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JEŹDZIECKIE FERIE ZIMOWE

Karmelek

Chcesz się nauczyć jeździć konno? Poznać podstawowe pojęcia i zasady dotyczące koni…
Jeśli tak zapraszamy Cię serdecznie. KSM – oddział w Korytnicy waz ze stajnią GRAL w Górkach
Grubakach pod patronatem parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy zapraszająca jeździeckie ferie zimowe
w dwóch terminach: 17 -22 luty, oraz 24 luty - 03 marca (włącznie). Uczestnicy zbierają sie codziennie w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach o godzinie 8.00 i kończą zajęcia o godz. 16.00. cena
to 300 zł. za jeden turnus, lub 500 za dwa. W cenę wchodzi: (wyżywienie – obiad dwudaniowy i jeden
suchy posiłek, 5 lekcji jazdy konnej, 4 lekcje teoretyczne, ubezpieczenie NNW, opiekę wychowawcy
oraz warsztaty.
Wszelkie informacje, zgłoszenia i zapisy proszę kierować do Anny Górskiej: Tel: 501 437 681, a tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej odsyłamy na stronę stajni:
www.stajniagral.blogspot.com
Ks. Piotr Jarosiewicz

ZAPRASZAMY !

Milady Loxley
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Mikołaj w kościele w Pniewniku
W niedzielę 15.12.2013 r. kościół parafialny pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela w Pniewniku odwiedził Święty Mikołaj. Po
zaśpiewaniu piosenki i wyrecytowaniu wiersza przygotowanego przez dzieci z Punktu przedszkolnego w Pniewniku, wszystkie dzieci uczestniczące w
niedzielnej Mszy Świętej dostały prezenty od św. Mikołaja.
Dzięki miejscowemu proboszczowi – ks. Emilowi Owczarkowi,
upominki dostali także ministranci z parafii Pniewnik.
Wszystkie dzieci z uśmiechem wracały do swoich domów.
Anna Wąsowska

Walentynkowo – plenerowe Kino w Korytnicy –
czyli film na dużym ekranie: „Próba ogniowa”
Oddział KSM z Korytnicy serdecznie zaprasza 14 lutego na godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej na film, który wielu małżeństwom zmienił patrzenie na kryzysy małżeńskie, problemy i
sposoby ich rozwiązywania. Warto właśnie w dzień zakochanych zaprosić swoją żonę, męża, sympatię, czy chłopaka na spędzenie wieczoru,
który może otworzyć perspektywę dotąd nieznaną, albo też pomodlić się
o tę drugą połówkę.
Bohaterami filmu będą Caleb i Catherine, małżeństwo, które
przechodzi poważny kryzys. Po jednej z kłótni, postanawiają się rozwieść. Kiedy o sytuacji dowiaduje się ojciec Caleba, spotyka się z nim i
prosi go, aby postarał się uratować swój związek, stosując się przez 40
dni do zasad z książki, którą mu w trakcie spotkania podarował.
Kaleb Holt żyje według porzekadła starego strażaka: nigdy nie
porzucaj twojego partnera. Wewnątrz płonących budynków to jego naturalny instynkt. W stygnącym żarze jego małżeństwa, to jest już całkiem
inna historia. Przez dziesięciolecie małżeństwa, Caleb i Catherine Holt
oddalili się na tyle, że gotowi są, by dalej żyć bez siebie. Ponieważ już
przygotowują się do postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi
swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment: Wyzwanie miłosne.
Caleb ufający, że „Wyzwanie miłosne” nie ma nic wspólnego z jego
„odrodzonymi w wierze” rodzicami, podejmuje próbę. Ale czy może
próbować pokochać swoją żonę, podczas gdy odrzuca się możliwość miłości Boga? Czy będzie zdolny ciągle okazywać miłość osobie, która już
ma dosyć jego uczucia? Czy też jest to kolejne małżeństwo, które musi
„pójść z dymem”?
Film będzie wyświetlany na dużym ekranie, wstęp na niego jest
bez biletu – czyli wolny, początek o godz. 18.00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Korytnicy.
więcej: www.parafiakorytnica.pl
ks. Piotr Jarosiewicz
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Wigilia KSM-u w Korytnicy
22 grudnia oddział KSM-u z Korytnicy mógł usiąść do wspólnej wieczerzy wigilijnej by wspólnie podziękować
Bogu za miniony rok, przełamać sie opłatkiem i życzyć sobie aby kolejny nowy 2014 rok, przyniósł nowe doświadczenie
bliskości Jezusa, który rodzi się w sercach każdego z nas. Dzięki uprzejmości Pani Jolanty Litki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy mogliśmy skorzystać z sali lekcyjnej przez co wigilia była w miejscu ciepłym, czystym i sprzyjającym do wspólnego spotkania.
Wieczerzę wigilijną rozpoczęła szefowa Dominika Dębska, która przeczytała fragment z Ewangelii św. Łukasza,
następnie ks. Kan. Jarosław Redosz – Proboszcz miejscowej parafii modlitwą ogarną cały nasz oddział, wszystkich członków, złożył życzenia i po wspólnej kolędzie przełamaliśmy się opłatkiem życząc sobie błogosławieństwa
i doświadczenia Jezusa na każdy dzień naszego życia. Dzięki uprzejmości rodziców oraz samych członków KSM stół był
zastawiony syto przez co wieczerza wigilijna nie skończyła się szybko. Warto tutaj dodać, że odwiedził nas ks. Tomasz Przewoźny – były asystent naszego oddziału, który obecnie studiuje w Rzymie, a przyjechał na święta, ponad to nawiedził nas
także ks. Prałat Czesław Mazurek, który opowiadał nam jak to kiedyś wyglądały wigilie.
Dziękując za dar spotkania, polecamy nasz oddział i wszystkie oddziały Nowonarodzonej Dziecinie, by swoją miłością ogarną naszą młodzież i prowadził do spotkania z Miłością bez miary.
Ks. Piotr Jarosiewicz

"
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Kolędowanie w korytnickiej podstawówce
W niedzielę 5 stycznia, u progu 2014r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Korytnicy odbył się program artystyczny pt. "Miłość zwycięża nad złem i złością".
Na widowni zasiedli mieszkańcy Korytnicy i okolicznych miejscowości, by obserwować to,
co pod baczną opieką pani Mirosławy Rabińskiej i pani Magdaleny Dołowej zaprezentowały
dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej oraz ich koleżanki i koledzy z klasy III.
W świąteczny nastrój wprowadzały widzów piosenki noworoczne, pastorałki, smaczne wypieki oraz wmieszani w widownię przebierańcy. Do śpiewania najpiękniejszych polskich
kolęd przyłączyła się publiczność, dzięki czemu około 120 - osobowy chór dał wyraz radości
płynącej z Bożego Narodzenia i wyjątkowego spotkania.
O tym, co się zdarzyło, opowiada dziecięca rymowanka:
Dzieciaki ze szkoły z nauczycielami
zaprosiły miłych gości razem z rodzinami
na świąteczne jasełka i kolęd śpiewanie,
aby wszystkim Gwiazdka niosła radowanie.
Były niespodzianki, diabły i anioły,
jakie zwykle chodzą do miejscowej szkoły.
Jednak na pociechę gości zapewniono,
że aniołom krzywdy nigdy nie zrobiono.
Dobrymi sercami diabły nawróciły,
Jezuskowi w żłóbku pokłony złożyły.
Wszem mieszkańcom gminy głosiły z radością,
że "Miłość zwycięża nad złem i nad złością".
Ciesząc się z tak dużego zainteresowania naszymi działaniami na rzecz integracji środowiska lokalnego, życzymy
Państwu - rodzicom naszych uczniów, gościom, mieszkańcom gminy Korytnica, przyjaciołom Szkoły i Przedszkola, czytelnikom Kuriera - pomyślnego, obfitującego w dobroć wszystkich ludzi 2014 roku. Niech każdy znajduje obok siebie kogoś
życzliwego, kto pomoże sprostać codziennym troskom, a radość po wielekroć pomnoży.
W imieniu Pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy
- Jolanta Litka
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Diecezjalny bezalkoholowy bal sylwestrowy – Korytnica 2013/2014
W rzeczywistości w której wielu ludzi nie potrafi bawić się już bez kieliszka wódki, czy odrobiny piwa, gdzie każda
impreza jednoznacznie kojarzy się z upiciem, KSM Diecezji Drohiczyńskiej wraz z odziałem działającym przy par. św.
Wawrzyńca w Korytnicy postanowił wyjść naprzeciw rzeczywistości i dał młodym ludziom bardzo śmiałą propozycję spędzenia wieczoru sylwestrowego. Wyszliśmy naprzeciw światu chcąc zobaczyć czy znajdzie się jeszcze kilku chętnych, którzy myślą podobnie, żyją podobnie i chcą bez alkoholu i innych używek podziękować Bogu za miniony rok. Chcieliśmy
wspólnie z innymi oddziałami KSM-u, wspólnotą Oazową, scholami, oraz tymi wszystkimi, którzy nie zrzeszeni w żadnych
ruchach po prostu chcieli się dobrze pobawić. Na naszą propozycję odpowiedziało i przybyło ponad 170 osób z całej naszej
diecezji i z poza niej.
Wspólne spotkanie rozpoczęło się w Kościele św. Wawrzyńca w Korytnicy Mszą świętą pod przewodnictwem miejscowego Proboszcza ks. Kan. Jarosława Redosza. Dziękując Bogu za to, co w tym kończącym się roku nam ofiarował
i czym nas obdarzył. Przybyli goście mieli możliwość Bogu oddać chwałę, oraz uczestniczyć w nabożeństwie dziękczynnoprzebłagalnym. Po Eucharystii udaliśmy się do Woli Korytnickiej. Dzięki uprzejmości sołtysa Marka Slowika i strażaków
z OSP z Woli Korytnickiej nasz bal mógł się odbyć w pięknym i ładnie przygotowanym miejscu. Zabawę sylwestrową uroczyście rozpoczął ks. Kan. Jarosław Redosz – proboszcz miejscowej parafii, który także zatańczył pierwszy taniec.
W programie przewidziany był także wybór króla i królowej balu, który dokonał się po północy, a jury wybrało: Weronikę
Bastian oraz Damiana Kosińskiego. W programie znalazł się także występ gwiazdy wieczoru, którą okazali się właśnie król i
królowa.
Chwilę przed północą zatrzymaliśmy się, by we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za cały rok, poprosić Go
o błogosławieństwo w nowym 2014 r. nadchodzącym już czasie. Po fajerwerkach, zabawa trwała do białego rana, a tańcom
nie było końca. Stąd niech mi będzie wolno w tym miejscu podziękować tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w
przygotowanie i prowadzanie balu. Ks. Proboszczowi Jarosławowi Redoszowi, klerykom na ręce prowadzacych cały bal:
al. Łukaszowi Redoszowi i al. Pawłowi Wasilewskiemu, na ręce Diecezjalnego zarządu dzięki składamy całemu oddziałowi
KSM Korytnica, mamom naszych KSM-owiczów za ciężką pracę w kuchni: P. Eli Krynickej, P. Małgosi Dębskiej
i P. Małgosi Brewczyńskiej. Bardzo dziękujemy sołtysowi P. Markowi Slowikowi i Strażakom z OSP z Woli Korytnickiej za
to że nasz bal mógł się odbyć właśnie w tym miejscu, P. Zbyszkowi Bajer za współpracę, oraz w sposób szczególny wszystkim uczestnikom balu za obecność, świadectwo że można w dzisiejszych czasach bawić się bez alkoholu i to bawić sie do
białego rana.
Ks. Piotr Jarosiewicz
Fot. ks. Piotr Jarosiewicz

Jasełka w Pniewniku
Do stajenki przychodzą pastuszkowie niosąc potrzebne dary maleńkiemu
Jezuso wi. Aniołki ukołysały maleńst wo do snu nucąc
„Kołysankę dla dzieciątka”, a Trzej Królowie oczarowują ludzkie serca, by przyjęły Nowonarodzonego – tak przebiegał scenariusz Jasełek, jakie wystawione zostały 6 stycznia, w Święto Trzech Króli w Pniewniku.
Jasełka pt. „Blask nad Judeą” przygotowane zostały przez dzieci
z Punktu Przedszkolnego w Pniewniku, pod kierunkiem p. Anny Wąsowskiej. Najpierw opowieść o narodzinach Chrystusa rodziny małych aktorów i
zaproszeni goście mogli obejrzeć w Punkcie Przedszkolnym w Pniewniku. Później Jasełka ponownie wystawiono, tym razem po Mszy św. w Kościele parafial- fot. D. Szczepanik
nym w tej miejscowości. Po zakończonym występie przedszkolaki nagrodzono
gromkimi brawami, a dzięki ks. Emilowi Owczarkowi-proboszczowi parafii Pniewnik, dzieci otrzymały także słodkości.
Anna Wąsowska
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"Złoci piłkarze z Korytnicy"
W Łochowie został rozegrany halowy turniej
piłki nożnej chłopców do lat 10. W imprezie wzięła
udział drużyna Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Korytnica. W pierwszym spotkaniu nasz zespół
zmierzył się z Akademią Piłkarską Ostrów Mazowiecka i po golu Pawła Gromka zwyciężył przeciwników
1:0. Jeszce lepiej zagraliśmy z Koroną Jadów, pokonując rywali 4:1. Trzy gole (klasyczny hat trick) zdobył
Jakub Roguski, a ostatnią bramkę Hubert Kożuchowski
Dobra pozycję strzelecką utrzymali nasi młodzi futboliści w pojedynku z Akademią Piłkarską Nojszewianka
Dobre. Po trafieniach niezawodnych Huberta Kożuchowskiego i Jakuba Roguskiego i Kuby Dębskiego
GUKS Korytnica wygrał wyraźnie 3:0. Jedyną porażkę
ponieśliśmy z gospodarzami turnieju - Trójką Łochów.
Mimo momentami olbrzymiej przewagi i bardzo dogodnych okazji strzeleckich to nasi rywale cieszyli się
ze zwycięstwa 1:0. Okazało się , że osiągnięte wyniki
w grupie eliminacyjnej pozwoliły zespołowi z Korytnicy na awans do półfinału. W nim nasz team rywalizował z Uczniowskim Klubem Sportowym Dobre. Po wyrównanym , momentami dramatycznym meczu lepsza okazała się
ekipa z powiatu węgrowskiego , a jedyną bramkę uzyskał Jakub Dębski. Finałowym przeciwnikiem drużyny z Korytnicy był
bardzo silny ŁKS Łomża. Reprezentanci woj. podlaskiego byli faworytami tego pojedynku, pierwsi zdobyli gola, ale GUKS
walczył do końca i po wspaniałej akcji Huberta Kożuchowskiego doprowadził do wyrównania. O tym, kto zdobędzie główne
trofeum zdecydowały rzuty karne. W nich skuteczniejsi okazali się mali futboliści i z dumą mogli odebrać okazały puchar, a
także złote medale. W naszej drużynie oprócz strzelców bramek wystąpili także : Arek Poławski, Mikołaj Magnuski, Dawid
Szymenderski, Kacper Skibiński, Kacper Pietrzak, Maciej Roguski.
Oto wyniki zespołu Gminy Korytnica :
GUKS Korytnica - AP Ostrów Mazowiecka
1:0
GUKS Korytnica - Korona Jadów
4:1
GUKS Korytnica - AP Nojszewianka Dobre
3:1
GUKS Korytnica - Trójka Łochów
0:1
GUKS Korytnica - UKS Dobre
1:0
GUKS Korytnica - ŁKS Łomża
1:1
karne 2:1
Klasyfikacja końcowa :
1. GUKS Korytnica
2. ŁKS Łomża
3. UKS Dobre
4. Trójka Łochów
5. AP Ostrów Mazowiecka
6. Trójka II Łochów
7. Połyski Wielgolas
8. Korona Jadów
9. AP Nojszewianka Dobre
10. AP Tłuszcz

Zdjęcia udostępnione przez pana Henryka Giersa

Trener GUKS Korytnica : Henryk Giers
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Koncert kolęd i pastorałek w Korytnicy.
Dnia 5 stycznia 2014 na zaproszenie miejscowego
proboszcza ks. kan. Jarosława Redosza wraz z oddziałem
KSM-u w Parafii św. Wawrzyńca przybyły do Korytnicy
Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Grupa młodych ludzi oddanych pasji muzyki liturgicznej, którzy sami
się kształcą, rozwijają, nagrywają płyty, a przede wszystkim
wspólnie dbają o Liturgię i nią się modlą.
Kościół zapełnił się wiernymi, którzy najpierw wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży, a następnie uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. proboszcz, połączone siły Drohiczyńskich Warsztatów, naszego oddziału KSM-u oraz Służby Liturgicznej.
Warto w tym miejscu dodać, że kolędy wykonywały także osoby z naszej parafii, które po raz pierwszy uczestniczyły w Warsztatach, zakwalifikowały się, czyli przeszły
przesłuchanie i koncertowały na terenie naszej diecezji.
Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce ks. Proboszcza Jarosława Redosza, Drohiczyńskich Warsztatów
Muzyki Liturgicznej, Naszego oddziału KSM – za współorganizację przygotowanie sali i oprawę liturgiczną. Na ręce P. Sołtys – Małgorzacie Więcek, oraz P. Elżbiecie Roguskiej za udostępnienie Sali OSP w Korytnicy i wszystkim tym którzy odpowiedzieli na zaproszeni i pojawili się naszym Kościele by wspólnie się modlić.
Ks. Piotr Jarosiewicz

Wyłączenia prądu!
Zmiana sposobu informowania
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa z dniem 1 lutego 2014 r. odstępuje od plakatowania w terenie ulotek informacyjnych o czasowym wyłączeniu prądu.
W zamian zachęcają do korzystania z ich strony internetowej oraz newslettera- czyli automatycznego e-maila powiadamiającego.
Informacje o planowanych wyłączeniach w Rejonie Energetycznym Wyszków są zamieszczone pod adresem:
http://www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=198
Zapisać się na powiadomienia e-mail możemy wchodząc na stronę www.warszawa.pgedystrybucja.pl i klikając w
link "Zamów newsletter" na dole strony i podając swój adres e-mail.
Informacje pochodzą ze strony internetowej www.korytnica.pl

ZAPUSTY
Zapusty rozpoczynały się z Nowym Rokiem, a kończyły w ostatkowy wtorek.
Był to czas „ tańców, hulanek, swawoli”. Na wsiach zbierano się na wspólne skubanie
pierza, które kończyło się poczęstunkiem i muzyką.
Najweselszym okresem był jednak ostatni tydzień karnawału, od tłustego
czwartku do kusego wtorku, w czasie którego gospodynie przygotowywały pączki na
smalcu smażone, chrust, kruche, bliny, „pampuchy” i racuchy.
W karnawale po wsiach krążyły pochody przebierańców, a postacie były bardzo różne: niedźwiedzie, Cyganie, bociany, żandarmi, żurawie, kominiarze, konie itp.
Po wsiach obwożono różne wcielenia Zapustu, zapowiadający rychły koniec
karnawału. Chodził on od chaty do chaty i składał życzenia, domagając się datków.
W ostatki centrum zabaw i życia towarzyskiego stawała się karczma, w której
bawiły się zamężne kobiety, wprowadzając do swego grona zaślubione w karnawale
dziewczęta.
Huczne zabawy ustawały na chwilę w Święto Trzech Króli oraz Matki Boskiej
Gromnicznej.
A. Morawska
Informacje pochodzą z książki Zwyczaje i obrzędy. Rok Polski
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Wigilia w Szkole Podstawowej w Górkach —Grubakach
W piątek 20 grudnia przygotowano w naszej szkole bardzo uroczystą i nastrojowa wigilię. Najpierw pani dyrektor
Bożena Rudnik serdecznie przywitała zebranych gości. Potem tradycyjnie oglądaliśmy występy uczniów. Na scenie pojawili
się uczniowie klasy III, którzy pod kierunkiem pani Małgorzaty Żebrowskiej nauczyli się recytować świąteczne wiersze.
Po nich mogliśmy podziwiać inscenizację "Dziewczynki z zapałkami" w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Nad całością
przedstawienia czuwała pani Agnieszka Morawska, oprawę muzyczną przygotowała Beata Zelent, a bajeczną scenografię
przygotowała pani dyrektor Bożena Rudnik wraz z panią Małgorzatą Kądziela. Po przedstawieniu wszyscy wysłuchali fragmentu Biblii, a ks. Piotr Jarosiewicz pobłogosławił zebranych oraz pyszne wigilijne potrawy, które przygotowała pani Karolina Puzio i Małgorzata Żebrowska przy nieocenionej pomocy rodziców naszych uczniów i pań woźnych. Było świątecznie,
miło, wesoło i rodzinnie, gdy dzieliliśmy się opłatkiem. Po kolacji ogłoszono wyniki świątecznych konkursów
i wręczono laureatom nagrody.
B. Zelent

Zdjęcia pochodzą z archiwum szkoły

Biuletyn redagują nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego
w Górkach Grubakach
Tel. ( 025) 661 22 85
e– mail: sp_gorkigrubaki@op.pl
Nie ingerujemy w treść zamieszczanych artykułów, nie skracamy ich, nie przeredagowujemy.
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