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U Braci z Regimentów Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów

Książę, templariusze i odznaczeni
terespolscy bracia kurkowi

Przed kilkoma dniami na
swoim facebookowym profilu
Jacek Danieluk poinformował,
iż brał udział w nietypowych
rekolekcjach i uroczystościach
organizowanych w Drohiczynie dla Braci z Regimentów
Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów.

Honory dla terespolan
– Rozważaniom przewodniczył biskup senior diecezji
drohiczyńskiej, ks. bp Antoni
Pacyfik Dydycz. W trakcie
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W Drohiczynie terespolski burmistrz Jacek
Danieluk oraz m.in.
monarchista używający
tytułu książę Krzysztof
Konstanty Radziwiłł
i gen. Adam Majchrzak
zorganizowali rekolekcje
dla braci z Regimentów
Artylerii Książęcego
Domu Radziwiłłów,
w tym Bractwa Strzelców Kurkowych z Terespola.

Biskup, bracia kurkowi, arystokraci i burmistrz

rekolekcji sekretarz miasta Terespol Józef Paderewski został
odznaczony Komandorią Orderu św. Floriana – relacjonuje
burmistrz.
Dodaje, że także inni członkowie terespolskiego bractwa
zostali uhonorowani: Janusz

Kopczyński złotym medalem za zasługi dla artylerii
oraz awansowany do stopnia
podlejtnanta, natomiast Radosław Sebastianiuk i Przemysław Wróblewski zostali
odznaczeni srebrnymi medalami za zasługi dla artylerii.

Templariusze z bractwami kurkowymi

Jacek Danieluk zaznaczył,
iż w rekolekcjach wzięli udział
członkowie bractw strzelców
kurkowych z Terespola, Gdańska, Zabrza, Toszka, Ciechanowca oraz przeor generalny
Zakonu Rycerskiego Świątyni
Jerozolimskiej wraz z małżonką.

Wcześniej w terespolskiej
szkole gościł, jak to określono,
książę Krzysztof Konstanty
Radziwiłł, arystokrata i przedsiębiorca, który już w 1999 r.

został mianowany zwierzchnikiem Wojskowego i Szpitalnego
Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy
(templariusze).
Płk Adam Majchrzak, jak wynika z internetowych informacji,
dawniej był dyrektorem Biura
Logistyki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, następnie
jako generał został prezesem
Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich w RP. Przed prawie
czterema laty jako szef Artylerii
Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich organizował Nadbużański Przegląd Artylerii Czarnoprochowej w Terespolu.
W Drohiczynie doszło do spotkania współczesnych templariuszy z bractwami kurkowymi.
– Byłem tam jako jedyny samorządowiec, ale dobrze się czułem w tym towarzystwie – powiedział nam Jacek Danieluk.
Bractwa kurkowe są następcami organizacji pochodzącej ze
średniowiecznej Europy Zachodniej, gdy uczyły one mieszczan
posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów.
(Pim)

Szansa dla uzdolnionej młodzieży

Robert Wieczorek, dyrektor
małaszewickiego zespołu, poinformował nas, że na początku lutego
ogłoszono listę rankingową szkół,
które otrzymały akredytację Erasmusa+.
– Na tej liście znalazło się również nasze Technikum. Akredytację dla Liceum Ogólnokształcącego
otrzymaliśmy pod koniec ubiegłe-

Uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Małaszewiczach w 2021 r. uczestniczyli w zajęciach językowo-kulturoznawczych w Grecji

zagraniczne 30 uczniów technikum.
– Nie znamy jeszcze tylko terminu, być może również nastąpi to
na przełomie maja i czerwca lub
we wrześniu. Kwota przewidziana
na wyjazd uczniów technikum
również przekracza 60 tys. euro –
dyrektor nie ukrywa satysfakcji.
Na sukces małaszewickiego zespołu zareagował też w mediach

społecznościowych terespolanin,
Wojciech Mitura, radny powiatu
bialskiego.
– Zawsze popierałem i od kilku
lat wspieram małaszewicką szkołę
techniczną. Sponsoruję wraz z innymi ludźmi nagrody dla uczniów.
Tam jest jedyna w okolicy szkoła
branżowa, po której można otrzymać dobrą pracę – mówi radny.
Marek Pietrzela
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go roku kalendarzowego, jednakże certyfikat Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji wraz z umową
finansową przysłała w styczniu –
wyjaśnia dyrektor. Podkreśla, że
obydwie akredytacje obejmują lata
2021–27, co oznacza, że młodzież
z Małaszewicz rokrocznie będzie
wyjeżdżała na staże zagraniczne
oraz praktyki zawodowe za granicę, do Grecji i Włoch.
– Na ten rok szkolny planujemy dwa wyjazdy. Na przełomie
maja i czerwca uczniowie liceum
pojadą na zajęcia językowo-kulturoznawcze do Grecji. Kwota na
wyjazd wynosi około 60 tys. euro
i obejmuje wyjazd 20 licealistów
oraz pięć osób z kadry pedagogicznej, która też będzie uczestniczyła
w zajęciach – informuje Robert
Wieczorek.
Dodaje, że w tym roku planuje również wysłanie na staże
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Liceum Ogólnokształcące
i Technikum Zespołu
Szkół w Małaszewiczach
otrzymały akredytację
w ramach programu Erasmus+. Licealiści pojadą
na zajęcia językowo - kulturoznawcze do Grecji,
także uczniowie technikum zostaną wysłani na
staże zagraniczne.

Fot.Zespół Szkół w Małaszewiczach

Grecki magnes małaszewickiej szkoły

Wojciech Mitura,

Robert Wieczorek,

radny powiatu bialskiego

dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta

Nasza duma
Cieszy, że to nasz powiat bialski
prowadzi Zespół Szkół, z którego
uczniowie co roku jeżdżą do
Grecji. Dla wielu młodych ludzi to
jedyna szansa wyjazdu za granicę,
poznania świata. Piękna sprawa
jest ze szkołą branżową działającą
w ramach Zespołu Szkół im. Wł.
St. Reymonta. W jednej z klas
uczniowie mogą zyskać uprawnienia maszynisty, obecnie nie
ma lepszego zarobku u nas niż po
tej szkole. Z pewnością dzieciaki
znajdą pracę.

W krajowej elicie
Akredytacje to nowa formuła
wprowadzona dopiero w obecnej
perspektywie ﬁnansowej. Nasze
wnioski składane w ubiegłym roku
dla Liceum i Technikum otrzymały
przy ocenie formalnej odpowiednio 89/100 i 90/100 pkt, dzięki
temu traﬁliśmy na listę około 300
szkół w Polsce, które otrzymały
akredytację (w procesie rekrutacji
uczestniczą zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe
licea oraz technika).
BIA

