
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         OD REDAKCJI 
           Zanim złożymy Paostwu świąteczne 
życzenia - kilka słów od redakcji. 
       Koniec roku zbliża się wielkimi krokami.  
Jest to trudny rok dla nas wszystkich 
Koronawirus wywrócił życie wielu z nas do 
góry nogami. Zapewne wszyscy mamy dośd 
kwarantanny i zapewne wszyscy pragną 
powrotu do normalności, ale ta normalnośd 
pewnie jeszcze długo nie nadejdzie.  
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          Powoli uczymy się żyd w nowej rzeczywistości z maseczkami, obostrzeniami, z nauką zdalną, 
czasem pracą zdalną. Próbujemy się dostosowad do panujących warunków.  
         W takich czasach przyszło nam funkcjonowad. Częśd planów nie da się zrealizowad ze względu na 
panujące zakazy, cześd zostaje przekładana po bliżej nieokreślone terminy.  Uczymy się popularnego 
ostatnio słowa „zamiast”. Zamiast spotkao towarzyskich – kontakty internetowe. Zamiast czynnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, czy duchowym  -  Msze Święte transmitowane, koncerty, 
szkolenia, seminaria online. Powoli życie przenosi się do sieci.  
           Mimo obiektywnych trudności w Braosku udało się zrealizowad wiele przedsięwzięd. Postaramy 
się Paostwu przypomnied cześd z tych zrealizowanych oraz zapoznad z planowanymi w kolejnym - 
styczniowym numerze już w nowym roku.  Zapraszamy Paostwa do lektury. 

 

„Bóg zszedł na zietię, by uratować Adata pletię… 
I przyszedł na świat w dziecka postaci,  

aby nas zbawić – nas, swoich braci… 
Diabeł tu bardzo chciał w tyt przeszkodzić,  

ale nic z tego! Nie tógł nic zrobić. 
Anioł pasterzy, królów wybawił, jako obrońcę Bóg go postawił. 

Wzywajty zatet swego Anioła, gdy grozi diabeł, w pokusie woła.” 
 

Serdeczne życzenia zdrowych,  spokojnych, pełnych nadziei 
          Świąt Bożego Narodzenia życzą: 

 

Przewodniczący Rady Miasta      Burtistrz Miasta Brańsk 
           Edward Bolesta               Eugeniusz Koczewski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazda Betlejemska 

O gwiazdo betlejemska, zaświed nam na niebie 
Ja Cię szukam wśród nocy, ja tęsknię do Ciebie 
Prowadź mnie do stajenki, gdzie Chrystus złożony 
Bóg Człowiek z Panny Świętej, dla nas narodzony 
Prowadź mnie do stajenki, gdzie Chrystus złożony 
Bóg Człowiek z Panny Świętej, dla nas narodzony 

    Przepiękna kolęda, w której Gwiazda Betlejemska 
wskazuje drogę do Narodzonego Dzieciątka Jezus. 
Gwiazda Betlejemska jest to nazwa zjawiska na niebie, 
które według biblijnej Ewangelii Mateusza doprowadziło 
Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa 
Chrystusa w Betlejem. Jego interpretacje są różne, 
przypuszcza się, że mógł to byd jasny obiekt lub zjawisko 
astronomiczne. Każdego roku możemy obserwowad 
pewne zjawiska astronomiczne. Częśd z nich jest cykliczna, 
przy czym niektóre, tak jak Perseidy, powtarzają się nawet 
co roku. Są jednak takie zjawiska, które można 
obserwowad jedynie raz na kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet 
kilka tysięcy lat. Należy do nich tegoroczna, Wielka 
Koniunkcja Jowisza i Saturna. A inne będą obserwowały 
dopiero nasze wnuki. Gwiazda Betlejemska to nie mit czy 
legenda, ale rzeczywistośd. W najdłuższą noc roku 21 
grudnia na niebie można było obserwowad Gwiazdę 
Betlejemską. Oznacza to, że planety te ustawiły się prawie 
na jednej linii z Ziemią i dla obserwatorów stanowiły 
niemal jeden punkt. Ostatnio tak blisko siebie były 4 marca 
1623 roku. Jowisz i Saturn pozostaną w zbliżeniu jeszcze 
przez kilka dni, jednak z każdym dniem ich odległośd 
kątowa będzie rosła. W koocu planety się od siebie oddalą. 
Koniunkcja będzie jeszcze na pewno widoczna w Wigilię. 

                   Pojawiły się zdjęcia tego niezwykłego zjawiska. 
 

 
 

          Znajomi poprosili Kowalskiego, aby, tak jak rok 

wcześniej, przebrał się za Mikołaja i rozdał ich 

dzieciom prezenty. Żona nie jest zachwycona tą 

propozycją i mówi: 

– Zanim dasz im prezenty, zapytaj wcześniej, czy są 

zdrowe. W ubiegłym roku zaraziłeś się ospą, 

szkarlatyną i świnką, a w tym możesz załapać 

covida. 

 

       2                  grudzień /2020                                                       biuletyn informacyjny –   BRAŃSKIE WIEŚCI  

MONOGRAFIA NASZEGO BRAŃSKA 
Pojawiła się szansa na wydanie w przyszłym 

roku monografii historycznej miasta Brańska, ze 

znaczącym udziałem środków unijnych. Czym jest 

monografia? To praca naukowa omawiająca jakieś 

zagadnienie, w tym przypadku przeszłość miasta, w 

sposób całościowy. Polega na zebraniu i omówieniu 

dostępnych informacji dotyczących zagadnienia. 

Zazwyczaj ma postać książki. W okolicy Brańska kilka 

gmin ma już opracowania, w większym lub mniejszym 

stopniu odpowiadające kryteriom monografii. Wysoko 

oceniane są monografie Bociek i Rudki (2 wydania), 

słabiej Bielska Podlaskiego. Najmniejszą wartość 

poznawczą mają opracowania o gminie Brańsk, tak jak 

i o gminie Wyszki i gminie Bielsk Podlaski (wersja 

internetowa), zaś o Orli ukazało się kilka opracowań, 

ale nie ma jeszcze całościowej monografii. 

Brańsk także posiada szereg opracowań 

problemowych, w formie artykułów (głównie 

autorstwa Zbigniew Romaniuka, Jana Siedleckiego, 

Adama Dobrońskiego i in.). Odrębnych publikacji 

doczekały się Zespół Szkół, Gminna Spółdzielnia, 

Koło Łowieckie „Żuraw”. W Legnicy wydano 

wspomnienia Henryka Niemyjskiego pt. „Mój 

Brańsk”. Za granicą wydano kilkusetstronicową 

„Księgę Pamięci Brańska” (Nowy Jork 1948 i 2017), 

w Izraelu ukazało się obszerne opracowanie o 

partyzantach w brańskich lasach, w Argentynie 

wspomnienia brańszczanina Karasika, który 

wyjechał z miasta ponad sto lat temu. Nadal nie ma 

natomiast opracowania całościowego przeszłości 

miasta, chociaż oczekiwania społeczne są od dawna. 
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            Historyk zapytany o monografię powiedział, że 

Brańsk zalicza się do ośrodków, które mają najlepiej 

przebadaną przeszłość. Zgłaszana potrzeba 

opracowania była niemożliwa ze względu na brak 

środków na druk, nie było też dostatecznej 

determinacji u władz miasta. Siedem lat temu było już 

bardzo blisko wydania, ale czas na opracowanie książki, 

narzucony przez instytucję rozdzielającą środki unijne, 

okazał się za krótki. Poważną barierę stanowi 

zgromadzenie zachowanego materiału historycznego, 

jego selekcji i opracowania, dotarcia do 

dotychczasowych opracowań wydanych w różnych 

językach. Praca nad monografią to minimum kilka, 

kilkanaście lat. Techniczne pisanie pracy to wiele 

miesięcy. Znaleźć osobę, która zna temat i zechce 

poświęcić temu część swego życia nie jest łatwo. 

Badacz musi znać zasoby archiwów w Polsce, Rosji, w 

Niemczech, Stanach Zjednoczonych, litewskich i 

białoruskich. Przejrzeć prasę archiwalną (setki 

roczników pism i gazet), całą dotychczasową 

historiografię dotyczącą Brańska i regionu, 

przeprowadzić wywiady z wieloma osobami. W 

województwie podlaskim badaczy, którzy mogliby 

ewentualnie sprostać zadaniu jest ledwie kilku. Badania 

są bardzo kosztowne (wyjazdy do archiwów i bibliotek, 

pobyty, kopiowanie dokumentów). Zdecydowanie 

najwięcej środków finansowych pochłonie jednak 

drukarnia. 

               Pisanie monografii nie polega na przepisaniu i 

opisaniu wszystkiego co się zachowało i co było. To 

wybór treści. Gdyby próbować zamieścić wszystkie 

dokumenty i pamięć wszystkich osób o Brańsku, to 

zajęło by to około miliona stron. Pieniędzy zapewne 

starczy tylko na kilkaset. Siłą rzeczy, proporcjonalnie 

do epok i okresów historycznych, proporcjonalnie 

opisać należy procesy, zdarzenia i postacie ważne dla 

miasta. Uczciwie, bez emocji, czy popadania w 

zachwyty. Realizm jest bardzo ważny, bo chodzi o 

prawdę, by z dorobku przodków mogły korzystać 

przyszłe pokolenia. Jak mawiał Cyceron – historia 

magistra vitae est.                                        Zbigniew Romaniuk 

         To ostatnia szansa, aby do pisania wykorzystane 

zostały też nasze zasoby domowe. Każdy kto ma 

wspomnienia, pamiętniki, dokumenty, zdjęcia 

dotyczące naszego miasta, proszony jest bardzo o ich 

udostępnienie do skopiowana przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Brańsku. Gwarantujemy szybki zwrot, 

zazwyczaj „od ręki”.                              

 

MIEJSKI KONKURS  
NA LOGO MIASTA BRAŃSK 

     W listopadzie Burmistrz Miasta Brańsk i 

dyrektor MOK w Brańsku ogłosili konkurs na 

logo miasta. Konkurs trwał do 15 grudnia b.r. 

             Przedmiotem konkursu było 

zaprojektowanie logo, które stanie się oficjalną 

identyfikacją graficzną  miasta Brańsk. Założenia 

regulaminowe mówią, że stworzone logo 

powinno:  

• kojarzyć się z Brańskiem,  

• być oryginalne i nowoczesne,  

• być uniwersalne i umożliwiać 

wykorzystywanie go w różnorodny sposób.  

Stworzone logo może, ale nie musi:  

• nawiązywać do herbu miasta Brańsk,  

• poza znakiem graficznym zawierać hasło 

nawiązujące do Brańska lub nazwę „Brańsk”. 

 

      Na konkurs wpłynęło osiem projektów 
zgodnych z wymaganiami regulaminu. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie 
nagród finansowych odpowiednio w kwotach:   

1 000 PLN za I miejsce,   
500 PLN za II miejsce i   
300 PLN za III miejsce.   

nastąpi według regulaminu po 15 stycznia 2021 
roku.  

O wynikach konkursu poinformujemy na łamach 
styczniowego numeru biuletynu. 
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   Miasto Brańsk i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku realizują projekt 
„Brański Klub Seniora”. Prace przy adaptacji sali w budynku na ulicy Binduga są na 
ukończeniu.  Zapraszamy kobiety, które ukończyły 60 r.ż. oraz mężczyzn, którzy 
ukończyli 65 r.ż. zamieszkujących na terenie Miasta Brańsk do aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, społecznych 
organizowanych w różnych panelach tematycznych. 
Obszerny artykuł o klubie seniora zamieścimy w styczniowym numerze. 

Uroczystość Złotych Godów 
        Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat 

życia. Z uwagi na panujący stan epidemii w tym roku Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

od prezydenta Polski oraz upominki od Burmistrza Miasta pana Eugeniusz Tomasza Koczewskiego do swoich 

domów. Burmistrz Dostojnym Jubilatom złożył życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i pogody ducha. 

Kolejnych wspólnych lat w otoczeniu najbliższych, miłości i wzajemnego szacunku Państwu: 

Annie i Czesławowi Dernowskim 
Teresie i Kazimierzowi Kalinowskim 
Marii i Janowi Niewińskim 
Marii i Stanisławowi Pawłowskim 

REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO „ BRAOSKIE WIEŚCI” 

Miejski Ośrodek Kultury w Braosku, tel .85 6789 665, 514 025 160  mok.bransk@gmail.com 

Urząd Miasta Braosk, tel. 85 7375940, 85 7375005 

UWAGA! 

ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA BRAŃSK 

tylko w wersji elektronicznej 
dostępna na stronie miasta 

https://bransk.um.gov.pl/aktualnosci.html 
 


