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„Jeœli chcê siê zachowaæ d³ugo zdrowie

i m³odoœæ, trzeba jeœæ tyle,

aby mo¿na by³o ¿yæ, a nie ¿yæ, ¿eby jeœæ”

Leontijs Romanovskis

– ³otewski podró¿nik i znawca zdrowego ¿ycia

Spó³dzielczoœæ ban-
kowa jest jedn¹ z najstar-
szych form spó³dzielczoœci
na ziemiach polskich. 85 let-
ni¹ tradycjê ma znany Bank
Spó³dzielczy w Brañsku. Na
9 paŸdziernika zaplanowano
wielkie obchody tej roczni-
cy w Zespole Szkó³ im. Ar-
mii Krajowej w Brañsku. W
ich ramach wyst¹pienie pre-
zes BS, Zdzis³awy Maksy-
miuk, wrêczenie odznaczeñ
dla zas³u¿onych dzia³aczy i
pracowników, wystêpy- ka-
baretu "Widelec" i Zespo³u
Ludowego "Skowronki"
oraz pokaz sztucznych ogni.

Historia Banku rozpo-
czê³a sie w 1925 roku. Wów-
czas za³o¿ona zosta³a Kasa
Stefczyka jako spó³dzielnia
z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹. Nale¿a³a ona do
Zwi¹zku Rewizyjnego Pol-
skich Spó³dzielni Rolni-
czych. Dosyæ dynamiczny
rozwój Kasy Stefczyka w
Brañsku przerwa³a II wojna
œwiatowa. Przynios³a znacz-
ne straty materialne, zgniê-
³o wielu dzia³aczy i wszel-

85 lat Banku Spó³dzielczego w Brañsku
kie materia³y dotycz¹ce jej
dzia³alnoœci. Ponownie re-
aktywowano Gminn¹ Kasê
Spó³dzielcz¹, a w 1956 prze-
mianowano - na Kasê Spó³-
dzielcz¹. W 1958 roku w
Brañsku pojawi³ siê szyld
Banku Spó³dzielczego.
Bank Spo³dzielczy w latach
Polski Ludowej przechodzi³
wiele zmian organizacyj-
nych, zwiêkszano i pomniej-
szano jego uprawnienia,
ograniczano teren dzia³ania
i struktury poporz¹dkowa-
nia. Dopiero w 1990 roku
Bank Spó³dzielczy w Brañ-
sku sta³ siê samodzieln¹ jed-
nostk¹ dzia³aj¹c¹ na zasa-
dach pe³nej samodzielnoœci
prawnej i ekonomicznej. I
choæ czasy transformacji s¹
niezwykle trudne, to brañski
bank w nowych warunkach
gospodarki rynkowej, przej-
muje inne banki i radzi so-
bie dobrze. I tak- w 1996
roku Bank Spó³dzielczy w
Narewce, w 1999- Banki
Spó³dzielcze w Boækach,
Grodzisku i Wyszkach. Roz-
szerza swoj¹ dzialalnoœæ na

trzy powiaty: hajnowski,
bielskopodlaski i siemiatyc-
ki. Obecnie ma swoj¹ pla-
cówkê tak¿e w Bia³ymstoku.
Zrzeszony jest w Mazowiec-
kim Banku Regionalnym.

Bank Spó³dzielczy w
Brañsku to obecnie polski,
przyjazny i bezpieczny bank,
nale¿¹cy do czo³ówki tego
typu instytucji w Polsce.
Prowadzi dzia³alnoœæ na te-
renie województwa podla-
skiego i powiatów z nim s¹-
siaduj¹cych. Zrzesza ponad
4500 cz³onków, posiada 10
placówek i zatrudnia ponad
80 pracowników. - Naszymi
partnerami s¹ ma³e i œred-
nie przedsiebiorstwa i samo-
rz¹dy lokalne- mówi Zdzi-
s³awa Maksymiuk, prezes
BS w Brañsku.- Z tymi part-
nerami realizujemy wa¿n¹
misjê  "Miejscowy pieni¹dz

na potrzeby miejscowego

œrodowiska". Na bie¿¹co
wprowadzamy nowe techno-
logie i ofreujemy klientom
coraz szerszy wachlarz
us³ug. Posiadamy sieæ ban-

2 paŸdziernika w sali kongresowej PKiN  zebra³o siê
4 000 ludzi, aby wesprzeæ ruch poparcia kontrowersyjnego
pos³a Platformy Obywatelskiej Janusza Palikota. Tym sa-
mym na politycznej scenie pojawi³a siê „Nowoczesna Pol-
ska”. Dziœ jeszcze trudno stwierdziæ czy bêdzie to zal¹¿ek
czegoœ nowego co przewietrzy zmumifikowana polska sce-
nê polityczn¹, czy bêdzie to, jak wieszcz¹ przeciwnicy Pa-
likota, kolejna polityczna efemeryda. Zanim poznamy od-
powiedŸ na to pytanie minie zapewne kilka tygodni  a mo¿e
i miesiêcy. Ale warto zastanowiæ siê nad powodami, które
zmobilizowa³y tylu ludzi, g³ownie m³odych, aby  na w³asny
koszt w sobotnie popo³udnie zjawili siê w Warszawie i zgo-
towali, na stoj¹co, owacje jakich ju¿ dawno ¿aden polityk
w Polsce nie s³ysza³.

Po co siê zebrali? OdpowiedŸ na to pytanie znajdzie-
my w wyst¹pieniu pos³a Palikota.

„Jest takie pytanie, po co tutaj przyszliœmy. Wydaje
siê ono oczywiste, a jednoczeœnie kto wie, czy nie najbar-
dziej niezwyk³e, trudne i wymagaj¹ce przemyœlenia. Co siê
takiego sta³o, ¿e z ró¿nych miast Polski 4 tysi¹ce osób przy-
jecha³o dzisiaj o 17.00 do Warszawy ¿eby rozmawiaæ o no-
woczesnej Polsce? Dlaczego jesteœmy tutaj? Dlaczego nie
byliœmy na zjeŸdzie Platformy kilka dni temu? Nie bywacie
na podobnych zjazdach innych partii politycznych. Co ta-
kiego siê sta³o, ¿e polityka i partiê, jakie teraz s¹ w Polsce,
nie wystarczaj¹ ¯e ci¹gle obiecuj¹ nam, ¿e bêdzie lepiej, a
my ci¹gle wiemy, ¿e jest inaczej, ¿e jest tak jak zawsze. Ktoœ
powie, jak to nie jest lepiej? Od 1989 roku wiele siê zmieni-
³o. Mamy bia³y i szary papier toaletowy, samochód w ka¿-
dej rodzinie. 50 procent m³odych Polaków studiuje na ja-
kichœ uczelniach. Mo¿na by wymieniaæ rzeczy, których nie

15 postulatów dla Polski
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85 lat Banku Spó³dzielczego
w Brañsku

komatów, karty p³atnicze i
obs³ugê rachunków przez
interent. Nasz Bank prowa-
dzi tak¿e szerok¹ dzia³alnoœæ
spo³eczno- wychowawcz¹ na
rzecz spo³ecznoœci lokal-
nych, wspiera wiele inicja-
tyw kulturalnych, sporto-
wych i edukacyjnych, jak
choæby Turniej Wiedzy o
Spó³dzielczoœci.-

Historia Banku jest
niezwykle bogata, wspó³-
czesne dokonania tak¿e za-
sluguj¹ na uznanie. Du¿a w
tym zasluga osób kieruj¹-
cych instytucj¹, nadzoruj¹-
cych i pracuj¹cych w nim w
codziennej obs³udze klien-
tów.

Redakcja "Wieœci
Podlaskich" z okazji tego
donios³ego jubileuszu gratu-
luje dotychczasowych doko-
nañ i ¿yczy jeszcze wiêkszej
dynamiki w rozwoju Banku,
coraz bogatszej oferty dla

Cd. ze str. 1

Zlot m³odych specjalistów na Bia³orusi bB
W dniach 24-

26 wrzeœnia 2010 roku przed-
stawiciele Gminy Narew ju¿
po raz drugi wziêli udzia³ w
Zlocie M³odych Specjalistów
Województwa Brzeskiego

Republiki Bia³oruœ i Gminy
Narew. Nasza gmina zapro-
szona zosta³a na zlot przez
Brzeski Rejonowy Komitet
Wykonawczy, w ramach po-
rozumienia o miêdzynarodo-
wej wspó³pracy pomiêdzy
Gmin¹ Narew i Czerninskim
Wiejskim Komitetem Wyko-
nawczym z Republiki Bia³o-
ruœ.

W zlocie udzia³ wziê³o
7 dru¿yn z Województwa
Brzeskiego Republiki Bia³o-
ruœ oraz dru¿yna przedstawi-
cieli naszej gminy. Gminê
Narew reprezentowali: cz³on-
kowie zespo³u artystycznego
Narva, dyrektorzy Narwiañ-
skiego Oœrodka Kultury i
Gminnej Biblioteki Publicz-

nej oraz przedstawiciel Urzê-
du Gminy Narew. Równie¿ w
tym roku zlot odbywa³ siê w
oœrodku wypoczynkowym
Bie³oje Oziero nad jeziorem
Bia³ym, po³o¿onym 40 km na

po³udnie od Brzeœcia w Gmi-
nie Znamienka.

W sobotê wszystkie
dru¿yny rywalizowa³y ze
sob¹ w zawodach sporto-
wych. Organizatorzy zlotu
przygotowali w tym roku na-
stêpuj¹ce konkurencje: sza-
chy, warcaby, strzelanie z ka-
rabinka pneumatycznego, jaz-
da na rowerze po torze prze-
szkód, dart (rzutki), tenis sto-
³owy, siatkówka oraz wyœci-
gi na ³ódkach. Bardzo bogaty
program zawodów sporto-
wych sprawi³, i¿ odbywa³y siê
one przez ca³y dzieñ, dostar-
czaj¹c zarówno uczestnikom
jak i kibicom wielu emocji
sportowych i wra¿eñ oraz
przede wszystkim dobrej za-

bawy. Po zakoñczeniu zawo-
dów  sportowych odby³a siê
zabawa, podczas której
wszystkim zebranym przygry-
wa³ zespó³ Narva.

Wyniki zawodów spor-
towych zosta³y og³oszone w
niedzielê rano, podczas ofi-
cjalnej uroczystoœci nagro-
dzenia zwyciêzców w po-
szczególnych konkurencjach.
Gmina Narew zajê³a drugie
miejsce w wyœcigach na ³ód-
kach oraz trzecie w szachach.
Wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali pami¹tkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.

W drodze powrotnej do
domu przedstawiciele Gminy
Narew byli w Brzeœciu, gdzie
odwiedzili min. s³ynne miej-
sce pamiêci II Wojny Œwiato-
wej – tzw. Brestkaja Krepost’.

Portal U.G. Narew

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki

Dnia 18 wrzeœnia 2010 roku Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
dzia³aj¹cy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi
wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ w nowym roku szkolnym 2010/
2011. Wzorem roku ubieg³ego spotkania bêd¹ odbywaæ siê
w ostatni¹ sobotê miesi¹ca. Klubowicze bardzo chêtnie roz-
poczêli dyskusje. Ksi¹¿ka nad któr¹ dyskutowano to „Szcze-
ra prawda” Lauren Brooke.

W/w ksi¹¿ka jest to wzruszaj¹ca powieœæ dla dziew-
cz¹t w wieku 12+. To jedenasta czêœæ znanego na ca³ym
œwiecie cyklu „Heartland”, która opowiada o schronisku dla
koni wtulonym miêdzy wzgórza Wirginii. Tak¿e ludzie prze-
bywaj¹cy w Heartlandzie znajduj¹ tu ukojenie i si³ê do po-
konywania ¿yciowych przeciwnoœci. Ksi¹¿ka  zosta³a wy-
soko oceniona przez czytelników oraz klubowiczów DKK.
To ksi¹¿ka, która uczy i mówi jak walczyæ z przeciwno-
œciami losu. Na zakoñczenie spotkania ka¿dy uczestnik
otrzyma³ notes oraz d³ugopis na notatki przy opracowaniu
ka¿dego tytu³u.

Wszystkich chêtnych zapraszamy co miesi¹c na na-
sze spotkania przy herbatce i ciasteczkach oraz ciekawej
dyskusji o ksi¹¿kach.                               Portal U.G. Narew

12 wrzeœnia 2010
roku na schodach Muzeum
i Oœrodka Kultury Bia³oru-
skiej w Hajnówce znów za-
brzmia³a bia³oruska muzy-
ka, jêzyk i bia³oruskie rze-
mios³o. Tym razem ods³ona
KULTURY NA SCHO-
DACH MUZEUM poœwiê-
cona by³a glinie. Mo¿na by³o
na warsztatach etnograficz-
nych popróbowaæ swych si³
za ko³em garncarskim, lub w
nieco ³atwiejszy sposób ule-
piæ, co nieco rêkoma. Warsz-
taty dla dzieci, m³odzie¿y,
ale nie tylko prowadzili in-

struktorzy z regionu.  Miro-
s³aw Piechowski z Czarnej
Wsi Koœcielnej, którego ro-
dzina od pokoleñ zajmuje siê
wyrobem m.in. garnków,
dzbanków, dwojaków gli-
nianych, czy dachówek. Je-
rzy Fiedoruk z Choroszczy
specjalizuj¹cy siê w u¿ytko-
wym rêkodziele o nowocze-
snej, artystycznej stylistyce,
oraz Zenaida Jakuæ prowa-
dz¹ca Ko³o Plastyczne „De-
formacja” w Hajnowskim
Domu Kultury. Ka¿dy z in-
struktorów oblegany by³
wianuszkiem zainteresowa-

Nie œwiêci garnki lepi¹
nych i pragn¹cych zmierzyæ
siê z najstarszym plastycz-
nym surowcem-glin¹.

Na schodach zagra³y
zaœ zespo³y: METRO z Haj-
nówki , OBRAZ KONTRO-
LNY z Hajnówki, KALIN-
KA z Bia³egostoku oraz
NARVA z Narwi. Swój wy-
stêp mia³a te¿  Aleksandra
Tichoniuk z Przedszkola nr
3 w Hajnówce pod bacznym
okiem instruktorki Wiery
Masaj³o.

Nie zabrak³o równie¿
stoiska z literatur¹ bia³o-
rusk¹, muzyk¹ i wyrobami
rzemios³a ludowego.

Festyn zrealizowano
dziêki dotacji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji oraz Urzêdu
Miasta Hajnówka.

Oto fotorelacja z im-
prezy:

Agnieszka Tichoniuk

Fot. A. i T. Tichonukowie

klientów i wielu nowych
sukcesów w dzia³alnoœci
ekonomicznej i spo³ecznej.
Pracownikom, dzia³aczom
BS ¿yczymy wiele satysfak-
cji z pracy i dzia³alnoœci w
instytucji licz¹cej 85 lat.

Hieronim T. Wawrzyñski

Pomó¿ chórowi

„Tutti Cantare”.

Zostañ sponsorem

strategicznym.

Kontakt:

dyrygent chóru:

Ma³gorzata Mróz,

tel. 85 682 36 28.
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PRZECZYTANE
Chór Tutti Cantare to

zespó³ z³o¿ony z uczniów oraz
absolwentów I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej w Hajnówce,
który powsta³ cztery lata temu.
W krótkim czasie chór zacz¹³
œpiewaæ nie tylko w szkole, ale
i na szerszym forum, np. w
Hajnowskim Domu Kultury i
hajnowskich œwi¹tyniach. Z
czasem umiejêtnoœci m³odych
chórzystów zaprezentowane
zosta³y w Bielsku Podlaskim,
Drohiczynie, Warszawie i Sza-
motu³ach. Chór koncertowa³
tak¿e na Bia³orusi oraz w tym
roku na Wêgrzech i o tym wy-
darzeniu chcia³abym krótko
opowiedzieæ.

Czerwiec: Sesja u stu-
dentów, emocje pomaturalne
oraz te zwi¹zane z zakoñcze-
niem roku szkolnego u liceali-
stów i nagle telefon: "Czy
chcecie pojechaæ na Wêgry?"
OdpowiedŸ by³a oczywista:
"Jedziemy!". Tê nieoczeki-
wan¹ propozycjê z³o¿y³ Pan
Miko³aj Buszko - dyrektor
MFMC oraz Centrum Promo-
cji Czerlonka, który wraz z
Pani¹ Iren¹ Parfieniuk dopi¹³
wyjazd organizacyjnie.

Celem naszej wizyty na
Wêgrzech by³ udzia³ w letnich
warsztatach chóralnych i
wspólnie z innymi zaproszony-
mi chórami wykonanie dzie³a
F. Liszta - Mszy Koronacyjnej.
Nuty dotar³y do nas w po³owie
lipca. Mimo letnich upa³ów
przez kilka dni "czytaliœmy"
utwór, powtarzaliœmy parie w
g³osach, w koñcu us³yszeliœmy
namiastkê tego, co mia³o za-
brzmieæ w pe³nej krasie w Esz-
tergom.

Koniec sierpnia. Jedzie-
my! Przeprawa przez Polskê,
S³owacjê i w koñcu jesteœmy
na miejscu. Ju¿ z daleka oczom
naszym ukaza³a siê kopu³a mo-
numentalnej bazyliki w Eszter-
gom. Zaraz po przyjeŸdzie
pierwszy rekonesans po mie-
œcie i wizyta na wzgórzu, na

CHÓR TUTTI CANTARE NA WÊGRZECH
którym wznosi³a siê bazylika.
Mieszkaliœmy w przytulnym,
ekskluzywnym hoteliku, gdzie
równie¿ jedliœmy posi³ki, lecz
ku naszemu wielkiemu zasko-
czeniu doprawione raczej po
polsku ni¿ wêgiersku. Nasze

nadzieje na zjedzenie typo-
wych wêgierskich dañ spe³z³y
na niczym.

Próby warsztatowe od-
bywa³y siê w szkole muzycz-
nej po³o¿onej tu¿ nad niewiel-
kim dop³ywem Dunaju. W
przygotowaniach do wspólne-
go wykonania mszy bra³y
udzia³ oprócz nas chóry z Wê-
gier i S³owacji. Æwiczyliœmy
po kilka godzin dziennie, gdy¿
ju¿ w niedzielê mia³ siê odbyæ
uroczysty koncert. Wieczora-
mi, mimo zmêczenia, chórzy-
œci odbywali krótkie spacery
po mieœcie. Nie mieli ¿adnych
k³opotów z nawi¹zywaniem
kontaktów. M³odzi Wêgrzy,
bardzo przyjaŸnie nastawieni

do goœci z Polski, ³atwo dawa-
li siê wci¹gaæ w rozmowy oraz
wspólne œpiewy. Oczywiœcie
nieod³¹cznym punktem pro-
gramu pobytu na Wêgrzech
by³o recytowanie znanego
przys³owia: "Polak, Wêgier -

dwa bratanki... itd."
Wreszcie niedziela i

kulminacyjny moment nasze-
go pobytu w Esztergom, czyli
koncert. Przed po³udniem jesz-
cze próba w szkole muzycznej,
a po obiedzie próba z orkiestr¹
z Budapesztu i chórem z ko-
œcio³a œw. Mateusza, który wo-
kalnie wzmocni³ nasze po³¹-
czone zespo³y. Wieczorem
przed 19 stanêliœmy w galo-
wych strojach, pe³ni emocji
przed bazylik¹ w Esztergom, w
której czeka³y ju¿ t³umy me-
lomanów. Przed wykonaniem
Mszy Koronacyjnej chóry za-
œpiewa³y hymn do œw. Cecy-
lii, która jest patronk¹ muzyki
chóralnej i w koñcu pop³ynê³a

pod kopu³ê bazyliki muzyka F.
Liszta - romantyczna, uducho-
wiona, ale i potê¿na w swoim
brzmieniu. Dla wielu m³odych
chórzystów z Tutti Cantare
by³a to pierwsza taka przygo-
da, œpiew z profesjonaln¹ or-

kiestr¹ i solistami. No i sukces!
Owacje na stoj¹co, kwiaty, po-
dziêkowania i koñcz¹ca pobyt
w Esztergom uroczysta kola-
cja.

Rano opuszczamy go-
œcinny Esztergom. Jeszcze tyl-
ko kilka godzin pobytu w Bu-
dapeszcie, zwiedzanie miasta,
spacery nad Dunajem i ... wra-
camy do domu. Tego urocze-
go wyjazdu chórzyœci z Haj-
nówki na pewno d³ugo nie za-
pomn¹. Dla wszystkich by³a to
niesamowita przygoda, pe³na
emocji i muzycznych wzru-
szeñ.

 Po powrocie do domu
szybko trzeba by³o przestawiæ
swoje myœli na inne tory -
szko³a, lekcje, codzienne obo-
wi¹zki. Chocia¿ nie by³ to ko-
niec naszych muzycznych wê-
drówek. Ju¿ 24. wrzeœnia chór
uda³ siê na konkurs Sancta Ec-
clesiae Cantio do Tarnowa,
gdzie staj¹c w szranki konkur-
sowe z 22 chórami z ca³ej Pol-
ski i wywalczy³ III miejsce!

Mam nadziejê, ¿e kolej-
ne muzyczne emocje chóru
Tutti Cantare jeszcze przed
nami.

Ma³gorzata Mróz

- dyrygent chóru Tutti

Cantare z I LO w Hajnówce

Edukacja.

Wyrównywanie szans.

Kszta³cimy

niewielk¹ elitê,

resztê wyrzucamy

za burtê.
Polska szko³a wy-

równuje szanse ?

Przemys³aw Sadura:
Szko³a zawsze odtwarza
ró¿nice spo³eczne. Mo¿e
tylko robiæ to w mniejszym
lub wiêkszym stopniu. W
miêdzynarodowych bada-
niach porównawczych pol-
ska szko³a mieœci siê mniej
wiêcej w po³owie stawki –
ze wskazaniem na utrwala-
nie ró¿nic. Najsilniej dzia-
³aj¹ w ten sposób szko³y w
Ameryce £aciñskiej i Sta-
nach Zjednoczonych, naj-
s³abiej w Skandynawii.

Ró¿nice spo³eczne
kszta³tuj¹ siê ju¿ od ko³yski.
Dzieci rodz¹ siê w ró¿nych
œrodowiskach i od pocz¹tku
nabywaj¹ np. innego sto-
sunku do kultury i pracy.
Przyzwyczajaj¹ siê do ró¿-
nych stylów ¿ycia. Nie ma
dobrej metody, by zmierzyæ
wp³yw domu rodzinnego.
Socjologowie próbuj¹ u¿y-
waæ przybli¿eñ, pytaj¹ np.
„Ile macie w domu ksi¹¿ek
?”. Je¿eli rodzice sami nie
czytaj¹ ksi¹¿ek, nie zachêc¹
do tego dziecka. Je¿eli spê-
dzaj¹ wolny czas przed te-
lewizorem, automatycznie
naucz¹ tego dziecko.

Ale wiedz¹, ¿e by³o-

by dobrze, gdyby ich

dziecko lubi³o czytaæ ?

Tak, ale nie wiedz¹,
¿e dziecko przede wszyst-
kim kopiuje wzorce. A
przed pójœciem do przed-
szkola i szko³y wzorem s¹
rodzice. Dlatego im wcze-
œniej dzieci z ni¿szych
warstw spo³ecznych trafi¹
do przedszkola, tym lepiej.
Zobacz¹, ¿e inne dzieci in-
teresuj¹ siê ksi¹¿kami.
Opiekunki czytaj¹ i ogl¹-
daj¹ z dzieæmi ksi¹¿ki. I tu
mamy problem, bo w Pol-
sce niewiele dzieci chodzi
do przedszkola – zw³aszcza
za ma³o trzylatków. Im bied-
niejsi rodzice, tym póŸniej
wysy³aj¹ dziecko do przed-
szkola – jeœli w ogóle.

Tymczasem badania
przeprowadzone w Polsce
pokazuj¹, ¿e je¿eli dziecko
z gorszego domu pójdzie
wieku trzech lat do przed-
szkola, to ma szanse zmniej-

Cd. str. 4
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PRZECZYTANE15 postulatów dla Polski
by³o 20 lat temu, 10 czy 5 lat temu. A jednak przecie¿ mimo

tego wszystkiego, o czym wiemy, nasze odczucia i nasze my-

œlenia, ¿e jednak nie jest tak, jak chcemy, nie jest tak, jak by-

œmy pragnêli, jak marzymy, jest przecie¿ prawdziwe. I nie jest

ono odczuciem pojedyñczego cz³owieka, czy nawet tych 4000,

które s¹ tutaj. Jest ono odczuciem dosyæ masowym dla ka¿de-

go Polaka. Dlaczego tak jest, ¿e partie polityczne i ich liderzy

nie potrafi¹ byæ przywódcami, jak to siê zdarzy³o na samym

pocz¹tku, w ’89, ’90 i ’91 roku.(...) Dlaczego tak bardzo bra-

kuje odwagi w polskim ¿yciu publicznym do tego, ¿eby stan¹æ

na czele, a nie dochodziæ do spo³eczeñstwa, kalkuluj¹c najle-

piej swoje szanse partyjne. Otó¿ jest wiele powodów...”

Jakie Palikot widzi wyjœcie z aktualnej sytuacji ubez-
w³asnowolnienia spo³eczeñstwa? Czy recept¹ bêdzie realizacj¹
15 postulatów:
1.kadencyjnoœæ, maksymalnie dwie kadencje, w partiach i

organach wybieralnych pañstwa i samorz¹dów;

2.jednomandatowe okrêgi wyborcze;

3.likwidacja Senatu i ograniczenie liczby pos³ow;

4.rozdzia³ pañstwa i Koœcio³a;

5.œrodki antykoncepcyjne za darmo;

6.powrót religii do sfery sacrum;

7.koniec z subwencjonowaniem Koœcio³a;

8.zlikwidowanie funduszu emerytalnego Koœcio³a (Fundu-

szu Koœcielnego – utworzonego w latach ’50 jako re-

kompensata za odebrane Koœcio³owi maj¹tki);

9.oœwiadczenia zamiast zaœwiadczeñ;

10.zasada milcz¹cej zgody;

11.jawnoœæ wszystkich dokumentów urzêdowych;

12.równouprawnienie;

13.zwi¹zki partnerskie – prawa maj¹tkowe, podatkowe

takie jak zwi¹zki ma³¿eñskie;

14.powszechny dostêp do internetu za darmo;

15.jeden procent bud¿etu na kulturê.

Czy s¹ one mo¿liwe do zrealizowania? Jedno jest pew-
ne. Palikot doskonale odczyta³ nastroje spo³eczeñstwa, zw³asz-
cza m³odszej jej czêœci, sceptycznie patrz¹cego na dotychcza-
sowe poczynania partyjnych decydentów i g³osuj¹cych nie przy
urnach wyborczych, lecz nogami, masowo emigruj¹c.

A co o tym myœl¹ nasi czytelnicy? Czekamy na pañstwa
opiniê - wiescipodlaskie@wp.pl                Zbigniew Podlaski

szyæ dystans wobec dzieci z
lepszych rodzin. Potem jest
ju¿ za póŸno.

Teraz  do szko³y po-

sz³y szeœciolatki. Lepiej,

¿eby dzieci sz³y wczeœniej

do szko³y ?

To krok w dobrym
kierunku, ale sam niewiele
zmieni. Badania pokaza³y,
¿e jedynie pe³ne trzy lata
spêdzone w przedszkolu
wyraŸnie wyrównywa³y
kompetencje dzieci z ró¿-
nych œrodowisk. W szkole
zawsze bêd¹ ró¿nice spo-
³eczne. Mo¿na jednak pró-
bowaæ je korygowaæ. Wy-
równywanie szans powinno
byæ celem systemu eduka-
cyjnego.

W Polsce jest – ko-

lejni ministrowie o tym

mówi¹.

I niewiele robi¹. So-
cjologowie edukacji od
dawna pokazuj¹, ¿e bardzo
nasilaj¹ siê procesy segrega-
cji i selekcji w szkole – dzie-
lenia dzieci  na lepsze i gor-
sze i wysy³ania ich do lep-
szych i gorszych placówek
lub klas.

Kiedy podejmujê

decyzjê dobr¹ z mojego

punktu widzenia- np. wy-

sy³am dziecko do prywat-

nej szko³y albo obchodzê

przepisy dotycz¹ce rejoni-

zacji, by wys³aæ dziecko do

lepszego gimnazjum – ja

zyskujê, ale my wszyscy

tracimy ?

Wiêcej, moja – i
dziecka – indywidualna ko-
rzyœæ jest nieproporcjonalnie
ma³a do strat, jakie wyrz¹-
dzam przy okazji innym, np.
dzieciom z gorszych domów,
które s¹ pozbawione towa-
rzystwa dzieci z lepszych
œrodowisk. Wysy³a siê dzie-
ci do lepszych szkó³ z prze-
konaniem, ¿e to podniesie ich
szanse ¿yciowe, wiêcej siê
tam naucz¹. To b³êdne my-
œlenie. Dziecko mo¿e skorzy-
sta   z wy¿szego poziomu
nauczania, ale generalnie
straci. Pozbawione bêdzie
istotnego wspó³czeœnie  kon-
taktu z ró¿norodnoœci¹. W
swojej szkole spotka rówie-
œników z jednej grupy spo-
³ecznej, w efekcie nie zdobê-
dzie  potrzebnych w dalszym
¿yciu  kompetencji spo³ecz-
nych. Koszty tego poniesie-
my my wszyscy.

(„Nieuk kujonowi nie
zaszkodzi” – rozmowa z  dr

Przemys³awem Sadur¹  –
fragmenty. „Gazeta Wybor-
cza” z 11/12 wrzeœnia br.)

Niedawno w programie Tomasza Lisa, premier Do-
nald Tusk stwierdzi³, ¿e najbardziej nie cierpi u polityków
hipokryzji. Jak siê to ma do rzeczywistoœci? W jednym z
ostatnich wywiadów, prominentny polityk Platformy, Janusz
Palikot stwierdzi³, i¿ aby zwiêkszyæ swoje szanse wybor-
cze w wyborach prezydenckich 2005 roku Donald Tusk
zawar³ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Mówi¹c prosto
z mostu – po kilkudziesiêciu latach uzna³, ¿e œlub cywilny
to za ma³o i aby zyskaæ poparcie Koœcio³a  trzeba zakwe-
stionowaæ zasady jakimi siê dotychczas w ¿yciu kierowa³ i
wzi¹æ œlub koœcielny. Czy¿ to nie jest czystej wody hipo-
kryzja?

A jak nazwaæ s³owa premiera, ¿e podwy¿ki VAT, na
pewno nie uderz¹ w najbiedniejszych?

Dla laika w sprawach ekonomii jest jasne, ¿e to w³a-
œnie najbiedniejsi odczuj¹ najmocniej podwy¿ki. Dla wielu
z nich zwiêkszenie wydatków nawet o kilkanaœcie z³otych
to ju¿ du¿y problem. Nikt przy zdrowych zmys³ach nie
uwierzy, ¿e obni¿ka o 2 proc. VAT na artyku³y spo¿ywcze
spowoduje jego obni¿kê w detalu. Bêdzie raczej odwrot-
nie. A podwy¿ka o 1 proc. VAT na lekarstwa w kogo naj-
bardziej uderzy? W bogatych czy biednych? Specjaliœci z
angielskiego Instytutu Studiów Fiskalnych znanego ze swe-
go obiektywizmu, potwierdzaj¹ t¹ prawdê. Wszelkie pod-
wy¿ki podatków uderzaj¹ przede wszystkim  w najbiedniej-
szych. Ale tej prawdy nasz premier nie zna. Nasz premier
woli opowiadaæ spo³eczeñstwu bajeczki na dobranoc o tym
jakim to Platforma jest dobrodziejem najbiedniejszych.

Wies³aw Soko³owski

Hipokryta,
który nie cierpi hipokryzji

Komitet Pomocy

Powodzianom przy Gminnym Oœrodku

Pomocy Spo³ecznej w Dubiczach Cerkiewnych

ul. G³ówna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne

og³asza wynik zbiórki publicznej  organizowanej
na rzecz poszkodowanych w powodzi mieszkañców Gmi-
ny Szczucin woj. ma³opolskie.

Na podstawie  decyzji Nr USC.5022/1/10 z dnia
15 czerwca 2010r. Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  ze-
zwalaj¹cej Komitetowi Pomocy Powodzianom na zorga-
nizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej  na tere-
nie gminy Dubicze Cerkiewne w terminie od 30 czerwca
do 30 wrzeœnia 2010r. przeprowadzono zbiórkê  w for-
mie dobrowolnych wp³at œrodków finansowych  na listê
za podpisem osoby  wp³acaj¹cej, prowadzonej przez po-
szczególnych cz³onków  Komitetu osobno dla ka¿dego
so³ectwa.

Informujemy:

1. Dobrowolnych wp³at na listê  zebrano kwotê
14 803 z³  w  17 so³ectwach.

Kwotê t¹ wydatkowano  nastêpuj¹co:
1) zakup pasz (B 18 Extra, PT finiszer, Brojler Wzrost) -

------------ 6 316 z³
2) koszty transportu do Gminy Szczucin --------- 7 259 z³
3) zakup worków szt.700 ----------------------------- 770 z³
4) pozosta³e wydatki (op³ata skarbowa, koszty og³osze-

nia  w prasie lokalnej) ----------------------------- 458 z³
   Razem:                 14 803 z³

2. Dobrowolnych darów rzeczowych w postaci pasz
dla zwierz¹t od mieszkañców gminy  zebrano w iloœci:
pszenicy - 1,4t, jêczmienia - 0,35t, pszen¿yta - 3,75t, ¿yta
- 8t, owsa - 11,52t, mieszanki zbo¿owej - 4,68t oraz sia-
no kiszonki - 97 bel, siana prasowanego - 90  kostek i
siana - 3 bele.

W imieniu Komitetu dziêkujemy Wójtowi Gminy
Dubicze Cerkiewne i wszystkim so³tysom Gminy Dubi-
cze Cerkiewne za pomoc, wsparcie i aktywne w³¹czenie
siê  w zbiórkê na rzecz powodzian. Szczególne podziê-
kowania  kierujemy dla ofiarodawców  (mieszkañców
gminy).

Mamy nadziejê, ¿e nasza pomoc  spowoduje, ¿e
³atwiej bêdzie wróciæ do normalnoœci  rodzinom poszko-
dowanym podczas powodzi.

Zaprosili nas
* Marsza³ek Województwa Podlaskiego do

Teatru w Teremiskach:

na fortepianowy koncert chopinowski

(25.09)

na spektakl studentów Pañstwowej Wy¿szej

Szko³y Teatralnej w Krakowie (26.09)

na podpisanie umów na budowê „Orlika

2012” (28.09)

* Przewodnicz¹cy Rady Miasta Bielsk Pod-

laski na LIV Sesjê Rady (28.09)

* Centrum im. Ludwika Zamehofa w Bia-

³ymstoku na wystawê pokonkursow¹ „Z rodzin-

nego albumu. W poszukiwaniu korzeni” (30.09)

* Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej

w Hajnówce na Bia³oruski Festyn „I tam ¿ywuæ

ludzi” w Trzesciance (10.10)

* Bank Spó³dzielczy w Brañsku na obchody

85 rocznicy powstania Banku (9.10)
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Tym razem znany ju¿
wœrod podlaskich uczniow
Turniej Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci rozpoczyna sie w paŸ-
dzierniku. Towarzyszy³ mu
bêdzie organizowany po raz
drugi Konkurs Historyczny
pod has³em "Odkrywcy lokal-
nej historii spó³dzielczoœci".
Organizatorami turnieju i
konkursu s¹: Bank Spó³dziel-
czy w Brañsku, Podlaska
Rada Spó³dzielczoœci
Uczniowskiej w Bia³ymstoku
i Redakcja „Wieœci Podla-
skich” przy wspó³pracy z
Podlaskim Kuratorium
Oœwiaty w Bia³ymstoku, Kra-
jowej Rady Spó³dzielczej w
Warszawie i Mazowieckiego
Banku Regionalnego w War-
szawie.

Uczestnikami rywali-
zacji s¹ uczniowie szkó³ pod-
stawowych (klasy V- VI),
uczniowie szkó³ gimnazjal-
nych, uczniowie  liceów ogól-
nokszta³c¹cych, profilowa-
nych i techników oraz dzia³a-
cze spó³dzielni uczniowskich

Turniej spó³dzielczy po raz szósty
i szkolnych kas oszczêdno-
œciowych.

- Celem turnieju i kon-

kursu jest upowszechnienie

wœród m³odego pokolenia

Polaków wiedzy o historii,

tradycjach i dorobku polskiej

spó³dzielczoœci, a w szczegól-

noœci spó³dzielczoœci banko-

wej- mówi Zdzis³awa Maksy-
miuk, prezes Banku Spó³-
dzielczego w Brañsku. -

Chcemy, aby m³odzi ludzie

poznali rolê i miejsce spó³-

dzielczoœci we wspó³czesnym

¿yciu gospodarczym, spo³ecz-

nym i lokalnym, nauczyli sie

korzystania ze spó³dzielczych

produktów bankowych. Wa¿-

ne jest pokazanie dorobku IV

Kongresu Spó³dzielczoœci

Polskiej i I Kongresu Spó³-

dzielczoœci Uczniowskiej.

Nasze dzia³ania maj¹ s³u¿yæ

otwartej edukacji ekonomicz-

nej, spo³ecznej, historycznej i

obywatelskiej, a przede

wszystkim kszta³towaniu po-

staw patriotycznych i obywa-

telskich oraz zaanga¿owa-

nych w ¿ycie lokalnych spo-

³ecznoœci.-

Obecnie do szkó³ do-
cieraj¹ regulaminy turnieju i
konkursu historycznego. Na
podjêcie decyzji o udziale w
obu przedsiêwziêciach szko-
³y i uczniowie maj¹ czas do
10 listopada. Organizatorzy
do tego dnia oczekuj¹ za zg³o-
szenia. Potem rozpoczn¹ siê
eliminacje klasowe i szkolne,
a fina³ Turnieju zaplanowano
29 marca 2010. Tym razem
odbêdzie siê on z Zespole
Szkó³ w Boækach. Organiza-
torzy licz¹, ¿e w tym roku
szkolnym zainteresowaniem
wspó³zawodnictwem bêdzie
jeszcze wiêksze ni¿ w latach
poprzednich.

Wiêcej szczegó³ow o
Turnieju i Konkursie na stro-
nach Banku Spó³dzielczego w
Brañsku- www.bsbransk.pl.

Hieronim T. Wawrzyñski

Przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyjnego Tur-
nieju

Zmiany jakie w ostat-
nich latach zachodz¹ w pol-
skim spo³eczeñstwie, tempo
¿ycia, migracje i emigracje
powoduj¹ zrywanie trady-
cyjnych wiêzi rodzinnych i
spo³ecznych. Dochodzi do
tego, ¿e nawet najbli¿sza
rodzina spotyka siê najczê-
œciej przy okazji ... pogrze-
bów i czêsto dopiero wtedy
siê poznaje. Dlatego tak cen-
ne s¹ wszelkie poszukiwania
w³asnych korzeni, budowa-
nie drzewa genealogicznego
a w konsekwencji rodzinne
zjazdy.

Zamierzamy w naj-
bli¿szym czasie w porozu-
mieniu z wójtami gmin, któ-
re zechc¹ nas wesprzeæ, za-

Czy tym razem siê uda?

W poszukiwaniu korzeni

proponowaæ naszym m³o-
dym czytelnikom wyprawê
w przesz³oœæ w poszukiwa-
niu w³asnych korzeni.

Widoczna na zdjêciu
rodzina Soko³owskich, wie-
lokrotnie przymierza³a siê
do zorganizowania rodzin-
nego zjazdu, ci¹gle jednak
koñczy³o siê na przymiar-
kach. Przy okazji wrzeœnio-
wego spotkania na kolejnym
pogrzebie, Boles³awa Ma-
tejkowskiego, jednego z
ostatnich nestorów rodziny
- postanowiono po raz kolej-
ny zorganizowaæ rodzinny
zjazd. Czy tym razem bêdzie
to skuteczne postanowienie?

 (wss)

Nauczyciele-emeryci
maj¹ znacznie wiêcej wol-
nego czasu i mog¹ poœwiê-
ciæ go dla siebie, na wiêcej
rozrywki i na swoje hobby,
ni¿ osoby pracuj¹ce zawo-
dowo. Nauczyciele-emeryci
z Hajnówki chêtnie wy-
chodz¹ na spacery, koncer-
ty, wyje¿d¿aj¹ na wycieczki
turystyczno-krajoznawcze,
na wczasy.

23 wrzeœnia br. œwiet-
nie bawili siê w plenerze z
okazji Œwiêta Pieczonego
Ziemniaka. Zebra³a siê 25-
osobowa grupka. By³a mu-
zyka i tañce. A jak piêknie
œpiewali!

Na t¹ imprezê przygo-
towano oprócz dorodnych
ziemniaków do pieczenia na
ognisku, rozmaite sa³atki
warzywne, w³asnorêcznie
przygotowane pieczenie, bi-
gos, kie³baski i, a jak¿e, bab-
kê ziemniaczan¹ te¿. U
wszystkich uczestników po-
zosta³y niezapomniane wra-
¿enia.

Tê jesienna imprezê
przygotowa³a hajnowska
Sekcja Emerytów i Renci-
stów przy Zarz¹dzie Oddzia-
³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, która pracuje pod
przewodnictwem prezesa
Ireny Jurczuk.

Warto dodaæ, ¿e
wkrótce, 14 paŸdziernika,
bêd¹ uroczyœcie obchodzili
Dzieñ Nauczyciela. Przygo-
towywany jest na tê okazjê
bogaty program.

Jan Cie³uszecki

Hajnówka

Impreza w plenerze

Pomó¿ Uniwersytetowi

w Teremiskach

– zostañ jego Mecenasem

wp³acaj¹c sta³e kwoty

na konto

Fundacji Edukacyjnej

Jacka Kuronia:

48 1370 1037 0000 1701

4126 5600.

W po³owie wrzeœnia, stra¿acy ochotnicy z wojewódz-
twa podlaskiego konkurowali o miano najlepszego w spor-
tach po¿arniczych. W Czy¿ewie spotka³y siê najlepsze dru-
¿yny z poszczególnych powiatów. Powiat bielski reprezen-
towali druhowie z OSP w Rudce i OSP w Ho³odach. I to
w³aœnie te dwie dru¿yny okaza³y siê najlepsze w wojewódz-
twie. Zwyciê¿y³a reprezentacja z Rudki wyprzedzaj¹c o dwie
sekundy druhów z gminy Bielsk Podlaski. Stra¿akom ochot-
nikom gratulujemy i ¿yczymy aby mieli jak najmniej oka-
zji do sprawdzania  swych umiejêtnoœci w praktyce.

Tak¿e we wrzeœniu odby³y siê dwunaste zawody w
sportach po¿arniczych stra¿aków zawodowych. Konkuro-
wa³o 14 dru¿yn ze wszystkich jednostek Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w trzech konkurencjach. Czo³owe lokaty w
zawodach podzielili miêdzy siebie stra¿acy z Bielska Pod-
laskiego i Bia³egostoku.

(w)

Sukces bielskich stra¿aków

- na posiedzeniu w dniu 21 wrzeœnia wesprzeæ kwot¹
150 000 z³ przebudowê jednej z ulic w Hajnówce w ci¹gu dro-
gi wojewódzkiej 685. Drugie tyle wyasygnuje miasto Hajnów-
ka;

- na posiedzeniu w dniu 28 wrzeœnia przyst¹piæ do wspól-
nych dzia³añ w zmierzaj¹cych do powiêkszenia Bia³owieskie-
go Parku Narodowego. Kontrahentami s¹ m.in. gminy s¹sia-
duj¹ce z Puszcz¹ Bia³owiesk¹, starostwo powiatowe w Haj-
nówce oraz ministerstwo œrodowiska.

Zarz¹d Województwa postanowi³ ...
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W ostatni¹ niedzielê
wrzeœnia w Sanktuarium
Matki Bo¿ej Bolesnej w
Œwiêtej Wodzie odby³y siê
obchody Dnia Jednoœci Rol-
niczej. Wziê³o w nich udzia³
kilkuset rolników i miesz-
kañców wsi z województwa
podlaskiego. Tradycyjnie w
obchodach uczestniczy³a
liczna grupa mieszkañców
Brañska i gminy Brañsk,
m.in. Zdzis³awa Maksy-
miuk, prezes Banku Spó³-
dzielczego w Brañsku.

Uroczystoœci na
Wzgórzu Rolników rozpo-
czê³a msza w intencji rolni-
ków i wdziêcznoœci za tego-
roczne plony. Specjalne s³o-
wa do tej spo³ecznoœci skie-
rowa³ Krzysztof Jurgiel,
pose³, szef Prawa i Sprawie-
dliwoœci w województwie
podlaskim. - Spotykamy siê
na obchodach Dnia Jedno-
œci Rolniczej z uczuciem do-
brze spe³nionego obowi¹zku
wobec Ojczyzny i narodu.
Nikt w stosunku do rolników
nie mo¿e powiedzieæ z³ego
s³owa lub stwierdziæ, ¿e w
Polsce brakuje ¿ywnoœci-
powiedzia³ pose³ Jurgiel.- W
pocie czo³a, z ciê¿kiej pracy
na ojczystym zagonie wyro-
s³y plony, z których wykona-
no wieniec przynoszony pod-
czas do¿ynek do koœcio³a.-

Dalej pose³ mówi³, ¿e
nie ma Polski bez polskiej
wsi, a si³a jej tkwi w trady-
cji, przywi¹zaniu do wiary
ojców, szacunku dla spraw-

Dzieñ Jednoœci Rolniczej
dzonego modelu rodziny.

- Jestem przekonany,
¿e ludzie wychowani i ¿yj¹-
cy zgodnie z tymi wartoœcia-
mi bêd¹ otwarci na nowo-
czesnoœæ i bêd¹ modernizo-
waæ Polskê tak, aby znala-
z³a siê w czo³ówce krajów
Europy - stwierdzi³ Jurgiel.
- Najwa¿niejsze zadania rz¹-
dz¹cych obecnie to: ochro-
na polskiego rynku ¿ywno-
œciowego, wyrównanie do-
p³at bezpoœrednich dla rol-
ników, zapewnienie w bu-
d¿ecie pañstwa œrodków na
realizacjê zadañ polityki rol-
nej i zapewnienie odpowied-
niej dochodowoœci gospo-
darstw rolnych.-

Na zakoñczenie wy-
st¹pienia Krzysztof Jurgiel
skierowa³ s³owa podziêko-
wañ za rolniczych trud.

- Nie ma s³ów wystar-
czaj¹co piêknych, aby po-
dziêkowaæ Wam rolnikom za
pracê od œwitu do nocy-
stwierdzi³ pose³. - Z szacun-
kiem chylê czo³a przed ludŸ-
mi, co nam codzienny chleb
na nasz stó³ dostarczaj¹.
¯yczê pomyœlnoœci podla-
skim rolnikom i wierzê, ¿e
rz¹dz¹cy naszym krajem
wreszcie zrozumiej¹, ¿e bez
polskiego rodzinnego rolnic-
twa nie ma przysz³oœci Pol-
ski i nie wy¿ywi¹ nas zagra-
niczni farmerzy. Takie za-
miary i plany s¹ szkodliwe,
pozbawione rozs¹dku i pa-
triotycznego myœlenia.-

Hieronim T. Wawrzyñski

"Gorzka Mi³oœæ" w ksiêgarniach

Monika Warneñska:
„Gorzka mi³oœæ”, czyli ro-
mans z histori¹ w tle Akcja
powieœci zmar³ej niedawno
Moniki Warneñskiej (znanej
z reporta¿y i ksi¹¿ek o tema-
tyce azjatyckiej), tym razem
toczy siê w Polsce lat osiem-
dziesi¹tych. Mimo, ¿e boha-
terowie nie s¹ zaanga¿owa-
ni w sprawy polityczne, na
ich ¿yciu i planach k³ad¹ siê
cieniem rodzinne tajemnice.

Poznajemy historiê
rodziny Andrzeja - wnuka
skazanego na œmieræ w sta-
linowskim procesie pu³kow-
nika AK: od przedwojenne-
go spotkania dziadka Kami-
la i babci Zuzanny, przez
narodziny córek, wojenn¹
poniewierkê, koszmar aresz-
towania i procesu a¿ do
wspó³czesnoœci. Po strace-
niu pu³kownika wyrzucona
na margines rodzina trafia
do baraków na warszaw-
skim Kole, Zuzanna jako
¿ona wroga traci pracê na-
uczycielki. Choæ po latach
pu³kownik Kotwicz zostaje
zrehabilitowany i ¿ycie ro-
dziny wraca na normalne
tory, nauczeni gorzkim do-
œwiadczeniem jej cz³onko-
wie instynktownie trzymaj¹
siê z sala od spraw politycz-
nych.

Agata, narzeczona
Andrzeja, to m¹dra i uzdol-

Polecamy

niona dziewczyna – absol-
wentka wroc³awskiej ASP,
ukochana córka rodziców,
oczko w g³owie taty.
Wszystko wydaje siê sprzy-
jaæ tej parze, dopóki na jaw
nie wyjd¹ mroczne sekrety
z przesz³oœci.

Napisana piêknym,
bogatym jêzykiem, "Gorzka
mi³oœæ" jest ksi¹¿k¹ uniwer-
saln¹ – starszym, pamiêtaj¹-
cym powojenne lata, przy-
bli¿y czas m³odoœci nie za-
wsze ³atwej i prostej, ale
mimo to wspominanej z
³ezk¹ sentymentu; m³od-
szym pozwoli zrozumieæ
nieoczywiste t³o tamtych
czasów. Historia pe³na za-
skakuj¹cych zwrotów akcji
i wci¹gaj¹ca fabu³a spra-
wiaj¹, ¿e trudno siê oderwaæ
od lektury.

Portal Ksiêgarski

13 wrzeœnia 2010 r. w
Poznaniu w trakcie targów
„Smaki Regionów”/ Polagra
Food odby³ siê Wielki Fina³
konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo, w trakcie któ-
rego zosta³y wrêczone na-
grody: "Per³a 2010". Wrê-
czono statuetki w kategorii
produkty i potrawy, ponad-
to kapitu³a przyzna³a "Klu-
cze do Polskiej Spi¿arni".
By³a to jubileuszowa, X edy-
cja tego konkursu. Celem
przedsiêwziêcia jest wy³o-
nienie najciekawszych pro-
duktów tradycyjnych terenu
ca³ego kraju nominowanych
przez kapitu³y wojewódzkie.

W tegorocznej edycji
producenci z województwa
podlaskiego uzyskali dwie

„Per³y”: za Stuliœciec (Œin-
talapis) (Pañstwa Dariusza i
Aldona Szupszyñskich z
Puñska) oraz za Przecier z
¿urawiny surowej (Pani Kry-
styny Czarneckiej z gminy
Lipsk). Klucz do Polskiej
Spi¿arni za zas³ugi w zakre-
sie promocji i ochrony pro-
duktów lokalnych otrzyma³
Miros³aw Lech – wójt gmi-
ny Korycin.

Rozstrzygniêcie ogól-
nopolskiego fina³u nast¹pi-
³o w trakcie targów „Smaki
Regionów” Polagra Food,
gdzie stoisko mia³o równie¿
Województwo Podlaskie.
Odwiedzaj¹cy targi mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z
ofert¹ turystyki wiejskiej re-
gionu, jak te¿ spróbowania

naszych produktów trady-
cyjnych.

W finale ogólnopol-
skim wziê³y udzia³ najlepsze
produkty z ca³ej Polski – lau-
reaci eliminacji regional-
nych. W finale Wojewódz-
twa Podlaskiego, który
odby³ siê 26 sierpnia 2010 r.
nominacje do Nagrody "Per-
³a 2010" zdoby³y nastêpuj¹-
ce produkty:

- Stuliœciec - Œintala-
pis  Dariusz i Aldona Szup-
szyñscy

- Korowaj Weselny- 
Natalia Fiedorczuk

- Listkowiec- Elwira
Bogdanowicz

- Przecier z ¿urawiny
surowej -Krystyna Czarnec-
ka

Per³y dla Podlasian

Cd. str. 7

Biuro Reklamy

„Wieœci Podlaskich”:

e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl
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18 wrzeœnia zosta³ ro-
zegrany turniej o Puchar
Wójta Gminy Bia³owie¿a.
Zakoñczy³ siê on zwyciê-
stwem dru¿yny LUKS TL
¯ubr Bia³owie¿a (seniorzy).

Wyniki poszczegól-
nych meczy:

Wyniki turnieju o Puchar Wójta Gminy Bia³owie¿a

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a (seniorzy) – LUKS TL
¯ubr Bia³owie¿a (juniorzy)
3:0

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a (juniorzy) – Pahonia
Hajnówka 0:3

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-

wie¿a (seniorzy) – Pahonia
Hajnówka 3:2

Sk³ady zespo³ów:
Pahonia Hajnówka: P.

Radziwoniuk, J. Szpilko, A.
Gilewski, T. Pietruczuk, A.
Onopryjuk, C. Szyku³a, T.
Kowalski. Trener: A. Ono-

pryjuk.
LUKS TL ̄ ubr Bia³o-

wie¿a (seniorzy): A. Lew-
czuk, M. Rubiel, A. Biendar,
M. Czajka, S. Ochryciuk, J.
Bokuniewicz, P. Orzechow-
ski, M. Gutowski, J. Janiel,
R. £ojewski. Trener: Woj-

ciech Gutowski, asystent tre-
nera: Mateusz Gutowski.

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a (juniorzy): W. Gabiec,
J. Zamojski, A. Groszyk; A.
Je¿ewski, T. Androsiuk, £.
Dawidziuk, A. Kupieñ. Tre-
ner: Wojciech Gutowski.

Mateusz Gutowski

Bielsk Podlaski

W³odzimierz Borowik

Per³y dla Podlasian
Cd. ze str. 6

Kulinarne dziedzic-
two jest jednym z walorów
naszego regionu, które war-
to wykorzystaæ jako atut roz-
wojowy. Konkurs przyczy-
nia siê do ratowania przed
zapomnieniem ciekawych
wyrobów kuchni wojewódz-
twa podlaskiego. Tegorocz-
ni laureaci „Per³y” z woje-
wództwa podlaskiego do³¹-
czyli do grona nastêpuj¹cych
produktów:

- Ogórek herbowy z
Kruszewa – Jolanta i Kazi-
mierz Zagórscy (2003 – gm.
Choroszcz),

- Koryciñski ser ¿ó³ty
„swojski” – Krystyna £uka-
szuk (2004 – gm. Korycin),

- Ser dojrzewaj¹cy –
Gr. Prod. Produktów Lokal-

nych z gm. Wi¿ajny i Rutka
Tartak, (2005),

- Kumpia wieprzowa
– Andrzej Modzelewski
(2006 – gm. Zambrów),

- Mrowisko-kopiec.
Biruta Zimnicka (2007 –
gm. Puñsk ),

- Lipiec Bia³owieski.
Anatol Filipczuk (2007 –
Hajnówka),

- Pierekaczewnik –
D¿enneta Bogdanowicz
(2008 – gm. Krynki),

- Wêgorz w sosie ko-
perkowym – PU „Siergieje-
wiczówka” (2008 – £om¿a),

- Bliny litewskie –
Restauracja „Sodas” (2008 –
gm. Puñsk),

- Pasztet z sandacza z
rakami – Tomasz Siergieje-
wicz (2009 - £om¿a).
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