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GMINA ORLA

23 lipca br. pod Orl¹,
nieopodal Bielska Podla-
skiego w miejscu, gdzie ju¿
jesieni¹ przysz³ego roku sta-
nie nale¿¹ca do szwedzkie-
go giganta - koncernu IKEA
nowoczesna fabryka p³yt
HDF, zosta³a ods³oniêta
pami¹tkowa tablica. Ofi-
cjalnie rozpoczêto prace
nad t¹ wart¹ 160 mln euro
inwestycj¹. 

W uroczystoœci roz-
poczêcia budowy fabryki
IKEA wziêli udzia³ Mar-
sza³ek Sejmu RP Grze-
gorz Schetyna, wicepre-
mier i minister gospodar-
ki Waldemar Pawlak. mar-
sza³ek województwa podla-
skiego Jaros³aw Dworzañ-
ski, wojewoda Maciej
¯ywno oraz podlascy parla-
mentarzyœci .

Marsza³ek Schetyna,
dziêkuj¹c wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e
jedna z najbardziej znanych
firm meblarskich na œwiecie
zdecydowa³a siê wybudo-
waæ swoj¹ fabrykê na Pod-
lasiu, wspomnia³ o roli Wal-
demara Pawlaka, Macieja
¯ywny i Jaros³awa Dwo-
rzañskiego.

- Ta decyzja pokazuje
innym firmom, ¿e mo¿na
inwestowaæ w tym regionie,
w tak trudnych infrastruktu-
ralnie warunkach.

IKEA rusza z budow¹ fabryki w Orli
- Uda³o siê zbudowaæ

dobr¹ jakoœæ wspó³pracy
miêdzy administracj¹ samo-
rz¹dow¹ i rz¹dow¹.  Nam
wszystkim, uda³o siê zbudo-
waæ porozumienie dla spra-
wy. Wszystko jest mo¿liwe.

Waldemar Pawlak po-
wiedzia³, ¿e budowa fabry-
ki w gminie Orla jest przed-
siêwziêciem wyj¹tkowym z
powodu swojej skali, ale te¿
dlatego, ¿e rozpoczynana
jest w czasie kryzysu.

Jak przypomnia³ wi-
cepremier, w tej chwili Pol-
ska jest najwiêkszym w Eu-
ropie dostawc¹ dla koncer-
nu IKEA i jednoczeœnie dru-
gim na œwiecie. - Dziêki
wspó³pracy, ju¿ wkrótce
mo¿emy byæ najwiêkszym
partnerem szwedzkiego gi-
ganta.

- Liczê, ¿e bêdziemy
wspólnie tworzyæ klimat, ¿e
Europa i œwiat bêd¹ w ka¿-
dym zak¹tku naszego kraju
- doda³ Waldemar Pawlak.

Od 2011 r. firma bê-
dzie wytwarzaæ do 250 000
m szeœc. lekkich, niskoemi-
syjnych produktów dla prze-
mys³u meblarskiego. Pro-
dukcja ultralekkich paneli
HDF Green-Light w oparciu

o nowy proces technolo-
giczny gwarantuje lepsze
w³aœciwoœci produktu,
ni¿sz¹ wagê oraz redukcjê
kosztów. Inwestor otrzyma
dofinansowanie ze œrod-
ków unijnych dla projek-
tów o du¿ym znaczeniu
dla gospodarki z sektora
produkcyjnego.

Inwestycja bêdzie
samowystarczalna energe-
tycznie, firma planuje kosz-
tem ok. 40 mln euro budo-
wê instalacji.

Pocieszaj¹ce jest to,
¿e inwestorzy dostrzegaj¹
nie tylko najbardziej rozwi-
niête gospodarczo regiony,
ale id¹ tak¿e na tzw. œcianê
wschodni¹. To dobra lokali-
zacja do przysz³ej ekspansji
na rynki wschodnie - do Ro-
sji, na Ukrainê czy Bia³oruœ.

W powstaj¹cej fabry-
ce na pocz¹tek pracê znaj-
dzie 230 osób. Kolejne miej-
sca pracy powstan¹ u pod-
dostawców. Docelowo ma
ich byæ ok. 2 tys.
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foto: PI-PO

BIA£OWIE¯A

Wed³ug tradycji daw-
nych S³owian, Noc Kupa³y ,
Sobótka, czy po prostu Ku-
pa³a to jedno z najwa¿niej-
szych œwi¹t naszych przod-
ków . Obchodzone jest pod-
czas letniego przesilenia,
czyli w najkrótsz¹ noc roku.
Tradycja ta nadal jest ¿ywa
i kontynuowana w Bia³owie-
¿y ju¿ od 26 lat .

Moja tegoroczna wy-
prawa na Kupa³ê obfitowa-
³a w niema³y stres, momen-
tami w chwile zw¹tpienia ,
kiedy kr¹¿yliœmy po puszczy
i nie potrafiliœmy zaleŸæ w³a-
œciwej drogi do Bia³owie¿y.
Tak bywa kiedy cz³owiek za

bardzo zaufa technice, w
tym przypadku GPSowi .
Lecz nasz trud siê op³aci³ i z
tylko ma³ym opóŸnieniem
dotarliœmy do bia³owieskie-
go amfiteatru . Ju¿ na sa-
mym pocz¹tku, zaskoczy³a
mnie wielkoœæ tej imprezy
oraz iloœæ zgromadzonych
ludzi z ca³ego, naszego wo-
jewództwa. Bo¿ena i Leszek
pochodz¹cy z KuŸnicy Bia-
³ostockiej i Bia³egostoku ,
tak komentowali tê imprezê.

„Na pewno jest to
wielka szansa dla Bia³owie-
¿y na sprowadzenie turystów
i pokazanie im ciekawej
folklorystycznej imprezy.”
Na moje pytanie, czy Noc

Kupalle po raz 26
Kupa³y mo¿e byæ alterna-
tyw¹ dla Walentynek (Noc
Kupa³y wed³ug dawnych
mitów by³a œwiêtem nie tyl-
ko mi³oœci, ale równie¿
ognia , wody , s³oñca , ksiê-
¿yca równie¿ urodzaju i
p³odnoœci ) tak odpowie-
dzieli :

„Noc Kupa³y w ja-
kimœ stopniu mo¿e staæ siê
alternatyw¹, któr¹ trzeba
pielêgnowaæ i przekazaæ
m³odszym.” Moje kolejne
pytanie, dotyczy³o tradycji
przedchrzeœcijañskich, czy
maj¹ one wp³yw na zainte-
resowanie t¹ imprez¹ przy-
jezdnych? Tak na to pytanie

odpowiedzieli moi rozmów-
cy. „Ca³a ta tradycja pogañ-
ska na pewno wp³ywa na tu-
rystów i ich chêæ poszerze-
nia wiedzy na temat daw-
nych obrzêdów i obyczajów.
Podczas mojej krótkiej roz-
mowy z tymi turystami nie
mog³em siê nie spytaæ jak t¹
imprezê odbieraj¹ ludzie
starsi a jak m³odzie¿ .

Jesteœmy osobami w
œrednim wieku i bardzo po-
doba siê nam ta impreza.
Widzimy tu te¿ du¿o m³o-
dzie¿y , wiêc oni te¿ znaj-
duj¹ coœ dla siebie . Bo¿ena
i Leszek to nie jedyni moi
rozmówcy podczas tego

Cd. str. 8
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NAREW       NAREW       NAREW         NAREW

Dni Narwi 2010

W dniach 23 i 24 lip-
ca 2010 roku odby³a siê naj-
wiêksza tegoroczna impreza
kulturalna Gminy Narew –
XI Dni Narwi. Uroczystoœci
zorganizowane przez Na-
rwiañski Oœrodek Kultury
odbywa³y siê w tym roku na
stadionie sportowym w Na-
rwi. Tradycyjnie ju¿ Dni Na-
rwi otworzyli Wójt Gminy
Narew Jakub Sadowski,
Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Narew Eugeniusz Du-
dzicz, a tak¿e radny Sejmi-
ku Województwa Podlaskie-
go Miko³aj Janowski oraz
oczywiœcie dyrektor NOK
Tamara Juszkiewicz. Dru-
giego dnia Narew odwiedzi³
równie¿ wicestarosta haj-
nowski Jerzy Sirak.

Podczas XI Dni Na-
rwi przed publicznoœci¹ wy-
st¹pi³y zespo³y muzyczne,
które do póŸnych godzin
nocnych bawi³y przyby³ych

na stadion goœci. Uroczysto-
œci wspaniale poprowadzi³
Pan Marek Skomorowski,
który zachêca³ wszystkich
przybywaj¹cych
do wspólnej za-
bawy.

J a k o
pierwszy wyst¹-
pi³ m³odzie¿owy
zespó³ £una z
Bia³egostoku,
który wykona³
kilka tradycyj-
nych piosenek
bia³oruskich i
ukraiñskich. Na-
stêpnie wyst¹pi³
rodzimy, m³odzie¿owy ze-
spó³ Zaranoczka z pobliskiej
£osinki, prowadzony przez
Mariê Bubka. M³odzie¿ z

£osinki tak¿e zaprezentowa-
³a publicznoœci kilka skocz-
nych piosenek ze swojego
nowego repertuaru.

Przyby³a publicznoœæ
mog³a wzi¹æ udzia³ w kon-

kursie wiedzy o Narwi, w
którym g³ówn¹ nagrod¹ by³
obiad dla dwóch osób w
nowo otwartej restauracji w
Narwi. Nastêpnie wyst¹pi³
m³odzie¿owy duet Sara i
Dominika, dzia³aj¹cy przy
Narwiañskim Oœrodku Kul-
tury.

Z koncertem wyst¹pi-
³a tak¿e dobrze znana
wszystkim grupa Art Pronar.
Zespó³ zaprezentowa³ swój
bogaty repertuar piosenek,
które porwa³y publicznoœæ
do zabawy. Uroczystoœci
pierwszego dnia zosta³y za-

koñczone zabaw¹ taneczn¹
pod go³ym niebem, podczas
której przygrywa³y zespo³y
Servis, Narva oraz Be Hap-
py.

Drugi dzieñ XI Dni
Narwi rozpoczê³y wystêpy
najm³odszych zespo³ów i
grup m³odzie¿owych, które
uczêszczaj¹ na zajêcia do
Narwiañskiego Oœrodka
Kultury. Przed publicznoœci¹
zaprezentowa³a siê grupa
wokalna prowadzona przez
Pani¹ Magdê W³odarczyk
oraz dzieciêcy zespó³ ta-
neczny. Grupie wokalnej
wspaniale akompaniowa³
Pan Oleg Kobzar.

Publicznoœæ mog³a
tak¿e wys³uchaæ piosenek w
wykonaniu Teatru Pozytyw,
który dzia³a przy Narwiañ-
skim Oœrodku Kultury pod
kierunkiem Pani Ewy Ali-

mowskiej.
Bardzo dobrze zapre-

zentowa³ siê równie¿ przy-
by³y z Bielska Podlaskiego
zespó³ Dekada Band, wyko-

nuj¹cy tra-
dycyjne bia-
³oruskie i
ukraiñskie
piosenki, jak
równie¿ do-
brze znane
p o l s k i e
utwory. Nie-
co mocniej-
s z e g o
b r z m i e n i a
dostarczy³
publicznoœci

zespó³ Kackiller.
Podczas tegorocznych

Dni Narwi nie mog³o rów-
nie¿ zabrakn¹æ chóru Ra-

monka z £osinki, który pro-
wadzony jest przez dyry-
gentkê Mariê Bubka. Ze-
spó³ wykona³ kilka ukraiñ-
skich i bia³oruskich piose-
nek ludowych, ubarwiaj¹c
swój  wspania³y wystêp tañ-

cem.
Dzieci przyby³e na

stadion w Narwi mog³y tak-
¿e znaleŸæ dla siebie wiele
atrakcji w postaci zje¿d¿al-
ni, stoisk z malowaniem
twarzy i bañkami mydlany-
mi oraz wystêpów klauna.
Podczas drugiego dnia prze-
prowadzono równie¿ dwa
konkursy dla nieco starszych
goœci, w których nagrodami
by³y obiady w nowo otwar-
tej restauracji w Narwi.

Najwiêkszymi atrak-
cjami tegorocznych XI Dni
Narwi by³y wystêpy Kaba-
retu Widelec oraz koncert
znanej grupy Akcent, która
porwa³a zebranych do
wspólnej zabawy. Publicz-
noœæ mog³a te¿ obejrzeæ po-
kaz fajerwerków.

Drugiego dnia uro-
czystoœci zakoñczy³a zaba-
wa taneczna podczas której
publicznoœci zagra³y rodzi-
me zespo³y muzyczne Nar-
va oraz Be Happy.

(pg)



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         3

Z  ZIEMI  BIELSKIEJ

W dniu 15 lipca, na
cmentarzu w Bielsku Podla-
skim, przed mauzoleum
Ofiarom Barbarzyñstwa od-
by³y siê uroczystoœci upa-
miêtniaj¹ce mêczeñsk¹
œmieræ 50 mieszkañców
Bielska Podlaskiego, zamor-
dowanych w Lesie Pilickim
przez niemieckiego okupan-
ta w 1943 r.

Po podniesieniu przez
harcerzy flagi na maszt przy
dŸwiêkach hymnu pañstwo-
wego, starosta bielski S³a-

womir Jerzy Snarski pokrót-
ce przypomnia³ sylwetkê œ.p.
ks. infu³ata Eugeniusza
Beszty-Borowskiego, bra-
tanka b³ogos³awionego ks.
Antoniego Beszty-Borow-
skiego. Starosta podkreœli³
zas³ugi najwierniejszego
opiekuna i stra¿nika pamiê-
ci pomordowanych przed 67
laty bielszczan, a tak¿e wy-
mieni³ jego zwi¹zki z ro-
dzinnym miastem. Nastêp-
nie Krzysztof Jurgiel, pose³
na Sejm RP, starosta wraz z
przewodnicz¹cym Rady Po-

Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 67. rocznicê
mordu w Lesie Pilickim

wiatu Adamem Mironem
£êczyckim, z³o¿yli kwiaty i
zapalili znicz na grobie ksiê-
dza. Przedstawiciele wszyst-
kich przyby³ych instytucji, w
tym starosta bielski i prze-
wodnicz¹cy rady, wójtowie
gmin Bielsk Podlaski i Wy-
szki, oraz zak³adów pracy i
szkó³ z³o¿yli wieñce i wi¹-
zanki kwiatów na grobach
pomordowanych. Uroczyst¹
mszê œwiêt¹ w ich intencji
odprawi³ ks. Janusz Szy-
mañski, wikariusz tutejszej

Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego.
Nawi¹zuj¹c do najwy¿szej
ofiary – ofiary ¿ycia – ponie-
sionej przez kwiat bielskiej
inteligencji wraz z ca³ymi
rodzinami, ks. Szymañski
rozwin¹³ znaczenie poszcze-
gólnych s³ów dewizy „Bóg,
Honor, Ojczyzna”

Mimo panuj¹cego
uci¹¿liwego skwaru, obcho-
dy zgromadzi³y niema³¹ rze-
szê bielszczan, a tak¿e osób
spoza Bielska Podlaskiego.
Wielu z przyby³ych, korzy-
staj¹c z podstawionego spe-

cjalnie autokaru uda³o siê na
polanê uroczyska Osuszek.
W krótkim wyst¹pieniu
przewodnicz¹cy £êczycki
odczyta³ m.in. fragment roz-
plakatowanego po dokona-
nym mordzie og³oszenia, w
którym Niemcy napisali, ¿e
we wszystkich miastach po-
wiatowych okrêgu Bia³y-
stok, tj. Bia³ystok, Bielsk
Podlaski, Grajewo, Grodno,
£om¿a, Sokó³ka, Wo³ko-
wysk, rozstrzelano „po 19
osób ze œrodowiska lekarzy,
adwokatów, urzêdników
miejskich i nauczycielstwa
wraz z ich rodzinami, ponie-
wa¿ byli oni stronnikami
b¹dŸ te¿ uczestnikami pol-
skiego ruchu stawiania opo-
ru. Mienie rozstrzelanych
skonfiskowano”. Dalej za-
cytowa³ nieznane dot¹d sze-
rzej zeznania jednego z
oprawców, hitlerowca Wil-
helma Dommersdorfa: „Po
egzekucji Niemcy podeszli
do do³u z zastrzelonymi.
Zobaczyli dziewczynkê, lat
dwa lub trzy, która ¿ywa spa-
d³a do do³u i pe³za³a po cia-
³ach zamordowanych –
dziecko zosta³o natychmiast
zastrzelone”. Mog³a to byæ:
Barbara Morydz – lat dwa,
lub Danuta Zalewska – lat
trzy.

Na zakoñczenie uro-
czystoœci z³o¿ono kwiaty
pod krzy¿em modlitewnej
pamiêci oraz przy tablicach
upamiêtniaj¹cych pozosta³e
ofiary wszystkich hitlerow-
skich mordów dokonanych
w tym miejscu kaŸni.

PI-SBP

2 lipca br. nauczycie-
le Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych im. Jana Paw³a II w
Bielsku Podlaskim zorgani-
zowali, ju¿ po raz drugi, fe-
styn integracyjny, maj¹cy na
celu prezentacjê szko³y i jej
integracjê ze œrodowiskiem
lokalnym. Promocja szko³y,
w formie uroczystoœci z
udzia³em dzieci i m³odzie¿y
z bielskich placówek, okaza-
³a siê du¿ym sukcesem. T³u-

my zgromadzonych bielsz-
czan potwierdzi³y has³o fe-
stynu „Z tob¹ chcê ogl¹daæ
œwiat”.

Gospodarze zaprezen-
towali swe umiejêtnoœci ar-
tystyczne, jak i kulinarne.
By³o wiêc coœ dla cia³a i
duszy. Mo¿na by³o równie¿
nabyæ pami¹tki wykonane
przez uczniów i nauczycieli
ZSS. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³a siê loteria fan-

towa, jak te¿ stoisko, przy
którym panie malowa³y
dzieciêce buzie. Zgromadze-
ni mieli okazjê z bliska obej-
rzeæ wóz stra¿y po¿arnej,
b¹dŸ wzi¹æ udzia³ w konkur-
sie „Bezpieczeñstwo pod-
czas wakacji” przeprowa-
dzonym przez Powiatow¹
Komendê Policji w Bielsku
Podlaskim.

Pieni¹dze pozyskane
dziêki hojnoœci uczestników
festynu zosta³y przekazane
na konto Towarzystwa Przy-
jació³ Dzieci, dzia³aj¹cego
przy placówce. Przeplataj¹-
ce siê miêdzy sob¹ wystêpy

„Z tob¹ chcê ogl¹daæ œwiat”
uczniów ze szkó³, dzieci z
przedszkoli oraz gospodarzy
pozwoli³y dostrzec równoœæ.
Równoœæ, której wszyscy
oczekujemy i potrzebujemy.

Tak du¿e przedsiê-
wziêcie promuj¹ce placów-
kê wymaga³o wsparcia ze
strony wielu osób. Podziê-
kowania skierowano do sta-
rosty bielskiego S³awomira
Jerzego Snarskiego. Zgro-
madzeni us³yszeli nastêpuj¹-

ce s³owa: – Dobry i dbaj¹cy
gospodarz zawsze ma na
celu poprawê jakoœci swego
gospodarstwa. Zgodnie z t¹
myœl¹ dwa lata temu nasta³y
wielkie zmiany. Placówka
zosta³a przeniesiona do no-
wego, ca³kowicie odnowio-
nego budynku przy ul. Woj-
ska Polskiego. Zespó³ Szkó³
Specjalnych otrzyma³ imiê
Jana Paw³a II oraz, przy
wspólnych staraniach, miej-

sce pamiêci o Ojcu Œwiêtym
– Izbê Patrona. Zmieni³ siê
równie¿ wizerunek terenu
wokó³ szko³y. Budynek pla-
cówki zyska³ now¹, piêk-
niejsz¹ szatê oraz nowe
mo¿liwoœci dla uczniów. To
sta³a przychylnoœæ i wspar-
cie z zewn¹trz w podejmo-
wanych dzia³aniach zapew-
nia rozwój tego Zespo³u
Szkó³.

Uczniowie ZSS za-
wsze mog¹ liczyæ na pomoc
ludzi o wielkich sercach,
bielskim instytucjom i
przedsiêbiorstwom.

PI-SBP

20 lipca br. Zarz¹d
Województwa pod przewod-
nictwem marsza³ka Jaros³a-
wa Dworzañskiego zatwier-
dzi³ do realizacji 14 projek-
tów, które uzyska³y pozy-
tywn¹ ocenê ekspertów w
konkursie dla ma³ych i œred-
nich firm, które chc¹ inwesto-
waæ w rozwój turystyki.

Marsza³kowie skiero-
wali tak¿e do realizacji kilka-
naœcie projektów, zg³oszo-
nych przez lokalne grupy
dzia³ania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-

Wa¿ne decyzje Zarz¹du Województwa  Podlaskiego
skich.

Dofinansowanie otrzy-
maj¹ m. innymi: gmina Cze-
remcha na remont œwietlicy w
Stawiszczach, gmina Narew na
remont œwietlicy w Tyniewi-
czach Du¿ych, gmina Narewka
na œciankê wspinaczkow¹, gmi-
na Orla na remont œwietlicy w
Malinnikach, gmina Hajnówka
na remont œwietlicy w Starym
Berezowie, gmina Kleszczele
na remont œwietlicy w Daszach,
gmina Dubicze Cerkiewne na
remont œwietlicy w Koryci-
skach, gmina Czy¿e na remont

œwietlicy w Klejnikach i gmi-
na Boæki na remont boiska
szkolnego.

Zarz¹d postanowi³ te¿
przyznaæ Odznaki Honorowe
Województwa Podlaskiego.
Wœród wyró¿nionych znaleŸ-
li siê Alla Gryc, zas³u¿ona w
popularyzowaniu wiedzy o
Hajnówce i Romuald Twar-
dowski – znany kompozytor i
popularyzator muzyki, od
wielu lat przewodnicz¹cy jury
Miêdzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Cerkiewnej.

JK
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600 lat po Wielkiej
Bitwie, z nieba la³ siê taki
sam ¿ar, jak w 1410roku.
Oko³o 150 tysiêcy widzów,
ponad dwa tysi¹ce rycerzy
chor¹gwi polskich i krzy¿ac-
kich. „I my tam byliœmy
miód i wino piliœmy”. Dwa
dni w innym œwiecie. Ba! W
innej rzeczywistoœci, w in-
nym wymiarze. (Tylko upa³
taki sam.) Pi¹tek. Docz³apu-
jemy siê do Nidzicy oko³o
po³udnia. Gotycki zamek w
którym przyjedzie nam no-

cowaæ przyjemnie otula nas
ch³odem murów. Na dzie-
dziñcu, przed siedzib¹ tam-
tejszego Bractwa Rycerskie-
go, jeden z rycerzy poleruje
zbrojê. Obrazek zaiste ma-
lowniczy. Szkoda, ¿e robi to
za pomoc¹ szlifierki tarczo-
wej, która wizga jak upiór.
Kwaterujemy siê na ostat-
nim piêtrze jednej z dwóch
wie¿ zamkowych. Widok z
okien zapiera dech w pier-
siach, a mo¿e to tylko za-
dyszka po pokonaniu niezli-
czonej iloœci schodów?. Nie
wa¿ne, bo przecie¿ trzeba
szybko wskoczyæ pod prysz-

nic i jechaæ pod Grunwald!
Prysznicujê siê zatem i prze-
bieram w KIECKÊ. To pró-
ba generalna, sprawdzian
czy nie polegnê w niej, w
upale siêgaj¹cym 40 stopni.
Wychodzimy.

 Do Stêbarku dociera-
my oko³o godziny 13.00.
Korki na drodze - w normie.
Organizacja ruchu i parkin-

gi mile nas zaskakuj¹, bo
oczekiwaliœmy horroru. Jak
siê póŸniej okaza³o, przeczu-
cie nas nie myli³o.

Zamkniête dla zwie-
dzaj¹cych obozy Chor¹gwi
Rycerskich, tworz¹ enklawy
³adu i spokoju w rozedrga-
nym, ha³aœliwym morzu wi-
dzów. Zrobiliœmy parê zdjêæ

"zza p³ota", staraj¹c siê nie
byæ zbyt nachalnymi. Jednak
rycerze i bia³og³owy znosili
wszelkie inwigilacje ze sto-
ickim spokojem, niekiedy
tylko odrywaj¹c siê od zajêæ
celem zawrócenia bardziej
ciekawskiego widza (bo
przecie¿ wiadomo, ¿e wszel-
kiego typu ogrodzenia s¹ po
to, ¿eby je forsowaæ).

Jestem pe³na podziwu
dla tego niewzruszonego
spokoju, ja bym co ponie-
których "na plasterki..." ju¿
po pierwszych godzinach.

Nie wiem, mo¿e w tej œre-
dniowiecznej strawie jakieœ
dawne odpowiedniki valium
tudzie¿ belergotu mieli? Wy-
war z bielunia czy coœ...a
mo¿e to po prostu radoœæ z
uczestnictwa w tak wspania-
³ej inscenizacji znieczuli³a
ich i nastroi³a pob³a¿liwie do
œwiata zewnêtrznego? Mo¿-
liwe!

Zupe³nie inny klimat
czu³o siê w wiosce rzemieœl-
ników. Gor¹ca atmosfera,
nie by³a li tylko wynikiem
piekielnego upa³u. Handel,
ruch towaru, pieni¹dza (na
czas imprezy wprowadzono
te¿ specjalne, wymienne
monety). To siê czu³o.

Wszystkie stragany w
klimacie epoki, ¿adnych
daszków z napisem
'¯ywiec". Idziemy szerok¹,
piaszczyst¹ alej¹ wzd³u¿
kramów. S³ychaæ metalicz-
ny stukot. Zza zakrêtu wy-
³ania siê warsztat kowala.
Czeladnik pracuje miechem,
ogieñ buzuje. Kowal owi-
niêty skórzanym fartuchem,
w³aœnie k³adzie na kowadle
roz¿arzony kawa³ek metalu.
Po drugiej stronie kram ob-

legany przez panów. Na
drewnianych stojakach, lub
wprost wbite w ziemiê, mie-
cze, no¿e, sztylety, bu³a-
wy...Panom œwiec¹ siê oczy
gdy dotykaj¹ rêkojeœci, wa¿¹
w d³oniach piêknie wyko-
nan¹ broñ...Bajka! Prawda?
Co lepsza transakcja, koñ-
czona jest wychyleniem
kusztyczka miodu lub wód-
ki (mojego ma³¿onka nieste-
ty to ominê³o, musia³ odmó-
wiæ, bo tylko on ma prawo
jazdy). Panie wykorzystuj¹c
nieuwagê swoich "rycerzy",
nurkuj¹ w stertach stroi szy-
tych zgodnie ze œrednio-
wiecznym kanonem, przy-
mierzaj¹ bi¿uteriê, zachwy-
caj¹ siê zgrabnymi ci¿emka-
mi... A ja szukam straganów
³uczniczych. Sporo by³o te-
go...oj...ale tylko jeden przy-
ci¹gn¹³ moj¹ uwagê. Sta³am
na przeciw stojaka z ³ukami
i chyba musia³am zacz¹æ siê
œliniæ nieprzystojnie, bo
podszed³ do mnie w³aœciciel
kramu. -Szuka pani ³uku czy
strza³? -zagai³. -£uku. -wy-
krztusi³am. - Strzela³a ju¿
pani kiedyœ? -Nigdy. -wy-
szemra³am zawstydzona
(czy¿ mia³am mu wspomi-
naæ o moich ¿a³osnych har-
cach z ³ukiem wykonanym
z ga³êzi i strza³ami z trzcin?)
Po moim wyznaniu, nie pad³
na ziemiê, ani nie zaniós³ siê
rechotem, co poczytujê so-
bie za cechê wybitnego pro-
fesjonalizmu kupieckiego.
Popatrzy³ jedynie na moj¹
w¹t³¹ poniek¹d posturê i
mrucz¹c coœ pod nosem
zacz¹³ przebieraæ w stojaku.
-Hm..hm...naci¹g 13kg, na
pocz¹tek wystarczy! -zdecy-

dowa³ - podaj¹c mi prze-
piêkny ³uk ze zgrabnym
majdanem i wdziêcznie wy-
giêtymi ramionami. Pokaza³
mi jak mam go trzymaæ i de-

likatnie prowadz¹c moj¹
rêkê, sprawdzi³ jak mi idzie

naci¹ganie ciêciwy. Ale ja,
choæbym mia³a j¹ i zêbami
szarpaæ i tak ju¿ przepad³am.
Zakocha³am siê w tym ka-
wa³ku drewna. Magiczny to
zaiste artefakt. Dziêki niemu
dosta³am siê pod sam¹ ba-
rierkê odgradzaj¹c¹ pole bi-
twy od widzów. "-Przepuœæ-
cie t¹ pani¹, bo na pole bi-
twy pewnie idzie!". Ha...ha.

Obejrzeliœmy próbê
inscenizacji. Mimo, i¿ ryce-
rze nie wystêpowali w pe³-
nym rynsztunku, to ca³oœæ
by³a o wiele bardziej barw-
na i zaskakuj¹ca, ni¿ Bitwa
Sobotnia. Wszyscy bawili
siê wspaniale i tylko biedny
lektor co rusz piany dosta-

wa³, bo rycerstwo w pi¹tek
mia³o swoj¹ w³asn¹ koncep-
cjê bitwy, diametralnie ró¿n¹
od napuszonego patosu wer-
sji oficjalnej. Parê migawek
z próby: Wielki Mistrz w
he³mie wojsk pruskich i w
nader gustownych szelecz-
kach.

JeŸdŸcy stylizowani
na postacie z filmu „Avatar”.

Zaœ Jagie³³o, miast
dwóch nagich mieczy, zosta³
obdarowany dwoma fla-
szeczkami o najprawdopo-
dobnie wyskokowej zawar-
toœci (etykiet nie dostrze¿o-
no niestety). I jeszcze, "ba-
taliony ch³opskie", na tym
etapie nie do odró¿nienia -
nasze czy wrêcz przeciwne?

Chwila wytchnienia.
Atak!
Sobota.
Z Nidzicy wyjechali-

œmy oko³o godziny 8.00,
wiêc na Grunwald dotarli-
œmy bezkorkowo. Dziwili-

œmy siê jedynie tym, którzy
zostawiwszy samochody
przed Stêbarkiem, naginali
w kierunku pola bitwy, na
"autopiêtach". Kilka godzin
póŸniej zrozumieliœmy ich
taktykê, jednak na wykona-
nie odwrotu taktycznego

by³o ju¿ za póŸno. Co mo¿-
na powiedzieæ o ca³ej sobot-
niej imprezie? Gdybym
okreœli³a j¹ epitetami domi-
nuj¹cymi w mediach, by³o
by to bardzo niesprawiedli-
we w stosunku do ludzi, któ-
rzy w³o¿yli w ni¹ najwiêcej
serca, si³ i pasji - dla ludzi,
bez których ca³y ten spêd nie
mia³by racji bytu -Odtwór-
ców Historycznych. To co
le¿a³o w ich gestii, to na co
mieli wp³yw, zosta³o zorga-
nizowane perfekcyjnie!
Obozy Chor¹gwi, wioska
rzemieœlników, wszystko to
zachwyca³o dopracowaniem
do najdrobniejszych szcze-
gó³ów i przyci¹ga³o niesa-
mowitym ³adunkiem pozy-
tywnych emocji. W koñcu
robi³o wra¿enie, gdy pomi-
mo 40-stopniowego upa³u
wk³adali na siebie wa¿¹ce
nieraz po 40kg zbroje i szli
do bitwy z UŒMIECHEM, z
szalon¹ radoœci¹, ¿e to co
robi¹ ma sens. Nawet gdy w
przepiêknym stylu ola³o ich
harcerstwo i kobiety z
Bractw same musia³y toro-
waæ drogê dla Chor¹gwi, nie
zaczêli mordowaæ publicz-
noœci...(choæ ja, jako widz
sama bym parê paparazzich
przetr¹ci³a, szczególnie
tych, którzy bez pardonu
pchali siê na drogê, ³ami¹c
szyk id¹cych na pole bitwy
rycerzy, pêtali siê pod kopy-
tami konnicy lub darli pasz-
czê, rozmawiaj¹c bez u¿ycia
telefonu ze stoj¹cym o dwa
kilometry dalej znajomym).
40 stopni upa³u...tak dla
przypomnienia. Rycerze
mdlej¹, bitwy o ma³ego s³o-
nia nie wygrywaj¹ Krzy¿a-
cy (walkowerem). A teraz o
ministerstwie kultury, a w³a-
œciwie o gminie, która pie-
ni¹¿ki owego rozdyspono-
wa³a - do dnia dzisiejszego
nie mam pojêcia na co. Szlag

Bielszczanie pod Grunwaldem. Czyli „Grunwald 2010” – przemyœlenia widza.
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Bielszczanie pod Grunwaldem. Czyli „Grunwald 2010 – przemyœlenia widza.

mnie jeszcze trafia i pasja
nie "obsiad³a" wiêc ¿eby siê
nie rozwodziæ, to w punk-
tach napiszê: 1. 40 stopni
upa³u (¿ebyœcie nie zapo-
mnieli) 2. Ponad 100 tys. wi-
dzów i 2 tys. rycerzy(te¿ dla
przypomnienia). 3. Ani JED-
NEJ cysterny z wod¹ 4. JE-
DEN kranik, z którego mo¿-
na by³o czerpaæ wodê do
och³odzenia siê. Znakomity
sposób na zintensyfikowanie
handlu - zdesperowani lu-
dzie kupowali wodê mine-
raln¹ (zapamiêtaæ na przy-
sz³oœæ, w razie prowadzenia
ma³ej gastronomii) 5. JED-

NA toaleta dla niepe³no-
sprawnych, ¿eby nie by³o
zbyt ró¿owo - wysiad³a po
paru godzinach (brak wody).

Teraz kulturalna krzywa
wra¿eñ: 1. Podczas przemar-
szu rycerstwa na pole bitwy
z g³oœników lecia³o coœ w
rodzaju Szakiry zmiksowa-
nej z Clifem Richardem.
Mówiê wam. Nak³adane na
chrzest zbroi robi³o wra¿e-

nie piorunuj¹ce. 2. Pomy³ki
lektora dobija³y tych, którzy
zdo³ali przetrwaæ zmikso-
wan¹ Szakirê (mord ze
szczególnym okrucieñ-
stwem). 3. Telebim - cel jego
zainstalowania wci¹¿ pozo-
staje dla mnie zagadk¹.
Umieszczony w takim miej-
scu, ¿e ekran widzieli jedy-
nie ci, którzy i tak mieli nie-
ograniczony widok na pole
bitwy. Reszta nie widzia³a
ani bitwy ani obrazu z tele-
bimu. Czy¿by Polacy chcie-
li po prostu pochwaliæ
siê...¿e my te¿ mamy taki
ekran?  Ja rozumiem, ¿e nie-
mal przez ca³y tydzieñ, pod

Grunwaldem odbywa³y siê
koncerty muzyki dawnej, ale
umieszczenie w repertuarze
g³ównego dnia obchodów
rocznicy koncertu grupy
"Boys" to chyba zbyt wiel-
kie przegiêcie krzywej wra-
¿eñ. Mo¿e to by³o powodem
gwa³townej ewakuacji czê-

œci turystów i potwornego
korka? Przemyœlcie to ko-
chani na przysz³oœæ. Jest tyle

innych imprez, gdzie "Boy-
si" mog¹ zab³ysn¹æ. Czy
musz¹ to byæ akurat spotka-
nia sensu stricto HISTO-
RYCZNE i zadbajcie o to,
by nie sta³y siê "histerycz-
ne". No, to by by³o na tyle.
Raz jeszcze dziêkujê wszyst-
kim pasjonatom, ¿e mogli-
œmy prze¿yæ coœ tak wspa-
nia³ego, a tym „wierchusz-
kom” mogê jedynie powie-
dzieæ, ¿e mimo widocznych
wysi³ków, nie uda³o im siê
kompletnie pogr¹¿yæ ca³ej
imprezy i z pewnoœci¹ ja i
wielu, wielu innych powró-
ci pod Grunwald za rok.

Agnieszka Babulewicz

Cd. ze str. 4

Szpital
powiatowy w
Bielsku Pod-
laskim, jako
jedyna pla-

cówka s³u¿by zdrowia w
województwie podlaskim
otrzyma³ przed kilkoma
dniami Certyfikat Akredyta-
cyjny Centrum Monitorowa-

Szpital z gwarancj¹ œwiadczonych us³ug
nia Jakoœci w Ochronie
Zdrowia, który wa¿ny jest
do 7 czerwca 2013 r. Obec-
nie na liœcie szpitali z akre-
dytacj¹ znajduje siê 96 jed-
nostek z ca³ego kraju.

Certyfikat jest œwia-
dectwem spe³nienia obowi¹-
zuj¹cych norm pod wzglê-
dem standardów œwiadczo-

nych us³ug, zarz¹dzania jed-
nostk¹, przygotowaniem
personelu do opieki nad pa-
cjentem, a tak¿e sposobu
monitorowania zaka¿enia
szpitalnego, czy te¿ gospo-
darki odpadami niebez-
piecznymi.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿
standardy przyznawania

akredytacyjnego certyfikatu
jakoœci s¹ porównywalne ze
standardami europejskimi i
by placówka mog³a otrzy-
maæ taki glejt, musi spe³niæ
75% wszystkich standar-
dów, jakie zak³ada Centrum
Monitorowania Jakoœci w
S³u¿bie Zdrowia.

Certyfikat przyznany
bielskiej placówce opieki
zdrowia jest jednym z wielu
wyró¿nieñ zdobytych przez
ni¹ w ostatnich latach. Do-
wodzi to, i¿ us³ugi medycz-
ne w tym szpitalu œwiadczo-
ne s¹ na wysokim poziomie.

(ars)

 Apel Do Rolników

BOÆKI      BOÆKI      BOÆKI      BOÆKI      BOÆKI

S c h e t y -
nówka w Boækach otwarta!
Wojewoda Podlaski Maciej
¯ywno uroczyœcie przeci¹³
wstêgê w obecnoœci lokal-
nych w³adz samorz¹dowych
oraz licznie zgromadzonych
mieszkañców. Ci ostatni nie
ukrywali radoœci z faktu, ¿e

Otwarcie schetynówki w Boækach
poprawi siê komfort jazdy
oraz bezpieczeñstwo ruchu
dziêki tej inwestycji. "To dla
nas prawdziwe œwiêto, cze-
kaliœmy na tê inwestycjê od
wielu lat" - mówili miesz-
kañcy Bociek. Nowa droga
zosta³a poœwiêcona, a jej
w³odarz w osobie wójta Sta-

nis³awa Derehaj³o wyrazi³
s³owa podziêkowania na
rêce Wojewody Podlaskie-
go. Wojewoda Podlaski Ma-
ciej ¯ywno z kolei pogratu-
lowa³ wójtowi dobrze z³o¿o-
nego wniosku do Narodowe-
go Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych oraz zachê-

ca³ samorz¹d do udzia³u w
kolejnej edycji tego rz¹do-
wego programu. Po oficjal-
nej czêœci uroczystoœci,
wszyscy mieszkañcy oraz
zaproszeni goœcie udali siê
na poczêstunek. Spotkanie
umili³ wystêp zespo³u Kle-
kociaki.          PI – PUWwB
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GMINA BRAÑSK

11 lipca br. zorganizo-
wany zosta³ IV Festyn Ro-
dzinny Gminy Brañsk  prze-
biegaj¹cy pod ha-
s³em „Wakacje z
rodzin¹ 2010”. By³
on po³¹czony z
piknikiem histo-
rycznym „Poznaje-
my fragmenty hi-
storii Ziemi Brañ-
skiej”.

Tradycyjnie
ju¿ uroczystoœci
rozpoczê³a msza
œwiêta w brañskim
koœciele, odpra-
wiona przez duszpasterzy w
intencji mieszkañców i sa-
morz¹du gminy. PóŸniej
wszyscy udali siê nad pobli-
ski zalew Otapy w Kier-
snówku.

Piêkna pogoda, boga-
ty program pikniku oraz
wspaniali prowadz¹cy im-
prezê Agata Syczewska i
Krzysztof Puchalski sprawi-
li, ¿e spo³ecznoœæ brañska
spêdzi³a mile dzieñ. Atrak-
cji by³o naprawdê wiele.

Wójt Gminy Brañsk -
Krzysztof Jaworowski jeden

z pomys³odawców tego cy-
klicznego wydarzenia powi-
ta³ du¿¹ grupê mieszkañców
gminy, a tak¿e liczne grono
goœci, którzy przybyli nad
Nurzec, by razem œwiêtowaæ
i bawiæ siê. Nastêpnie w³o-
darz gminy, udekorowa³
nadanym przez Prezydenta
RP z³otym „Medalem za
d³ugoletni¹ s³u¿bê”  –Zdzi-
s³awê Iwañczuk – skarbnika
Gminy Brañsk, pracuj¹c¹ od

Radosny IV Festyn Rodzinny
41 lat w brañskim samorz¹-
dzie. Takim samym meda-
lem wyró¿nieni zostali te¿

inni samorz¹dowcy: z³otym
– Halina W¹¿, srebrnym –
Wojciech Jakubowski. Wójt
Krzysztof Jaworowski ten
srebrny medal, otrzyma³
wczeœniej z r¹k Wojewody
Podlaskiego podczas woje-
wódzkich obchodów XX –
lecia samorz¹du.

Podsumowanie do-
tychczasowej dzia³alnoœci
miejscowego samorz¹du za-
koñczy³a prezentacja multi-
medialna, przedstawiaj¹ca
20-letnie dokonania samo-
rz¹du i spo³ecznoœci gminy

opracowana przez Marka
Klepackiego.

W³adze Gminy
Brañsk nie zapomnia³y te¿ o
swych dorastaj¹cych miesz-
kañcach, przysz³oœci tej Ma-
³ej Ojczyzny, wyró¿niaj¹-
cych siê w nauce, sporcie i
w pracy na rzecz szko³y, te-
gorocznych absolwentach
szkó³ w gminie. Laureatami
wspó³zawodnictwa „Nasi
najlepsi uczniowie” zostali:

Joanna Mor-
tel, Anna Pie-
kutowska, Jo-
anna Guziak i
Monika Mar-
czuk (wszy-
scy z Publicz-
nego Gimna-
zjum im. Jana
Paw³a II w
Gliniku), Jo-

anna Kunicka, Aleksandra
Wróblewska, Marta ¯ura-
kowska i Karolina Jezierska

( P u b l i c z n e
Gimnazjum im.
Marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskie-
go w Oleksi-
nie), Beata Ku-
czyñska i San-
dra Szpakow-
ska (SP im. por.
Izydora Ko³a-
kowskiego w
Domanowie)
oraz Beata Ko-
czewska ( Szko-

³a Podstawowa w Domano-
wie – Filia w Œwirydach).
Kolejnymi wyró¿nionymi
byli: Mateusz Krasowski -
Filia w Koszewie, Patrycja
Kiersznowska – Filia w
Chojewie i Milena Antoszuk
(troje z SP w Holonkach)
oraz Paulina Fronc (SP w
Mniu)

W y m i e n i o n y c h
uczniów nagrodzili upomin-
kami, a rodzicom wrêczyli
podziêkowania Krzysztof
Jaworowski – Wójt Gminy i
Ryszard Wietoszko – Prze-

wodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Brañsk.

Sukces swych ko-
le¿anek i kolegów uczcili
uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Oleksinie
oraz SP w Holonkach
prezentacjami artystycz-
nymi, które nagrodzono
gromkimi brawami.

Zakoñczy³y one
czêœæ oficjaln¹ imprezy, a
rozpoczê³y czêœæ sportowo –
artystyczn¹. Jedni pluskali
siê w zalewie, inni brali
udzia³ w ró¿nego rodzaju
grach i konkursach, kolejni
zafascynowani muzyk¹
ogl¹dali wystêpy grup arty-
stycznych, a jeszcze inni roz-
grywali fina³y turniejów w
pi³ce no¿nej i siatkówce o
„Puchar Wójta Gminy
Brañsk”, którym kibicowa-
³a spora grupa mi³oœników
sportu. Dzieci przyci¹gnê³o
specjalnie otwarte na czas
imprezy Weso³e Miasteczko.

W miêdzyczasie w³a-
dze gminy, zaproszeni go-
œcie i zainteresowani histo-
ri¹ mieszkañcy gminy udali
siê na uroczysko Kumat po-
³o¿one w wid³ach rzek Nu-
rzec i Branka, nieopodal

Brañska. Tam
nast¹pi³o ods³o-
niêcie i poœwiê-
cenie obelisku
oraz tablicy dla
turystów upa-
miêtniaj¹cej wy-
darzenia sprzed
setek lat, kiedy to
w tym miejscu w
1264 r. wojska
polskie, ksiêcia Boles³awa
Wstydliwego, stoczy³y zwy-
ciêsk¹ bitwê z Jaæwingami
pod dowództwem Kumata,
który poleg³ na polu walki.

Po powrocie z uroczy-
ska nad zalew rozpocz¹³ siê
piknik historyczny pod ha-
s³em „Poznajemy fragmen-
ty historii Ziemi Brañskiej”.

By³ referat o historii uroczy-
ska Kumat i prezentacja le-
gend na ten temat odnalezio-
nych w ró¿nych Ÿród³ach
przez uczestników og³oszo-
nego konkursu literacko –
plastycznego pn. „Legenda
o Kumacie, jak¹ znam”.

Wielkie zaintereso-

wanie uczestników wzbu-
dzi³a inscenizacja walki z Ja-
æwingami w wykonaniu dru-
¿yny wczesnoœredniowiecz-
nej „Perkunas” z Drohiczy-
na.

Piknik zakoñczy³o
spotkanie integracyjne przy

ognisku, zabawa ludowa z
zespo³em „Ostrowscy
Band” do póŸnych godzin
wieczornych. Gwiazd¹ arty-
styczn¹ tego dnia by³ zespó³
„Crazy Boys”

Nie sposób te¿ nie
wspomnieæ o Liœcie – Po-
dziêkowaniu wrêczonym w
imieniu Wydawcy Wies³awa

Soko³owskiego, przez Ry-
szarda Œwierczewskiego –
zastêpcê redaktora naczel-
nego i red. Hieronima Waw-
rzyñskiego za dotychcza-
sow¹ wspó³pracê z redakcj¹.
Panom, Krzysztofowi Jawo-
rowskiemu – Wójtowi Gmi-
ny Brañsk, Ryszardowi Wie-

toszko – Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy Brañsk i Woj-
ciechowi £ukaszowi Jaku-
bowskiemu – by³emu Prze-
wodnicz¹cemu tej¿e Rady,
raz jeszcze dziêkujemy!

Ryszard Œwierczewski
Foto: Marek Klepacki



10 lipca o godzinie 20.30, w amfiteatrze, w
Narewce odby³a siê Noc Kupa³y. Ulicami Narewki
przeszed³ barwny, kupalniany korowód. Na scenie
wyst¹pi³y zespo³y z regionu: Narewczanki z Narew-
ki, zespó³ z Bia³owieskiego Oœrodka Kultury, Ma-
³anka z Bielska Podlaskiego, Art Pronar z Narwi,
Jesienny Liœæ z Gródka, Cegie³ki z Lewkowa Stare-
go, Serwis i Zorka z Bia³egostoku oraz goœæ z Miñ-
ska na Bia³orusi, tj. zespó³ „Kupalinka”, który za-
prezentowa³ bogaty program, pe³en œpiewu i magii.
W konkursie na naj³adniejszy wianek, I miejsce ex-
aequo zdoby³y Narewczanki i Cegie³ki, II miejsce -
Jesienny Liœæ, III – Zespó³ z Bia³owieskiego Oœrod-
ka Kultury. Nad brzegiem rzeki Narewka p³one³y
ogniska i pochodnie, p³yne³y wianki a niebo rozœwie-
tli³y fajerwerki. Publicznoœæ do bia³ego rana bawi³a
siê na zabawie przy zespole „Trojka” z Micha³owa.

Tegoroczna Noc Kupa³y w Narewce zosta³a
zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego w
Bia³ymstoku w ramach projektu pt. „Kupalinka –
Noc Œpiewu i Magii”. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem obj¹³ Marsza³ek Województwa Podlaskie-
go. Patronat medialny Polskie Radio Bia³ystok. Or-
ganizatorami Nocy Kupa³y w Narewce byli: Urz¹d
Gminy Narewka, Gminny Oœrodek Kultury w Na-
rewce, Zarz¹d G³ówny BTSK w Bia³ymstoku.

K. Bielawska
foto: Marek Chmara
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„KUPALINKA
NOC ŒPIEWU I MAGII”

W 120 numerze „Wie-
œci” (1-15 lipca 2008r) infor-
mowaliœmy m.in. „21
czerwca br. znów powróci-
³o ¿ycie do by³ej szko³y w
Lewkowie Starym. O godz.
19, po mszy œwiêtej w miej-
scowej cerkwi proboszczo-
wie parafii prawos³awnej i

Lewkowo Pozosta³ szyld i wspomnienia

Gmina Narewka po-
siada wiele terenów cennych
przyrodniczo. Wœród nich
jest Zbiornik Siemianówka
i bogaty œwiat fauny Na ob-
szarze tego p³ytkiego jezio-
ra i w jego s¹siedztwie wy-
stêpuje kilkaset gatunków
ptaków. Ten zbiornik ju¿ jest

Latem nad Siemianówk¹

katolickiej w Narewce oraz
mieszkañcy Lewkowa przy-
szli do odœwiêtnie przystro-
jonego budynku szko³y.

Po ekumenicznym na-
bo¿eñstwie odby³o siê prze-
ciêcie wstêgi do pracowni
komputerowej Centrum
Kszta³cenia, utworzonego w

ramach projektu „Wioska
internetowa – kszta³cenie na
odleg³oœæ na terenach wiej-
skich”. Centrum daje mo¿-
liwoœæ bezp³atnego korzy-
stania z komputerów i inter-
netu ka¿demu mieszkañco-
wi terenów wiejskich, który
zainteresowany jest zdoby-

waniem i uzupe³nianiem
swej wiedzy (...)”

Tak siê zaczê³o dwa
lata temu. Szko³a têtni³a
¿yciem jeszcze wczesn¹
wiosn¹ tego roku. Teraz w
niej jest pusto i g³ucho. Nie
zdjêto dotychczas tylko szyl-
du z napisem „Centrum

Kszta³cenia”. Pewnie pozo-
stawiono go na pami¹tkê.

Wkrótce szyld prze-
stanie byæ widoczny. Zas³o-
ni go pn¹cy siê coraz wy¿ej
i wy¿ej nie przycinany
¿ywop³ot oraz wysokie
chwasty.

(jc)

jedn¹ z wa¿nych ostoi pta-
ków wodno-b³otnych. Maj¹
tu swoje lêgi ptaki wymie-
nione w Polskiej Czerwonej
Ksiêdze Zwierz¹t.

Obecnie mamy lato i
pocz¹tek przelotów ptaków
siewkowatych. W tej letniej
migracji dominuj¹ m.in.

czajka, sieweczka obrozna,
biegus, kwokacz, brodziec,
sieweczka morska i plato-
nóg. Latem ¿eruj¹: bocian
czarny i czapla bia³a. O tej
porze roku spotkaæ mo¿na
œlepowrona, kormorana, or-
lika, gado¿era, b³otniaka ste-
powego, dzierzbê, zaroœlów-

kê i inne. Nad zbiornikiem
¿eruj¹ rybo³ów, kobuz, b³ot-
niak i remiz.

Oznak¹ koñcz¹cego
siê lata jest widok tysiêcy
jaskó³ek, szpaków, mako-
l¹gw oraz pliszek ci¹gn¹-
cych na noclegowiska.

Jesieni¹ Siemianówka

staje siê wa¿nym noclegowi-
skiem dla setek ¿urawi. Na
wodzie zatrzymuj¹ siê nury.
Ponadto przelatuj¹ perkozy,
soko³y wêdrowne, biegus
arktyczny, bekasik, siwier-
niak i poœwierka.

(jc)

Nawet w samym
centrum Hajnówki, mo¿na na-
trafiæ na stary i zdewastowa-
ny chodnik. Tu trzeba uwa¿aæ,
aby siê nie przewróciæ, czy nie
skrêciæ nogi. Znajduje siê ów
trotuar na ulicy Pi³sudskiego,
po stronie, przy której s¹ szko-
³a podstawowa, kryta p³ywal-
nia i dwa licea ogólnokszta³-
c¹ce. Na chodniku le¿¹ nie
uprz¹tniête ga³êzie i piasek.

Zaniedbany chodnik
Na odcinku przed skrzy¿owa-
niem z ulic¹ Armii Krajowej
od lat roœnie trawa.

Z ubolewaniem, trzeba
dodaæ, ¿e w tym roku – a ju¿
mamy po³owê lata – w Haj-
nówce, mieœcie europejskiej
turystyki, nie pomalowano
bia³ych pasów na przejœciach
dla pieszych.

(jc)

W tym roku w Hajnów-
ce na miejskich klombach po-
sadzono 5 tysiêcy kwiatów.
Upiêkszaj¹ one  m.in. skwerek
przed Urzêdem Miasta i plac
przed SDH Spo³em u zbiegu
ulic 3-go Maja i Batorego.

Kwiaty s¹ te¿ ozdob¹
ronda Jana Paw³a II i ronda
przy makietach ¿ubrów (jest to
skrzy¿owanie ulic: Batorego,
ks. Dziewiatowskiego i Spor-

Najbardziej ukwiecona ul. 3-go Maja
towej), a tak¿e skrzy¿owania
g³ównych ulic 3 Maja i Pi³sud-
skiego.

W kwietniu br. na uli-
cach miejskich postawiono sto
nowych koszy na œmieci. Czy
bêdzie mniej papierków i in-
nych œmieci na chodnikach?
Koszy zaczyna ubywaæ. Jeden
skradziono przy ul. Bocznej, w
pobli¿u skrzy¿owania z ul Ba-
torego.                                    (jc)

MIASTO HAJNÓWKA
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Wielka Gala z okazji
Miêdzynarodowego Dnia
Spó³dzielczoœci odby³a siê  1
lipca w Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie. Przyby-
³o na ni¹  ok. 500 przedsta-
wicieli i  sympatyków ruchu
spó³dzielczego. W uroczy-
stoœci uczestniczy³ wicepre-
zes Rady Ministrów, Walde-
mar Pawlak; wicemarsza³ek
Sejmu RP, Ewa Kierzkow-
ska; wiceszef Kancelarii
Sejmu, Dariusz M³otkie-
wicz; sekretarz stanu w kan-
celarii prezesa Rady Mini-
strów, Eugeniusz Grzesz-
czak; Marian Zalewski, pod-
sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Zbigniew Wrona, pod-
sekretarz stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci, a
tak¿e parlamentarzyœci z
PSL i przedstawiciele orga-
nizacji gospodarczych. Wi-
cepremier Waldemar Paw-
lak podziêkowa³ za wk³ad
spó³dzielczoœci w rozwój
polskiej gospodarki i porów-
na³ j¹ do muzyki F. Chopi-
na, która pielêgnuje tradycjê
i ³¹czy j¹ z nowoczesnoœci¹.

Spó³dzielcy œwiêtowali
Za przywróceniem zdro-
wych zasad funkcjonowania
prawa  spó³dzielczego i
stworzeniem warunków, by
spó³dzielczoœæ mog³a siê
rozwijaæ, opowiedzia³a siê
wicemarsza³ek Sejmu RP,
marsza³ek Ewa Kierzkow-
ska. Eugeniusz Grzeszczak
z kancelarii prezesa Rady
Ministrów  stwierdzi³, ¿e
opracowanie rz¹dowego
Raportu o stanie spó³dziel-
czoœci mo¿e byæ pocz¹tkiem
narodowej dyskusji nad
miejscem ruchu spó³dziel-
czego w naszej gospodarce.
Po wyst¹pieniach zaproszo-
nych goœci wrêczone zosta-
³y doroczne nagrody dla li-
derów ruchu spó³dzielczego.
"Oskary Spó³dzielczoœci
Polskiej", szeœciu laureatom
wrêczy³ wicepremier Walde-
mar Pawlak wraz z preze-
sem Zarz¹du KRS, Alfre-
dem Domagalskim. Statuet-
ki "Mened¿er-Spó³dzielca"
otrzyma³o 23 laureatów z
r¹k wicemarsza³ka Sejmu
RP, Ewy Kierzkowskiej.
"Prymusy 2010" dla 14 lau-
reatów wrêcza³ minister Eu-

geniusz Grzeszczak. Statuet-
kê „Prymusa” otrzyma³a
PSS „Spo³em” w Hajnówce.
Odebra³a j¹ Mieczys³awa
Bogdanowicz, prezes haj-
nowskiej spó³dzielni. Pod-
czas Gali dokonano roz-
strzygniêcia konkursu na
najlepsza pracê badawcz¹ z
zakresu spó³dzielczoœci.
M³odym naukowcom przy-
znano 5 nagród i 8 wyró¿-
nieñ. Wœród laureatów kon-
kursu znalaz³a siê studentka
Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu, pocho-
dz¹ca z gminy Czeremcha,
Barbara Sawczuk. Nagro-
dê otrzyma³a za pracê licen-
cjack¹ poœwiêcon¹ dzia³al-
noœci Banku Spó³dzielczego
w Brañsku w sferze wspo-
magania rolników w pozy-
skiwaniu funduszy europej-
skich. Jako pierwsza gratu-
lacje nagrodzonej studence
z³o¿y³a Zdzis³awa Maksy-
miuk, prezes Banku Spó³-
dzielczego w Brañsku,
uczestnicz¹ca w spó³dziel-
czej gali w Teatrze Drama-
tycznym.

Galê uœwietni³y wy-

stêpy artystyczne. Najwspa-
nialsze arie operowe i ope-
retkowe zaœpiewali artyœci
Teatru Wielkiego i Opery
Kameralnej w £odzi pod

kierownictwem Kazimierza
Kowalskiego, zaœ widowi-
sko folklorystyczne przed-
stawi³ zespó³ „Poloneziaki”
ze Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Bielawie.

Kilka dni wczeœniej,
w Warszawie w ramach ob-
chodów Miêdzynarodowego
Dnia Spó³dzielczoœci, odby³
siê Jarmark Spó³dzielczy na
Nowym Œwiecie. Podczas
niego mo¿na by³o spotkaæ

siê ze spó³dzielczymi produ-
centami, popróbowaæ wyro-
bów, kupiæ regionalne pa-
mi¹tki. W tym roku Jarmark
Spó³dzielczy ubarwia³a licz-

na grupa producentów
z Mo³dowy. Na mocy poro-
zumienia Krajowej Rady
Spó³dzielczej z Ambasad¹
Republiki Mo³dowy i Izb¹
Polsko- Mo³dowsk¹ zorga-
nizowano prezentacjê i de-
gustacjê mo³dowskich win.
Na scenie Jarmarku tañczy-
³y zaœ i gra³y moldowskie
zespo³y artystyczne.

Hieronim T. Wawrzyñski

wieczora. Zdania na temat
imprezy zaczerpn¹³em rów-

nie¿ wœród osób tutejszych.
Jedn¹ z nich by³ Micha³,
emerytowany pracownik
s³u¿b mundurowych i tak
odpowiada³ na moje pytania

Ta impreza jak najbar-
dziej mo¿e wypromowaæ
Bia³owie¿ê na szlaku tury-
stycznym i przysporzyæ jej
nowych goœci 80% ludzi
którzy dziœ tu s¹ to przyjezd-
ni.

Czy Noc Kupa³y
mo¿e staæ siê alternatyw¹?
Niekoniecznie - jest to na-

sze œwiêto s³owiañskie któ-
re powinniœmy obchodziæ na
takich imprezach . Mój roz-

mówca opowiedzia³
mi równie¿ o aspekcie
bezpieczeñstwa tej
imprezy .

W dniu dzisiej-
szym jest bardzo mi³o
nie ma pijañstwa
wœród m³odzie¿y , jest
cicho , spokojnie ,
wszystkie grupy wie-
kowe dobrze siê
bawi¹ .

Noc Kupa³y to
nie tylko pusz-

czanie wianków i
koncerty zespo³ów
folklorystycznych. To
przede wszystkim jar-
mark, który przyci¹ga
tych najmniejszych i
tych starszych, po
wszelakie dobra ma-
terialne. Krêc¹c siê
wokó³ straganów pró-
bowa³em znaleŸæ
kupca który udzieli
mi odpowiedzi na
moje pytania . Jed-
nym z nielicznych by³

Marcin.
Ta impreza to dobry

biznes, podobnie jak odpu-
sty które przyci¹gaj¹ rodzi-
ców z maluchami a ci nie
obejd¹ siê bez nowego pisto-
letu czy innej zabawki pod-
czas takiej wyprawy
(œmiech) . Dla nas ta impre-
za to przede wszystkim
dzieñ pracuj¹cy. Reszta to
sprawa drugorzêdna .

Niektórych te s³owa
mog¹ zaboleæ, lecz jest to
prawda, ¿e komercjalizacja
dosiêga nie tylko najwa¿-

Kupalle po raz 26

niejszych dni w roku lecz
tak¿e œwi¹t które dawno po-
winny odejœæ w niepamiêæ...

Co mog³o najbardziej
siê podobaæ podczas tego
wydarzenia? Na pewno kon-
cert na którym chocia¿ do-
minowa³a muzyka biesiad-
na, to by³a mi³a dla ucha i
nie sprawia³a grymasu na
twarzy. Wrêcz przeciwnie,
cz³owiek siê cieszy³ i czeka³
na kolejnego wykonawcê i
by³ ciekaw co zaprezentuje
Nie zabrak³o wykonawców
z ca³ego naszego regionu,
jak równie¿ pañstw oœcien-
nych . Noc Kupa³y nie mo-
g³a siê obejœæ bez jednego z
najwa¿niejszych obrzêdów

tej nocy czyli puszczania
wianków , który robi wra¿e-
nie i dodaje temu wydarze-
niu magii i mistycyzmu .

Czego zabrak³o na
Kupalle 2010? Przede
wszystkim ludzi zajmuj¹-
cych siê dawnym rzemio-
s³em , „bractw rycerskich” ,
grup zajmuj¹cych siê rodzi-
mowierstwem (grupy ludzi
zajmuj¹ce siê odtwarzaniem
zwyczajów religijnych S³o-
wian)  i szeroko pojêtego
pikniku historycznego, któ-
ry wzbudzi³by niema³e zain-
teresowanie i doda³ cieka-
wego aspektu historycznego
tej imprezie .

Micha³ Iwaniuk
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Moja ostatnia podró¿
do Ameryki Po³udniowej
(Ekwador, Paragwaj, Chile,
Brazylia i Argentyna) by³a w

po³owie zwi¹zana z zawo-
dem muzyka, w po³owie z
rol¹ turysty chc¹cego zoba-
czyæ najciekawsze miejsca
w wybranych krajach. W
Argentynie by³em goœciem z
okazji 90-lecia Federacji Pi³-
ki No¿nej. Wczeœniej napi-
sa³em dla narodowej dru¿y-
ny pi³karskiej hymn w ryt-
mie marsza, przy dŸwiêkach
którego wychodz¹ na boisko
pi³karze reprezentacji. W
Ekwadorze, wrêczy³em me-
rowi stolicy – Quito – napi-
sany specjalnie hejna³, wy-
konywany codziennie przed
Pa³acem Prezydenckim pod-
czas zmiany warty, stano-
wi¹cy atrakcjê dla turystów
i mieszkañców Quito. Do

tego jest zapowiedŸ:
„Us³ysz¹ Pañstwo hejna³
Quito, napisany przez pol-
skiego kompozytora Rober-
ta Panka, mieszkaj¹cego w
Bia³ymstoku, a miasto to
graniczy z Rosj¹, a ¿ubry
chodz¹ tam po ulicach !”
Okaza³o siê, ¿e w roku 2009,
korespondent Prensa Latina,
w drodze do Wilna prze-
je¿d¿a³ przez Bia³ystok i
widzia³ na ulicach ¿ubry, nie
podejrzewaj¹c ¿e s¹ one z
plastiku.

Po zwiedzeniu kilku
po³udniowoamerykañskich
miast, postanowi³em zwie-
dziæ le¿¹cy na Oceanie Spo-
kojnym, Archipelag Galapa-
gos, oddalony o 960 km od

Z plecakiem na krañce œwiata. Ameryka Po³udniowa
Ekwadoru, nazywany po-
wszechnie „¿ywym labora-
torium”. W sk³ad Archipela-
gu, o powierzchni 80 km2

wchodzi 13
w i ê k s z y c h
wysp, 6 ma³ych
i 42 wysepki
zbli¿one roz-
miarami do
morskich ska³
pochodzenia
wulkaniczne-
go. Przedzielo-
ny równikiem
archipelag, ró¿-
ni siê zarówno
klimatem jak i
ukszta³towa-

niem terenu, gdy¿ po-
wierzchniê tworzy górna
warstwa gigantycznych
tarcz wulkanicznych, mie-
rz¹ca od dna oceanu do 10
tys. metrów wysokoœci. We-
d³ug teorii naukowych, Wy-
spy Galapagos maj¹ stano-
wiæ pozosta³oœæ po zatopio-
nym w epoce mioceñskiej
kontynencie Ameryki Po³u-
dniowej.

Trzy wyspy – San Cri-
stobal, Santa Cruz i San Sa-
lvador – s¹ podstawowymi
skupiskami ludzkimi. Na
pozosta³ych mieszka perso-
nel stacji naukowych i zni-
koma iloœæ sta³ych miesz-
kañców. W sumie na Gala-
pagos mieszka 30 tysiêcy

osób, ale na wyspach prze-
bywa kilka razy wiêcej tu-
rystów, których iloœæ jest re-
glamentowana przez rz¹d,
gdy¿ archipelag jest  chro-
nionym parkiem narodo-
wym, wpisanym na listê
œwiatowego dziedzictwa
UNESCO.

Na Galapagos przyle-
cia³em samolotem (dwa rej-
sy dziennie). Po op³aceniu
100$ na rzecz rozwoju archi-
pelagu i turystyki, po skru-
pulatnej kontroli sanitarnej
(aktualna, miêdzynarodowa
ksi¹¿eczka zdrowia), udo-
wodnieniu, ¿e nie wwo¿ê
owoców i artyku³ów spo-
¿ywczych – mog³em w koñ-
cu opuœciæ port lotniczy. Na

9 dni sta³em siê mieszkañ-
cem Grand Hotelu Lobo de
Mar, w kurorcie Puerto Ay-
ora, na wyspie Santa Cruz.

Mój pobyt by³ zapla-
nowany i dziêki przewodni-
kowi oraz oddelegowanym
do mojej asysty dwóm ma-
rynarzom ze stra¿y granicz-
nej, robi³em fantastyczne
wycieczki na s¹siednie wy-
spy . Na ka¿dej z nich, pod-
dawane obserwacjom i ba-
daniom naukowym, ¿yj¹
inne zwierzêta: ¿ó³wie s³o-
niowate, iguany, foki itp. Po
dotarciu szybk¹ motorówk¹
do celu, trzeba by³o prze-
si¹œæ siê na ³ódŸ bez silnika,
o p³askim, przeŸroczystym
dnie, umo¿liwiaj¹cym ob-
serwowanie podwodnej flo-
ry i fauny. Bajecznie kolo-
rowe ryby o ró¿nych kszta³-
tach, ma³¿e, morskie iguany,
¿ó³wie, delfiny. Na brzegu
wyleguj¹ siê stada lwów
morskich, fok i iguan nie
uciekaj¹cych na widok cz³o-
wieka, na ska³ach tysi¹ce
ró¿nokolorowych krabów,
na drzewach kolorowe fre-
gaty, ziêby, papugi, czerwo-
no-czarne skalikurki, wê¿e
ostrog³owe. Wokó³ kolonie
g³uptaków o nogach niebie-
skich, czerwonych, bia³ych.

Wiele zwierz¹t zim-
nokrwistych, jak legwany,
lwy morskie czy kajmany (
do tych ostatnich mo¿na siê
zbli¿yæ na pewn¹ odleg³oœæ
), nie atakuj¹ ludzi. Ale Ga-
lapagos s³ynie przede
wszystkim z wielu gatun-
ków ¿ó³wi, zarówno mor-
skich jak i l¹dowych. Ma-
³ych, wa¿¹cych od 4 do 12
kilogramów, jak i s³oniowa-
tych o wadze ponad 300 ki-
logramów, ¿yj¹cych poad
120 lat. Te olbrzymy zosta-
³y bardzo przetrzebione
przez holenderskich i angiel-
skich korsarzy i marynarzy,
którzy odkryli walory sma-
kowe ¿ó³wiego miêsa. Prze-
chowywane w ³adowniach
statków, mog³y ¿yæ bez po-
¿ywienia przez kilka miesiê-
cy. Na ka¿dej z wysp, ¿yje
inny gatunek ¿ó³wia, ich jaja
s¹ wk³adane do inkubatorów
– po wykluciu siê, ma³e ¿ó³-
wie posiadaj¹ swoiste dowo-
dy to¿samoœci w postaci
znaków identyfikacyjnych.
Z uwagi na s³aby wzrok, nie
wolno ¿ó³wiom robiæ zdjêæ
z u¿yciem lampy b³yskowej.
Z kolei w przypadku ptaków,

zak³ada siê im obr¹czki ze
œcis³ymi informacjami o
miejscu lêgów, okresie zna-
lezienia jaj   itp.

W Puerto Ayora, gdzie
mieszka³em, ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu, po
ulicach chodzi³y pelikany –
jak u nas kury, czy kaczki –
a kormorany siedzia³y na
drzewach i p³otach nie ucie-
kaj¹c przed ludŸmi. Lwy
morskie i iguany, rano wy-

grzewaj¹ siê na asfalcie,
stwarzaj¹c  zagro¿enia w
ruchu drogowym. Niestety,
nawet za nieumyœln¹ œmieræ
zwierzêcia, kierowcy po-
nosz¹ karê. Aby usun¹æ ta-
rasuj¹ce ulicê kolosy, trzeba
mieæ ze sob¹ kawa³ek suro-
wej ryby i rzuciæ j¹ na po-
bocze. O tych sposobach,
wiedz¹ wszyscy kierowcy na
Galapagos. Cz³owiek ¿yje tu
z przyrod¹ w wyj¹tkowej
symbiozie poza wyj¹tkiem.
I tu ciekawostka: ptak    po-
dobny do naszej rybitwy,
nazywany tu atvia, posiada
niesamowity zmys³ powo-
nienia i z upodobaniem ata-
kuje wyperfumowane kobie-

ty i ich polakierowane fry-
zury. Na szczêœcie – niegroŸ-
nie. Natomiast dzieci bawi¹
siê z fokami i pelikanami, te
³asz¹ siê do nich wiedz¹c, ¿e
zostan¹ nagrodzone kawa³-
kiem ryby lub innym sma-
ko³ykiem.

Ciekawostk¹ równie¿

jest brak na Galapagos my-
szy i szczurów. To zas³uga
iguan i ich szybkiego, d³u-
giego, lepkiego jêzyka. Wie-
le osób na Galapagos posia-
da w domu gekony, ma³e,
zwinne jaszczurki, nieustan-
nie poluj¹ce na wszelkie ro-
bactwo i moskity.

Otoczone wodami
oceanu wyspy Galapagos,
maj¹ powa¿ne problemy ze
s³odk¹ wod¹. Popularnym

œrodkiem p³atniczym jest tu
dolar USA ( jak zreszt¹ w
ca³ym Ekwadorze), a przy-
wo¿ona z kontynentu butel-
ka wody kosztuje jednego
dolara.

Dla odkrycia i histo-
rii Galapagos najwiêksze
zas³ugi po³o¿yli najpierw
cz³onkowie Francuskiej
Akademii Nauk – Charles
Maria de la Condamine i
Pierre Bequer, badaj¹cy wy-
spy od 1736 roku. 70 lat póŸ-
niej, niemiecki badacz Alek-
sander von Humboldt, po-
czyni³ obserwacje o funda-
mentalnym znaczeniu dla
geografii fizycznej. Badaj¹-
cy , w roku 1835, tutejsz¹

florê i faunê, Karol Darwin,
stworzy³ klasyczn¹ teoriê i
dzie³o „O pochodzeniu ga-
tunków”.

Robert Panek
W nastêpnym odcin-

ku: Z plecakiem na koñcu
œwiata.
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27 czerwca br. w Stra-
bli, gmina Wyszki odby³ siê
festyn sportowo – kultural-
ny inauguruj¹cy tegoroczne
wakacje. Piêkny s³oneczny
dzieñ sprawi³, i¿ do tej miej-
scowoœci zjecha³o wiele
osób z ca³ej gminy by wspól-
nie siê. zabawiæ Atrakcji na-
prawdê by³o wiele.

Dzieci rywalizowa³y
nie tylko na boisku, ale i
wokó³ niego. Gdy starsi roz-
grywali mecze pi³karskie ich
pociechy w sprawdza³y siê
w konkursach kulturalnych.
To im kibicowa³y mamy.
Gdy tylko starsi zeszli z bo-
iska zaraz na nim pojawili
siê milusiñscy by sprawdziæ
siê w sportowych konkuren-
cjach. Tu gor¹co kibicowali
tatusiowie Sprawdziæ siê to
ma³o powiedziane. Organi-
zatorzy nagradzali ka¿dy
sukces.

Gdy wspania³a impre-
za dobiega³a koñca, da³y siê
s³yszeæ wœród uczestników
zadawane pytania – „Kiedy
i gdzie nastêpny piknik?”.

/ars/
foto: PI-UGmW

Piknik w Strabli

„Witajcie
wakacje”

GMINA WYSZKI

Prawie po³owa
zg³oszonych w KRUS wy-
padków w gospodarstwach
rolnych to upadki, w tym
– szczególnie groŸne w
skutkach – upadki z wyso-
koœci.

Najczêœciej przy-
czyn¹ upadków z wysoko-
œci jest niew³aœciwe zabez-
pieczenie otworów w pod-
³ogach i stropach, upadek
z maszyn rolniczych oraz
z³y stan drabin u¿ytkowa-

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym
nych w gospodarstwach.

Z regu³y drabiny s¹
wykonywane przez rolników
samodzielnie i u¿ytkowane
przez wiele lat. Troska o bez-
pieczeñstwo pracy ogranicza
siê do naprawy widocznie zu-
¿ytych elementów.

Nale¿y pamiêtaæ:
- materia³, z którego

wykonywane s¹ drabiny powi-
nien byæ starannie dobrany,
bez sêków; jego wytrzyma³oœæ
musi uwzglêdniaæ ciê¿ar osób,

które bêd¹ jej u¿ywaæ,
- minimalna szerokoœæ

drabiny powinna wynosiæ 0,28
m,

- szczeble nale¿y wpu-
œciæ w otwory wyciête w po-
d³u¿nicach, a odstêpy miêdzy
nimi powinny wynosiæ oko³o
0,30 m,

- w drabinie przystaw-
nej, na górze prowadnic nale-
¿y zamontowaæ haki zaczep-
ne, a na dole – w zale¿noœci
od typu pod³o¿a na którym

bêd¹ u¿ytkowane – ostre lub
gumowe zakoñczenie,

- nie nale¿y ustawiaæ
drabin na nierównym pod-
³o¿u, w pobli¿u drzwi, wrót,

- drabina powinna
wystawaæ przynajmniej 0,75
m ponad powierzchniê, na
któr¹ wchodzimy,

- k¹t nachylenia nie
powinien przekraczaæ 65-
75°,

- nale¿y wchodziæ i
schodziæ przodem do drabi-

ny,
- w pobli¿u drabiny

nie nale¿y umieszczaæ ¿ad-
nych przedmiotów i ma-
szyn, szczególnie maj¹cych
ostre albo wystaj¹ce ele-
menty,

- drabiny nie nale¿y
malowaæ farb¹ kryj¹c¹,
utrudniaj¹c¹ dostrze¿enie
ewentualnych uszkodzeñ.

Krzysztof B¹czyk

Obserwuj¹c powy-
borcz¹ scenê polityczn¹
móg³bym z satysfakcj¹
powiedzieæ, a nie mówi-
³em... Naprawdê jednak z
tego powodu, ¿e przepo-
wiadaj¹c powyborcz¹
k³ótniê, bez wzglêdu na
wynik wyborów, nie
mam ¿adnej satysfakcji.
Nie cieszy mnie „przeni-
kliwoœæ”, bo traci na tym
Polska, natomiast smuci

Sprawdzamy
mnie fakt g³upoty jak¹
wykaza³o polskie spo³e-
czeñstwo, daj¹c siê po
raz kolejny otumaniæ me-
diom i sonda¿om. Taki
jest efekt tabloidyzacji.
Polacy najchêtniej czy-
taj¹ „Fakt” proponuj¹cy
³atwostrawn¹ papkê, nie-
zmuszaj¹c¹ do myœlenia,
taki wiêc jest i efekt wy-
borów.

Nie ukrywa³em, ¿e

moim faworytem w wy-
borach by³ Andrzej Ole-
chowski, cz³owiek naj-
bardziej przygotowany
do sprawowania funkcji
Prezydenta RP. Sta³o siê
inaczej. Szczêœciem w
nieszczêœciu jest mo¿li-
woœæ sprawdzenia przez
wyborców, czy to fak-
tycznie Prezydent prze-
szkadza³ Platformie w
realizacji ich wyborcze-

go programu sprzed
trzech lat, czy po prostu
¿adnego programu nie
by³o, a Prezydent Ka-
czyñski by³ tylko dosko-
na³¹ wymówk¹. Zachê-
cam wiêc wszystkich
moich myœl¹cych roda-
ków do powiedzenia
„Sprawdzam”, bez cze-
kania na kolejne mitycz-
ne 500 dni. Bo jeœli w
2007 roku szuflady Plat-

formy by³y pe³ne projek-
tów ustaw, to chyba ich
myszy przez trzy lata nie
zjad³y i na ich przyjêcie,
przez Sejm zdominowa-
ny przez koalicjê PO/
PSL, nie potrzeba a¿ piê-
ciuset dni.

Wiêc sprawdzajmy,
gor¹co do tego zachê-
cam.

Zbigniew Podlaski



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                        11

Reprezentacje woje-
wództwa podlaskiego – dru-
¿yny dziewcz¹t  i ch³opców
– wyst¹pi³y w pó³fina³owych
obozach szkoleniowych X
Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbar-
ku”, rozegranych w Klucz-
borku. Pomimo starañ i
ogromnej determinacji nie
uda³o im siê awansowaæ do
Wielkiego Fina³u rozgry-
wek.

Dru¿yna dziewcz¹t z
województwa podlaskiego
sk³adaj¹ca siê z uczennic ze
szko³y w Brañsku zajê³a IV
miejsce na podium rozgry-
wek pó³fina³owych, nato-
miast zespó³ ch³opców upla-

Pi³karki z Brañska
nie zagraj¹ w finale

sowa³ siê na III pozycji pod-
czas pó³fina³owego obozu
szkoleniowego w Kluczbor-
ku.  Awans do Wielkiego Fi-
na³u zapewnia³o zajêcie jed-
nej z dwóch pierwszych lo-
kat. Zarówno m³ode pi³kar-
ki, jak i pi³karze, zostawili
na boiskach mnóstwo si³ i
sportowej walki. To nieste-
ty nie wystarczy³o, aby po-
konaæ rówieœników z innych
regionów Polski i walczyæ w
Wielkim Finale o cenne na-
grody – Puchar Tymbarku,
tytu³ Mistrzów Polski U-10
oraz o wyjazd na legendar-
ny stadion San Siro w Me-
diolanie.

 (w)

Optymizmem napa-
wa szata aktualnego porta-
lu internetowego Urzêdu
Miasta Brañsk dzia³aj¹ca
pod adresem:
www.bransk.podlaskie.pl .
Zamieni³a ona ma³omó-
wi¹c¹, istniej¹c¹ przez kil-
ka lat stronê, na której
mo¿na by³o znaleŸæ tylko
kontakt do Urzêdu Miasta
oraz kilka niezmienianych
informacji.

Brawa nale¿¹ siê
w³odarzom miasta, i¿ po-
stawili w tym temacie na
zmianê i to na dobre.

Oficjalny portal
Brañska otwiera bardzo

Brañsk zmienia swe medialne oblicze
ciekawy przegl¹d zdjêæ o
treœci historycznej miasta,
widok z zainstalowanej ka-
mery S¹ podstrony zwi¹za-
ne z dzia³alnoœci¹ samorz¹-
du miejskiego i Urzêdu Mia-
sta, jego struktur¹ i kontak-
tem do niego, ofertami pra-
cy histori¹ grodu, informa-
cjami ogólnymi, aktualno-
œciami i planem miasta.

Portal jest ciekawie i
bogato rozbudowany. Zain-
teresowani zajrzeæ mog¹ do
galerii zdjêæ, elektronicz-
nych dzienników urzêdo-
wych, bazy firm czy te¿ roz-
k³adów PKS, PKP i LOT.

Nie zapomniano te¿ o

potencjalnych szczêœcia-
rzach z Brañska, którzy za-
wsze mog¹ znaleŸæ tam wy-
niki ostatniego losowania
LOTTO, czy te¿ dla inwe-
stuj¹cych na gie³dach. Zna-
leŸæ te¿ mo¿na na brañskim
portalu kursy walut oraz
wiadomoœci z kraju i ze
œwiata. Tak¿e swe osobne
podstrony ma reprezentacyj-
ny Zespó³ Pieœni i Tañca
„Skowronki” oraz Zespó³
Szkó³ w Brañsku.

Zachêcam do odwie-
dzania tego portalu interne-
towego, mimo i¿ jest on ci¹-
gle w budowie.

(ars)

Udana Akcja HDK
Piêkny gest Podlasian

Znane s¹ wyniki Ak-
cji Honorowego Dawstwa
Krwi zorganizowanej 29
czerwca br. na terenie woj.
podlaskiego pod has³em
„Oddaj¹c honorowo krew
ratujesz ¿ycie innych i odda-
jesz ho³d wspania³ej polskiej
siatkarce – Agacie Mróz –
Olszewskiej”.

Akcjê wznowiono po
rocznej przerwie z inicjaty-
wy Podlaskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Transplan-
tologii i Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bia³ym-
stoku.

W pierwszej zbiórce
krwi zorganizowanej w
2008 r. podlascy krwiodaw-
cy oddali ponad 200 litrów
krwi. W tegorocznej Akcji
krwiodawstwa w szeœciu

punktach poboru wziê³o
udzia³ 217 osób, które odda-
³y ³¹cznie 101 litrów tego
niezast¹pionego œrodka w
lecznictwie.

Jak zwykle jednymi z
najofiarniejszych dawców
okazali siê mieszkañcy pow.
bielskiego i hajnowskiego.

 „Bardzo zadawalaj¹-
cy jest fakt, i¿ wiêkszoœæ

dawców rekrutowa³a siê
spoœród m³odzie¿y ucz¹cej
siê - studentów i uczniów
szkó³ ponadpodstawowych”
– stwierdzi³a lek. med. El¿-
bieta Mazuruk z bia³ostoc-
kiego Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.

Zarz¹d Podlaskiego

Stowarzyszenia serdecznie
dziêkuje honorowym daw-
com krwi uczestnicz¹cym w
Akcji, osobom i firmom pa-
tronuj¹cym, personelowi
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Bia³ymstoku oraz
jego oddzia³ów terenowych.

Warto przypomnieæ,
i¿ Akcji patronowali: Boh-

dan Paszkowski - Senator
RP, Maciej ¯ywno - Woje-
woda Podlaski, Podlaska
Rada Olimpijska PKOl, Pol-
skie Radio Bia³ystok, redak-
cja „Wieœci Podlaskich”,
Hotel „Pod Herbem” oraz
Wydawnictwo „Prymat”.

Robert Gromiñski
foto: Kamil Kulesza

Powszechny Spis Rol-
ny zostanie przeprowadzony
w dniach od 1 wrzeœnia do
31 paŸdziernika 2010 wg
stanu na 30 czerwca 2010,
godz. 24.00

W opublikowanym
przez „Rzeczpospolit¹” w
dniu 21 lipca br. rankingu
„Europejski samorz¹d” -
oceniaj¹cym wykorzystanie
funduszy unijnych - na dru-
gim miejscu wœród du¿ych
miast znalaz³ siê  Bia³ystok.

Wœród gmin znalaz³o
siê szeœæ podlaskich gmin
wiejskich, a wœród nich na 65
miejscu - gmina Narewka.

Wœród miast - na 59
miejscu znalaz³a siê Hajnów-
ka.                                (r)

Gratulujemy
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Wystawa jest fragmentem kilkuletniego projektu
dokumentuj¹cego wschodni¹ œcianê Polski, przedstawia

oko³o 70 foto-
grafii z czterech
m o n a s t y r ó w
prawos³awnych:
GRABARKA,
JAB£ECZNA,
SUPRAŒL i
WOJNOWO.

Autorem
fotografii wyko-
nanych technik¹
gumy dwuchro-
mianowej jest
Tomasz Moœcic-
ki - (ur. 1965)
krytyk teatralny,
dziennikarz, ar-
tysta fotografik,
absolwent Wy-

dzia³u Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST.
Wystawê mo¿na obejrzeæ w dniach 9 lipca – 29

sierpnia 2010 r.
w Centrum im. Ludwika Zamenhofa
oddzia³ Bia³ostockiego Oœrodka Kultury“Bia³y-

stok, ul. Warszawska 19, tel. (85) 67 67 367
Wstêp wolny

SZLAKIEM
PODWÓJNYCH KRZY¯Y

PROGRAM:

17.08.2010 r.
- godz. 18.00 - Otwarcie Festiwalu (Oœrodek Agroturystyczny Korycin)
- Prezentacje zespo³ów

18.08.2010 r.
- godz. 10.30 - Zwiedzanie Soboru Prawos³awnego w Hajnówce i Rezerwatu ¯ubrów

w Bia³owie¿y
- godz. 17.00 - Korowód ulicami miasta Sura¿
Gruppo Folk Pro-Loco Di
Ludowy Zespó³ Artystyczny "Promni"
Folk Dance Group "Abjari Georgia - Kartli"
Zespó³ Taneczny "Renesans"
Dance Ensemble " Kvity Ukrayiny"
Laographikos Omilos Megalonisos
Yesilkoy Culture and Folkdance Ensemble
Regionalny Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca "Podlasie"
Ludowy Zespó³ Pieœni i Tañca "Skowronki"
Zespó³ Tañca Ludowego "Przepiórka"
- godz. 18.00 - Koncert
Sura¿ - Hala Sportowa Gimnazjum
- godz. 18.00 - Koncert

19.08.2010 r.
Bielsk Podlaski / Boæki

- godz. 15.45 - Korowód ulicami miasta Bielsk Podlaski
(Zespo³y prezentuj¹ 2 - 3 minutowy program)
- godz. 16.00 - Koncert - Muszla koncertowa
- godz. 18.15 - Wyjazd zespo³ów do Bociek
- godz. 19.00 - Koncert w Boækach
(koncert w Boækach rozpoczyna siê o godz. 18.00 - koncertuj¹ zespo³y lokalne, orkie-

stra dêta z Szepietowa i Bociek)

22.08.2010 r.
- godz. 10.00 - Msza Œwiêta w Sanktuarium Matki Bo¿ej Pojednania w Hodyszewie
- godz. 15.00 - Korowód ulicami miasta Brañska
(Zespo³y prezentuj¹ 2 - 3 minutowy program)
- godz. 16.30 - Koncert Galowy
(Wszystkie zespo³y bior¹ce udzia³ w festiwalu)
- godz. 20.30 - Wrêczenie statuetek dla zespo³ów, organizatorów i sponsorów festiwa-

lu
- godz. 22.00 - Zakoñczenie Festiwalu - fajerwerki

V MIÊDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORU

 „ PODLASKIE SPOTKANIA „
Brañsk, Bielsk Podlaski, Boæki, Ciechanowiec, Hajnówka,

Sura¿, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie.


