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Procesja Wodna to szczególna modlitwa do Matki Bożej, 
połączona z rekreacją. To szczególna procesja bo na wodzie. 
Procesja to okazja do integracji mieszkańców,modlitwy do Matki 
Bożej Miłosierdzia oraz do rekreacji w pięknym otoczeniu. 
Na trasie zaplanowane są modlitewne ołtarze nad wodą przy 
których uczestnicy płynący procesją, jak i ci, którzy przyjdą od 
strony lądu, będą mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie do 
Matki Bożej. Przy każdej stacji odczytany będzie fragment Pisma 
św. ukazujący wydarzenie zbawcze, którego dokonał Jezus 
w związku z wodą.
Na tratwie, na czele procesji, będzie umieszczony obraz Matki 
Bożej Miłosierdzia, który jest kopią wizerunku z Ostrej Bramy. 
Jest to obraz ważny historycznie dla mieszkańców, ponieważ był 
umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego, 
budowniczego nowego kościoła w Wasilkowie, w głównym 
ołtarzu, zastąpiony później przez obraz papieski. Obecność tego 
wizerunku i modlitwa do Matki Miłosierdzia przy każdej 
z czterech stacji to okazja do popularyzacji kultu Matki Bożej 
Miłosierdzia w wasilkowskich plenerach. 

IV Procesja Wodna 15 sierpnia o 15:00
Modlitwa połączona z rekreacją nad wodą, w miejscu 
wypoczynku ludzi, oraz krótkie rozważania Ewangelii 
są szansą aby także przypadkowych przechodniów, 
wypoczywających, włączyć do wspólnoty modlitwy 
i zachwytu nad dziełem stworzenia. Organizatorzy mają 
nadzieję, że ta niezwykła modlitwa przyczyni się także do 
popularyzacji piękna Wasilkowa i jego atrakcji.
Już czwarta Procesja Wodna popłynie rzeką Supraśl 
z Nowodworc do Wasilkowa, 15 sierpnia .  Początek 
o godz. 15:00 w Nowodworcach. Można przyjść z własnym 
sprzętem pływającym albo wypożyczyć kajak – zapisy odbywają 
się od 15 lipca w zakrys�i.
Osoby, które nie będą płynąć, mają możliwość dojścia pieszego 
do czterech stacji procesji. Szczegóły i trasa procesji na 
plakatach przy kościołach Wasilkowa i okolic.  Na zakończenie, 
po modlitwie końcowej, odbędzie się ognisko, na które 
przychodzimy z własnym koszyczkiem. Do udziału w ognisku 
zaproszone zostały grupy parafialne funkcjonujące przy 
parafiach wasilkowskich. Oprawę muzyczną wydarzenia 
zapewni zespół Śpiewaki Odnowy.

Autor: ks. Zdzisław Karabowicz. Na zdj.: Procesja Wodna 2017.
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Koncert w Wasilkowie:
sobota 28 lipca o 19:00
w kościele NMP Matki Miłosierdzia 
wystąpi zespół Muzyczny Souvenir!

Zajęcia wakacyjne: 
seniorów - str. 9
dzieci - str. 19
MOAK zaprasza!
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Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Burmistrz Wasilkowa 
Mirosław Bielawski po otrzymaniu absolutorium za wykonanie 
budżetu Gminy na 2017 r. podziękował za współpracę swojemu 
zastępcy Piotrowi Karolowi Bujwickiemu oraz Sekretarzowi 
Gminy Zbigniewowi Tochwinowi.
Szczególne podziękowania skierował do Skarbnika Gminy Anny 
Pochodin, której w dowód swojego uznania wręczył kwiaty. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie informuje, że 
zakończył się projekt pt. „Profilaktyka a gimnastyka”. 

Wyrażamy wdzięczność Panu Burmistrzowi Wasilkowa za 
podjęte działania na rzecz Seniorów z Wasilkowa. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom zajęć i życzymy dalszego aktywizowania 
się oraz rozwoju osobistego.

Burmistrz podczas sesji podziękował również przechodzącej na 
emeryturę Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wasilkowie - Irenie Godlewskiej za wieloletnią 
pracę mającą na celu dobro mieszkańców gminy Wasilków: 
„Życzę wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze 
wypełnionej służby” - mówił. Wszystkiego dobrego!

Urząd Gminy Wasilków

Podziękowania składamy również Panu Piotrowi Kisielewiczowi 
za udostępnienie pomieszczeń na ćwiczenia gimnastyczne. 

Zamówienie realizowane było z funduszy gminy Wasilków. 

Krystyna Sakowicz 

– Prezes Klubu Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

23 czerwca strażacy z zastępu OSP w Wasilkowie gościli 
druhów z Litwy. Czekali na odwiedzających przed strażnicą 
przy ul. Dwornej 19.Celem spotkania był projekt 
transgraniczny zakupu nowego wozu dla OSP Wasilków i OSP 
z Litwy. Podczas spotkania integracyjnego uczestnicy 
wydarzenia mieli okazję zapoznać się z lokalną kuchnią.

Urząd Gminy Wasilków

Spotkania z klubami radnych
w Urzędzie Miejskim:

Klub Radnych „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro” 
zaprasza mieszkańców na spotkania

 
Harmonogram spotkań Radnych Klubu „Gmina Wasilków 

–Wspólne Dobro” z mieszkańcami w roku 2018: 
w każdy przedostatni czwartek miesiąca o godz. 16.00-17.00

w głównej sali Urzędu Miejskiego w Wasilkowie 
w dniach:

17 maja, 21 czerwca, 20 września, 11 października

Zapraszamy serdecznie!

***

Klub Radnych „Nasz Wasilków – Czas na Zmiany” 
zaprasza mieszkańców  miasta i gminy Wasilków 

na spotkania raz w miesiącu w piątki o godz. 17.00. 
Miejscem spotkań jest Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego 

w Wasilkowie.
Terminy spotkań w roku 2018 to:

25 maja, 22 czerwca, 21 września, 19 października, 
9 listopada

Przewodniczący Klubu: Radny Adrian Łuckiewicz
Kontakt:

a.luckiewicz@rada.wasilkow.pl

Sesja Rady Miejskiej

Zakończenie projektu „Profilaktyka a gimnastyka”

Druhowie z OSP Wasilków gościli strażaków z Litwy

2

Przebudowa Cypla

27 czerwca został odebrany projekt inwestycyjny pn. 
„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W 
WASILKOWIE NAD RZEKĄ SUPRAŚL”, czyli tzw. Cypla. 

Po prawej stronie rzeki pojawiły się plac zabaw, ścieżki piesze 
i rowerowe, ławki, liczne kosze na śmieci, stoliki, nowe lampy 
oraz scena do organizowania koncertów czy biesiad. Została 
tam również zasadzona nowa roślinność, a dla zmoto-
ryzowanych wybudowano obszerny parking. 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia walorów 
terenu rzeki Supraśl oraz podniesie turystyczną atrakcyjność 
Wasilkowa. W ramach tego projektu gmina Wasilków otrzymała 
208 tys. zł dofinansowania z LGD Puszcza Knyszyńska. 
Serdecznie zapraszamy do wypoczynku na Cyplu.

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
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Kwota przeznaczona na realizację zgłoszonych w ubiegłym roku 
projektów to 160 tys. zł. W bieżącym roku Burmistrz Wasilkowa 
podniósł ją do 180 tys. zł. Kosztorys zgłoszonego projektu nie 
może przekraczać 75 tys. zł, więc są szanse, że WYGRAJĄ AŻ 3 
PROJEKTY. Głosowanie odbędzie się w dniach 18-28 września.

Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości 
uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do 
wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego. W sytuacji, 
gdy pozostałe środki finansowe nie pozwolą na realizację 
kolejnego projektu z listy, za rekomendowany do realizacji 
uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli 
koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do 
rozdysponowania. Zasadę tę stosuje się do wyczerpania 
zaplanowanej kwoty. 
Co jeszcze musisz wiedzieć?
1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno 
wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych 
na terenie miasta Wasilków.
2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.
3. Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej 
można składać w Urzędzie w godzinach jego pracy lub wysłać 
pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 
Wasilków. Każdorazowo projekt należy umieścić w zamkniętej 
kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest 
też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres: 
budzetobywatelski@wasilkow.pl.
4. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą 
skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie 
Miejskim (pok. nr 10, 25), telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 
(wew. 036, 027) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail: ).budzetobywatelski@wasilkow.pl

Regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy do 
pobrania na stronie www.wasilkow.pl

Wasilków zmienia się na naszych oczach! Ścieżka rowerowa do granic z Białymstokiem jest 
już prawie gotowa. Wykonawca jest na etapie nanoszenia niezbędnych oznakowań i już 
niedługo ścieżka zostanie oficjalnie odebrana. 

Na początku lipca została odebrana ścieżka przy ulicy Rabczyńskiego prowadząca do Świętej 
Wody. Miłośnicy dwóch kółek będą mogli już wkrótce bezpiecznie przejechać na nich od 
Świętej Wody aż do granic z Białymstokiem. Życzymy przyjemnego, bezpiecznego oraz 
aktywnego użytkowania!

Ścieżka rowerowa do granic z BiałymstokiemModernizacja ul. Rabczyńskiego zakończona
Z ogromną przyjemnością informujemy, że w czwartek, 5 lipca została odebrana inwestycja 
polegająca na modernizacji ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie na odcinku od Świętej Wody 
do ul. Zajęczej (przy Cmentarzu). 

Odbioru inwestycji dokonał Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, który ze szczególną 
starannością oglądał wykonanie ścieżki rowerowej przepuszczając przy tym wielu 
mijających rowerzystów. Na obrzeżach odebranej inwestycji została posiana trawa, która po 
pierwszych deszczach odświeży teren budowy.

Na realizację inwestycji Wasilków otrzymał blisko 1,2 mln zł dofinansowania z Programu 
Rozwoju Dróg Lokalnych. Przebudowa dalej położonego odcinka do ul. Polnej została 
zaplanowana do realizacji w roku 2019. Życzymy przyjemnego użytkowania!

Do 15 września bieżącego roku można ubiegać się 
o stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł miesięcznie i może być 
wypłacone do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Do 30.09.2018 r. dochód 
uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/ne�o na osobę 
w rodzinie. Termin składania wniosków o stypendium upływa z dniem 15 września br. 
Zasiłek szkolny natomiast może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo 
pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat. 
W przypadku uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, 
wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje i składa się 
w szkole, do której uczęszcza uczeń. W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Wasilków, uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Wasilków, 
wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Szczegółowe 
informacje oraz formularze na stronie Urzędu Gminy: www. wasilkow.pl.
Do 15 IX trwa też nabór wniosków o Stypendia Burmistrza Wasilkowa, szczegóły na str. 16.

Festyn w Rybnikach: sobota 11 sierpnia, godz. 15:00, plac przy świetlicy
20:00 koncert Zespołu z Sochoń. Zapraszamy!
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W tegoroczne Dni Wasilkowa mieszkańcy miasta i gminy mieli 
okazję uczestniczyć w wieczorze folkloru, disco polo, 
konkursach muzycznych, kulinarnych, licytacji, pokazie 
paralotniarzy, najmłodsi bawili się w wesołym miasteczku, a 
finałowy sobotni koncert był pokazem rockowej wirtuozerii 
grupy Kombii.

Dni Wasilkowa rozpoczął w piątek 15 czerwca Mirosław 
Bielawski, Burmistrz Wasilkowa. Scena zapełniła się zespołami 
folklorystycznymi, na której występowali Wasilkowianie, 
Dąbrówki, Malwianki oraz Estradowy Zespół Białoruskiej Pieśni 
Ludowej „Kalinka”. Folkowa muzyka rozkołysała publiczność.

Dalsza część wieczoru należała do twórców nurtu disco polo. Dla 
licznej publiczności grali i śpiewali Jarek Rynkiewicz, Bracia 
Lewkowscy, 4EVER i Avan�, rozgrzewając publiczność do 
północy. Oczywiście najwięcej braw, pisków i łowców 
autografów przyciągnęła grupa MIG, śpiewając takie hity, jak 
„Miód, malina”, „Wymarzona” czy „Lalunia”!
W sobotę 16 czerwca spod Szkoły Podstawowej im. Króla 
Z y g m u n t a  A u g u s t a  w y r u s z y ł a  w i e l k a  p a r a d a 
z reprezentacjami wszystkich pokoleń mieszkańców gminy. 
Marsz dobiegł końca na Stadionie Miejskiem, gdzie Pan 
Burmistrz powitał wszystkich gości, rozpoczynając drugi dzień 
święta miasta. 
Jako pierwsza wystąpiła znana, lubiana i znakomita 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa pod kierunkiem 
p. Adama Wolańskiego, koncertowi towarzyszył pokaz musztry 
paradnej w wykonaiu Mażoretek „STARS” pod dyrekcją Anny 
Szutko. Następnie zostały wręczone nagrody zwycięzcom 
Turnieju Tenisa Stołowego o Wakacyjny Puchar Burmistrza 
Wasilkowa oraz zwycięzcom Turnieju Szachowego Dni 
Wasilkowa 2018.
Swoje „5 minut” w ramach Konkursu „Twoje 5 minut” miały 
dzieci i młodzież, które zaprezentowały umiejętności taneczne i 
wokalne. Przez dwie i pół godziny na scenie Dni Wasilkowa 
gościliśmy blisko ćwierć tysiąca bardzo młodych artystów z 
terenu całej gminy. Wystąpił zespół taneczny „Studzianki balet” 
w „Tańcu z parasolkami” do choreografii Oksany Prus.

S z ko ł ę  Po d stawo w ą  i m .  Kró l a  Zyg m u nta  A u g u sta 
w Wasilkowie reprezentowała grupa dziewięciolatków 
prezentująca taniec z wstęgami do Chopinowskiego „Spring 
Waltz”, pięciolatkowie z Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie 
zatańczyli toca-tocę i skutecznie promowali turystykę piosenką 
„Idziemy na wycieczkę”. „Taniec Mai” wyśpiewała reprezentacja 
Publicznego przedszkole z oddziałami integracyjnymi 
TEKAKWITA w Wasilkowie, a maluszki z Niepublicznego Żłobka i 
Przedszkola „Wesołe Robaczki” zatańczyły: „Moja Maryneczka”, 
„Alien Dance” oraz taniec kowbojski. Niepubliczne przedszkole 
„Happy” zaprezentowało taniec „Czikita” oraz choreografię do 
utworu „Mamma Mia”.
Z bogatym programem wystąpiły grupy taneczne pod egidą SO 
WHAT TEAM ze świetlicy Ruchu Abstynenckiego „Próg Nadziei": 
grupa SO WHAT MINI pod kierunkiem Sylwii Sokołowskiej, SO 
WHAT KIDS pod kierunkiem Małgorzaty Sakowicz oraz SO WHAT 
CREW pod kierunkiem Bartłomieja Chomutowskiego. 
Nowoczesną stronę tańca zaprezentował zespół MAKE SOME 
NOISE pod kier. Elizy Lenczewskiej ze Szkoły Podstawowej im. 
Króla Zygmunta Augusta, a klasykę piosenek dziecięcych 
zaprezentowały dzieci z SP im. Janusza Korczaka ze Studzianek.
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Dni Wasilkowa 2018: największa
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Nie zabrakło koncertu wasi lkowskiego ukulele pod 
kier.  Lecha Mazurka oraz zespołu „Jarzębinki” pod 
dyr. Mieczysława Strociaka – obie formacje, podobnie jak 
„Studzianki Balet” Oksany Prus, działają przy Miejskim Ośrodku 
Animacji Kultury w Wasilkowie i jego placówkach filialnych.
Na zakończenie przeglądu młodych artystów usłyszeliśmy 
solowe aranżacje Kingi Barwickiej, Wiktorii Wesołowskiej, 
Agaty Daniłowicz i Julii Kuzyki. Gratulujemy całemu licznemu 
gronu wykonawców i życzymy dalszego rozwoju kariery na 
estradzie!

W następnej części festynu nagrodzono uczestników biorących 
udział w konkursie kulinarnym „Nie ma jak u Mamy", w którym 
z roku na rok, przybywa miłośników dobrej i smacznej kuchni, 
reprezentujących wysoki poziom zdolności kulinarnych.
Po części konkursowej, sceną zawładnęły zespoły RED SOUL, 
Białostockie Studio Piosenki Jerzego Tomzika, Nervovoohoży, 
Dots oraz gwiazda wieczoru, zespół KOMBII, gromadząc 
ogromną publiczność, która bawiła się do samego końca 
imprezy. Były największe hity zespołu, solówki, bisy 
i gigantyczny aplauz oraz autografy i zdjęcia z gwiazdami 
dla najwierniejszych fanów. 

W czasie poprzedzającej koncert KOMBII licytacji uzbierano 
kwotę 600 zł (150 za karnet upominkowy i 450 za piłkę 
Jagiellonii Białystok) na przebudowę klatki schodowej 
Pogotowia  Op iekuńczego  „Opoka”  w Was i lkowie .

Świętowanie „Dni Wasilkowa” zakończyło się Festynem 
Rodzinnym przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława 
Rabczyńskiego w Wasilkowie. Młodzież szkolna wraz 
z nauczycielami i rodzicami przygotowali aukcje ciekawych
 i cennych przedmiotów, stoiska z regionalnymi potrawami 
i słodkościami. Podczas festynu wszyscy mogli zmierzyć się 
w rozgrywkach sportowych, a na zakończenie pikniku, odbył się 
I Miejski Koncert dla Babci i Dziadka. Całkowity koszt ze 
sprzedaży i aukcji został przeznaczony na nowy sztandar szkoły. 
Zebrano w sumie 3800 zł.
Serdecznie dziękujemy jakże licznym uczestnikom Dni 
Wasilkowa, wszystkim wspaniałym gościom, artystom, 
współorganizatorom, sponsorom, wolontar iuszom, 
uczestnikom, współpracownikom oraz mediom.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK!
Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Wasilkowa, Miejski 
Ośrodek Animacji Kultury i Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. 
Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.
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impreza muzyczna roku w gminie

SPONSORZY:

Bernarda Matowicka

Delikatesy Max

MEDIA:

Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 

w Wasilkowie

Knyszynska.eu

Bortech Sokółka
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Ruch Abstynencko-Trzeźwościowy 
działa w Wasilkowie od 1999 roku. 
Wcześniej  abstynenci w nim 
zrzeszeni należeli do grupy AA 
„Organistówka”, która zawiązała 
się jeszcze w 1997 roku. Grupa 
miała swą siedzibę w niewielkim 
budynku stojącym przy kościele 
Przemienienia Pańskiego. 
Do obecnej siedziby ruch przeniósł 
się w 2005 r. Jego członkowie przez 
te wszystkie lata zorganizowali 
m. in .  o twarte  spotkan ia  ze 
specjalistami oraz imprezy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 
2011 r. odbywa się  Biesiada 
Trzeźwości. 
Piotr Kisielewicz jest szefem tego 
ruchu. Postanowiliśmy go zaprosić, 
by zadać kilka pytań na temat 
imprezy, jego przemyśleń, jak 
i działań na rzecz osób dotkniętych 
problemem alkoholizmu.

GW: Skąd pomysł na zorganizowanie Biesiady Trzeźwości?
PK: Podobne wydarzenia dzieją się w Częstochowie i Licheniu, które odwiedzałem wielokrotnie. 
Mnie chodziło o coś większego – do Częstochowy czy Lichenia nie każdy dotrze ze względu na 
problemy zdrowotne, organizacyjne, finansowe itp. Wielu ludzi stąd też przecież chciałoby 
podzielić się swoimi historiami i radością. Kiedy raz leżałem w szpitalu po operacji serca, 
zastanawiałem się, że dla mnie to też daleko i że ja także już tam nie pojadę. Pomyślałem, że 
można by zorganizować coś takiego na miejscu. Później skierowałem prośbę do burmistrza o 
wsparcie finansowe odnośnie do takiego wydarzenia – o dziwo przyznali mi pieniądze. I tak to 
zaczęło się powoli rozkręcać.

GW: Jaki jest cel organizowania takiej imprezy i czy Biesiada adresowana jest wyłącznie do 
alkoholików?
PK: Przede wszystkim jest to promocja życia w trzeźwości, odbudowywania poszczególnych 
osób i całych rodzin. Na takich spotkaniach wypowiadają się też specjaliści (psycholodzy, 
psychiatrzy, prawnicy) choćby o tym, w jaki sposób pomóc bliskim na panelach dyskusyjnych. 
Prowadzą też dyżury, na których każdy może poradzić się, co zrobić i jak poradzić sobie lub u 
innych z problemem.

GW: Czy uczestników Biesiady z roku na rok przybywa? Ocenia pan efekty działań grup wsparcia 
oraz leczenia uzależnień u znanych panu osób pozytywnie?
PK: Tak, zdecydowanie. Grupy, tak samo jak liczba uczestników Biesiady, powiększają się. 
Oczywiście samo życie w trzeźwości nie jest jedynym priorytetem takich działań. Między innymi 
jest ono efektem, ale i tak potrzebna jest jeszcze ciężka praca na co dzień – podczas działań 
samopomocowych czy terapii.

GW: Czy zna pan przypadki osób, które dzięki uczestnictwu w Biesiadzie zdecydowały się na 
działania w ruchu Próg Nadziei?
PK: Znam co najmniej kilkanaście osób, które na co dzień nie żyją działalnością ruchu, ale 
aktywnie włączają się w organizację związanych z nich działań, kiedy zajdzie potrzeba 
organizacji takiej imprezy. Trzeba zaznaczyć, że sama działalność ruchu abstynenckiego jest 
bardzo nietypowa – nie jest to twór prawny. Składa się on po prostu z osób fizycznych, zebranych 
„z przypadku”, które w wypadku jakiegoś wymogu, pomysłu podejmują ku nim jakieś działania, 
a na co dzień zajmują się zupełnie innymi rzeczami. Nie ma u nas żadnych prezesów, naczelników 
czy dyrektorów. Dyrektorem jest ten, jak to się u nas mówi: kto pierwszy mopa łapie. Za wiele 
chętnych nie ma, więc ja dyrektoruję.

GW: Skąd pomysł na hasło tegorocznej imprezy oraz jakich tematów, gości, paneli dyskusyjnych 
można się tym razem spodziewać?
PK: Hasło brzmi: „Zdrowa potęga miłości”. Słuchałem wielu ludzi obojga płci, którzy zmagali się z 
tym problemem. Kiedy alkoholizm przejmuje nad nami kontrolę, a miłość między dwojgiem 
ludzi nie jest poparta trzeźwością i Bogiem, komunikacja interpersonalna zwyczajnie się zatraca. 
Pojawia się wtedy nienawiść, zazdrość, które też są przecież elementami łączącymi się ze 
straszliwą chorobą alkoholową. W tym roku po raz pierwszy będziemy próbować zorganizować 
warsztaty o zaburzonej komunikacji interpersonalnej, o kryzysie małżeńskim z pomocą dwóch 
specjalistek w tym temacie.

GW: Patrzy Pan na miłość i sukces w wyleczeniu przez pryzmat Boga, nie każdy jest jednak 
wierzący i pragnący podparcia nim swoich zmagań. Czy w takim wypadku osoby 
nieidentyfikujące się z Kościołem również są mile widziane na tego typu przedsięwzięciach?
PK: Nie ma czegoś takiego, że w takich spotkaniach biorą udział sami chrześcijanie, mimo że ów 
program wymyślili w latach 30. właśnie oni. Jest uniwersalny – pojęcie Boga ujęto 
w nim tak, jakkolwiek ktoś go pojmuje. Może to być równie dobrze siła wyższa, słońce czy grupa 
przyjaciół. Zawsze przecież wierzy się w coś, co ma wyższą wartość, nawet jeśli osoba 
identyfikuje się jako niewierząca – nie można być niewierzącym we wszystko.

GW: Jak ocenia pan trzeźwość wasilkowskiej społeczności? Czy liczba osób, jakiej dotyczy 

problem alkoholizmu, zmienia się na przestrzeni lat?
PK: Jeśli chodzi o Wasilków, to nie robi się ani lepszy, ani gorszy. Jest dokładnie taki, jak cała masa 
innych małych miast, w których problem występuje. Zmienia się jednak podejście ogółu do 
terminów – do pojęcia alkoholizmu, uzależnienia, terapii, leczenia itd. Pamiętam, jak 14 lat temu 
przygotowywałem rozważania na drogą krzyżową w czasie Wielkiego Postu. Zainicjowałem 
możliwość wygłoszenia świadectwa osób wyleczonych, na co większość zareagowała wielkim 
zbulwersowaniem. Jednym słowem – masakra! Wszyscy dziwili się, jak można głośno mówić o 
takich rzeczach i to jeszcze w kościele. Podejście jednak bardzo się zmieniło – w tej chwili nie ma 
już problemu w mówieniu o tym wprost, a wielu ludzi wyczekuje z niecierpliwością cały rok na 
okazję, by podczas Postu móc posłuchać takich zwierzeń. Wielu też dziękuje i mówi, że czuje, 
jakby takie drogi krzyżowe, ubarwione świadectwami, były również o nich, identyfikuje się z tym, 
co się tam opowiada.

GW: Czy wobec tego mieszkańcy Wasilkowa są zadowoleni z organizacji Biesiady trzeźwości, czy 
spotyka się pan z pozytywnymi reakcjami, czy może też z negatywnymi?
PK: Pojawiają się oczywiście negatywne. Głównie ten temat będzie irytował osoby czynnie 
trwające w nałogu. Nie chcą one przecież słyszeć samego pojęcia otrzeźwienia, które jest dla nich 
drażniące. Natomiast do pozytywnych, to ja raczej nie zabiegam o to, by ktoś mnie zachwalał. 
Cieszę się jednak z tego, że ktoś podchodzi do mnie i mówi, że mąż, żona, syn czy córka podjęli 
decyzję o leczeniu. Nawet jeśli choć jednej osobie całe to przedsięwzięcie pomoże, to znaczy, że 
warto to robić. Nie ubiegam się też o to, by pojawiało się kilka tysięcy osób. Zawsze można 
ściągnąć Perfect, Kombii czy zorganizować kiełbasę, żeby przyciągnąć tłumy, ale przecież nie o 
tym w tym chodzi. Skupić się trzeba na tym, by pomóc bezpośrednio, a nie zadowolić większą 
grupę tylko na daną chwilę.

GW: Mógłby pan przytoczyć jakąś historię – wyjścia z nałogu lub sytuacji całej rodziny – która 
szczególnie poruszyła bądź zapadła w pamięć?
PK: Tych historii było bardzo wiele. Pamiętam rozmowę z kobietą, która opowiadała 
o mężu-alkoholiku. Wspomniała o synu, o tym, jak sobie radzi z chorobą ojca. Raz wrócił ze szkoły 
i cały wieczór przepłakał. Spytali się go w końcu, o co chodzi. Ten odparł, że na lekcjach było 
organizowane spotkanie z gościem, który mówił o alkoholu. I tak przejmująco opowiadał, że czuł, 
jakby to wszystko było o jego dokładnie o jego rodzinie. Jakby ktoś ich znał na wylot. I wtedy tym 
zaproszonym, w tej szkole właśnie, byłem ja. Jeszcze innym razem, kiedy leżałem w szpitalu ze 
sporymi kłopotami ze zdrowiem, przyszli do mnie dziewczyna z chłopakiem, zaręczeni. Jej też 
pomagałem wyjść z problemów. Martwili się o mój stan, dziewczyna mówi do mnie: „Pan musi 
żyć, pan jest dla mnie jak drugi ojciec”. Pytam z uśmiechem, na co jej taki stary, schorowany 
człowiek. „A choćby dlatego, żeby zatańczyć pierwszy taniec weselny” – rozpłakałem się.

GW: Jak podbudować czyjąś wolę i samozaparcie? Co powiedzieć każdemu, kto waha się przed 
pójściem na terapię i wstąpieniem do grup wsparcia?
PK: Najlepsze jest danie własnego świadectwa. Mówienie o samych pozytywnych osiągnięciach 
po 5, 10, 15 latach niepicia, o jakiejś nowej żonie, o tym, że ktoś założył firmę, rzadko dociera do 
takiego człowieka – to dla alkoholika żadne informacje, jakiś kosmos. Trzeba opowiedzieć mu o 
czymś bardziej realnym, o kryzysie, upadkach, doświadczeniach. O tym, jak ktoś z tego 
wszystkiego wychodził, co jest bliższe sytuacji samego zainteresowanego tematem. Jest nawet 
takie powiedzenie we wspólnocie: „Nie wiedziałem, że chcę przestać pić, póki nie 
spróbowałem”. Jakieś tam odczucia jednak oddaje. 

GW: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Magdalena Rogucka, Maciej Skorowski, Emanuela Zabłock
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Powszechnie — błędnie zresztą — uważa się, że małe miejscowości nie mogą 
poszczycić się zbyt znaczącą liczbą interesujących osobistości, które „coś” robią. 
„Coś”, czym przyczyniłyby się do zdobycia popularności. Przekonanie jest o tyle 
mylne, że chodzi tutaj jedynie o brak wystarczająco wydajnych kanałów promowania 
i możliwości pokazania się takich ludzi, którzy owe szanse mieliby w większych 
ośrodkach miejskich. W tym gąszczu małych, pozornie biedniejszych w kapitał ludzki 
miasteczek, Wasilków jawi się lepiej niż dobrze. Udowadnia to młode pokolenie, 
sukcesywnie rozwijające swe zdolności artystyczne, ale również ci starsi weterani — 
niezwykle ważni działacze na rzecz spraw, które szczególnie dotykają całe 
społeczeństwo. Żądnych świeżego spojrzenia na muzykę rockową w interpretacji 
utalentowanej młodzieży zapraszamy zatem na rozmowę z wasilkowskim zespołem. 
Tym zaś, którzy łakną absorbującego tematu problemu alkoholizmu i tego, jak mu 
przeciwdziałać, prezentujemy konwersację z kompetentną w tym osobą.

Od „Organistówki” do Podlaskiej Biesiady
Trzeźwości - wywiad z Piotrem Kisielewiczem
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RED SOUL

jedyny dzień wolny, a to również nie zawsze. Mimo to prężnie 
pracujemy i składamy nowe rzeczy, bo w ten sposób robimy to, 
co kochamy. Czasu przeznaczonego na próby na pewno nie 
uznajemy za czas stracony.

GW: Skoro już o tym wspomniałam wyżej, muszę zapytać, jaka 
jest historia pseudonimu jednego z Michałów? Dlaczego 
„Rudy”? :)
RS: Tu sytuacja raczej nie jest skomplikowania — pseudonim 
pochodzi od koloru włosów, a że w zespole mamy dwóch 
Michałów, to dużo łatwiej jest używać pseudonimu „Rudego”. 
Muszę przyznać, że przez pierwszy miesiąc nawet nie 
wiedziałam, jak ma na imię. ;)

GW: Po występie na Dniach Wasilkowa zdradziliście, że był to 
wasz debiut dla tak szerokiej publiki. Co czuliście po koncercie, 
jak myślicie: udał się?
RS: Po koncercie byliśmy pełni pozytywnej energii — dostaliśmy 
wiele komplementów, które są teraz bardzo motywujące. 
Wysłuchaliśmy nagrań, zauważyliśmy wszystkie niedociągnięcia 
i teraz wiemy, na czym się skupić i nad czym pracować. Zgodnie 
uznaliśmy, że koncert się udał tym bardziej, że sytuacja była 
trudna i do końca nie wiedzieliśmy, czy wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, ponieważ śpiewałam wtedy z zapaleniem gardła i nie 
do końca mogłam panować nad głosem. Mimo to myślimy, że jak 
na pierwszy koncert przed większą publicznością, wyszło nam 
naprawdę dobrze.

GW: Pracujecie nad autorskimi utworami?
RS: Mamy w planach tworzenie własnych utworów — 

Gościli na tegorocznych Dniach Wasilkowa, porywając tłum 
charyzmą i niezwykłą skromnością. W profesjonalny sposób 
zagrali znane wszystkim utwory, wywierając na widzach 
ogromne wrażenie. Wyznali, że był to ich debiut. Kim są, co 
robią, czym się zajmują, jak długo grają razem i co planują na 
przyszłość, dowiecie się z wywiadu w rockowym rytmie RED 
SOUL!
Zespół istnieje od 2015 roku, w obecnym składzie liczy pięć 
niezwykle utalentowanych osób. 
Ju l ia  Iwaniuk  — wokal i stka  zespołu ,  urodz i ła  s ię 
i mieszka w Białymstoku. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła 
w gimnazjum muzycznym, szkoląc się 2 lata w rytmice. Pierwszy 
stopień szkoły muzycznej ukończyła w klasie skrzypiec, a 
obecnie doskonali swój głos w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie wokalnej pani Ewy 
Barbary Rafałko. Jak na swój młody wiek, Julia ma już w swoim 
dorobku artystycznym kilka sukcesów, do których zalicza się 
solowy występ w jednej z głównych ról musicalu „Korczak” na 
deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz w przedsta-
wieniach „Carmen” i „Skrzypek na dachu”. Oprócz muzyki jej 
pasją są filmy i książki, którym poświęca wolne chwile. 
Marek Szorc — pierwsza gitara elektryczna, mieszaniec 
Wasilkowa, z końcem roku szkolnego zakończył naukę w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Białymstoku w klasie 
gitary klasycznej. Zapytany o pasje, podkreśla, że z całą 
pewnością jest to muzyka, której poświęca się w całości, ćwicząc 
grę na gitarze. 
Kolejną nietuzinkową osobowością jest Michał Babik, grający 
na g itarze rytmicznej .  Szesnastolatek mieszkający 
w Białymstoku, uczęszcza do II Liceum Ogólnokształcącego w 
Białymstoku, a zarazem uczy się w Państwowej Szkole 
Muzycznej w klasie saksofonu. Wyznaje, że jego pasją jest 
muzyka i sztuka. W wolnych chwilach spotyka się z przyjaciółmi I 
jeździ na desce. 
Michał Marchel — pseudonim „Rudy”. Na co dzień uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 53 w Białymstoku, jednocześnie uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku w klasie perkusji. 
Jest najmłodszy w zespole, co nie ujmuje mu (w zupełności!) 
dojrzałości gry na perkusji! W wolnym czasie pogłębia wiedzę 
nt. nowych technologii, gra też w gry komputerowe.
Szymon Błachuszewski — ostatni, choć równie uzdolniony jak 
pozostali członkowie zespołu, uczy się w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej w Białymstoku w klasie kontrabasu, który był 
jego pierwszym instrumentem. W zespole gra na gitarze 
basowej, co sprawia mu wielką satysfakcję. Muzyka nie jest jego 
jedyną pasją, jest też miłośnikiem piłki nożnej. 

GW: W dość okrojonym wstępie starałam się przedstawić Was 
naszym czytelnikom. Indywidualnie odnosicie sukcesy 
muzyczne i artystyczne. Jaki największy sukces osiągnęliście, 
grając razem w tym składzie? 
RS: Póki co, to właśnie występ na Dniach Wasilkowa uważamy za 
największy sukces. Gramy razem tak krótko, że jak dotąd każdy 
utwór, który uda nam się zagrać w całości, jest naszym małym 
sukcesem.

GW: Każdy z Was ukończył lub kontynuuje naukę w szkołach 
muzycznych. Jak to się stało, że podjęliście tam naukę, kto 
odkrył w Was talenty jakie teraz szlifujecie?
RS: Większość z nas trafiła do szkoły muzycznej przez to, że nasi 
znajomi czy koledzy już się tam uczyli, czyli można powiedzieć, 
że z ciekawości. U niektórych ktoś z rodziny zauważył talent i 
stwierdził, że to właśnie tą drogą powinniśmy iść.

GW: Podczas występu na Dniach Wasilkowa ujęliście mnie 
repertuarem jaki dobraliście na ten występ, ale przede 
wszystkim profesjonalnym jego wykonaniem. Przypomnijmy 
czytelnikom kilka tytułów, m.in. „Welcome to The Jungle”, 
„Paradise City”, „Knockin' on Heaven's Door” zespołu Guns N' 
Roses, „Star Tissue” Red Hot Chili Peppers czy „Anastasia” 
Slasha. Co Was zainspirowało w doborze tych utworów?
RS: Staramy się dobierać utwory tak, aby pasowały one 
każdemu z nas. Nie jesteśmy jeszcze profesjonalistami, wciąż się 
rozwijamy, mimo to staramy się wybierać dość wymagający 
repertuar, aby wciąż przeć do przodu. Oczywiście kierujemy się 
również własnym gustem, aby granie i śpiewanie tych utworów 
pozostawało przyjemnością.

GW: Zdradźcie, proszę, skąd czerpiecie swoją inspirację 
muzyczną, kim są wasi idole?
RS: Jak nie trudno się domyślić, idolem naszego gitarzysty 
(Marka) jest słynny Slash, stąd też między innymi „Anastasia” 
w naszym repertuarze. Nie można zapomnieć oczywiście 
o zespole Guns N' Roses, którego utworów gramy najwięcej (do 
tej pory). Myślę że ta grupa inspiruje nas wszystkich.

GW: Na co dzień jesteście nastolatkami wypełniającymi swoje 
obowiązki wiemy, że Julia uwielbia kino i książki, Marek oddaje 
się doskonaleniu gry na gitarze, Michał pasjonuje się muzyką i 
tworzy sztukę. Przepraszam, że użyję Twojego pseudonimu 
Rudy, Ty zaś zgłębiasz nowinki nowych technologii a Szymon zaś 
oprócz muzyki interesuje się piłką nożną, oprócz tych nazwijmy 
to “przyziemnych spraw” ;) macie próby- jak znajdujecie na to 
wszystko czas? Jak dużo czasu poświęcacie próbom zespołu?
RS: Bardzo ciężko jest nam się zgrać czasowo, bo, jak wiadomo, 
wszyscy uczęszczamy do szkoły artystycznej, więc mamy jeszcze 
mniej wolnych chwil niż uczniowie szkół publicznych. Właśnie 
przez brak czasu zdarzało nam się składać utwory dosłownie na 
ostatnią chwilę, mimo to zawsze wychodzimy z tego cało. 
Ustaliliśmy dzień, w którym w roku szkolnym robimy próby — 
jest to sobota, więc można powiedzieć, że niedziela to dla nas 

najbardziej uzdolniony w kwes�i pisania w naszym zespole jest 
Michał Babik (druga gitara) i to właśnie on napędza całą 
„maszynę”. Wszyscy staramy się pomagać mu jak tylko możemy 
i miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś naprawdę dobrego.

GW: Jakie są plany na przyszłość zespołu?
RS: Doskonalić się w tym co robimy, rozwijać jak najszybciej, 
grać jak najwięcej koncertów, uzyskać rozgłos i jak największy 
szacunek. Nie zależy nam na sławie przez zwykły wizerunek — 
chcemy zostawiać po sobie coś wyjątkowego, chcemy, żeby po 
naszych koncertach ludzie jeszcze długo o nich myśleli i to jak 
najbardziej pozytywnie.

GW: Czy w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć Was na 
scenie?
RS: Póki co, nie jesteśmy pewni co do nowych koncertów, mimo 
to jesteśmy otwarci na różne propozycje.

GW: Na zakończenie — powiedzcie, czego możemy Wam 
życzyć?
RS: Czego można nam życzyć? Natchnienia, wytrwałości, 
mobilizacji i żebyśmy mieli siłę dążyć do celu.

Życzymy Wam tego i jeszcze więcej. Dziękuję za wyczerpujące 
odpowiedzi. Powodzenia i do zobaczenia na kolejnych 
wydarzeniach muzycznych z Waszym udziałem. :) 

Kolejne wywiady z muzykami z gminy Wasilków już wkrótce!

Emanuela Zabłocka

Szukasz sali 
do wynajęcia
na urodziny, 

przyjęcie,
wesele, rocznicę?

Oferujemy atrakcyjne 
ceny i świetne 

lokalizacje.

Wynajmując salę 
MOAK,

wspierasz kulturę 
- każda złotówka 

zostanie
przeznaczona 

na cele statutowe.

Rezerwacje: 
534 885 400

i na 
Nadrzecznej 1

w biurze MOAK-u

Wynajmij 
świetlicę!
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reklama
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W dniach 8-11 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie gościły 
reprezentacje uczestników wszystkich województw, biorących udział w XV Ogólnopolskim 
Konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” – kucharz oraz fryzjer. 
Przedsięwzięcie objęte było patronatem honorowym Wojewody Podlaskiego oraz 
patronatem medialnym Radia Białystok. Oficjalnego otwarcia przedsięwzięcia dokonali 
Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski oraz Wojewódzki Komendant OHP – Adam 
Krzysztof Romatowski. Swoją obecnością zaszczycili również: z-ca Komendanta Głównego 
– Piotr Modzelewski, Burmistrz Wasilkowa – Mirosław Bielawski, dyrektor Izby 
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Józef Jacek Hordejuk, a także eksperci 
konkursu: kucharz – szef kuchni Restauracji „Sztuka Mięsa” w Białymstoku, Maciej 
Tomaszewski oraz szef kuchni „Tra�orii Gallo Nero” w Białymstoku, Robert Biercewicz.

Jednym z głównych celów konkursu było stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia 
poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zawodzie kucharza i 
fryzjera w kontekście zbliżających się egzaminów zewnętrznych, a także integracja 
młodzieży OHP z całego kraju. Pierwszego dnia w drodze losowania młodzi kucharze zostali 
podzieleni na cztery grupy, w których cztery dwuosobowe zespoły zmagały się z 
wykonaniem tego samego zadania kulinarnego. Polegało ono na wykonaniu 
i podaniu wg instrukcji zupy krem z zielonego groszku z grzankami ziołowymi oraz 
eskalopków wieprzowych w sosie pieczarkowym podanych z plackami ziemniaczanymi i 
surówką z buraków. W tym samym czasie fryzjerzy przystąpili do pisania testu 
teoretycznego z zakresu fryzjerstwa, który składał się z trzydziestu pytań. Drugiego dnia do 
części praktycznej przystąpili młodzi fryzjerzy. Pierwsza konkurencja obejmowała 
wykonanie regulaminowych operacji fryzjerskich – podstawowych elementów fryzury na 
główkach treningowych w kolejności: pierścionki, trwała ondulacja i wyciskanie fal. Druga 
obejmowała wykonanie stylizacji fryzjerskiej na modelce, tematycznie wpisującej się w 
hasło „Kobieta XXII wieku” wraz z prezentacją efektu własnej pracy. Modelki zostały 
przydzielone uczestnikom w drodze losowania. Podczas gdy fryzjerzy konkurowali o tytuł 
najlepszego, kucharze przystąpili do testu teoretycznego, który również składał się z 
trzydziestu pytań. Komisja kompleksowo oceniała podejmowane przez uczestników 
działania, począwszy od przestrzegania zasad BHP i higieny pracy, poprawności kolejno 
wykonywanych czynności, efektu wykonanej pracy oraz jej prezentacji.
Zarówno fryzjerzy, jak i kucharze, po napisaniu testu wiedzy udali się na krajoznawczo-
edukacyjną wycieczkę po Podlasiu ph. „Podlaskim Szlakiem Tatarskim”. Młodzież wraz 
z opiekunami mogła poznać walory przyrody i kultury danego regionu oraz dowiedzieć się 
więcej o jego wielokulturowości. Pierwszym punktem wycieczki był meczet oraz Centrum 
Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Kolejno uczestnicy mieli okazję spróbowania 
smaków kuchni podlaskiej w „Gospodzie pod Modrzewiem" w Krynkach, kosztując 
tradycyjnych podlaskich kartaczy oraz pierogów. Punktem kulminacyjnym części 
rekreacyjnej była wizyta w Silvarium w Poczopku oraz zwiedzanie Parku Megalitów. 
Ostatnim miejscem na planie wycieczki było miasto uzdrowiskowe – Supraśl. Młodzież 
usłyszała wiele ciekawych historii związanych z regionem oraz okoliczne przypowieści.

O klasyfikacji końcowej zadecydowała suma punktów zdobytych przez uczestników w 
części praktycznej i teoretycznej. I miejsce w kategorii „fryzjer” zdobyła reprezentantka 
woj. opolskiego – Ewelina Alker, II miejsce uzyskał reprezentant woj. Dolnośląskiego – 
Michał Bokota, a III miejsce reprezentantka woj. wielkopolskiego – Agnieszka Polańska. I 
miejsce w kategorii kucharz zdobyła reprezentacja woj. małopolskiego w składzie: Kamil 
Kozera i Marek Łuszczak, II miejsce uzyskała reprezentacja woj. łódzkiego – Rafał 
Kubikowski i Hubert Szymczak, a III miejsce reprezentacja woj. podkarpackiego – Natalia 
Sokulska i Kinga Wota. Podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom XV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy" w Wasilkowie 
swoją obecnością uhonorował Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, a 
także przedstawiciele Komisji Konkursowej w zawodzie kucharz: Maciej Tomaszewski – 
przewodniczący Komisji, szef kuchni restauracji „Sztuka Mięsa", Rafał Biercewicz – szef 
kuchni restauracji „Tra�oria Gallo Nero” oraz w zawodzie fryzjer: Dorota Szafran – 
przewodnicząca Komisji, właścicielka „Studia Przemian".Dzięki zaangażowaniu kadry 
Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie z zakresu przygotowania stoisk, strojów 
konkursowych, wyżywienia oraz szeroko rozumianej organizacji, w szczególności 
podziękowania składamy Annie Łukaszuk, Marzenie Esterze Adamiuk oraz wszystkim 
pracownikom Ośrodka, którzy czynnie zaangażowali się w pracę, aby uczestnicy 
Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie” mieli miłe i niezapomniane 
wspomnienia. Żywimy nadzieję, że spędzony na Podlasiu czas dostarczył nowych  
doświadczeń, ukazał wielokulturowość regionu oraz rozbudził zainteresowanie przyrodą.

Tekst: Eliza Barszczewska – ref. ds. kształcenia i programów edukacyjnych
Zdjęcia: Ewa Kosińska – kier. Zespołu ds. kształcenia, wychowania i refundacji, 
Magdalena Klimuk – sp. ds. wychowania, kultury i sportu

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w 
Wasilkowie po raz kolejny wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym 
„Trzymaj Formę!” Była to już XII edycja tego programu.
Program realizowany był w ramach godzin lekcyjnych, na zajęciach dodatkowych i w czasie 
imprez szkolnych. W jego realizację zaangażowała się cała społeczność szkolna.
Podczas realizacji programu uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i 
aktywności fizycznej; uczestnicząc w pogadankach, wykonywali „talerze zdrowia”, 
omawiali piramidę żywieniową, brali udział w konkursach i projektach edukacyjnych o 
tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. 
Uczestniczyli w szkolnych imprezach sportowych, organizowali rozgrywki sportowe, 
przygotowywali zdrowe potrawy oraz akcje promujące zdrowe odżywianie i aktywny styl 
życia. Z zaangażowaniem startowali w konkurencjach sportowych.
Podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy w ramach programu było zorganizowanie 
„Szkolnego Tygodnia Zdrowia”, podczas którego każdego dnia uczniowie uczestniczyli w 
różnorodnych działaniach promujących zdrowie. Projekt rozpoczął się w poniedziałek, 23 
kwietnia. Na godzinach wychowawczych uczniowie przypomnieli zasady prawidłowego 
żywienia i wspólnie zjedli zdrowe drugie śniadanie. Na korytarzu przy świetlicy szkolnej 
zaprezentowano prace zakwalifikowane do konkursu „Talerz zdrowia”. Podczas przerwy 
uczniowie przebrani w kolorowe stroje, symbolizujące owoce i warzywa, zebrali się do 
wspólnego zdjęcia.
Drugiego dnia chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest aktywność ruchowa i ile daje 
radości. Chętni uczniowie podczas długich przerw tańczyli belgijkę w sali gimnastycznej. 

Kolejną atrakcją były odwrócone lekcje wychowania fizycznego, które polegały na tym, że 
uczniowie prowadzili całe lekcje lub ich fragmenty. Tym razem to oni zdecydowali, jakie 
ćwiczenia, gry i zabawy przeprowadzić na zajęciach.
Dzień trzeci rozpoczęliśmy zdrowym śniadaniem. Uczniowie przygotowali przepisy i 
zaprezentowali własnoręcznie wykonane śniadanie, które opatrzone było informacją o 
sposobie przygotowania oraz wartościach odżywczych. Przygotowane potrawy wyglądały 
wyjątkowo apetycznie. 
Quiz na pla�ormie kahoot.it to jedna z atrakcji podczas „Tygodnia zdrowia”. Uczniowie, 
wykorzystując tablety, odpowiadali na pytania związane ze zdrowym odżywianiem.
We czwartek na sali gimnastycznej odbyły się szkolne mistrzostwa w siatkówce. Uczniowie 
klas VII przygotowali turniej metodą projektów. Został powołany komitet organizacyjny, w 
którym uczniowie przygotowali regulamin, dyplomy. Przez cały dzień uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w degustacji świeżo wyciśniętych soków. W tym dniu odbył się konkurs 
na przepis na zdrowy deser. Uczniowie przygotowali przepisy wraz ze zdjęciami i 
rysunkami, ponadto wymieniali wartości odżywcze zaprezentowanych potraw.
W piątek uczniowie klas V zaprezentowali przedstawienie o tematyce prozdrowotnej pt. „O 
dzielnej Witamince i smutnej Śpiolince, czyli historia w trzech aktach z morałem”. Historia 
dwóch dziewczynek z odmiennym podejściem do sposobu odżywiania i aktywności 
fizycznej zainteresowała publiczność tym bardziej, że nie zabrakło elementów 
humorystycznych. Dzieci spontanicznie reagowały na przebieg akcji, która zakończyła się 
szczęśliwie. 
A morał? Nie zabrakło i morału: „Kto 
ćwiczy, je owoce i warzywa, ten 
zdrowie wygrywa!”.
Tydzień zdrowia zakończyliśmy na 
szkolnym apelu podsumowaniem 
naszych działań. Dyrektorka szkoły, 
pani Anna Fidurska, wręczyła uczniom 
nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców.

Program „Trzymaj Formę!” spotkał się 
z pozytywnym przyjęciem wśród 
uczestników i szkolnych realizatorów 
programu. Uczniowie chętnie brali 
udział w różnorodnych działaniach na 
rzecz zdrowego stylu życia. Zadania, 
zwłaszcza te realizowane metodą 
projektów, sprowokowały uczniów do 
większej  kreatywności  i  samo-
dzielności. 
Dzieci przygotowywały przepisy oraz 
zdrowe i kolorowe posiłki zgodnie 
z poznanymi wcześniej zasadami 
zdrowej diety. Poprzez realizację zadań 
sportowo-rekreacyjnych włączały się, jako uczestnicy oraz organizatorzy, do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Autor: Dorota Maj

Zakończenie XV Ogólnopolskiego konkursu
„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”
– kucharz i fryzjer

Trzymaj formę!
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EDUKACJA

FRYZJERSKIE WARIACJE

Anna Sobolewska, uczestniczka OSiW OHP w Wasilkowie, 
odbywająca naukę zawodu fryzjer, w dniu 11.05.2018 r. miała 
przyjemność wziąć udział w konkursie dla młodych fryzjerów, 
którzy niebawem wejdą na rynek pracy branży beauty. 
Organizatorem był  Zespół  Szkół  Zawodowych nr  5 
w Białymstoku. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pełną 
stylizację modelki, której strój, makijaż i przede wszystkim 
fryzura miały tworzyć spójną całość oraz odzwierciedlać temat 
„Kobieta przyszłości" To było nie lada wyzwanie, ponieważ 
u c z e s t n i c y  m u s i e l i  w y k a z a ć  s i ę  k r e a t y w n o ś c i ą 
a przy tym dobrym gustem, aby ich futurystyczne stylizacje 
wydobyły wdzięk i kobiece piękno modelek. Mimo że 
poprzeczka została postawiona wysoko, wszyscy uczestnicy 
wykazali się kunsztem fryzjerskim i dobrym gustem. Powstały 
piękne kreacje, które przykuły uwagę obserwatorów. 
Gratulujemy autorom unikatowych „dzieł sztuki” oraz 
organizatorom udanej imprezy. Mamy nadzieję, że za rok 
odbędzie się kolejna edycja konkursu!

Autor tekstu/zdjęcia: Marzena Adamiuk – instruktor na 
warsztatach szkoleniowych OSiW

CELNE STRZAŁY OSIW

15 maja 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Generała 
Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się turniej strzelecki. 
W imprezie wzięli udział uczestnicy z grupy zamiejscowej OSiW 
z Dąbrowy Białostockiej oraz młodzież mieszkająca w internacie 
Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Każdy uczestnik 
zmagań miał za zadanie oddanie czterech strzałów do 
nieruchomej tarczy w pozycji siedzącej, co okazało się być 
bardzo trudnym zadaniem.
I miejsce wystrzelał Damian Siemionowicz z ZSZ w Dąbrowie 
Białostockiej, II miejsce zajął Gerard Remba z ZSZ w Dąbrowie 
Białostockiej, natomiast III miejsce w wyniku dogrywki zdobył 
Dawid Kasjan z OSiW w Wasilkowie. Oficjalnego zakończenia 
turnieju oraz rozdania pucharów dokonał dyrektor Zespołu 
Szkół w Dąbrowie Białostockiej Jarosław Budnik. Podczas 
spotkania zapadła decyzja o kolejnej wspólnej imprezie, tj. 
turnieju piłki nożnej halowej, który odbędzie się w czerwcu
 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Autorka tekstu i zdjęć: Elżbieta Kochanowicz-Klej 
– st. wychowawca OSiW

ZE SZTUKĄ NA CO DZIEŃ

16.05.2018 r. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z 
Wasilkowa wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej „WPATA 2018" w Zambrowie. 
W trakc ie  45-minutowej  przerwy uczestn icy  wraz 
z opiekunem, p. Barbarą Czajkowską, znaleźli czas, by zwiedzić 
Dom Kultury, w którym odbywał się przegląd. 
To była znakomita okazja, by przyjrzeć się współczesnej technice 
artystycznej jaką jest ba�k. Ba�k to ręczna technika barwienia 
tkanin, drewna i papieru. Jest wdzięczną, ale zarazem bardzo 
pracochłonną i twórczą pracą. W technice tej używa się wosku 
oraz farb do tkanin, a inwencja i dobór wzorów oraz kolorów jest 
właściwie nieograniczona. W nowoczesny świat plastyki naszą 
młodzież wprowadziła miła i sympatyczna instruktor z DK 
w Zambrowie.

Autor tekstu i zdjęcia: Barbara Czajkowska – wychowawca 

PRZYGOTOWANIA UCZESTNIKÓW OSiW DO WPATA...

Uczestnicy OSiW OHP z Wasilkowa w dniu 16.05.2018 r. na 
Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
zmierzyli się z innymi reprezentacjami wcielając się w postacie z 
bajki o Czerwonym Kapturku. Przez cały czas trwały próby 
uczestników z koła teatralnego „Trema” do tego niewątpliwie 
najważniejszego wydarzenia artystycznego w roku. Dla 
niektórych było to pierwsze w życiu zderzenie ze sceną i 
konfrontacja twarzą w twarz z publicznością. Bardziej 
doświadczeni uczestnicy służyli swoją pomocą debiutującym 
artystom oraz przez cały czas wspierają i podtrzymują ich na 
duchu. Z pewnością czas i trud włożony w przygotowanie 
przeglądu dał młodzieży dużo satysfakcji poczucie wspólnoty ze 

swoimi kolegami i koleżankami z grupy.

i... WPATA 2018!

16 maja br. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z 
Wasilkowa wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej OHP – WPATA 2018. 
Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w Zambrowskim Domu 
Kultury. Uczestnicy z Wasilkowa zaprezentowali się 
w dyscyplinach scenicznych: śpiewie i teatrze, oceniane były 
także ich prace w kategorii plastycznej.
WPATA to istotne w kalendarzu PWK OHP działanie, 
umożliwiające zaprezentowanie talentów wokalnych, 
aktorskich i tanecznych oraz zdolności plastycznych, 
rozwijanych przy współudziale kadry wychowawczej 
w trakcie trwania całego roku szkolnego. 
Uczestnicy OSiW zdobyli aż 6 nagród – I i II miejsce w kategorii 
„prace plastyczne”, III miejsce – w kategorii „śpiew” oraz 
wyróżnienie w kategorii „teatr” i dwa wyróżnienia w kategorii 
„prace plastyczne”.

Autor tekstu: Barbara Czajkowska - wychowawca OSiW
Autorzy zdjęć: Barbara Czajkowska - wychowawca OSiW,
Magdalena Klimiuk – PWK OH

TEATR TO AKTYWNA REFLEKSJA NAD SAMYM SOBĄ

W dniu 29 maja 2018 młodzież z OSiW OPH z Wasilkowa 
uczestniczyła w spektaklu pt. „W pustyni i w puszczy 3". Celem 
wycieczki do Białostockiego Teatru Dramatycznego było 
rozbudzenie w naszych uczestnikach zainteresowania kulturą. 
Młodzież w skupieniu oglądała grę aktorów, którzy w nowej 
odsłonie sztuki wprowadzili widzów w świat magii. Wyjście do 
teatru było niezwykle ważnym elementem dla naszych 
uczestników. Nasza młodzież nie ma zbyt wielu okazji do wizyt w 
teatrze. Wycieczka do teatru była wspaniałym sposobem na 
zainspirowanie i pobudzenie wyobraźni, ale też dobrą okazją do 
stymulowania kreatywności. Po spektaklu młodzież udała się na 
posiłek, który zasponsorowała restauracja McDonald’s 
w Białymstoku. Cała grupa wróciła zintegrowana i bardzo 
zadowolona. 

Autor tekstu/zdjęcia: Barbara Czajkowska – wychowawca OSiW

PRZYGOTOWANIA DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
 PLASTYCZNEGO ,,MOJE KORZENIE'’

Młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie 
przygotowała prace na konkurs plastyczny „Moje korzenie”. 
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania historią 
własnej rodziny oraz propagowanie świadomości jej wartości w 
kontekście wielu pokoleń na przestrzeni dziejów. Natalia 
Derewońko oraz Klaudia Mikucka podjęły się wyzwania i 
postanowiły wykonać prace plastyczne w formie drzewa 
genealogicznego. W trakcie gromadzenia materiałów do prac 
dziewczęta pogłębiły wiedzę o życiorysach krewnych wpisanych 
w lokalną historię.
Autor tekstu i zdjęć: Barbara Malicka – wychowawca OSiW

CIEKAWE ZAWODY – ELEKTROMECHANIK 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oprócz swojej 
stacjonarnej oferty ma także pod swoją opieką młodzież 
z formy pozaszkolnej, która kształci się w wielu różnych 
zawodach. Forma pozaszkolna jest to szansa dla osób 
nieuczących się, ale które nie ukończyły jeszcze osiemnastego 
roku życia. Uczestnik zdobywa przygotowanie zawodowe w 
zakładach znajdujących się na lokalnym rynku pracy 
uczęszczając na praktyki pięć dni w tygodniu, za które otrzymuje 
wynagrodzenie. Jednym z takich ciekawych zawodów jest 
elektromechanik. Pracownik tejże profesji zajmuje się 
montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w 
samochodach. Praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i 
umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy 
urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie 
i sygnalizację w samochodzie. Jest to bardzo odpowiedzialny 
zawód nielubiący nudy, a nasz rynek pracy ma duże 
zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. 

Autor tekstu: Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska - 
wychowawca OSiW OHP

Przegląd wydarzeń OSiW OHP w Wasilkowie
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Przegląd wydarzeń OSiW OHP w Wasilkowie
MECZ TOWARZYSKI TUŻ PRZED WAKACJAMI

W ramach współpracy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w 
Wasilkowie oraz Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej 12 
czerwca br. odbył się towarzyski mecz piłki nożnej.
W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie III klasy szkoły 
zawodowej z Dąbrowy Białostockiej oraz uczestnicy OSiW, 
funkcję sędziego pełnili wychowawca OSiW Mirosław Kaczyński 
oraz nauczyciel wychowania fizycznego z zaprzyjaźnionej szkoły 
Piotr Nakoneczny.
Po przypomnieniu zasad fair play uczestnicy rozpoczęli grę. 
Wokół boiska zgromadzili się pozostali uczestnicy ośrodka, aby 
wspomóc swoich kolegów gorącym dopingiem.
Poziom gry był iście mistrzowski. Jak przy wszystkich 
rozgrywkach sportowych emocje były niesamowite, nie 
zabrakło akcji rodem ze stadionu narodowego. Pierwsza połowa 
meczu zakończyła się wynikiem 2:1 dla gości, ale piłkarze z OSiW 
zagrzewani do walki przez kolegów w drugiej połowie 
wyrównali wynik, a na kilka chwil przed końcem wyszli na 
prowadzenie i tym samym mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla 
gospodarzy.
Po chwili wytchnienia po wysoko emocjonującym spotkaniu 
odbyło się podsumowanie, rozdanie pamiątkowych dyplomów, 
którego dokonała kierownik OSiW Małgorzata Jarczewska. Był 
to również czas na podzielenie się refleksją na temat 
dotychczasowej współpracy.
Z uwagi na fakt, iż uczniowie z Dąbrowy Białostockiej już 
wkrótce zakończą naukę w szkole zawodowej oraz staną do 
egzaminu czeladniczego uczestnicy oraz kadra OSiW życzyli im 
powodzenia i wielu sukcesów.

PODSUMOWANIE STAŻY ZAWODOWYCH KUCHARZY

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku 
zakończyła projekt „Młodzi stolarze, murarze i kucharze 
z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”, który był 
realizowany od 1 września 2017 r. w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja 2014-2020 (PO WER) na zasadach Programu 
ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.
W projekcie wzięło udział 40 uczestników z Hufców Pracy w 
Białymstoku, Grajewie, Łomży, Zambrowie oraz Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Młodzież odbyła 
dwutygodniowe staże w Zakładzie Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina 
i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. 
Spotkanie podsumowujące staż czwartej (ostatniej) grupy – 
kucharzy odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia 
i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Celem spotkania było podsumowanie działań projektowych 12 
kucharzy, którzy przebywali na stażu od 13 do 26 maja 2018 r. Na 
uroczystość młodzież będąca uczniami Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku 
Podlaskim oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, 
zaprosiła swoich pracodawców-instruktorów zawodu, dyrekcję 
szkół, w których realizują naukę teoretyczną.
Podsumowanie wspólnych działań przebiegło z wyko-
rzystaniem prezentacji mul�medialnych, prezentacji 
i omówienia zadań wykonanych podczas części praktycznej 
spotkania  oraz  wspomnień i  rozmów o zdobytych 
doświadczeniach. Uczestnicy, ze wsparciem ze strony opiekuna 
grupy, przygotowali wybór zdjęć i filmów opisujących, w jakim 
zakresie pobyt na stażu zagranicznym wpłynął na ich 
umiejętności zawodowe oraz społeczne i językowe i zachęcił do 
mobilności młodych ludzi na europejskim rynku pracy.
Na zakończenie spotkania Zastępca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP Emilia Karwowska wręczyła uczestnikom 
staży certyfikaty udziału. Młodzi kucharze otrzymali też 
upominki oraz zestawy noży specjalistycznych, które wzbogacą 
wyposażenie ich warsztatu pracy. Koordynator projektu, 
Elżbieta Andraka, w imieniu instruktora gastronomii z 
organizacji niemieckiej, jako wyraz uznania dla umiejętności 
zawodowych wręczyła upominek specjalny dla Patrycji Książek, 
uczennicy Zespołu Szkół ogólnokształcących i Zawodowych w 
Ciechanowcu. W spotkaniu wzięli udział m.in. Ewa Mikulak 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. 
Ignacego Prądzyńskiego, Krystyna Dackiewicz Dyrektor Domu 
Dziecka w Białowieży oraz Eugeniusz Iwaniuk, wychowawca 
klasy z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Sporządziła: Elżbieta Andraka – koordynator projektu

BEZPIECZNE WYJAZDY – ZAJĘCIA Z DORADCĄ EURES

18 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w 
Wasikowie odbyło się spotkanie uczestników z doradcą EURES z 
Podlaskiej WK OHP dotyczące bezpieczeństwa podczas 
wakacyjnych wyjazdów poza granice Polski.
Podczas spotkania, szeroko zostały omówione kwes�e 
odpowiedniego przygotowania do wyjazdu za granicę, 
w celu podjęcia pracy wakacyjnej.
Doradca EURES – pani Agnieszka Kruszewska, poinformowała 
uczestników o niezbędnych czynnościach, które należy wykonać 
jeszcze przed opuszczeniem kraju, m.in.: wyrobienie 
dokumentu tożsamości, Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ), sprawdzenie wiarygodności agencji 
zatrudnienia, kosztów utrzymania w danym kraju.
Ponadto młodzież została poinformowana, że każda osoba 
wyjeżdżająca poza granice kraju w celach zarobkowych, 
powinna zapoznać się z przepisami prawnymi obowiązującymi 
w danym kraju (minimalne wynagrodzenie, gdzie należy 
zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i 
prawo do opieki lekarskiej).
Jedną z ważniejszych kwes�i poruszonych na zajęciach były 
systemy i aplikacje dotyczące bezpieczeństwa poza granicami 
Polski, takie jak: system „Odyseusz” i aplikacja mobilna „Safe”.
Zarówno system oraz aplikacja monitorują bezpieczeństwo 
osób wyjeżdżających, a w przypadku zagrożeń, nieprze-
widywalnych zdarzeń, sytuacji kryzysowych ułatwiają kontakt i 
sprowadzenie obywatela Polski do kraju.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań 
i konsultacji indywidualnych z doradcą EURES. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjne 
dotyczące zarówno bezpiecznych wyjazdów poza granice Polski, 
jak również Europejskiej Sieci EURES.

Autorzy tekstu: Elżbieta Kochanowicz-Klej – st. wychowawca 
OSiW, Agnieszka Kruszewska - doradca EURES.

MŁODZI PRACOWNICY NA WYCIECZCE DO BPN

W dniu 19.06.2018 r. młodzi pracownicy realizujący przygoto-
wanie do zawodu oraz naukę zawodu w warsztatach 
szkoleniowo-produkcyjnych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
OHP w Wasilkowie wybrali się na wycieczkę do Biebrzańskiego 
Parku Narodowego i Twierdzy Osowiec. W wycieczce udział 
wzięło 17 uczestników oraz instruktorzy nauki zawodu 
– p. BarbaraKaźmierczak i p. Robert Bieryło.
W muzeum mul�medialnym prezentowane były bogata 
roślinność parku oraz zamieszkujące go zwierzęta (dominuje 
łoś).
Największe emocje budziła możliwość chodzenia po bagnach 
i trzęsawiskach, była również okazja, aby wejść na wieżę 
widokową, skąd rozciągał się piękny widok na dolinę Biebrzy. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się też bunkier z czasów II 
wojny światowej. Wspólny posiłek i pieczenie kiełbasek przy 
ognisku były miłą przerwą w zwiedzaniu. 
Kolejny etap wycieczki to Twierdza Osowiec. Twierdza została 
zbudowana przez Rosjan w latach 1882-1915 w zwężeniu doliny 
Biebrzy. Składa się z czterech fortów. Do zwiedzania 
udostępniono część podziemnych korytarzy pierwszego fortu, 
prochownię, pomieszczenia oficerów i tunele. Pozostałą część 
fortu zajmuje wojsko.
Wycieczka była trafionym pomysłem, wszyscy będziemy ją mile 
wspominać.

Autor tekstu: Barbara Kaźmierczak - specjalista ds. szkoleń 
w warsztatach gastronomicznych OSiW

SPOTKANIE Z WŁOSKIMI PARTNERAMI W WASILKOWIE

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie 19 
czerwca 2018 r. odbyła się wizyta studyjna z udziałem włoskich 
partnerów w ramach realizacji innowacyjnego ponad-
narodowego projektu „Skuteczny systemy mobilności - 
współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz 
zwiększenia ponadnarodowej mobilności pracowników”. 

Projekt koordynowany jest przez Białostocką Fundację 
Kształcenia Kadr (tj. BFKK) i biorą w nim udział lokalne instytucje 
związane z rynkiem pracy, m.in. Podlaska Wojewódzka 
Komenda OHP w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy i 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz włoscy partnerzy z 
regionu Vicenza. 

W spotkaniu brało udział ok. 15 osób, w tym 6 z Włoch, 
przedstawiciele BFKK oraz kadry kierowniczej Podlaskiej 
Komendy, którą reprezentowali Z-ca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP Emilia Karwowska, Kierownik OSiW w 
Wasilkowie Małgorzata Jarczewska, Z-ca Kierownika OSIW 
Beata Bratumił, Kierownik Zespołu programów europejskich i 
rynku pracy PWK OHP w Białymstoku Elżbieta Dziemianiuk i 
Dyrektor Biura PWK OHP w Białymstoku Elżbieta Artemiuk. 
W jego programie znalazł się czas na przedstawienie się  
organizacji, zaprezentowanie szerokich działań Podlaskiej 
Komendy oraz zwiedzanie bazy Ośrodka (tj. części warsztatowej 
i internatowej), która zrobiła bardzo duże wrażenie na gościach, 
co będzie miało w przyszłości przełożenie na kontynuację 
współpracy w nowych wspólnych projektach (w tym na rzecz 
podopiecznych placówki).
Wizyta studyjna była kolejnym działaniem programowym 

zrealizowanym w związku z wdrażanym projektem. Jej celem 
była wymiana przez partnerów doświadczeń i dobrych praktyk a 
także prezentacja działań OHP.  Do tej pory w ramach projektu 
odbywały się m.in. spotkania robocze partnerów włącznie z 
telekonferencjami, wyjazd na wizytę studyjną do Włoch z 
udziałem kadry OHP, prace nad stworzeniem mobilnej 
pla�ormy itd.
Projekt  współfinansowany jest ze środków PO WER w ramach 
IV Osi Priorytetowej,  Innowacje społeczne  i współpraca  
ponadnarodowa.
Sporządziła: E. Dziemianiuk, Kierownik ZPE
Autor zdj.: E. Artemiuk, dyrektor BWK PWK, E. Dawdo, BFKK

PODSUMOWANIE ROKU SZKLONEGO W BIAŁOWIEŻY

W dniu 20.06.2018 r. młodzież realizująca praktyczną 
i  t e o r e t y c z n ą  n a u kę  z a w o d u  w  H a j n ó w c e ,  w r a z 
z wychowawcami OSiW, p. Martą Hakało i p. Ewą Wołkowycką, 
wybrała się do pięknego drewnianego Skansenu Architektury 
Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, znajdującego się w 
samym sercu Puszczy Białowieskiej.
Na początek uczestnicy zwiedzili muzeum, w skład którego 
wchodzą dwie chaty, dwa wiatraki, drewniana kapliczka pod 
wezwaniem św. Aleksandra Newskiego oraz piękne bajkowe 
krajobrazy i bujna roślinność. Następnie młodzież wraz 
z wychowawcami udała się na wspólny posiłek, podczas którego 
podsumowano miniony rok szkolny. 
Wychowawcy przeprowadzili także z młodzieżą pogadankę na 
temat bezpiecznych wakacji.
Na zakończenie uczestnicy wzięli udział we wspólnym pieczeniu 
kiełbasek.Młodzież zgodnie stwierdziła, że imprezę należy 
zaliczyć do udanych i powtórzyć w niedalekiej przyszłości.
Wszyscy życzyli sobie udanych, beztroskich i wesołych wakacji.

Autor tekstu: Ewa Wołkowycka – wychowawca, Marta Hakało – 
kierownik Internatu
Autor zdjęcia: Ewa Wołkowycka – wychowawca 

MANEWRY NA WESOŁO
Tradycyjnie zawsze pod koniec roku szkolnego uczestnicy 
Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie doskonale się 
bawią na manewrach fortecznych. 
„Wesoły Szwejk” zgromadził liczne rzesze uczestników, jak 
również kadrę wychowawczą Ośrodka – spora część kibicowała 
t y m ,  k t ó r z y  z d e c y d o w a l i  s i ę  w z i ą ć  u d z i a ł 
w nietypowych konkurencjach, które często wywoływały salwy 
ś m i e c h ó w  w ś r ó d  z e b r a n y c h .  M ł o d z i e ż  s t a n ę ł a 
w szranki w takich konkurencjach jak: rzut kapslem i butem 
żo łn iersk im na  od leg łość ,  r zut  granatem do  ce lu 
(ta konkurencja zainteresowała nawet kadrę internatu), 
sznurowanie buta na czas, bieg w workach, przeciąganie liny. 
Oczywiście najlepsi zostali nagrodzeni, ale tak naprawdę liczyła 
się przednia zabawa. Manewry były także okazją do ostatniego 
tego typu spotkania przed wakacjami. 
Kadra kierownicza, korzystając z okazji, wręczyła dyplomy
i upominki uczestnikom, którzy reprezentowali z sukcesami 
OSiW w Wasilkowie na imprezach i konkursach zewnętrznych w 
trakcie roku szkolnego. Na koniec wszyscy życzyli sobie udanych 
i bezpiecznych wakacji.

Autor tekstu: Mirosław Kaczyński – wychowawca OSiW OHP
Zdjęcie: Elżbieta Kochanowicz-Klej – wychowawca OSiW OHP

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

4 czerwca bawiliśmy się na pikniku z okazji Dnia Dziecka przy 
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naszej szkole. Tego dnia największą atrakcją była przejażdżka 
bajkową ciuchcią po Sochoniach i okolicy, którą zorganizowano 
w ramach współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem Animacji 
Kultury w Wasilkowie, za co serdecznie dziękujemy. Podczas 
przejażdżki podziwialiśmy piękno naszego terenu. Następnie 
rozłożyliśmy kocyki w cieniu drzew na placu szkolnym i 
rozpoczęliśmy piknik. Na wspólnej wesołej zabawie czas mija 
szybko. Pogoda i humory dopisały, więc wszyscy świetnie się 
bawiliśmy i w doskonałych nastrojach wracaliśmy do domów. To 
był bardzo udany Dzień Dziecka.

WYCIECZKA „ŚLADAMI RODU BRANICKICH”

Jak piękne jest nasze Podlasie, mogli przekonać się uczniowie 
naszej szkoły podczas wycieczki „Śladami Rodu Branickich”, 
która odbyła się 15 czerwca 2018 r. W Tykocinie widzieliśmy 
synagogę, zamek, pomnik hetmana Czarnieckiego i Rynek. 
Poznaliśmy historię tego miasteczka, ciekawie opowiedzianą 
przez przewodnika. W Choroszczy spędziliśmy dużo czasu w 
Letniej Rezydencji Branickich, podziwiając piękne pałacowe 
wnętrza. Wycieczkę zakończyliśmy w znanym już dzieciom 
Pałacu Branickich w Białymstoku, gdzie z balkonu mogliśmy 
obserwować rozległy ogród. To było bardzo ciekawe spotkanie 
z przeszłością. Okazało się, że zwiedzanie muzeum może być 
zajmujące. Trzeba tylko uważnie słuchać i patrzeć.

SUKCES NA FESTIWALU SZTUKI

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Sochoniach laureatami 
I Miejsca w XVIII Ogólnopolskim Fes�walu Sztuki Małego 
Dziecka 2018 w Łodzi. Wielki sukces odnieśli uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły Filialnej w Sochoniach. Dwunastu uczniów 
(cała klasa I) zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego XVIII Fes�walu Sztuki Małego Dziecka 2018 
w Łodzi.
I miejsce zajęli: Piotr Zawadzki, Patrycja Sieńko, Szymon 
Omielańczyk, Beniamin Bielecki, Szymon Pochodowicz, Maja 
Glińska, Aleks Szewczul, Filip Grzybowski, Wiktoria Dąbrowska, 
Maja Kitlas, Kornelia Karłowicz, Oskar Drozdowski.
Misją Fes�walu jest rozwijanie i upowszechnianie wychowania 
przez sztukę, a przede wszystkim twórczy rozwój dziecka. Dzieci 
z klasy pierwszej szkoły w Sochoniach wzięły udział w Konkursie 
Plastycznym ww. Fes�walu. Malowały przepiękne i niezwykle 
barwne prace plastyczne na temat „Zabawka" pod kierunkiem 
nauczycielki Bogumiły Sobieszuk. Laureaci byli zaproszeni na 
uroczysty wernisaż, który odbył się 18 czerwca 2018 roku w 
Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej.

Gratulacje! Życzymy dalszych sukcesów.

Mat. Szkoła Filialna w Sochoniach

LETNI PIKNIK W „BAJECZNYM ZAKĄTKU” 

Słonecznego 19 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z 
nauczycielami wybrali się na piknik do „Bajecznego Zakątka” w 
Sochoniach. Gdy dotarliśmy na miejsce, rozłożyliśmy nasze 
kocyki i rozpoczęliśmy zabawę. Starsi chłopcy grali w piłkę 
nożną, inni w siatkówkę, niektórzy w gry planszowe. 
Dziewczynki skakały na skakankach, łapały frisbee, a nawet 
układały puzzle. Najlepszą wspólną zabawą tego dnia było 
budowanie zamków z piasku. Dzień był cieplutki i przyjemny, 
dzieci bawiły się wspaniale, mogły nawet ochłodzić się, mocząc 
nogi w wodzie. Była to również świetna okazja do rozmowy 
o  b e z p i e c ze ń s t w i e  w  c za s i e  w a ka c j i ,  s zc ze g ó l n i e 
o bezpieczeństwie nad wodą. Dzieci wchodziły do wody pod 
opieką swoich pań i obiecały, że każdy kontakt z nią będzie 
odbywał się pod opieką osób dorosłych. Po pikniku zmęczeni, 
ale zadowoleni, wróciliśmy do szkoły.

Mat. Szkoła Filialna w Sochoniach

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „PENTEL”

Kornelia Karłowicz, uczennica klasy pierwszej Szkoły Filialnej 
w Sochoniach, została laureatką 48. edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego, który jest organizowany przez firmę 
„PENTEL” przy współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych 
Japonii oraz Ministrem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki 
i Technologii. Celem konkursu jest tworzenie sztuki opartej na 
szczerości i wrażliwości. Do Japonii nadesłano aż 13 853 
rysunków wykonanych przez dzieci z całego świata, które 
pragną podzielić się swoją niecodzienną, czasem zaskakującą 
wizją otaczającej rzeczywistości. W tym roku wśród kolorowych 
rysunków znalazło się aż 1061 prac z Polski, a nagrodzonych 
zostało aż 143.

 

Praca Kornelki jest jedyną nagrodzoną pracą z województwa 
podlaskiego. Kornelia Karłowicz otrzyma Medal Srebrny za 
pracę pod tytułem „Ja i moja siostra nad morzem". Nagrodzona 
praca powstała pod kierunkiem wychowawczyni klasy I-
Bogumiły Sobieszuk. Medal i nagroda zostaną przysłane pocztą. 
W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym biorą udział 
dzieci z każdego zakątka kuli ziemskiej! To niewiarygodna ilość 
idei, pomysłów, emocji i uczuć przedstawionych na kartce 
papieru. Śledząc kolejne rysunki, można wysnuć mapę myśli 
współczesnych dzieci, które po swojemu przeżywają każdy 
dzień. W swoim życiu stykają się zarówno z pozytywnymi, jak 
i nieprzyjemnymi sytuacjami i to doskonale widać w ich pracach. 
Te wizje pokazują także jak wiele je łączy – jak bogaty jest świat 
ich wyobraźni bez względu na kolor skóry, wiek i pochodzenie.
Tak naprawdę dzieci mogą uświadomić nam, dorosłym, jak 
powinniśmy odbierać otaczającą nas rzeczywistość, aby nie 
umknęło nam to, co ważne. Naszą codzienność budują drobne 
radości i „małe” sprawy, których często nie potrafimy docenić. 
Dzieci swoimi rysunkami przypominają nam nie tylko o pięknie, 
które jest poza nami, ale o pięknie, które jest w nas. Ten konkurs 
to najlepsza okazja, aby poprzez sztukę nawiązać kontakt z 
innymi młodymi artystami i uczestniczyć w wielkiej wymianie 
myśli. Tematyka i technika są dowolne i każdy, bez ograniczeń, 
może pofolgować swojej wyobraźni. Jesteśmy dumni, iż praca 
uczennicy z małej szkoły w Sochoniach została po raz kolejny 
nagrodzona przez japońskie jury. Gratulujemy Kornelii i 
trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Mat. Szkoła Filialna w Sochoniach

20 czerwca uczniowie Szkoły Filialnej w Jurowcach mieli okazję 
do spędzenia miłego, aktywnego popołudnia ze swoimi 
rodzicami. Przybyli też zaproszeni goście: Mirosława Jadwiga 
Bezdziel – radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji 
O ś w i at y,  J a n u sz  Koz ł o ws k i  ra d ny  R a d y  M i e j s k i e j
i  P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  ł a d u  P r z e s t r z e n n e g o 
i Infrastruktury Technicznej, radna Rady Miejskiej Jadwiga 
Piotrowska, Sołtys wsi Jurowce Robert Rogowski, Sołtys wsi 
Sielachowskie Osowicze Adam Borowski oraz mieszkańcy 
Jurowiec i okolicy.

Imprezę rozpoczęły taneczne występy dzieci uczęszczających na 
zajęcia Zumby. Wszyscy rodzice z zachwytem podziwiali swoje 
dzieci. Kolejnym etapem były zabawy prowadzone przez studio 
artystyczne "Anima". Każdy uczestnik festynu z entuzjazmem 
włączał się do zabaw proponowanych przez  animatora. 
Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, ogromne bańki mydlane, 
wata cukrowa, popcorn... to lubi każde dziecko, dlatego też te 
atrakcje były najbardziej oblegane przez naszych najmłodszych.
Swoje stanowisko wystawili również pracownicy Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Można było poznać zasady 
udzielania pierwszej pomocy i dowiedzieć się o roli telefonu 
alarmowego 112. Ciekawą atrakcją również były ćwiczenia na 
fantomie. Gdy zabawa w pełni trwała na plac szkolny ogromnym 
czerwonym wozem wjechali strażacy z Ochotniczej Straży 
pożarnej w Jurowcach, którzy zademonstrowali podstawowy 
sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Chętni mogli wsiąść do wozu i 
włączyć syrenę alarmową oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Ruch i zabawa wzmaga apetyt. Zakład Mięsny "Kabo" 
A. Borowik W. Karpieszuk s.j zadbał o to, aby nasi goście mogli 
zjeść pyszne ciepłe kiełbaski z grilla. Był również przygotowany 
słodki stół, na którym znalazło się wiele pyszności zakupionych z 
funduszu szkoły oraz przygotowanych przez naszych 
wspaniałych rodziców.Na zakończenie dla ochłody zostały 
podane przepyszne lody. Tym akcentem zakończyła się zabawa. 
Teraz pozostaje nam miło spędzić wakacyjny czas i w następnym 
roku szkolnym wrócić z kolejnymi imprezami.
Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy wsparli i pomogli przy 
organizacji naszego szkolnego festynu.

Autor tekstu: Beata Jałbrzykowska, Milena Sobolewska
Zdjęcia: Milena Sobolewska, Elżbieta Sieńko

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

22 czerwca, w Szkole Filialnej w Jurowcach, zakończył się rok 
szkolny 2017/2018. To czas podsumowań i zapłaty za ciężką 
pracę uczniów. O godzinie dziesiątej uczniowie w galowych 
strojach przyszli do szkoły, by odebrać świadectwo. Towarzyszyli 
im rodzice i bliscy. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania 
hymnu państwowego. Wszyscy serdecznie przywitali 
przybyłych gości:  ks.  Jerzego Sokołowskiego, panią 
Wicedyrektor Szkoły Annę Stefańczuk oraz panią Wicedyrektor 
Przedszkola Bożenę Stasiełuk. Odczytano list od Burmistrza 
Wasilkowa pana Mirosława Bielawskiego z gratulacjami i 
życzeniami wesołych wakacji.
Po krótkich przemowach gości rozpoczęła się część artystyczna. 
Dzieci z punktu przedszkolnego „Bajkowy Dom” pięknie 
śpiewały, recytowały, a także tańczyły. Uczennice starszych klas 
zaprezentowały skecz o zbliżających się wakacjach. Później 
nastąpiły podziękowania za współpracę rodzicom i osobom, 
którzy wspierali działalność szkoły. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było wręczenie dyplomów, nagród oraz oczywiście 
świadectw. Wzruszeni rodzice obserwowali swoje pociechy 
przyjmujące gratulacje. Na zakończenie były przestrogi 
wakacyjne i życzenia miłych i beztroskich wakacji.

Tekst: Beata Jałbrzykowska
Zdjęcia: Milena Sobolewska

Przegląd wydarzeń Szkoły Filialnej w Sochoniach Festyn rodzinny w Szkole
Filialnej w Jurowcach
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P O D S U M O W A N I E  T R Z Y L E T N I E G O  P R O G R A M U 
CZYTELNICZEGO „CZYTAJMY RAZEM”

W latach 2015/16, 2016/17, 2017/18 w Szkole Podstawowej im. 
Króla Zygmunta Augusta pani Małgorzata Fanselow i pani 
Agnieszka Ołdziejewska opracowały i realizowały autorski 
program „Czytajmy razem”, który był połączony z elementami 
programu „Uczeń w świecie teatru”. Głównym celem programu 
było rozbudzanie u dzieci pasji czytelniczej i zainteresowania 
książkami oraz ich interpretacją w formie teatralnej. Był on 
realizowany przez trzy lata edukacji wczesnoszkolnej.
W pierwszym roku nauki 2015/2016 w realizację założeń 
programu włączyli się rodzice, dziadkowie i pracownicy szkoły.  
Bardzo chętnie przychodzili do uczniów z klasy I a i b, czytali im 
swoje ulubione utwory z dzieciństwa i nie tylko. Dzieci 
wysłuchały fragmentów „Plastusiowego pamiętnika”, 
„Cudaczka Wyśmiewaczka” i książek Grzegorza Kasdepki. 
Poznały bajki: „O rybaku i złotej rybce”, „Śpiąca królewna”, „Kot 
w butach”, „Reksio”, „Dwie Dorotki”, „Czwarty Król 
Miłosierdzia” i wiele innych. Uczniowie czekali z wielką 
niecierpliwością na gości i bardzo chętnie poznawali świat 
przedstawiony  w książkach. Podsumowaniem całorocznej 
pracy było wręczenie własnoręcznie wykonanych przez uczniów 
ilustracji połączonych w album oraz pamiątkowych zdjęć.

W drugim roku nauki 2016/17 nastąpiła zamiana ról – to 
uczniowie co dwa miesiące czytali bajki i niektóre z nich 
przedstawiali w formie inscenizacji swoim rodzicom 
i kolegom szkolnym. Udało nam się również wziąć udział 
w warsztatach teatralnych „Upcykling – ratujmy nasze pluszaki”. 
Wykonane podczas  tych  za jęć  wspania łe  kuk ie łk i 
i zdobyte umiejętności gry aktorskiej wykorzystywaliśmy 
podczas następnych spotkań. Nie tylko czytaliśmy wybrane 
utwory, ale i zaprezentowaliśmy swoją grę aktorską podczas 
inscenizacji. Pomogły nam w tym ciekawie zaaranżowane stare 
pacynki przyniesione z domu. Okazało się, iż doskonale 
zaprezentowali się niebieski miś w roli Małgosi czy pingwinek 
jako krasnoludek… Podsumowaniem wspólnego wysiłku było 
z a p r o s z e n i e  n a  „ s p o t k a n i e ”  z  A n d e r s e n e m 
i inscenizację „Baśniowy ambaras”. Uczniowie wykazali się 
ogromną inicjatywą twórczą i doskonale zaprezentowali się jako 
mali aktorzy. Gromkim brawom nie było końca…
W trzeciej klasie dzieci nie tylko czytały najbliższym, lecz także 
odwiedzały z bajkami przedszkola, do których kiedyś 
uczęszczały. Uczniowie przygotowywali małe prezenty swoim 
słuchaczom i byłym wychowawczyniom. Były to bardzo miłe i 
wzruszające spotkania.
Udało nam się również odwiedzić Dom Opieki „Złota Jesień” w 
Wó l c e  R a t o w i c k i e j  z  b a ś n i a m i  „ K o t  w  b u t a c h ” 
i „Calineczka”. Pobyt w tym szczególnym miejscu był bardzo 
wyjątkowy i na długo uczniom i nauczycielom pozostanie 
w pamięci.
Po trzech latach intensywnej realizacji programów jesteśmy 
zadowolone z efektów przeprowadzonych działań. Udało nam 
się zaciekawić uczniów literaturą piękną, promować 
umiejętności dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
Widziałyśmy wiele radości na twarzach dzieci, młodych 
aktorów i ich rodziców podczas występów klasowych 
i szkolnych. Uczniowie wspaniale rozwijali i prezentowali swoje 
zdolności twórcze. Włożony trud i wysiłek zarówno ze strony 
opiekunów oraz uczniów przyniósł wiele satysfakcji 
i radości tworzenia. Sytuacje takie stymulują do większego 
wysiłku, stają się motywacją do nowych wyzwań i nadają sens 
własnej aktywności twórczej.

Autorzy:  Małgorzata Fanselow, Agnieszka Ołdziejewska – 
nauczyciele kształcenia zintegrowanego Szkoła Podstawowa 
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „ATRAKCJE PRZYRODNICZE 
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO”

W III edycji konkursu plastycznego „Atrakcje przyrodnicze 
powiatu białostockiego” troje uczniów, Olaf, Dorota 
i Natalia, ze Szkoły Podstawowej im Króla Zygmunta Augusta w 
Wasilkowie zdobyło główne nagrody. Były to tablety, gry 
planszowe oraz kalendarze na 2019 rok, które zostały 
zilustrowane wyjątkowymi pracami plastycznymi wszystkich 
zwycięzców konkursu. Dodatkowo z nagrodzonych prac została 
zorganizowana wystawa w Punkcie Usług Turystycznych 
„Bukowisko” w Supraślu.
Oprócz uroczystości wręczenia nagród, nasi uczniowie wzięli 
udział we wspaniałym, pełnym atrakcji pikniku ekologicznym. 
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Odkryj nasz 
skarb – poznaj przyrodę powiatu białostockiego”, który 
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Autor: Jolanta Ejsmont

PASMA SUKCESÓW SPORTOWYCH W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ

Pasma sukcesów sportowych w Szkole Podstawowej im. Króla 
Zygmunta Augusta
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły zdobywali 
wysokie osiągnięcia sportowe i godnie rozsławiali nasze miasto 
w województwie.
Po pierwszych miejscach w powiecie i grupie południowej 
uzyskiwali awans do finałów wojewódzkich, a tam również 
często zajmowali miejsca na podium.

Kategoria dziewcząt w Finale Igrzysk Dzieci:
I miejsce w aerobiku,
I  m i e j s c e  w  d r u ży n o w yc h  b i e ga c h  p r ze ł a j o w yc h ,
IV miejsce w sztafetowych biegach przełajowych,
IV miejsce w lekkiej atletyce,
V miejsce w drużynowym tenisie stołowym.

Kategoria dziewcząt w Igrzyskach Dzieci (grupa południowa):
I miejsce w lekkiej atletyce.

Kategoria chłopców w Finale Igrzysk Dzieci:
II miejsce w drużynowym tenisie stołowym,
II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym,
III miejsce w drużynowych biegach przełajowych,
V miejsce w sztafetowych biegach przełajowych.

Chcemy mieszkańcom naszej gminy przedstawić autorów 
wspaniałych sukcesów. Są to:

Lekkoatleci i tenisiści stołowi: 
Zuzanna Baczyńska, Ewa Kwiatkowska, Joanna Szermińska, 
Zuzanna Marecka – kl. IVa,
Aneta Bogdanowicz, Maja Kraszyńska, Patrycja Pruszyńska, 
Katarzyna Radecka, Gabriela Rogowska, Paula Roszkowska, 
Wiktoria Sochoń – kl. Va, 
Kornelia Szymajda, Julia Bacia, Paulina Opolska, Weronika 
Kazberuk – kl. VIa,
Dominika Szatyłowicz – kl. VIIa,
Julian Bielecki, Fabian Dyszkiewicz, Eryk Nietupski, Kamil 
Zbierajewski – IVa,
Krys�an Kuźma, Łukasz Komenda, Szymon Łapniewski, Julian 
Małyszko,  Paweł Mierzejewski – Va,

Mateusz Teofiluk, Adrian Szatyłowicz – Vb,
Paweł Kownierowicz, Konrad Karpiesiuk, Michał Woronowicz, 
Jakub Witkowski, Kacper Trebliński, Piotr Zembrowski – VIa,
Jakub Prochorski – VIIa.

Aerobik:

Martyna Kozłowska – IVd, 
Iga Konik, Natalia Koc, Dominika Bondziul – Vb,
 
Adrianna Panasewicz – Vf, 
Izabela Prus – Ve.

Na koniec roku szkolnego ww. uczniowie zostali nagrodzeni 
przez dyrekcję szkoły pamiątkowymi statuetkami.

Autorzy: Nauczyciele Wychowania Fizycznego ze Szkoły 
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

22 czerwca 2018 r. zakończył się kolejny rok szkolny. Po 10 
miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. 
Uczniowie szkoły uczestniczyli (w tym dniu) w uroczystej mszy 
świętej i apelu szkolnym. Zakończenie roku szkolnego to czas 
podsumowań, podziękowań oraz pożegnań. W tym roku 
pożegnali się z naszą szkołą uczniowie klasy trzeciej. 
Absolwentom życzymy sukcesów w nauce oraz wytrwałości w 
dążeniu do realizacji marzeń.
Na apelu zostali nagrodzeni ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce i wyróżnili się wzorowym zachowaniem. Przyznano 
nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe oraz złote medale. Wręczono 
również nagrody za czytelnictwo i aktywne uczestnictwo w 
Małym Samorządzie Uczniowskim. Pani Dyrektor, Szkoły 
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Anna 
Stefańczuk wręczyła wyróżnienia za międzynarodowy konkurs 
matematyczny Kangur (otrzymały je uczennice klasy trzeciej – 
Zofia Pruszyńska i Maja Zawadzka) oraz złożyła podziękowania 
rodzicom, którzy angażowali się w prace na rzecz szkoły oraz 
pomagali przy organizacji różnych działań. 
Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali pożegnalne 
piosenki: „Poleczka na lato”, „Zostawcie nam” oraz „Lato, lato”.
 
Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć, życzymy 
dalszych sukcesów oraz wspaniałych wakacji i zasłużonego 
odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu! 

Przegląd wydarzeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta 

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach 
zaprasza dzieci i młodzież zamieszkujące powiat białostocki 
i Miasto Białystok w wieku od 10 do 15 roku życia do udziału 
w letnich warsztatach artystycznych. 

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z elementami sztuki, kultury 
i tradycji Podlasia, poznają historię Białegostoku, odwiedzą 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz Centrum im. 
Ludwika Zamenhofa, a następnie wykonają prace plastyczne 
obrazujące zdobytą wiedzę! 

Zajęcia odbywają się w trzech grupach tematycznych do 
wyboru: 
26-27.07.2018 - Wycieczka śladami kamienic białostockich 
23-24.08.2018 - Wizyta w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 
w Białymstoku 
20-21.09.2018 - Zajęcia w Centrum im. Ludwika Zamenhofa 
w Białymstoku.

Każde dziecko może wziąć udział we wszystkich zajęciach lub 
wybranej części! Koszt udziału dziecka to jedynie 10 zł za każdy 
dzień zajęć (20zł za turnus). 

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 85 74 89 181 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa 
Podlaskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na „Warsztaty 

artystyczne dla dzieci i młodzieży”!
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MALI RATOWNICY W FINALE KONKURSU WOŚP 
„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

6 czerwca uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Króla 
Zygmunta Augusta w Wasilkowie brali udział w finale 
ogólnopolskiego konkursu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczestnicy zajęli piąte miejsce. W tym roku finał VII 
edycji konkursu uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji 
Narodowej. 
Konkurs składał się z trzech etapów. W ramach pierwszej tury 
uczniowie musiel i  przygotować plakat edukacyjny. 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 46 szkół, a ich zadaniem 
było przygotowanie komiksu na temat pierwszej pomocy. Do 
finału wybrano dziesięć najlepszych szkół podstawowych z całej 
Polski.
Rywalizacja w Finale polegała na współzawodnictwie 
Reprezentacji Ratowniczej w konkurencjach łączących 
w sobie zajęcia ruchowe z wiedzą na temat podstawowych 
czynności ratujących życie, które obejmuje Program Edukacyjny 
„ R a t u j e m y  i  U c z y m y  R a t o w a ć ”  F u n d a c j i  W O Ś P, 
przeprowadzonej w formie gry miejskiej w Warszawie.
Reprezentacja Ratownicza szkoły składała się z pięcioosobowej 
drużyny w której skład wchodziły dzieci z klasy IIa – Aleksandra 
Matys, Anna Amonowicz, Jakub Zagroba, Kacper Konończuk 
oraz nauczyciel – pani Małgorzata Pacewicz. Konkurencje 
składały się z dziesięciu zadań: pozoracji, pozycji bocznej, puzzli 
(łańcuch przeżycia), skompletowania apteczki, resuscytacji 
(wykonana na stacji metra pod okiem Jurka Owsiaka), wezwania 
służb ratowniczych, gry planszowej „Było sobie życie – Pierwsza 
pomoc”, sztafety pierwszej pomocy i ugaszenia pożaru w wiosce 
smerfów.
Punkty gry mieściły się: 
w kawiarence TVN przy ulicy Hożej, 
Muzeum Ziemi, 
Muzeum Narodowym, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Metrze Świętokrzyska, 
Pałacu Kultury i Nauki, 
Dworcu Centralnym.
Po  p r ze j ś c i u  p o n a d  d z i e s i ę c i o k i l o m et rowe j  t ra sy 
i wykonaniu wszystkich zadań, odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród. Przed ogłoszeniem piątego miejsca 
Jurek Owsiak powiedział: „[…] za niesamowity hart ducha, za to, 
że przyjeżdżacie do nas, że nauczyciele się z wami uczą, chcą to 
robić i wy chcecie to robić [...]”. To już drugi udział szkoły w finale 
konkursu. 
W tym roku szkolnym w ramach programu „Ratujemy 
i  Uczymy Ratować” nauczyciele p.  Jolanta Ejsmont 
i p. Małgorzata Pacewicz przeprowadziły szereg lekcji 
z udzielania pierwszej pomocy. Trzystu uczniów klas I-III 
otrzyma specjalne hologramy na świadectwach za udział 
w zajęciach.

D r u ż y n a  w ró c i ł a  z  n i eza p o m n i a ny m i  w ra że n i a m i 
i nagrodami dla szkoły – kompletem fantomów do nauki 
resuscytacji i mnóstwem gier planszowych. 

Oczywiście na finale nie zabrakło lokalnych mediów, a całą 
relację na żywo można było obejrzeć w programie „Dzień Dobry 
TVN” i skrót wydarzenia w „Faktach TVN”.

Przegląd wydarzeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
ERASMUS +, 
CZYLI CO ZROBIĆ, ŻEBY W SZKOLE BYŁO CIEKAWIEJ

Kluczem do zrozumienia idei realizowanych obecnie projektów 
w naszej szkole są słowa Alberta Einsteina: „Życie jest jak jazda 
na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz poruszać się do 
przodu”. Jakiś czas temu wpadłam na pomysł, że należy tę 
równowagę wykorzystać w edukacji. Znalazłam chętnych i 
ambitnych nauczycieli, z którymi wspólnie stworzyliśmy dwa 
projekty:
- Erasmus+ KA219 – Współpraca szkół: „Take chances. Keep your 
balance. Move on." („Wykorzystuj szanse. Utrzymuj 
równowagę. Ruszaj do przodu.”),
- Erasmus+ KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej 
„Równowaga w edukacji kluczem do sukcesu w przyszłości”.
Dlaczego Erasmus +? Dlatego że pomaga nam uczyć się i nauczać 
na najwyższym światowym poziomie, bo motywuje do 
działania, prowokuje do myślenia, otwiera oczy i serca na świat, 
ludzi i inne kultury. Dlatego iż pokazuje, że „inny” znaczy 
oryginalny i niesamowity, bo udowadnia, że możemy więcej niż 
nam się wydaje i pomaga uwierzyć w siebie.

Realizacja projektów europejskich (także dwóch, nad którymi 
pracowaliśmy wcześniej) jest zadaniem bardzo wymagającym. 
Już sama formuła konkursu wniosków jest wyzwaniem, które 
nas zobowiązuje do kreatywności, aktywności i poszukiwania 
nowych rozwiązań. Bycie nauczycielem zobowiązuje, 
przynajmniej do dotrzymania kroku uczniom. Nasz przykład, że 
możemy wygrać, jeżeli dajemy z siebie dużo, mobilizuje do pracy 
naszych wychowanków. Doceniamy wsparcie uczniów i ich 
pozytywne reakcje na to, co dzieje się w szkole dzięki 
realizowanym przedsięwzięciom. Mają oni wpływ na działania 
projektowe i są równoprawnymi organizatorami naszych 
aktywności.
W ciągu trzech lat (2017-2020) uczniowie naszej szkoły będą 
mieli okazję wzięcia udziału w oryginalnych zajęciach 
pozalekcyjnych, które wpłyną na rozwój ich umiejętności 
w zakres ie:  pos ługiwania  s ię  język iem angie lsk im 
i technologią komputerową, matematyki (logiczne myślenie), 
przedsiębiorczości, kreatywności (teatr, filmy, fotografia, 
sztuka). Projekt będzie także realizowany podczas zajęć 
obowiązkowych. Ciekawe i nowatorskie metody,gry i warsztaty 
to sposoby, jakimi chcemy ułatwić uczniom nabycie 
umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i przyszłej 
karierze zawodowej. 
Współpraca z rówieśnikami z innych krajów będzie nie tylko 
możliwością do szlifowania umiejętności językowych. 
Uczniowie naszej szkoły poznają kulturę, historię i codzienne 
życie swoich rówieśników. Będą mieli okazję do zawarcia 
nowych przyjaźni, do uczenia się tolerancji i szacunku. 
Grupy uczniów ze wszystkich szkół spotkają się cztery razy – w 
Polsce, Grecji, Słowenii i Niemczech. 

My, nauczyciele, także zyskamy wiele. Potrzebujemy świeżości 
w podejściu do edukacji, motywacji do uzupełniania naszego 
warsztatu pracy o nowoczesne i skuteczne metody. Szkolenia w 
Finlandii, Irlandii, Hiszpanii, Turcji i Grecji umożliwią nam 
poznanie innych systemów edukacyjnych, nauczenia się wielu 
ciekawych rzeczy i wdrożenia skutecznych rozwiązań. Dzięki nim 
społeczność naszej szkoły będzie miała dostęp do wysokiej 
jakości oferty edukacyjnej. 
Współpraca z innymi szkołami europejskimi stale udowadnia 
nam, że chociaż geograficznie bliżej nam do puszczy, to bazą 
edukacyjną, wykształceniem i nowatorstwem naszych 
nauczycieli jesteśmy w europejskiej czołówce. Z przyjemnością i 
satysfakcją uczniowie i nauczyciele, którzy podróżują po 

Europie są dumnymi ambasadorami Wasilkowa.
Pierwszy rok projektu Erasmus+ „Take chances. Keep your 
balance. Move on.” dobiegł końca. Z satysfakcją i radością 
podsumowaliśmy dziesięć miesięcy współpracy między-
narodowej i naszych lokalnych działań.
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu na kanale Jacka 
Zabłockiego w serwisie YouTube, który nagral iśmy 
15 czerwca w B ib l iotece  Miejsk ie j  w Wasi lkowie. 
Przedstawienie pt. „Złota kaczka, czyli jak nie zostać 
biznesmenem roku” jest wynikiem naszej ciężkiej, ale też 
niezwykle interesującej pracy. Uczniowie i nauczyciele mieli 
okazję nauczyć się wielu rzeczy, jak wyrażać emocje, pracować 
nad dykcją i dobrze prezentować się na scenie, a także jak 
profesjonalnie, w pracowni Białostockiego Teatru Lalek, 
wykonać lalkę teatralną (pyskówkę) i parawanową scenografię 
czy stworzyć plakat teatralny i ulotkę (trzy miesiące warsztatów 
z aktorką Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki nie 
poszły na marne). Udało nam się połączyć teatr z nowoczesną 
technologią i świetnie się przy tym bawić. Poznaliśmy także 
legendy krajów partnerskich i sprawdzaliśmy ich rozumienie 
quizami online. Dzięki funduszom Unii Europejskiej zakupiliśmy 
tablety, które stały się przebojem lekcji języka angielskiego 
i niemieckiego. Używaliśmy ich często; wszyscy uczniowie 
i nauczyciele zgodnie przyznają, że używanie nowoczesnych 
technologii w szkole bardzo mobilizuje do nauki języków 
obcych.
Przygoda z programem Erasmus+ to także międzynarodowe 
spotkanie w Grecji, w Atenach, w naszej partnerskiej szkole. 
Uczniowie i nauczyciele spędzili niesamowity tydzień, pracując 
nad działaniami projektowymi i delektując się widokiem 
historycznych, znanych nam wcześniej tylko ze zdjęć, miejsc. 
Zachęcamy do przeczytania relacji Emilii, Natalii, Magdaleny i 
Oliwiera, uczniów klas VII, którzy uczestniczyli w wymianie 
uczniowskiej, a także obejrzenia zdjęć wykonanych przez nich 
samych (h�p://spwasilkow.pl/index.php/erasmus).
Już teraz nie możemy doczekać się następnego roku 
z naszym projektem. Od września, przez cały rok szkolny 
2018/2019 królować będą gry – bo któż z nas ich nie lubi? :)
Pojedziemy także do Niemiec na kolejną wymianę, w której 
wezmą ponownie udział uczniowie ze wszystkich partnerskich 
szkół z Polski, Turcji, Grecji, Niemiec i Słowenii. 
Życzymy wszystkim udanych wakacji i zapraszamy do 
odwiedzenia strony internetowej naszego projektu: 
h�ps://takechanceserasmus.weebly.com/

Autor: Agnieszka Kruszewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. Króla Zygmunta Augusta

 Nowodworce 
rz. Supraśl, Sokołda, Narew,Czarna Hańcza...
Niezapomniane spływy kajakowe po wodach płn.-wsch.Polski.
Najlepszy sposób na odkrywanie uroków Podlasia, obserwowanie 
przyrody w pięknych zakątkach rzek.

Nowa Usługa!
Dojeżdżasz rowerem – przywozimy kajaki.
Dopływasz na miejsce – przywozimy rowery.
www.kajakiempopuszczy.pl

tel. 604171355
reklama



JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

Mówi się, że Polacy nie czytają. Szczególnie często takie opinie 
wyraża się o młodzieży. W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wasilkowie tak nie jest. Postanowiliśmy pokazać wszystkim 
malkontentom, że w naszej szkole czyta każdy, od najmniejszego 
czwartoklasisty aż po panią Dyrektor. Aby to udowodnić, 
8 czerwca o godz. 10.00, nie zważając na trwające akurat lekcje 
matematyki, fizyki czy chemii, wszyscy wylegli przed budynek, 
by wspólnie dać wyraz swojej miłości do czytania. Ogół 
zebranych w jednym momencie oddał się lekturze. Ten 
happening został zorganizowany przez szkolne bibliotekarki w 
ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam!”.

PIKNIK RODZINNY

Ostatnie wydarzenie w ramach Dni Wasilkowa. Piękna, 
słoneczna pogoda sprzyjała organizatorom Pikniku Rodzinnego, 
czyli Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w 
Wasilkowie. Społeczność szkolna połączyła działania w jednym 
celu – zebrać fundusze na nowy sztandar szkoły, zapewniając 
jednocześnie wasilkowianom jak najlepszą rozrywkę.
Od południa w szkole i na boisku obok trwał ruch. Pojawiały się 
co chwilę nowe stoiska i punkty rozrywki. Wokół kręcili się 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pani dyrektor sprawdzała, czy 
wszystko jest jak należy. I nawet gdy wszystko już było zapięte na 
ostatni guzik, wciąż wyczuwało się obawę: „Czy chociaż 
przyjdą?", „Czy kogoś zainteresuje nasz piknik?”

Nie zawiedli! Mieszkańcy Wasilkowa, rodzice i dzieci przyszli, by 
uczestniczyć w zabawie. Początkowo niepewnie zapoznawali się 
z czekającymi na nich atrakcjami, ale już po chwili zaczął się 
ruch. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Na boisku szkolnym 
przewidziano mnóstwo gier i zabaw. Można było wykazać się 
sprawnością w rzucaniu do kosza, odbijaniu piłki siatkowej lub 
zdobywaniu goli w piłce nożnej lub hokeju. Inne ciekawe 
propozycje: slalom rowerowy, skakanie na skakance, robienie 
brzuszków i pompek, rzuty do celu. Zaś którzy woleli rozrywki 
bardziej statyczne, również mieli pole do popisu – np. z 
zawiązanymi oczami rozpoznawali smaki lub rozwiązywali 
łamigłówki. Co ciekawe, nie tylko dzieci uczestniczyły w 
zabawie. Ćwiczenia fizyczne to sprawdzian dla całej rodziny!

To nie był koniec atrakcji!

W jednym z nielicznych zacienionych zakątków można było 
pomalować twarz, kupić maskotki, książki, zabawki i inne 
drobiazgi w atrakcyjnej cenie. Sprzedażą garażową zajmowali 
się uczniowie klas czwartych i siódmych. Nieco dalej znajdował 
się punkt Misji Robotyki, demonstrującej roboty wykonane z 
klocków lego i odpowiednio zaprogramowane.
Obok była strefa ciemności. To już poważna sprawa i pięknie, że 
znalazła swoje miejsce na naszym pikniku. Tutaj mogli zasięgnąć 
porady osoby niedowidzące, a ci, którzy odznaczali się sokolim 
wzrokiem - przekonać się, jak to jest, gdy nagle wyłączy się 
zmysł, który pozwala docenić urok świata.
Na scenie odbywał się Konkurs na wierszyki łamiące języki – 
pomysł pani logopedy, który sprawia wiele radości uczestnikom 
i tyle samo słuchaczom.
Przez niemal cały czas towarzyszyła nam muzyka. Najpierw w 
wykonaniu jak zawsze niezawodnej, wasilkowskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą pana Adama 
Wolańskiego, a później zespołu, którego skoczne melodie 
zachęciły niektórych do pokazów tańca na scenie. Gdy mowa o 
tańcu, to nie mogło na Pikniku Rodzinnym zabraknąć 
cudownych mażoretek. Najpierw swoje umiejętności 
zaprezentowały starsze dziewczęta, później zaś młodsza część 
zespołu. Wszystkie wzbudziły niekłamany podziw publiczności.
Zmęczeni aktywnością fizyczną mogli pokrzepić się pysznym 
jedzonkiem i orzeźwiającymi napojami. Każda z klas 
gimnazjalnych przygotowała inne smakołyki, np. zdrowe soki, 
owoce, sałatki, potrawy kuchni regionalnej bądź słodkości.
Wszystko zostało przez nich własnoręcznie przyrządzone 
i było pyszne.
Jednak uczestnicy pikniku to nie tylko wielbiciele zdrowej 
żywności, więc należało i dla nich przygotować coś miłego.
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EDUKACJA

Przegląd wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
Stąd rozchodzący się wokół smakowity zapach kiełbasek 
z grilla, który z pewnością przyciągnął nawet tych, którzy 
o festynie nie wiedzieli.
Na aukcji cennych przedmiotów zaprezentowano: por�el, 
biżuterię, aparat fotograficzny, maskotki a nawet węża boa (na 
szczęście szmacianego). Rozpoczęła się zacięta walka, podczas 
której nawet dzieci miały możliwość wygrania.
Gdy niemal wszystkie przedmioty znalazły nowych właścicieli, 
przyszedł czas na prezentację najcenniejszego z nich – skarbonki 
w formie rekonstrukcji zabytkowego pieca.
To wyjątkowa i piękna rzecz, zatem trafiła na aukcję 
internetową.

Na koniec można było zrobić sobie pamiątkową rodzinną 
fotografię z pomysłowymi rekwizytami i ...
pożegnać gościnne progi SP nr 1 lub udać się na niezwykły 
koncert, a dokładniej – I Miejski Koncert dla Babci i Dziadka.
Wszystkim, którzy zechcieli wspomóc naszą zbiórkę na nowy 
sztandar szkoły, składamy serdecznie podziękowania. Dzięki 
Waszej hojności zebraliśmy naprawdę pokaźną kwotę 
3800 zł. Z całego serca dziękujemy.

SUKCES AUTORKI FILMU

Miło nam poinformować, że Małgorzata Hołowacz zajęła 
I miejsce w wojewódzkim konkursie „Wielcy Polacy – ich 
dokonania i zasługi”. Uczennica naszej szkoły w autorskim filmie 
przedstawiła postać Jana Pawła II. Ukazując przesłania i nauki 
głoszone przez Papieża Polaka. Serdecznie gratulujemy 
M a ł g o r z a c i e  ś w i e t n e g o  w y c z u c i a  t e m a t u 
i umiejętności informatycznych. Życzymy dalszych sukcesów.

Mat. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w 
Wasilkowie

I MIEJSKI KONCERT DLA BABCI I DZIADKA
Pierwszy, ale z pewnością nie ostatni, Koncert dla Babci 
i Dziadka był ukoronowaniem Pikniku Rodzinnego. I chociaż w 
tytule figurują babcie i dziadkowie, to przecież podczas 
występów nie zabrakło też młodszego pokolenia. Przybyli 
rodzice, młodzież i dzieci (nawet najmniejsze). I jak tu nie 
wierzyć, że muzyka łączy pokolenia? 

Co do występów, to wykonawcy i tym razem nie zawiedli. 
Prezentacje najmłodszych piosenkarek wzbudziły zachwyt  
i wywołały uśmiechy na twarzach. Całe rodziny mogły być 
dumne z tych pięciolatków, tak odważnie występujących przed 
publicznością. 
Wcale nie łatwiejsze zadanie mieli ci nieco starsi artyści, bo 
trema to coś, co dopada najlepszych. Widać było, jak wiele 
znaczyło dla nich wsparcie rodziny i przyjaciół oraz niekłamany 
aplauz widowni. 
Nastoletni wykonawcy gościli już przeważnie na naszej scenie, 
znamy ich i zawsze słuchamy z przyjemnością. Repertuar był 
niezwykle różnorodny, od dziecięcych piosenek po te zupełnie 
dorosłe. Nie zabrakło też utworów instrumentalnych na 
skrzypce i wiolonczelę. Można było się rozmarzyć, by po chwili 
już śpiewać i klaskać do taktu wraz z młodymi artystami.
Wielkie brawa należą się organizatorce całego przedsięwzięcia – 
pani Urszuli Zajkowskiej, która wraz z mężem oraz paniami 
Katarzyną Rybnik-Mosiejuk i Małgorzatą Szwabowicz, zdołała 
przygotować całe widowisko i nadać mu piękną oprawę. 
Autor: MK

FINALISTKI KONKURSU „NAKRĘĆ SIĘ NA ZAWÓD”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w 
Wasilkowie uczestniczy w projekcie „Dobry zawód, fajne 
życie”, promującym kształcenie zawodowe wśród uczniów 
w o j e w ó d z t w a  p o d l a s k i e g o .  W  r a m a c h  d z i a ł a ń 
projektowych zorganizowany został konkurs „Nakręć się na 
Zawód”, który polegał na stworzeniu przez młodzież filmów 
ukazujących wybrany zawód wraz ze ścieżką kształcenia, 
której wymaga. Grupa uczennic pod kierunkiem pani 
Joanny Sobolewskiej stworzyła naprawdę udany materiał 
na temat zawodu „budowlańca”. 
Dziewczęta zostały finalistkami konkursu. 21 czerwca 2018 , 
w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku wraz z panią 
dyrektor Lucyną Bejm, odebrały nagrody.  Gratulujemy.

Mat. Szkoła im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania wniosków 
o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków. 
Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniom 
gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w 
następujących kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.
Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy 
Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym  złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
- średnią ocen nie niższą niż 5,5 (dla szkoły podstawowej, 
gimnazjum, klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego 
typu), 5,0 (dla szkoły ponadpodstawowej);
- miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z 
zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, 
organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, 
uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o 
charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy 
Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym  złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
- średnią ocen nie niższą niż 4,0;
- miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub 
innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem 
kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz 
stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do 
reprezentowania co najmniej województwa w zawodach 
sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.
Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie 
Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym 
poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium:
-średnią ocen nie niższą niż 4,0;
-miejsca od I do III w konkursach, wystawach, fes�walach, 
przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości 
artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub 
wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, 
ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury 
o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
-dyrektorzy szkół,
-rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,
-kluby sportowe, w których uczeń trenuje.
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub 
artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 
Wasilków w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w 
pozostałe dni robocze w terminie do 15 września 2018 r. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli 
termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za 
terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub 
artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i 
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres 
szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny 
(potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć 
kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy 
dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia 
naukowe, sportowe lub artystyczne. Formularze do pobrania na 
stronie Urzędu Miasta (www. wasilkow.pl)

Rusza II edycja Programu Stypendialnego
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Piknik w Rybnikach

19 maja przy świetlicy w Rybnikach odbył się piknik rodzinny. 
Główną atrakcją była przejażdżka kolejką turystyczną po 
Puszczy Knyszyńskiej. Wycieczka trwała około godziny. 
Była bardzo wesoła i pouczająca, szczególnie dla najmłodszych. 
Poza zasadami bezpieczeństwa podczas wyprawy, dzieci 
poznały także bogaty świat flory i fauny naszych lasów. 

Po powrocie z wycieczki, na placu przy świetlicy czekało na nas 
ognisko, na którym mogliśmy upiec pyszne kiełbaski. Po ognisku 
wszyscy uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach oraz 
tańcach. To był bardzo udany piknik, wydarzenie wsparł MOAK 
w Wasilkowie oraz wolontariusze. Dziękujemy! 

Mat. Agnieszka Pochodowicz

ZAKOŃCZENIE ROKU W KLASACH III GIMNAZJUM

„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija”. Pod 
takim  hasłem przebiegała przedostatnia uroczystość roku 
szkolnego 2017/2018 – zakończenie nauki w klasach 
III gimnazjum.  Zatem, choć czas nauki w gimnazjum dobiegł 
końca, to na zawsze pozostanie częścią naszych wspomnień.

Na początku uroczystości uczniowie z klas trzecich po raz ostatni 
wprowadzili sztandar, później w trakcie akademii przekazali go 
młodszym następcom. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego 
Albertyna Półtorak ostatni raz zameldowała pani Dyrektor 
gotowość uczniów do uroczystości i Wielkie Pożegnanie mogło 
się rozpocząć. W licznych przemówieniach dominował ton 
nostalgii za tym, co właśnie mija, ale też nadziei związanej z 
przyszłością. Były podziękowania i życzenia, a nawet 
niespodziewane odpytywanie trzecioklasistów z historii przez 
pana Burmistrza. Na szczęście gimnazjaliści wykazali się nie lada 
pamięcią i potrafili odpowiedzieć na pytania pana Burmistrza, 
gdy zaczynali naukę w tej szkole. 

Dziś trudno uwierzyć, że trzy lata temu pierwszy raz niepewnie 
wkraczali w progi tej szkoły. Teraz opuszczają je jako jednostki 
odpowiedzialne, gotowe sprostać życiowym wyzwaniom, które 
potrafią dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje. 
Dorośli, zmądrzeli. Wiele z nich zasłużyło na ufundowane przez 
Burmistrza stypendia naukowe. Czternaścioro uzyskało 
zaszczytny tytuł „Złotego Absolwenta”. Zajmowali czołowe 
miejsca w konkursach, zdobywali bardzo dobre oceny, 
pracowali na rzecz szkoły, miasta, kraju, innych ludzi, rozwijali 
swoje talenty. Lista nagrodzonych zdawała się nie mieć końca, 
ale Oni rzeczywiście sobie na to zapracowali tak, jak np. Natalia, 
która przez 3 lata nauki nie opuściła ani jednego dnia 
w szkole. Na podziękowania zasłużyli też rodzice, którzy dzielnie 
wspierali swoje dzieci w dążeniu do jak najlepszych wyników, a 
szkołę – w podejmowanych przez nią działaniach.
Natomiast młodzież podczas części artystycznej dziękowała 
nauczycielom, za to, że byli tak wymagający i wspierający i że 
zawsze można było na nich liczyć. 
Na tym  pewnie by się uroczystość zakończyła, gdyby nie 
zdarzenie sprawiające, że poziom wzruszeń tego wieczoru 
sięgnął zenitu. Kolejne pożegnanie – pani Aliny Walickiej.

Przez 36 lat pracy w tej szkole oddawała uczniom serce 
i duszę, poświęcała im czas i uwagę, dzieliła się wiedzą 
i  m ą d r o ś c i ą .  U c z y ł a  m ł o d y c h  l u d z i  m a t e m a t y k i , 
odpowiedzialności i empa�i. Wychowywała, matkowała, 
wspierała. Dawała przykład, jak pokonywać z uśmiechem 
kolejne życiowe przeszkody i przede wszystkim – jak być dobrym 
człowiekiem. I choć pożegnanie z nią było wydarzeniem 
ogromnie wzruszającym, to oczywiście pani Walicka nie 
pozwoliła zebranym się smucić. Swoim uśmiechem i żartem 
sprawiła, że choć łzy kręciły się w oczach, to atmosfera zrobiła 
się pogodna. W końcu, koniec jednego etapu jest też 
początkiem czegoś nowego.
Zakończenie roku szkolnego w klasach 2 gimnazjum oraz 7 i 4 
szkoły podstawowej to radosna uroczystość dla większości 

zebranych. Zadowolenie z rozpoczynających się wakacji, 
z nagród za dobrze spełniony obowiązek, duma rodziców 
i poczucie satysfakcji oraz nadzieje nauczycieli na odpoczynek – 
wszystkie te pozytywne uczucia wypełniają salę gimnastyczną, w 
której odbywa się akademia. Radość łączy uczniów i nauczycieli. 
Jeszcze tylko krótkie przemówienia, rozdanie nagród za konkursy 
i aktywność szkolną. Potem wręczenie stypendiów, nagród i 
dyplomów za osiągnięcia w nauce oraz wzorową frekwencję. 
Nagrodzeni ledwo mieścili się na scenie. Na zakończenie szybkie 
rytmy utworów muzycznych zagranych przez orkiestrę i równie 
gorące – piosenek w wykonaniu czwartoklasistek.
I już. Koniec. Można udać się do klas, odebrać świadectwo 
i pożegnać szkolne mury na dwa miesiące.

Przegląd wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
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Kronika policyjna

W dniu 10.06.2018 r. przy ul. Białostockiej w Wasilkowie, dokonano kradzieży z włamaniem do 
metalowych kasetek na bilon w odkurzaczu przemysłowym, które znajdowały się w myjni 
samochodowej. Ustalona osoba przeprowadziła przestępstwo w ten sposób, że po uprzednim 
podważeniu drzwiczek ukradła pieniądze w nieustalonej kwocie. Zatrzymany sprawca skorzystał 
z dobrowolnego poddania się karze. 
W dniu 15.06.2018 r. o godz. 23:40 przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie, wbrew przepisom 
Ustawy, kierujący samochodem osobowym posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi 
(innych niż włókniste) o wadze 3,0 gramy bru�o. 
W dniu 16.06.2018 r. o godz. 20:25 w miejscowości Sielachowskie, na drodze publicznej w ruchu 
lądowym, mężczyzna kierował samochodem osobowym, będąc w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 0,72 i 0,66 mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu. 
W okresie od 21.06.2018 r. do 23. 06.2018 r. w Nowodworcach doszło do kradzieży z włamaniem 
do budującego się domu jednorodzinnego. Nieznani sprawcy po przecięciu kłódki metalowej, 
która zabezpieczała drzwi wejściowe dokonali zaboru w celu przywłaszczenia szpadla, drabiny 
aluminiowej, poziomicy, przedłużacza o długości 50 metrów, halogenu „Wonderful” oraz 
drobnych narzędzi. 
W dniu 27.06. 2018 r. w godz. 02:20-02:28 w Wasilkowie nieznany sprawca dokonał kradzieży z 
włamaniem do automatu wrzutowego na monety na myjni samoobsługowej. W wyniku 
zdarzenia powstały straty w kwocie ok. 500 zł. Sprawca jest wytypowany. 

WAŻNE: Zabezpiecz swój rower przed kradzieżą!
Policja zachęca do znakowania swoich rowerów. Celem projektu jest możliwość identyfikacji 
właściciela w przypadku skradzionego jednośladu. 
Jak oznakować swój rower?
→ Przyjedź rowerem do komisariatu Policji.
→ We ź  d o w ó d  o s o b i s t y  i  d o k u m e n t y  p o t w i e r d z a j ą c e  z a k u p  j e d n o ś l a d u .
→ Jeśli Twoje dziecko ma mieć oznakowany rower – przyjedźcie razem. 
Szczegóły na stronach:
h�p://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/prewencja/poradnik/43929,Zabezpiecz-swoj-rower-
przed-kradzieza.html
h�p://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/znakowanie-rowerow-w-bialymstoku-gdzie-jak-i-
kiedy,3733302,artgal,t,id,tm.html

Komunikaty:
Prośba do osób posiadających działki na Ogrodach działkowych, o zamykanie swoich altanek 
(nawet jeśli właściciele są obecni na działce). Sprawcy wykorzystują fakt nieuwagi osób 
wykonujących prace na swojej działce.
Policja zachęca do korzystania z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Służy ona do 
wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Jest także narzędziem informatycznym, 
za pomocą którego mieszkańcy mogą zobaczyć miejsca zagrożone. Dodatkowo Policja w czytelny 
sposób przedstawia społecznościom lokalnym rodzaj zagrożeń. Szczegóły na stronie: 
h�p://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
Autor: Magdalena Rogucka
Mat. Komisariat Policji w Wasilkowie

Czujesz się osamotniona/-y, zmęczona/-y walką z 
alkoholikiem/-czką, alkoholem? 
Twoje sposoby rozwiązywania wyżej wymienionych 
problemów nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
Boisz się jutra? 
Przyjdź do nas. 
Nie mamy cudownej tabletki, która uśmierzy Twój ból. 
Mamy wzajemną akceptację siebie i program 12 stopni, 
który - wdrażając w swoje życie - zmienia je i nas. Już 
nigdy nie będziesz sam/a.
AL-ANON nie jest związany z żadnym wyznaniem, sektą, 
ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z 
jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych 
sporach. W sprawach niedotyczących wspólnoty, AL-
ANON nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca.
W AL-ANON nie ma składek członkowskich. AL-ANON jest samowystarczalny dzięki 
dobrowolnym datkom uczestników spotkania.
Jedynym motywem działania w AL-ANON jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. 
Realizujemy to przez praktykowanie wspomnianego programu, przez serdeczne przyjmowanie i 
dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu 
alkoholikowi. Grupa „Organistówka” stacjonuje przy ul. Kościuszki 2 (plebania nowego kościoła). 
Spotkania odbywają się w czwartek o godz. 17:00

Zapraszamy na stronę internetową:
 h�p://al-anon.org.pl/region-podlaski/

Autor: Barbara Milewska-Świętochowska

w Wasilkowie!Szczegóły wkróce na FB, www oraz na plakatach

AL-ANON
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Zakończył się pierwszy staż Narodowego Centrum
Kultury w MOAK-u w Wasilkowie
Gratulujemy Pani Kasi, która jako jedyna na Podlasiu 
i jako jedna z niewielu osób w kraju uczestniczyła 
w tym pres�żowym programie w edycji wiosennej 
2018 . Staże mają na celu przygotowanie studentów 
i absolwentów do pracy w instytucjach kultury oraz 
organizacjach pozarządowych działających na tej 
niwie.
Trzy miesiące pracy wolontariackiej to wiele 
wydarzeń współtworzonych przez Panią Kasię, w 
tym autorskie warsztaty ha�u krzyżykowego, które 
powrócą jesienią. 
Tymczasem życzymy pogodnych wakacji!

Serdecznie witamy Panią Izę i Panią Darię w MOAK-u w Wasilkowie. Obie Panie uczestniczą 
w letniej edycji staży Narodowego Centrum Kultury i przygotowują liczne działania animacyjne. 
Już  ruszyła nowa elektroniczna diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy - znajdziesz ją 
na FB Ośrodka, a w sierpniu warsztaty o kulturze Rosji i Białorusi. Ponadto nie zabraknie licznych 
zajęć wakacyjnych. Życzymy miłego działania na rzecz wasilkowskiej kultury!

Witamy uczestniczki letniej edycji staży NCK

Wojciech Cymbalisty dyrektor MOAK-u 
otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego 
B o h d a n a  P a s z ko w s k i e g o  i  J a n a 
Kal inowskiego Przewodniczącego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  
H o n o r o w ą  O d z n a k ę  Z w i ą z k u . 
Odznaczenie przyznano za pracę na rzecz 
seniorów w Wasilkowie i Choroszczy.  

Seniorzy wyróżnili 
dyrektora MOAK-u

http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/prewencja/poradnik/43929,Zabezpiecz-swoj-rower-przed-kradzieza.html
http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/prewencja/poradnik/43929,Zabezpiecz-swoj-rower-przed-kradzieza.html
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
http://al-anon.org.pl/region-podlaski/
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W sobotę 16 czerwca z okazji Dni Wasilkowa w szkole 
podstawowej przy ul. Polnej odbył się turniej szachowy. Zawody 
rozegrano systemem szwajcarskim (specjalny program 
szachowy dobiera przeciwnika na każdą kolejną rundę) na 
dystansie 6 rund z tempem po 10 minut na każdego zawodnika 
(jedna par�a trwała maksymalnie 20 minut). Za zwycięstwo 
w szachach otrzymujemy 1 punkt, za remis 0,5 pkt, zaś za 
przegraną 0 pkt. 

Przy sześciu rundach można było przy komplecie zwycięstw 
zgromadzić 6 pkt. Ta sztuka nie udała się tym razem żadnemu 
zawodnikowi, co świadczy o wyrównanym poziomie.

Zwyciężył z dorobkiem 5 pkt Paweł Krutul, wyprzedzając 
punktacją pomocniczą najlepszą kobietę w turnieju, Adriannę 
Staniewicz. Dalej uplasowali się w strefie medalowej Michał 
Wilczewski (4,5 pkt) oraz Maciej Owczarczuk (4 pkt). W turnieju 
wzięło udział dwudziestu zawodników, w tym 6 dziewczyn. 
Serdecznie gratulujemy. Turniej sędziował Łukasz Stasienko 
z asystą Karola Milewskiego. Nagrody dla uczestników turnieju 
wręczył Burmistrz Mirosław Bielawski podczas Dni Wasilkowa.

Letnie turnieje szachowe

Dobranocka na plaży? Brzmi ciekawie? W takim razie nie może 
Was tam zabraknąć na pokazie w Wakestoku - pierwszym 
wakeparku na Podlasiu! W piątek 27 lipca o godzinie 20.30 
zabierzemy Was w bajkową podróż z Bolkiem i Lolkiem.

A w sobotę 1 września o godzinie 20.00 wspólnie pożegnamy 
wakacje ze słynnym psiakiem o imieniu Reksio! 
Impreza odbędzie się na plaży nad Zalewem.
Zabierzcie ze sobą drobne przekąski i dobry humor!
Do zobaczenia!

Dobranocki kinowe na plaży 
- 27 lipca i 1 września

W niedzielę 1 lipca, w siedzibie MOAK-u przy ul. Nadrzecznej 1, 
drużyna Wasilkowa zmierzyła się z pierwszą drużyną Sokółki w 
meczu piątej rundy Otwartej Ligi Powiatu Białostockiego. 
Wasilków reprezentowali: Kacper Widelski (zdobył komplet 
czterech punktów), Karol MIlewski 3 pkt, Łukasz Stasienko oraz 
Zbigniew Kopaczewski (obaj zdobyli po jednym punkcie), co 
w sumie dało 9 pkt i wygraną do siedmiu w całym meczu. Do tej 
pory drużyna z Sokółki jeszcze nie przegrała, więc była 
wymagającym przeciwnikiem. Po pięciu rundach z kompletem 
zwycięstw w lidze lideruje nasza drużyna. Serdecznie 
gratulujemy :-) Dziękujemy MOAK-owi za osłodzenie spotkania 
poczęstunkiem. Runda rewanżowa startuje od września. 

Więcej info oraz terminarz kolejnych meczy na portalu 
Facebook, na profilu „Szachowa Liga Powiatu Białostockiego”.

Autor: Łukasz Stasienko
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KULTURA

Letnie śpiewanie w Dąbrówkach

W wyjątkowo zimną niedzielę 1 lipca 2018 roku odbyło się pełne barw „Letnie Śpiewanie” 
w Dąbrówkach. Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Pana Mirosława Bielawskiego, 
Burmistrza Wasilkowa i Pana Jana Ciecierskiego, który jednocześnie prowadził imprezę. 
Brało w niej udział dziewięć zespołów:

"Czarna Jagoda" z Czarnej Białostockiej,
"Tęcza" z Trzciannego,
"Pogodna Jesień" z Moniek,
"Jarzębina" z Karakul,
"Żurawinki" z Ogrodniczek,
"Dobrzyniacy" z Dobrzyniewa,
"Malwinki" ze Studzianek,
"Wasilkowianie" z Wasilkowa,
„Dąbrówka" jako gospodarze.

Podczas zabawy zorganizowano kilka ciekawych konkursów. Dotyczyły one wiedzy 
o tegorocznym mundialu, o gminie Wasilków oraz o miejscowości Dąbrówki 
i pochodzącym stamtąd zespole. Ich uczestnicy zostali nagrodzeni gadżetami tematycznie 
związanymi z gminą. 
Zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Burmistrza Wasilkowa i 
Starostę Powiatu Białostockiego. Zwieńczenie imprezy stanowił poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówek, zaserwowany w remizie OSP. Mimo że tego dnia 
pogoda nie należała do najlepszych, wszystkim uczestnikom wydarzenia dopisywał humor, a 
jego owocem były radosny taniec i śpiew.
 
Letnie Śpiewanie to owoc pracy Zespołu „Dąbrówka”, Koła Gospodyń Wiejskich 
z Dąbrówek, Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, Honorowy Patronat nad 
wydarzeniem pełnił Burmistrz Wasilkowa. Dziękujemy uczestnikom wydarzenia za wsparcie dla 
Filipka (więcej o zbiórce przeczytasz na okładce tego numeru).

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”

Koncert zespołu Muzyczny Souvenir w Wasilkowie: sobota 28 lipca o 19:00, kościół NMP Matki Miłosierdzia
Wielkimi krokami zbliża się XI Międzynarodowy Fes�wal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska 
Oktawa Kultur". W tym roku fes�wal rozpocznie się 25 i potrwa do 29 lipca.
Na przestrzeni jedenastu lat na scenie zaprezentowali się artyści z ponad trzydziestu trzech 
krajów świata, w ogromnym wachlarzu artystycznym począwszy od zespołów tanecznych, 
instrumentalnych po folkowe i chóralne.
Różnorodna formuła wydarzenia sprawia, że każdy odnajdzie coś dla siebie.
Uczestnicy fes�walu poznają charakterystyczne dźwięki dla kultur z wielu stron świata, 
zmieniając przy tym nasze województwo w stolice wielokulturowości.
Fes�wal wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń organizowanych przez WOAK, promując 
tym samym nasze województwo nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie.
Etniczna muzyka, niecodzienne instrumenty, sztuka inspirowana ludowymi wzorami oraz 
mieszanka języków z różnych zakątków świata przyciągają tłumy widzów i słuchaczy.
Organizatorzy stale poszerzają ofertę fes�walu o interesujące wydarzenia związane z folklorem i 
tak np. w zeszłym roku towarzyszył mu pokaz projektantki z Białegostoku pt. „Folk dla każdego".
Tegoroczny fes�wal „Podlaskiej Oktawy Kultur" zawita do wielu miejscowości województwa 
podlaskiego a jego główna scena stanie na białostockim Rynku Kościuszki.

Podczas trwającego fes�walu, 28 lipca w Kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie 
będziemy gościć zespół MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR z Ukrainy.

Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu i już dziś serdecznie 
zapraszamy! Wszelkie informacje o zespołach występujących na Fes�walu oraz program można 
śledzić na stronie: h�p://oktawa.woak.bialystok.pl
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Obecny numer „Gazety 
Wasilkowskiej” został 
zredagowany, złożony i wydany
przy asyście studentów 
filologii polskiej:
Magdaleny Roguckiej 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
oraz Macieja Skorowskiego 
z Uniwersytetu w Białymstoku.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w karierze 
dziennikarskiej! 

Studenci dziennikarstwa wybierają MOAK

reklama
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Kalendarium wędkarskie

PODZIĘKOWANIE BURMISTRZOWI WASILKOWA

Podczas obchodów Dni Wasilkowa, przedstawiciele Okręgu PZW w Białymstoku uroczyście 
wręczyli  pamiątkowy medal „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu PZW 
w Białymstoku” Panu Mirosławowi Bielawskiemu, Burmistrzowi Wasilkowa. 
Złożono również na ręce Burmistrza oficjalne „Podziękowanie za zaangażowanie i osobisty 
wkład wniesiony we wspólne działania na rzecz rozwoju wędkarstwa” przez Wiceprezesa 
Okręgu p. Sławomira Nadolnego i Członka Prezydium Zarządu p. Lecha Zabłockiego oraz Prezesa 
naszego Koła PZW p. Wojciecha Bogusławicza. 
Gratulujemy!

V GP SPINNING 03.06.2018 RZ. BUG-SUTNO (FINAŁ CYKLU) 

W dniu 03.06.2018 r. zostały rozegrane ostatnie zawody spinningowe tegorocznego „Grand 
Prix” Okręgu Białystok. 
Miło nam donieść, że zwycięzcą został wędkarz naszego koła w barwach klubu spinningowego 
„Barwena” - Dariusz Kulesza. On też został wygranym całorocznego spinningowego „Grand 
P r i x ” ,  z d o b y w a j ą c  t y t u ł  „ M i s t r z a  O k r ę g u  P Z W  B i a ł y s t o k  2 0 1 8 ” 
w wędkarstwie spinningowym. Dariusz Kulesza będzie reprezentował nasz Okręg na 
Mistrzostwach Polski w spinningu, które odbędą się na Zalewie w Dziećkowicach 
w Kozłowej Górze – PZW Katowice w dniach 18-21.10.2018 r. 
Gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RZUTOWE Z CYKLU PUCHARU POLSKI IM. JERZEGO 
GRUDZIŃSKIEGO

W dniach 8-10.06.2018 r. rozegrano kolejną edycję Ogólnopolskich Zawodów Rzutowych 
z cyklu Pucharu Polski im. Jerzego Grudzińskiego w Inowrocławiu. 
Okręg PZW Białystok reprezentowało 6 zawodników, w tym 3 z Wasilkowa. Bardzo dobrze spisali 
się nasi najmłodsi zawodnicy startujący w kategorii kadet: 
Filip Świtecki – I miejsce,
Szymon Malewicki – II miejsce,
Szymon Protasiewicz – V miejsce. 
Świetnie radziła sobie, w kategorii juniorek, nasza zawodniczka Kamila Stankiewicz, która zajęła 
III miejsce w pięcioboju i trójboju rzutowym. Natomiast Kornela Halicka zdobyła 
V miejsce, a Patryk Żakowski ukończył pięciobój na miejscu V wśród mężczyzn. 
Drużynowo nasza młodzież uplasowała się na IV miejscu, a kobiety na II miejscu. 
Gratulujemy!

ZAWODY SPŁAWIKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY „O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
MŁODZIEŻOWEJ PRZY Z.O.PZW W BIAŁYMSTOKU”

W dniu 10.06.2018 r. odbyły się zawody spławikowe dzieci i młodzieży „O Puchar 
Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej przy Z. O. PZW w Białymstoku”, w których brało udział 
6 naszych najmłodszych rzutowców. 32 zawodników rywalizowało na zbiorniku Zarzeczany koło 
Gródka. Zawody były rozgrywane w godzinach południowych przy temperaturze 
przekraczającej 30°C. Dzieci łowiły drobnicę: płotki,  uklejki,  wzdręgi,  okonki 
i kiełbie. Tym razem, nasi zawodnicy zakończyli rozgrywki bez większych rezultatów. 
Życzymy sukcesów!

RZUTOWE „GRAND PRIX” OKRĘGU

W dniu 17.06.2018 r. w Supraślu rozegrano IV ostatnią tegoroczną edycję Rzutowego „Grand 
Prix” Okręgu. W rozgrywkach uczestniczyło około 30 młodych zawodników z kół PZW: Sokółki, 
Hajnówki, Białegostoku, Łap, Supraśla i Wasilkowa. 
Oto wyniki ostatniej edycji:
Kategoria Kadet:
I miejsce – Szymon Malewicki (Wasilków)
II miejsce – Filip Świtecki (Supraśl)
III miejsce – Kornelia Chodziutko (Wasilków)

Kategoria Juniorek:
I miejsce – Kamila Stankiewicz (Hajnówka)

Kategoria Junior:
I miejsce – Ireneusz Paszkowski (Łapy Cukrownia)
II miejsce – Mateusz Stankiewicz (Wasilków)
III miejsce – Jakub Bańkowski (Sokółka).

Punktacja generalna czterech edycji tegorocznych „Grand Prix”:
Kategoria Kadet:
Filip Świtecki – I miejsce i tytuł Mistrza Okręgu 2018 w cas�ngu – Supraśl. 
Szymon Malewicki – II  miejsce i tytuł Wicemistrza Okręgu 2018 – Wasilków. 
Kornelia Chodziutko – III miejsce i tytuł II Wicemistrza Okręgu 2018 – Wasilków. 

Kategoria Juniorek:
Kamila Stankiewicz – Mistrzostwo Okręgu PZW Białystok – Hajnówka. 

Kategoria Junior:
Ireneusz Paszkowski – I miejsce i tytuł Mistrza Okręgu 2018 – Wasilków. 
Mateusz Stankiewicz – II miejsce i tytuł Wicemistrza Okręgu 2018 – Wasilków.
Jakub Bańkowski – III miejsce – Sokółka. 

Uroczystej dekoracji medalami i wręczenia pucharów tegorocznym zwycięzcom, dokonał 
Wiceprezes Okręgu PZW w Białymstoku – pan Bogdan Kowalewski. 
Gratulujemy! 

PUCHAR DYREKTORÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 2018

W dniu 24.06.2018 r. w Białobrzegach na Kanale Augustowskim został rozegrany tzw.„Puchar 
D y re kto ró w  w  wę d ka rst w i e  s p ł aw i ko w y m  2 0 1 8 ”.  S ą  to  co ro c z n e  zawo d y, 
w których nagrody fundują Dyrektorzy: Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu 
w Białymstoku, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego 
i Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nasze koło reprezentowali Wojciech Sokołowski i 
Rafał Obolewicz, którzy zajęli IV i V miejsce (na 16 startujących). 
Gratulujemy!
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RZUTOWY PUCHAR POLSKI W GRODKOWIE 2018

W dniach 29.06 – 01.07.2018 r. w Grodkowie koło Opola została rozegrana III edycja Rzutowego 
P u c h a r u  Po l s k i  2 0 1 8 .  I m p r e z a  u ś w i e t n i ł a  o b c h o d y  7 5 0 - l e c i a  G r o d ko w a . 
Wśród 65 startujących, Okręg PZW Białystok reprezentowało 6 zawodników, w tym 
4 z Wasilkowa. 
Miło nam donieść, że ponownie nasi zawodnicy stanęli na podium. Bardzo dobrze spisała się 
Kornelia Halicka, która była bezkonkurencyjna w kategorii kobiet w pięcioboju. 
Przez zajęcie I miejsca, udowodniła, że wciąż liczy się w kadrze Polski kobiet. III miejsce zajął nasz 
kadet – Szymon Malewicki. O krok od podium uplasowała się, nasza jedyna zawodniczka, w 
kategorii juniorek – Kamila Stankiewicz, która zajęła V miejsce. W kategorii kadet, V miejsce zajął 
Filip Świtecki. VI miejsce, w kategorii kobiet zdobyła Magda Żakowska, a jej brat – Patryk 
Żakowski, który startował w kategorii mężczyzn, uplasował się na VIII pozycji. Drużynowo w 
kategorii kobiet zajęliśmy II miejsce, a w kategorii młodzieży VI miejsce. Gratulujemy!

Autor: Wojciech Bogusłowicz

Tenis stołowy — przegląd wydarzeń   

W sobotę 16.06.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbył się 
Turniej Tenisa Stołowego Dnia 16.06.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w 
Wasilkowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Zawody odbyły się w ramach obchodzonych Dni 
Wasilkowa 15-17.06.2018 r. Uczestnikami rozgrywek byli uczniowie ze szkół podstawowych i 
gimnazjum gminy Wasilków. 
W grupie młodszej startowało ośmiu uczniów. 
Na pierwszych sześciu miejscach uplasowali się: I – Adam Burzyński, II – Krys�an Kuźma, 
III – Paweł Mierzejewski, IV – Jakub Dąbrowski, V – Łukasz Komenda, VI – Kamil Zbierajewski. 
W grupie starszej wystartowało również ośmiu uczniów. Pierwsze sześć miejsc wywalczyli: 
I – Michał Łukaszewicz, II – Jakub Misijuk, III – Adam Dziejma, IV – Oliwier Kotowicz, 
V – Michał Burzyński, VI – Damian Piech. 
Uroczyste wręczenie pucharów, przez Burmistrza Wasilkowa, odbyło się na scenie głównej przy 
udziale mieszkańców Wasilkowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zawodnicy, którzy 
zajęli pierwsze trzy miejsca, dyplomy i puchary.
W Łomży zakończyły się XVIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Rywalizowały w nich dzieci i 
młodzież z różnych krajów: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Irlandii oraz Polski. Wśród wielu 
dyscyplin sportowych, aż 90 osób startowało w tenisie stołowym (w dwóch różnych grupach 
wiekowych). W jednej z nich, Michał Łukaszewicz (uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 
Mickiewicza) wywalczył II miejsce. 
W dniu 17.06.2018 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Sokółki w Tenisie Stołowym o puchar 
Burmistrza Sokółki. W kategorii szkół podstawowych, startowało szesnastu uczniów, w tym 
pięcioro zawodników z Wasilkowa. II miejsce zdobył Krys�an Kuźma, IV – Paweł Mierzejewski, V – 
Oliwier Kotowicz, VII – IX Jakub Dąbrowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a za pierwsze 
trzy miejsca, zawodnicy otrzymali puchary. 
W kategorii Open (dla kobiet i mężczyzn), startowali zawodnicy MOAK Wasilków. Mirosław 
Łukaszuk wywalczył VII-VIII miejsce. Natomiast w deblu z Żołądkowskim, zajęli IV miejsce. Dalej 
uplasowali się Czesław Morzy, Michał Storonowicz i Kazimierz Popławski. 

Autor: Eugeniusz Zawadzki

Wszystkich miłośników pływania i odpoczynku nad wodą - 
zapraszamy na kąpielisko (baseny) 
nad Zalewem w Wasilkowie.
Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy dyżurujący 
od piątku do niedzieli w godzinach 9-19 
oraz od wtorku do czwartku w godzinach 14-18. 

Wszystkich miłośników pływania i odpoczynku nad wodą - 
zapraszamy na kąpielisko (baseny) 
nad Zalewem w Wasilkowie.
Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy dyżurujący 
od piątku do niedzieli w godzinach 9-19 
oraz od wtorku do czwartku w godzinach 14-18. 
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W nowym numerze 23 sierpnia: zapowiedzi 15 imprez września!  

Stypendia socjalne - str. 3, stypendia Burmistrza Wasilkowa - str. 16.  
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