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Pan Dariusz Kowalski w Korytnicy
W związku z dniem kobiet, który miał miejsce 8 marca bieżącego roku w wielu miejscach nasze diecezji były zorganizowane spotkania i konferencje podczas których wierni modlili się dziękując Bogu za kobiety ich wkład
i zaangażowanie w życie kościoła, parafii i rodziny. Z tej racji ks. Proboszcz Jarosław Redosz wraz z oddziałem KSM
w Korytnicy i ks. asystentem w par. Św. Wawrzyńca zaprosili Pana Dariusza Kowalskiego – aktora, który grał m.in.
w Plebanii, Komisarzu Alexie, Sloow, Komorniku, Strefie ciszy, czy Czasie honoru.
Po wspólnej Eucharystii o godz. 10.30 Pan Dariusz podzielił się świadectwem swojej wiary, odpowiadając na przygotowane wcześniej pytania. Podkreślał w nich osobiste doświadczenie Boga praz w barwny sposób dzielił się tym co przeżył on sam, jego rodzina i jak w tym wszystkim był i jest obecny Pan Bóg.
Ks. Piotr Jarosiewicz
Fot: Dominika Dębska

Nowy Biskup Diecezji Drohiczyńskiej
29 marca Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem diecezji drohiczyńskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej - ks. bp Tadeusza
Pikusa, którego mottem biskupim jest „ Surrexit Do minus vere”
( „ Pan prawdziwie zmartwychwstał „ ).
Ks. Biskup urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu, parafia Dolistowo
w archidiecezji białostockiej, jako syn Bronisława i Stanisławy z domu Gudel.
Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, święcenia kapłańskie przyjął w 7 czerwca 1981 r. z rąk ks. bpa Jerzego Modzelewskiego.
W 1985 r. napisał i obronił pracę doktorską p.t. „La noción de Apologetica segun Gardeil"
Ks. bp Tadeusz Pikus między innymi w swojej wieloletniej pracy kapłańskiej pełnił funkcję sekretarza Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie, pracował w Moskwie, gdzie zorganizował i założył College Teologii Katolickiej św.
Tomasza z Akwinu. Wykładał teologię fundamentalną, ekumeniczną, religiologię na uczelniach w Polsce i zagranicą.
24 kwietnia 1999 r. Ojciec Święty bł. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, przydzielając stolicę tytularną Lisinia.
Więcej informacji o nowym Ordynariuszu Diecezji Drohiczyńskiej w następnym numerze.
Informacje pochodzą ze str. www.podlasie24.pl
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Ferie jeździeckie w Górkach Grubakach
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - oddział Korytnica chcąc
wyjść na przeciw czasom internetu i dać możliwość wszystkim tym, którzy chcą swój czas wolny od szkoły spędzić pożytecznie i ciekawie zorganizowali Ferie Jeździeckie. Wszystko odbyło sie dzięki współpracy wraz z
Panią Anną Górską właścicielką stajni GRAL w Górkach Grubakach oraz
pod patronatem parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży dwa turnusy. Pierwszy odbył się w dniach 17 –
22 luty. Dzięki uprzejmości P. Dyrektor Bożeny Rudnik i współpracy P.
Agnieszki Morawskiej, które poświęcały swój czas i nieodpłatnie przez
wszystkie dni ferii były obecne w szkole. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy także nieodpłatnie korzystać ze Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach, z pomieszczeń szkolnych i wszystkich dobrodziejstw szkoły. Uczestnicy zbierali się punktualnie o godzinie 8.00 i kończyli zajęcia o godz. 16.00. W ramach ferii jeździeckich dzieci
i młodzież uczestniczyli w lekcjach jazdy konnej, lekcjach teoretycznych, zajęciach sportowych i wielu innych grach
i zabawach edukacyjnych i rekreacyjnych., które prowadziła P. Anna oraz pomagali nasi wolontariusze: Paweł Szymański,
Rafał Krynicki, Mateusz Brewczyński, Dominika Dębska i Daria Dębska.
Kolejny
Kolejny turnus ferii jeździeckich zorganizowanych przez oddział KSM parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy oraz
P. Annę Górską właścicielkę stajni „Gral” w Górkach Grubakach odbył się w dniach 24 luty – 1 marca. Wolontariuszami
byli :Kamil Brewczyński, Ilona Witkowska, Marta Dejnarowicz
i Paulina Jaczewska.
Więcej informacji odnośnie samej jazdy konnej, która trwa
przez cały rok można uzyskać na stronie internetowej:
www.stajniagral.blogspot.com, fotorelację z poszczególnych dni można zobaczyć też na stronie naszej parafii: www.parafiakorytnica.pl
Ks. Piotr Jarosiewicz
Fot. Paweł Szymański

OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W SZKOLE W PNIEWNIKU
Szkoła Podstawowa w Pniewniku już po raz drugi bierze udział
w realizacji profilaktycznego OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH. Skierowany jest on do nauczycieli, uczniów i rodziców.
W tym roku wszystkie działania odbywają się pod hasłem ,,Twoje dane - Twoja sprawa”. Podstawowym założeniem programu jest wyposażenie w wiedzę na temat prawa
każdego człowieka do prywatności, danych osobowych, ich ochronę
i bezpieczeństwo, w szczególności w korzystaniu z Internetu.
W ramach programu szkolny koordynator wziął udział w dwudniowym
ogólnopolskim szkoleniu, następnie zostali przeszkoleni wszyscy nauczyciele oraz na
ten temat odbyła się pedagogizacja rodziców. W listopadzie i w grudniu uczniowie
wzięli udział w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez wychowawców
i nauczyciela informatyki.
Punktem kulminacyjnym były Szkolne Obchody Europejskiego Dnia
Ochrony Danych Osobowych, które miały miejsce 7 II 2014 r. W programie znalazły się ciekawe zajęcia uczniów z wychowawcami klas oraz wykonywanie plakatów
propagujących ochronę danych osobowych, a także uroczysty apel, na który złożyły
się:
odczytanie listu GIODO do społeczności szkolnej,
scenki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w wykonaniu uczniów
klasy piątej i szóstej,
prelekcja dyrektora szkoły na temat ochrony danych osobowych.
Wszystkie działania , które odbyły się i te, które będą miały jeszcze miejsce
mają na celu podniesienie świadomości naszej szkolnej społeczności na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwej ochrony swoich danych zarówno w życiu realnym,
jak i wirtualnym.
Grażyna Laskowska
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Walentynki w dobrym stylu… czyli Plenerowe Kino
w Korytnicy.
Na tegoroczne Walentynki Papież Franciszek zaprosił
narzeczonych z całego świata, by razem świętować Dzień Zakochanych. Na wizycie u Papieża 14 lutego uczestniczyło ponad 17
tysięcy osób. Początkowo spotkanie planowano zorganizować w
auli Pawła VI, ale sala okazał się za mała! Nikt nie spodziewał się,
że na walentynkowe spotkanie u Franciszka będzie aż tylu chętnych. Naśladując i podglądając trochę naszego Papieża oddział
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działający przy parafii
św. Wawrzyńca w Korytnicy pod patronatem ks. Jarosława Redosza – Proboszcza naszej wspólnoty, a także przy współudziale
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
oraz P. Andrzeja Kruszewskiego – Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy postanowiła wyjść naprzeciw
światu i zaproponować mieszkańcom Korytnicy i wszystkim parafianom, by w ten szczególny dzień dla swoich rodzin, małżeństw,
sympatii zrobili miły prezent i zaprosili ich na wspólne walentynkowe kino plenerowe. Na zaproszenie odpowiedziały osoby w
różnym wieku od najmłodszych, przez młodzież, aż po najstarszych, którzy także czynnie uczestniczyli w wyświetlanym filmie.
Obecni byli także duszpasterze naszej parafii - ks. Kan. Proboszcz
Jarosław Redosz, ks. Prałat Czesław Mazurek i ks. Piotr Jarosiewicz – asystent KSM Korytnica. Młodzież zrzeszona w oddziale
KSM przygotowała ciasta, by po projekcji filmu goście mogli nasycić, nie tylko ducha, ale także ciało i skosztować pysznych wypieków.
Wierzę, że młodym ludziom film ukazał prawdziwą wartość małżeństwa. Wielu parom na pewno ukazał sens walki
o nową jakość miłości małżeńskiej, a tym parom które pojawiły się
z problemami małżeńskimi pokazał jak kochać „bardziej” oraz jak
z Bogiem pokonać całe zło, które pojawia się co się w małżeństwie.
Pozostaje tylko życzyć wam, którzy czytacie kilka tych słów byście
sami obejrzeli ten piękny film, bo pokazuje on głębię walki o miłość, prawdziwość relacji z Bogiem i Jego niezrównaną dobroć.
Ks. Piotr Jarosiewicz

Edukacja leśna
28 marca w ramach programu edukacji leśnej, realizowanym przez naszą szkołę, dzieci z naszego oddziału wraz
z uczniami klas IV i V udały się do pobliskiego lasu. Tym razem wieszaliśmy budki lęgowe. Naszej wycieczce towarzyszył
leśniczy- pan Bogdan Wyszyński. Przywiózł 10 budek z otworami różnej wielkości, dla mniejszych i nieco większych ptaków. Siedem z nich zawiesiliśmy w pobliskim lesie a trzy tuż przy szkole. Z tego spotkania wynieśliśmy wiele ciekawych
informacji. Nie obyło się bez nauki. Dowiedzieliśmy się, że gdyby w którejś z budek chciały zamieszkać dzięcioły to są one
w stanie same powiększyć wlot. Ponadto budki z otworami o tej samej wielkości nie mogą być wieszane zbyt blisko siebie.
Powieszenie budek lęgowych nie załatwia wszystkiego. Pan leśniczy poinformował nas, by jesienią przyjść i je wyczyścić,
ponieważ przez pozostałości po ptakach, taka budka mogła by się popsuć,
częściowo zgnić. I w następnym roku na pewno nie spotkalibyśmy w nich
"braci naszych mniejszych", jak mówił o zwierzętach św. Franciszek. Pan
leśniczy również zaznaczył, że w ośmiu z dziesięciu budek mogą zagnieździć się ptaki. Mamy nadzieję, że tak się stanie. A ptaki za naszą pomoc
odwdzięczą na się miłym dla ucha śpiewem, a także dzięki nim możemy
spodziewać się mniejszej ilości owadów w naszej okolicy. Dlatego warto
pomagać i nie zapominać o ptakach o każdej porze roku.
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Łochów za ufundowanie budek, panu Bogdanowi Wyszyńskiemu za naukę o lesie, panu Tomaszowi
Górskiemu za pomoc w zawieszaniu budek, a pani dyrektor Bożenie Rudnik za zaproszenie nas na tą wycieczkę, która była dla nas bardzo pouczająca.

Emilia Kałuska
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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W SZKOLE W PNIEWNIKU
Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka stały się w naszej szkole już tradycją. Cieszą się coraz większą popularnością wśród Seniorów, którzy z każdym rokiem na
zaproszenie wnuków i ich wychowawców licznie w nich biorą udział.
W tym roku święto obchodzono 22 stycznia 20124r. Najpierw odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III.
Złożyły się na nią: wystąpienie Dyrektora Szkoły, wiersze, piosenki, gry na instrumentach, tańce, inscenizacja ,, Święto Bajek dla Babci i Dziadka”. Wzruszeni Goście z łezką
w oku oklaskiwali małych artystów. Potem zaproszono wszystkich do poszczególnych
sal lekcyjnych, w których wnukowie złożyli swoim Dziadkom życzenia i wręczyli samodzielnie przygotowane prezenty. Następnie wszyscy biesiadowali przy bogato zastawionych stołach przygotowanych przez zespoły rodziców poszczególnych klas.
Spotkania takie dają mnóstwo radości i niesamowitych przeżyć zarówno dla dzieci, jak i ich ukochanych Dziadków.
Grażyna Laskowska

Informacje pochodzą ze strony www.pomagamypszczolom.pl

Akademia Przyjaciół Pszczół
Akademia Przyjaciół Pszczół to konkurs dla szkół, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody, ale również znacznie wzbogacić swoją wiedzę o pszczołowatych.
Pojęcie pszczoła kojarzy się przeciętnemu człowiekowi przede wszystkim z pszczołą miodną, ale mamy jeszcze 3 inne gatunki: malutką pszczołę karłowatą, pszczołę olbrzymią i pszczołę wschodnią. Szacuje się, że
na Ziemi żyje ich ok. 30 tysięcy gatunków, z czego w Polsce zanotowano obecność ponad 470. Zdecydowana większość z
nich to pszczoły samotne.
Rój pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic oraz trutni. Każda rodzina buduje gniazdo złożone nawet z 50
tysięcy osobników. Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne, to znaczy, że z jaj wylęgają się larwy (czerw), a te przekształcają się w nieruchomą poczwarkę. Dopiero z poczwarki (która zresztą kształtem przypomina dorosłą pszczołę) wykluwa się postać dorosła - imago. Z jaj diploidalnych, które składa tylko matka, wylęgają się samice. W zależności od sposobu
odżywiania z larw wyrastają albo robotnice, albo królowe-matki. Larwy są karmione miodem (który nie zawiera substancji
białkowych) i mleczkiem (zawierającą białkową wydzieliną gruczołów ślinowych) oraz papką miodowo-pyłkową. Larwy,
które mają się przeistoczyć w robotnice i samce są karmione mleczkiem tylko 3 dni, natomiast larwy-królowe są karmione
mleczkiem do samego przeistoczenia w poczwarkę. Królowa ma za zadanie składanie jaj. Każda matka kopuluje tylko raz w
życiu i odbywa się to w trakcie tzw. "lotu godowego”, który odbywa się w wiosenny, ciepły, bezwietrzny dzień, z reguły
między godz. 12.00 a 18.00. Trutnie bezpośrednio po akcie umierają z powodu wynicowania aparatu kopulacyjnego i utraty
dużej ilości energii, jaką pochłania sam akt kopulacji.
Robotnice, podobnie jak królowa, są stałymi mieszkańcami ula. . Do podstawowych funkcji robotnic należy: czyszczenie komórek, do których królowa składa jaja , pielęgnowanie larw, wypacanie wosku i budowa plastrów , odbieranie nektaru od robotnic-zbieraczek , stróżowanie u wejścia oraz wentylowanie ula , zbieranie pokarmu (nektaru, pyłku) i wody.
Robotnica zostaje zbieraczką mniej więcej w 21 dniu życia; jest to ostatni etap jej "kariery społecznej". Każda
pszczoła zbieraczka obiera sobie tylko jeden rodzaj kwiatów i do gniazda znosi tylko jeden rodzaj pożytku. Każda pszczoła
w trakcie poszukiwania pożytku odżywia się miodem, którego zapas zgromadziła w wolu przed opuszczeniem ula.
To tylko namiastka informacji o pszczołach, więcej informacji o pszczołach można znaleźć na stronie
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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”
ul. 1 Maja 2, lok. 306; 07-130 Łochów
tel. (022) 300-14-55
Stowarzyszenie - LGD "Bądźmy Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania:
- „Małe projekty” limit dostępnych środków wynosi: 229 821,30 zł.
-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków wynosi: 75 000,00zł.
-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” limit dostępnych środków wynosi:100 517,50 zł
-„Odnowa i rozwój wsi” limit dostępnych środków wynosi: 87 954,84 zł.
Termin składania wniosków: od 26 marca do 09 kwietnia 2014 r.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w
wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”: www.lgdbadzmyrazem.pl w sekcji
„Materiały do pobrania”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia - LGD
„Bądźmy Razem”, biuro czynne od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00.
Nabór na działanie: „Małe projekty” jest naborem tematycznym, to znaczy, że projekt złożony w ramach w/w działania musi realizować jedno z poniższych przedsięwzięć LSR z obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
1.
Przedsięwzięcie 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój sportu i rekreacji na obszarze, LGD „Bądźmy
Razem”.
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu ekologii.
- Wyremontowane obiekty i przedmioty zabytkowe.
- Uruchomione serwisy internetowe.
2.
Przedsięwzięcie 3. Zagospodarowana przestrzeń publiczna obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
- Zagospodarowany teren przylegający do świetlic oraz obiektów pełniących ich funkcję,
a także innych obiektów publicznych, w tym budowa placu zabaw, chodnika i remont cmentarza.
3.
Przedsięwzięcie 4. Aktywna społeczność lokalna.
- Opracowanie i opublikowanie wydawnictw historycznych.
- utworzenie grup edukacyjnych.
Nabór na działanie: „Odnowa i rozwój wsi” jest naborem tematycznym, to znaczy, że projekt złożony w ramach w/w
działania musi realizować jedno z poniższych przedsięwzięć LSR z obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
1.
Przedsięwzięcie 3. Zagospodarowana przestrzeń publiczna obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
- Zagospodarowanie centrum wsi.
- Zagospodarowany teren przylegający do świetlic oraz obiektów pełniących ich funkcję,
a także innych obiektów publicznych, w tym budowa placu zabaw, chodnika i remont cmentarza.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca!
Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji”.
W załączeniu „Oświadczenie wnioskodawcy” niezbędne do oceny wniosku.
W związku z w/w naborami Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych
konsultacji z doradcą dot. wypełniania wniosków na w/w działania. Konsultacje odbędą się w dniach: 26, 31 marca; 02,
07 kwietnia 2014 r. w godzinach: 15.00 – 18.00, w biurze Sto warzyszenia przy
ul. 1 Maja 2 lok. 306 w Łochowie.

Węgrowski Ośrodek Kultury zaprasza 9 maja 2014
r. o godz. 17:00 na
Śmiechoterapię z Krystyną Sienkiewicz .
Rezerwacja telefoniczna:
25 792 00 59
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Spotkanie z panem Douglasem Adesem
6 marca Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach miała zaszczyt gościć niezwykłego gościa - Pana Douglasa
Adesa, sekretarza Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który przybył wraz z małżonką Panią Elżbietą Dec. Pan Ades urodził się i mieszka w Nowym Yorku w USA. Przeprowadził on zajęcia z uczniami z klas IV-VI na temat
Nowego Yorku i kultury amerykańskiej. Uczniowie biorący udział w spotkaniu nie mieli żadnych oporów, żeby w języku
angielskim rozmawiać z gościem o Stanach Zjednoczonych. Ogromne poczucie humoru sprawiło, że Amerykanin szybko
zyskał ich sympatię. Uczniowie chętnie zadawali Panu Douglasowi pytania, na które z przyjemnością odpowiadał. Po ciekawych zajęciach niecodzienny Gość spotkał się z Radą Pedagogiczną szkoły. Lekcje z native speakerem były znakomitą okazją do sprawdzenia w praktyce znajomości języka angielskiego. Pan Ades przyjechał do Szkoły Podstawowej w Górkach
Grubakach dzięki współpracy szkoły z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
mieliśmy zaszczyt gościć Pana Douglasa Joanna Suduł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewniku
Od marca 2014 roku rozpoczyna się rekrutacja pięcioletnich dzieci do oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pniewniku. Głównymi priorytetami w
oddziale przedszkolnym są: wszechstronny rozwój dziecka, tj. rozwój społeczny,
psychiczny, emocjonalny, fizyczny, zdrowotny oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych i uzdolnień twórczych. Ważne jest również rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci, ich empatii i wrażliwości.
Nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej
oraz środowiska lokalnego poprzez udział w różnych uroczystościach, np.: Mikołajek, Jasełek, Wigilii, Dnia Babci i Dziadka, balu choinkowego, Dnia Rodziny oraz
wielu innych.
Dzieci mogą korzystać z pomocy logopedycznej, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania pod okiem doświadczonych specjalistów. W miarę potrzeb organizowane są spotkania z psychologiem, policjantem, pielęgniarką, lekarzem, przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Ponadto do naszej szkoły zapraszani są ciekami ludzie, tj. leśnicy, ornitolodzy, aktorzy. Dzieci mogą korzystać z zajęć z elementami terapii muzycznej, teatralnej, tanecznej.
Oddział przedszkolny współpracuje z Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie, z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korytnicy oraz z Parafią Św. Jana Chrzciciela w
Pniewniku. Dzieci uczęszczające do oddziału
przedszkolnego mają zapewnianą opiekę psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną, która
owocuje doskonałym przygotowaniem do wypełniania obowiązku szkolnego i uzyskania wysokiego poziomu dojrzałości szkolnej.
wychowawczyni oddziału
Grażyna Zalewska
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Za nami już 5 Jubileuszowy Bal Karnawałowy w Korytnicy…
Tradycji stało się zadość i jak co roku od 5 lat w czasie karnawału mogliśmy wspólnie bawić się na zabawie ostatkowej w Korytnicy. Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy swoim zachowaniem i życiem zachęcali innych do podjęcia wyzwań jakie stawia codzienność.
Bal bezalkoholowy jest jak krok do przodu w naszej drodze do nieba.
Viva a bola sobre as bolas! – to hasło przewodnie tegorocznego 5 Jubileuszowego Balu Karnawałowego w Korytnicy, który odbył się 1 marca 2014r. W wydarzeniu wzięło udział 150 młodych ludzi z całej Diecezji Drohiczyńskiej, którzy po raz kolejny dali niezwykłe świadectwo trzeźwości w naszym stuleciu.
Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Święta sprawowaną w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Korytnicy. Eucharystii przewodniczył asystent KSM – oddział Korytnica – ks. Piotr Jarosiewicz. W trakcie kazania ksiądz Piotr zwrócił uwagę na szczególną więź każdego z nas z Panem Bogiem. Ukajając że obok ważnej wiedzy o Bogu równie ważne staje się Jego doświadczenie, bez którego samo głoszenie może być martwe.
Po Mszy Świętej udaliśmy się do Woli Korytnickiej, gdzie odświętnie udekorowana sala weselna za sprawą dekoracji wprowadziła w gorący klimat karnawału w Brazylii. Bo to właśnie Brazylia była tematem przewodnim tegorocznego Jubileuszowego Balu Karnawałowego. Dodatkowym karnawałowym atrybutem balowym stały się także bilety, które były zaproszeniem na MECZ OTWARCIA Mistrzostw Świata w Brazylii ( w 2014r. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Brazylii). Oficjalnego otwarcia i przywitania
wszystkich przybyłych gości dokonał Ks. Kan. Jarosław Redosz – miejscowy proboszcz. W większej lub mniejszej liczbie gościliśmy
młodzież z całej diecezji m. In. młodzież z KSM - oddział Budziska, oddział Hajnówka z ks. Sylwestrem Falkowskim, oddział Łochów z
ks. Łukaszem Skarżyńskim, oddział Ostrówek, oddział Kamionna z ks. Pawłem Hryniewickim, oddział Klichy, oddział Prostyń z ks. Adamem Banaszkiem, oddział Sarnaki z ks. Łukaszem Suszko, oddział Siemiatycze WNMP, oddział Siemiatycze Bobola, oddział Sokołów
Podlaski, oddział Węgrów, oddział Winna Poświętna z ks. Michałem Marczakiem, oraz młodzież z Drohiczyna, Sadownego i Siedlec. Nie
zabrakło reprezentacji Kleryckiego Koła KSM z WSD w Drohiczynie jak również reprezentantów Zarządu Diecezjalnego KSM Drohiczyn. Na balu pojawił się także ks. Jarosław Wojasiński. Znaczącą liczbę gości stanowiła młodzież z samej parafii korytnickiej i okolic.
Wspaniałą zabawę przy gorących rytmach poprowadził DJ Rafał Siwek. W tym miejscu pragnę w imieniu KSM w Korytnicy
serdecznie podziękować za 5-letnią współpracę i współtworzenie naszych balów. Dziękuję za dobre słowo i serce okazywane młodzieży.
Tego wieczoru nie zabrakło także wyśmienitych potraw na naszych stołach. Szefowe kuchni opracowały na bal specjalne, bardzo urozmaicone menu, które trafiało w gusta nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Nie sposób w tym miejscu nie podziękować naszym mamom
– Małgorzacie Brewczyńskiej, Małgorzacie Dębskiej oraz Elżbiecie Krynickiej. Bardzo gorąco chcemy podziękować także p. Markowi
Słowikowi oraz wszystkim strażakom, za ochocze wynajmowanie Sali OSP w Woli Korytnickiej oraz p. Januszowi Mościckiemu za dobrą
współpracę. Przede wszystkim w Tym miejscu pragnę podziękować KSM-owiczom z Korytnicy na czele z ks. asystentem za posługę,
obecność i ich pracę – dobrze, że jesteście!
Dziś największe na świecie parady karnawałowe odbywają się w Brazylii, w Rio de Janerio lub w Wenecji. Nasi goście mieli
możliwość wzięcia udziału w niezwykłej paradzie rodem z Rio właśnie w Korytnicy. Podczas wieczoru każdy z uczestników, który się
przebrał, mógł zaprezentować swój strój w rytm latynoskiej muzyki. Jury, czyli wszyscy zebrani na sali, wylosowali zwycięzcę! Najlepszy
strój brazylijski miał - Rafał Krynicki – członek KSM w Korytnicy. Następnie wszyscy razem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Punktem
kulminacyjnym balu był Mecz Otwarcia Mistrzostw Świata w Brazylii. W meczu gwiazd udział wzięli w podziękowaniu za pięć lat niezmiennej i płynącej prosto z serca pracy wkładanej w przygotowania balów nasze mamy – Małgorzata Brewczyńska, Małgorzata Dębska i
Elżbieta Krynicka, niezastąpiony DJ Rafał Siwek oraz weteran KSM naszych czasów – Konrad Wiśniewski. Atmosfera na balu, była przeniesiona rodem z ulic z Rio de Janeiro. Miłą niespodzianką okazał się także tort, który tradycyjnie pojawił się o północy. Ku zaskoczeniu
wszystkich towarzyszył mu wyświetlany na ścianie film stworzony ze zdjęć z poprzednich balów karnawałowych w Korytnicy. Młodzież
bawiła się do białego rana, a mimo to na ich twarzach z godziny na godzinę w ogóle nie było widać zmęczenia. Wspólne świętowanie zakończyliśmy modlitwą.
W imieniu KSM – oddział w Korytnicy serdecznie dziękuję za każdą osobę na balu, za każde świadectwo i dobre słowo. Wszyscy razem łącząc się w jedno – stworzyliśmy element, który na stałe wpisze się w historię naszego pokolenia.
Bóg zapłać Wam za waszą obecność.

Katarzyna Krynicka
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Pierwszy Dzień Wiosny
Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny postanowiliśmy w naszej
szkole spędzić inaczej niż zwykle. Przede wszystkim zorganizowaliśmy
go 19 marca i pod hasłem „Trzymaj formę !”. Tego dnia było u nas bardzo pięknie, barwnie, gdyż każda klasa ubrana była w kolory zdrowych
warzyw i owoców lub w przebrania związane z pszczołami.
I dlatego dzieci z oddziału przedszkolnego wystąpiły w strojach kwiatów i pszczółek. A kolory poszczególnych klas były następujące:
I żółty, II zielony, III czerwony, IV zielony, V biały, VI pomarańczowy.
Nasze działania rozpoczęliśmy od spotkania z pszczelarzem –
p. Mariuszem Nojszewskim, który w bardzo obrazowy i ciekawy sposób
opowiedział nam o historii pszczelarstwa, życiu pszczół, zwyczajach
i znaczeniu ich w przyrodzie. Dzieci mogły również zobaczyć z bliska
i dotknąć między innymi dymkę, ramkę, ubranie pszczelarza, wosk,
kit pszczeli oraz wiele innych rzeczy potrzebnych w pasiece. Dowiedziały się również jaka rolę w ulu pełni królowa, robotnica i co w ulu robi truteń. Spotkanie z panem Mariuszem było wyjątkowe i zdecydowanie zwiększyło naszą wiedzę na temat
pszczół. A na zakończenie przybyła do nas nawet Królowa Pszczół, która zebrała swoje pszczółki i zrobiła z nimi wspólne,
pamiątkowe zdjęcie. Królową roju była nasza pani dyrektor Bożena Rudnik. Ale to
nie koniec niespodzianek, gdyż czekała nas jeszcze sesja fotograficzna przy fotościance przedstawiającej dwie pszczółki fruwające nad łąką, którą wykonała p.
Bożena Rudnik.
Następnie wszyscy udali się do sal, gdzie przygotowali zdrowe przekąski do degustacji, która miała odbyć się później. Potrawy przygotowane przez poszczególne
grupy były następujące: Oddział przedszkolny – sałatka owocowa,
kl. I – piernik (ciasto), kl. II – sałatka jarzynowa, kl. III – sałatka wiosenna, kl. IV –
kanapki, kl. V – koreczki owocowe kl. VI
– sałatka warzywna oraz sok owocowy.
Przepisy na te pyszności znajdziecie na
naszej stronie internetowej www.szkolagorkigrubaki.pl w zakładce Trzymaj formę.
Po wspólnej pracy przyszedł czas na prezentację działań artystycznych
związanych z zdrowym żywieniem i ruchem. Jak pierwsze swoją część artystyczną
zaprezentował oddział przedszkolny pod opieką p. E. Kałuskiej, który recytował
wierszyki oraz śpiewał piosenki o owocach i warzywach. Następnie kl. I pod opieką
p. Beata Zelent wykonała piosenkę pt. Pszczółki, do której ułożona została odpowiednia choreografia. Klasa II, której opiekunem jest p. K. Puzio zaprezentowała
nam dwie scenki pt. Czarownica Brudasek oraz Doktor Zobęk. Następnie na scenie
pojawiły się uczniowie klasy III, które zaśpiewały piosenkę pt. Pomidorek oraz przedstawiły krótką scenkę „ W krainie witaminek”. Dzieci przygotowała wychowawczyni p. M. Żebrowska. Uczniowie kl. IV wraz z p. U. Matusik – Bujalską przygotowały zagadki o tematyce zdrowotnej. Klasa V zaprezentowała układ choreograficzny do piosenki „ Gimnastyka”. Układ
został przygotowany pod opieka p. A. Morawskiej. Jako ostatnia zaprezentowały się dziewczynki z kl. VI, które zaśpiewały
piosenkę z ułożonym samodzielnie tekstem oraz chłopcy, którzy deklamowali
wiersze o tematyce zdrowotnej. Uczniów przygotowała p. J. Suduł. Wszyscy występujący spisali się wspaniale i w bardzo ciekawy sposób przybliżyli nam tematykę zdrowotną.
Następnie wszyscy przeszliśmy na stołówkę, gdzie już czekały na nas łakocie przygotowane wcześniej.
To był fantastycznie, a przede wszystkim zdrowo spędzony Pierwszy
Dzień Wiosny. Organizatorem całego dnia był Samorząd Uczniowski naszej szkoły
pod opieką p. Agnieszki Morawskiej.
/R/
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