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9 grudnia 2011 r. po raz VII, z b³ogos³awieñstwa Jego

Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury
odby³ siê Wieczór Prawos³awnej Poezji Religijnej. Przed pu-
blicznoœci¹ wyst¹pili laureaci Konkursu Recytatorskiego Pra-
wos³awnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Ÿróde³”, który odby³
siê 29 listopada 2011r.

Konkurs zosta³ zorganizowany przez doradcê metodycz-
nego ds. nauczania religii prawos³awnej dr Lillê Bus³owsk¹ przy
wsparciu parafii p.w. Œwiêtej Trójcy w Hajnówce i Bractwa
M³odzie¿y Prawos³awnej przy tej¿e  parafii.

W tym roku do konkursu przyst¹pi³o 140 uczniów szkó³
powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych,
Narwi, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Czeremchy,
Czy¿,  a tak¿e z Bielska Podlaskiego). Przes³uchania konkur-
sowe przebiega³y w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas

Wieczór Prawos³awnej
Poezji Religijnej

IV-VI szkó³ podstawowych,
szkó³ specjalnych, szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Jury  w ka¿dej kategorii
przyzna³o poszczególne miej-
sca oraz wyró¿nienia.

Podczas Wieczoru
zgromadzon¹ publicznoœæ  po-
wita³a Lilla Bus³owska, dorad-
ca metodyczny ds. nauczania
religii prawos³awnej.

Uroczystoœæ zaszczyci-
li sw¹ obecnoœci¹: ks. mitrat
Micha³ Niegierewicz pro-
boszcz parafii p.w. œw. Trójcy
w Hajnówce, Dziekan Haj-
nowski; ks. mitrat Miko³aj

Kie³baszewski Dziekan
Kleszczelowski, ks. Andrzej

Bus³owski wizytator naucza-
nia religii prawos³awnej Die-
cezji Warszawsko-Bielskiej,
duchowni a tak¿e Pan Jerzy

Sirak burmistrz Hajnówki,
Roœcis³aw Kuncewicz Dy-
rektor Hajnowskiego Domu
Kultury, dyrektorzy, kateche-
ci, nauczyciele przedszkoli i
szkó³ powiatu hajnowskiego,
sponsorzy, rodzice i dziadko-
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Hajnówka

¯ywolewski Stanis³aw
urodzony w 1942 roku  w
Hajnówce. Artysta - samouk,
malarz, rzeŸbiarz. W  twór-
czoœci  odwa¿ny i kontrower-
syjny. Malarstwo traktuje jak
misjê. Swoj¹ sztuk¹ pragnie
uœwiadomiæ zagro¿enia ekolo-
giczne, upadek moralnoœci,
przedstawiæ ró¿ne aspekty
¿ycia spo³ecznego i politycz-
nego. Œmia³o korzysta z iko-
nografii chrzeœcijañskiej,
zrêcznie balansuj¹c miêdzy
sakrum a profanum. Jego
obrazy znajduj¹ siê w muze-
ach: w Bia³ymstoku, Toruniu,
Warszawie, Katowicach ,
Muzeum Polskim w Raper-

swillu w Szwajcarii. Wiele
prac znalaz³o siê w zbiorach
prywatnych w kraju i za gra-
nic¹, m.in. w Kanadzie, Szwe-
cji, Francji, Belgii, Izraelu i
Niemczech.

Stanis³awowi ¯ywo-
lewskiemu przyznano I nagro-
dê w kategorii malarstwa w
II Wojewódzkim Przegl¹dzie
Amatorskiej Twórczoœci Arty-
stycznej w 1987 roku w Bia-
³ymstoku, w II Ogólnopolskim
Biennale Sztuki Nieprofesjo-
nalnej w Skawinie w 1989
roku, w Miêdzywojewódzkim
Przegl¹dzie Amatorskiej
Twórczoœci Plastycznej w
Bia³ymstoku w 1989roku, w
IV i V  Przegl¹dzie Sztuki
Nieprofesjonalnej Ziemi Haj-
nowskiej w Hajnówce w 1997
i 1998 roku.

Artysta otrzyma³ Wy-
ró¿nienie w kategorii malar-
stwa w III Ogólnopolskim
Biennale Sztuki Nieprofesjo-
nalnej w 1991 roku w Skawi-
nie, oraz V Ogólnopolskim
Konkursie Malarskim im. Teo-
fila Ociepki w Toruniu w 2002
roku.

Malarstwo Stanis³awa
¯ywolewskiego eksponowano
w  Muzeum Podlaskim w Ra-
tuszu w Bia³ymstoku, Mu-
zeum Okrêgowym w Suwa³-
kach, Muzeum w Ratuszu w
Bielsku Podlaskim,  Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu.

Pokaza³ swoje obrazy w Miej-
skim Oœrodku Kultury w Dro-
hiczynie,  w  Galerii „Obuch”
w Bia³ymstoku  i „Galerii w
Stodole” w siole Budy. Po raz
pierwszy  pokaza³ swoj¹ twór-
czoœæ na indywidualnej wysta-
wie w Hajnówce w  Ma³ej
Galerii Miejskiej Biblioteki
Publicznej, zorganizowanej
przy wspó³pracy z Towarzy-
stwem Przyjació³ Hajnówki.

22 lipca odby³ siê uro-
czysty wernisa¿ wystawy  Sta-
nis³awa ¯ywolewskiego. Ar-
tysta wystawi³ dziesiêæ prac w
zupe³nie innej ni¿ dotychczas
konwencji. By³y to niewiasty
z bajek m.in.: „Kopciuszek”,

„Dziewczynka z zapa³kami”,
„Ksiê¿niczka na ziarenku gro-
chu”, którym nada³ imiona:
Oleñka, Renatka, Joasia, Ba-
sia. Mottem wystawy by³y s³o-
wa artysty „Obraz nie jest
kopi¹ rzeczywistoœci, obraz
jest propozycj¹ dla wyobraŸ-
ni”.

Wiktor Kabac, nestor
hajnowskich artystów przed-
stawi³  drogê twórcz¹ i doro-
bek artystyczny Stanis³awa
¯ywolewskiego, nie szczêdzi³
s³ów uznania  pod adresem
eksponowanej wystawy.

Stanis³aw ¯ywolewski
mimo, ¿e jest hajnowianinem,
w lokalnym œrodowisku, wci¹¿
jeszcze jest ma³o znany, za-
pewne wynika to z jego nie-
œmia³oœci, byæ mo¿e  indywi-
dualnego wrêcz sceptycznego
podejœcia do ekspozycji swo-
ich prac na wystawach. Cie-
szy siê gdy obraz przyci¹gnie
wzrok , zatrzyma i zainteresuje
tych, którzy kochaj¹ malar-
stwo, zrozumiej¹ artystê i jego
sztukê.

Pragn¹c przybli¿yæ ca-
³okszta³t twórczoœci Stanis³a-
wa ̄ ywolewskiego  przedsta-
wiliœmy prezentacjê multime-
dialn¹  przedstawiaj¹c¹ do-
tychczasowy dorobek: malar-
stwo, rzeŸba, p³askorzeŸba,
krzy¿e i kapliczki realizacji
naszego hajnowskiego artysty.

Alla Gryc, fot. T. Topolski

Wernisa¿
Stanis³awa ¯ywolewskiego

23 grudnia br. odby³o
siê spotkanie ministra Marci-
na Korolca z dyrektorem Bia-
³owieskiego Parku Narodowe-
go, Zdzis³awem Szkiruciem.

Przedmiotem spotkania
by³y m.in. kwestie zarz¹dza-
nia finansami parku i zgodno-
œci wydatków z zatwierdzony-
mi przez ministra œrodowiska
uprzednio planami finansowy-
mi. Zarz¹dzanie finansami
parku wymaga w opinii mini-

sterstwa dodatkowych wyja-
œnieñ – dlatego Ministerstwo
Œrodowiska rozpoczê³o wery-
fikacje stanu finansowego par-
ku pod k¹tem zgodnoœci wy-
datkowania z za³o¿eniami bu-
d¿etowymi.  Jednoczeœnie, w
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹,
Dyrektor Szkiruæ z³o¿y³ na
rêce ministra œrodowiska
wniosek o udzielenie bezp³at-
nego urlopu do 30 stycznia.
Minister przychyli³ siê do jego

wniosku. Formalnie urlop za-
twierdza zastêpca dyrektora –
zgodnie z ustaw¹.

Do czasu pozostania
dyrektora Szkirucia na urlopie
– jego funkcjê pe³ni zastêpca
dyrektora p. Aleksander Bo³-
bot.

Magda Sikorska
rzeczniczka prasowa

Ministerstwo Œrodowiska

Zmiany w Bia³owieskim Parku Narodowym ?

wie uczniów, dzieci i m³odzie¿
oraz mi³oœnicy poezji religijnej.
Wieczór prowadzi³y cz³onkinie
BMP przy parafii Œw. Trójcy
w Hajnówce Justyna Iwaniuk
i Ma³gorzata Korniluk.

Uczniowie poprzez
piêkne recytacje wskazuj¹ na
to, ¿e czasem jedno s³owo, jed-
na linijka tekstu mo¿e na d³u-
go poruszyæ duszê cz³owieka.
Recytacje wierszy, które dzi-
siaj us³yszymy s¹ okazj¹ nie
tylko do poznania nowych po-
etów i ich twórczoœci, ale tak-
¿e pomog¹ na kilka chwil za-
pomnieæ o zgie³ku œwiata, któ-
ry pozostaje na zewn¹trz mu-
rów tej sali i w jej wnêtrzu przy
ikonie i blasku œwiec pozwol¹
prze¿ywaæ piêkno, jakie ofe-
ruje prawos³awna poezja. Po-
przez s³owa wierszy odkrywa-
my na nowo, ¿e mi³oœci Bo¿ej
nale¿y siê uczyæ nieustannie.
Œw. Ap Pawe³ podkreœla:
Wszystkie wasze sprawy
niech siê dokonuj¹ w mi³oœci!
1 Kor 16,14

Ka¿dy wiersz – modli-
twa - to malutka szkatu³ka, -
któr¹ nale¿y otworzyæ, do-
k³adnie obejrzeæ, poznaæ i od-
szukaæ ziarno, które chowa
wewn¹trz, i pozwoliæ, by za-

kie³kowa³o w duszy i przynio-
s³o plon stokrotny.

By pomog³o  staæ siê
dobrym cz³owiekiem – ¿yj¹-
cym na  chwa³ê Boga.  Jed-
nak to wszystko wymaga

wielkiego wysi³ku. Z³a i pokus
cz³owieka nie trzeba uczyæ –
one same ³atwo do niego lgn¹.
Jednak dobra, m¹droœci, mi³o-
œci – uczyæ siê koniecznie trze-
ba. I nie tylko uczyæ siê, ale i
dok³adaæ wszelkich starañ, aby
wartoœci te sta³y siê czêœci¹
nas  samych. - mówi³a orga-
nizatorka.

Podczas konkursu
uczniowie prezentowali bar-
dzo wysoki poziom umiejêtno-
œci. Recytowali wiersze takich
autorów jak: Aleksander
Puszkin, Miko³aj Lermontow,
ks. Andrzej Bierezowiec, Je-
whien Sanin, ks. Andrzej Stal-
bowskij, Jewgienij Poszajew,
metropolita Filaret (Drozdow),
ks. Niko³aj Mielnikow, Nina
Pinczuk. Wiersze wyg³aszali
w jêzyku cerkiewnos³owiañ-
skim, rosyjskim, bia³oruskim,
³emkowskim i polskim.

Podczas Wieczoru
uczniowie otrzymali dyplomy
oraz nagrody przyznane im w
konkursie. Laureaci pami¹tko-
we dyplomy i upominki odbie-
rali od znamienitych goœci:

W kategorii przedszkoli
pami¹tkowe dyplomy i upo-
minki wrêczy³ ks. mitrat Mi-
cha³ Niegierewicz. Ks. Miko-
³aj Kie³baszewski gratulowa³

laureatom w kategorii szkó³
podstawowych kl. I-III. Pan
Jerzy Sirak Burmistrz Miasta
Hajnówka pami¹tkowe dyplo-
my i upominki wrêczy³ laure-
atom kategorii szkó³ podsta-

wowych kl. IV-VI i szkó³ spe-
cjalnych. Ks. Andrzej Bus³ow-
ski, wizytator nauczania reli-
gii prawos³awnej dekanatu
narewskiego i kleszczelow-
skiego wrêczy³ upominki lau-
reatom szkó³ gimnazjalnych.
Ks. Mariusz Jurczuk w imie-
niu Bractwa œw. œw. Cyryla i
Metodego przy parafii œw.
Trójcy w Hajnówce wrêczy³
dyplomy i upominki najstar-
szym uczestnikom Konkursu
– laureatom w kategorii szkó³
ponadgimnazjlanych.

Dziêki ofiarnoœci spon-
sorów mogliœmy nagrodziæ
wszystkich uczestników dy-
plomami, upominkami, zorga-
nizowaæ s³odki poczêstunek.
Serdecznie wszystkim spon-
sorom dziêkujmy. Szczególnie
dziêkujemy za wsparcie Urzê-
dowi Miasta w Hajnówce,
dziêki któremu w ramach wy-
konania zadania publicznego
dotycz¹cego wspierania ini-
cjatyw kulturalnych mniejszo-
œci narodowych i etnicznych
otrzymaliœmy wsparcie w re-
alizacji konkursu. Dziêkujmy
Pani Oldze Rygorowicz –
Wójtowi Gminy Hajnówka za
ufundowanie nagród ksi¹¿ko-
wych dla laureatów konkursu
w kategorii szkó³ podstawo-
wych.

By³ to wieczór  pe³en
wra¿eñ artystycznych i prze-
¿yæ duchowych. Uczniowie
wspaniale przygotowali siê do
konkursu, pod okiem swych
nauczycieli, rodziców, dziad-
ków. Wszystkim, tym, którzy
wspierali uczniów w ich pra-
cy serdecznie gratulujemy i
dziêkujemy.

Dziêki ofiarnoœci  licz-
nych sponsorów laureaci
otrzymali dyplomy oraz upo-
minki. Wszystkim sponsorom
organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹.

ks.  Andrzej Bus³owski

fot. Emilia Rynkowska

 

Wieczór Prawos³awnej Poezji Religijnej
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Parê dni temu, w Te-
atrze 6 Piêtro, w Warszawie,
spektaklem „Po drodze do
Madison” w re¿yserii Grzego-
rza Warcho³a, Daniel Olbrych-
ski uczci³ 50-lecie swojej pra-
cy artystycznej. Wielu z nas,
widzów  Jego spektakli i fil-
mów boleœnie uœwiadomi³o
sobie  up³yw czasu – pó³ wie-

ku !. Tymczasem  Jubilat im-
ponuje energi¹, sprawnoœci¹,
intelektem. Kalendarz prac
aktorskich ma wype³niony na
kilka najbli¿szych lat. Ledwo
skoñczy³ prace w „Bitwie
Warszawskiej 1920” w re¿.
Jerzego Hoffmana (rola Józe-
fa Pi³sudskiego), uczci³ swój
Jubileusz premierowym spek-
taklem, ju¿ wybiera siê na kil-
ka zagranicznych planów fil-
mowych.

I chocia¿ Jubilat jako
granicê debiutu podaje 13
grudnia 1961 roku w M³odzie-
¿owym Studiu Poetyckim u

To ju¿ 50 lat po debiucie...
Andrzeja Konica, to przecie¿
pamiêtamy przede wszystkim
g³oœny debiut w „Popio³ach”
Andrzeja Wajdy (Rafa³ Ol-
bromski). Nie maj¹c wówczas
profesjonalnych umiejêtnoœci
aktorskich, zosta³ czo³owym,
polskim aktorem amantem
m³odego pokolenia. Niezapo-
mniane role w „Bokserze”,
„Ziemi obiecanej”, „Pannach
z Wilka”, „Potopie”, „Panu
Wo³odyjowskim”, a¿ po „Pana
Tadeusza” i „Bitwê War-
szawsk¹ 1920”. A wiele ról w
filmach zagranicznych jest
nam nieznanych. W sumie gra³
w prawie 200 filmach ! I jak
sam mówi zwiedzi³ prawie
ca³y œwiat. A jeszcze po dro-
dze kilka ¿on, kilkoro dzieci,
wiele romansów i skandali, jak
np. por¹banie szabl¹ w war-
szawskiej Zachêcie, portretów
aktorów w hitlerowskich mun-
durach na wystawie zatytu³o-
wanej „Naziœci”. A burzliwa
aura otaczaæ bêdzie Aktora
bez koñca ? Na bankiecie po
jubileuszowym spektaklu, za-
wa³u dozna³ nasz wielki bok-
ser Jerzy Kulej, przyjaciel Ol-
brychskiego i konsultant filmu
„Bokser”. A sam Daniel, zi-
rytowany ró¿nymi komenta-
rzami, parê tygodni temu obro-
ni³ pracê magistersk¹ na
PWST, a na dodatek kupi³ so-
bie w Ameryce wyœcigowy

bolid. Oto temperament !
Dlaczego wspominamy

Daniela Olbrychskiego na na-
szych ³amach ? Poniewa¿ jest
poniek¹d naszym rodakiem,
który dzieciñstwo i wiek na-
stolatka spêdzi³ w Drohiczy-
nie (mama by³a nauczycielk¹
w liceum) i dopiero w po³owie
lat 50-tych wyjecha³ do War-
szawy. I jak sam aktor czêsto
wspomina, na zawsze zacho-
wa³ pod powiekami krajobra-
zy nadbu¿añskiej krainy.

A wielu mieszkañców
naszych ziem nie zapomni
Danielowi jak w³asnym sump-
tem zakupi³ opa³ dla liceum z
jêzykiem bia³oruskim w Haj-
nówce. Zawsze w tej szkole
jest oczekiwanym goœciem.

¯yczymy Panu, Panie
Danielu zdrowia, d³ugich lat
¿ycia i jeszcze wielu, wielu ról.

(Wies³aw Pietuch)

25 listopada br. w Mu-
zeum i Oœrodku Kultury Bia-
³oruskiej w Hajnówce, odby³
siê kolejny, doroczny wernisa¿
i podsumowanie konkursu fo-
tograficznego "Podlasie w
obiektywie". Poziom nadsy³a-

nych materia³ów jest coraz
wy¿szy i jury ma niema³o k³o-
potów ze wskazaniem zwy-
ciêzcy. W tym roku pierwsze
miejsce zdoby³ cykl fotografii
Tomasza Poskrobko. Ten
m³ody cz³owiek, jak sam mówi,
fotografuje prawie od dziec-

Adjunkt z aparatem
ka.Od lat dokumentuje apara-
tem fotograficznym dwa wio-
d¹ce tematy - krajobraz Pod-
lasia, a w szczególnoœci obsza-
ry przyrodnicze Biebrzy i Na-
rwi,oraz podlaskie prawos³a-
wie, a w szczególnoœci wielo-

kulturowy i wielonarodowo-
œciowy kontekst wyznawców.

Tomasz Poskrobko
ukoñczy³ Akademiê Ekono-
miczn¹ we Wroc³awiu, dokto-
rat napisa³ z teorii zrównowa-
¿onego rozwoju, pracuje na-
ukowo(adjunkt) na Wydziale

Ekonomii i Zarz¹dzania Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku.
Jest cz³onkiem Stowarzysze-
nia Magia Podlasia (www.ma-
giapodlasia.pl), którego jesz-
cze dwóch cz³onków "zawal-
czy³o" w tegorocznym konkur-

sie - Pawe³ Te-
dejko i Piotr
Œwiderski.

A tak na
marginesie, có¿ to
za Zak³ad Zrów-
nowa¿onego Roz-
woju ? Niby trzy-
maj¹cy siê suro-
wych matema-
tycznych regu³
ekonomiœci, a to
dusze artystycz-
ne. Szef wspo-

mnianego Zak³adu, prof.dr
hab. Dariusz Kie³czewski to
przecie¿ autor znakomicie na-
pisanej powieœci "Opowieœci z
Chruœciela".

Prezentujemy jedno z
nagrodzonych I miejscem
zdjêæ.                          (piw)

Pod takim tytu³em 10
grudnia 2011 roku w bia³o-
stockim Teatrze TrzyRzecze
odby³o siê spotkanie z mu-
zyczn¹ kultur¹ Polesia. W pro-
gramie znalaz³ siê film pt. „Ol-
many” w re¿yserii Jagny Knit-
tel, spektakl zbudowany z tra-
dycyjnych pieœni poleskich w
wykonaniu grupy „Z lasu”
oraz koncert zespo³u Rada z
Miñska. Ten interesuj¹cy wie-
czór koñczy³a potañcówka z
nauk¹ bia³oruskich tañców,
œpiewaniem przyœpiewek i in-
nych pieœni.

Pokaz by³
zwieñczeniem pro-
jektu „G³osy Euro-
py. Tradycyjne pie-
œni Polesia we
wspó³czesnej kul-
turze – polsko-bia-
³orusko-ukraiñska
wspó³praca arty-
styczna” realizo-
wanego przez Sto-
warzyszenie Panorama Kul-
tur, wspó³finansowanego przez
Departament Dyplomacji Pu-
blicznej i Kulturalnej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych
RP. G³ówne cele projektu to:
popularyzacja kultury bia³oru-
skiej, propagowanie w œrodo-
wiskach bia³oruskich idei no-
bilitacji muzyki tradycyjnej do
rangi wydarzeñ artystycznych,
przekazanie polskiego do-
œwiadczenia w tego rodzaju

PRZEKROCZYÆ GRANICE
Pieœni z Polesia – Bia³oruœ

dzia³aniach. W ekspedycji na
Polesie wziê³o udzia³ kilkana-
œcie osób z Polski, Bia³orusi i
Ukrainy. Byli to pracownicy
naukowi, muzycy, osoby œpie-
waj¹ce, zajmuj¹ce siê folklo-
rem, którzy z prac¹ w terenie
mieli niejednokrotnie do czy-
nienia. Badaniami objêliœmy
przede wszystkim dwie wsie,
Klietnaja (ko³o Piñska) oraz
Olmany (ko³o Stolina), gdzie
zachowa³a siê jeszcze trady-
cyjna muzyka. Dokumentacja
polega³a na wykonywaniu
zdjêæ, nagrañ audio i video. Fo-

tografowaliœmy przede
wszystkim ludzi i ich najbli¿-
sze otoczenie, drewnian¹ ar-
chitekturê, przyrodê. Intereso-
wa³y nas ¿yciorysy konkret-
nych osób, historia („...kiedy
by³a u nas Polska”), wreszcie
pieœni które ¿yj¹ wci¹¿ w pa-
miêci najstarszych mieszkañ-
ców. S³yszeliœmy opowieœci o
wojnie, g³odzie, niedostatku,
ciê¿kiej pracy w polu, wese-

cd. na str. 4
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PRZEKROCZYÆ GRANICE
Pieœni z Polesia – Bia³oruœ

lach, chrzcinach, wychowy-
waniu dzieci, obrzêdach, daw-
nych wierzeniach, legendach
(np. o œwiêtym jeziorze – fot
z krzy¿ami w wodzie), ¿yciu
codziennym. S³uchaliœmy pie-
œni, próbuj¹c uczyæ melodii, do-
wiadywaliœmy siê kiedy by³y
œpiewane, czy podczas kon-
kretnego obrzêdu czy bez spe-
cjalnej okazji. Po powrocie z
ekspedycji opracowywaliœmy
zebrany materia³, a Jagna
Knittel zajê³a siê wyborem i
monta¿em materia³ów filmo-
wych ze wsi Olmany.

Kolejnym etapem dzia-
³añ projektowych by³y piêcio-
dniowe warsztaty œpiewu we
Wroc³awiu, prowadzone przez
Olgê Jemialjanczyk, etnomu-
zykologa z Po³ocka. Pod jej
czujnym okiem i uchem przy-
swajaliœmy materia³ muzycz-
ny zebrany w badanych

wsiach. Dodatkowo praco-
waliœmy z re¿yserem Przemy-
s³awem Wasilkowskim, nad
przygotowaniem spektaklu
sk³adaj¹cego siê z tradycyj-
nych poleskich pieœni.  (fot. z
pokazu)

Poza Bia³ymstokiem
podobne pokazy odby³y siê 3
grudnia 2011 we Wroc³awiu
(Instytut Grotowskiego) oraz
11 grudnia 2011 w Warszawie
(Instytut Teatralny). Wszyst-
kie przyci¹gnê³y szerokie gro-
no osób zainteresowanych
dziedzictwem kulturowym
Polesia. W niedalekiej przy-
sz³oœci prezentacja projektu
odbêdzie siê w Miñsku, Po³oc-
ku (Bia³oruœ) i Równem
(Ukraina).

Zainteresowanych za-
praszam na stronê:
www.glosyeuropy.pk.org.pl.

Julita Charytoniuk

cd. ze str. 3

W czwartek 15 grudnia
w Bia³owieskim Oœrodku Kul-
tury odby³o siê otwarcie eks-
pozycji prac Bartosza Szpa-
kowicza, bia³owieskiego arty-
sty. W uroczystoœci, oprócz
mieszkañców Bia³owie¿y,
wziêli udzia³:

wicestarosta powiatu
hajnowskiego Andrzej Skiep-
ko, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bia³owie¿a W³odzi-
mierz Wo³kowycki, radni gmi-
ny Bia³owie¿a, dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ nr 4 w Hajnówce
do której uczêszcza Bartosz,
pani Irena Zin, Wies³aw Ra-

kowicz, przewodnicz¹cy Plat-
formy Obywatelskiej w po-
wiecie hajnowskim, Zbigniew
Czarnecki, sekretarz Platfor-
my Obywatelskiej w powiecie
hajnowskim, asystent pos³a
Roberta Tyszkiewicza, Iza
Dudar, w³aœcicielka Galerii
Sztuki Regionalnej „£awecz-
ka” w Hajnówce, w której ju¿
niebawem bêdzie mo¿na ogl¹-
daæ i kupiæ prace Bartosza
Szpakowicza, Kamila Muœko
– Parfieniuk, nauczyciel i opie-
kun artystyczny Bartosza.

Oprócz licznych gratu-

Otwarcie wystawy Bartosza Szpakowicza
lacji sk³adanych m³odemu ar-
tyœcie i jego mamie Halinie

Szpakowicz,
p o d c z a s
o t w a r c i a
B a r t o s z
o t r z y m a ³
równie¿ pre-
zenty. Upo-
minek od
Staros twa
Powiatowe-
go w Haj-
nówce, wrê-
czy³ pan An-
drzej Skiep-
ko. W imie-
niu wojewo-

dy Macieja ¯ywno prezent
przekaza³ pan Wies³aw Rako-

wicz. Artysta dosta³ równie¿
nagrodê od marsza³ka woje-
wództwa podlaskiego Jaros³a-
wa Dworzañskiego, któr¹
przekaza³ mu dyrektor Bia³o-
wieskiego Oœrodka Kultury
Mateusz Gutowski.

Ekspozycjê prac Barto-
sza Szpakowicza bêdzie mo¿-
na ogl¹daæ w Bia³owieskim
Oœrodku Kultury do 30 grud-
nia 2011.

Mateusz Gutowski

Bia³owieski Park Naro-
dowy wraz z Zak³adami
T³uszczowymi Kruszwica,
w³aœcicielem marki „Kujaw-
ski”, w ramach akcji „Z Ku-
jawskim pomagamy pszczo-
³om”, og³aszaj¹ konkurs na
opracowanie koncepcji pla-
styczno-przestrzennej ekspo-
zycji sta³ej „PSZCZO£Y”,
która jest przewidziana do re-
alizacji w Bia³owieskim Par-
ku Narodowym.

Na przysz³¹ ekspozycjê
przewidziano budynek zabyt-
kowej, drewnianej stodo³y,
znajduj¹cej siê na terenie Bia-
³owieskiego PN, w Parku Pa-
³acowym w Bia³owie¿y.

Ekspozycja, której do-
tyczy konkurs ma mieæ cha-
rakter edukacyjny, a poœwiê-

cony ma byæ pszczole i psz-
czo³owatym. Funkcjonuj¹ca
samodzielnie w stosunku do
innych obiektów wystawo-
wych BPN ma umo¿liwiæ do-
starczenie odwiedzaj¹cemu
kompleksowej wiedzy na te-
mat takich zagadnieñ, jak hi-
storia relacji pszczo³a-cz³o-
wiek, istniej¹ce pozosta³oœci
bartnictwa w Puszczy Bia³o-
wieskiej, biologia pszczo³y
miodnej, ekologia pszczo³owa-
tych i zagro¿enie tych owa-
dów we wspó³czesnym œwie-
cie.

Rozwi¹zania przyjête
przez realizatorów opracowu-
j¹cych koncepcjê powinny
umo¿liwiæ powstanie przeka-
zu na poziomie zarówno po-
pularnym, jak i zaawansowa-

nym, w zale¿noœci od zainte-
resowania tematyk¹ potencjal-
nego odbiorcy.

Uczestnik konkursu,
którego praca zostanie uzna-
na przez S¹d Konkursowy za
najlepsz¹, otrzyma nagrodê w
wysokoœci 20.000 z³ brutto
oraz zaproszenie do wykona-
nia opracowania dokumenta-
cji projektowej. Prace kon-

kursowe przyjmowane

bêd¹ do dnia 30 stycznia

2012 roku.

Og³oszenie wyników
konkursu nast¹pi w dniu 3 lu-
tego 2012 roku.

Materia³y dot. konkur-
su do pobrania na stronie http:
// www.bpn.com.pl /

(wrota podlasia.pl/

rolnictwo)

Projekt ekspozycji „Pszczo³y”   -   konkurs

Bia³owie¿a
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Jako za³o¿yciel i pierwszy
Redaktor Naczelny „Gazety Haj-
nowskiej” zawsze z ogromn¹ ¿ycz-
liwoœci¹ i du¿ym zainteresowaniem
czytam jej kolejne numery. Jednak
nie chcê tu oceniaæ pracy moich
nastêpców, lecz pragnê odnieœæ siê
do zamieszczonego w listopado-
wym numerze „GH” wywiadu z
panem W³odzimierzem Pietroczu-
kiem, starost¹ hajnowskim, a
zw³aszcza do odpowiedzi na ostat-
nie pytanie:

Na koniec zapytam o „Ga-

zetê Hajnowsk¹”. Czego panu w

niej brakuje?

- Dobrze, ¿e „Gazeta” pi-

sze o sprawach bie¿¹cych zwi¹-

zanych z naszym ¿yciem samorz¹-

dowym i spo³ecznym. Podoba mi

siê, ¿e miesiêcznik nie szuka za

wszelk¹ cenê newsów, którymi

„Mamo chwal¹ nas” czyli List Otwarty do Starosty Hajnowskiego
mo¿na komuœ przy³o¿yæ, choæ new-

sy swoje ma i to takie, których nie

maj¹ inni. Ale te¿ dobrze by by³o,

gdybyœmy wiêcej w niej pisali o tym

co nam siê udaje, nawet nara¿aj¹c

siê na zarzut bycia tub¹ propagan-

dow¹ w³adzy. Warto te¿ wiêcej pi-

saæ o osobowoœciach zwi¹zanych z

Hajnówk¹ i powiatem. Mam tu na

myœli ludzi kultury, sportu, biznesu.

Nie podoba mi siê to, ¿e Gazeta Haj-

nowska” wychodzi tylko raz w mie-

si¹cu, tym bardziej, ¿e nam bardzo

schud³ „Kurier Hajnowski” i nie

wiadomo, jak napisaliœcie ostatnio,

co z nim dalej bêdzie.

Nie cytujê tego, aby z Pana wy-
powiedzi¹ polemizowaæ, bo co do za-
sady to siê z ni¹ zgadzam, ale dlatego,
¿e to wszystko czego Panu brakuje w
„GH” spe³niaj¹ „Wieœci Podlaskie”,
których w swojej wypowiedzi Pan nie

zauwa¿a. B¹dŸmy szczerzy, w porów-
naniu z iloœci¹ egzemplarzy „Wieœci
Podlaskich”, jaka trafia - co dwa ty-
godnie - do mieszkañców powiatu haj-
nowskiego,  to zarówno „Gazeta Haj-
nowska” (600 egz. nak³adu), jak i „Ku-
rier Hajnowski” (nak³ad nieznany, co
te¿ o czymœ œwiadczy) s¹ gazetami
niszowymi. I dodajmy od razu, ¿e
„Wieœci Podlaskie” jako jedyna gaze-
ta dociera masowo do mieszkañców
wsi.

Oczywiœcie ka¿dy ma prawo do
w³asnych ocen. Moja te¿ na pewno jest
subiektywna. Jednak, co innego oce-
na,  a co innego ignorowanie gazety,
któr¹ czyta kilka tysiêcy mieszkañców
powiatu. Nie ukrywam, ¿e ta wypo-
wiedŸ bulwersuje mnie tak¿e dlatego,
¿e patronuje Pan  wielu inicjatywom
„Wieœci Podlaskich”; wymieniê tylko
organizowane, w 2012 roku ju¿ po raz

dziesi¹ty, Prezentacje Edukacyjne
„Uczelnie w powiecie”, czy XIII Ple-
biscyt „Najpopularniejszy Sporto-
wiec Ziemi Hajnowskiej 2011”.

Nie mam mo¿liwoœci – tak¿e ze
wzglêdów finansowych, bo ten list piszê
jako mieszkaniec powiatu hajnowskiego i
zamieszczam jako p³atne og³oszenie nie
korzystaj¹c z mo¿liwoœci jakie daje mi pe³-
niona w redakcji funkcja – na obszerne opi-
sywanie innych inicjatyw „Wieœci”. Ma-
j¹c bezpoœredni kontakt z mieszkañcami
powiatu widzê ich zainteresowanie i pozy-
tywny odbiór tego, co czternasty ju¿ rok
robi, zupe³nie bezinteresownie i ca³kowi-
cie spo³ecznie, grupa zapaleñców i mi³o-
œników regionu,  redaguj¹ca dwutygodnik.

Uwa¿am, ¿e te idealistyczne,
niespotykane ju¿ dziœ, dzia³ania za-
s³uguj¹ na ich zauwa¿enie.

Jan Cie³uszecki

So³tys wsi Lewkowo Nowe

Og³oszenie p³atne



6                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

 Styczeñ - oprócz no-
worocznych ¿yczeñ i œwi¹t,
kojarzy siê nam z … fina³em.
A dok³adniej udzia³em w ko-
lejnym finale Wielkiej Orkie-

stry Œwi¹tecznej Pomocy.
Tym razem nasi funkcjonariu-
sze przygotowali pokaz sprzê-
tu oraz stoisko z materia³ami
informacyjnymi o Stra¿y Gra-
nicznej na Placu Miejskim w
Bia³ymstoku. Oprócz uciechy
dla oczu, czyli landrovera i
pojazdu obserwacyjnego, po-
myœleliœmy równie¿ o czymœ
dla cia³a: zziêbniêci bia³osto-
czanie mogli spróbowaæ  prze-

pysznej grochówki przyrz¹-
dzonej przez nasz¹ kuchniê,
serwowanej ze œwie¿ym chle-
bem. Wziêliœmy równie¿
udzia³ w symbolicznym otwie-

raniu szlabanu i
prze³amywaniu
granic, które
transmitowane
by³o „na ¿ywo”
przez telewizyjn¹
Dwójkê.

W lutym
goœciliœmy w
przejœciu drogo-
wym w KuŸnicy
Prezydenta RP
Bronis³awa Ko-
morowskiego ,
który spotka³ siê
tam z przedstawi-
cielami lokalnych
samorz¹dów.

Z kolei
marzec by³ wyj¹t-

kowy dla funkcjonariuszy z
placówki w Sejnach, którzy na
Dzieñ Kobiet ujawnili w ba-
ga¿ach dwóch obywateli Li-
twy znaczn¹ iloœæ sterydów i
anabolików, ³¹cznie wycenio-
nych na ponad 72 tys. z³. Za-
trzymano ich niedaleko miej-
scowoœci Ho³ny Mejera. Cu-
dzoziemcy poruszali siê kilku-
nastoletnim audi a4, którego
wartoœæ by³a dziewiêciokrot-

Rok 2011 w Podlaskim Oddziale Stra¿y Granicznej

Przekrojowo – najciekawsze newsy ka¿dego miesi¹ca.

nie mniejsza, ni¿ oszacowany
koszt przewo¿onych leków.

Pod koniec marca ko-
mendê Podlaskiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej odwiedzi³
biskup polowy Wojska Pol-
skiego Józef Guzdek. Do-
stojny goœæ spotka³ siê z kadr¹
kierownicz¹ oddzia³u, obejrza³
Izbê Tradycji oraz obiekty ko-
szar.

W kwietniu s¹d okrê-
gowy w Bia³ymstoku skaza³
Pakistañczyka, Abdula G., na
trzy lata wiêzienia w zawie-
szeniu na cztery lata za prze-
myt ludzi. Cudzoziemiec przy-
zna³ siê do zarzucanych mu
czynów i dobrowolnie podda³
siê karze. Skazanie odby³o siê
w ramach du¿ego œledztwa
dotycz¹cego zorganizowane-
go przemytu ludzi, prowadzo-
nego przez Stra¿ Graniczn¹
pod nadzorem bia³ostockiej
prokuratury apelacyjnej. W
g³ównym w¹tku sprawy zo-
sta³o oskar¿onych szeœæ osób,
w tym czterech obywateli
Pakistanu.

Maj up³yn¹³ pod zna-
kiem rozpoczêcia obchodów
20-lecia powo³ania Stra¿y Gra-
nicznej W Bia³ymstoku ob-
chody œwiêta odby³y siê. 17
maja, w centrum miasta: na
Rynku Koœciuszki, pod pomni-

kiem marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego. Clou uroczystoœci sta-
nowi³ apel, na którym wrêczo-
ne zosta³y awanse, wyró¿nie-
nia, nagrody i odznaczenia. La

grande finale - pokaz musztry
paradnej w wykonaniu Orkie-
stry Reprezentacyjnej Stra¿y
Granicznej z Nowego S¹cza.
Po apelu wszyscy mogli wzi¹æ
udzia³ w pikniku z mundurem,
który odby³ siê na Placu Miej-
skim.

W maju odby³y siê te¿
akcje honorowego krwiodaw-
stwa oraz dni otwartych ko-
szar.

Na pocz¹tku czerwca
placówka w P³askiej celebro-
wa³a nadanie proporca, a w
Suwa³kach i Bia³ymstoku
funkcjonariusze SG zabezpie-
czyli 172 sadzonki konopi in-

dyjskich, bêd¹ce w³asnoœci¹
dwóch Polaków. Roœliny naj-
prawdopodobniej mia³y pos³u-
¿yæ do produkcji narkotyków.
Z takiej iloœci sadzonek, przy

za³o¿eniu przejœcia pe³nego
cyklu wegetacyjnego, mo¿na
uzyskaæ susz o ³¹cznej warto-
œci ok. 774 tys. z³. Mê¿czyzn
zatrzymano na dworcu PKS
w Suwa³kach. W torbach pod-
ró¿nych mieli prawie czter-
dzieœci doniczek z sadzonka-
mi roœliny z której produkuje
siê marihuanê, haszysz i olej
haszyszowy. Przeszukanie
mieszkañ Polaków przynios³o
dodatkowy efekt: na jednej z
posesji ujawniono 133 sadzon-
ki Cannabis sativa.

pp³k SG Anna Wójcik

cd. w numerze nastêpnym

25 listopada w Bia³ymstoku odby³y siê XVIII
Prezentacje bia³oruskich zespo³ów obrzêdowych.
Uczestniczy³o w nich szeœæ amatorskich grup teatral-
nych m.in. z Bielska Podlaksiego oraz Kuraszewa i
Zbucza w gminie Czy¿e.

Dzieciêcy zespól „Antrakt” z Bielskiego
Domu Kultury przygotowa³ obrzêd „Sianokosy”.
Wystêp by³ ciekawy. Szkoda, ¿e nie s³ychaæ by³o
klepania kos na tzw. babkach przed wyrusze-
niem na ³akê. A tak – jak pamietam – ka¿dego
roku w maju lub czerwcu brzêk klepanych i
ostrzonych ose³k¹ kos niós³ siê przez wieœ, ob-
wieszczaj¹c pocz¹tek sianokosów.

M³odzie¿owy zespó³ obrzêdowy „¯ew¿y-
ki” z Zespo³u Szkó³ z dodatkowa nauka jêzyka
bia³oruskiego w Bielsku Podlaskim zaprezento-
wa³ na scenie obrzêd zimowy „Hohotucha”. By³y
piosenki, humor, wró¿by i proroctwa.

„Zbuczanki” ze Zbucza pokaza³y, jak pól
wieku temu albo nawet i wiêcej na Hajnowsz-
czyŸnie przebiega³y przygotowania do wiejskie-
go wesela (wzajemne odwiedziny rodziców m³o-
dych i targowanie siê odnoœnie posagu panny
m³odej, tj. jakie dobra materialne bêd¹ wnoszo-
ne przez zonê przy zawieraniu ma³¿eñstwa).
Natomiast zespól folklorystyczny „Niezapomi-
najki” z Kuraszewa równie¿ o przygotowaniach,
ale do przyjœcia na œwiat dziecka, urodzin.

By³y to piêkne, barwne widowiska, uda-
ne rekonstrukcje dawnych – dziœ ju¿ zapomnia-
nych – obrzêdów ludowych. Dobrze, ¿e bia³o-
ruski folklor i obrzêdy s¹ pielêgnowane. Du¿a
w tym zas³uga Bia³oruskiego Towarzystwa Spo-
³eczno-Kulturalnego w Bia³ymstoku.

Tekst i foto Jan Cie³uszecki

Obrzêdy ludowe na scenie

„Na wiejskiej ³aweczce” - Rybo³y

¯ew¿yki - „Hohotucha”  ZS Bielsk Podlaski

Wasiloczki z Bielska Podlaskiego -
„Zwiastowanie”

Antrakt BDK - „Sianokosy”
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Nades³ali je:
- Damian Raczkowski - Pose³ na Sejm RP,
- Jaros³aw Zieliñski Pose³ na Sejm RP,
- Eugeniusz Berezowiec  - Burmistrz Bielska Podlaskiego,
- Miko³aj Pawilcz  -Wójt Gminy Narewka z pracownikami Urzêdu Gminy,
- Ciszewski MSL Financiall,
- dr Miros³awa Cywoniuk – Rektor i Senat Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Bia³ymstoku,
- Drukarnia  TonPrint,
- Izba Ksiêgarstwa Polskiego w Warszawie,
- Jan Kwasowski – Rzecznik Prasowy Marsza³ka Województwa Podlaskiego,
- Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Joanna Mieszkowicz z zespo³em Fundacji AERIS FUTURO,
- Eliza Misiecka i zespó³ GENESIS PR,
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddzia³ Bia³ostocki,
- Andrzej Popow,
- Krzysztof  Leszczyñski i zespó³ redakcyjny Portalu Ksiêgarskiego „Ksi¹¿ka.net.pl”
- Redakcja „Agroizby”
- Redakcja „G³osu Bia³owie¿y” oraz pracownicy Bia³owieskiego Oœrodka Kultury,
- Rada Wydawców i pracownicy Stowarzyszenia Gazet Lokalnych,
- Regionalna Dyrekcja :asów pañstwowych w Bia³ymstoku,
- Hanna Schmidt – dzia³ Edukacji Bia³owieskiego Parku Narodowego,
- Stowarzyszenie 61 w Warszawie,
- Stowarzyszenie Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce,
- Stowarzyszenie Polskich Mediów – Rada Naczelna i Zarz¹d,
- Wydawnictwo Stentor,
- Zarz¹d Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii,
- zespól Amistad Public Relations,
- zespól Flywheel Public Relations,
- zespó³ redakcyjny „Gazety S³upeckiej”,
- zespó³ redakcyjny Portalu „Podlaski Bluszcz’

Dziêkujemy za ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne

Pod takim tytu³em ukaza³ siê w œwi¹tecznym wydaniu „Ga-
zety Wyborczej”, wywiad z Szymonem Ho³owni¹, dyrektorem sta-
cji telewizyjnej Religia. tv., by³ym dziennikarzem „Kuriera Poranne-
go”, „Gazety Wyborczej”, autorem ksi¹¿ek „Koœció³ dla œrednio
zaawansowanych” czy „Bóg, kasa i rock'n'roll”. Dwa z wielu pytañ:

Do jakich miejsc w Bia³ymstoku wraca pan najchêtniej ?

Jest wiele takich miejsc. Raz, dwa razy do roku urz¹dzam
sobie spacer po osiedlu Piasta, na którym siê wychowa³em... Za
miastem te¿ jest fajnie – czêsto je¿d¿ê w okolice Sokó³ki czy do
Zwierek, odwiedziæ niezwyk³y monastyr prawos³awnych mniszek,
z którymi siê przyjaŸniê (zawsze te¿ znajdê czas, by ogo³ociæ z pra-
wos³awnych dewocjonaliów sklep pana Andrzeja Cetry przy cer-
kwi na Nowym Mieœcie). Pooddychaæ drugim, wschodnim p³ucem
mojej wiary. Ucieszyæ siê bogactwem chrzeœcijañstwa, o którym
zielonego pojêcia nie maj¹ czasem ci, którzy nie s¹ st¹d.

Jak ocenia pan zmiany, jakie zasz³y w ostatnich latach w

Bia³ymstoku ?

Bia³ystok – co widzi cz³owiek, który przyje¿d¿a tu tak jak ja,
co dwa-trzy miesi¹ce – zmienia siê na lepsze i bez w¹tpienia jest w
tej chwili jednym z polskich miast, które najbardziej i najszybciej
zewnêtrznie wypiêknia³y. Wiem, ¿e inni nam tego zazdroszcz¹. Je-
dyn¹ rzecz, któr¹ Bia³ystok prêdzej czy póŸniej bêdzie musia³ zmie-
niæ, jeœli nie chcia³by opustoszeæ, to wci¹¿ spotykane tu czasem
przekonanie, ¿e od merytorycznych kwalifikacji liczy siê bardziej
to, kto z czyjego jest nadania i uk³adu. Dla miasta tej skali mo¿e to
byæ zabójcze, bo w Warszawie, gdzie uk³adów jest rzecz jasna znacz-
nie wiêcej, jest te¿ wiêcej miejsca i ka¿dy, kto naprawdê jest dobry
w tym co robi, znajdzie tu swoje miejsce. Miar¹ sukcesu naszego
miasta bêd¹ wiêc nie tylko piêkne trawniki, co sytuacja, w której
ludzie chc¹cy realizowaæ swoje talenty, nie bêd¹ wyje¿d¿aæ, a przy-
je¿d¿aæ z ca³ego kraju do Bia³egostoku, wiedz¹c, ¿e tu mo¿na ¿yæ i
pracowaæ na maksa, ¿e Warszawa nie jest w porównaniu z nami
¿adna ziemi¹ obiecan¹.        (rozmawia³a Agnieszka Domanowska)

Pooddychaæ drugim p³ucem mojej wiary

Dnia 29.10.2011 roku w Bielsku Podlaskim odby³y siê V Miêdzynarodowe Zawo-
dy P³ywackie. W turnieju uczestniczy³o 280 zawodników z Polski i wschodniej Europy –
Litwy, Ukrainy i Bia³orusi. W rywalizacji sportowej bra³o udzia³ 11 klubów sportowych
z: £ucka, Brzeœcia, Kowna, Wilna, Ostro³êki, Suwa³k, Sokó³ki, Bia³egostoku, Bielska
Podlaskiego oraz Hajnówki.

Po raz pierwszy Klub Sportowy Puszcza Hajnówka uczestniczy³ w zawodach o
tak wysokiej randze. Pomimo, i¿ sekcja istnieje nie ca³y rok, nasi zawodnicy nawi¹zali
równorzêdn¹ walkê osi¹gaj¹c wysokie wyniki, przy tym bij¹c swoje rekordy ¿yciowe.

K.S. PUSZCZA Hajnówka reprezentowa³o 16 zawodników i zawodniczek , którzy
zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Ch³opcy:

STYL  DOWOLNY – 50 m.
8 miejsce ABRAMCZUK Damian(rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka;  czas - 36.82
10 miejsce WILEÑSKI Kacper (rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 38.17
11 miejsce LEWCZUK Jakub (rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas -  39.06
12 miejsce PUC Damian (1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 40.35
STYL  GRZBIETOWY – 50 m.
1 miejsce ZINIEWICZ Adam (rocz.2004) KS Puszcza Hajnówka; czas - 59.95
9 miejsce PAWLENKO Norbert (rocz.2001) KS Puszcza Hajnówka; czas - 51.46
8 miejsce KRUSZEWSKI Patryk (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 46.51
10 miejsce KARPIÑSKI Bartosz (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 47.49
4 miejsce WILEÑSKI Kacper(rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 44.71
6 miejsce NAZARUK Kamil (rocz.1997) KS Puszcza Hajnówka; czas - 39.43
STYL  GRZBIETOWY – 100 m.
6 miejsce PAWLENKO Norbert(rocz.2001) KS Puszcza Hajnówka; czas - 2:00.31
6 miejsce KRUSZEWSKI Patryk (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:44.14
8 miejsce KARPIÑSKI Bartosz(rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:49.63
6 miejsce NAZARUK Kamil (rocz.1997) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:28.82
STYL  KLASYCZNY – 50 m.
3 miejsce LEWCZUK Jakub (rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 48.66
6 miejsce ABRAMCZUK Damian(rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 49.90
STYL  KLASYCZNY – 100 m.
13 miejsce PAWLENKO Norbert (rocz.2001) KS Puszcza Hajnówka; czas - 2:05.52
STYL  MOTYLKOWY – 50 m.
6 miejsce PUC Damian(rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 50.03
5 miejsce DAWIDZIUK Emil (rocz.1997) KS Puszcza Hajnówka; czas - 33.58
STYL  ZMIENNY – 200 m.
4 miejsce DAWIDZIUK Emil (rocz.1997) KS Puszcza Hajnówka; czas - 2:59.12
Dziewczêta :

STYL  DOWOLNY – 50 m.
4 miejsce KLIMIUK Justyna(rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 35.83

8 miejsce KRUSZEWSKA Kaja (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 37.39
5 miejsce SIEMIENIUK Aleksandra (rocz.1998 KS Puszcza Hajnówka; czas - 38.07
STYL  DOWOLNY – 100 m.
5 miejsce KRUSZEWSKA Kaja (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:22.09
STYL  GRZBIETOWY – 50 m.
4 miejsce KAZIMIERCZAK Gabriela (rocz.2004) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:16.11
3 miejsce KLIMIUK Justyna(rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 42.52
9 miejsce WORONIECKA Natalia (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 49.24
5 miejsce RYBAK Julita (rocz.1999) KS Puszcza Hajnówka; czas - 42.34
STYL  GRZBIETOWY – 100 m.
9 miejsce RYBAK Julita (rocz.1999) KS Puszcza Hajnówka; czas - 1:30.57
STYL  KLASYCZNY – 50 m.
8 miejsce WORONIECKA Natalia (rocz.2000) KS Puszcza Hajnówka; czas - 48.80
STYL  MOTYLKOWY – 50 m.
7 miejsce SIEMIENIUK Aleksandra (rocz.1998) KS Puszcza Hajnówka; czas - 46.87

 Œledz¹c ostatnio uzyskiwane wyniki, œmia³o mo¿emy stwierdziæ, ¿e w tym roku
szkolnym du¿a grupa uczniów i uczennic ma szanse zakwalifikowaæ siê do fina³ów wo-
jewódzkich, a mo¿e nawet zdobyæ pierwszy upragniony medal.

Pierwszy etap tych  zawodów odbêdzie siê: na szczeblu powiatu – 17 stycznia
2012 roku w Parku Wodnym w Hajnówce. Najlepsza dwójka w ka¿dym stylu oraz sztafe-
ta awansuje do fina³ów grupy po³udniowej, które odbêd¹ siê dn. 21.02.2012 r. o godz.10.00
na basenie „Wodnik” w Bielsku Podlaskim. Zawodnicy naszego klubu bêd¹ reprezento-

wali swoje szko³y. Ka¿-
dy uczestnik mo¿e wy-
startowaæ tylko w jed-
nym stylu i sztafecie.
Czasu zosta³o ju¿ nie
wiele, dlatego trzeba
podkrêciæ tempo i doko-
naæ ostatniego szlifu.
Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego mog¹ w
tym wzglêdzie liczyæ na
pomoc instruktorów na-
szej sekcji tj. Irenê Gry-

goruk i Leszka Kaba-

sê.

Mened¿er Sportu –
Janusz Ludwiczak

Miêdzynarodowe Zawody P³ywackie
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