchowej kultury, zapo-
znając się z przykładami duchowego 
piękna naszych przodków, staje 
się swoistym balsamem kojącym 
obolałą duszę człowieka. Watro 
tu przytoczyć piękne słowa Św. 
Proklusa: „Śpiew psalmu likwiduje 
zmartwienia duszy, wyrywa z korze-
niami przygnębienie, usuwa niepokój, 
uśmierza ból, leczy zbędne troski, 
prostuje tych, których doświadczyły 
problemy życiowe, grzeszników 
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Jubileuszowy 35 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już za nami
skłania do nawrócenia, wzbudza 
pobożność, wprowadza ład w pań-
stwie, klasztorom dodaje mocy, 
uczy łagodności, umacnia miłość 
bliźniego, uzdalnia do cierpliwości, 
podnosi ku niebu, uświęca kapła-
nów, wypędza szatana, wprowadza 
w Boże tajemnice”. (…) Śpiew 
cerkiewny jest skarbem Cerkwi 
prawosławnej. Z nim czujemy się 
dobrze i dlatego przekazujemy go 
nowym pokoleniom. W śpiewie 
uczestniczy ciało, umysł i dusza. (...) 

Podczas inauguracji festiwalu 
Metropolita Sawa pobłogosławił 
chórzystów, komisję i słuchaczy. 
Tradycją się stało, iż hajnowski 
festiwal otwiera gospodarz mia-
sta. Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta 
Hajnówka powitał zebranych w So-
borze. - Jest to duże wydarzenie 
artystyczne, kulturalne, ale też 
bardzo duże wydarzenie religijne. 
Festiwal muzyki cerkiewnej jest 
wydarzeniem szczególnym. Świad-
czy o tym błogosławieństwo Jego 
Eminencji Wielce Błogosławionego 
Sawy, oraz wielokrotny patronat, 
jakim objęli go prezydenci Polski: 
Aleksander Kwaśniewski, Bronisław 
Komorowski, dziś Andrzej Duda. 
Głos zabrał również wielokrotnie 
obecny na festiwalu Wicemarszałek 
Maciej Żywno.

 
Jubileuszowa edycja festiwalu 

to wspaniała okazja do odznaczenia 
setnego Kawalera Orderu ECCE 
HOMO. To wspaniałe wyróżnienie 
otrzymał Jego Ekscelencja Wielce 
Błogosławiony Sawa Metropo-
lita Warszawski i całej Polski. 
Odznaczenia dokonał ks. Roman 
Pawlas sekretarz Kapituły Orderu 
Ecce Homo.

 Wzorcem lat ubiegłych, 
podczas Festiwalu wręczono 
nagrody im. księcia Ostrogskie-
go. Wyróżnienia przyznawane są 
za zasługi w rozwoju myśli, kultury 
i duchowości prawosławia oraz za 
działalność na rzecz jednoczenia 
chrześcijan. Laureatów wybiera 
kapituła skupiona przy redakcji mie-
sięcznika „Przegląd Prawosławny”. 
W tym roku zdecydowano przyznać 
pięć odznaczeń:
• Prof. filozofii Souheil Farah, 
• Siergiija Bujczyk
• Archimandryta dr hab. Warso-

nofiusz (Bazyli Doroszkiewicz)
• Metropolita Włodzimierz, 

wikariusz diecezji kijowskiej
•  Stowarzyszenie Rodzin Ofiar 

Pomordowanych przez Zbrojne 
Podziemie w 1946 roku 

Uroczystego wręczenia ho-
norowych medali i dyplomów 
dokonali Eugeniusz Czykwin i Anna 
Radziukiewicz.

W drugiej, i jakże oczekiwanej, 
części inauguracji jubileuszowego 
festiwalu wystąpił wspaniały Chór 
Moskiewskiego Państwowego 
Konserwatorium Muzycznego im. 
P. Czajkowskiego z Rosji.

Przez kolejne cztery dni w So-
borze św. Trójcy w Hajnówce trwały 
przesłuchania konkursowe. Przed 
publicznością i jury zaprezentowało 
się 29 chórów z Białorusi, Gruzji, 

Łotwy, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Pol-
ski.  Trzy chóry z Hajnówki. Łącznie 
wystąpiło ponad 700, chórzystów. 
Śpiewali najpiękniej jak potrafili, do-
starczając niezapomnianych wrażeń 
artystycznych i duchowych licznie 
zebranej publiczności. Wszystkim 
wykonawcom przysłuchiwało się 
międzynarodowe Jury w składzie: 
Ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk - prze-
wodniczący, Ks. dr Alexandrel Barnea  
(Rumunia), doc. Władimir Lebiecki 
(Białoruś), Ireneusz Ławreszuk, 
(Polska), prof. dr. hab. Grzegorz 
Pecka (Polska), Ivan Taranienko 
(Ukraina), prof. dr hab. Włodzimierz 
Wołosiuk (Polska), ks. Mitrat Jerzy 
Mackiewicz (Polska). Po przesłu-
chaniach konkursowych komisja 
podkreśliła różnobarwny i bardzo 
wysoki poziom artystyczny wystę-
pujących chórów. Cieszy fakt licznej 
reprezentacji chórów parafialnych 
zarówno miejskich jak i wiejskich. 
Jednakże przewodniczący podkreślił, 
iż muzyka cerkiewna ma swoją 
bardzo bogatą, wiekową tradycję, 
którą należałoby docenić. - Ostatnio 
zbyt dużo prezentowano utworów, 
współczesnych, które nie zawsze 
odpowiadają muzyce cerkiewnej. 
Mało zwraca się uwagę na dobór 
właściwego repertuaru – na utwory, 
które były chronione przez cerkiew 
prawosławną. Nowoczesność często 
wnosi elementy niezupełne istotne 
z tradycją cerkiewną. 

Gratulujemy wszystkich zwy-
cięzcom, a w szczególności naszym 
rodzimym chórom. Cieszymy się, że 
międzynarodowa komisja doceniła 
ich piękne głosy. 

Festiwal to nie tylko przesłu-
chania konkursowe. W tym roku 
chóry dały wiele koncertów w kilku 
miejscowościach: w Czeremsze, 
w Ełku, w Bielsku Podlaskim, 
w Gródku, w Michałowie, w Sokół-
ce, w Kleszczelach, w Białowieży, 
w Narwi i w Warszawie. W tym roku 
również w hajnowskim amfiteatrze 
miejskim. Niewątpliwie perełką 
festiwalu jest Koncert Plenerowy  
w Białowieży. „Uczta folklorystyczna” 
z pewnością należy do tych, które 
na długo pozostają w pamięci. 
W pięknej scenerii prastarej pusz-
czy wystąpiło sześć zespołów. 
Chóry zaprezentowały się w mię-
dzynarodowym, ludowym, nawet 
żartobliwym repertuarze. Niepowta-
rzalną scenerię, która nadała magii 
całemu wydarzeniu, przygotowało 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Ludowej w Czeremsze. 

Podsumowanie tegorocznej 
edycji odbyło się w sobotę 14 
maja w Soborze Świętej Trójcy 
w Hajnówce. Zebraną publiczność 
oraz dostojnych gości powitał 
Włodzimierz Pietroczuk, Wiceprze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Festiwalu, w imie-
niu organizatorów podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, by festiwal odbył się na 
tak wysokim poziomie. Również 
goście podziękowali organizatorom 
za zaproszenie i przygotowanie tak 
pięknego wydarzenia kulturalno-
-duchowego. 

- Jest to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń kulturowych 
w naszym regionie – podkreślił 
Dyrektor Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego. Anatol 
Wappa i Dyrektor Elżbieta Filipowicz 
wręczyli organizatorom (mitratowi 
Michałowi Niegierewiczowi i Ana-
tolowi Ochryciukowi – Prezesowi 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Cerkiewnej) pamiątkowe grawertony.

Tradycją się stało, iż podczas 
koncertu galowego prezentują się 
laureaci festiwalu. Koncert rozpo-
czął się Modlitwą Pańską „Otcze 
nas” w wykonaniu Dziecięco-mło-
dzieżowego chłopięcego Chóru 
„Cantus” z Moskwy (Rosja). Przed 
publicznością zaprezentowało się 
dwanaście chórów. Międzynaro-
dowy Festiwal Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej w 2016 roku 
zamknął zdobywca nagrody Grand 
Prix - Akademicki chór studentów 
Charkowskiej Państwowej Akademii 
Kultury z Charkowa (Ukraina).

 - Usłyszeliśmy różne chóry 
parafii wiejskich, miejskich, chóry 
inne – powiedział na zakończenie 
Jego Ekscelencja Jerzy Biskup Sie-
miatycki, Prawosławny Ordynariusz 
Wojska Polskiego. - Usłyszeliśmy 
doskonały profesjonalizm chórów 
akademickich, zespołów muzycznych. 
Wszystkie te chóry łączy zamiłowa-
nie do śpiewu cerkiewnego. Bo to 
nawet nie muzyka, ale śpiew. Nie 
ma piękniejszego instrumentu niż 
ludzki głos. Jak pięknie nie brzmia-
łaby orkiestra – to nie zabrzmi 
ona tak, jak brzmią ludzkie głosy. 
Dlatego w cerkwi prawosławnej 
nigdy nie wprowadzono żadnych 
instrumentów, bo „śpiewamy Bogu 
póki jesteśmy....

ORGANIZATORZY:
Społeczny Komitet Organizacyjny, 
Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki 
Cerkiewnej” 
Hajnowski Dom Kultury 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Parafia Prawosławna Świętej Trójcy 
w Hajnówce 
Bractwo Młodzieżowe przy Parafii 
Świętej Trójcy w Hajnówce 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska
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Dobry fach w ręku oraz solidne 
wykształcenie to niezbędne atuty, 
by z impetem wkroczyć na rynek 
pracy. Wybór odpowiedniego kierunku 
kształcenia, zgodnego z wymaga-
niami rynku pracy to krok pierwszy, 
najważniejszy w życiu zawodowym 
każdego człowieka. Ostatnie trendy 
na rynku pracy wskazują, że szcze-
gólnie w cenie jest wykształcenie 
techniczne. Naprzeciw oczekiwaniom 
pracodawców wychodzą placówki 
oświatowe, proponując przyszłym 
abiturientom atrakcyjne kierunki 
kształcenia. Także te w powiecie 
hajnowskim – tak jak Zespół Szkół 
Zawodowych w Hajnówce.

Historia szkoły jest bardzo 
długa i bogata zarówno pod wzglę-
dem oddziaływania społecznego jak 
i przemian organizacyjnych. Ze szkoły 
typowo drzewnej, później drzewno-
-mechanicznej, powstał Zespół Szkół 
Zawodowych kształcący w zawodach: 
technik technologii drewna, technik 
mechanik, technik ekonomista, technik 
informatyk, technik budownictwa, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz ostatnio technik 
logistyk. W ciągu ostatnich lat nie 
mieliśmy naboru do technikum 
technologii drewna- mówi Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych Eugenia 

Technikum drzewne wraca do łask
Karwowska - Myślę, że teraz to się 
zmieni  dzięki porozumieniu, jakie 
szkoła podpisała z fabryką FORTE.

Porozumienie o współpracy 
zwarte zostało 14 marca, jego celem 
jest podniesienie kształcenia zawo-
dowego uczniów oraz zwiększenie 
zainteresowania młodzieży nauką 
przedmiotów ścisłych i związanym 
z tym szkoleniem zawodowym 
i technicznym.  Dzięki porozumieniu 
uczniowie, którzy w roku szkolnym 
2016/2017 zdecydują się kontynu-
ować naukę w technikum drzewnym 
mogą liczyć na kompleksową pomoc 
w zakresie zdobywania wiedzy 
teoretycznej jak też doświadczenia 
zawodowego.  Zakres podpisanej 
umowy przewiduje bowiem możliwość 
organizowania praktyk zawodowych 
w FORTE, współfinansowania zakupu 
podręczników dla uczniów klas pierw-
szych o kierunku technik technologii 
drewna przez przedsiębiorstwo 
oraz sfinansowania przez FORTE 
stypendiów naukowych oraz nagród 
dla uczniów osiągających najlepsze 
wyniki w nauce w kierunku kształce-
nia technik technologii drewna oraz 
najlepszą ocenę z praktyk odbytych 
w firmie. Szeroka współpraca szkoły 
z przedsiębiorstwem sprawia, że 
kierunek kształcenia technik tech-

nologii drewna wyrasta na jednego 
z tych, który przyszłym absolwentom 
zapewni pracę w przyszłości. 

Ale porozumienie z firmą FORTE 
to nie jedyny sukces szkoły w zakre-
sie współpracy z przedsiębiorcami. 
W celu wsparcia uczniów w osiąganiu 
praktycznych umiejętności, szkoła 
chętnie współpracuje również z in-
nymi firmami. M.in. z firmą PRONAR  
z Narwi - w zakresie promocji i po-
pularyzacji kształcenia zawodowego 
w kierunku technik mechanik, ponadto 
uczniowie mają możliwość odbycia 
praktyk, w ramach czego otrzymują 
wynagrodzenie za pracę. Szkoła 
współpracuje również z przedsię-
biorstwem DANWOOD S.A. w Bielsku 
Podlaskim – w zakresie zdobycia 
praktycznej wiedzy w ramach praktyk 
zawodowych w firmie DANWOOD czy 
organizacji akademii budowlanej, 
czyli spotkań uczniów technikum 
budowlanego z dostawcami mate-
riałów budowlanych zapoznających 
ich z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Ponadto najlepsi 
uczniowie osiągający wysoką średnią 
z przedmiotów zawodowych mogą 
liczyć na stypendium ufundowane 
przez firmę a także dofinansowanie 
dodatkowych zajęć z języka nie-
mieckiego. 

Z kolei uczniowie technikum 
mechanicznego mają możliwość 
zdobycia praktycznych umiejętności 
podczas zagranicznych staży w ramach 
programu ERASMUS+ - ZSZ w Hajnów-
ce aktywnie współpracuje z Cechem 
Kształcenia i Centrum Wspierania 
Rzemiosła w Götz w Niemczech. 
Trzytygodniowe praktyki dzięki pracy 
na nowoczesnym sprzęcie pozwalają 
uczniom na zdobycie doświadczenia 
zawodowego oraz zdobycie nowych lub 
podniesienie posiadanych kwalifikacji np: 
spawanie metodą MIG/MAG, spawanie 
ręczne łukiem elektrycznym, spawanie 
metodą TIG oraz uzyskanie dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje uznawane 
na rynku polskim i wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Poza praktyczną 
nauką zawodu, wyjazd to doskonała 
nauka samodzielności, podniesienie 
kompetencji językowych, a także po-
znanie kultury i życia codziennego kraju 
gospodarza praktyk. Poza nauką zawodu 
uczniowie są objęci programem kultu-
ralno  - wychowawczym . Uczestnictwo 
w praktykach nie wiąże się z żadnymi 
kosztami- wręcz przeciwnie, uczniowie 
otrzymują kieszonkowe. W praktykach 
uczestniczyło dotychczas 32 uczniów, 
kolejna edycja odbędzie się w nowym 
roku szkolnym w miesiącach marzec 
- kwiecień. 

Aktywność ZSZ w Hajnówce 
w zakresie współpracy z przed-
siębiorcami z regionu wpisuje się 
w model nowoczesnego kształcenia, 
w którym praktyczna nauka zawodu 
jest pierwiastkiem równorzędnym 
w stosunku do teoretycznej wiedzy. 
Bo doświadczenie zawodowe to 
towar niezwykle pożądany na rynku 
pracy – dzięki współpracy szkoły 
z przedsiębiorcami młodzi ludzie, 
będący dopiero na początku swojej 
ścieżki zawodowej, mają łatwiejszy 
start w życie zawodowe. Z kolei dla 
przedsiębiorcy inwestycja w ucznia 
to szansa na pozyskanie wykwalifi-
kowanej kadry, posiadającej wiedzę 
teoretyczną i praktyczną.

Rekrutacja trwa. Wszystkich 
zainteresowanych szczegółami 
porozumienia zapraszamy do kon-
taktu ze szkołą. Przyszłych adeptów 
zachęcamy także do lektury „Informa-
tora dla szkół”, opracowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 
dostępnego na stronie powiatu, 
w zakładce „Oświata”. W informatorze 
znajdziecie pełną ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
– bo nauka w hajnowskich szkołach 
to trafny wybór. 

Katarzyna Nikołajuk
 

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce wspiera rozwój turystyki 
w regionie na różne sposoby - po-
przez realizację projektów, udział 
w branżowych targach i eventach 
(ostatnie – 24.04 w Warszawie pod 
nazwą „Dzień Ziemi”), współpracę 
z turystycznymi redakcjami, obejmu-
jącą szeroką promocję w internecie 
a także publikację wydawnictw 
turystycznych. O tym, że są to dzia-
łania skuteczne świadczą ostatnie 
sukcesy – Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce w I edycji konkursu na 
Najlepsze Wydawnictwa Turystyczne 
Województwa Podlaskiego 2015 
otrzymało nagrody w następujących 
kategoriach:

I MIEJSCE w kategorii „prze-
wodnik turystyczny” za publikację 
„Turystyka aktywna w regionie 
Puszczy Białowieskiej”

I MIEJSCE w kategorii mapa 
turystyczna za mapę turystyczno 
– krajoznawczą „Region Puszczy 
Białowieskiej”

I  MIEJSCE 
w kategorii projekt 
specjalny za „Qu-
estnig – wyprawy 
odkrywców w Pusz-
czy Białowieskiej”

Uroczystość 
rozdania nagród 
miała miejsce 23 
kwietnia br. podczas 
V Międzynarodo-
wych Targów Książ-
ki w Białymstoku. 
Udział w wydarzeniu 
wziął Starosta Haj-
nowski Mirosław 
Romaniuk. Wyda-
rzenie objęte zostało  
patronatem honoro-

Starostwo Powiatowe nagrodzone 
za turystyczne publikacje

wym Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, patronatem 
medialnym przez dwutygodnik branży 
turystycznej Wiadomości Turystyczne, 
TVP 3 Białystok, Polskie Radio Biały-
stok oraz Portal BialystokOnline.pl.

Tak więc, gdy wyruszymy na 
jedną z questowych tras, warto się 
zaopatrzyć w mapę turystyczną – 
wówczas z pewnością się nie zgu-
bimy! Chociaż właściwie czemu nie? 
Gdy w plecaku znajdzie się miejsce 
na publikację „Turystyka aktywna 
w regionie Puszczy Białowieskiej”, 
przekonamy się, że zboczenie 
z questowego szlaku to ścieżka ku 
nowych przygodom! Bowiem każda 
kolejna stronnica folderu otwiera 
przed nami drzwi do kulturowo – 
przyrodniczego skarbca regionu 
Puszczy Białowieskiej.  Zapraszamy 
także do zakładki Publikacje Sta-
rostwa – znajdziecie tu najnowsze 
jak i nieco starsze wydawnictwa 
Starostwa Powiatowego. 

Katarzyna Nikołajuk

50 osób – studentów, uczniów, 
pasjonatów muzyki. 50 charakterów, 
50 osobowości, które łączy wspólne 
„coś” (oczywiście poza wiekiem 
i przyjaźnią) – pasja do muzyki.
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce przebojem 
wdarła się na hajnowską scenę 
muzyczną zdobywając rzeszę fa-
nów. Orkiestra uświetnia obchody 
większości państwowych świąt ale 
słychać ją także w trakcie festynów 
organizowanych na terenie powiatu 
hajnowskiego. Uzdolnieni muzycy 
mieli okazję zaprezentować próbkę 
swojego talentu na występach zagra-
nicą, m.in. w Niemczech i na Litwie. 
Szersze grono może ich poznać za 
sprawą filmu promocyjnego – nakrę-
conego dzięki wygranej w konkursie 
organizowanym przez Urząd Miasta 
w Hajnówce „Młodzi, Aktywni, Sku-
teczni”.  We współpracy ze Studiem 
Filmowym ProKadr powstał świetny 
materiał ukazujący pracę orkiestry 
od kuchni i jej dokonania 

Kolejnym krokiem była sesja 
zdjęciowa, która odbyła się dzięki 
pomocy fotografa Kacpra Białobłoc-
kiego. Fotograf nie tylko poświęcił 
swój wolny czas, ale też wykonał 
sesję nieodpłatnie. Orkiestra idzie za 
ciosem – marka wyrobiona, promocja 
także „odfajkowana” teraz przyszedł 
czas na realizację kolejnych planów 
i marzeń. Następnym celem jest 
wydanie płyty w profesjonalnym 
studiu nagrań.  Do realizacji ma-
rzenia potrzebne jest jedynie – i aż 
– wsparcie finansowe. Bo talent, 
chęci i pomysł już są! Każdy z nas 
może pomóc – wesprzyj projekt 
przez platformę  https://wspieram.
to/ Od 25 kwietnia 2016 roku można 
wspomóc realizację przedsięwzięcia 

Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce nagrywa płytę – 
wesprzyj to!

za pośrednictwem ogólnopol-
skiej platformy crowdfundingowej 
Wspieram.to. To strefa wspierania 
kreatywnych, oddolnych inicjatyw, 
miejsce, gdzie można zaprezento-
wać swoje pomysły, które dotąd 
nie mogły być wcielone w życie bez 
odpowiedniej ilości gotówki. Pomóc 
można poprzez kliknięcie „Wspieram.
to” i zasilenie projektu wpłatą. Kwota 
określana jest poprzez wybór progu, 
do którego przypisana jest nagroda, 
np. płyta czy koncert orkiestry. Jeśli 
projekt osiągnie przynajmniej 100% 
założonego celu – nagroda trafia 
do wspierającego. Zebraną kwotę 
orkiestra przeznaczy na wytłoczenie 
krążka z 10. utworami we współpracy 
z profesjonalnym studiem nagrań 
oraz pokrycie wszelakich kosztów 
z tym związanych m.in. dojazdu 
orkiestry do studia. Szczegółowe 
informacje znajdują się na inter-
netowym profilu orkiestry: www.
wspieram.to/orkiestra

Jak dokonać płatności?
1. Wejdź na profil orkiestry na 

stronie www.wspieram.to/orkiestra 
Naprowadź kursor myszy na 

wybraną nagrodę (nagrody znaj-
dują się po prawej stronie profilu) 
i kliknij WSPIERAM TO. Zaloguj się 
lub zarejestruj (poprzez e-mail lub 
Facebooka). Profil przeniesie Cię do 
kasy, gdzie możesz zwiększyć ilość 
nagród oraz podwyższyć kwotę.

2. Kliknij ZAPŁAĆ. Profil 
przeniesie Cię do płatności.

3. Wybierz formę płatności 
i kliknij ZAPŁAĆ.

Ambasadorem projektu jest 
Renata Tuszyńska – uczestniczka 
telewizyjnego show The Voice of 
Poland. Ponadto, projekt został objęty 
patronatem medialnym Polskiego 
Radia Białystok. Akcja trwa od 25 
kwietnia do 24 czerwca 2016 roku. 
Gorąco zapraszamy do udziału!

Katarzyna Nikołajuk

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce wspiera proces modernizacji 
dróg w powiecie. W ramach „Rrogra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
1016-2019” rozpoczęła się Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 1623B 
ul. Targowej i rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2327B ul. Prostej 
w Hajnówce. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 580 734,19 zł. Inwestycja 
obejmuje kompleksową moderniza-
cję drogi, w ramach czego zostanie 
wykonane: jezdnia, chodniki, ścieżka 

Rozpoczęła się modernizacja 
II etapu ulicy Prostej w Hajnówce

rowerowa, zjazdy, zatoka autobuso-
wa, parkingi, kanalizacja deszczowa, 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Prace potrwają do 31 sierpnia 
2016r. I etap ulicy Prostej został 
zrealizowany w 2015r., w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. 
Wówczas całkowita wartość projektu 
wyniosła 1 626 750,29 zł, w tym 
dotacja w ramach Programu – 700 
359, 16 zł. 

Katarzyna Nikołajuk
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Obchody Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

bardzo nowoczesny, jak na ówczesne 
czasy. Oczywiście, bez akceptacji, 
zaangażowania ze strony króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
byłoby to niemożliwe. Ale też nie 
byłoby możliwe bez tak wspaniałych 
ludzi jak Julian Ursyn Niemcewicz, 
Hugo Kołłątaj czy Stanisław Staszic. 
Konstytucja 3 Maja nie miała szans 
wejścia w życie, ale wszyscy też 
wiemy, że wiara i nadzieja, która 
towarzyszyła twórcom Konstytucji 
3 Maja została na kolejne lata 
z wieloma pokoleniami Polaków. 
Dzięki tej nadziei, dzięki temu, że 
duch Konstytucji 3 Maja ciągle żył, 
żyła też pamięć historyczna, wiara 
w narodzie, dzięki temu możliwe było 
odzyskanie niepodległości. – mówił 
Burmistrz Jerzy Sirak.

Po wystąpieniu okolicznościo-
wym duchowni kościoła katolickiego 
i prawosławnego zmówili Modlitwę 
za Ojczyznę. Następnie poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość 
wzbogacił koncert Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
batutą Krzysztofa Romaniuka.

Obchody Konstytucji 3 Maja 
zwieńczył koncert w Hajnowskim 
Domu Kultury. Urozmaicony program 
i w pełni oddawał klimat świątecznego 
dnia. Na scenie zaprezentowali się: 
Zespół Tańca Ludowego HDK „Prze-
piórka”, artyści z Teatru „Różności”, 
wokalistki Karolina Mirek i Julita 
Wawreszuk ze Studia Piosenki Estra-
dowej. Głównym punktem programu 
był występ duetu fortepianowego 
„Duo Concertante” w składzie: 
Jolanta Terlecka- Porębska, Adam 
Januszkiewicz, którzy wykonali 
utwory takich klasyków światowej 
muzyki poważnej jak: F. Schubert, W. 
A. Mozart czy polskiego wybitnego 
kompozytora I. J. Paderewskiego.

Pamięć o Konstytucji 3 Maja, 
pieczołowicie pielęgnowana przez 
kolejne pokolenia Polaków, prze-
trwała– pomimo zawieruch histo-
rycznych, pomimo uciemiężenia 
narodu polskiego. Dla współczesnych 
Konstytucja 3 Maja to symbol walki 
o ukochaną ojczyznę, a zarazem 
świadectwo woli narodu.

Katarzyna Nikołajuk
fot. Emilia Rynkowska

Cd. ze str. 1

Nowy skład Zarządu Powiatu Hajnowskiego

(wybór dokonany większością głosów 
12 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymu-
jący się”).

Chciałbym podziękować po-
przedniemu Zarządowi za współpracę, 
okoliczności sprawiły, że dokonała 
się zmiana. Ale jest to jednocześnie 
zmiana dobra, jestem wdzięczy Radzie 
za aprobatę kandydatur członków 
Zarządu. Choć dokonała się zmiana 
personalna, cel pozostaje ten sam 
– współpraca i działanie na rzecz 
rozwoju regionu. To główna misja, 
która przyświeca pracy Zarządu, i którą 
każdy z poszczególnych członków 
traktuje szczególnie -  mówi Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Potrzebę współpracy podkre-
śla również Wicestarosta Jadwiga 

Cd. ze str. 1 Dąbrowska – Chciałabym podzię-
kować za ogromny kredyt zaufania, 
którym obdarzył mnie Pan Starosta, 
a wcześniej – moi wyborcy. Zawsze 
marzyłam o tym, żeby współpracować 
z organami samorządu, ale wydawało 
mi się, że skromny nauczyciel nie ma 
tu czego szukać.  Nie jestem związana 
z żadną partię polityczną, chciałabym 
być takim katalizatorem pomiędzy 
poszczególnymi ugrupowaniami 
politycznymi. Bo jeśli weźmiemy 
pod uwagę wszystkie ugrupowania, 
wszyscy mają ten same cele, jakim 
jest dobro społeczne, praca na rzecz 
regionu – ale gdy przychodzić co do 
czego, zaczyna się konflikt. Niemniej 
jednak wydaje mi się, że wysoki 
poziom świadomości obywatelskiej 
powinien nas zachęcić do pracy a nie 

do zwalczania siebie nawzajem. Ta 
droga do niczego nie prowadzi, tylko 
do ogromnej destrukcji społecznej. 
Oczywiście nie ma osób rządzących 
idealnych, opozycja ma prawo zwracać 
uwagę na potknięcia i błędy – taka 
jest uroda pracy Rady Powiatu czy 
Rady Miasta. Ze swej strony pragnę 
zadeklarować, że będę pracowała 
solidnie, ale chciałabym podkreślić, że 
jednoosobowo nie stanowię reprezen-
tacji powiatu ani jednoosobowo  też  
nie powinnam podejmować żadnych 
decyzji. Rada Powiatu, Zarząd, Staro-
sta i pracownicy urzędu to są ludzie, 
z którymi chciałabym się utożsamiać, 
aby dążyć do tego wypracowania 
rozwiązań jak najkorzystniejszych 
dla naszego powiatu. – powiedziała 
Wicestarosta.   Katarzyna Nikołajuk

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. dr. Tadeusza Rakowieckiego odbyło 
się kilka spotkań poświęconych współ-
czesnym problemom kobiet. Tym razem 
nie były to jednak spotkania literackie, 
natomiast typowo organizacyjne 
z udziałem wiodącego zespołu przy-
gotowującego w Hajnówce konferencję 
„Pozytywna kobieta powinna wiedzieć”, 
planowanej na 11 czerwca 2016 r. 

Inicjatorkami tej pięknej akcji 
są trzy przedsiębiorcze, urocze  panie: 
Agnieszka Andrejuk, Dorota Samocik 
i Katarzyna Kazbieruk, które weszły 
w skład Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji i wzięły na siebie ciężar  jej 
organizacji, przy życzliwym wsparciu 
Fundacji „ONI TO MY”, Towarzystwa 
Przyjaciół Hajnówki, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Hajnowskiego Domu Kultury.

Prowadzone rozmowy skupiały się 
wokół spraw organizacyjnych, podziału 
obowiązków i odpowiedzialności, pa-
tronatu nad konferencją, problematyka 
wykładów, podniesieniem atrakcyjności 
programu poprzez udział krajowych 
cele brytów. Zastanawiano się też 
nad możliwością pozyskania środków 
finansowych i darowizn sponsorów.                     

Celem konferencji jest podniesie-
nie poczucia wartości kobiet żyjących 
w trudnych warunkach rodzinnych 
i społecznych, będących często part-
nerkami, matkami lub córkami osób 

HAJNÓWKA - MIASTO POZYTYWNYCH KOBIET !!!  
uzależnionych. Poczucie własnej war-
tości jest jednym z najważniejszych 
wyznaczników jakości naszego życia  
i ma istotny wpływ na wiele jego 
obszarów.

Już wiadomo, że podczas konfe-
rencji swoją wiedzą i doświadczeniem 
podzielą się znani prelegenci  m. in. 
Alina Łuszczak, Laura Kozowska i haj-
nowianin Andrzej Pawluczuk. Prelekcjom 
będą towarzyszyły warsztaty wizażu 
i stylizacji, pokaz mody, prezentacje ze 
świata kosmetyków oraz wybory Miss 
Przemian z udziałem pań, które podczas 
konferencji poddadzą się metamorfozie. 

Konferencje z cyklu „Pozytywna 
kobieta powinna wiedzieć” odbyły się 
już w Lublinie, Warszawie oraz Świdnicy, 

cieszymy się, że kolejna odbędzie się 
u nas w Hajnówce. 

Życzliwych darczyńców prosimy  
o wpłaty na konto Fundacji ONI TO MY 
z dopiskiem „ Konferencja Pozytywna 

kobieta”. Nr konta 71 1020 1332 0000 
1202 0862 9588

Pozytywna kobieta nie może 
jednak funkcjonować - bez czytania, nie 
może też  funkcjonować - bez książki. 
Zapraszamy do korzystania z zasobów 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oferuje-
my niezwykle atrakcyjny księgozbiór, 
dużo nowości książkowych, zarówno 
literatury pięknej, jak też rozmaitych 
poradników tematycznych.

Alla Gryc
Fot. Barbara Frankowska

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce odbywa się blok szkoleń 
komputerowych, zapoczątkowanych 
11 lutego br. zajęciami pilotażowymi.  

Grupę docelową stanowią 
mieszkańcy w wieku 50+. Informacja 
o szkoleniach komputerowych zain-
teresowała wielu hajnowian, jednak  
zdecydowali się w nich uczestniczyć 
najambitniejsi, najodważniejsi i naj-
więksi sympatycy cyfryzacji. Poziom 
szkoleń - dość wysoki, bowiem ich 
celem jest nauka programowania 
w intuicyjnym języku Scratch.

Uczestnicy szkoleń bibliotecz-
nych zapewne zaimponują swoimi 
umiejętnościami programowania 
naszej młodzieży, której pokolenie 50+ 
wciąż nie może dorównać w wiedzy 
i umiejętnościach korzystania z coraz 
nowocześniejszych dobrodziejstw 
cyfryzacji. Organizatorem ogólno-
polskiego programu „Mistrzowie 
Kodowania”  jest firma Samsung 

ZDOBYWAMY KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
- MISTRZOWIE KODOWANIA

Electronics. Misją programu jest upo-
wszechnienie nauki programowania 
w szkołach, rozwijanie umiejętności 
programistycznych, a przy okazji 
nauka analitycznego i kreatywnego 
myślenia.

Hajnowianie w wieku 50+ jako 
jedni z pierwszych w Polsce, mogli 
przez kolejne 8 tygodni zdobyć 
umiejętność programowania w in-
tuicyjnym języku Scratch – mówi 
pani Anna Bowtruczuk, prowadząca 
szkolenia „Zdobywamy Kompetencje 
Przyszłości – Mistrzowie Kodowania” 
w naszej bibliotece, wyspecjalizowana 
w kodowaniu, koordynator projektu 
w Hajnówce. Pani Anna Bowtruczuk 
jest pod ogromnym wrażeniem 
zdolności i kreatywności uczestników 
szkoleń, dyskretnie mówi o niespo-
dziance, która powstaje  w efekcie 
realizowanych szkoleń.  

Alla Gryc
Fot. Barbara Frankowska, 

Małgorzata Gromotowicz, Marzena 
Niewiadomska 

Od 2015 roku rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej, według 
postanowienia Sejmu, obchodzimy 
8 maja.

70 lat od zakończenia wojny 
możemy szczycić się pięknym 
miastem, krajem i przede wszyst-
kim wolnością, o którą w wielu 
bitwach walczyło wielu ludzi. Aby 
oddać im hołd, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Hajnówki Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Andrzej Skiepko – Zastępca Bur-
mistrza Miasta Hajnówka, Jakub 
Ostapczuk - Przewodniczący Rady 
Miasta Hajnówka złożyli kwiaty pod 
pomnikiem poświęconym pamięci 
Plut. Bolesława Bierwiaczonka na 
skwerze w centrum miasta, pod 

Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności 
pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy 
Armii Radzieckiej i przy grobach 
poległych w walce żołnierzy Wojska 

Polskiego - Stanisława Wiszniew-
skiego i Bolesława Sobola.

Emilia Rynkowska
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