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FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY „MYŚLI JANA PAWŁA II”
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 10 i 11 czerwca
odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Wzięło w nim udział
29 uczniów gimnazjów, reprezentujących 13
województw oraz 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będących reprezentantami 11 województw.
Organizatorami olimpiady są Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania
Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydział
Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział
Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział
Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii

Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina
Szkół im. Jana Pawła II. Współorganizatorami
przedsięwzięcia są kuratoria oświaty i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych. Merytorycznie olimpiadę wspiera Wydział Katechetyczny
i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej.
W tym roku szkolnym zaszczyt koordynowania
VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli
Jana Pawła II” przypadł Gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Ciechanowcu – na etapie wojewódzkim oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Ciechanowcu – na etapie centralnym.
Ciąg dalszy na stronach 10 i 11.

HISTORYCZNE WYDARZENIE W CIECHANOWCU
W historii i kronikach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
17 maja 2016 r. zapisze się jako absolutnie
wyjątkowy dzień, bo właśnie wtedy nastąpiło
podpisanie z Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu porozumienia o realizacji podstawy programowej szkolenia klas wojskowych. Głównym celem tegoż porozumienia
jest zapewnienie prawidłowej realizacji procesu
kształcenia uczniów klas wojskowych. Efektem
końcowym będzie z kolei opanowanie przez
młodzież wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego, określonego we wprowadzonym w ubiegłym roku przez wojsko „Minimum
programowym”. Obejmuje ono szkolenie bojowe, podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenie logistyczne, szkolenie ogólne

oraz podstawy SERE (ang. Survival, Evasion,
Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie,
opór w niewoli oraz ucieczka). Dla tych, którzy
owo minimum programowe zaliczą i będą zainteresowani pracą w wojsku, służba przygotowawcza do Narodowych Sił Rezerwowych
będzie krótsza o miesiąc. Tym samym młodzi
adepci sztuki wojskowej będą lepiej przygotowani do odbycia służby przygotowawczej według „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Uczniowie po ukończeniu cyklu kształcenia wojskowego otrzymają stosowne zaświadczenia,
które będą przydatne zarówno w dalszej drodze
kształcenia, jak również podczas poszukiwania
pracy.
Dokończenie na stronie 9.

NOWOCZESNE OPERACJA W WYSOKOMAZOWIECKIM SZPITALU
Na zaproszenie Ordynatora Oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Wysokiem Mazowieckiem dr. n. med. Jarosława Szymczuka,
2 czerwca 2016 roku w naszym szpitalu Prof.
dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – Kierownik Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadził dwie operacje z wykorzystaniem
nowo zakupionego laparoskopu z procesorem
4K. Przedmiotem jednej operacji było laparoskopowe usunięcie lewej połowy okrężnicy
wraz z guzem nowotworowym zagięcia śledzionowego jelita grubego, natomiast drugiej

operacji było laparoskopowe rękawowe wycięcie żołądka mające na celu zmniejszenie
jego objętości – tj. chirurgiczne leczenie otyłości. Operatorem obu operacji był oczywiście
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, natomiast przy operacjach asystowali mu nasi lekarze: przy pierwszej dr Grzegorz Pogorzelski,
przy drugiej dr Kamil Safiejko. Obie operacje
miały charakter również szkoleniowy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał jego organizator
Ordynator dr n. med. Jarosław Szymczuk. Były
to pierwsze tego rodzaju operacje wykonane
techniką laparoskopową w historii wysokomazowieckiego szpitala.

Z PRAC RADY, ZARZĄDU I KOMISJI POWIATU

11 maja 2016 roku pod przewodnictwem
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
zarządu odbyło się 47 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi kategorii drogi gminnej,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,
c) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd powiatu przyjął projekty uchwał
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował
zaktualizowany wykaz dróg Powiatu Wysokomazowieckiego z podziałem na klasy.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie powiatu wysokomazowieckiego.
25 maja 2016 roku pod przewodnictwem
Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego
zarządu odbyło się 48 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi kategorii drogi powiatowej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim,
b) zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka
w km 12+965 (km roboczy 0+000) – 17+232,28
(km roboczy 4+267,28) odcinek dł. 4267,28 m
w obrębie Krasowo Wielkie i Markowo Wólka,
gm. Nowe Piekuty.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych na terenie powiatu
wysokomazowieckiego.
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8 czerwca 2016 roku br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 49 posiedzenie Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności dotyczących projektu
„Europejska praktyka wysokomazowieckiego
technika”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER),
b) nabycia na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomości położonej w obrębie Miodusy – Stok, stanowiącej własność Gminy Wysokie
Mazowieckie,
c) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, „Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach projektu „Staże zagraniczne
dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER).
d) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem
Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2015 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bez-

pieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego za
2015 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania
środkami Państwowego Funduszu Rechabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych za rok 2015.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania
środkami PFRON oraz ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.
Zarząd powiatu przyjął projekt uchwały
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie
uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2016-2018.
Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez
kulturalnych i sportowych na terenie powiatu
wysokomazowieckiego.
25 maja 2016 roku odbyła się XIV Sesja
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Podczas obrad Rada Powiatu Wysokomazowieckiego przyjęła protokół z XIII Sesji Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji,
zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy
sesjami, sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku, informacja o działalności
gminnych spółek wodnych na terenie powiatu
w 2015 roku oraz rozpatrzyła projekty uchwał
i podjęła uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, absolutorium
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
za 2015 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, zatwierdzenia podziału
zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, zatwierdzenia planu
finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem na 2016 rok, wyrażenia opinii
dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia
ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej
brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, darowizny na rzecz Gminy Wysokie Mazowieckie
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
Wólka Duża i Mała oraz Miodusy Stok, gmina
Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, zmian w budżecie
powiatu na 2016 rok.
JB

ZDANIEM STAROSTY...
Szanowni Państwo!
Rok 2016 jest dla naszego powiatu rokiem
wyjątkowym. 150 lat temu został ustanowiony
powiat z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem.
I chociaż dokonał tego aparat zaborczy Rosji
carskiej, tym niemniej po raz pierwszy w historii, miejscowość ta stała się tak ważnym
ośrodkiem administracyjnym. Gdyby nie tamta
decyzja, z dużą dozą pewności można byłoby
przypuszczać, iż temu miastu trudno byłoby
zafunkcjonować jako znaczącemu ośrodkowi
administracyjnemu i gospodarczemu. Przypomnieć należy, iż zdecydowanie większe znaczenie miał w tamtych czasach choćby Tykocin,
który wszedł w skład naszego powiatu.
Mając na uwadze te wszystkie uwarunkowania, postanowiłem aby datę 150 lecia powiatu wysokomazowieckiego godnie uczcić. Nasz
powiat postrzegany jest jako obszar zamieszkały przez pracowitych, rzetelnych, uczciwych
i patriotycznie nastawionych ludzi, dla których

hasło Bóg Honor Ojczyzna nie jest tylko sloganem, ale mottem swego postępowania.
Główne uroczystości, które swoim honorowym patronatem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odbędą się dnia 4 września 2016 r.
Przewidziana jest msza dziękczynna odprawiana
przez JE. ks. bp. Janusza Stepnowskiego Biskupa
Łomżyńskiego, na której poświęcony zostanie
sztandar naszego powiatu. Następnie odbędzie
się uroczysta sesja Rady Powiatu, na której m. in.
nadany zostanie sztandar dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Równolegle przeprowadzona zostanie dla naszych mieszkańców i gości
impreza plenerowa pn. ,,150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim”. Wystąpi na niej młodzież
z naszych szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 zespoły muzyczne: Diadem oraz Bajm.
Myślę, iż nasze starania utwierdzą mieszkańców w przeświadczeniu, iż żyją w wyjątkowym miejscu na ziemi.
Z poważaniem
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Wysokiem Mazowieckiem
W konferencji wzięło udział ponad pięćdziesięciu pracodawców i przedsiębiorców z powiatu wysokomazowieckiego reprezentujących
różne branże i zawody. Nie zabrakło w tym gronie przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i dyrektorów samorządowych jednostek
organizacyjnych.
Konferencję rozpoczęła Anna Milewska –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, która przywitała wszystkich gości i przedstawiła harmonogram spotkania.

Po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, od 4 do 15 kwietnia br., odbywały się
Europejskie Dni Pracodawcy. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług
oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego
wizerunku urzędów pracy oraz pośrednio promocja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
W ramach Europejskich Dni Pracodawcy
14 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował konferencję pn. „Efektywna współpraca gwarancją
sukcesu”.

Następnie zabrał głos Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, który m. in. zwrócił
uwagę na prozatrudnieniowe działania urzędu pracy oraz podkreślił znaczenie efektywnej
współpracy wszystkich partnerów lokalnego
rynku pracy na rzecz ograniczania skutków bezrobocia.
Zgodnie z agendą spotkania pierwszym tematem konferencji było omówienie aktualnej
sytuacji na rynku pracy
w powiecie. Analizę statystyczną oraz realizację ilościową i finansową aktywnych programów rynku pracy na koniec I kwartału br.
przedstawiła Anna Grądzka.
Wystąpienie Michała Raciborskiego – przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dotyczyło sieci międzynarodowego
pośrednictwa pracy EURES, które skierowane
jest do osób poszukujących zatrudnienia zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu
podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy
chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Temat nowych instrumentów aktywizacji osób młodych do 30 roku życia przedstawiła
Danuta Roszkowska – pośrednik pracy. Zwróciła
uwagę słuchaczy na najbardziej popularne formy
wsparcia, do których należy m. in. uruchomiona
od 1 stycznia br. refundacja przez okres 12 miesięcy kosztów zatrudnienia bezrobotnego do
30 roku życia.
Następnie Joanna Jamiołkowska–Wójciak –
doradca zawodowy zaprezentowała temat usług
i instrumentów rynku pracy kierowanych do
pracodawców. Przedstawiona prezentacja zawierała szczegółowe informacje na temat form
wsparcia jakie oferuje urząd pracy pracodawcom przy zatrudnianiu osób bezrobotnych,
w tym osób niepełnosprawnych.
Ostatnim tematem konferencji, który omówiła Dyrektor urzędu były zasady wspierania
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dyrektor Anna Milewska wskazała
m. in. limity i priorytety ustalone na rok bieżący
oraz podkreśliła znaczenie rzetelnego określania potrzeb szkoleniowych jak też racjonalnego
gospodarowania środkami Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
W trakcie i po zakończeniu konferencji
pracownicy urzędu pracy: doradcy zawodowi,
pośrednicy pracy oraz specjaliści do spraw programów udzielali indywidualnych konsultacji
przybyłym na konferencję pracodawcom.
Anna Grądzka
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STRAŻ INTERWENIOWAŁA

W maju 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 50 zdarzeń, w których uczestniczyły 103 załogi – 474 strażaków
z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób,
3 osoby poniosły śmierć. Straty oszacowano na
ok. 282,7 tys. zł.
Wybrane zdarzenia
14 maja o godz. 901 Dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał
informację o wypadku drogowym, do którego
doszło w miejscowości Faszcze w gminie Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zadysponowano
2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu JOP na miejsce stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Audi A3 znajdowało się
w przydrożnym rowie na dachu, natomiast Volkswagen Passat stał na jezdni na kołach. W Audi
podróżowało trzech mężczyzn, a w Volkswagenie
kierująca i jej szesnastoletni syn. Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach i w momencie
przybycia JOP znajdowali się pod opieką ZRM.

Dwóch pasażerów Audi i kierująca Volkswagenem z obrażeniami. Kierowca Audi i nieletni
pasażer Passata bez obrażeń. Poszkodowani zostali zabrani przez ZRM do szpitala. Działania
JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy dla ZRM. Odłączono akumulatory
w uszkodzonych pojazdach, zabezpieczono płyny
eksploatacyjne na jezdni. Po przekazaniu uszkodzonych pojazdów i miejsca zdarzenia akcję
zakończono. Droga w miejscu zdarzenia była
przejezdna (ruch wahadłowy).
22 maja o godz. 0031 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego przyjęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Kruszewo
Wypychy gmina Sokoły. Na miejsce zdarzenia
zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy z OSP KSRG Sokoły oraz po
jednym z OSP KSRG Stara Ruś, OSP KSRG Bruszewo, OSP Jabłoń Jankowce. Po przybyciu na
miejsce pierwszej JOP stwierdzono, iż pożarem
objęty jest cały budynek stodoły murowanej krytej eternitem. W części stodoły przechowywane
były zwierzęta, na pozostałej znajdowały się płody rolne oraz sprzęt rolniczy. Właściciel wraz
z sąsiadami przed przybyciem JOP przeprowadził ewakuację żywego inwentarza. Działania
w pierwszej fazie pożaru polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu
wody na palącą się stodołę, oraz jednego w obronie na oborę znajdującą się w odległości ok. 2 m
od palącego się budynku. Podczas przybywania
kolejnych zastępów zwiększano ilość podawanych

prądów wody w natarciu jak i w obronie. Po
opanowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia
z miejsca pożaru nadpalonych konstrukcji budynku oraz dokładnym przelaniu pogorzeliska
wodą. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych
natrafiono na spalone 2 sztuki bydła. Ponadto
spaleniu uległy: więźba dachowa na całym budynku stodoły, przyczepa ciągnikowa, młynek
do zboża, ok. 1t zboża, 5 bel siana, ok. 20 paczek
słomy, maszyna szerokomłotna, 2 jałówki. Łączny czas trwania akcji 2 godz. 32 minuty. Straty
oszacowano na wartość ok. 100 tys. zł.
22 maja o godz. 1836 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
w miejscowości Roszki Sączki w gminie Sokoły.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp
z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP
KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce pierwszej
JOP stwierdzono, że samochód osobowy Seat
Ibiza uderzył przodem w metalowy płot. Samochód znajdował się w pozycji „na kołach” częściowo w rowie, a tylna część pojazdu na drodze.
W pojeździe nie było żadnych osób. Z ustaleń
policji samochodem podróżowała kobieta wraz
z dziewczynką, które oddaliły się z miejsca zdarzenia i udały się do swego domu. Działania JOP
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
oraz odłączeniu dopływu prądu z akumulatora
w uszkodzonym pojeździe.
TS

KRONIKA POLICYJNA
Zaginiona 22-latka odnaleziona

w działaniach odnalazł zaginioną 22-latkę. Kobieta
została przekazana załodze karetki pogotowia,
a następnie rodzicom.
W wypadku zginął młody mężczyzna

W maju 2016 roku w powiecie wysokomazowieckim doszło do 6 wypadków drogowych
i 40 kolizji drogowych. Policjanci na drogach
naszego powiatu zatrzymali 13 nietrzeźwych
kierowców.
Tragiczny wypadek
w powiecie wysokomazowieckim
– 2 maja br. około godziny 10.00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji powiadomiony
został o tragicznym w skutkach wypadku drogowym, do którego doszło w terenie niezabudowanym w rejonie miejscowości Kamień Stary
w gminie Szepietowo. Na miejsce natychmiast
skierowani zostali policjanci. Z ich wstępnych
ustaleń wynika, że 40-letni kierowca hondy,
jadąc od strony miejscowości Bryki w kierunku
Dąbrowy Wielkiej, potrącił 8-letniego chłopca,
który najprawdopodobniej wbiegł na jezdnię
z przydrożnego rowu. Niestety, dziecko na skutek zdarzenia zginęło na miejscu.
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– 17 maja br., około godziny 19.00 wysokomazowieccy policjanci zostali zaalarmowani
o zaginięciu 22-latki, mieszkanki jednej z pobliskich wsi. Z relacji matki dziewczyny wynikało,
że jej niepełnosprawna córka wyszła późnym
popołudniem z domu i nie powróciła do miejsca
zamieszkania. Kobieta twierdziła, że córka może
znajdować się w pobliskim lesie. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania, w których
oprócz funkcjonariuszy Policji wzięli udział także
strażacy, dziewiętnastoosobowa grupa ratowników ze Służby Pomocy Ratowniczej Nadzieja
z Łomży oraz mieszkańcy wsi i rodzina. Do akcji
poszukiwawczej zaangażowano także policyjnych przewodników z psami tropiącymi z Białegostoku i wysokomazowieckiej komendy Policji.
Zarówno policjanci jak i wszystkie inne osoby
biorące udział w akcji dokładnie sprawdzały teren. Około godzinie 21.30, w lesie o powierzchni
około 1000 hektarów, myśliwy biorący udział

– 18 maja br., tuż przed północą dyżurny
wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o wypadku na drodze krajowej nr 66
w okolicach miejscowości Wyliny Ruś w gminie
Szepietowo. Na miejsce natychmiast skierowani
zostali policjanci. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierowca bmw, jadąc w kierunku Szepietowa, na łuku drogi zjechał do rowu,
gdzie samochód dachował, a następnie uderzył
w drzewo. Dotychczasowe informacje wskazują,
że kierujący podczas zdarzenia wypadł z pojazdu,
a następnie został nim przygnieciony. Mężczyzna zginął na miejscu. Wysokomazowieccy policjanci szczegółowo wyjaśniają teraz przyczyny
i okoliczności tego tragicznego wypadku.
AB

STRAŻACKIE PORADY – BEZPIECZNE WAKACJE
BEZPIECZNIE W GÓRACH

Wychodząc w góry, w miejscu pobytu
zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę przydadzą się
przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg
wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych
w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda
się też informacja o lokalizacji szałasów, schronów, koleb i leśniczówek – stanowią schronienie
w przypadku nagłej zmiany pogody.

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest
wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy
z naładowaną do pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – 601 100 300 oraz numerem
alarmowym 985.
Ponadto – pomimo, że to lato – zabieramy
czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe skarpety
(najlepiej wełniane – choć "szczypią" w nogi, to
jednak nie ma lepszego sposobu na uniknięcie
pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz przeciwdeszczowy. Nie zapominamy o podręcznej
apteczce, latarce i zapałkach.
Zanim jednak wyruszycie, czas na drugie
przykazanie zdobywcy szczytów – na wędrówkę
w góry wychodź wczesnym rankiem. Pogoda,
jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wczesnym popołudniem.
Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny nawet w pochmurne dni. Kilka kanapek i cukierków oraz
butelka z napojem w plecaku to doskonały
pomysł!
I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, pogoda wymarzona, aż tu nagle:
Burza – ubieramy się cieplej, zakładamy
płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuujemy wę-

drówkę wśród huku grzmotów. Jeśli burza jest
gwałtowna, siadamy na plecakach, okrywamy
się przed deszczem i czekamy – górskie burze
nie trwają długo. Ważne – w czasie burzy unikamy rosnących samotnie drzew i przewodów
wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów
i grani, oddalamy się od zbiorników wodnych,
podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń –
w tych miejscach pioruny uderzają najczęściej.
Mgła – na trasie pokonywanej pierwszy
raz, jeśli to tylko możliwe, zawracamy do punktu wyjścia. Gdyby ktoś się odłączył od grupy,
rada dla ratowników – we mgle głos często jest
słyszany z zupełnie innej strony, niż dochodzi
w rzeczywistości. Na wypadek, gdyby mgła
utrzymywała się długo i groziła wam noc na
szlaku, w plecaku macie komórkę z numerami
GOPR.
Wiatr – wyziębia ciało i utrudnia oddychanie. Właśnie teraz przyda się szalik z plecaka
do zasłonięcia ust i reszta ubrań, by się nie
wychłodzić.
Chłód – odpowiedni ubiór to kluczowy
problem każdego górskiego turysty. Zasada jest
prosta – gdy jest zbyt ciepło, można coś z siebie zdjąć i schować do plecaka. Na wypadek
chłodu trzeba mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc w góry nie zapominamy o zabraniu
ciepłych ubrań.
Kolejne ważne przykazanie górskiego piechura: Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby
dopasować rodzaj szlaku turystycznego do
własnych możliwości. Trasa powinna zostać tak
dobrana, by była zgodna z kondycją, stanem
zdrowia, wiekiem czy warunkami atmosferycznymi.
BEZPIECZNIE NAD WODĄ
Odpoczynek nad morzem to wspaniała
rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji – łatwo
zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem.
Dlatego nad morzem szczególne zadanie czeka
opiekunów – nawet na chwilę nie wolno spuścić
dzieci z oka.
Jadąc nad morze warto zapamiętać – kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można
wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej
pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody
w pobliżu mostów, portów i przystani.

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć
poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz
telefon komórkowy z zapisanym numerem
alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.
Choć skoki do wody to wspaniała zabawa,
nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy
dna. Złamany kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca życia
gotowe.
Wakacje nad morzem są okazją do nauki
pływania. Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń instruktora i ratownika. Naukę pływania
można prowadzić tylko w wyznaczonych,
dokładnie zbadanych miejscach. Na głęboką
wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej
drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. Jeśli
takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz, że to
wyprawa dla ciebie?
Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne są kąpiele słoneczne.
Jak mawiają mieszkańcy Pomorza – szukając
ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej
wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną
wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy
zamiast uroków plażowania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala.
Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze – to dopiero jest zabawa! Morze
to przecież nie tylko plaża i kąpiel przy brzegu.
Surfing, jazda na "bananie", wyprawa łodzią
w nieznane, dostarczają wrażeń i wspomnień
na długie, zimowe wieczory. Ostatnia już zasada – na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno
zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to
fakt, jednak ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wywrotki.
Gdzie pływać? Najlepsze na odpoczynek
są kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ważne jest to, iż bez względu na umiejętności pływackie nie należy oddalać się od wyznaczonego przez boje pola kąpieliska. Pływanie
w obrębie takie miejsca zapewnia w ciągu dnia
obserwację przez pełniących dyżur ratowników
WOPR.
Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są flagi. Wywieszona flaga biała
oznacza kąpielisko strzeżone, natomiast flaga
czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu na
niesprzyjające ku temu warunki.
Dokończenie na stronie 6.
Opracował st. bryg. Tomasz Sieńczuk
na podstawie materiałów dostępnych
na stronach www.bezpiecznewakacje.pl.
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Dokończenie ze strony 5.
BEZPIECZNIE W PODRÓŻY
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego,
997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce
adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby,
którą należy powiadomić w razie wypadku.
Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na
zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki
itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić
informacji na twój temat, ich numery zapisz
jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej
na temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej www.icefon.eu. Warto też pomyśleć
o Karcie ICE – dostępnej m.in. w jednostkach
organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża
(przyp. red).

Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza, gdy panuje tłok – łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego
nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu –
portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka

części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli
zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy.
W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się
tym, co zabrałeś z domu – pieniędzmi, markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny
w zawieraniu nowych znajomości – nie wiesz
przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się
niezwykle sympatyczny.
W trakcie przerw w podróży i postojów
unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu.
Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany
dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na
odjazd. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok,
zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli
podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie
odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić
lub paść ofiarą złodziei.

Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez
opieki – niezależnie od tego, czy masz przy sobie
cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki,
zwłaszcza te, w których przewozisz wartościowe
przedmioty – gotówkę, aparat fotograficzny itp.

– staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem,
zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się
okraść. Choć to trudne w długich trasach, staraj
się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy
nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo
poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie
środek odurzający.
Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się potknąć i wpaść pod koła. O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów.
Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby
ratownicze. W razie wystąpienia konieczności
zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa
i jak najszybciej ewakuuj się z zagrożonego
miejsca. Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub
przejdź do przodu. Rozwój pożaru w pociągu
zawsze przebiega bowiem od miejsca wystąpienia do ostatniego wagonu.
Opiekunowie powinni pamiętać, by przed
wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną
kierowcy oraz skontrolować stan techniczny
autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową
jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą
trasę trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić
mu uwagę.
Opracował st. bryg. Tomasz Sieńczuk
na podstawie materiałów dostępnych
na stronach www.bezpiecznewakacje.pl.

PRZED NAMI WAKACJE – POLICJA PRZESTRZEGA

Co roku na polskich wsiach, podczas żniw,
dochodzi do wielu wypadków. Wśród poszkodowanych są również dzieci. To właśnie one,
szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią
główne wsparcie przy wszelkiego rodzaju pracach polowych. Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie szczególnej uwagi
na najmłodszych mieszkańców wsi.

Dzieci, przede wszystkim narażone są na
wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie
niesie ze sobą praca w gospodarstwie. Musimy
pamiętać, że dziecku nie można polecać wyko-
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nywać zadań, które mogą nieść za sobą jakiekolwiek zagrożenie dla jego zdrowia czy nawet
życia. Wielu tragediom można zapobiec w prosty sposób – należy przekazywać najmłodszym
jak najwięcej wiedzy z zakresu bezpiecznych
zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.
W celu zapewnienia dzieciom optymalnego
bezpieczeństwa należy przestrzegać kilka zasad:
– NIEDOPUSZCZALNE jest obsługiwanie
przez najmłodszych maszyn i urządzeń elektrycznych, prowadzenie ciągników rolniczych!
– właściciele posesji czy też jej użytkownicy
są zobowiązani do zabezpieczenia wszelkiego
rodzaju zbiorników, studni, kanałów i tym podobnych.
– należy zabezpieczyć wszelkie przewody elektryczne,
– opiekując się zwierzętami (pies, kot, zwierzęta
hodowlane), należy wyczulić dziecko, że wobec
zwierząt należy stosować zasadę ograniczonego
zaufania,
– dzieci nie powinny być narażane na wdychanie chemicznych oparów, jak też nie powinny przebywać w pobliżu wszelkich substancji
chemicznych. Preparaty chemiczne wykorzystywane w rolnictwie winny być odpowiednio

zabezpieczone i niedostępne dla dzieci.
– należy wymagać od dzieci aby informowały
opiekunów o każdorazowym opuszczeniu miejsca zamieszkania. Unikajmy samodzielnych wypraw dzieci do lasu. Nie zezwalajmy dzieciom
korzystać z kąpieli wodnych w otwartych zbiornikach wodnych bez opieki osoby starszej, opiekuna.
– uczulmy dzieci na to aby nie rozmawiały
z obcymi,
– przypomnijmy dzieciom zasady prawidłowego zachowania podczas sytuacji kryzysowej
np. podczas pożaru, powodzi. Dzieci powinny
znać numery alarmowe i wiedzieć jak i kiedy
można z nich skorzystać.
Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci
na polskich wsiach uczestniczą w pracach polowych za pełnym pozwoleniem rodziców lub
wręcz za ich namową, wykonują często zadania
przewidziane dla osób dorosłych. Dorośli nie
zdają sobie jednak sprawy, że najmniejszy nawet
błąd, chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w głównej mierze zależy od nas
samych.

LICEUM OTWARTE NA ŚWIAT

Na przełomie maja i czerwca do wysokomazowieckiego „Jagiellończyka” zawitali wspaniali
goście. Trzy przesympatyczne studentki, które
przyjechały z bardzo daleka. Były to: Nquyen
Thi Nqoc Quy (Q) z Singapuru, Ana Karen Perez Leon z Meksyku i Lisha Mo (Candy) z Chin.
Celem ich przybycia była realizacja programu
Global Talents, pod opieką globalnej organizacji
AIESEC, skierowanego do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie,
pracując w wielokulturowym środowisku. Misją
tej organizacji jest kształtowanie wśród studentów podstawy przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjnych. Rozwija przyszłych
liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą
wpływali na swoje lokalne otoczenie.
Goście organizowali zajęcia, gdzie opowiadali uczniom o swoich krajach, ich kulturze

i obyczajach. Licealiści zadawali pytania, dzięki
czemu dowiedzieli się bardzo wielu informacji
o „obcych” cywilizacjach. Dziewczęta w czasie
całego swojego pobytu mieszkały w domach
uczennic „Jagiellończyka”. Wybrały Polskę, gdyż
chciały odwiedzić Europę i poznać tutejszą
kulturę. Decydując się na ten kraj, myślały, że
jest on najpiękniejszy ze wszystkich państw jakie Europa ma do zaoferowania, bez tłumnych
miejsc i tysięcy twarzy mijanych codziennie na
ulicy. Jak twierdzą, nie zawiodły się na Polsce,
która przekracza ich najśmielsze oczekiwania.
Bardzo cieszą się, że miały okazję przebywać
w tak cudownym państwie.
Jak widać programy takie jak ten, niosą za
sobą wiele korzyści. Poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiają studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Nie należy
także zapominać o nowych znajomościach,
które zostają zawierane w czasie trwania takich
wymian. Uczniowie wysokomazowieckiego LO
podczas zajęć zdobyli ogrom niezbędnych informacji, które na pewno im się przydadzą. Być
może projekty takie jak ten zachęciły młodzież
do brania udziału w tego typu programach
i w przyszłości sami wyjadą za granicę, aby
opowiedzieć o Polsce i zdobyć doświadczenie.
Społeczność „Jagiellończyka” składa serdeczne podziękowania rodzicom Oli Łętowskiej,

Dominiki Krajewskiej oraz Asi Tworkowskiej
za przyjęcie pod swój dach tak wspaniałych
gości. Wizytę studentów z AIESEC zorganizował dyrektor Ryszard Łukasz Flanc. Bezpośrednią opiekę nad pobytem obcokrajowców w LO
sprawowali: Dyrektor R. Flanc oraz nauczyciele języka angielskiego: Ewelina Dąbrowska,
Krzysztof Fedorowski, Magdalena Lewocz-Muszyńska i Urszula Mioduszewska. Goście z dalekiego świata bardzo chwalili polską kuchnię.
Smakowały im szkolne obiady i posiłki serwowane w domach u rodzin. Aby lepiej poznać
piękno Podlasia studentki wraz z grupą młodzieży „Jagiellończyka” odwiedziły Białowieżę.
W czasie pożegnania nie obyło się bez łez.

Mamy nadzieję, a właściwie jesteśmy pewni,
że nasi goście wywiozą tylko najlepsze wspomnienia z pobytu w naszym liceum i naszym
mieście.
Edyta Dąbrowska, Ia

WYKAZALI SIĘ DUŻĄ WIEDZĄ O ŻYCIU, OSOBOWOŚCI I NAUCZANIU
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica 20 maja br. miała miejsce XV Edycja
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Świętego Jana Pawła II.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Ksiądz Prałat Dziekan Ryszard Niwiński – Proboszcz Parafii p. w. św. Jana Chrzciciela,
Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan
Zieliński, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko.
Tegoroczny konkurs związany był tematycznie z hasłem Roku Miłosierdzia i dotyczył
tych zagadnień w nauczaniu Ojca Świętego.
Głównym celem konkursu jest kształtowanie
wrażliwości młodego człowieka na chrześcijańskie prawdy zawarte w nauce Świętego Jana Pawła II. Organizatorzy konkursu: Dyrektor Andrzej
Jamiołkowski i Wicedyrektor Maria Gąsowska
zachęcają młodzież do czytania dzieł Wielkiego
Polaka i poprzez to dają dowód ciągle żywej
pamięci o Nim.
W tegorocznej edycji uczestniczyło 10 szkół
– 6 ponadgimnazjalnych i 4 gimnazja. Uczestników konkursu swą obecnością zaszczycił Ksiądz
Doktor Zbigniew Pyskło - Dyrektor Wydziału
Nauczania i Wychowania Katolickiego w Łomży. Zaproszeni goście, uczniowie i opiekunowie
uczestniczyli w Nabożeństwie Słowa Bożego,
które rozpoczęło jubileuszową edycję konkursu.

Następnie wszyscy wysłuchali wykładu Ks. dr
Zbigniewa Pyskło na temat nauk Świętego Jana
Pawła II i Bożego Miłosierdzia.

Na uwagę zasługuje również obecność Gościa Dnia – Redaktora Programu Warto Rozmawiać – Jana Pośpieszalskiego, który bardzo pięknie zaśpiewał utwór z lat młodości. Uczennice
pod opieką Marioli Kurpiewskiej przygotowały
zestaw pytań, na które Jan Pospieszalski bardzo
ciekawie odpowiadał. Pan Redaktor mówił także
o życiowych trudnościach oraz ich pokonywaniu.
Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności przygotowanej przez
uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz wysłuchać programu artystycznego pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie
przez Annę Kobelak i młodzież wysokomazowieckiej „Staszicówki”.
Zaproszeni goście wpisali się na pamiątkę
do kroniki złotej księgi. Uczestnicy konkursu

wykazali się imponującym zasobem wiadomości. Na szczególną pochwałę zasługują gimnazjaliści, którzy bardzo dobrze poradzili sobie
z ambitnymi propozycjami bibliograficznymi.
Nagrody zespołowo otrzymały: I miejsce – ZSZ
im. Stanisława Staszica, II miejsce – Zespół
Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących
nr 6 w Łomży, III miejsce – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
W rywalizacji indywidualnej I miejsce otrzymała Aleksandra Grodzka z Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,
II miejsce – Katarzyna Szabłowska z Zespołu
Szkół Ekonomicznych Nr 6 w Łomży, III miejsce – Sylwia Boratyńska z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem. Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe książki i dyplomy,
a opiekunowie pisemne podziękowania.

Konkurs przyczynił się do wielu wspaniałych wspomnień i głębokich refleksji związanych
z osobą oraz nauczaniem Papieża Polaka.
ZSZ
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ZNAJĄ ŻYCIE, REALIA EPOKI I DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA

Finał XIV edycji Konkursu Historycznego
„Epoka Prymasa Tysiąclecia”, organizowanego
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie odbył się w tym roku 25 maja.
Patronat nad konkursem sprawowali: Instytut
Prymasowski w Warszawie, Instytut Pamięci
Narodowej – Oddział w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki oraz Burmistrz Czyżewa – Anna
Bogucka, która jest pomysłodawczynią konkursu. Patronat tak ważnych osób i instytucji
nadaje wysoką rangę konkursowi, tym bardziej,
że Patroni czuwają również nad jego poziomem
merytorycznym oraz są fundatorami nagród.
Konkurs prowadzony w dwóch kategoriach
cieszy się dużą popularnością śród młodzieży.
W tym roku brało w nim udział 14 szkół ponadgimnazjalnych oraz 14 gimnazjów, zarówno
z województwa podlaskiego, jak też z mazowieckiego. Młodzi zawodnicy musieli się wykazać wiedzą na temat osoby i dziedzictwa Pryma-

sa Tysiąclecia oraz znajomością historii Polski
w latach 1956–1970. Wiedza młodych historyków wykraczała znacznie poza ramy podstawy
programowej historii także z zakresu rozszerzonego, bowiem dotyczyła sytuacji politycznej,
gospodarczej i kulturalnej z tego okresu, lecz
również stosunków państwo – Kościół. Nad poziomem historycznym konkursu czuwał prof.
dr hab. Krzysztof Sychowicz z IPN Oddział
w Białymstoku, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, który był autorem pytań oraz
przewodniczącym jury.
Konkurs miał bardzo wysoki poziom, a walka o to, kto zdobędzie tytuł laureata toczyła się
pomiędzy 5 finalistami ze szkół gimnazjalnych
i 6 finalistami ze szkół ponadgimnazjalnych.
O tytule zwycięzcy konkursu zadecydowały
odpowiedzi przed komisją. A oto jak ukształtowały się ostateczne wyniki: W kategorii gimnazjów I miejsce zajął Rafał Wierciński z Niepublicznego Gimnazjum w Łapach, II – Marta
Bednarczyk z Zespołu Szkół Gminnych – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Małkini Górnej,
III – Filip Loba z Miejskiego Gimnazjum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie, IV –
Hubert Trzaska z Miejskiego Gimnazjum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie, V –
Maciej Ziemak z Miejskiego Gimnazjum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie.
W kategorii szkól ponadgimnazjalnych:
I miejsce zdobyła Anna Łempicka z Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem, na II zasłużył
Karol Zakrzewski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, a III

zajął Mateusz Zdrodowski z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży. Kolejne miejsca (już
poza podium) przypały w udziale: Mikołajowi
Wyszyńskiemu – Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Bartoszowi Laskowskiemu – Zespół szkól
im. Gen. Stefana Raweckiego „Grota” w Zambrowie i Aleksandrze Konopka – Zespół Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży.
Przyznane zostały także puchary szkołom,
które uzyskały najwięcej punktów. Tak więc
w kategorii drużynowej I miejsca zdobyły:
Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie i Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – nagrody książkowe. Organizatorzy na
zakończenie podziękowali wszystkim uczestnikom, gratulując wysokiego poziomu, i zaprosili
zarazem na XV, jubileuszową edycję Konkursu
Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”
w przyszłym roku.

PIELGRZYMUJ ROWEREM Z NAMI W 2016 R.
Stowarzyszenie „Cykliści” organizuje pilotażową „I Rowerową Pielgrzymka do Lichenia”
w dn. 13-17 lipca pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, koszt
nie powinien przekroczyć 200 zł. wraz z całodziennym wyżywieniem, zakwaterowaniem,
pojazdem towarzyszącym po trasie, powrotem
Pielgrzymów autokarem z klimatyzacją. Oferta
skierowana jest do wszystkich mieszkańców
województwa podlaskiego. Trasa: Wysokie Mazowieckie, Rząśnik, Naruszewo, Gostynin, Licheń.
Noclegi na bazie szkół i Domu Pielgrzyma
„Arka” w Licheniu. Wyruszamy sprzed kościoła pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem. Dla osób z dalszych zakątków
województwa podlaskiego istnieje możliwość
zorganizowania noclegu w Wysokiem Mazowieckiem z 12 na 13 lipca.
Vademecum Pielgrzyma:
→ Pielgrzym przed wyruszeniem w drogę powinien:
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☺być zdrowy
☺mieć kask i kamizelkę odblaskową
☺mieć leki których codziennie zażywa
☺mieć cienką kurtkę przeciwdeszczową z kapturem i dobre sportowe buty
☺mieć karimatę (materac dmuchany) i śpiwór
☺mieć niezbędnik stołowy – kubek, talerz,
łyżkę i nóż
☺mieć środki higieny osobistej
☺mieć dowód tożsamości
☺mieć dobry humor
→ Pielgrzym bezwzględnie musi podporządkować się zasadom bezpieczeństwa na drodze.
→ Pielgrzym zobowiązany jest do przestrzegania
poleceń Przewodnika Pielgrzymki lub wyznaczonych przez Niego Zastępców
Pielgrzymkę dofinansowują: Marszałek Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Wysokie
Mazowieckie i Stowarzyszenie „Cykliści”.
Ilość miejsc ograniczona do 30 osób, liczy
się kolejność zgłoszeń.

Honorowy Patronat
Marszałka
Województwa Podlaskiego

Zapisy przyjmuje Józef Wyszyński pocztą
elektroniczną na adres jwyszynski51@o2.pl lub
w pok. Nr 8 Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem. Zgłaszający uiszcza kwotę 50 zł.
zaliczki na konto stowarzyszenia nr 25 8774
0000 0003 1323 200 0010 na poczet kosztów
Pielgrzymki Licheń, podając jednocześnie imię
i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL,
tel. kontaktowy i ewentualną potrzebę noclegu
w Wysokiem Mazowieckiem.
Aktualne informacje będą dostępne
na stronie: www.cykliści.wysokie.com.pl
Wkrótce na stronie internetowej ukaże się
szczegółowy Program Pielgrzymki.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Cykliści
Józef Wyszyński, tel. 663 749 487
E-mail: jwyszynski51@o2.pl
P.S. Inne tegoroczne Pielgrzymki:
8-14 sierpnia – Jasna Góra, wrzesień – Hodyszewo, wrzesień – Płonka Kościelna.

HISTORYCZNE WYDARZENIE W CIECHANOWCU

Dokończenie ze strony 1.
Otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor
Eugeniusz Święcki. Powitał on serdecznie przybyłych gości, m.in. ks. Tadeusza Kryńskiego –
Dziekana dekanatu ciechanowieckiego i Proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
w Ciechanowcu, ks. Krzysztofa Gołębiewskiego
– Kapelana Straży Pożarnej powiatu pruszkowskiego i zachodniowarszawskiego, Kawalera
Orderu Świętego Stanisława, płk. Związku Piłsudczyków, Dorotę Łapiak – Przewodniczącą
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Bogdana
Zielińskiego – Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Leszka Gruchałę – Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego, płk. dr. Ireneusza
Furę – Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wraz z przedstawicielami kadry: mjr. Krzysztofem Polewskim,
mjr. Radosławem Chodakowskim, ppłk. Sebastianem Leszczyńskim oraz przedstawicieli
Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Warszawie:
płk. Michała Fałata – pilota, członka honorowego i kpt. Wiesława Fleszara, Prezes Bogumiłę
Stańczak, mjr. Mieczysława Ciszaka – Szefa
Wydziału Rekrutacji WKU w Bielsku Podlaskim, a także Alicję Bańkowską – Dyrektor
ZSOiZ w Czyżewie, Agatę Koc – Przewodniczącą Rady Rodziców, przedstawicieli mediów,
grono pedagogiczne oraz młodzież.
Pan Dyrektor zauważył, że dzień ten jest
dla szkoły szczególny i historyczny. Dzięki
przychylności Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu przed
uczniami klas mundurowych otwierają się bowiem nowe perspektywy. Następnie Dyrektor
zaprezentował genezę powstania klas wojskowych oraz dotychczasowe sposoby realizacji
programu edukacji wojskowej. Podkreślił także, iż nie byłoby tylu przedsięwzięć, gdyby nie
wsparcie organu prowadzącego oraz pomoc
wielu zaangażowanych ludzi i instytucji. Kolejnym, najważniejszym punktem uroczystości
było podpisanie porozumienia o realizacji podstawy programowej szkolenia klas wojskowych
w ZSOiZ w Ciechanowcu. Dokonali go: płk
dr Ireneusz Fura, Komendant CSŁiI w Zegrzu,
Starosta Bogdan Zieliński jako przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę oraz Dyrektor
Eugeniusz Święcki z ramienia szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy
zabrał głos płk dr Ireneusz Fura. Podziękował
on za zaproszenie oraz wybór CSŁiI w Zegrzu,
jako instytucji sprawującej patronat nad edukacją wojskową ciechanowieckiej młodzieży.
Wyraził też radość z faktu, iż w dobie dominacji internetu wielu młodych ludzi reprezentuje
tak piękną, świadczącą o szacunku dla prawdziwych wartości postawę. Stwierdził, że bardzo
budujący jest ponadto fakt rosnącego zainteresowania wojskiem i działalnością proobronną
wśród młodych ludzi.
Jako następny z gości głos zabrał kpt. Wiesław Fleszar. Podkreślił on, jak duże znaczenie
dla uczniów klas wojskowych ma przeżywane
dziś wydarzenie. Wraz z płk. dr. Ireneuszem
Furą dokonał odznaczenia medalami za zasługi
dla Ligi Obrony Kraju. Złoty medal przyznano Staroście Bogdanowi Zielińskiemu, srebrny
Wojciechowi Cieszkowskiemu, a brązowy Katarzynie Rostkowskiej.

Następnie przemówił Starosta Bogdan Zieliński. Podziękował za otrzymane, zaszczytne
odznaczenie. Podkreślił też wagę podpisanego porozumienia i jego wielkie znaczenie dla
szkoły oraz starostwa powiatowego, które jest
jej organem prowadzącym. Stwierdził, iż ścisła
współpraca na linii szkoła – wojsko – służby
mundurowe jest bardzo owocna. Zauważył, iż
rozwój klas wojskowych jest wyrazem swoistych
zmian, zachodzących w postawach młodych
ludzi.
W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego głos zabrał

Stefan Grodzki. Odczytał on list Pana Marszałka, w którym znalazły się życzenia wielu
sukcesów i pomyślnego rozwoju szkoły.
Kolejnym gościem, który zabrał głos był
ks. Krzysztof Gołębiewski. Przekazał on szkolnej społeczności publikację na temat Ryngrafu
Rzeczypospolitej, w symboliczny sposób łączącego w sobie ważne dla narodu elementy związane z Polską, religią i wojskiem. Poprosił też
młodzież, aby w swoich sercach rozwijała szacunek dla ojczyzny oraz chęć służby na jej
rzecz. Podkreślił, iż godność munduru to jednocześnie godność narodu i godność osobista.
Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć część artystyczną w wykonaniu uczniów
klas wojskowych, szkolnego chóru i solistów.
Występ rozpoczęto dostojnym polonezem w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego „Takt”.
W wykonaniu solistów i szkolnego chóru zabrzmiały utwory: „Dziś idę walczyć mamo”,
„Taki kraj”, „Póki Polska żyje w nas” oraz „Nie
żałuję”. Nie zabrakło także widowiskowego pokazu musztry paradnej.

Swoistą niespodzianką było odczytanie
przez członków Kapituły Orderu Świętego Stanisława listu z podziękowaniem za uświetnienie uroczystości Inwestytury Orderu Świętego
Stanisława w dniu 8 maja br. Pamiątkowe
dyplomy i wieczne pióra otrzymali: Dyrektor
Eugeniusz Święcki, Katarzyna Rostkowska, Arkadiusz Kendzierski oraz uczniowie kompani
reprezentacyjnej i uczestniczący w uroczystościach Inwestytury.
Jesteśmy pewni, iż podpisane porozumienie pozwoli nam w znacznie efektywniejszy
sposób wykorzystać potencjał naszych klas
wojskowych oraz lepiej przygotować młodzież
na wyzwania, które przynosi dzisiejsza rzeczywistość.
Dariusz Okieńczuk
Zdjęcia: Artur Bojar
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FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY „MYŚLI JANA PAWŁA II”

Ciąg dalszy ze strony 1.
Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży. Dzięki
tym zawodom młodzi ludzie mają szansę lepiej
poznać życie i głębokie treści, zawarte w nauczaniu Jana Pawła II. Istotnym zadaniem jest
też ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości. Olimpiada przybliża młodemu
pokoleniu Polaków niezwykle bogaty i cenny
dorobek Świętego Jana Pawła II, szczególnie
w kontekście nauki o rodzinie. Mottem tegorocznej edycji były słowa Papieża Polaka: „Głoście
wartość rodziny...”.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, ks. Biskup Tadeusz Pikus
– Biskup Drohiczyński, ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, ks. Biskup Jerzy
Mazur – Biskup Ełcki, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Podlaskiego
i Wojewoda Podlaski.
Komitet Główny tegorocznej olimpiady tworzą: Mariola Jadwiga Szczypiń – Kurator Oświaty
w Białymstoku ks. dr Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
ks. dr hab. Andrzej Proniewski – Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. dr Zbigniew Pyskło – Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży, ks. dr
Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku, Pan
Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Pan Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca, Pan Eugeniusz Święcki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu oraz Elżbieta Trzeszczkowska
– Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do finału olimpiady i jej
przebiegiem czuwał Łukasz Godlewski.
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Uroczyste otwarcie finału VIII Olimpiady
„Myśli Jana Pawła II” nastąpiło 10 czerwca w hali
sportowej ZSOiZ. Przybyłych gości i uczestników piękną piosenką „Z głębi serc” powitał
szkolny chór. Po wystąpieniach Gospodarza i Dostojnych Gości olimpiady odbyła się pisemna,
a po jej zakończeniu ustna część zawodów finałowych. W międzyczasie uczestnicy skorzystali
z zaproszenia Dyrekcji Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu do zwiedzenia naszej perełki
miasta. Po zwiedzaniu i posiłku zaproszeni goście i młodzież z naszych klas wojskowych udali
się do Drohiczyna, aby wziąć udział w centralnych obchodach Jubileuszu 25-lecia Diecezji
Drohiczyńskiej. Uczestniczyli tam w uroczystej
Eucharystii, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Abpa Celestino Migliore, Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce, z udziałem biskupów
z metropolii oraz innych diecezji w Polsce i za

granicą, kapłanów oraz przedstawicieli Cerkwi
Prawosławnej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy jubileuszu mogli również skorzystać z przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Uroczystości zakończyły się Apelem Jasnogórskim
przy Kopcu Jana Pawła II.
Następnego dnia, 11 czerwca o godz. 10.00
w hali sportowej naszej szkoły rozpoczęła się
uroczysta gala podsumowująca Finał VIII Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Przybyło na nią
wielu zaproszonych gości. Wszystkich serdecznie
przywitał Dyrektor Eugeniusz Święcki. W sposób szczególny powitał przedstawicieli władz
kościelnych, oświatowych i samorządowych, dyrektorów szkół z terenu gminy Ciechanowiec,
radnych Miasta i Gminy Ciechanowiec, sponsorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Ze
szczególnymi słowami powitania zwrócił się do
uczestników finału i towarzyszących im opiekunów.
Następnie Dyrektor Eugeniusz Święcki odniósł się do idei olimpiady oraz roli rodziny
w życiu człowieka i społeczeństwa. Wskazał,
że dla naszej szkoły możliwość koordynowania
finałowych zawodów była zarówno zaszczytem,
jak i obowiązkiem. Zwracając się do uczestników
stwierdził, że ich udział to żywy dowód na to, iż
młodzi ludzie naprawdę chcą żyć papieskimi
ideałami. Zaznaczył też, iż olimpiada zbiega
się z bardzo ważnymi wydarzeniami: 25-leciem
Diecezji Drohiczyńskiej i zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Zaprosił
także do obejrzenia części artystycznej, ściśle
powiązanej z postacią Jana Pawła II oraz ideami
patriotycznymi. Na występ młodzieży złożyły
się utwory muzyczne, związane z wartościami,
których ważność podkreślał w swoim nauczaniu
św. Jan Paweł II. Nie zabrakło też wielu myśli Jana
Pawła II dotyczących miłości, młodości, wiary,
braterstwa, pokoju, postaci Maryi i motywu
czuwania. Ważnym punktem występu była też
refleksja nad rolą ojczyzny w życiu człowieka.
Patriotyczne wartości w doskonały sposób wyraził pokaz musztry paradnej w wykonaniu zespołu
reprezentacyjnego naszej szkoły, zaś skłaniającym do zadumy akcentem był utwór pt. „Nie
żałuję”.
Dokończenie na stronie 11.

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY „MYŚLI JANA PAWŁA II”
Dokończenie ze strony 10.
Po bardzo ciepło przyjętym występie młodzieży przyszła pora na podsumowanie olimpiady. Dokonali go ks. dr Krzysztof Mielnicki
i Dyrektor Eugeniusz Święcki. Po zaprezentowaniu informacji dotyczących organizatorów,
patronatu honorowego, koordynatorów etapów
wojewódzkiego i centralnego, uczestników oraz
fundatorów nagród ks. Dyrektor Krzysztof Mielnicki zaprosił na środek wszystkich uczestników.
Pochwalił ich solidne przygotowanie i wiedzę,
których dowodem były obie części zawodów
finałowych: pisemna i ustna. Pogratulował
wszystkim olimpijczykom i przyznał im symboliczny tytuł „Eksperta ds. Spraw Rodziny”
w kontekście nauczania Jana Pawła II. Następnie
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział
oraz nagrody książkowe.
Kolejnym punktem podsumowania było
wręczenie wyróżnień, wiążące się również z przyznaniem tytułu Finalisty. Trafiły one do uczniów,
którzy zajęli miejsca od 4 do 10 w obu kategoriach szkół. Wyróżnienia wręczył ks. Dziekan
Tadeusz Kryński, który w swoim krótkim wystąpieniu pogratulował uczestnikom. Podziękował też młodzieży oraz opiekunom za występ
i reprezentowanie parafii na obchodach 25-lecia
Diecezji Drohiczyńskiej.
Następnie zaprezentowano nazwiska laureatów. III miejsce zajęły: Patrycja Niewrzał – Gimnazjum w Skierniewicach i Anna Szuflicka –
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
Nagrody wręczyła im Kurator Jadwiga Mariola
Szczypiń, która zwróciła także uwagę na niezwykłość i wartościowość olimpiady. Zauważyła, że jest ona wydarzeniem skłaniającym do
różnych, istotnych refleksji na temat rodziny.
Podziękowała także młodzieży, nauczycielom
i opiekunom za włożony trud i wysiłek. Nagrody za zajęcie II miejsca z rąk Starosty Bogdana
Zielińskiego otrzymały: Julia Truszkowska –
Gimnazjum w Kolnie oraz Julia Pyteraf – I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie. Pan Starosta
wskazał, że jest to niezwykła chwila zarówno dla
szkoły, jak i całego Powiatu Wysokomazowieckiego. Podziękował także za możliwość tego
pięknego spotkania i wybór na organizatora
zawodów finałowych właśnie ciechanowieckiej
placówki, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Podziękował również wszystkim za udział
w olimpiadzie. Wyraził też nadzieję, że chwile
spędzone na podlaskiej ziemi będą mile zapamiętane.

Ze słowami podziękowania zwrócił się także
do Pana Dyrektora, młodzieży i pracowników
szkoły. Najlepszymi znawczyniami myśli Jan
Pawła II okazały się Kinga Mastej z Gimnazjum
Sióstr Prezentek w Rzeszowie i Anna Maria
Kawałek z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr
Prezentek w Rzeszowie. Nagrody za zajęcie I miejsca wręczył ks. Biskup Tadeusz Pikus. Pozdrowił
On gorąco wszystkich uczestników i zebranych.
Wyraził wielkie uznanie dla występu artystycznego naszej młodzieży. Podziękował Dyrektorowi, wszystkim wychowawcom, uczestnikom
olimpiady. Nawiązując do przesłania tegorocznej edycji wskazał, iż podstawą rodziny są modlitwa oraz miłość.

Ufundowane przez siebie nagrody specjalne
wręczył laureatom Marszałek Jerzy Leszczyński.
Pan Marszałek wyraził swoje uznanie zarówno
dla wiedzy uczestników, jak również samej organizacji olimpiady. Stwierdził też że jako mieszkaniec Ciechanowca jest dumny z powodu
obecności tak wspaniałej młodzieży i prężnie
działającej szkoły. Pogratulował wszystkim olimpijczykom oraz podkreślił rolę zdobytej przez
nich wiedzy. Nawiązał też do wizyty ówczesnego
Kardynała Karola Wojtyły w Ciechanowcu oraz
osobistych doświadczeń z nią związanych. Wyraził pewność, że nauczanie Jana Pawła II będzie
nadal miało istotną rolę w kształtowaniu postaw
i wychowywaniu młodych.
Dyrektor Eugeniusz Święcki wyraził też
wdzięczność pod adresem wszystkich sponsorów, którzy ufundowali nagrody oraz zapewnili
pobyt uczestnikom olimpiady. Podziękowania
wręczył Burmistrz Mirosław Reczko. W swoim
wystąpieniu Pan Burmistrz przytoczył dwa bardzo ważne fragmenty kazania, które ówczesny
Kardynał Karol Wojtyła wygłosił przed laty w Ciechanowcu. Koncentrowały się one na idei braterstwa i zjednoczenia, zarówno w wymiarze
chrześcijańskim, jak też ogólnoludzkim. Zwrócił
uwagę na uniwersalność i ponadczasowość słów
naszego wielkiego Rodaka. Pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim, szczególnie
Panu Staroście Bogdanowi Zielińskiemu i Panu
Dyrektorowi Eugeniuszowi Święckiemu za tak
wspaniałe święto. Następnie Elżbieta Trzeszczkowska – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Ciechanowcu podziękowała w imieniu koordynatorów Wicekurator Wiesławie Ćwiklińskiej za wieloletnią pracę związaną z organizacją
olimpiady, dzięki której słowa i spuścizna Jana
Pawła II są lepiej poznawane i naprawdę żywe.
Do zebranych zwróciła się także Pani Agata
Koc, Przewodnicząca Rady Rodziców. Wyraziła
wdzięczność za organizację wyjątkowej olimpiady, pogratulowała też jej uczestnikom. Podzieliła się także swoją osobistą refleksją dotyczącą
wpływu myśli Świętego Jana Pawła na wychowanie i rozwój młodych ludzi. Po wystąpieniu
Pani Przewodniczącej głos zabrał ponownie
Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podziękował on
raz jeszcze wszystkim uczestnikom i gościom za
przybycie. Zaprezentował też listy gratulacyjne,
które w związku z finałem olimpiady napłynęły do szkoły. Swoje słowa skierowali na piśmie
ks. Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Poseł
Mieczysław Baszko oraz Prezes Zarządu Grupy
MLEKOWITA Dariusz Sapiński. Pan Dyrektor
zwrócił się też ze słowami podziękowania do
wszystkich, którzy pracowali przy organizacji
i przebiegu uroczystości. W szczególny sposób
wyróżnił Monikę Ilczuk, młodzież ze szkolnego
chóru, technikum gastronomicznego oraz klas
wojskowych. Żegnając wszystkich wyraził też
nadzieję, iż nasi goście zechcą jeszcze kiedyś powrócić na Podlasie. Muzycznym pożegnaniem
był występ chóru, który wykonał bardzo podobający się zgromadzonym utwór „Z głębi serc”.
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