Śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim

Jesteście grupą ludzi, która nie kupuje bierności
18 stycznia w Radzyniu Podlaskim odbyła się „XIII Zima w Mieście 2017” …śladami Powstania Styczniowego.
Celem tegorocznej imprezy, organizowanej przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO,
było m.in. uczczenie 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i jego bohaterów oraz uatrakcyjnienie
czasu wolnego osobom pozostającym w domu w okresie ferii zimowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem
sprawowali: Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek,
natomiast patronatem medialnym imprezę objął ogólnopolski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny „Poznaj Swój
Kraj”.
Uroczyste rozpoczęcie imprezy odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. – Nie przypadkowo
naszą imprezę rozpoczynamy w tym miejscu. Szkoła, w której właśnie się znajdujemy nosi imię Bohaterów
Powstania Styczniowego – rozpoczął Robert Mazurek, opiekun koła turystycznego w liceum, a zarazem
koordynator przedsięwzięcia. Następnie powitał uczestników imprezy wraz z opiekunami, a także przybyłych gości:
Wiceburmistrza Radzynia Podlaskiego Tomasza Stephana, Przewodniczącego Rady Miasta Radzyń Podlaski
Adama Adamskiego, Prezesa Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim Bogdana Fijałka, Dyrektor SP nr 1
Danutę Bukryj-Pałkę, a także Dyrektor I LO Ewę Grodzką. – Bardzo cieszę się, że chcecie aktywnie i ciekawie
spędzać ferie zimowe. Podziękujcie swoim opiekunom, za to że poświęcają swój wolny czas, byście mogli tutaj się
spotkać – zwrócił się do młodzieży wiceburmistrz T. Stephan. – Jestem pod ogromnym wrażeniem liczby osób
biorących udział w tej imprezie. Obecni są przedstawiciele wszystkich radzyńskich szkół, ale też wielu
miejscowości z okolic naszego miasta. Dowodzi to tylko tego, że Radzyń Podlaski łączy nas wszystkich –
powiedział przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski Adam Adamski. Następnie głos zabrała dyrektor SP nr
1. – Witam Was w tym żywym pomniku Powstania Styczniowego. Wszystkim życzę powodzenia, zarówno w
konkursie jak i podchodach turystycznych. Bawcie się dobrze! – mówiła Danuta Bukryj-Pałka. Do życzeń
przyłączyła się również dyrektor I LO Ewa Grodzka, która następnie dodała: – Jesteście grupą ludzi, która nie
kupuje bierności, tylko wybiera aktywność. Jako organizatorzy cieszymy się, że przyjmujecie naszą ofertę.
Cieszymy się, że na hasło „XIII Zima w Mieście 2017” odpowiedziało ponad 200 osób reprezentujących 17 szkół.
Bardzo za to dziękujemy!
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy przeprowadzony został konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Następnie
młodzież wzięła udział w turystycznym podchodach śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim.
Głównym zadaniem uczestników było, na podstawie specjalnie przygotowanej mapki, odnalezienie 16. miejsc na
terenie miasta i wykonania przygotowanych zadań. Meta marszu została zlokalizowana w I LO.
W najmłodszej kategorii zwyciężyła Kinga Ochnio ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim, wśród
gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Karolina Kowalska z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, natomiast
w gronie szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się Karolina Deninis z I LO Radzyniu Podlaskim.
W rywalizacji szkół najlepsze były: Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim (opiekunowie Regina Mróz i
Sławomir Endraszko), Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim (opiekun Dorota Staroń) i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Borowiu (opiekun Tomasz Majczyna). Najlepsi w każdej kategorii wiekowej zdobyli nagrody
rzeczowe oraz puchary ufundowane przez burmistrza Jerzego Rębka i wójta Wiesława Mazurka. Ponadto
zwycięskie szkoły otrzymały roczne prenumeraty miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”.
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