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Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych
Lewiatan zapowiada, ¿e z³o-
¿y w styczniu wniosek do
Trybuna³u Konstytucyjnego
w zwi¹zku z ustanowieniem
Œwiêta Trzech Króli dniem
wolnym od pracy.

"Ustawê oceniamy
negatywnie przede wszyst-
kim ze wzglêdu na skutki
ekonomiczne dla przedsiê-
biorstw. Polskich firm i ro-
dzin nie staæ na d³u¿sze
œwiêtowanie - staniemy siê
mniej konkurencyjni i atrak-
cyjni inwestycyjnie, bo-
wiem kapita³ trwa³y bêdzie
zamro¿ony o jeden dzieñ w
roku d³u¿ej" - oceni³a w
przekazanym PAP we wto-
rek stanowisku wicedyrek-
tor Departamentu Dialogu
Spo³ecznego i Stosunków
Pracy PKPP, Lewiatan Gra-

Nie bêdzie jednak wolnego w Trzech Króli?

Hieronim T. Wawrzyñski

1952 - 2010

¿yna Spytek-Bandurska.
PKPP Lewiatan uwa-

¿a, ¿e "proponowane znie-
sienie obowi¹zku dawania
pracownikom dnia wolnego
w zamian za œwiêto przypa-
daj¹ce w dzieñ powszedni
nie z³agodzi dotkliwoœci
ekonomicznej skracania
czasu pracy przedsiê-
biorstw".

PKPP Lewiatan
wskaza³a w tym kontekœcie,
¿e firmy ponosz¹ w dzieñ
œwi¹teczny koszty sta³e
(zwi¹zane m.in. z amorty-
zacj¹ maj¹tku trwa³ego,
ochron¹ czy ogrzewaniem),
bez mo¿liwoœci ich zrekom-
pensowania w pozosta³e dni
robocze.

Wed³ug Lewiatana,
kolejny œwi¹teczny dzieñ
obni¿y roczn¹ sprzeda¿
dóbr i us³ug podmiotów

prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ o ponad 4,2
mld z³otych. Przy tym - jak
zastrzega Konfederacja -
wielkoœæ ta dotyczy wy³¹cz-
nie podmiotów, które za-
trudniaj¹ wiêcej ni¿ 50 pra-
cowników. W zwi¹zku ze
zmniejszeniem wartoœci
produkcji oraz zysków
przedsiêbiorstw wp³ywy
bud¿etowe z podatków CIT
oraz VAT mog¹ byæ - we-
d³ug szacunków organizacji
- ni¿sze ³¹cznie o ok. 370
mln z³.

PKPP Lewiatan przy-
pomina, ¿e Polska ju¿ obec-
nie zalicza siê do krajów o
najwiêkszej liczbie dni
œwi¹tecznych w roku.
"Wprowadzenie dodatko-
wego dnia wolego od pracy
spowoduje, ze Polska znaj-
dzie siê na czele pañstw naj-

d³u¿ej œwiêtuj¹cych, odda-
laj¹c siê jeszcze bardziej od
œredniej europejskiej" - g³o-
si stanowisko Konfederacji.

Organizacja wskaza-
³a, ¿e pracownicy ³¹cz¹
dzieñ œwi¹teczny z krótki-
mi urlopami wypoczynko-
wymi (w tym urlopami na
¿¹danie, które musz¹ byæ
przez pracodawcê udzielo-
ne) i organizuj¹ kilkudnio-
we przerwy w pracy na tzw.
d³ugie weekendy. "Bior¹c
pod uwagê uk³ad kalenda-
rza, Œwiêto Trzech Króli
przypada zaraz po Œwiêtach
Bo¿ego Narodzenia i No-
wym Roku co oznacza, ¿e
pracownicy bêd¹ korzystaæ
z d³ugich, dwutygodnio-
wych ferii œwi¹tecznych" -
sygnalizuje Lewiatan.“

W ocenie organizacji,
"dodaj¹c kolejny dzieñ

œwi¹teczny jeszcze bardziej
potêgujemy spowolnienie
gospodarcze, a nawet prze-
stój w niektórych bran¿ach,
który jest odczuwany przez
ca³e dwa miesi¹ce, tj. gru-
dzieñ i styczeñ".

PKPP Lewiatan sku-
pia ponad 3500 firm zatrud-
niaj¹cych w sumie ponad
600 tys. osób; jest cz³on-
kiem Komisji Trójstronnej
ds. Spo³eczno-Gospodar-
czych.

Ustawê do TK za-
skar¿y³a wczeœniej "Soli-
darnoœæ"; zwi¹zek podnosi³
jednak inn¹ kwestiê, zwi¹-
zan¹ z odbieraniem dni wol-
nych za œwiêta wypadaj¹ce
w soboty, nie kwestionowa³
œwiêtowania Trzech Króli.

Zród³o PAP WP

Przegl¹da³em sobie
ostatnio dyskusjê, jaka rozpê-
ta³a siê na naszym Portalu pod
artyku³em „Jak wydaæ w³asn¹
ksi¹¿kê?” i Drodzy Czytelni-
cy muszê wam oœwiadczyæ, ¿e
chyba jesteœmy œwiadkami
cudu!

Oto okazuje siê, ¿e w
naszym kraju wykszta³ci³o siê
ca³kiem pokaŸne grono auto-
rów przed piêtnastym rokiem
¿ycia, którzy maj¹ na koncie
przynajmniej trzy ksi¹¿ki.
Mo¿e jeszcze niewydane, ale
za to napisane i to w jakim
stylu! Nasi domoroœli „pisa-
rze” twierdz¹, ¿e œwietnym i
niezwykle wrêcz kunsztow-
nym (co potwierdzi pokaŸna
gromadka rodzinki i przyja-
ció³). Zreszt¹ o tym œwiadcz¹
ju¿ tytu³y - „Córka wampira”,
„Córka Ksiêcia Wampirów”,
„Piracka mi³oœæ” - pora¿aj¹
wyobraŸniê, nie ma co. Z dru-

giej strony czemu siê dziwiæ,
skoro nasi autorzy za wzorce
mieli zapewne tak wymyœlne
pozycje, jak choæby „Martwy,
jak zimny trup” tudzie¿ „Roz-
kosze nocy”? I gdy tak prze-
gl¹da³em owo forum narodzi-
³a siê we mnie doœæ smutna
refleksja – problemem nasze-
go czytelnictwa jest przerost
przekonanych o swej wielko-
œci i niepowtarzalnoœci auto-
rów, w których ziszcza siê z³o-
œliwy dowcip wyg³oszony
niegdyœ pod adresem Lecha
Wa³êsy, jakoby napisa³ on
wiêcej ksi¹¿ek niŸli przeczy-
ta³...

Mo¿e nie by³aby to tak
bol¹ca kwestia, gdyby na ten
zalew „pisarzy” odpowiedzia-
³a pokaŸnych rozmiarów tama
rzetelnych czytelników, maj¹-
cych œwiadomoœæ, ¿e bez
uprzedniej obszernej lektury
ksi¹¿ek innych sami nic wiel-

kiego nie sp³odz¹, a ju¿ na
pewno nie rozwini¹ siê arty-
stycznie. I bynajmniej nie
chodzi mi tu o ksi¹¿eczki z
serii „Zmierzch” czy jakieœ
inne „Pamiêtniki wampirów”,
które to grafomañskie wypo-
ciny s¹ z kolei g³ównym pro-
blemem naszych autorów, co
to jeszcze mleko pod nosem
maj¹, ale moc powieœci zd¹-
¿yli napisaæ. Naczyta siê taki
o tym Edwardzie Cullenie czy
innym b³yszcz¹cym w s³oñcu
wampirku z IIIB (czy¿ mo¿-
na siê pokusiæ o wiêkszy bez-
sens?) i nawet przez myœl mu
nie przejdzie, ¿e motyw wam-
pira obecny jest w kulturze od
staro¿ytnoœci. Pozycje zaœ w
rodzaju „Zmierzchu” wyrz¹-
dzi³y mu najzwyklej w œwie-
cie niepowetowan¹ krzywdê.
To jak udomowiæ dzikie zwie-
rzê: nakarmiæ whiskasem, po-

Cd. str. 4

Do ksi¹¿ek marsz!
czyli o problemie polskiego czytelnictwa

„Europa nie jest nasz¹ ojczyzn¹.
Prawodawc¹ w naszej ojczyŸnie jest Bóg,

a nie Trybuna³ w Strasburgu
lub Parlament Europejski”

bp Kazimierz Ryczan

`
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W Krakowie pod ko-
niec paŸdziernika ubieg³ego
roku odby³a siê Miêdzynaro-
dowa Konferencja Spó³dziel-
czoœci Uczniowskiej w 110
rocznicê za³o¿enia pierwszej
spó³dzielni uczniowskiej na
ziemiach polskich. Organiza-
torami Konferencji byli: Kra-
jowa Rada Spó³dzielcza, Fun-
dacja Spó³dzielczoœci
Uczniowskiej przy udziale
Zwi¹zku Lustracyjnego Spó³-
dzielczoœci Pracy. Zaprosze-
nia zosta³y wystosowane za-
równo do Miêdzynarodowe-
go Zwi¹zku Spó³dzielczego,
jak i do krajów posiadaj¹cych
zarówno du¿e osi¹gniêcia jak
i  ciekawe, odmienne do-
œwiadczenia i rozwi¹zania w
tym zakresie.

Zaskoczeniem dla or-
ganizatorów by³o to, ¿e wszy-
scy zaproszeni wziêli w kon-
ferencji udzia³, co jest dowo-
dem uznania dla historycz-
nych i obecnych osi¹gniêæ
polskiej spó³dzielczoœci
uczniowskiej.  Przybyli m.in.:

Pan Felice Scalvini –
Vice-President ICA (Miêdzy-
narodowy Zwi¹zek Spó³dziel-
czy), Wspó³przewodnicz¹cy
Cooperatives Europe

Yves Potel i Stéphena
Calella z Francji – reprezen-
tuj¹cy Office  Central de la
Coopération a l Ecole (Cen-
tralne Biuro Spó³dzielczoœci
Szkolnej)

Doriana Togni z W³och
– reprezentuj¹ca FederCultu-
ra Tursmo Sport/Confcoope-
rative (Federacja Spó³dzielni
Kulturalnych, Turystycznych
i Sportowych)

Mdm. Armi Hj.Zainu-
din z Malezji – reprezentuj¹-
ca Angkasa (Centralna orga-
nizacja spó³dzielcza w Male-
zji).

Emanuel Zahra z Mal-
ty – reprezentuj¹cy Co-opera-
tives Board (Rada Spó³dziel-
cza)

Julie Thorpe i Greg
Barnes z Wielkiej Brytanii –
reprezentuj¹cy Co-operative
College (College Spó³dziel-
czy)

W konferencji wziê³o
udzia³ oko³o 130  dzia³aczy
spo³ecznych spó³dzielni
uczniowskich: g³ównie  na-
uczycieli i uczniów z ca³ego
kraju. Region podlaski repre-
zentowali: Ewa Charyton, z
Banku Spó³dzieczego w
Brañsku i opiekunowie Szkol-

nych Kas Oszczêdnoœci z woj.
podlaskiego.

Alfred Domagalski –
prezes Krajowej Rady Spó³-
dzielczej - witaj¹c uczestni-
ków powiedzia³ m.in. ¿e
„spó³dzielnie uczniowskie
przygotowuj¹ do ¿ycia w
obecnym œwiecie, który prze-
zywa powazne trudnoœci. Jest
to œwiat zmaterializowany i
skomercjalizowany. Pomimo
szybkiego rozwoju i ogromne-
go bogactwa, miliony ludzi
¿yj¹ w biedzie i cierpi¹ g³ód.
Musimy zastanowiæ siê, czy
strategia rozwoju œwiata jest
w³aœciwa, czy wszechw³adna
konkurencja jest jedynym spo-
sobem na ten rozwój. W moim
przekonaniu konkurencja wy-
czerpuje swoje mo¿liwoœci.
Dzisiaj coraz bardziej po-
trzebna jest wspó³praca,
wspó³dzia³anie, solidarnoœæ i
lepsze, bardziej przyjazne sto-
sunki miêdzy ludŸmi. Œwiat
potrzebuje wiêcej spó³dziel-
czoœci, aby móg³ byæ bardziej
demokratyczny.”

Felice Scalvini powie-
dzia³ m.in. ¿e „ta konferencja
o charakterze miêdzynarodo-
wym, prezentuj¹ca ciekawe
ró¿norodne rozwi¹zania i do-
œwiadczenia spó³dzielni
uczniowskich oraz prezentu-
j¹ca bogate 110 letnie do-
œwiadczenia polskiej  spó³-
dzielczoœci uczniowskiej,  za-
inspirowa³a go do powo³ania
w najbli¿szym czasie komisji,
która bêdzie siê zajmowa³a t¹
dziedzin¹ spó³dzielczoœci na
poziomie Miêdzynarodowego
Zwi¹zku Spó³dzielczego i Co-
operatives Europe”.

Przewodnicz¹cy Kon-
ferencji, wieloletni zas³u¿ony
dzia³acz spó³dzielczoœci
uczniowskiej – Mieczys³aw
Koz³owski - powiedzia³ m.in.,
¿e „wszystko co robimy w
polskiej spó³dzielczoœci s³u¿y
m³odemu pokoleniu, jego
przygotowaniu do ¿ycia w
spo³eczeñstwie. Dlatego od-
twarzamy struktury spó³dziel-
czoœci uczniowskiej we
wszystkich województwach i
powiatach. Polska m³odzie¿
wraca do spó³dzielczego nur-
tu, aby kontynuowaæ dzie³o
swoich ojców i dziadów, aby
s³u¿yæ sobie i ludziom”.

Micha³ Zarêba – prezes
Fundacji Spó³dzielczoœci
uczniowskiej powiedzia³
m.in., ¿e „spó³dzielczoœæ
uczniowska uczy i wychowu-

je w zakresie dobrego gospo-
darowania i oszczêdnoœci,
szacunku do uczciwie zaro-
bionych pieniêdzy i pracy ze-
spo³owej”.

Uczestnicy konferencji
z uwaga wys³uchali przekro-
jowego wyk³adu dr El¿biety
Magiery „Spó³dzielczoœæ w
szkolnictwie II Rzeczypospo-
litej” oraz wyk³adu prof. dr
Kazimierza Parszewskiego
„Spó³dzielczoœæ uczniowska
jako praktyczny przyk³ad
dzia³ania m³odzie¿y w warun-
kach gospodarki rynkowej.
Nastêpnie swoje osi¹gniêcia
prezentowa³y: Spó³dzielnia
Uczniowska „Ekonomik”
przy Zespole Szkó³ Zawodo-
wych nr 4 w Ostro³êce, Po-
wiatowa Rada Spó³dzielni
Uczniowskich w Chrzanowie
oraz Spó³dzielnia Uczniow-
ska „Rockefeller” przy Ze-
spole Szkó³ Ekonomicznych
nr 2 w Krakowie.

Podczas sesji miêdzy-
narodowej konferencji, któr¹
otworzy³ dr Adam Piechow-
ski, wyst¹pili wymienieni
przedstawiciele zaproszonych
krajów. Delegacje zagranicz-
ne reprezentuj¹ce spó³dziel-
nie m³odzie¿owe zaprezento-
wa³y uczestnikom rozwi¹za-
nia prawne, organizacyjne,
strukturalne oraz dzia³ania
poszczególnych typów spó³-
dzielni wystêpuj¹cych w ich
krajach. Nastêpnie odby³a siê
dyskusja i wymiana doœwiad-
czeñ miêdzy uczestnikami.

W drugim dniu Miê-
dzynarodowej Konferencji
Spó³dzielczoœci Uczniow-
skiej uczestnicy Konferencji
wizytowali Krakowski Bank
Spó³dzielczy oraz Spó³dziel-
niê Handlow¹ "Jubilat" –
spó³dzielnie wspieraj¹ce dzia-
³alnoœæ Spó³dzielni Uczniow-
skich.

Podsumowuj¹c, konfe-
rencja by³a bardzo udana w
opinii wielu wypowiadaj¹-
cych siê na ten temat uczest-
ników, tak¿e zagranicznych.

(HW)

 Ewa Charyton:
To by³o niezwykle wa¿ne

spotkanie. Otwiera ono nowe
mo¿liwoœci przed spó³dzielczo-
œci¹  uczniowsk¹, która mo¿e
staæ siê doskona³ym miejscem do
praktycznej nauki przedsiêbior-
czoœci i solidarnoœci miêdzyludz-
kiej. Bêdziemy t¹ ideê propago-
waæ w mojej gminie, powiecie i
na Podlasiu.

Hieronim T. Wawrzyñski

Wychowanie m³odzie¿y,
a przysz³oœæ spo³eczeñstwa

¯egnamy zmar³ego
w dniu 23 grudnia 2010 roku

w wieku 58 lat

Hieronima Teodora
Wawrzyñskiego

wieloletniego dzia³acza
Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej,
a nastêpnie Stowarzyszenia Polska – Wschód

i Polska – Bia³oruœ,
cz³onka Prezydium Podlaskiego Oddzia³u

Stowarzyszenia Polska – Wschód
i Zastêpcê Przewodnicz¹cego Podlaskiego

Oddzia³u Polska – Bia³oruœ.
Czeœæ Jego Pamiêci !

Kole¿anki i Koledzy ze Stowarzyszenia.

Wyrazy szczerego wspó³czucia

rodzinie, bliskim

i wspó³pracownikom

z powodu œmierci

Pana Hieronima Teodora
Wawrzyñskiego

sk³adaj¹

Starosta Hajnowski

i pracownicy Starostwa Powiatowego

w Hajnówce

   Rodzinie, Bliskim
oraz Wspó³pracownikom

najszczersze wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Pana Hieronima Teodora
Wawrzyñskiego

sk³adaj¹

Burmistrz Miasta Hajnówka,
Przewodnicz¹cy i Radni Rady Miasta

oraz pracownicy Urzêdu Miasta
w Hajnówce
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czochraæ za uchem i wmówiæ
wszystkim, ¿e nie gryzie i w
ogóle nie jest groŸne ani
straszne i ka¿dy powinien
mieæ takie w domku, by mia³
mu kto stopy grzaæ w zimne
noce... ale, ale... Ad Rem –
gdy ju¿ nasz modelowy „pi-
sarz” siêgnie po ambitniejsze
pozycje, to w jego rêkach nie
wyl¹duje Faulkner, Beckett,
Hemingway, nie bêdzie to
Camus czy Kafka albo cho-
cia¿ dajmy na to Alfred
Szklarski czy Karol May (
którzy do œredniego wieku
owych „pisarzy” byliby od-
powiedniejsi). Nie! Oni
siêgn¹ po Paulo Coelho lub
Olgê Tokarczuk, a Ci zaser-
wuj¹ im prawdy ¿yciowe w
rodzaju „Ka¿dy wojownik
œwiat³a mówi³ <tak>, kiedy
chcia³ powiedzieæ <nie>” lub
„Czasem z³o przychodzi pod
mask¹ dobra, lecz jego celem
jest szerzenie z³a”, które to
zdania staj¹ niemal s³owem
objawionym. Czemu wiêc siê
dziwiæ, ¿e posiadaj¹c takie
wzorce, ka¿dy jeden s¹dzi
mo¿e byæ pisarzem wybit-
nym? Dziwiæ siê czemu nie
ma, ale za to mo¿na zaprote-
stowaæ i niniejszym protestu-
jê! A do ksi¹¿ek wy domoro-
s³e pisarzyny! A czytaæ i to
dobre rzeczy czytaæ! A zoba-
czyæ, ¿e na wasze pomys³y
wpad³o ju¿ wielu wczeœniej!
Odrzuciæ „Zmierzch”, Tokar-
czuk, Cohelo! Po innych siê-
gn¹æ! Przejœæ siê na pó³ki z
klasyk¹ miast te swoje gnio-
ty p³odziæ i p³odziæ i jeden
gorszy od drugiego! Chcesz
byæ pisarzem? CZYTAJ.

Na koniec pozwolê so-
bie jeszcze na jedno wspo-
mnienie. Na warsztatach po-
etyckich w Biurze Literac-
kim, Karol Maliszewski przy-
niós³ nam teksty domoros³ych
„wieszczów”, które Ci raczyli
przysy³aæ na ró¿norakie kon-
kursy z przeœwiadczeniem, ¿e
wygrana ju¿ jest w ich rê-
kach. Ile¿ tam by³o grafomañ-
skich fraz Bóg jeden raczy
wiedzieæ. Ze œmiechu ma³o
nie popêkaliœmy, a urzek³a
nas szczególnie jedna z wier-
sza „W krainie wampirów”.
Brzmia³a mniej wiêcej tak
„WeŸ swój ko³ek i idŸ...”.
Ergo i ja wo³am teraz do was
pseudopisarze jêzykiem, któ-
ry winien byæ dla was zrozu-
mia³y: „Odrzucie swoje ko³-

Do
ksi¹¿ek
marsz!...

Cd. ze str. 1
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Redaktor Naczelny „Wieœci Podlaskich”
VIII 1999 – VII 2006

W dniu 23 grudnia 2010 roku w wieku 58 lat odszed³ na zawsze, nietuzinkowy Podlasianin, pedagog,  dziennikarz,
spo³ecznik – inicjator wielu przedsiêwziêæ – kszta³c¹cych m³odzie¿ i popularyzuj¹cych Podlasie, które na trwale wpisa³y
siê w historiê regionu.

Hieronim urodzi³ siê 2 lutego 1952 roku w Aleksandrowie k/Nasielska w województwie mazowieckim.
Z województwem bia³ostockim zwi¹za³ siê rozpoczynaj¹c studia historyczne na bia³ostockiej Filii Uniwersytetu

Warszawskiego, a nastêpnie podejmuj¹c pracê w Zarz¹dzie Powiatowym ZSMW w Wysokiem Mazowieckiem.
W 1984 roku rozpocz¹³ pracê w  Zespole Szkó³ Rolniczych w Lubiejewie (powiat Ostrów Mazowiecka), a od 1980

roku kontynuowa³ spo³eczne pasje najpierw jako kierownik wydzia³u w Zarz¹dzie Wojewódzkim ZSMP w Ostro³êce, a od
1981 roku jako zastêpca kierownika Wydzia³u Szkolnego Zarz¹du G³ównego ZSMP.

Wtedy zetkn¹³em siê z Hirkiem po raz pierwszy. Po³¹czy³a nas – oprócz pracy wœród m³odzie¿y ucz¹cej siê – pasja
do odkrywania historii. Wspólnie tworzyliœmy Szkolne Wszechnice Historyczne. Hieronim potrafi³  zaraziæ pasj¹ odkry-
wania bia³ych plam m³odych historyków tworz¹cych seriê wydawnicz¹ „Poprawka z historii”. Warto przypomnieæ, ¿e
pierwsze w PRL opracowanie o Katyniu – weryfikuj¹ce dotychczasow¹ oficjaln¹ wersjê -  ukaza³o siê w³aœnie w tej serii
w czasie trwania stanu wojennego i jest to niezaprzeczalna zas³uga Hierka. Wtedy te¿ odkrywaliœmy swe zainteresowania
dziennikarskie wydaj¹c pisma m³odzie¿y szkolnej: Hieronim w Warszawie „Pauzê” ja w Bia³ymstoku „Kleksika”. Te
wspólne pasje sprawi³y, ¿e w roku 1984  Hieronim postanowi³ zrezygnowaæ z pracy w Zarz¹dzie G³ównym i przenieœæ siê
do Bia³egostoku. Wtedy zamieniliœmy siê rolami, Hierek z mego zwierzchnika sta³ siê moim pracownikiem, ale by³a to
tylko formalna zale¿noœæ bo w wi¹¿¹cej nas pasji tworzenia nie by³o podzia³u na szefa i podw³adnego by³ cel – do którego
wspólnie d¹¿yliœmy.

W 1987 roku na wiele lat nasze drogi siê rozesz³y. Hieronim podj¹³ pracê w Wydziale Ideologicznym Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, a w 1990 roku w Spó³dzielni Pracy „Kurier Podlaski”. By³ w niej z-c¹ Prezesa i z-c¹ Redaktora
Naczelnego „Kuriera Podlaskiego”. W 1997 roku na wiele lat zwi¹za³ swe losy z kultur¹ podejmuj¹c pracê w Domu
Kultury „Zachêta” w Bia³ymstoku. Da³ siê tam poznaæ jak dobry organizator imprez kulturalnych anga¿uj¹c w te dzia³a-
nia szerokie rzesze mieszkañców. Dom Kultury „Zachêta” sta³ siê – dziêki jego dzia³aniom - znacz¹c¹ placówk¹ nie tylko
na mapie kulturalnej Bia³egostoku

Nasze drogi zesz³y siê ponownie w po³owie 1999 roku. Poszukiwa³em wtedy osoby o zaciêciu spo³ecznikowskim,
z któr¹ móg³bym wydawaæ lokaln¹ gazetê. Wspólnie tworzyliœmy „Wieœci Podlaskie” lokalny miesiêcznik powiatów
bielskiego i hajnowskiego. Jak Redaktor Naczelny „Wieœci” by³ inicjatorem (b¹dŸ wspó³realizatorem) wielu inicjatyw
s³u¿¹cych lokalnej spo³ecznoœci, a wœród nich m.in. Plebiscytu Sportowego „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Haj-
nowskiej”, Prezentacji Edukacyjnych „Dni uczelni w powiecie” czy najm³odszego „dziecka” Turnieju Wiedzy Spó³dziel-
czej, którego szóst¹ edycjê rozpocz¹³ ale której, okrutny los, nie pozwoli mu ju¿ dokoñczyæ. Z t¹  inicjatyw¹ by³ ostatnio
zwi¹zany najmocniej, ju¿ bêd¹c œmiertelnie chory organizowa³ 14 grudnia inauguracjê Turnieju w Hajnówce. Sam nieste-
ty nie by³ w stanie w niej uczestniczyæ ale uczestnicy konferencji mogli wys³uchaæ jego s³ów i ¿yczeñ z³o¿onych telefo-
nicznie.

Do ostatnich chwil robi³ plany na przysz³oœæ, jeszcze w œrodê 22 grudnia wieczorem umawia³ siê ze mn¹ na spotka-
nie na dzieñ nastêpny aby zaplanowaæ najbli¿sze dzia³ania, niestety gdy w czwartek rano zjawi³em siê w jego mieszkaniu
okaza³o siê, ¿e ¿adnych wspólnych dzia³añ ju¿ nie podejmiemy. Kilka godzin póŸniej dotar³a do mnie smutna wiadomoœæ,
¿e Hieronim nie ¿yje.

¯EGNAJ HIERONIM.

Bêdzie nam, Twoim kole¿ankom i kolegom bardzo Ciebie brakowa³o,  bêdzie nam brakowa³o Twoich pomys³ów,
Twojej pasji tworzenia nowego, Twego zapa³u.

Mam nadzieje, ¿e kontynuowanie rozpoczêtych przez Ciebie dzia³añ bêdzie najlepsza form¹ kontynuowania pa-
miêci o Tobie.

Wies³aw S. Soko³owski

HIERONIM TEODOR WAWRZYÑSKI
1952-2010
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Do ksi¹¿ek marsz!  czyli o problemie polskiego czytelnictwa

ki, pióra, d³ugopisy czy co tam w rêkach trzymacie i do biblioteki marsz! Czy-
taæ, nie pisaæ!”                                                                              Pawe³ Bernacki

KOMENTARZE
29.12.10 09:51
Olivka
Œwietny tekst, uœmia³am siê setnie. Œledzi³am tamt¹ dyskusjê i powiem szczerze, ¿e w

100% zgadzam siê z Autorem. Zapewne za parê lat wiêkszoœæ z naszych nastoletnich pisarzy
równie¿ serdecznie uœmieje siê ze swoich wypocin oraz obiektywnej krytyki rodziny i przyja-
ció³

29.12.10 10:01
w³odek
Pawle - bacz, bo po w¹skiej linii idziesz i bój siê chwili gdy na swojej œcie¿ce trafisz

na wy¿ej opisanego "PISARZA". Raczy³em wczeœniej ju¿ im wskazaæ, ¿e id¹ nie t¹ stron¹ co
powinni i jedyne co zyska³em to miano - zazdroœnika, starego zgreda obawiaj¹cego siê o
swoj¹ pozycjê, autorzyny - grafomana który zrozumia³, ¿e mój czas siê ju¿ skoñczy³ i oto
nadchodzi M³odoœæ, m³odoœæ, m³odoœæ, i itd. Da³em sobie spokój bo w koñcu co ja tam wiem,
skoro Wydawnictwa (prawdziwe co prawda) wydano mi tylko kilka ksi¹¿ek, co jakiœ czas ktoœ
tam mnie drukuje i s³ucha moich przewrotnych rad dla debiutantów, gdzie przekonujê ¿e
ka¿dy ma prawo do swojego widzenia œwiata, pod warunkiem, ¿e jest to œwiat prawdopodob-
ny... Du¿o tu mo¿na pisaæ, ale mam nadziejê, ¿e zapewni³eœ ju¿ sobie jak¹œ ochronê i twój
mail nie jest powszechnie dostêpny, bo zaraz zapewne zostaniesz zawalony nowymi produk-
tami m³odych autorów.“Pozdrawiam

29.12.10 12:26
Teo
S³uszne to wywody, aczkolwoek nieco przyciê¿kawe (jakoœ mnie nie œmieszy³y) i "smrod-

kiem dydaktycznym" tr¹c¹ce. No po prostu stary zgred, dumny ze swego "oczytania". Tym-
czasem czasy siê zmieniaj¹, niebawem (jeœli nie ju¿)Dostojewski bêdzie siê jawi³ niczym po-
przednim pokoleniom autorzy XVI-wiecznych pamiêtników. Wszak jego bohaterowie nie mie-
li komórek ani komputerów...No, po prostu oderwani od rzeczywistoœci byli! Poza tym zawsze
liczniejszych czytelników znajdowa³a literatura popularma, mniej licznych (nielicznych) wy-
soka...“Poza tym przy lekturach "wampirycznych", czy innych na podobnym poziomie, na
pewno odnosi siê jeden zysk, bieg³oœæ w czytaniu. Bo nie wiem czy Pañstwo zdajecie sobie
sorawê, ze tej bieg³oœci nie maj¹ czêsto ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem... Pozdrówka ciocia
Teodozja

29.12.10 12:50
w³odek
Tego siê w³aœnie obawia³em. Ciocia która nie rozumie, ¿e bez energii (czyli pr¹du)

wszystkie te komórki, komputery i inne cuda techniki po dwóch tygodniach nie bêd¹ dzia³aæ,
a ¿yæ trzeba. Pytanie czy ciocia Teodozja, po wyczerpaniu bateryjki w komórce, nadal bêdzie
odbiera³a komunikat: wdech - wydech, wdech - wydech. Dostojewski droga ciociu to klasyka,
w której ¿aden autor wampirów nie ma ¿adnych szans za³apaæ siê na sprz¹taczkê. I taka to
jest ró¿nica. To mówiê ja stary zgred, który uwa¿a, ¿e poza umiejêtnoœci¹ "bieg³oœci" (hi hi
hi) czytania jest jeszcze konieczna zdolnoœæ zrozumienia, tego co siê czyta.

29.12.10 12:53
Pawe³Bernacki
Z tym starym zgredem to bez przesady - ledwo do 25 lat dobijam.
A teraz do rzeczy. Czasy siê owszem zmieniaj¹ , ale z poprzednich epok coœ jednak

zostaje - coœ do czego warto zajrzeæ i wiele siê nauczyæ. Jak mniemam Dostojewski siê obro-
ni, jak obroni³ siê Homer, Cervantes, Wolter czy kilku innych. Nie w tym le¿y zasadniczy
problem. Chodzi o brak pokory owych m³odych autorów. Ja równie¿ pisa³em "ksi¹¿ki" gdzieœ
w okolicach gimnazjum i zaczerni³em kilka zeszytów z tym, ¿e nie obwieszcza³em, jaki to ja
genialny i nie uwa¿a³em siebie za g³ównego kandydata do Nobla, któremu tylko brak wydaw-
cy przeszkadza w otrzymaniu nagrody. Dziœ zaœ gdy patrzê na te swoje wypociny mam z nich
po prostu niez³y ubaw.

I druga kwestia - przykre jest to, ¿e bieg³oœæ w czytaniu zdobywa siê w³aœnie na takich
gniotach, kiedy jest mnóstwo literatury dla m³odzie¿y na znacznie wy¿szym poziomie, jak
choæby wspomniani Szklarski i May albo dajmy na to Tolkien. Po prostu s¹ lepiej napisane i
opowiadaj¹ o czymœ wiêcej, ni¿ lej¹ce siê po mordach lub nie mog¹ce skonsumowaæ swojego
zwi¹zku ze œmiertelnikami wampiry. Tyle ode mnie.

29.12.10 12:58
Olivka
@Teo - ale tu nie chodzi o to, ¿eby 12-latek czyta³ Dostojewskiego! Trzeba uzmys³o-

wiæ tym dzieciom, ¿e nie mo¿na byæ dobrym pisarzem nie maj¹c wyczucia jêzykowego - a tego
nie zdobêdzie siê nie czytaj¹c dobrej jakoœciowo literatury. Nie da siê tak¿e dobrze pisaæ, jeœli
siê samemu nie prze¿y³o zbyt wiele i nie ma siê ró¿norodnych doœwiadczeñ. Naprawdê rzad-
koœci¹ s¹ jeszcze przypadki m³odych i dojrza³ych ponad swój wiek pisarzy, którzy mog¹ coœ
m¹drego w swoich ksi¹¿kach przekazaæ jak np. taka S.E. Hinton, która napisa³a swoich "Out-
siderów" jako bodaj¿e szesnastolatka. A dzieciaki z tamtej dyskusji trzeba troszkê sprowadziæ
na ziemiê i tyle.

30.12.10 01:28
Arieen
Dzieciaki jak to dzieciaki, naœcie lat to akurat taki wiek, ¿e siê ma o sobie, swoich

talentach , a tak¿e rzekomej dojrza³oœci lub/i wyj¹tkowoœci zbyt wysokie mniemanie. Nie za-
wsze to wina nieoczytania, po prostu m³odemu "autorowi" trudno obiektywnie oceniæ jakoœæ
w³asnej pracy, tym bardziej, ¿e od swoich odbiorców (rodziny, kolegów z podwórka czy fo-
rum/czatu) s³yszy prawie wy³¹cznie pochwa³y. Ja w tym wieku te¿ przecenia³am swoje "utwo-
ry", a nie wychowa³am siê na "Zmierzchu" (choæ te¿ nie poch³ania³am Dostojewskiego do
poduszki w wieku lat szeœciu, dziewiêciu, czy nawet dwunastu ). Jasne, oczytanie jest niezbêd-
ne osobie, która chce tworzyæ, ale wyrobiony czytelnik nie bêdzie z definicji wybitnym pisa-
rzem. Dobrze, ¿e nastolatki próbuj¹ coœ pisaæ, gorzej, ¿e rzadko maj¹ szansê na jakiœ sensow-
ny feedback (albo s¹ za m³odzi i zbyt przewra¿liwieni na swoim punkcie, aby takowy przyj¹æ).
Ka¿dy ma prawo do odrobiny g³upoty w m³odoœci, z czasem siê nabiera dystansu do w³a-
snych "osi¹gniêæ".““Choæ faktycznie, trochê przera¿a to, ilu jest "autorów", którzy za swój
wzór i szczyt literackiego geniuszu uwa¿aj¹ ten nieszczêsny "Zmierzch". Mo¿na to przeczy-
taæ, nawet dobrze siê przy tym bawi¹c, ale wypada³oby wiedzieæ, ¿e istnieje lepsza literatura
(i choæby j¹ "lizn¹æ", ¿eby mieæ jakieœ porównanie).

Publikowane komentarze s¹ prywatnymi opiniami u¿ytkowników Portalu Ksiêgar-
skiego,“nie ponosimy odpowiedzialnoœci za ich treœæ.

Cd. ze str. 3
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Wystawa jest podsumowaniem akcji fotograficznych i warszta-
tów aktywizacyjnych zrealizowanych w ramach projektu „35 lat póŸ-
niej”. Opiera siê na zabiegu brikola¿u. Jest zderzeniem opowieœci o osi¹-
gniêciach polskiego (bia³ostockiego) realnego socjalizmu z obrazami
wspó³czesnej nam rzeczywistoœci spo³ecznej i estetycznej, a tej z kolei –
ze spo³eczno-artystycznymi wizjami jej zmiany. Wystawê mo¿na by³o
zobaczyæ we wrzeœniu i paŸdzierniku 2010 r. w Centrum im. Ludwika
Zamenhofa.

W wystawie wykorzystano fragmenty tekstu niepublikowanego
przewodnika Waldemara Monkiewicza i Elwiry Duc pt. „Szlakiem osi¹-
gniêæ Polski Ludowej po Bia³ymstoku” (1975).

Projekt zrealizowa³a Fundacja Uniwersytetu w Bia³ymstoku dziê-
ki wsparciu finansowemu Miasta Bia³ystok.

Fundacja Uniwersytetu w Bia³ymstoku

Fundacja Uniwersytetu
w Bia³ymstoku Universitas Bialo-
stocensis i Centrum im. Ludwika
Zamenhofa zapraszaj¹ na:

wznowienie wystawy

35 LAT PÓZNIEJ
28 grudnia 2010 - 16 stycznia

2011
Wystawie towarzyszy publi-

kacja pod tym samym tytu³em.
Miejsce: Centrum im. Ludwi-

ka Zamenhofa
Wstêp wolny

Zapraszamy!

Centrum im. Ludwika Za-
menhofa

oddzia³ Bia³ostockiego
Oœrodka Kultury

15-062 Bia³ystok
ul. Warszawska 19
tel. (85) 67 67 367
www.centrumzamenhofa.pl

`
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*

Karp z bakaliami.
(Z kuchni ¿ydowskiej)

1,5 kg karpia
50 dag warzyw (marchew, pietruszka, seler, por)
20 dag bakalii (orzechy w³oskie, rodzynki, migda³y,
kandyzowana skórka pomarañczowa)
20 dag cebuli
1/2 szklanki soku pomidorowego
olej, pieprz, sól

Karpia oczyœciæ i pokroiæ na dzwonka, posoliæ, opró-
szyæ pieprzem, odstawiæ na 30 minut w ch³odne miejsce.
Warzywa pokroiæ w plasterki, w³o¿yæ do osolonej wody i
gotowaæ 20 minut. W³o¿yæ rybê i gotowaæ na wolnym ogniu
15-20 minut. Cebulê pokroiæ w kostkê i zeszkliæ na oleju.
Orzechy, migda³y i rodzynki sparzyæ wrz¹tkiem, orzechy i
migda³y obraæ ze skórki ( s¹ w handlu ju¿ obrane), skórkê
pomarañczow¹ pokroiæ w kostkê (równie¿ jest gotowa w
sprzeda¿y). ¯aroodporne naczynie wysmarowaæ olejem,
u³o¿yæ rybê, ob³o¿yæ cebul¹ i bakaliami, zalaæ sokiem po-
midorowym, wstawiæ do piekarnika nagrzanego do tempe-
ratury 160 – 170 stopni C, na 30 minut. Podawaæ na ciep³o
z ziemniakami lub na zimno z bu³k¹.

*

Bliny do œledzika lub ³ososia.
( Z kuchni rosyjskiej )

2 szklanki m¹ki
1 szklanka mleka
2 szklanki mleka zsiad³ego lub maœlanki z kartonu
2 dag dro¿d¿y, ³y¿ka cukru
2 jaja
sól
t³uszcz do sma¿enia
kwaœna œmietana

Dro¿d¿e utrzeæ z cukrem i rozpuœciæ w ciep³ym mle-
ku, dodaæ trochê m¹ki, pozostawiæ do wyroœniêcia. Po wy-
roœniêciu wlaæ zaczyn do m¹ki, dodaæ ¿ó³tka, sól, zsiad³e
mleko, wyrobiæ ciasto. Odstawiæ w ciep³e miejsce do wy-
roœniêcia. Ubiæ pianê z bia³ek na sztywno i delikatnie wkrê-
ciæ do wyroœniêtego ciasta. Sma¿yæ zgrabne bliny z obu
stron na rozgrzanym t³uszczu, odstawiæ w ciep³e miejsce.

Podawaæ polane gêst¹, kwaœn¹ œmietan¹ do siekane-
go œledzia z cebulk¹ lub wêdzonego ³ososia.

*

Grzybowa zupa wigilijna.
(Z kuchni klasztorów prawos³awnych)

12 – 15 dag suszonych borowików (lub podgrzyb-
ków), 2 marchwie, du¿a pietruszka, por, kawa³ek selera, 2
cebule, 10 ziaren czarnego pieprzu, 1,5 ³y¿ki mas³a, ³y¿ka
m¹ki .

Grzyby op³ukaæ, zalaæ 4 szklankami wody (najlepiej
studziennej lub krynicznej) i gotowaæ pod przykryciem 20
minut. Dodaæ obran¹ i pokrojon¹ doœæ grubo w³oszczyznê i
cebulê, dodaæ  kolejne 4 szklanki wody i ziarna pieprzu.
Gotowaæ, a¿ grzyby bêd¹ miêkkie. Grzyby wyj¹æ i pokroiæ
w paseczki, w³o¿yæ z powrotem do zupy. Mas³o rozpuœciæ
na patelni, dodaæ m¹kê i sma¿yæ do spienienia; po³¹czyæ z
zup¹. Zagotowaæ. Podawaæ z kluseczkami lub uszkami z
grzybami.                                                       (W. Kucharenko)

21 stycznia 2011 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Narewce odbêd¹ siê IV
Gminne Prezentacje Kolêdnicze „Gwiazda i kolêda – Narewka 2011”. Pocz¹tek o godz.
15.30.

Konkurs ma na celu kultywowanie i rozwijanie tradycji bo¿onarodzeniowych i no-
worocznych, zachowanie tradycji kolêdniczych (kolêdy, powitania i podziêkowania ko-
lêdnicze) oraz odtwarzanie gwiazd, szopek i strojów.

Organizatorzy – GOK i Urz¹d Gminy – zapraszaj¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Zg³oszenia do udzia³u w Prezentacjach przyjmowane s¹ do 18  stycznia 2011 roku w GOK
w Narewce, równie¿ telefonicznie pod numerem 85 685 80 34 w godz. 10-18.               (jc)

NAREWKA           NAREWKA

Czy wiecie drodzy Czytelnicy, gdzie w naszym województwie znajduj¹ siê najlepiej
wykszta³cone murawy kserotermiczne, na których rosn¹ zupe³ne rzadkoœci, takie jak cen-
turia nadobna, goryczka krzy¿owa lub zawilec wielkokwiatowy ? Na terenie tej ostoi wy-
stêpuj¹ te¿ populacje lêgowe bociana bia³ego, brzegówki, derkacza, dziêcio³a czarnego
oraz padalca, ropuchy szarej, rzekotki i zwinki.

To 157 hektarów cennych, kwiecistych muraw ko³o wsi Haæki, w pobli¿u Bielska
Podlaskiego. To pierwszy w Polsce obszar Natury 2000, dla którego zosta³ ustanowiony
plan zadañ ochronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Bia³ymstoku, pod-
pisa³ dokument, który oznacza szczególn¹ ochronê dla unikalnych wartoœci przyrodni-
czych tego obszaru i zachowanie go dla dalszych pokoleñ.

W zawi¹zku z ustanowieniem planu zadañ ochronnych, w miejscowoœci Haæki zo-
sta³y ustawione specjalne tablice informacyjne – wyjaœnia Lech Magrel, Regionalny Dy-
rektor Ochrony Œrodowiska w Bia³ymstoku. Wœród mieszkañców gminy oraz powiatu Bielsk
Podlaski zostan¹ rozkolportowane ulotki na temat specyfiki obszaru Natura 2000 – „Mu-
rawy w Haækach”. Prace nad planem trwa³y od kwietnia br. i kosztowa³y ok. 30 tysiêcy
z³otych.

W planie zadañ ochronnych znajduje siê opis aktualnego stanu przyrody, ocena po-
tencjalnych zagro¿eñ i okreœlenie dzia³añ, które na tym terenie nie mog¹ byæ realizowane.
Plan zadañ ochronnych dla „Muraw w Haækach”, wskazuje na koniecznoœæ przywrócenia
na tym terenie wypasu owiec lub koszenia, celem utrzymania bogatych gatunkowo muraw
kserotermicznych. Zachodzi koniecznoœæ wyciêcia drzew i krzewów zacieniaj¹cych mu-
rawy.

Do koñca 2013 roku na terenie naszego województwa powstanie kolejnych 15 ob-
szarów Natura 2000. Ale w historii pozostanie – Haæki by³y pierwsze !

(piw)

Zaproszenie do konkursu
„Gwiazda i kolêda 2011”

Œwietlica samorz¹dowa w Lewkowie Starym zaprasza na warsztaty rzeŸbienia w
glinie w poniedzia³ki i pi¹tki od godz. 15.

PrzyjdŸ i odkryj swój talent. (jc)

Lewkowo Stare

Zaproszenie na warsztaty

MURAWY W HAÆKACH

Potrawy œwi¹teczne
trochê inaczej
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S P O R T

GIMNAZJADA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  PI£CE  RÊCZNEJ

Dnia 24 listopada 2010r w sali sportowej Gimnazjum nr 3 w Bielsku
Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ gimnazjalnych w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. W zawodach wziê³o udzia³ 7 zespo³ów (w tym 3

ch³opców
1. PG  3 BIELSK PODLASKI -6pkt   46 : 13
(op. Piotr Niko³ajuk Stasiuk )
2. PG  BRAÑSK -4        29 : 28
(op. Teresa Witkowska )
3. PG  BOÆKI -2        30 : 39
(op. Eugenia Matwiejuk )
4. PG  ORLA -0        17 : 42

Klasyfikacja dru¿ynowa
dziewcz¹t

1. PG  3 BIELSK PODLASKI -4pkt 23 : 10
(op. Piotr Niko³ajuk Stasiuk )
2. PG  BRAÑSK -2      16 : 16
(op. Dorota Olech )
3. PG  ORLA -0      12 : 25
(op. S³awomir Sacharewicz )

Najlepsi zawodnicy  turnieju wyró¿nieni „statuetkami pi³karza”:
- Julia Paniutycz  (PG-3 Bielsk) - król strzelców
- Magda D¹browska ( PG Brañsk) - najlepsza zawodniczka
- Agnieszka Pop³awska  ( PG-3 Bielsk) - najlepszy bramkarz
- Damian Ostaszewski (PG-3 Bielsk) - król strzelców
- Dawid Klinicki ( PG Brañsk) - najlepszy zawodnik
- Rafa³ Malinowski  ( PG-3 Bielsk) - najlepszy bramkarz
Po dwa najlepsze zespo³y wœród dziewcz¹t i wœród chlopców, wyst¹-

pi¹ w eliminacjach  grupy po³udniowej,  które odbêd¹  siê  dnia 03/06
grudnia 2010r. w Bielsku Podlaskim i  Siemiatyczach.

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy sk³ada serdeczne gratulacje
zwyciêskim szko³om, oraz ich nauczycielom, a tak¿e dziêkuje Dyrekcji
Zespo³u Szkó³  z dnjb w Bielsku Podlaskim za udostêpnienie obiektów
sportowych , a  nauczycielom w-f   za pomoc w  przeprowadzeniu zawo-
dów.                                                                               W³odzimierz Borowik

dziewcz¹t) z 4 szkó³.  Za-
wody rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dym” w czasie
2x10 minut. Sêdziami
g³ównymi zawodów byli:
Walery Mieszczeriakow i
W³odzimierz Borowik.

Najlepszym szko³om
wrêczono okaza³e puchary,
a wszystkim pami¹tkowe
dyplomy i nagrody rzeczo-
we pi³ki rêczne, ufundowa-
ne przez Powiatowy Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy w
Bielsku Podlaskim z dota-
cji  Urzêdu Miasta w Biel-
sku Podlaskim.

Dnia 18 listopada 2010r w sali sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Wyszkach przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ gimnazjalnych w
dru¿ynowym tenisie sto³owym dziewcz¹t i ch³opców. W  zawodach wziê³o
udzia³ 12 zespo³ów (w tym 6 dziewcz¹t) z 6 szkó³.  Uroczystego otwarcia
zawodów dokona³a Pani Filemona Rabczuk z-ca dyrektora Zespo³u Szkó³ w
Wyszkach. Zawody rozegrano systemem „grupowym” na 13 sto³ach. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³  kol. Wies³aw Jerzy Tyszkiewicz.

Dla zwyciêskich szkó³ wrêczono okaza³e puchary, a zawodnikom pa-
mi¹tkowe medale, ufundowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Bielsku Podlaskim z dotacji  Urzêdu Gminy w Wyszkach.

GIMNAZJADA  POWIATU
BIELSKIEGO W  DRU¯YNOWYM

TENISIE STO£OWYM

Klasyfikacja dru¿ynowa
dziewcz¹t

2. PG AUGUSTOWO
(op. Piotr Pawluczuk)
3. PG WYSZKI
(op. Stanis³aw Wasilewski)
4. PG  OLEKSIN
5. PG  RUDKA
6. PG  BOÆKI

ch³opców
1. PG  GLINNIK
(op.Marek Micha³owski)
2. PG  WYSZKI
(op.Jacek Falkowski)
3. PG  OLEKSIN
(op. Magdalena Konopka)
4. PG  AUGUSTOWO
5. PG  RUDKA
6. PG  BOÆKI

Zwyciêskie zespo³y wœród dziewcz¹t i wœród ch³opców, awansowa³y do
fina³u grupy po³udniowej, które odbêd¹ siê dnia 04 grudnia 2010 roku w PG
Dobrzyniewo Du¿e.

Organizator dziêkuje Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Wyszkach za udostêp-
nienie obiektów sportowych , a  nauczycielom w-f   za pomoc i wzorowe prze-
prowadzenie zawodów.                                                   W³odzimierz Borowik

Dnia 23 listopada 2010r w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 w
Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ podstawowych

 IGRZYSKA POWIATU BIELSKIEGO
W PI£CE RÊCZNEJ

DZIEWCZ¥T I CH£OPCÓW

Klasyfikacja dru¿ynowa
Dziewcz¹t
1. SP 3 BIELSK PODLASKI - 2pkt     16 : 1
( op. Bazyli Leszczyñski)

2. SP 4 BIELSK PODLASKI - 0      1 : 16
( op. Jan Rudeczko )
Ch³opców
1. SP 3 BIELSK PODLASKI - 8pkt  59  :  14
 ( op. Piotr Niko³ajuk Stasiuk )
2. SP 5 BIELSK PODLASKI - 6  36  :  17
( op. Robert Car )
3. SP  BOÆKI - 4  29  :  25

( op. Marcin Sawicki )
4. SP 4 BIELSK PODLASKI - 2  32  :  38
5. SP  ANDRYJANKI - 0    1  :  63

Najlepszym zawodnikom  zawodów wrêczono „statuetki”:
- Aleksandra Bury³o ( SP 3 Bielsk ) -najlepsza zawodniczka
- Piotr Artemiuk (SP 3 Bielsk ) - król strzelców
- Konrad Tomczuk ( SP 5 Bielsk ) -najlepszy zawodnik
- Dawid Kustyniuk (SP 3 Bielsk ) -najlepszy bramkarz

Po dwa najlepsze  zespo³y wyst¹pi¹ w eliminacjach grupy po³udnio-
wej,  które odbêd¹  siê: dnia 29/30 listopada 2010r. w  Bielsku Podlaskim  i
w Siemiatyczach.                                                          W³odzimierz Borowik

w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i
ch³opców. W zawodach
wziê³o udzia³  7 zespo³ów (
w tym 2 dziewcz¹t) z 5 szkó³.
Grano systemem „ka¿dy z
ka¿dym” w czasie 2x10 mi-
nut. Sêdzi¹ g³ównym by³
W³odzimierz Borowik.

Zwyciêskim zespo-
³om wrêczono puchary i na-
grody rzeczowe pi³ki rêczne,
a wszystkim szko³om pa-
mi¹tkowe dyplomy, ufundo-
wane  przez Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Bielsku Podlaskim z do-
tacji  Urzêdu Miasta w Biel-
sku Podlaskim.

  IGRZYSKA  POWIATU
BIELSKIEGO W UNIHOKEJU

 Dnia 10 listopada 2010r w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr-3 w
Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ podstawowych
w unihokeju dziewcz¹t i ch³opców.

W zawodach wziê³o udzia³ 13 zespo³ów (w tym 5 dziewcz¹t) z 8 szkó³.
Zawody dziewcz¹t rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a ch³opców w 2
grupach po 4 zespo³y graj¹c w czasie 2x8 minut.

Po trzy najlepszym szko³om wrêczono okaza³e puchary i pami¹tkowe
dyplomy, ufundowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Biel-
sku Podlaskim z dotacji  Urzêdu Miasta w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa

Dziewcz¹t
1. SP  HOLONKI -7pkt 13 : 0
(op. Ewa Ostrowska)
2. SP  BOÆKI -6 9 : 0
(op. Marcin Sawicki)
3.SP–3 BIELSK PODL. -5 6 : 5
(op.Barbara Borowik)
4. SP ANDRYJANKI -2 1 : 15
5.SP-4 BIELSK PODL. -0 0 : 7

Ch³opców
1. SP  BOÆKI
(op. Marcin Sawicki )
2. SP – 3 BIELSK PODLASKI
(op. Piotr Niko³ajuk Stasiuk )
3. SP  AUGUSTOWO
(op. Andrzej Gliwa )
4. SP – 4 BIELSK PODLASKI
5. SP  HOLONKI
6. SP – 5 BIELSK PODLASKI
7. SP  ORLA
8. SP ANDRYJANKI

Najlepsi zawodnicy w turnieju wyró¿nieni „statuetkami”:
-  Szmur³o Julita (SP Holonki ) –najlepsza zawodniczka
-  Œmigielska Karolina ( SP Boæki ) -najlepsza bramkarka
-  Leoniuk Marcin (SP-3 Bielsk ) –najlepszy zawodnik
-  Bojar Daniel ( SP Boæki ) -najlepszy bramkarz
Dwa najlepsze  zespo³y wœród dziewcz¹t i wœród ch³opców wyst¹pi¹ w

finale  grupy po³udniowej,  które odbêd¹  siê dnia 18 listopada 2010r. -dziew-
cz¹t i 15 listopada 2010r -ch³opców w SP Micha³owo.

W³odzimierz Borowik
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Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.


