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1 wrzeœnia br.w Czêstochowie na Jasnej Górze od-
by³y siê ogólnopolskie uroczystoœci do¿ynkowe,które zgro-
madzi³y kilkadziesi¹t tysiêcy rolników przyby³ych z wieñca-
mi i bochnami chleba z tegorocznych zbiorów.Do¿ynkom
towarzyszy³a XXII Krajowa Wystawa Rolnicza z udzia³em
ponad 400 wystawców.Poza dostojnikami Koœcio³a,wyst¹-
pienie mia³ Prezydent Bronis³aw Komorowski,który powie-
dzia³ miêdzy innymi;"Polska wieœ w swoim dorobku nie ma
siê czego wstydziæ przed Europ¹" oraz "polskie rolnictwo i
hodowla konsekwentnie umacniaj¹ swoj¹ konkurencyjn¹
pozycjê na rynkach œwiata i Europy".

A na swoich,prezydenckich do¿ynkach,15 wrzeœnia
w Spale,doda³:"Polska wieœ nie jest rajem na ziemi.Ale jest
takim miejscem,w którym widaæ,¿e ciê¿ka praca przynosi
efekty i powinna dla nas stanowiæ zachêtê na przysz³oœæ".

A równie¿ 1 wrzeœnia nad Zalewem Czapielówka w
Czarnej Bia³ostockiej odbyliœmy do¿ynki wojewódzkie z
udzia³em Wiceminister Rolnictwa,Zofii Krzy¿anowskiej i
Wicemarsza³ka Województwa Podlaskiego,Mieczys³awa
Baszko.Po nabo¿eñstwie katolickim i prawos³awnym,koro-
wód zaprezentowa³ 14 przepiêknych wieñców.Odnotujmy,¿e
nagrodzono m.inn. wieñce z Dubin,Starego Berezowa i
Mochnatego.Wojewódzkie obchody Œwiêta Plonów po³¹czo-
no w tym roku ze "Spotkaniami Hubertowskimi w Puszczy
Knyszyñskiej".Wielu uczestników Do¿ynek otrzyma³o me-
dale "Zas³u¿ony dla Rolnictwa".

Byæ mo¿e przed nami jeszcze inne do¿ynki,które 15
paŸdziernika odbêd¹ siê w stolicy.Dokonana zostanie ocena
siedmioletnich plonów Hanny Gronkiewicz-Waltz tylko wieñ-
ce mog¹ jakoœ ¿a³obnie wygl¹daæ.I najprawdopodobniej
media bêd¹ ju¿ do najbli¿szych wyborów komentowaæ za-
siewy i zbiory polityczne.

Jak dobrze,¿e spokój i stabilizacja p³yn¹ z codzien-
nej,odwiecznej pracy ch³opa.                              red. naczelny

Za nami Do¿ynki 2013
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BIELSK  PODLASKI GMINA

 Oœrodek Kultury Lokalnej w Proniewiczach

W sobotê, 7 wrzeœnia
mieszkañcy Proniewicz spo-
tkali siê na uroczystoœci
otwarcia Osrodka Kultury
Lokalnej. Remont œwietlicy
kosztowa³ 662 tysi¹ce z³otych,
302 tysiêcy na ten cel otrzy-
ma³a gmina wiejska Bielsk
Podlaski z Programu Rozwo-
ju Obszarów  Wiejskich w ra-
mach dzia³ania  „Odnowa i
rozwój wsi”. Wykonawc¹ re-
montu by³a bielska firma
Przedsiêbiorstwo „Wygoda”.
Na uroczystoœæ otwarcia
Oœrodka przybyli m.in. wice-

marsza³ek województwa pod-
laskiego, mieszkaniec Pronie-
wicz, Walenty Korycki, który

wspólnie z innymi mieszkañ-
cami wsi  uczestniczy³ w pra-
cach przy remoncie œwietlicy.

Remont przebiega³
sprawnie dziêki wielkiemu za-
anga¿owaniu mieszkañców
wsi: so³tysa Andrzeja Minkie-
wicza i cz³onków Rady So³ec-
kiej: Eugeniusza Szumskiego,
Jana Szumskiego, Aleksego
Czeczugi, Anatola Gierasimiu-
ka, Andrzeja Romaniuka i
Andrzeja Szuja.

W Oœrodku ma swoj¹
siedzibê Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich i odbywaj¹ siê imprezy
okolicznoœciowe s³u¿¹ce inte-
gracji mieszkañców wsi.

(wss)

Nauczycielom i pracownikom oœwiaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

najlepsze ¿yczenia sk³ada Zespó³

"Wieœci Podlaskich"

Nauczycielom i pracownikom oœwiaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

najlepsze ¿yczenia sk³ada Zespó³

"Wieœci Podlaskich"



2                                                                                                                                                                                                           Wieœci Podlaskie

W dniu 15.09.2013 r.
odby³y siê w Rybo³ach gm.
Zab³udów „Do¿ynki Bia³oru-
skie”. Zorganizowane przy
wspó³pracy Miejskiego
Oœrodka Animacji Kultury w
Zab³udowie i oraz Zarz¹du
G³ównego Bia³oruskiego To-
warzystwa Spo³eczno - Kul-
turalnego w Bia³ymstoku.
Rozpoczê³y siê Liturgi¹ œw. w
cerkwi p.w.œw.  Kosmy i Da-
miana w Rybo³ach oraz Msz¹
œw. polow¹ pod krzy¿ami-
kolonia Rybo³y. O godz. 12.00
rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna.
Gospodarzami tegorocznych

do¿ynek by³y Halina Fiedoruk
i El¿bieta Bonifatiuk, które
przekaza³y bochny chleba po-
œwiecone podczas uroczysto-
œci religijnych na rêce gospo-
darzy Gminy Zab³udów - Mi-
ros³awa Maksymiuka wice-
burmistrza Zab³udowa i Prze-
wodnicz¹cej Rady Miejskiej w
Zab³udowie Teresy Teofile-
wicz. Uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ uœwietnili zapro-
szeni goœcie: wicekonsul Re-
publiki Bia³orusi w Polsce
Aleksander Suworow, radni
Rady Miejskiej w Zab³udowie,
Sekretarz ZG BTSK w Bia-

Œwiêto plonów w Rybo³ach

Do¿ynki Bia³oruskie 2013
³ymstoku Walentyna £askie-
wicz, dyrektor MOAK w Za-
b³udowie Cecylia Halicka, ks.
mitrat Grzegorz Sosna,
ks. Arkadiusz Timoszuk. Ma-
ria Sadowska ze Zwi¹zku
Kó³ek Rolniczych w Bia³ym-
stoku oraz niezawodni  spon-
sorzy.

Na scenie Wiejskiego
Domu Kultury w Rybo³ach
zaprezentowa³y siê:

-  zespo³y z WDK w
Rybo³ach: dzieciêcy i wokal-
ny,

- „Reczañka” z KoŸlik-
zespó³ istniej¹cy od 19 lat, lau-
reat wielu festiwali konkursów
i przegl¹dów.

- „Lajland” znany ze-
spó³ z Bia³egostoku powsta³y
w 1994 roku prezentuj¹cy
muzykê bia³oruska, ukrainsk¹
i rosyjsk¹ ,

- „Art. Pronar” z Na-
rwi prezentuj¹cy przewa¿nie
folklor bia³oruski,

- chór „Krynica” z Bia-
³egostoku istniej¹cy od 30 lat
przy  BTSK z ludowymi utwo-
rami bia³oruskimi ,

- przyby³y na zaprosze-
nie zespó³ z Bia³orusi „Harad-
nica” z Miejskiego Domu Kul-
tury w Grodnie, a na zakoñ-
czenie do¿ynkowej czêœci ar-
tystycznej wyst¹pi³ znany i lu-
biany zespó³ „Prymaki” z Mi-
cha³owa.

Imprezie towarzyszy³a
Wystawa P³odów Rolnych.
Przeprowadzono konkurs na
najpiêkniejszy wieniec do¿yn-
kowy. I miejsce zaj¹³ wieniec
zespo³u folklorystycznego z
Rybo³ . Zosta³ on zaprezento-

wany na wystawie przed
scen¹, tak jak i pozosta³e
wieñce,  staj¹c siê uroczym
elementem do¿ynkowym.

Natomiast w konkursie
na potrawy regionalne zwy-
ciêstwo odnios³a p. Regina
Maksimiuk z Paw³ów, która
upiek³a wiejskie ciasta wg
przepisów babci, oprócz ciast
by³y razowe chleby, w konkur-
sie uczestniczy³ te¿  kosz ze
s³odkimi grzybkami z kruche-
go ciasta.

Rezultaty plastycznego

konkursu dla dzieci pt: ”¯niwa
dawniej i dziœ” mo¿na by³o
obejrzeæ na wystawie w miej-
scowym domu kultury.

 W imprezie do¿ynko-
wej licznie uczestniczyli nie
tylko mieszkañcy Rybo³ ale te¿
du¿e grono widzów przyby-
³ych na tê imprezê do rodziny,
do znajomych, turyœci i miesz-
kañcy s¹siednich gmin. Pozo-
sta³y mi³e wspomnienia. Za-
praszamy na kolejne do¿ynki
ju¿ za rok.

Cecylia Halicka

KRÓTKO

*
W dniach 23-27 wrze-

œnia gimnazjaliœci z Zespo³u
Szkól w Grodzisku wyjechali
Grodziska Wielkopolskiego.
Wizyta odby³a siê w ramach
wspó³pracy pomiêdzy Grodzi-
skiem, Grodziskiem Mazo-
wieckim i Grodziskiem Wiel-
kopolskim. Uczniowie m.in.
wziêli udzia³ w zawodach
strzeleckich o puchar Burmi-
strza Grodziska Wielkopolskie-
go.

*
27 wrzeœnia odby³a siê

Sesja rady Gminy w Bielsku
Podlaskim. Radni wys³uchali
informacji o realizacji zadañ

oœwiatowych i wykonaniu te-
gorocznego bud¿etu.

*
Miejscy radni w Biel-

sku Podlaskim  nie zgodzili siê
na wygaszenie mandatów

swoich kolegów z rady: Igna-
cego Grzybowskiego i Jaros³a-
wa £aŸnego o co wnioskowa-
³o Centralne Biuro Antykorup-
cyjne. To ju¿ kolejny przypa-
dek gdy CBA chce ukaraæ
pozbawieniem mandatów za
spo³eczn¹ aktywnoœæ. Takie

dzia³ania w sytuacji coraz
wiêkszej biernoœci spo³ecznej
mog¹ tylko dziwiæ i niepokoiæ

*
Miejski Oœrodek Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji w Klesz-
czelach wspólnie z Bia³oru-
skim Towarzystwem Spo³ecz-
no Kulturalnym oraz Rad¹
So³eck¹ wsi Repczyce zorga-
nizowa³ dnia 14 wrzeœnia
2013r. uroczyste „Œwiêto Pie-
czonego Ziemniaka” nad Za-
lewem w Repczycach.

Rozpoczêcia festynu
dokona³ Dyrektor MOKSiR –
Leon Aleksiejuk i zarazem
powita³ goœci m.in. Burmistrza
Kleszczel p. Irenê Niegiere-
wicz, sekretarza BTSK p.Wa-
lentynê £askiewicz, radnych i

so³tysów oraz mieszkañców
wsi Repczyce i okolic.

Na scenie zaprezento-
wa³y siê zespo³y:

„Skazka” z Bia³egosto-
ku, „Rozœpiewany Gródek” z
Gródka, „Kalinka” z Bia³ego-
stoku, „Haradnica” z Grodna
(Bia³oruœ), zespó³ „Prymaki”
z Micha³owa,

Podczas trwania festy-
nu mo¿na by³o spróbowaæ i
zarazem kupiæ potrawy przy-
gotowane przez miejscowe

gospodynie, które wziê³y
udzia³ w konkursie na „Naj-
smaczniejsz¹ potrawê”.  Po
skosztowaniu smako³yków
przez jury miejsce I zajê³a pani
Sawczuk, miejsce II – Pani
Lewczuk, a trzecie miejsce
przypad³o Pani Barbarze Ne-
steruk. Zapraszamy za rok!!!

 KP

*
31 paŸdziernika w

godz. 8.00 – 12.00 w Urzê-
dzie Gminy w Siemiatyczach
odbêd¹ siê konsultacje dla
osób z terenu powiatu siemia-
tyckiego zainteresowanych
sk³adaniem wniosków w ra-
mach dzia³ania „Ma³e projek-
ty”. Konsultacje organizuje
Lokalna Grupa Dzia³ania „Ty-
giel Doliny Bugu”.
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Wakacje ju¿ za nami. Zacznie
siê okres kiedy turyœci rzadziej odwie-
dzaæ bêd¹ Puszczê Bia³owiesk¹. Po-
stanowiliœmy sprawdziæ jak tegorocz-
ny sezon oceniaj¹ mieszkañcy Bia³o-
wie¿y oraz instytucje odpowiedzialne
za rozwój turystyki w naszym regio-
nie.

Zacznijmy od liczb. W okresie
styczeñ-sierpieñ najchêtniej odwiedza-
nym obiektem Bia³owieskiego Parku
Narodowego by³ Rezerwat Pokazowy
¯ubrów, który zwiedzi³o ponad 97 ty-
siêcy turystów, Muzeum Przyrodniczo-
Leœne goœci³o 55901 zwiedzaj¹cych,
Obrêb Ochronny Sierganowo (dawny
Rezerwat Œcis³y) cieszy³ siê popular-
noœci¹ prawie 15 tysiêcy osób.

–  Aby podsumowaæ tegorocz-
ny sezon turystyczny w Bia³owie¿y
nale¿y zaczekaæ jeszcze minimum do
koñca paŸdziernika, bo wrzesieñ i paŸ-
dziernik to miesi¹ce, w których, jeœli
pogoda dopisze, ruch turystyczny w
Bia³owie¿y mo¿e byæ doœæ znaczny –
komentuje Anna Gierasimiuk, kierow-
nik dzia³u udostêpniania parku.  – Fre-
kwencja w Bia³owieskim Parku Na-
rodowym w 2013 roku jest bardzo po-
równywalna z frekwencj¹ za ten sam
okres w roku ubieg³ym. Jeœli chodzi o
Obrêb Ochronny Sierganowo to licz-
ba odwiedzaj¹cych go osób nie od-
zwierciedla trendu ogólnego, bowiem

tê czêœæ odwiedza jedynie ok. 20%
turystów zwiedzaj¹cych BPN – t³uma-
czy.

Wœród dzia³añ jakie zamierza
podj¹æ park, aby zwiêkszyæ zaintere-
sowanie turystów Bia³owie¿¹, nasza
rozmówczyni wymienia m.in. moder-
nizacjê Rezerwatu Pokazowego
¯ubrów oraz Muzeum Przyrodniczo-
Leœnego. Modernizacja rezerwatu ma
polepszyæ   widocznoœæ prezentowa-
nych w nim zwierz¹t oraz uatrakcyj-
niæ jego obecn¹ ofertê. Powstan¹ plat-
formy widokowe przy zagrodach,
stworzona zostanie zagroda mini-sa-
fari, by turyœci mogli zobaczyæ niektó-
re gatunkami zwierz¹t bez barier w
postaci ogrodzenia. Wybudowany zo-
stanie du¿y pawilon edukacyjny z no-
woczesn¹ wystaw¹ nt. restytucji ¿ubra,
powstan¹ edukacyjne place zabaw dla
dzieci. Pierwsze prace modernizacyj-
ne ju¿ trwaj¹. W muzeum niektóre
sceny na wystawie sta³ej uzyskaj¹ inn¹
aran¿acjê, z wykorzystaniem nowo-
czesnych mo¿liwoœci technicznych.
Specjalnie dla turystów oczekuj¹cych
na wejœcie na t¹ wystawê stworzona
zostanie interaktywna strefa edukacyj-
na. Na niej, stosownie do wieku, ka¿-
dy bêdzie móg³ w ciekawy sposób po-
szerzyæ swoj¹ wiedzê o przyrodzie
Parku i ca³ej Puszczy Bia³owieskiej.
Aktualnie park prowadzi postêpowa-

nie przetargowe na stworzenie koncep-
cji modernizacji muzeum.

Trwaj¹ równie¿ remonty ma³ej
infrastruktury turystycznej na szla-
kach. Ponadto planuje siê otwarcie,
wspólnie z Gmin¹ Bia³owie¿a, trasy
narciarskiej. Zmodernizowany zosta-
nie Punkt Informacji Turystycznej Par-
ku, powstanie mobilna aplikacja na
smartfony z wersj¹ questingów, pro-
muj¹c¹ ofertê turystyczn¹ Parku i ca-
³ego Regionu Puszczy Bia³owieskiej.

W okresie trwania rykowiska
Bia³owieski Park Narodowy wyd³u¿y³
równie¿ czas przebywanie we frag-
mencie Obrêbu Ochronnego HwoŸna,
co ma u³atwiæ mi³oœnikom przyrody
pods³uchiwanie godów jeleni.

Pytana o najwiêksze braki w
zakresie rozwoju turystki w naszym
regionie Anna Gierasimiuk mówi o bra-
ku ustalonej jednolitej wizji rozwoju
turystyki, uwzglêdniaj¹cej wspólnie
wydyskutowany i zaakceptowany
przez wszystkie zainteresowane pod-
mioty podzia³ zadañ i inwestycji do re-
alizacji.

– Wœród tych zadañ wa¿n¹ rolê
powinna odegraæ wspólna, bardzo do-
brze zaplanowana, atrakcyjna medial-
nie promocja ca³ego regionu Puszczy
Bia³owieskiej- podkreœla.

Na zaniedbania ze strony Bia-
³owieskiego Parku Narodowego zwra-

caj¹ natomiast uwagê bia³owiescy
przewodnicy.

–  Nie mogê tego nazwaæ ina-
czej ni¿ kpin¹ ze stu przewodników,
którzy funkcjonuj¹ w Bia³owie¿y –
mówi nam jeden z nich – chodzi o tra-
sy po³o¿one w Obszarze Ochrony Œci-
s³ej. – S¹ one bardzo czêsto zamyka-
ne. Choæby fragment w kierunku Dêbu
Jagie³³y, tam gdzie znajduj¹ siê olsy.
Jednym z argumentów jej zamkniêcia
by³o to, ¿e jest tam mokro. Mieliœmy
bardzo suche lato i spokojnie mo¿na
by³o z niej korzystaæ od lipca do po-
cz¹tków wrzeœnia. T³umaczono nam
te¿, ¿e w sierpniu bêdzie tam robiona
k³adka, jednak tak siê nie sta³o. Wy-
daje mi siê, ¿e dla niektórych pracow-
ników parku problemem jest po pro-
stu zabraæ tabliczkê z napisem trasa
zamkniêta, a postawiæ j¹ ponownie po
jakichœ wiêkszych opadach.

Nasz rozmówca zwraca rów-
nie¿ uwagê, ¿e taka sytuacja mo¿e po
prostu zniechêcaæ turystów do odwie-
dzania Bia³owie¿y.

–  Takie trasy s¹ du¿o mniej
atrakcyjne – komentuje – to chodze-
nie prost¹ tryb¹. Przy poszerzaniu par-
ku mówiono o zyskach z rozwoju tu-
rystyki. – Ale Bia³owieski Park Naro-
dowy te¿ musi chcieæ j¹ rozwijaæ i po
prostu wykazywaæ siê wiêksz¹ ela-

W turystyce sporo do poprawienia

Cd. str. 4
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W turystyce sporo do poprawienia

stycznoœci¹, a nie bazowaæ tylko na
zakazach.

Z kolei przewodnicz¹cy bia³o-
wieskiej rady gminy narzeka na brak
udostêpnienia rzeki Narewka dla ka-
jaków.

–  Nie rozumiem tego zakazu –
mówi W³odzimierz Wo³kowycki – kie-
dyœ nie by³o z tym ¿adnego problemu.
– Przecie¿ to bardzo zdrowa i nie szko-
dz¹ca przyrodzie forma wypoczynku.
Szkoda, ¿e Bia³owieski Park Narodo-
wy nie chce wyst¹piæ z tak¹ ofert¹.
Mog³yby to przecie¿  byæ wycieczki z
przeszkolonym przewodnikiem. Da³o-
by to równie¿ mo¿liwoœæ poszerzenia
wspó³pracy choæ by z gmin¹ Narew-
ka

Na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê go-
œci narzekaj¹ z kolei bia³owiescy agro-
turyœci.

–  Jak na razie zanotowa³em

spadek odwiedzaj¹cych o oko³o 20
procent – mówi Roman Wo³kowycki,
w³aœciciel kwatery Nad Stawami –
w¹tpiê, ¿eby do koñca roku sytuacja
siê poprawi³a. Myœlê, ¿e s¹ dwa po-
wody takiej sytuacji- kryzys oraz brak
zbiornika wodnego. Podczas gor¹ce-
go lata turyœci wybieraj¹ po prostu
miejsca gdzie pod nosem maj¹ wodê.

Na brak k¹pieliska zwraca rów-
nie¿ uwagê doktor Karol Zub z Insty-
tutu Biologii Ssaków Polskiej Akade-
mii Nauk.

- Owszem mo¿na stwierdziæ, ¿e
brak k¹pieliska, basenu czy czegoœ w
tym stylu to du¿y problem- komentu-
je.

Zwraca jednak uwagê tak¿e na
inne przeszkody.

–  Wydaje mi siê, ¿e brakuje
tutaj przede wszystkim rozwi¹zañ sys-
temowych, na poziomie gminy czy re-
gionu. Indywidualne osoby i instytucje

dobrze wywi¹zuj¹ siê ze swoich za-
dañ, bo jest gdzie spaæ i gdzie zjeœæ.
Brakuje jednak jakiejœ ogólnej wizji.
Co z tego, ¿e w tej chwili blisko cen-
trum jest kilka knajp, i to na poziomie,
skoro brakuje jakiegoœ fajnego depta-
ka, z ³adnymi latarniami, ³aweczkami?
Mo¿na by to zrobiæ w Parku Pa³aco-
wym, ale tam po zmroku strach wcho-
dziæ.

Zub porusza równie¿ sprawê
informacji turystycznej.

–  Ta sprawa zupe³nie u nas
le¿y – opowiada – oczywiœcie jest
PTTK i informacja parkowa w mu-
zeum, ale tu w okolicach centrum ko-
nieczny jest punkt IT. – Na razie za
tak¹ informacjê robi pan do malowa-
nia obrazów pod cerkwi¹ albo przy-
padkowi przechodnie.

Doktor zwraca równie¿ uwagê
na brak atrakcji, które zachêci³by tu-
rystów do odwiedzin Bia³owie¿y.

–  Jest oczywiœcie Puszcza Bia-
³owieska, ale dla zwyk³ego turysty po-
trzebny jest jakiœ magnes. Na pewno
jest to muzeum, bo wszyscy o nie py-
taj¹, ale brakuje czegoœ na œwie¿ym
powietrzu. Mog³a by to byæ œcie¿ka w
koronach drzew albo park dzikich
zwierz¹t, ale nie taki jak w tej chwili
Rezerwat Pokazowy BPN, który przy-
pomina kiepskie zoo. Marzy mi siê coœ
na kszta³t parku safari, gdzie ludzie
poruszaliby siê miêdzy zwierzêtami.
Czyli wiêcej miejsca dla zwierz¹t, ja-
kieœ korytarze, ukrycia, które pozwa-
la³yby na poczucie bycia bli¿ej zwie-
rz¹t. Coœ nowoczesnego, z pomys³em-
podsumowuje.

O ocenê turystki w rejonie
Puszczy Bia³owieskiej pytaliœmy rów-
nie¿ bia³owieskie biuro PTTK. Jednak
do czasu zakoñczenia artyku³u, nie
zechcia³o odpowiedzieæ na nasze py-
tania.                 Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 3

Na zaproszenie Klubu „Ko³a-
BOK” z Brzeœcia w dniach 13-16
wrzeœnia br. szeœæ osób z Klubu Tury-
styki Rowerowej „Eskapada” uda³o
siê na uroczystoœci do¿ynkowe do
miejscowoœci Lachowicze na Bia-
³orusi. Lachowicze le¿¹ w obwodzie
brzeskim w odleg³oœci ok. 180km od
granicy z Polsk¹. Nasz¹ podró¿ roz-
poczêliœmy na bia³ostockim dworcu
kolejowym sk¹d o godz. 21:00 wyru-
szyliœmy poci¹giem do Grodna i stam-
t¹d "elektriczk¹" do Baranowicz. Do
Baranowicz przybyliœmy w sobotê o
œwicie spêdzaj¹c noc w poci¹gu.

Wieœ Baranowicze po raz
pierwszy wzmiankowano w roku 1706
jako prywatn¹ w³asnoœæ rodziny Roz-
wadowskich. W 1870 przez miejsco-
woœæ przeprowadzono linie kolejowe
Brzeœæ nad Bugiem–Moskwa i Rów-
ne–Wilno, co doprowadzi³o do gospo-
darczego o¿ywienia wioski. W 1897
Baranowicze liczy³y 4 tysi¹ce miesz-
kañców (w tym 50% ̄ ydów). W 1919
Baranowiczom nadano prawa miej-
skie. W okresie miêdzywoennym by³y
wa¿nym oœrodkiem gospodarczym II
Rzeczypospolitej, najwiêkszym mia-
stem województwa nowogródzkiego,
siedzib¹ Garnizonu Baranowicze i od-
dzia³u Korpusu Ochrony Pogranicza.
Baranowicze powita³y nas ma³¹
m¿awk¹, która jednak by³a nadziej¹ na
lepsz¹ pogodê po pi¹tkowej ca³odzien-
nej ulewie. I rzeczywiœcie by³o ju¿ co-
raz pogodniej a nawet w pewnym
momencie pojawi³o siê s³oneczko.
Zwiedzanie miasta rozpoczêliœmy od
wizyty w barze, który jako jeden z nie-
wielu ju¿ z samego rana tworzy³ swo-
je podwoje i gdzie co chwila wpada³
ktoœ na "klina". Poranne kawy i her-
baty zaserwowane przez mi³¹ pani¹ z
bufetu pobudzi³y nas troszkê do ¿ycia

wiêc d³ugo nie zwlekaj¹c udaliœmy siê
na rowerowe zwiedzanie miasta. Na-
stêpnie ruszyliœmy doœæ ruchliw¹ tras¹
P4 do odleg³ych o ok. 20 km Lacho-
wicz. Po drodze zatrzymaliœmy siê w
miejscowoœci Darava niedaleko Ko-
œcio³a p.w. Wniebowziêcia NMP aby
trochê odsapn¹æ i z lekka siê posiliæ.
Do Lachowicz sunê³y ju¿ samochody
osobowe i autokary wype³nione przed-
stawicielami ró¿nych zak³adów pracy
oraz okolicznych ko³chozów.  Wzd³u¿
g³ównej ulicy LachowIcz pospiesznie
formowa³ siê barwny pochód, który za
nied³ugo mogliœmy  podziwiaæ i foto-
grafowaæ.

Zaraz potem dotarliœmy do swo-
ich przyjació³ - rowerzystów z Brze-
œcia, którzy czekali na nas przy kom-
pleksie sportowym gdzie póŸniej mie-
liœmy nocleg. Po serdecznym, jak zwy-
kle, powitaniu wybraliœmy siê (ju¿ bez
rowerów) z nimi na kilka godzin na
Do¿ynkow¹ imprezê oraz na zwiedza-
nie miasto. Po obu stronach g³ównej
ulicy Lachowicz rozstawiono rozma-
ite, stragany, kramy, pawilony. Ka¿dy
z nich wabi³ przechodniów degustacja-
mi oraz wystêpami artystycznymi ze
œpiewem i tañcami. Ogromna liczba
zespo³ów ludowych, gwarno i koloro-
wo! Atmosfera jak zwykle na takich
imprezach wspania³a: tysi¹ce biesia-
duj¹cych wspólnie ludzi. W ubieg³ym
roku by³em na takiej imprezie w Ka-
mieñcu i w tym roku (tym razem do
Lachowicz) zwabi³em kilka kolejnych
osób Polski. Tych co odstraszy³a po-
goda i nie odwa¿yli siê na wyjazd, za-
pewne ¿a³uj¹.

Lachowicze to stolica rejonu w
obwodzie brzeskim Bia³orusi. Le¿y nad
rzek¹ WiedŸm¹. Ma ok. 11 tys. miesz-
kañców. Nazwa pochodzi od Lachów
–staroruskiej nazwy Polaków. 10

kwietnia 1572 król polski i wielki ksi¹-
¿ê litewski Zygmunt II August nada³
Lachowicze Janowi Hieronimowiczo-
wi  Chodkiewiczowi. Jego syn hetman
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz
ufortyfikowa³ miasto i uczyni³ z niego
najwiêksz¹ w Rzeczypospolitej twier-
dzê (o d³ugoœci murów 1 km). W 1595
podczas powstania Nalewajki miasto
bezskutecznie oblegali kozacy. W cza-
sie wojny z Rosj¹ w 1655 przeniesio-
no tu obraz Matki Boskiej z Bia³y-
nicz. W 1660 twierdza dowodzona
przez polskiego genera³a Miko³aja Ju-
dyckiego wytrzyma³a cztery ataki Ro-
sjan podczas trzymiesiêcznego oblê¿e-
nia, co wspó³czeœni przypisywali inter-
wencji Maryi i z tego powodu zosta³a
nazwana "litewsk¹ Jasn¹ Gór¹". For-
teca ta jako jedyna na Litwie pozosta-
³a niezdobyta a¿ do koñca wojny. W
czasie III wojny pó³nocnej w 1706
twierdzê zdobyli Szwedzi, a w 1709
odbi³ j¹ hetman polny litewski Grzegorz
Antoni Ogiñski.

Z Lachowiczami zwi¹za³o losy
wiele osobistoœci, min: urodzony w
Lachowiczach Franciszek Ksawery
Niesio³owski - polski genera³ powsta-
nia koœciuszkowskiego, genera³ bryga-
dy armii Ksiêstwa Warszawskiego,
genera³ brygady Królestwa Polskiego,
genera³ brygady powstania listopado-
wego, senator-kasztelan Królestwa
Polskiego,  Sergiusz Piasecki - polski
pisarz, publicysta polityczny, oficer
wywiadu, ¿o³nierz Armii Krajowej, uro-
dzony w Lachowiczach, Jan Stanis³aw
Sapieha - polski dyplomata i urzêdnik
ziemski, marsza³ek wielki litewski,
zmar³ w Lachowiczach, Jakub Szyn-
kiewicz – wielki mufti polskich muzu³-
manów.

Wczesnym, popo³udniem posta-
nowiliœmy na kilka godzin oderwaæ siê

od do¿ynkowego zgie³ku i udaæ  siê w
sentymentaln¹ podró¿ do wsi Hru-
szówka, gdzie znajduj¹ siê pozosta³o-
œci maj¹tku szlacheckiej rodziny Rey-
tanów.

Maj¹tek Hruszówka pozosta-
wa³ w ich rêkach nieprzerwanie od
po³owy XVII w. do 1939 roku. Ostat-
nim mêskim potomkiem tego rodu by³
Józef Reytan zmar³y w 1910. Do I
wojny œwiatowej w³aœcicielk¹ maj¹t-
ku by³a jego ¿ona, Alina z Hartinghów
Reytanowa, wywieziona w 1939 przez
okupacyjne w³adze rosyjskie na Sybir,
sk¹d zwolniona zmar³a z wycieñcze-
nia w 1945.

To tutaj w³aœnie 20 sierpnia 1742
roku urodzi³ siê Tadeusz Reytan - je-
den z najwiêkszych polskich patriotów
uwiecznionym na znanym obrazie
Jana Matejki "Rejtan – upadek Pol-
ski".

30 wrzeœnia 1773 roku Tadeusz
Reytan (mia³ wtedy 30 lat) bêd¹c po-
s³em nowogródzkim na sejm war-
szawski, który mia³ zatwierdziæ I roz-
biór Rzeczypospolitej, aby nie dopuœciæ
pos³ów do izby senatu (co oznacza³o-
by uznanie konfederacji i rozbioru) rzu-
ci³ siê na ziemiê, zagradzaj¹c w³asnym
cia³em przejœcie do sali obrad. Po sej-
mie rozbiorowym, Reytan wyjecha³ na
Litwê. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w
tzw. lamusie "Murowance" - w zupe³-
nej samotnoœci, po tym gdy popad³ w
ob³êd (1775). Prawdopodobnie 8 wrze-
œnia 1780 odebra³ sobie ¿ycie w³aœnie
tutaj, w swojej rodzinnej Hruszówce
po³ykaj¹c szk³o z rozbitej szyby. Trum-
na z jego zw³okami zosta³a przez Ro-
sjan zbezczeszczona. Szcz¹tki Tade-
usza Reytana odkryto w okresie II
Rzeczypospolitej w 1930 w obmuro-
wanym ceg³¹ grobie w miejscu zwa-

SENTYMENTALNA WYCIECZKA DO MAJ¥TKU REYTANÓW
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nym „Pod Grabem”, zlokalizo-
wanym w pobli¿u dworu, na
które wskazywali okoliczni
mieszkañcy.

Innym wspó³w³aœcicie-
lem Hruszówki by³ Henryk
Grabowski (prawnuk Tade-
usza Reytana i siostrzeniec
Józefa Reytana) podobnie jak
pradziadek w geœcie protestu
podczas posiedzenia Sejmu
Rzeczypospolitej 14 kwietnia
1921 r. sprzeciwia³ siê ratyfi-
kacji traktatu ryskiego, uza-
sadniaj¹c to tym, ¿e odcina on
od kraju setki tysiêcy Polaków
za ustalonej granicy wschod-
niej i pozostawia je na pastwê
rz¹dów Rosjan. Zamordowa-
ny zosta³ we wrzeœniu 1939 r.
przez okolicznych ch³opów.
Rodzina Reytanów pobudo-
wa³a w Hruszówce dwór,

stadninê koni, browar, stacjê
na trasie Wilno-Lwów, sk¹d
ekspediowali drewno oraz
przytu³ek dla inwalidów wojen-
nych (nie tylko Polaków), dla
którego potrzeb wybudowali
obszerny magazyn ch³odzony
lodem z okolicznych stawów,
gdzie przechowywali ¿yw-
noœæ. £o¿yli tak¿e na kszta³-
cenie utalentowanych dzieci z
Hruszówki, które dziêki temu
pobiera³y nauki, w Warszawie,
Wilnie oraz w Petersburgu.

Pod lasem, z dala od
dworu przy drodze do Lacho-
wicz zwiedziliœmy równie¿
neogotyck¹ kaplicê grobow¹
Reytanów z ok.1913-14r. Po-
chowano w niej Józefa Rey-
tana, oraz sprowadzone z La-
chowicz szcz¹tki jego rodzi-
ców - Stefana i Marii z Nie-
sio³owskich. W kaplicy spo-

czywaj¹ równie¿  szcz¹tki
Tadeusza Reytana. Jego po-
piersie ustawione w 1939
obok kaplicy zaginê³o podczas
II wojny. Staraniem miejsco-
wych Polaków obok kaplicy
ods³oniêto w 1994 tablicê pa-
mi¹tkow¹ ku czci Tadeusza
Reytana z napisami w jêzyku
polskim i bia³oruskim. Naprze-
ciwko kaplicy od bramy pro-
sto w pole prowadzi obsadzo-
na modrzewiami symboliczna
"Aleja do wiecznoœci".

Po tej patriotycznej,
smutnej jednak wycieczce
trudno ju¿ by³o odnaleŸæ siê w
do¿ynkowym szaleñstwie
wiec posililiœmy siê ju¿ tylko
specja³ami bia³oruskiej kuchni
i udaliœmy siê na nocny spo-
czynek. Rano po œniadaniu,
który przygotowa³y nam nasze
zaradne kole¿anki, rowerami

wróciliœmy do Baranowicz
¿egnaj¹c œpi¹ce jeszcze po
Do¿ynkach Lachwicze.  O
trzynastej zapakowaliœmy siê
do poci¹gu, który w trakcie
zbli¿ania siê do Grodna coraz
bardziej zape³nia³ siê pasa¿e-
rami, g³ównie m³odzie¿¹ oraz
grzybiarzami z koszami pe³ny-
mi g³ównie opieniek. W Grod-
nie byliœmy przed dziewiêt-
nast¹. Pow³óczyliœmy siê jesz-
cze trochê po mieœcie, zjedli-
œmy s³ynne "czebureki" i  uda-
liœmy siê na nocleg aby wcze-
œnie zerwaæ siê ze snu i tu¿ po
pi¹tej stan¹æ do odprawy pasz-
portowo-celnej. „Ceremonia³
graniczny” i podró¿ przebieg³y
jednak bez zak³óceñ i zgodnie
z planem o ósmej z minutami
byliœmy ju¿ w Bia³ymstoku.

Dla mnie by³a to bardzo
mi³a wycieczka. Kolejne bia-

³oruskie Do¿ynki mam ju¿ za-
liczone i jednoczeœnie "odha-
czony" kolejny sentymentalny
wypad na Kresy. Dziwiê siê
naszym pedagogom, ¿e szkol-
ne wycieczki ograniczaj¹ tyl-
ko do terytorium obecnej Pol-
ski decyduj¹c siê co najwy¿ej
na wypad do Wilna. Czas za-
ciera œlady i nastêpne pokole-
nie stare historyczne dworki i 
maj¹tki, których jeszcze wie-
le zachowa³o siê na Bia³orusi
bêdzie niestety ogl¹da³o ju¿
tylko na obrazkach Napoleona
Ordy. Na szczêœcie rowerzy-
œci z bia³ostockiej "Eskapa-
dy" przy wsparciu bia³oruskich
przyjació³ stale penetruj¹ te hi-
storyczne urokliwe miejsca i
zabior¹ ka¿dego, kogo "krêc¹"
takie klimaty.

Jerzy Tokajuk

SENTYMENTALNA WYCIECZKA DO MAJ¥TKU REYTANÓW
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To by³ wyj¹tkowy
dzieñ. Do Hajnowskiego

Domu Kultury w³adze miasta
i wiejskiej gminy Hajnówka
oraz urz¹d stanu cywilnego
zaprosi³y a¿ 23 pary. Stawili
siê prawie wszyscy. Jubilaci

czuli siê tego dnia bardzo wa¿-
ni. Ma³¿onkowie byli odœwiêt-
nie ubrani. Oni œwiêtowali Z³o-
te Gody, czyli jubileusz piêæ-
dziesiêciolecia zawarcia ma³-
¿eñstwa. To œwiêto mi³oœci,
zaufania, wyrozumia³oœci i
wzajemnego oddania. By³o

mnóstwo wzruszeñ. Minê³o
50 lat, a oni wytrwali. Na uro-

czystoœæ przysz³y dzieci, wnu-
ki, przyjaciele.

By³y serdeczne ¿ycze-
nia, gratulacje, kwiaty, szam-
pan oraz medale „Za d³ugolet-

nie po¿ycie ma³¿eñskie” przy-
znane przez Prezydenta RP.
Medale wrêczy³ burmistrz
Hajnówki Jerzy Sirak. ̄ yczy³
jubilatom wiele szczêœcia, aby
kolejne lata up³ynê³y im w
zdrowiu i pomyœlnoœci.

Wœród wybrañców

Hajnówka
Pó³ wieku szacunku i zaufania

losu, którym uda³o siê razem
przetrwaæ pó³ wieku znaleŸli
siê: Wiera i W³odzimierz
Adamiuk, Aleksandra i
Konstanty Androsiuk, Na-
dzieja i Jan Baczyñscy, He-

lena i Leoncjusz Bujnow-
scy, Krystyna i Maksym
Gonczarukowie, Maria i
Micha³ Grebiaszkowie, Eu-
dokia i W³odzimierz Janiu-
kowie, Walentyna i Grze-

gorz Kot, Eugenia i Grze-
gorz Kryñscy, Lucja i W³o-
dzimierz Kuptelowie, Hele-
na i Feliks Lasota, Euge-

nia i Sergiusz Leonowiczo-
wie, Nadzieja i Stanis³aw
Mieczejko, Maria i Jan Ne-
sterukowie, Eudokia i
Pawe³ Panasiukowie, Na-
dzieja i Piotr Paw³owscy,

Eugenia i Miko³aj Pietro-
czukowie, Wiera i Antoni
Plewa, Maria i Anatol Pro-
kopiukowie, Krystyna i
Mieczys³aw Ros³oniowie,
Maria i Jan Sapie¿yñscy,

Romana i Zdzis³aw Tarasie-
wiczowie oraz Tamara i Mi-
cha³ Turonkowie.

(JC)
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Podczas  tegorocznego  festynu  do¿ynkowego  we  wrzeœniu  w  Na-
rewce  (powiat  hajnowski)  odznaki  „Zas³u¿ony  dla  Rolnictwa”  otrzymali
Jan  Drewnowski,  W³odzimierz  Kiczkaluk,  Micha³  Leoniewski,  Tamara
Moroz,  Eugeniusz  Sapio³ko,  Andrzej  Skiepko,  Jaros³aw  Stocki,  Witalis
Suchodo³a,  Halina  Wierzchowska  i  Eugeniusz  Wo³kowycki.

W  turnieju  so³ectw  pierwsze  miejsce  zdoby³a  dru¿yna  z  Lewkowa
Nowego  (so³tys  Jan  Cie³uszecki),  drugie  -  dru¿yna  z  Narewki  (so³tys
Walentyna  Pacewicz)  i  trzecie  miejsce  dru¿yna  z  Zab³otczyzny  (so³tys
Halina  Wierzchowska).

We  wspó³zawodnictwie  dru¿yn  Ochotniczych  Stra¿y  Po¿arnych
zwyciê¿y³a  dru¿yna  z  Siemianówki,  drugie  miejsce  zajêli  stra¿acy  z  Na-
rewki  i  trzecie  -  z  Lewkowa  Starego.

Wrêczono  nagrody   uczestnikom  konkursu  na  naj³adniejsz¹  posesjê  i
zagrodê w  2013  roku.  W  kategorii  „posesja”  pierwsze  miejsce  ex  aequo
zdoby³y  Lena  Charkiewicz  z  Planty  i  Walentyna  Germaniuk  ze  Skupowa,
drugie  równorzêdne  miejsce  zajêli   Olga  Rusak  z  Janowa  i  Eugeniusz
Rejent  ze  Skupowa  oraz  trzecie  miejsce  -  Helena  Borowska  z  Zab³otczy-
zny.

W  kategorii  „zagroda”  pierwsze  miejsce  zajê³a  Miros³awa Bortnik  ze
wsi  Œwinoroje,  drugie  -  Zinaida  Romañczuk  z  Olchówki  i  trzecie  miejsce
-  Anatol  Matysiuk  z  Siemianówki.

Zwyciêzcom  gratulujemy!                                                              (JC)

GMINA  NAREWKA

Odznaczeni,  wyró¿nieni

W  lipcowym  13 (240)  nume-
rze  „Wieœci  Podlaskich” zamieœcili-
œmy  krytyczn¹  informacjê  pt.  „Czas
na  zebry”.

Pisaliœmy m. in.  o  tym,  ¿e  w
tym  roku  w  Hajnówce  nie  zadbano
w  porê  o  odœwie¿enie  bia³ych  pa-
sów   nawet  na  g³ównych  ulicach
na  przejœciach  dla  pieszych.  Tylko
œwie¿o  pomalowane  tzw.  zebry  na

Krytyka  pomog³a
jezdni  s¹  widoczne  z  daleka.  Tu
piesi  przechodz¹  przez  jezdniê   i  w
tym  miejscu  mog¹  czuæ  siê  bez-
piecznie.

Po  naszej  krytyce  pasy  po-
malowano. Zrobiono  to  solidnie.  Jako
pierwszy  poinformowa³  nas  o  tym
nasz  hajnowski  sta³y  czytelnik  Jerzy
Bartoszuk.

 (jc)

W sobotê 21 wrzeœnia w ma³ej przygranicznej wsi Opaka Du¿a odby³a
siê uroczystoœæ otwarcia œwietlicy wiejskiej.  Remont œwietlicy dokonany przez
Urz¹d Gminy w Czeremsze zosta³ dofinansowany z programu „Wdra¿anie lo-
kalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów”. Uroczystoœæ odby³a siê w  w
53 rocznicê  odbycia pierwszego nabo¿eñstwa w wybudowanej po wojnie Cer-
kwi filialnej w Opace Du¿ej.                                                                         (wss)

Œwietlica w Opace Du¿ej
Czeremcha

Burmistrzowi

Miasta Bielsk Podlaski

Panu Eugeniuszowi Berezowcowi
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

Matki
sk³ada zespó³ redakcyjny "Wieœci Podlaskich"

Wyrazy  g³êbokiego  wspó³czucia

  IRENIE  JURCZUK
 Prezes Sekcji Emerytów

Zwi¹zku Nauczycielstwa  Polskiego w Hajnówce

z  powodu  œmierci

BRATA
sk³adaj¹

 Kole¿anki i  Koledzy z  Hajnówki
oraz  z  gminy  Narewka

Stowarzyszenie Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce
serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków fotografowania i Podlasia do
wziêcia udzia³u w IX. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podla-
sie w obiektywie im.Wiktora Wo³kowa”.

Prace konkursowe nale¿y przesy³aæ do 15 listopada 2013 r..
Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architektur¹, przyrod¹, ludŸ-

mi, ca³¹ mozaik¹ kulturow¹. Organizator nie narzuca kategorii, stwarza pole do
dowolnej interpretacji fotografuj¹cego, zale¿nej od jego wra¿liwoœci i spostrze-
gawczoœci. Konkurs ma charakter otwarty mog¹ wzi¹æ w nim udzia³ wszyscy
chêtni zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliœci, jak i
amatorzy.

Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ w formie odbitek fotograficznych
w formacie preferowanym A3 (30 x42 cm), a minimalnym A4 (20x30 cm).
Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Do wy-
pe³nienia tak¿e formularz zg³oszeniowy, dostêpny wraz z regulaminem w sie-
dzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.haj-
nowka.pl.

Fotografie oceniaæ bêdzie jury powo³ane spoœród fotografików, lub arty-
stów Województwa Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in.
œp. Wiktor Wo³kow, Jan i Bo¿ena Walencik, Marek Dolecki, Robert Nofikow,
Tadeusz ̄ aczek, Pawe³ Grzeœ, Jaros³aw Chyra i inni. Wystawa pokonkursowa
oraz og³oszenie wyników planowane jest na koniec  2013 roku. Wystawa pre-
zentowana bêdzie w Muzeum i Oœrodku Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce, co
najmniej pó³ roku, bowiem stanowi ona ciekawe i wartoœciowe dope³nienie mu-
zealnych wystaw pokazuj¹cych bogactwo kulturowe Podlasia.

Celem konkursu jest:
 a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promuj¹cych

Podlasie, piêkno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycjê
i kulturê,

Podlasie w obiektywie

Konkurs im. Wiktora Wo³kowa

 b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumen-
tacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,

 c)pobudzenie do aktywnoœci twórczej m³odzie¿y, jak i starszych
 d) promocja Podlasia
Konkurs odbywa siê pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta

Hajnówka Jerzego Siraka.

Organizator:
Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce
Ul. 3 Maja 42
17-200 Hajnówka
tel.: (85) 682 30 16, (85) 682 28 89
email: muzeumbialoruskie@home.pl
http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzêdu Miasta Hajnówka
oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego w Bia³ymstoku w
ramach realizacji zadania pn. „Przygraniczny Alians Etniczny”.

Patronat: www.hajnowka.pl , www.wrotapodlasia.pl
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MISTRZOSTWA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
POWIATU HAJNOWSKIEGO W PI£CE NO¯NEJ  CH£OPCÓW

Zainteresowanie upra-
wianiem pi³ki no¿nej utrzymu-
je siê w naszym powiecie na
wysokim poziomie. Jednak
osi¹gane wyniki s¹ niesatys-
fakcjonuj¹ce w szczególnoœci
na poziomie reprezentacji

szkolnych. Tutaj ju¿ od kilku
lat nie mo¿emy siê przebiæ do
pierwszej ósemki wojewódz-
twa. Jak bêdzie w tym roku?
Czy ch³opcy z SP 6 Hajnów-
ka z nieco m³odszym sk³adem
po zwyciêstwie na szczeblu

powiatu, przebij¹ siê przez
fazê grupow¹? Przekonamy
siê o tym ju¿ 11 paŸdziernika
2013r.

W Fina³ach Powiatu
Hajnowskiego, który siê odby³
dnia 1 paŸdziernika 2013 r.
wziê³o udzia³ 9 dru¿yn. W
pierwszej fazie rozegrano eli-
minacje grupowe systemem
„ka¿dy z ka¿dym” na dwóch
boiskach „Orlika”(tabele z
wynikami z eliminacji w za³¹-
czeniu). Wicemistrzowie grup
mogli walczyæ o miejsce III :
SP Narew – SP Bia³owie¿a 1
: 2. Natomiast zwyciêzcy sto-
czyli zaciêty bój o miejsce
pierwsze i awans do dalszego
etapu rozgrywek. Remis w
meczu zasadniczym doprowa-
dzi³ do 5 minutowej dogrywki.
Nieco lepiej prezentowali siê
uczniowie z SP 5 Hajnówka,
ale to oni stracili bramkê i mi-
nutê przed koñcem meczu
wszystko wskazywa³o na to,
¿e tego meczu nie wygraj¹.
Jednak dru¿yna wykaza³a
du¿¹ wolê walki i kilkanaœcie
sekund przed gwizdkiem sê-
dziego doprowadzi³a do wy-
równania. Ostateczne roz-
strzygniêcie meczu, to rzuty
karne. Skuteczniej strzelali za-
wodnicy z SP 6 Hajnówka i to
oni wyszli zwyciêsko z ca³ego
turnieju.

Organizatorem zawo-
dów by³ Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy oraz Oœro-
dek Sportu i Rekreacji             w
Hajnówce. Mecze sêdziowa-
li: Marek Hanula i Micha³ Ste-
paniuk.

Koñcowa klasyfikacja
szkó³

I miejsce -  SZKO£A
PODSTAWOWA nr 6 w
HAJNÓWCE  (Sk³ad dru¿y-
ny:  Bowtruczuk Jakub, Wa-
syluk Patryk, Ow³asiuk Jakub,
Daniszewski Piotr, Culepa Ja-
kub, Siemieniuk Dawid, Olife-
ruk Rafa³, Bartoszuk Mateusz,
Gagan Micha³, Ignatowicz
Maciej, German Daniel. Tre-
ner – Andrzej Grygoruk).

II miejsce – SZKO£A
PODSTAWOWA nr 5 w
HAJNÓWCE

III miejsce – SZKO£A
PODSTAWOWA w BIA£O-
WIE¯Y

IV miejsce – SZKO-
£A PODSTAWOWA w NA-
RWI

V – VI miejsce
– SZKO£A PODSTA-

WOWA nr 2 w HAJNÓWCE

- SZKO£A PODSTAWOWA nr 3 w HAJNÓWCE
VII – VIII miejsce
– SZKO£A PODSTAWOWA w DUBINACH
- SZKO£A PODSTAWOWA w DUBICZACH C.
IX miejsce – SZKO£A PODSTAWOWA w KLESZ-

CZELACH
Najwiêcej bramek strzelali:
Bowtruczuk Jakub ( SP 6 Hajnówka) – 6
Olszewski Bartosz ( SP 5 Hajnówka) – 5

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

Janusz Ludwiczak
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