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Wszystkim mieszkańcom 
gminy Dobrzyniewo Duże 

życzymy zadowolenia i satysfakcji  
z podejmowanych wyzwań. 

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie 

wytchnienie i radość. 
Niech każda chwila Świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym 
pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem.

Rodzinnego ciepła w domach i sercach,
 a śniegu i mrozu za oknami 

na ten najpiękniejszy czas w roku
życzą

Wójt Gminy 
Wojciech Cybulski

Przewodnicząca Rady Gminy 
Janina Kozakiewicz
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Zbliża się koniec roku. To dobry 
czas na podsumowania i refleksje. Całość 
działalności gminy zostanie omówiona 
w raporcie o stanie gminy za 2021 r., który 
powstanie w maju przyszłego roku. W tym 
miejscu wymienię kilka przedsięwzięć, 
które szczególnie zapisały się w mojej pa-
mięci.

W mijającym roku oddaliśmy do 
użytku halę sportową w Fastach oraz bu-
dynek OSP wraz ze świetlicą wiejską w Let-
nikach. Na 80. rocznicę zagłady pacjentów 
Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy 
gruntownie odnowiliśmy pomnik ofiar fa-
szyzmu oraz całe otoczenie miejsca pamię-
ci w Fastach. W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Dobrzyniewie Dużym działa 
Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką” 
– to pierwszy żłobek w naszej gminie. 

Z „miękkich” działań w oświacie god-
ną wyróżnienia jest kolejna edycja projektu 
„Kompetentny od przedszkola”, realizowa-
nego we wszystkich naszych szkołach. Na 
100-lecie Szkoły Podstawowej w Obrubni-
kach patronką tej placówki została królo-
wa Bona Sforza. Lokalny Ośrodek Wiedzy 
i Edukacji działający przy ZSP w Fastach 
służy całej naszej społeczności, dzieciom, 
młodzieży i dorosłym. ZSP w Nowym 
Aleksandrowie uczestniczył zaś w projek-
cie „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród uczniów i nauczycieli województwa 
podlaskiego”. Szkoła Podstawowa w Pogo-

rzałkach znalazła się w gronie 100 szkół 
w Polsce, które zdobyły nagrodę w postaci 
mobilnej pracowni komputerowej (16 lap-
topów)  w konkursie „Fundusze Norweskie 
i EOG – o tym się wie!”. 

Z roku na rok staramy się kłaść coraz 
większy nacisk na różnego rodzaju działa-
nia promocyjne. I tak wydaliśmy pomni-
kową książkę Edwarda Popławskiego pt. 
„Historia Parafii Dobrzyniewskiej”, folder 
prezentujący dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturowe oraz mapę turystyczną gmi-
ny. Możemy chwalić się, że zespół folklo-
rystyczny Narwianie ze spektaklem „Len” 
odnosił wielkie sukcesy w skali ogólnopol-
skiej. Wszystkie wymienione przedsięwzię-
cia były realizowane z dofinansowaniem 
środków zewnętrznych pochodzących ze 
źródeł krajowych i unijnych.

Działania te oraz wiele innych, może 
mniej spektakularnych, chociaż równie 
ważnych, także tych codziennych i żmud-
nych, których nie sposób wymienić w tym 
krótkim tekście, to inwencja, ciężka praca 
oraz sukcesy i satysfakcje kierowników 
i pracowników wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych naszej gminy. W tym miejscu 
składam Wam serdeczne podziękowanie.

Plany naszej działalności wykluwają 
się w wyniku licznych rozmów prowadzo-
nych z radnymi, sołtysami, przedsiębior-
cami, działaczami społecznymi i miesz-
kańcami. Należy podkreślić szczególną 
rolę radnych, którzy wyznaczają kierunki 
działania gminy i przeznaczają na nie środ-
ki finansowe. Dziękuję im za wnikliwe, 
merytoryczne i konstruktywne dyskusje 
prowadzące do wspólnego podejmowania, 
niejednokrotnie trudnych, decyzji.

Wojciech Cybulski

Refleksje na 
koniec roku

SŁOWO OD WÓJTA
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W 2021 r. wpłynęło do Urzędu Gminy 
14 wniosków, z czego 6 dotyczyło wymiany 
pieca centralnego ogrzewania, 4 – paneli 
fotowoltaicznych, zaś 4 wnioski nie spełni-
ły wymagań formalnych.

Gmina dofinansowała zadanie 
wymiany pieców w łącznej wysokości 
18 tys. zł, zaś paneli – 20 tys. zł.

 Od 2 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 
2022 r. rusza kolejny nabór wniosków: 
u o udzieleniu mieszkańcom gminy do-
tacji na trwałą likwidację pieców i kotłów 
węglowych niespełniających wymagań 
wynikających z Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykona-
nia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wy-
mogów dotyczących 
Ekoprojektu i zastą-
pieniu ich ogrzewa-
niem wpływające na 
zmniejszenie niskiej 
emisji.
u o dofinansowaniu zakupu wraz z monta-
żem instalacji wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii w postaci ogniw fotowol-
taicznych i/lub kolektorów słonecznych.

Dotacja udzielana przez Gminę Do-
brzyniewo Duże nie może przekraczać 
50% poniesionych kosztów wymiany pie-
ców lub kotłów węglowych na ekologiczne 
źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczonych na do-
tacje będzie określona uchwalą budżetową 
na dany rok budżetowy.

Wysokość dotacji dla wnioskodawcy 
na realizację przedsięwzięć odnawialnych 
źródeł energii wynosi do 50% poniesio-
nych kosztów:

u w przypadku ogniw fotowoltaicznych – 
nie więcej niż 5 000 zł brutto,
u w przypadku kolektorów słonecznych – 
nie więcej niż 2 500 zł brutto.

Udzielenie dotacji dokonywane bę-
dzie w kolejności kompletnie złożonych 
wniosków, aż do wyczerpania środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zasady przyznawania dotacji zostały 
określone w uchwale Nr XXXIV/289/21 
Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie za-
sad i trybu udzielania oraz sposobu roz-
liczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Dobrzyniewo Duże 
na zadania służące 
ochronie powietrza 
(Dz. Urz. Woj. Podl. 
z 2021 r. poz. 2592) 
oraz w uchwale Nr 
XXXIV/288/21 Rady 
Gminy w Dobrzy-
niewie Dużym z dnia 
24 czerwca 2021  r. 
w sprawie zasad 

i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzy-
niewo Duże na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (Dz. Urz. 
Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2625), dostępne 
na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzy-
niewo Duże w zakładce Dotacje.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącz-
nikami, można pobrać ze strony interne-
towej Urzędu Gminy www.dobrzyniewo.
pl, a także na www.bip.dobrzyniewoduze.
pl lub uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Dobrzyniewie Dużym, pokój nr 9.

Magdalena Bernatowicz

Co w samorządzie?

Gmina Dobrzyniewo Duże stawia na czyste powietrze
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Aplikacja wychwyci niepłacących za śmieci
Co w samorządzie?

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  
pozyskał aplikację wychwytującą oso-
by nieujęte w deklaracjach śmieciowych. 
Gmina Świdnik udostępnieni mu aplika-
cję, dzięki której będzie można wyszukać 
osoby uchylające się od płacenia za wywóz 
odpadów. Osoby podające nieprawdziwe 
dane o ilości mieszkających osób, będą 
musiały uregulować zaległości (nawet za 
kilka lat wstecz).

To specjalnie opracowana aplika-
cja pobierająca dane z rejestrów, którymi 
dysponuje Urząd i podległe mu jednostki 
porównująca je z liczbą osób podaną w de-
klaracjach śmieciowych. Dzięki temu na 
gospodarowanie odpadami będą trafiać do 
budżetu Gminy dodatkowe środki. 

Urząd Gminy pobiera opłatę za śmie-
ci w przeliczeniu na liczbę osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość, niestety 
mamy do czynienia z nieszczelnym sys-

temem. Właściciele nieruchomości skła-
dają deklarację dotyczącą osób zamiesz-
kujących w budynku, a gminie trudno 
to zweryfikować. Poza tym mieszkańcy 
często zapominają o korektach dekla-
racji śmieciowych, nie uwzględniają 
w nich między innymi nowo narodzonych 
dzieci.

Ponieważ system musi się bilansować 
z opłat pochodzących od mieszkańców, 
koszty jego funkcjonowania przenoszą się 
na tych, którzy za śmieci płacą.  Szacujemy, 
że rzeczywista liczba mieszkańców różni 
się od zgłoszonej. Mamy nadzieję, że uda 
się wychwycić brakujących mieszkańców, 
którzy mieszkają na terenie Gminy a nie 
złożyli dotychczas deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i co za tym idzie nie płacą za 
produkowane przez siebie śmieci.

Magdalena Bernatowicz

W ostatnim czasie docierały do Urzę-
du Gminy sygnały o problemach  z odbio-
rem zużytych opon, w tym z maszyn rol-
niczych. Opony z samochodu osobowego 
w ilości max. 4 szt. rocznie od jednego 
gospodarstwa domowego można oddać 
do Punktu Selektywnego Odbioru Odpa-
dów Komunalnych w Pogorzałkach, o ile 
właściciel nieruchomości posiada złożoną 
w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W przypadku  większej ilości 
opon oraz opon innych niż ww. wymienio-
ne, można we własnym zakresie przywieźć 
je do P.U.H.P. Ambit Sp. z o.o. mieszczącej 
się w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Biało-
stockiej 27. Usługa przyjęcia jest odpłatna. 

Magdalena Bernatowicz

Gmina Dobrzyniewo Duże w 2021 r. 
zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wy-
robów azbestowych z terenu Gminy Do-
brzyniewo Duże”. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  wysokości 26 114,57 zł oraz 
przy udziale środków własnych z budżetu 
gminy w  wysokości 7 846,01 zł udało się 
odebrać i unieszkodliwić 62,32 Mg płyt fa-
listych cementowo-azbestowych, co stano-
wiło 30 zrealizowanych wniosków.

W przyszłości, o ile pojawią się kolej-
ne zewnętrzne środki finansowe, Gmina 
będzie o nie aplikowała. Wszelkie informa-
cje będą podawane na stronie internetowej 
urzędu www.dobrzyniewo.pl.

Magdalena Bernatowicz

Co z oponami? Usuwamy azbest
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26 i 27 listopada w gminie Pagiegiai 
(Litwa) została zorganizowana konferencja 
zamykająca projekt realizowany w ramach 
Programu Współpracy Interreg V-A Li-
twa-Polska - No LT-PL-3R-255 „Wzmoc-
nienie administracji publicznej i współ-
pracy na rzecz poprawy bezpiecznego 
środowiska LT-PL”. 

Projekt był realizowany przez 30 mie-
sięcy. W jego ramach projektu trzy samo-
rządy (gm. Dobrzyniewo Duże – Lider 
Projektu, gm. Pagiegiai oraz gm. Zabłu-
dów) zakupiły ze środków unijnych m.in. 

samochody strażackie, sprzęt strażacki, 
ubrania specjalistyczne, a także uczestni-
czyły w  wielu szkoleniach podnoszących 
kwalifikację oraz umiejętności strażaków 
podczas akcji ratowniczych. 

Pragniemy w tym miejscu podzię-
kować wszystkim uczestnikom biorącym 
udział w szkoleniach i spotkaniach oraz 
wszystkim zespołom projektowym. Gmina 
Dobrzyniewo Duże realizuje jeszcze jeden 
Projekt z Gminą Pagiegiai, o postępach 
którego będziemy Państwa informować na 
bieżąco.                                                  Piotr Citko

To była owocna 
współpraca

Co w samorządzie?
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Co w samorządzie?

Opanują 
kryzys

W ramach realizowanego przez Gmi-
nę Dobrzyniewo Duże i Gminę Pagegiai 
(Litwa) projektu pn. „Wzmocnienie współ-
pracy w zakresie zarządzania kryzysowego 
i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” nr LT-
-PL-5R-348 współfinansowanego ze środ-
ków Programu Współpracy Interreg V-A 
Litwa-Polska 2014-2020 przeprowadzono 
dwa kolejne szkolenia skierowane do stra-
żaków oraz przedstawicieli obu gmin od-
powiedzialnych za zarządzanie kryzysowe:

22.10.2021 – Kurs „Gotowość do za-
rządzania kryzysowego” – wzięło w nim 
udział 15 przedstawicieli lidera projektu. 
Gminę Dobrzyniewo Duże reprezentowa-
ły władze odpowiedzialne za zarządzanie 
kryzysowe, ale także strażacy oraz ratow-
nicy medyczni. Podczas kursu uczestnicy 

mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu 
zapobiegania powstawaniu zagrożeń, przy-
gotowania do działania, reagowania w sy-
tuacji kryzysowej oraz usuwania skutków 
wywołanych tymi sytuacjami.

12.11.2021 – Kurs „Rola zarządzania 
kryzysowego” – w Hotelu 3 Trio zorganizo-
wano kolejne szkolenie. Było ono skierowa-
ne do wszystkich osób odpowiedzialnych 
za działania w trakcie zarządzania kryzy-
sowego zarówno w Gminie Dobrzyniewo 
Duże, jak i Gminie Pagegiai. Podczas szko-
lenia zaprezentowano aspekty współpracy 
oraz rolę organów administracji publicznej 
odpowiedzialnych za zarządzanie kryzyso-
we ze szczególnym uwzględnieniem Cen-
trów Zarządzania Kryzysowego.

Iwona Karczewska



9

W tym kwartale Referat Gospodar-
ki Komunalnej prowadził bieżące prace 
konserwacji w stacjach uzdatniania wody 
na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, jak 
również prace polegające na do żwirowa-
niu i równaniu dróg gminnych. 

Co w samorządzie?

Przedstawiamy również kolejne zdję-
cia z postępu prac na nowo budowanej sta-
cji uzdatniania wody w Obrubnikach.

Michał Gabrel
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Stacja uzdatniania wody w Obrubnikach

Jak zapłacić?
Należności wobec gminy mieszkańcy 
mogą regulować w następujący sposób:
u Opłata skarbowa – przy pomocy 
terminalu płatniczego znajdującego się 
w Urzędzie Gminy;
u Wszystkie podatki i opłaty lokalne 
– przelewem bądź w Banku Spółdzielczym 
w Dobrzyniewie Dużym (bez prowizji) na 
indywidualne konta bankowe przypisane 
do danego odbiorcy wykazanego na decyzji 
o podatku od nieruchomości, fakturze za 
wodę i ścieki oraz indywidualne konta przy 
płatności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;
u Podatek od nieruchomości, leśny 
i rolny od osób fizycznych – u sołtysa.

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
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Czy można stwierdzić żartobliwie, że 
ksiądz urodził się w mundurze? Jaki był 
początek harcerskiej przygody księdza? 

Zacznijmy od tego, że moi rodzice po-
znali się na obozie harcerskim. Wygląda na 
to, że harcerstwo przekazali mi w genach. 
Moja przygoda zaczęła się w szkole pod-
stawowej, jeszcze „za komuny”. Mało z tego 
pamiętam. Potem była długa przerwa. Na 
poważnie zacząłem działalność skautową 
będąc księdzem i drużynowym 73 SDH 
„Tramp” w Supraślu. Był to rok 1998. Jakoś 
szybko minęły te 23 lata.
Czy w księdza domu rodzinnym istniały 
tradycje związane z harcerstwem, skau-
tingiem?

Moja mama Zofia była czynną in-
struktorką, a prof. Adam Czesław ma 

stopień podharcmistrza i działa czynnie 
w Muzeum Harcerstwa w Warszawie.
Jakie wartości przekazywane w harcer-
stwie łączą się z wiarą?

Założyciel skautingu gen. Robert Ba-
den Powell powiedział, że gdyby skauting 
miałby być bez Boga, to lepiej, żeby go 
w ogóle nie było. W momencie składania 
przyrzeczenia harcerz ślubuje służbę Bogu, 
a krzyż harcerski wzorowany jest na krzyżu 
Chrystusa.
Harcerstwo dawniej i dziś. Czy wiele się 
zmieniło?

Przed wojną drużyny nie były koedu-
kacyjne, czyli istniały oddzielne struktury 
męskie i żeńskie. Dzisiaj to już się zmieni-
ło. Pojawiło się też wiele różnych odłamów, 
istnieje ZHP, ZHR, Skauci Europy, Skauci 

Rozmowa z ks. Aleksandrem Dobrońskim, proboszczem 
parafii w Kozińcach 

Proboszcz z pasją

LUDZIE GMINY
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LUDZIE GMINY

Króla i wiele innych organizacji harcer-
skich i skautowych. 
Skąd czerpie ksiądz siłę, energię, inspi-
racje? Po wakacjach odbyły się i dożyn-
ki parafialne, i Festyn Papieski, i akcja 
wsparcia służb mundurowych, i piel-
grzymka do Kodnia, i pieszy Rajd Ka-
tyński z Kozińc do Kopiska, i promocja 
albumu „Ocalić od zapomnienia – ślada-
mi podlaskich krzyży”. 

Harcerstwo samo w sobie jest in-
spiracją. To wielka przygoda, która daje 
satysfakcję i jednocześnie daje siłę do ko-
lejnych działań. Stanowi swego rodzaju 
misję, polegającą na tym, aby w sercach 
młodych ludzi zaszczepić miłość do Boga 
i Ojczyzny. To wyzwanie jest ciągle aktual-
ne i motywuje do działania. 
Na profilu facebookowym księdza jest 
wiele zdjęć z różnych krajów; jak sądzę, 
jest też ksiądz z zamiłowania podróżni-
kiem. W jakim najdziwniejszym miejscu 
odprawiał ksiądz mszę lub w niej uczest-
niczył?

Odprawiałem msze św. w Bazylice 
Narodzenia w Betlejem i Bazylice Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie. Modliłem się 
też w Fatimie, Medjugorie i wielu sanktu-
ariach Europy. Odprawiałem nabożeństwo 
w Katyniu i w Santiago de Compostela. 
Idąc w pielgrzymce do tego ostatniego 
miejsca, odprawiałem mszę w hostelu... 
w suszarni na bieliznę (!!!). Chyba to było 
najdziwniejsze miejsce, gdzie sprawowa-
łem Eucharystię. 
Czy ksiądz uważa, że wierni w Europie 
Wschodniej i Środkowej są bardziej reli-
gijni, niż ich współwyznawcy na Zacho-
dzie?

Tak. Nawet my, mieszkańcy Podlasia 
jesteśmy bardziej religijni od naszych ro-
daków na zachodzie kraju. Inna sprawa, 
że często nasza religijność jest trochę na 
pokaz. Widać też, że najmłodsze pokole-

nie przeżywa kryzys wiary. To jest niepo-
kojący sygnał.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Jakie jest księdza pierwsze wspomnienie 
związane z tymi świętami? Z jakim zapa-
chem, dźwiękiem, smakiem się kojarzą?

To są święta miłości Boga do człowie-
ka. Kojarzą się z domem rodzinnym, tra-
dycyjnymi potrawami, a przede wszystkim 
atmosferą radości i pokoju. To jest czas, 
gdy nawet słabo wierzący są bliżej Bożych 
tajemnic.
Co jest najważniejsze w Świętach Bożego 
Narodzenia? Czy ma ksiądz wrażenie, że 
przesłanie świąt gdzieś nam umyka? Ile 
mamy świętości w świętach?

To zależy od tego, jak przeżyjemy ad-
went, jak przygotujemy się na spotkanie 
z Chrystusem, który przychodzi w pamiąt-
ce Bożego Narodzenia. Trochę to przy-
pomina oczekiwanie na ważnego gościa. 
Trzeba przygotować serce. Choinka i pre-
zenty to za mało. Liczy się to, co mamy 
w środku.



głos dobrzyniewa
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Co ksiądz na to, że w sklepach ozdoby 
świąteczne pojawiają się od razu po Świę-
cie Zmarłych?

Komercja wdziera się brutalnie tak-
że w sferę wiary. Opłatek możemy kupić 
w markecie, potrawy wigilijne zamówić 
w cateringu. To do końca tak nie jest, że 
wszystko można kupić. Miłość i wiara nie 
są na sprzedaż i nie leżą na półce w super-
markecie.
Jak wykorzystać czas adwentu, by dobrze 
przeżyć Święta Bożego Narodzenia?

Zrobić dobre postanowienia. Zawsze 
jest coś, co można poprawić. Ostatnio sły-
szałem, że rodzice postanowili zrobić zaba-
wę andrzejkową w czasie adwentu. To nie 
tak. Adwent to czas wyciszenia, prostowa-
nia swoich ścieżek, a nie zabawy. Trzeba 
rano wstać i pójść na roraty, trzeba pójść 
do spowiedzi i na rekolekcje. Jak zagłuszy-
my to zabawą, nie odnajdziemy Chrystusa 
w swoim sercu. 
Czy data narodzin Chrystusa jest sym-
boliczna, bo tak naprawdę nie wiadomo, 
kiedy urodził się Jezus?

Święto Narodzenia Jezusa powstało 
w IV wieku w Betlejem. Dlaczego wte-
dy? Do tego czasu trwały prześladowania 
chrześcijan. Wyborowi 25 grudnia nie 
towarzyszyły jakieś konkretne ustalenia. 

Ponieważ Pismo święte podaje, że między 
poczęciem Jana Chrzciciela a Jezusa było 6 
miesięcy – to pozwala sytuować daty na-
rodzin. W dniu 24 czerwca miał narodzić 
się Jan Chrzciciel a więc 6 miesięcy później 
narodził się Jezus.
Czy mógłby ksiądz przybliżyć ideę Betle-
jemskiego Światła Pokoju?

Na pomysł wpadli skauci austriaccy. 
Zapalają światło w Grocie Narodzenia, 
a następnie trafia ono na wszystkie konty-
nenty. Do Polski przekazują światło skauci 
słowaccy. Od wielu lat piękną tradycją jest, 
gdy harcerze w dniu Wigilii zanoszą świa-
tło z Betlejem do ludzi, a w nocy zapala się 
na Pasterce świece na ołtarzu, gdzie w cza-
sie mszy św. „rodzi się” Chrystus. 
Jak ksiądz spędzi tegoroczne święta? Czy 
ksiądz spodziewa się prezentu pod cho-
inką?

Tradycyjnie w gronie rodzinnym. Ale 
już teraz mam wiele zaproszeń od parafian 
i przyjaciół. Jest okazja, aby się wspólnie 
spotkać i zatrzymać w pędzie codzienno-
ści. Co do prezentów, to raczej się je wrę-
cza, ale zawsze miło, gdy coś się otrzymuje. 
To znak, że ktoś o tobie pamięta.
Jakie życzenia chciałby ksiądz złożyć czy-
telnikom „Głosu Dobrzyniewa”?

Spokojnych, rodzinnych świąt spę-
dzonych w gronie bliskich i znajomych. 
Aby Boża Miłość dała nam tę siłę, dzię-
ki której dobrze przeżyjemy kolejny 
2022 rok. Aby jak najmniej było kłótni ro-
dzinnych i politycznych, abyśmy nie cho-
rowali i pokonali wszelkie choroby duszy 
i ciała, w tym także pandemię. Żebyśmy się 
częściej do siebie uśmiechali i pamiętali, że 
Betlejem po polsku znaczy „dom chleba”. 
Obyśmy, jak mówił św. brat Albert Chmie-
lowski, byli dobrzy jak chleb. Czuwaj! 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Joanna Żarniewska

LUDZIE GMINY
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4 października Gminna Bibliote-
ka Publiczna zorganizowała spotkanie 
z uczniami nauczania początkowego z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym 
Aleksandrowie. Gościem i prowadzącą 
spotkanie była Magdalena Żurek, autorka 
serii książek dla dzieci.

Przedstawiła zasady zdrowego żywie-
nia i zachowania się w czasie pandemii.  
Mimo młodego wieku, wszyscy byli bar-
dzo aktywni i doskonale poradzili sobie ze 

znajomością zagadnienia. Na zakończenie 
spotkania pani Magda otrzymała cudow-
ną, wykonaną samodzielnie przez uczniów 
laurkę z podpisami każdego z nich.

9 listopada w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym odbyło się spotkanie autorskie 
z Agnieszką Suchowierską . Pisarka opo-
wiadała o swojej twórczości oraz najnow-
szej książce „Miasto ze złotym sercem”, 
opowiadającej o dawnym Białymstoku.

Spotkania z pisarkami

Oświata, kultura, wychowanie

Gminna Biblioteka Publiczna, dzięki 
Instytutowi Książki, bierze udział w kra-
jowym projekcie „Mała książka – wielki 
człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego czy-
tania z dzieckiem. 

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma 
w prezencie wyprawkę czytelniczą. Dzieci 
znajdą w niej książkę „Pierwsze czytanki 
dla…”, dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełnia-
jącą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłod-
szych, a także Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po ze-
braniu dziesięciu, zostanie uhonorowany 
dyplomem potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

W wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o rozmaitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania biblioteki.

Wyprawka czytelnicza



zaangażowaną i wspierającą działalność 
placówki. Jubileusz stulecia to wyjątkowe 
święto. Postanowiliśmy zwiększyć jego 
rangę poprzez nadanie szkole imienia. To 
druga okazja, którą celebrowaliśmy. Swoją 
obecnością zaszczycił nas wójt gminy Do-
brzyniewo Duże Wojciech Cybulski i uro-
czyście nadał naszej szkole imię Królowej 
Bony Sforzy. Posiadanie patrona sprawia, 
że placówka zyskuje swoistą tożsamość, 
która wyróżnia ją spośród innych. Patron 
to osoba, która stanowi wzór. Autorytet, 
który staje się przewodnikiem. Dokonania 
patrona mają motywować do wysiłku i od-
powiedzialności w procesie kształtowania 
i doskonalenia własnych charakterów.

Na patronkę społeczność szkolna wy-
brała postać królowej Polski Bony Sforzy. 
Królowa posiadała cechy, które można 

14 października Szkoła Podstawowa 
w Obrubnikach obchodziła wielkie święto. 
Była to uroczystość potrójna. 

Po pierwsze minęło sto lat od po-
wstania szkoły. W rejestrze szkół i placó-
wek oświatowych widnieje od 1 listopada 
1921 r.  Ta data to pierwszy zapis urzędowy 
związany z porozbiorową oświatą na tych 
terenach. Od tego czasu szkoła stała się 
świadkiem historii. Nie była to historia ła-
twa, znaczona trudem i zaangażowaniem 
wielu pokoleń nauczycieli i mieszkańców 
tych ziem. To dzięki nim z dwuizbowego 
domu, szkoła poprzez dwie duże rozbudo-
wy, przybrała obecny kształt. I rozwija się 
nadal. Na przestrzeni stu lat stała się szko-
łą pokoleniową, w której naukę pobierało 
i wciąż pobiera wiele osób z tej samej ro-
dziny. Tworzą społeczność niesamowicie 

Szkoła 
w Obrubnikach

14

Oświata, kultura, wychowanie

Szkoła w Obrubnikach uczy już 
od 100 lat

Królewska patronka
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Wycieczki do Krakowa i Tykocina

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach 
wzięła udział w programie „Poznaj Polskę”. 
Projekt objął, przy finansowym wsparciu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, organiza-
cję dwóch wycieczek krajoznawczych w 
dniach 29 września – 1 października.

Uczniowie klas IV-VIII poznali Kra-
ków bardzo dokładnie: próbowali zaprzy-
jaźnić się ze smokiem wawelskim, zrobili  
zakupy w Sukiennicach, odwiedzili kościół 
Mariacki, Muzeum Narodowe, Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, spacerowali 
po Rynku Głównym, widzieli Kopiec Ko-
ściuszki, gościli na Wawelu. 

Uczniowie z klas I – III odwiedzili 
królewskie miasto Tykocin, gdzie zwiedzili 
zamek. Następnie udali się do magicznego 
miejsca, jakim jest Muzeum Ikon w Supra-
ślu oraz poznali ciekawe historie w Mu-
zeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa.

  Barbara Chmielewska

stawiać za wzór młodym pokoleniom – 
pracowitość, samodoskonalenie, odwaga, 
wytrwałość, troska o losy państwa i jego 
obywateli. Dołożymy wszelkich starań, by 
nasi uczniowie nabywali te cechy. By przez 
następnych sto lat szkolne mury opuszcza-
li absolwenci zdolni zdobywać świat i do-
stosowywać się do zastanej rzeczywistości.

Trzecim ważnym wydarzeniem, któ-
re uczciliśmy, był wypadający w tym dniu 
Dzień Edukacji Narodowej. To święto 
wszystkich, którzy mają związek z oświatą. 
Dyrektor Barbara Chmielewska wręczyła 
z tej okazji nagrody nauczycielom i pra-
cownikom niepedagogicznym. 
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Ruszyliśmy z drugą edycją projektu 
„Wysoce kulturalni” – cykl wycieczek i wy-
jazdów do instytucji kultury” sfinansowa-
nego ze środków Fundacji PZU. Za nami 
już wiele pięknych chwil i doznań kultural-
nych…

Podróż po meandrach kultury rozpo-
częła grupa 5-6 latków Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach, 
która 10 listopada 2021 r. odwiedziła Bia-
lostocki Teatr Lalek. Spektakl ,,O rybaku 
i złotej rybce” oraz piwnica teatru zrobiła 
na uczestnikach cudowne wrażenie!  

Natomiast 17 listopada 2021 ucznio-
wie klas II-V odwiedzili Operę i Filhar-
monię Podlaską w Białymstoku. Obejrzeli 
piękną opowieść muzyczną „Adonis ma 

gościa”. Bajka była ciekawą lekcją o przy-
jaźni, którą przedstawili wrona Węgiel 
i papuga Adonis. 

Dwa dni później zorganizowany zo-
stał wyjazd do Galerii im. Slendzińskich, 
podczas którego uczniowie klasy II i III po-
znały twórczość Ludomira Sleńdzińskiego, 
zobaczyły wiele jego dzieł. Dowiedziały się 
również, czym różni się rzeźba od płasko-
rzeźby, co to jest portret i autoportret oraz 
czym posługuje się artysta, by stworzyć 
dzieło sztuki. 

Tego samego dnia uczniowie klas VII-
-VIII odwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru 
w Białymstoku – miejsce wyjątkowe, al-
bowiem to jedyne muzeum w kraju, które 
opowiada historię Polaków na Sybirze – od 

Projekt „Wysoce kulturalni” 
Cykl wycieczek i wyjazdów do instytucji kultury” sfinansowany 
ze środków Fundacji PZU
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działamy, nie narzekamy

carskich zsyłek w głąb Rosji, po represje 
i zbrodnie sowieckie, w tym deportacje 
na Syberię i do Kazachstanu. Uczniowie 
usłyszeli przejmujące opowieści o jeń-
cach, więźniach, zesłańcach i deportowa-
nych mieszkańcach naszego kraju. Poznali 
również historię Polaków, którzy przed 
I wojną światową odkrywali Syberię i ak-
tywnie uczestniczyli w zagospodarowaniu 
jej ogromnych obszarów. Mogli doświad-
czyć emocji ukrytych w zwykłych na po-
zór przedmiotach, zwiedzając niezwykłą 

krainę – tajemniczy, piękny, a jednocześnie 
okrutny i bezwzględny Sybir. Unikalne 
eksponaty, jak autentyczne szerokie tory 
oraz wagony, którymi ludzie odbywali 
zsyłkę, na długo utkwią w naszej pamięci. 
To była przejmująca lekcja historii.

Czekamy na kolejne kulturalne do-
znania…

Towarzystwo Przyjaciół 
Gminy Dobrzyniewo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony 
Sforzy w Obrubnikach

Szkoła 
w Dobrzyniewie

u Zdrowe śniadanie
8 listopada uczniowie klasy IIIa oraz 

IIIb obchodzili Dzień Zdrowego Śniada-
nia. Przyniesli m.in. dżemy z własnych 
spiżarni oraz inne zdrowe smakołyki. Roz-
mawialiśmy również o tym, jak ważne jest 
zjedzenie śniadania przed wyjściem do 
szkoły oraz jakie wartości ma zdrowy i od-
żywczy posiłek.             Karolina Korczewska

u Wieści ze szkolnej biblioteki 
Nasza szkoła wzięła udział w I edycji 

akcji „Czytanie ma głos”, której celem jest 
zachęcanie do głośnego czytania dzieciom, 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
oraz promowanie literatury na wolnych 
licencjach dostępnej na portalu „Wolne 
Lektury”.

Akcję rozpoczęto 29 września w ra-
mach obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania. Odczytano fragmenty 
utworów Joanny Papuzińskiej i Henryka 
Sienkiewicza. Obejrzano nagrania filmo-
we udostępnione przez organizatorów. 
W kolejnych dniach trwania akcji chętne 
uczennice z klasy 8 a przeczytały fragmen-
ty książki Joanny Papuzińskiej.

14 listopada to Ogólnopolski Dzień 
Biblioterapii. W tym roku przebiegał on 
pod hasłem: Czytanie zbliża. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Bia-
łymstoku i Koło Podlaskie Polskiego To-
warzystwa Biblioterapeutycznego (którego 
siedziba znajduje się w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym) 
zaprosiły do udziału w obchodach święta 
i błyskawicznym konkursie plastycznym.
W naszej szkole odbyło się kilka lekcji po-
święconych biblioterapii, przeprowadzo-
nych przez Celinę Zubrycką. 
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u List do Taty
Komisja Rodziny, Polityki Senioral-

nej i Społecznej we współpracy z Funda-
cją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.
Net, ogłosiła 6. edycję konkursu „List do 
Taty”. Uczeń szkoły w Dobrzyniewie Du-
żym – Gabriel Woźniewski (kl. Vb) zo-
stał jednym z laureatów. Wyróżnienia 
otrzymali: Patrycja Borysiewicz (kl. Vb), 
Aleksandra Citko (kl. VI), Urszula Uścia-
nowska (kl. VI), Aleksandra Strzałko (kl. 
VI) i Sebastian Roszkowski (kl. VI). Celem 
inicjatywy było skierowanie uwagi na nie-
zastąpioną rolę ojca lub męskiego wzorca 
osobowego w życiu dziecka. 

Koordynatorem konkursu była Ane-
ta Kuklicz. Wręczenie nagród odbyło się 
17 listopada w biurze senatora Mariusza 
Gromko.                                   Aneta Kuklicz

u Zmieniamy życie,  
otwieramy umysły

Od 20 do 24 września sześcioro na-
uczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dobrzyniewie Dużym gościło 
w Zespole Szkolnym w Arraiolos – Agru-
pamento de Escoias de Arrailos, gdzie  
mieli okazję obserwować lekcje, rozma-
wiać z nauczycielami o specyfice pracy 
w portugalskiej szkole, zaprezentować pol-
ski system edukacyjny. Pobyt w tym pięk-
nym kraju był możliwy dzięki udziałowi 
w Programie Erasmus + i realizacji projek-
tu „Zmieniamy życie, otwieramy umysły – 
podnoszenie jakości pracy szkoły”. 

W trakcie wizyty przybliżyliśmy za-
sady funkcjonowania projektów finanso-
wanych z Programu Erasmus+. Przedys-
kutowaliśmy pomysły na dalsze działania 
w ramach już nawiązanej współpracy. 
Roboczy tydzień zakończyliśmy zwiedza-
niem historycznego miasta Evora oraz wi-
zytą w klubie z muzyką fado.

Ewa Rzemieniecka

18

u W Epi-Centrum
16 listopada klasy 2b, 3a i 3b odwie-

dziły Epi-Centrum Nauki w Białymstoku – 
pasjonujące miejsce, w którym nauka spo-
tyka się z zabawą. Uczniowie mieli okazję 
przez 2 godziny wykonywać doświadcze-
nia, eksperymenty, poznawać nowoczesne 
technologie –  każdy znalazł coś dla siebie.

Anna Laskowska
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u Zawody sportowe
Szkoła w Dobrzyniewie Dużym od 

początku roku szkolnego aktywnie uczest-
niczy w zawodach sportowych rozgrywa-
nych w ramach współzawodnictwa Szkol-
nego Związku Sportowego. Nasi uczniowie 
z powodzeniem startowali w zawodach 
w sztafetowych i indywidualnych biegach 
przełajowych, piłce nożnej chłopców, te-
nisie stołowym chłopców i dziewcząt, oraz 
wzięli udział w eliminacjach  w ogólnopol-
skim turnieju piłki nożnej „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”.

W sztafetowych biegach przełajo-
wych reprezentacja chłopców klas 4-6 
uzyskała trzecie miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Białostockiego i awansowała do 
Finału Wojewódzkiego, który był rozgry-
wany w Augustowie z udziałem 20 najlep-
szych sztafet z województwa podlaskiego.

W Mistrzostwach Powiatu Biało-
stockiego w indywidualnych biegach 
przełajowych najlepiej  z naszej szkoły za-
prezentowali się: Aleksander Ignatowski 
– I miejsce, Natalia Adamska – I miejsce 
i Paulina Półkośnik – III miejsce.

Reprezentacja chłopców w piłce noż-
nej w Mistrzostwach Powiatu Białostoc-
kiego, których byliśmy gospodarzem, zaję-
ła II miejsce i uzyskała awans do półfinału 

wojewódzkiego, gdzie ostatecznie zajęła 
III miejsce.

Bardzo udany start zaliczyli nasi pił-
karze w eliminacjach powiatowych ogól-
nopolskiego turnieju piłki nożnej „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
Swoje drużyny zgłosiliśmy w dwóch kate-
goriach, tj. klas 1-3 i 4-6. Młodsi zawod-
nicy zajęli III miejsce, natomiast ich starsi 
koledzy okazali się najlepsi w całym tur-
nieju i w nagrodę pojadą na wiosenny finał 
wojewódzki do Sokółki.

Październik i listopad to seria mię-
dzyszkolnych turniejów tenisa stołowego. 
Nasza szkoła była organizatorem i gospo-
darzem Mistrzostw Powiatu Białostockie-
go, a także półfinałów wojewódzkich w ka-
tegoriach klas młodszych i starszych. Do 
zawodów powiatowych zgłosiliśmy swoje 
reprezentacje chłopców i dziewcząt w ka-
tegorii klas 4-6. Chłopcy zajęli III miejsce, 
a dziewczęta I miejsce, co dało im awans 
do półfinału, w którym również okazały 
się bezkonkurencyjne i stanęły na najwyż-
szym stopniu podium.

20 listopada w naszej szkole odbył się 
finał wojewódzki w drużynowym tenisie 
stołowym chłopców i dziewcząt. Naszą 
szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt, 
która zajęła IV miejsce.

Katarzyna Adamska

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku. Drużyny z klas 1-3 oraz 4-6
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Szkoła w Nowym 
Aleksandrowie

u Troszczą się o swoją 
Małą Ojczyznę
Od wielu pokoleń uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w No-
wym Aleksandrowie udają się do pobli-
skich miejsc pamięci, m.in. na cmentarze 
w Dobrzyniewie Kościelnym: obecny i za-
bytkowy czy na grób z czasów wojny znaj-
dujący się na obrzeżach wsi Nowe Alek-
sandrowo. To taka Mała Ojczyzna, o którą 
pragniemy się troszczyć i nie zapomnieć 
o tym, co tworzy naszą historię oraz uczy 
bycia prawdziwymi Polakami.

W dzień poprzedzający Narodowe 
Święto Niepodległości, o godzinie 11.11, 
klasa I a w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do Hymnu” uroczyście zaśpiewała 
Mazurek Dąbrowskiego, wykonała pro-
porce z godłem Polski, a następnie odwie-
dziła grób znajdujący się nieopodal szko-

ły. Zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się 
za zmarłych w czasie wojen za Ojczyznę. 
Dzieci ciszą i skupieniem uczciły pamięć 
żołnierzy oraz mieszkańców poległych za 
wolną Polskę. Starsi uczniowie jak zawsze 
pamiętali o wcześniejszym uporządkowa-
niu tego ważnego dla nas miejsca pamięci. 
Złożyli tam kwiaty z biało-czerwoną wstę-
gą i zapalili lampiony. 

Była to piękna lekcja historii, podczas 
której uczniowie zgłębili wiedzę na temat 
przeszłości swojej Ojczyzny. Zadeklaro-
wali, iż w przyszłym roku także z radością 
uczczą Narodowe Święto Niepodległości,  
a  do miejsc pamięci napotkanych na swo-
jej drodze będą odnosić się z należytym 
szacunkiem.                     Agnieszka Bagińska

u Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to inicjaty-

wa edukacyjna realizowana przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Misją tego projektu jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której 
zajęcia będą prowadzone w sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu za-
interesowań. 

Celem inicjatywy jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych w budo-
waniu wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM (na-
uka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). W ramach Laboratoriów 
Przyszłości organy prowadzące szkoły 
otrzymają od państwa wsparcie finanso-
we warte ponad miliard złotych, dzięki 
któremu miliony polskich uczniów będą 
mogły uczyć się poprzez eksperymento-
wanie i zdobywać w ten sposób praktyczne 
umiejętności. Wsparcie będzie przekazane 
jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez 
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u Zielona Wyspa
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Pogorzałkach w październiku wyjeżdża-
li na wycieczki w ramach programu MEN 
„Poznaj Polskę”. Młodsze klasy pojechały 
do Warszawy, a starsze do Krakowa. 

Wizytę w stolicy grupa rozpoczęła od 
zwiedzania Łazienek Królewskich. Pod-
czas spaceru uczniowie mieli okazję zo-
baczyć Belweder, pomnik Fryderyka Cho-
pina, Wodozbiór, Starą Oranżerię, Galerię 
Rzeźby oraz Pałac na Wodzie. Bezpośred-
nio z Łazienek pojechali do Centrum Na-
uki Kopernik, gdzie każdy miał okazję za-
jąć różnorodne stanowiska doświadczalne 
oraz skorzystać z narzędzi wyjaśniających 
wiele zjawisk zachodzących w otaczającym 
świecie. 

Szkoła 
w Pogorzałkach

Celem trzydniowej wycieczki do 
Krakowa było poznanie zamków w Ogro-
dzieńcu i Chęcinach oraz zwiedzanie wy-
branych zabytków kultury i historii, takich 
jak: Sanktuarium w Łagiewnikach, Kra-
ków - historyczny zespół miasta, Apteka 
pod Orłem i Ogród Doświadczeń, Mu-
zeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wie-
liczce.                                           Anna Mikuć

konieczności wniesienia wkładu własnego.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w No-

wym Aleksandrowie wziął udział w tym 
projekcie. Mamy nadzieję, że zamówiony 
sprzęt niedługo przyjedzie i już od kolejne-
go półrocza będzie można używać dodat-
kowego sprzętu na lekcjach (drukarka 3d, 
roboty itp.)

Podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród uczniów i nauczycieli wojewódz-
twa podlaskiego jest to projekt współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020. Szkoła w Nowym Aleksan-
drowie ma otrzymać dzięki temu projek-
towi dodatkowe komputery dla uczniów 
i nauczycieli oraz monitor interaktywny. 
Dodatkowo otrzymała już roboty do pro-
gramowania. Również w ramach tego pro-
jektu odbywają się szkolenia pt: „Podnie-
sienie kompetencji cyfrowych nauczycieli 
w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu 
robotyki i programowania”. 

Marcin Gryczkowski

Oświata, kultura, wychowanie
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u Projekt artystyczny
„Wystawa szkolna. Formy podsta-

wowe” to pilotażowy projekt Edukacyjnej 
Fundacji im. Romana Czerneckiego, re-
alizowany wspólnie z Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie. W projekcie tym, 
oprócz Szkoły Podstawowej w Pogorzał-
kach, bierze udział jedynie dziewięć  szkół 
z całej Polski. Program zakłada stworzenie 
wystawy w przestrzeni szkolnej: w klasach, 
na korytarzach, boiskach, a jego celem jest 
pobudzenie kreatywnej energii, budowa-
nie sprawczości i samodzielności myślenia 
za pomocą edukacji artystycznej. 

Podczas zajęć pozalekcyjnych ucznio-
wie klas IV-VIII zapoznają się z pracami 
współczesnych artystów i artystek (Pawła 
Althamera, Gabo Camnitzera, Olgi Miciń-
skiej i in.), którzy specjalnie dla nich przy-
gotowali zestaw gotowych prac (lub ich 
elementów). Dołączone instrukcje umoż-
liwiają uczestnikom projektu realizację ar-
tystycznych pomysłów. Wytyczne stanowią 
jedynie ramę działania – do zadań uczniów 

należy twórcza interpretacja wskazówek 
oraz pomysł na stworzenie własnego dzieła 
sztuki. Każdą z grup projektowych opie-
kuje się jeden z artystów związany z Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
W naszym przypadku jest to Alicja Czyczel 
–choreografka, tancerka i kulturoznawczy-
ni, pod której czujnym okiem realizujemy 
dwa wybrane zestawy artystyczne („Twoja 
własna propaganda Twoją poezją” Goshki 
Macugi oraz „Rozpowszechniając wiado-
mości” Sharon Lockhart). 

Podczas spotkań uczestnicy stawiają 
sobie pytania: co możemy zrobić ze sztuką? 
Czym może być wystawa? Czego możemy 
się nauczyć od artystek i artystów? Czy po-
przez kontakt ze sztuką powstaje wiedza? 
I  w końcu: jak rozumieć sztukę lub jak 
czerpać przyjemność z jej nierozumienia?

Finał projektu świętować będziemy 
w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, poznając przy okazji innych 
uczestników tego przedsięwzięcia.

Paulina Pruszyńska
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u Inspirują się Lemem
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach 

zdobyła grant w ramach projektu #Eduka-
cjaInspiracja na realizację autorskiego pro-
jektu Pawła Wysztygla „Sięgnąć gwiazd”.

W ramach zajęć pozalekcyjnych 
uczniowie będą poznawać literaturę Sta-
nisława Lema i inspirując się nią, tworzyć 
prace plastyczne, literackie, itd. Będą nocą 
obserwować niebo, budować i wypuszczać 
w niebo rakiety, a po realizacji projektu na 
największej ścianie, jaka jest w budynku 
szkoły, zostanie na zawsze kosmiczny mu-
ral.
u Zielona Wyspa

Szkoła w Pogorzałkach w tym roku 
szkolnym bierze udział w projekcie edu-
kacyjnym pt. „Irlandia w szkole” organizo-
wanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej 
pod patronatem Konsulatu Honorowego 
Irlandii w Poznaniu. Mecenasem projektu 
jest Santander Bank Polska. 

Lekcje online obejmują następującą 
tematykę: najważniejsze informacje o Ir-
landii – Zielonej Wyspie, „Samhain – ir-
landzkie Dziady” – dawne wierzenia i go-
tycka literatura grozy, irlandzkie baśnie, 
Dublin i Belfast – dwie stolice jednej wy-
spy, „Zielone święta” – irlandzkie tradycje 
bożonarodzeniowe, setna rocznica odzy-
skania niepodległości przez Irlandię, „Św. 
Patryk – fakty i mity”, Filmowa Irlandia, 
tanecznie i muzycznie – webinary z tan-
cerzami tańca irlandzkiego i muzykami, 
stulecie wydania „Ullissesa” Jamesa Joyce’a. 

W październiku, w ramach projek-
tu, uczniowie rozmawiali o irlandzkich 
baśniach w kontekście święta „Samhain” 
i literaturze grozy. Klasy 4-6 biorą udział 
w konkursie plastycznym dotyczącym le-
gendy „Leniwy dudziarz”, zaś klasy 7-8 zo-
stały zaproszone do konkursu literackiego 
na opowiadanie z dreszczykiem. 

Projektem zajmuje się Sylwia Kuklo.

u Wszystko o eurokasie
,,Lekcja o funduszach europejskich” 

to kolejny projekt w tym roku. W ramach 
jego realizacji, młodzież z klas VII-VIII 
kształciła postawy obywatelskie, pod 
okiem pani Pauliny Pruszyńskiej. Ucznio-
wie dowiedzieli się m.in. jak mieszkańcy 
mogą wpływać na rozwój swojego regio-
nu, co to jest budżet obywatelski i rozwój 
lokalny, skąd i na jakich warunkach pozy-
skać można fundusze na realizację waż-
nych dla danej społeczności projektów. 
Poznali także przedsięwzięcia finansowane 
z funduszy europejskich w swojej okolicy. 
Edukacyjna gra planszowa ,,Projekt – mia-
sto!” pozwoliła podsumować i zastosować 
zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas roz-
grywki uczestnicy zmienili się na chwilę 
w burmistrzów i starali się zarządzać swoją 
miejscowością tak, by każda z nich była jak 
najbardziej rozwinięta. Lekcja była cieka-
wym doświadczeniem, mamy nadzieję na 
więcej! 
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uczestniczą w tych zajęciach i są bardzo 
zadowolone z dodatkowej formy aktyw-
ności.

21 stycznia są przewidziane warsztaty 
kulinarne z Karolem Okrasą, które będą 
podsumowaniem całego projektu wraz 
z zaproszonymi gośćmi. Szczegóły w na-
stępnym numerze kwartalnika.
u Dwie wycieczki

W ramach przedsięwzięcia pod ha-
słem Poznaj Polskę odbyły się dwie wy-
cieczki w dwóch grupach wiekowych. 

8 października klasy II i III wyjechały 
na jednodniową wycieczkę do Warszawy 
pod opieką B. Kochanowskiej, B. Rem-
biszewskiej i K. Roszkowskiej. Podczas 
wycieczki zwiedzono Zamek Królewski, 
Stare Miasto, Muzeum Uniwersytetu War-
szawskiego – Pałac Tyszkiewiczów, kam-
pus główny UW oraz przespacerowano się 
Traktatem Królewskim.

12 października klasy IV–VIII pod 
opieką A. Grycza, E. Sadowskiej i D. Goł-
dowskiego wyjechały na jednodniową wy-
cieczkę do Lublina. Podczas tej wycieczki 

Szkoła 
w Fastach

u Przeszkolono 270 osób
ZSP w Fastach kontynuuje projekt 

LOWE czyli ,,Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i Edukacji – nowe oblicze edukacji dla do-
rosłych”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską (Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 – Europejski 
Fundusz Społeczny), w ramach którego 
udało się przeszkolić około 270 osób z te-
renu gminy Dobrzyniewo Duże. Projek-
tem są objęci mieszkańcy z różnych grup 
społecznych i w różnym wieku. Projekt 
został przedłużony do grudnia bieżącego 
roku. 

Od 9 listopada w ramach projektu 
są realizowane zajęcia z zoomby w Domu 
Kultury w Pogorzałkach. Panie chętnie 
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uczniowie zwiedzali Muzeum Narodowe 
w Lublinie, Stare Miasto oraz Kaplicę Aku-
styczną. Wycieczki były dofinansowane 
przez Ministra Edukacji i Nauki. 
u O! Piernicz raka

Okres przedświąteczny i świąteczny 
to szczególny czas – czas wyjątkowego do-
bra, akcji charytatywnych, gestów skiero-
wanych w stronę potrzebujących.

23 listopada wolontariusze szkoły  
uczestniczyli w akcji charytatywnej „O! 
Piernicz raka” zainicjowanej przez  doktor 
Małgorzatę Sawicką-Żukowską z Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego w Białym-
stoku, która miała miejsce w Restauracji 
Lipcowy Ogród w Białymstoku.  

Zespół wolontariuszy w składzie: Oli-
wia Rynkiewicz, Gabriela Pietrzak, Julia 
Karp, Kinga Jackowska i Nicola Brańska 
pod opieką wicedyrektor Ewy Sochańskiej 
dekorował wspólnie z innymi dziećmi, ro-
dzicami, Erą Nowych Kobiet Podlasie oraz 
Cukiernią Słodka Dama pierniki przygo-
towane przez uczniów Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Białymstoku a wszyst-
ko to na zakup wyprawki dla małych 
pacjentów zakwalifikowanych do przesz-
czepu szpiku kostnego w Uniwersyteckim 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. 

Pierniki na szczytny cel były sprzeda-
wane podczas kiermaszu świątecznego od 
6-17 grudnia przez uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego w ZSP Fasty. 

u Dobre informacje
26 listopada odbył się Dzień Dobroci 

zorganizowany przez Samorząd Uczniow-
ski pod opieką Anny Sawickiej. W jego 
ramach uczniowie w swoich klasach prze-
kazywali w różny sposób tylko dobre in-
formacje na swój temat, bardzo motywu-
jące i wspierające. 
u Andrzejki

30 listopada odbyły się Andrzejki dla 
klas IV-VIII zorganizowane przez Samo-
rząd Uczniowski pod opieką Anny Sawic-
kiej. Każda klasa, oddzielnie, przychodziła 
do sali gimnastycznej i wróżyła na przygo-
towanych stoiskach przy wybanej muzyce. 

u Mikołajki
6 grudnia już od rana w szkole roz-

brzmiewały świąteczne piosenki, a wszyst-
kie grupy odwiedził Święty Mikołaj. W kla-
sach odbyło się dekorowanie pierniczków 
zakupionych przez Radę Rodziców oraz 
ubierano klasowe choinki.

O godz. 17.00 na placu przed nowym 
budynkiem szkoły zapalono lampki na 
wielkiej, świątecznej choince zakupionej 
przez Radę Rodziców. Przy okazji podja-
dano wcześniej przygotowane piernicz-
ki, popijano ciepłą, aromatyczną herbatę 
z pomarańczami, słuchano ciekawostek 
związanych z tradycjami świątecznymi  
oraz śpiewano piosenki świąteczne. 

Ewa Sochańska
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Sezon teatralny 2021 dla Zespołu 
Narwianie można uznać za niezwykle uda-
ny. Świat teatru wiejskiego przyjął Narwian 
z otwartymi ramionami i zachwycony 
spektaklem „Len” przeprowadził zespół, 
w roli laureata, przez kolejne prezentacje: 
na 48. Sejmiku Wiejskich Zespołów Te-
atralnych w Stoczku Łukowskim oraz na 
38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej w Tarnogrodzie, aż wreszcie na 
VIII Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI 
w Teatrze Polskim w Warszawie.

Od pierwszego występu w Stoczku 
Łukowskim publiczność i rada artystyczna 
była pod ogromnym wrażeniem świado-
mej reżyserii, plastyczności, opracowania 
muzycznego oraz umiejętności scenicz-
nych artystów. Autor scenariusza i reży-
ser spektaklu „Len”, Adam Karasiewicz, 
zaproponował nową formę opowiadania 
o tradycji, w której wiejskość i ludowość 
Podlasia jest żywa, sentymentalna i bli-
ska. Uniwersalność emocji, doświadczenia 
społeczne i spontaniczna ekspresja zespołu 

aktorskiego, wszystkie te elementy budują 
spektakl emanujący „swojskością” i auten-
tycznością, która zachwyca widza kunsz-
tem aktorskim, wirtuozerią muzyczną oraz 
barwną i wciągającą historią.

Cóż za intensywny i ekscytujący czas 
– wyjazdy, spotkania z zespołami, nowe 
przyjaźnie i dużo pozytywnej energii! Nasi 
amatorzy teatru –  po wielu godzinach prób 
i wyrzeczeniach – zachwycali jurorów i pu-
bliczność, wszędzie wzbudzając sensację 
i zadziwiając profesjonalizmem. Narwia-
nie udowadniają, że radzą sobie doskonale 
w każdej dziedzinie sztuki. Ciekawe, czym 
zachwycą nas niebawem? Tymczasem kil-
ka zdjęć oraz wypowiedzi znakomitych 
osobowości kultury.

Oktawiusz Stępień

Iwona Niewczas (Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie):
„Jak patrzyłam na to – widziałam „Skrzyp-
ka na dachu”. Nie przypominam sobie mu-
sicalu na ludowo. (…) Młodzi, odważni 

Narwiańska przygoda z teatrem

Narwianie podczas 38. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
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tak, że tej odwagi na scenie wam nie braku-
je... wulkan energii (…) Wasze widowisko 
goniło zaskoczenie za zaskoczeniem. Opo-
wiedzieć pewną, ludzką historię.”
„Widowisko, które mogliśmy oglądać w ich 
wykonaniu nosi tytuł „Len”, a jego formę 
sceniczną można by było określić gatunko-
wo jako etnomusical”.

prof. Katarzyna Smyk (UMCS w Lu-
blinie, Instytut Nauki o kulturze):
„Ten spektakl to oczywiście musical (...). 
Misternie upleciona opowieść z kilku świa-
tów, przez co sama staje się ciekawa.”

Jan Zdziarski (Narodowy Instytut 
Kultury, specjalista kultury mowy):
„Drodzy Państwo, na sejmikach jestem 
wiele, wiele lat, ale pierwszy raz zdarzyło 
się tak, by publiczność wstała, by podzię-
kować aktorom”.

prof. dr hab. Piotr Dahlig (kierow-
nik Katedry Etnomuzykologii w In-
stytucie Muzykologii Uniwersyte-

tu Warszawskiego):
„Wysoki poziom opracowania muzycznego 
i świadome dawkowanie repertuaru trady-
cyjnego (...)
Emanuje ciepło z tej społeczności i sponta-
niczność, która się chyba bierze z Podlasia.  
Tu jest ten liryzm i pewna czułość między 
aktorami – to jest bardzo duże, znaczące 
osiągnięcie tutaj w tej panoramie teatru 
wiejskiego. To jest nowa propozycja. To już 
nie jest odtwarzanie struktury społecznej, 
to jest Wasza ekspresja, Wasze widzenie 
świata, Wasze odczuwanie (…) Wysoki 
i świadomy poziom reżyserii i kompozycji”.

prof. Lech Stefan Śliwonik  (polski 
teatrolog, profesor Akademii Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie)
„Spowodowaliście Państwo to, co niemoż-
liwe – po 40 latach dyrektor Władysław 
Dubaj się odezwał (...). Mamy tu do czy-
nienia z pamięcią o tradycji i o przeszłości 
(...). To nie jest jeszcze musical – to współ-
czesna śpiewogra (...) opowieść poprzez 

48. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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„Len” Zespołu Folklorystycznego „Nar-
wianie” z Dobrzyniewa Dużego (woj. pod-
laskie). Po zakończeniu spektaklu owacja 
na stojąco brzmiała przez długie minuty. 
Opinia Rady Artystycznej, choć stono-
wana w formie, była nie mniej pozytyw-
na. Fabułę   spektaklu zbudowano wokół 
zwyczaju przetwarzania i przędzenia lnu, 
który był kanwą do wspomnień z młodo-
ści narratorki. W formie śpiewogry zespół 
młodych aktorów stworzył wręcz brawu-
rowe widowisko. Lecz nie była to tylko 
musicalowa zabawa formą w ludowym 
wykonaniu. Owszem, dużo było śpiewu, 
tańca (który zachwycał lekkością wykona-
nia) i zabawnych scenek, ale były również 
fragmenty jak z poważnego dramatu – sce-
na powrotu „córki marnotrawnej”. Całość 
spinała refleksyjna finałowa rozmowa bab-
ci (narratorki) z wnuczką, która była swo-
istym „zderzeniem” minionych czasów ze 
współczesnością.

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

pieśń, poprzez bycie na scenie, ale (...) 
jednocześnie próbująca współczesnej wy-
powiedzi.”

prof. dr hab.  Edward Wojtaszek 
(polski reżyser teatralny, tłumacz, 
nauczyciel akademicki):
„Następuje teraz zmiana w sposobie opo-
wiadania tego, co ludowe, tego, co wiej-
skie, tego, co jest związane z przeszłością. 
Szukamy jakichś nowych form. Myślę, że 
to absolutnie wpisuje się w ten nurt poszu-
kiwania, jak o tym opowiadać (...) Obez-
władniliście tę formę i  ta forma jest Wa-
sza, bo to nie jest łatwe, żeby dwa spektakle 
były równie porywające (...)”.

prof. Bożena Suchocka-Kozakie-
wicz (reżyserka teatralna i aktor-
ka, doktor habilitowana sztuk te-
atralnych, profesor nadzwyczajna 
Akademii Teatralnej w Warsza-
wie, wykładowczyni i była dziekan 
Wydziału Aktorskiego AT):
„Powrót Jadzi to była jedna z bardziej 
wzruszających scen w tym spektaklu, rze-
czywiście niezwykle teatralna i to repre-
zentowała taką jakość, którą ja uwielbiam 
w teatrze.”

Władysław Dubaj (wieloletni dy-
rektor TOK, animator kultury lu-
dowej, dokumentalista i organi-
zator regionalnej i ogólnopolskiej 
sceny teatrów wiejskich, laureat 
Nagrody Kolberga):
„Oberek na bardzo miękkich nogach. 
Przecudny taniec.”

Rafał Karpiński  (Narodowy Insty-
tut Kultury i Dziedzictwa Wsi):
Przedstawieniem, które wywarło najwięk-
sze wrażenie na widzach zgromadzonych 
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury był VIII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI
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działamy, nie narzekamy

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrubnikach Misz Masz realizowało projekt „Ziemniak na podlaskim 
talerzu”, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach 
kursu przygotowywaliśmy: babkę ziemniaczaną, kartacze, kiszkę ziemniaczaną i kopytka oraz 
przystawki i sałatki do dań z ziemniaków. Warsztaty przeprowadził szef kuchni Artur Lenczewski.

W pracowni tortów „Słodkości Kini” (Dobrzyniewo Fabryczne) odbyło się 10 spotkań warsztatowych 
z dekorowania pierników świątecznych. Uczestnikami warsztatów były dzieci, każde z nich miało 
okazję wypróbować techniki zdobienia przy pomocy lukru królewskiego. Korzenne ciasteczka będą 
z pewnością miłą atrakcją świątecznego stołu. Kolejna edycja warsztatów już w styczniu, tym razem 
dzieci będą piec, nadziewać i dekorować muffinki.
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działamy, nie narzekamy

Jesienią wieńczymy w jeździectwie 
czas intensywnej pracy sportowej. W listo-
padzie zakończyliśmy realizację projektu 
Programu Klub – edycja 2021 oraz reali-
zację zadania publicznego pod tytułem 
„Szkolenie jeździeckie dzieci i młodzieży 
w dyscyplinie ujeżdżenia”. Działania mogły 
być zrealizowane m.in. dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Sportu, władz Gminy Dobrzy-
niewo Duże, a także środków CSJ „Chra-
boły”. Z projektu mogły skorzystać dzieci 
i młodzież zamieszkała na terenie gminy. 
Zostały przeprowadzone nieodpłatne zaję-
cia dla 12 osób oraz zakupiono czworobok, 
który pełni funkcję szkoleniową, ale także 
umożliwia przeprowadzenie rywalizacji 
sportowej  w dyscyplinie ujeżdżenia. 

We wrześniu odbyły się ostatnie 
w tym sezonie zawody organizowane przez 
Klub Jeździecki „Chraboły”, podczas któ-
rych wykorzystano czworobok. W impre-
zie uczestniczyło wielu zawodników z re-
gionu, a także z innych województw, którzy 
zapowiedzieli, że przyjadą do nas na ko-
lejne zawody. Konkurs o Puchar Wójta 
Gminy Dobrzyniewo Duże był najliczniej 
obłożony, nagrodę wręczył osobiście wójt 
Wojciech Cybulski.

Nasi podopieczni brali udział 
w imprezach z sukcesami wieńczącymi 

sezon. Były to: Mistrzostwa Województwa 
w skokach przez przeszkody, Mistrzostwa 
w ujeżdżeniu, a także Finały Ligi w obu 
dyscyplinach.

Jeździectwo to nie tylko sport, ale 
przede wszystkim aktywny wypoczynek 
możliwy o każdej porze roku. Między star-
tami i treningami prowadzimy regularne 
jazdy rekreacyjne, które zbliżają do natury. 
Dzieci, młodzież czy dorośli coraz chętniej 
przyjeżdżają i chcą próbować tej formy 
aktywności. Praca z żywym zwierzęciem 
wymaga koncentracji  nad tym co „tu i te-
raz”, to dzięki temu głowa wypoczywa. Za-
chęcamy do tej formy spędzania wolnego 
czasu, na rozpoczęcie przygody z jeździec-
twem nigdy nie jest za późno.

Agnieszka Szafran
Prezes CSJ „Chraboły”

*
W wyniku panującej pandemii  

COVID-19 i restrykcjom z niej wynikają-
cych, kluby sportowe w 2021 praktycznie 
utraciły możliwość odpłatnego prowadze-
nia działalności szkoleniowej i nauki jazdy, 
z której wpływy przeznaczone były na ich 
działalność statutową. Nasz klub starał się 
o wsparcie doraźne z Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030. W lipcu bieżącego roku została pod-
pisana umowa, a w grudniu działanie zo-
stało zakończone.

Centrum Szkolenia Jeździeckiego 
„Chraboły” otrzymało wsparcie doraźne 
na zakup pasz dla koni z Programu Roz-
woju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2030. Priorytet 5. Wsparcie doraźne. 
Edycja 2021 Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego.

Jeździectwo to aktywny wypoczynek na każdą porę roku
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Pod koniec sierpnia nasze drużyny 
rozpoczęły rywalizację w rozgrywkach 
sezonu 2021/2022 organizowanych przez 
Podlaski Związek Piłki Nożnej. Łącznie 
do tych rozgrywek zgłosiliśmy sześć dru-
żyn, a mianowicie seniorów występujących 
w podlaskiej klasie A, trampkarzy, młodzi-
ków, orlików i dwie drużyny żaków. Łącz-
nie nasze drużyny rozegrały w rundzie 
jesiennej obecnego sezonu 89 meczów, na 
co złożyły się rywalizacje w meczach oraz 
turniejach ligowych. Dwadzieścia z tych 
meczów odbyły się w Dobrzyniewie Du-
żym, gdzie byliśmy gospodarzem zawo-
dów. Do tego każda z drużyn rozgrywa 
w miarę swoich potrzeb mecze i turnieje 
towarzyskie. Nasze najmłodsze drużyny 
orlika i żaka uczestniczyły w festiwalach 
gier, które były organizowane na obiektach 
Jagiellonii Białystok. Dla dzieci była to 
świetna okazja do rywalizacji z mocnymi 
przeciwnikami, ale też i ciekawe doświad-
czenie, bo grały na boisku pod balonem. 
W tych zawodach mierzyli się z takimi 
drużynami  jak Litewski Rotalis Wilno, 
Junior Białystok, Olimpia Zambrów, AMP 
Białystok. Oczywiście do tego cały czas 
regularnie trenujemy i podnosimy swoje 
umiejętności piłkarskie.

Mieliśmy też ciekawego gościa 
w naszym klubie, a mianowicie na tre-
ning bramkarski seniorów zawitał Łukasz 
Załuska, były zawodnik m.in. Jagiellonii 
Białystok, Legii Warszawa, Wisły Kraków, 
Pogoni Szczecin oraz szkockiego Dundee 
United i Celtic Glasgow.

Na co dzień korzystamy z bardzo 
dobrej bazy sportowej zlokalizowanej na 
terenie naszej Gminy i swoje treningi pro-
wadzimy na Stadionie Gminnym w Do-
brzyniewie Dużym przy ul. Ełckiej, na bo-
isku szkolnym i hali sportowej przy ZSP 
w Dobrzyniewie Dużym, oraz na boisku 
Orlik w Nowym Aleksandrowie. Nabór 
do drużyn u nas trwa cały rok. Zachęcamy 
i po więcej informacji odsyłamy na nasz fa-
nepage na FB – LZS Korona Dobrzyniewo 
Duże – strona główna.

Zajęcia sportowe w naszym klubie są 
dofinansowane z budżetu Gminy Dobrzy-
niewo Duże.

 Marek Jamiołkowski 
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

LZS Korona – jesień sezonu 2021/2022
działamy, nie narzekamy

Łukasz Załuska w Dobrzyniewie Dużym

Drużyna Żaczków na turnieju w Sokółce
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Trenujemy nie tylko judo
Uczniowski Klub Sportowy „OKA-

MI” z Dobrzyniewa Dużego stara się kil-
ka razy w roku urozmaicać treningi judo 
nowymi formami aktywności ruchowej. 
W listopadzie odwiedziliśmy Centrum 
Wspinaczkowe Flash w Białymstoku, by 
spróbować swoich sił na tzw. skałkach. W 
wyjeździe wzięły udział grupy z Dobrzy-
niewa Dużego oraz Fast. Nasi podopieczni 
mieli okazję nie tylko wspinania się na róż-
nych wysokościach, ale również wspólnej 
integracji, co zawsze pozytywnie wpływa 
na jakość treningów.

W listopadzie uczestniczyliśmy po-
nadto w zawodach Jagiellonia Judo Club 
Białystok CUP 2021. Nasi podopieczni 
uplasowali się na następujących miejscach: 
u Pola Rybołowicz oraz Barbara Długo-
łędzka – 2. miejsce;
u Aleksandra Łukaszewicz oraz Paweł 
Rybołowicz – 4. miejsce.

Informujemy również, że w listopa-
dzie zakończyliśmy realizację rządowego 
projektu Program Klub 2021, dzięki któ-
remu wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt do 
treningu.

Zarząd klubu

działamy, nie narzekamy
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DZIAŁAMY, Nie Narzekamy

Jacek Gregorczuk – terapeuta wodny,  
prowadzący zajęcia grupowe i indywidu-
alne m.in. wg koncepcji Halliwick, Watsu, 
Bad Ragaz Ring Metod i Waterdance – jest 
założycielem Fundacji Hipokamp. Od 
stycznia 2022 r. Fundacja planuje oddać do 
użytku nieckę terapeutyczno-rehabilitacyj-
ną w Pogorzałkach.  

Wskazaniami do terapii i rehabilitacji 
w wodzie są takie schorzenia jak: mózgowe 
porażenie dziecięce (MPD), udar mózgu, 

uraz czaszkowo-mózgowy, stwardnienie 
rozsiane (SM), choroba Parkinsona, wady 
postawy, bóle kręgosłupa, uszkodzenia 
i przerwanie rdzenia kręgowego, ADHD, 
autyzm, choroba Rotha, choroby reuma-
tologiczne czy uszkodzenia ortopedyczne 
(uszkodzenie łękotek czy więzadeł kolana, 
endoplastyka stawów, zwyrodnienia sta-
wów, złamania).

Pan Jacek jest także współorganizato-
rem kursów z aquakinezyterapii funkcjo-
nalnej, WATSU oraz Koncepcji Halliwick 
skierowanej zarówno dla fizjoterapeutów, 
rehabilitantów, masażystów jak i osób 
pragnących pracować danymi technikami 
w wodzie. Od 4 lat współpracuje z Funda-
cją Mali Wojownicy, pomagając dzieciom 
przedwcześnie urodzonym, z problemami 
okołoporodowymi i rozwojowymi oraz 
niepełnosprawnymi. 

Obiekt w Pogorzałkach czeka na 
ostatnie decyzje urzędowe przed urucho-
mieniem. Trzymamy kciuki!

Joanna Żarniewska

Fundacja Hipokam rozwija skrzydła

Jacek Gregorczuk, założyciel Fundacji Hipokamp, 
która wkrótce w Pogorzałkach odda do użytku 
basen terapeutyczno-rehabilitacyjny
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Szlachetna Paczka to mądra pomoc. 
Pragniemy docierać do osób, całych rodzin 
potrzebujących wsparcia. 

Oprócz pomocy materialnej przede 
wszystkim zależy nam na uświadomieniu 
tym osobom, że są ważne w oczach innych 
ludzi i jeśli tylko zechcą, mogą sprawić, że 
ich życie zdoła zmienić się na lepsze. 

Każda edycja zaczyna się od groma-
dzenia historii rodzin, które potrzebo-
wałyby wstawiennictwa. Rodziny, które 
zazwyczaj są nam zgłaszane, to osoby star-
sze, samotne, z przewlekłą chorobą czy 
niepełnosprawnością. Jako wolontariusze 
odwiedzamy takie rodziny i poznajemy ich 
historie, a także potrzeby.

Kolejny krok to poszukiwanie dar-
czyńców – osób, które przygotowują indy-
widualnie dedykowane paczki wybranym 
przez siebie rodzinom. 

Paczki dostarczane są do konkretnych 
domów podczas Weekendu Cudów, w któ-
rych dzieją się cuda te większe i te mniej-
sze, często niedostrzegalne gołym okiem. 

W tym roku Weekend Cudów odbył 
się  po raz pierwszy na terenie gminy Do-
brzyniewo Duże. Udało nam się poznać 
historie kilkunastu rodzin.

Zespół wolontariuszy w naszym rejo-
nie jest co prawda niewielki, za to bardzo 
zaangażowany, otwarty na drugiego czło-
wieka, z ogromną chęcią niesienia wspar-
cia innym. W tym roku liczył zaledwie 
5 osób, mieszkających głównie w gminach 
ościennych. Na co dzień studiujemy, pra-
cujemy – każdy prywatnie robi coś innego, 
a w czasie wolnym poświęcamy się wspól-
nej idei niesienia mądrej pomocy. Bycie 
wolontariuszom daje dużo radości, moty-
wuje do dalszego działania, zwłaszcza gdy 
widzimy, jak ludzie potrafią być otwarci, 
hojni i serdeczni wobec drugiego człowie-
ka, na temat którego wiedzą tyle, ile wynosi 
kilkunastozdaniowy opis w internecie. 

Dzięki pracy jako wolontariusze Szla-
chetnej Paczki zyskujemy również bardzo 
wiele na własnym samorozwoju. Poznaje-
my wielu wspaniałych ludzi, zdobywamy 
doświadczenie, przeżywamy pozytyw-
ne emocje, stajemy się bardziej otwarci 
i mamy większe zaufanie do świata, odczu-
wamy satysfakcję z własnej sprawczości. 

Spotkania ze zgłoszonymi nam ro-
dzinami sprawiają, że człowiek na chwi-
lę zatrzymuje się i dochodzi do wniosku, 
że mimo, iż żyjemy w XXI wieku i świat 
w każdym aspekcie życia rozwinął się, lu-
dzie doświadczają problemów takich sa-
mych jak ich przodkowie. 
                             Zespół Szlachetnej Paczki 

z Rejonu Dobrzyniewo Duże

Weekend cudów
„...lecz ludzi dobrej woli jest więcej 

i mocno wierzę w to, 
że ten świat nie zginie dzięki nim...”

/Czesław Niemen/

działamy, nie narzekamy
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A TO CIEKAWE!

Pierwszy konkurs zorganizowany 
przez „Głos Dobrzyniewa” rozstrzygnięty!

Przez osiem miesięcy czekaliśmy 
na fotografie wykonane przez mieszkań-
ców gminy Dobrzyniewo Duże ukazujące 
w sposób nietypowy, „magiczny”, ludzi, bu-
dynki, drzewa, kwiaty czy zwierzęta. Nasza 
zabawa spotkała się z bardzo pozytywnym 
odzewem. Na konkurs wpłynęło ponad 
50  fotografii. Wśród nich przeważały do-
brzyniewskie krajobrazy uwiecznione mi-
gawką aparatu o przeróżnych porach dnia 
i roku. Nie zabrakło też zdjęć fauny: od 
owadów, poprzez ptaki i dziką zwierzynę 
po domowych pupili. Może nieco szkoda, 
że nikt nie pokusił się o ukazanie „magii” 
naszej ziemi fotografując jej mieszkańców. 

Jury, które utworzyli członkowie re-
dakcji „Głosu Dobrzyniewa” wybierali 

po 10 zdjęć punktując je od 1 do 10. Po-
dium zdobyli kolejno: Dagmara Owsiej-
czyk (wywiad ze zwyciężczynią można 
przeczytać na str. 37), Krystyna Snarska 
(jej fotografia na tylnej okładce) i Tadeusz 
Snarski (kadr z jego fotografii na okładce). 
Konkurs miał na celu wybranie 12 najbar-
dziej zachwycających ujęć, które ozdobią 
gminny kalendarz na 2022 rok. Oprócz 
zdjęć wymienionych wyżej laureatów, 
doceniono również prace: Michaliny Sto-
ronowicz, Marcina Adamskiego, Julii Ko-
ronkiewicz, Katarzyny Dzienis, Agnieszki 
Rutkowskiej, Sylwii Pakuły, Stanisława Ja-
głowskiego i Ewy Rafałko. Wszyscy otrzy-
mają nagrody książkowe. Kalendarz  
z fotografiami ich autorstwa zostanie wy-
dany w styczniu.

Ewelina Sadowska-Dubicka

Dagmara Owsiejczyk, „Bociany”

Pokazali magię ziemi dobrzyniewskiej
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A TO CIEKAWE!

Dagmara Owsiejczyk, mieszkanka 
Dobrzyniewa Kościelnego jest zwicięż-
czynią naszego konkursu fotograficznego 
„Magiczne zdjęcie”. Fotografia, to jej mi-
łość i hobby, a grafika – to jej namiętność. 

Prace DagMary zdobywają uznanie 
w środowisku twórców wizualnych. Moż-
na je podziwiać na stronach: pixabay.com; 
viewbug.com; instagram.com; deepdre-
amgenerator.com. Nick/user: DagMary; 
instagram: dag.mary.photoillusions.

Od kiedy zajmuje się Pani fotografowa-
niem? Co najchętniej Pani uwiecznia na 
zdjęciach?

Fotografuję od 30 lat. Zaczynałam 
starym Zenitem — rosyjskim analogiem. 
Trzeba było uważać na każdy kadr, by na 
maksa wykorzystać dobrze rolkę filmu, 
więc to były zdjęcia rodzinne. Pojawienie 

się pierwszych tanich automatyków dało 
większą swobodę i zaostrzyło apetyt na... 
krajobrazy. Ale dopiero zakup cyfrowej 
lustrzanki oraz stary komputer otrzyma-
ny „w spadku po dzieciach” był w mojej 
raczkującej pasji prawdziwym przełomem. 
Mogłam już swobodnie uwieczniać to, 
co zachwyciło grą światła i kolorów moje 
oczy. Wybieram tematykę krajobrazowo-
-przyrodniczą, ale musi zaistnieć jakiś 
element światła, cienia oraz subtelnej gry 
przejść tonalnych barw, bym nacisnęła 
spust migawki. 

Na moich zdjęciach są często drze-
wa-samotniki, ale także zakątki leśne 
z powiewem tajemnicy. Uwielbiam tereny 
bagienne i zamglenia listopadowe, totalnie 
odrealniające krajobraz. Temat drogi i rze-
ki ze swym znaczeniem wymiaru ducho-
wego też często gości na moich zdjęciach. 

Kim jest DagMary?
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    Rozmawiała
Joanna Żarniewska

A To CIEKAWE!

Patrząc w górę często fotografuję nie-
bo i formacje chmur po przejściu deszczu, 
czasami z tęczą, monumentalne i rozłoży-
ste chmury burzowe. Niemałą część sta-
nowią także zdjęcia roślin w ujęciu makro, 
które potem kataloguję i używam jako 
swoistego „zielnika”.
Czy, żeby wykonać świetne zdjęcie, po-
trzebny jest profesjonalny sprzęt fotogra-
ficzny?

Profesjonalny, taki z wysokiej półki 
jest drogi. Z pewnością technicznie zdję-
cia będą czystsze, pozbawione brzydkiego 
szumu i z lepszą kolorystyką, tylko że sam 
aparat zdjęć nie robi. Człowiek wycina z 
szerokiego obrazu elementy, które potem 
chce konkretnie pokazać: Popatrzcie! Jak 
fajnie pies wyskakuje w tych wysokich tra-
wach! 

Techniki układania kadru i pracy ze 
światłem można spokojnie uczyć się na-
wet na smartfonie, chociaż mimo wszystko 
aparat lepiej i pewniej trzyma się w ręku. 
Potrzeba też pokory, by porównując zdję-
cia swoje ze zdjęciami mistrzów fotografii 

umieć wyłapać różnice, czyli samokrytyka 
na poziomie zaawansowanym jest tu klu-
czowa.
W jaki sposób można łączyć fotografię 
i grafikę? Z którego zdjęcia, będącego 
swoistym kolażem jest Pani szczególnie 
dumna?

Tu odpowiedź jest w samym pytaniu! 
Zdjęcie może być efektem końcowym pra-
cy, ale także może być produktem wyjścio-
wym do prac następnych. Z wielu zdjęć 
można stworzyć zupełnie nowy obraz. 
Dobrym przykładem jest obecnie #surre-
alart. Pod tym hasztagiem na Instagramie 
znajdziemy grafiki i obrazy malowane, ale 
także swoiste kolaże złożone z elementów 
„powycinanych” z innych zdjęć. Ja prefe-
ruję przejścia tonalne i technikę „wtapiani”  
w swych kolażach, które robię czasami dla 
zabawy.

Dopowiem tylko, że następnym eta-
pem wykorzystania zdjęć jest grafika gene-
ratywna.

Dobrzyniewskie „morsy” rosną w siłę. Zwolennicy zimnych kąpieli zapraszają w każdą niedzielę około 
godz. 11.15 nad rzekę w Leńcach.
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Wypowiedzi dzieci zebrali Marta i Jarek 
Opolscy

Chciałabym dla mojej chrzestnej 
bobaska, bo ona tak bardzo by 
chciała, a wciąż go jeszcze nie 
ma...                        /Oliwia, 6 lat/
Dobre wiertło elektryczne dla 
taty, bo tata ciągle robi remonty...

/Hania, 5 lat/
Dla mamy nową kuchenkę 
elektryczną, tylko żeby miała 
długi kabel...        /Basia, 4 lata/

Nową patelnię do naleśników 
dla mamy, bo mama lubi 
smażyć pyszne naleśniki, a stara 
patelnia jest brudna...

/Hania, 5 lat/ 
Dla taty nowe audi, bo tacie 
bardzo podoba się audi, a jego 
samochód jest stary i ciągle się 
psuje...                   /Filip, 3 lata/
Ja bym chciała nowe nogi dla 
babci, bo te co ma, bardzo jej 
bolą ...                      /Julia, lat 5/

Kabel do konsoli dla taty, bo 
stary się zepsuł i tata nie ma 
jak grać...

/Amelka, 4 lata/ 
Ja bym chciał wazon na kwiaty 
dla mojej mamy, bo moja 
mama bardzo lubi kwiaty... 

/Łukasz, lat 6/
Dla mamy zszywacz do 
kartek, bo mama nie ma czym 
zszywać kartek do szkoły...

/Oliwia, 3 lata/

Ja bym chciał odkurzacz-robot 
dla mamy, żeby nie musiała tak 
dużo sprzątać i się męczyć... 

/Szymon, lat 6/
Piłę motorową dla taty, żeby 
mógł zrobić nowy dach  
w naszym domu.../Filip, 3 lata/
Ciepłe rękawiczki dla taty, bo 
tata marznie w ręce ...

/Klaudia, lat 4/

Gdybyś miał poprosić Mikołaja 
o prezent, ale nie dla siebie, 
tylko dla kogoś innego: mamy, 
taty, rodzeństwa, swojej wsi, 
całej Polski, to co to by było? 

DZIECI MAJĄ GŁOS
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 „Poranna mgła”, fot. Krystyna Snarska, laureatka konkursu „Magiczne zdjęcie”. 

W tym miejscu publikujemy fotografie Czytelników. Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do robienia 
zdjęć pokazujących naszą gminę, jej przyrodę, zabytki, krajobrazy oraz ludzi w ujęciu artystycznym, czy też  
w ciekawych sytuacjach. Fotografie można przesyłać na adres glos@dobrzyniewo.pl.


