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Bankowoœæ osobista

1. Dlaczego Bank
BG¯ zdecydowa³ siê roz-
szerzyæ swoj¹ ofertê o Ban-
kowoœæ Osobist¹?

Tworz¹c Bankowoœæ
naprawdê Osobist¹ chcieli-
œmy, w jak najwiêkszym stop-
niu, dopasowaæ j¹ do indywi-
dualnych potrzeb Klientów,
którzy staj¹ siê coraz bardziej
wymagaj¹cy. Ka¿dego Klien-
ta Banku traktujemy wyj¹tko-
wo i dok³adamy wszelkich sta-
rañ, aby w pe³ni odpowiedzieæ
na jego potrzeby i oczekiwa-
nia. Nasza oferta   oparta jest
przede wszystkim na 3 fila-
rach: indywidualnej opiece
Osobistego Doradcy Banko-

wego, mniejszej iloœci formal-
noœci oraz atrakcyjnych pro-
duktach i us³ugach – zarówno
depozytowych, jak i kredyto-
wych.

2. Dla kogo dedyko-
wana jest Bankowoœæ Oso-
bista w Banku BG¯?

Bankowoœæ Osobista
dedykowana jest dla Klientów,
którzy oczekuj¹ od Banku in-
dywidualnej opieki Osobiste-
go Doradcy Bankowego, ale
jednoczeœnie szukaj¹ wygody
i us³ug „skrojonych na miarê”.
Chcemy zaproponowaæ na-
szym Klientom profesjonalizm,
atrakcyjne produkty i us³ugi,
mniej formalnoœci, a wszyst-

ko to oparte o indywidualne,
bliskie relacje. Dlatego ka¿dy
z Klientów, który zdecyduje
siê z nami „bankowaæ” bêdzie
osobiœcie zna³ swojego Oso-
bistego Doradcê, a tak¿e zna³
jego bezpoœredni numer tele-
fonu i adres e-mail.

3. W jakim zakresie
mogê liczyæ na pomoc Do-
radcy Osobistego?

Osobisty Doradca Ban-
kowy to dla Klienta partner w
zarz¹dzaniu finansami. Na
podstawie  rozmowy z Klien-
tem poznaje jego potrzeby oraz
oczekiwania. Dopiero wów-
czas mo¿e doradziæ, zapropo-
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Dnia 21 listopada 2012
roku w Bia³owieskim Parku
Narodowym goœciliœmy 50
najlepszych podlaskich ekolo-
gów. Wraz ze swoimi opieku-
nami przyjechali na fina³ Wo-
jewódzkiego Konkursu Wie-
dzy Ekologicznej  „Ró¿norod-
noœæ biologiczna i formy
ochrony przyrody w Polsce".

Podobnie jak w po-
przednich latach, równie¿ i w
tym, Bia³owieski Park Naro-
dowy og³osi³ kolejn¹ edycjê
Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Ekologicznej. Do kon-
kursu zaprosiliœmy wszystkich
gimnazjalistów Podlasia. Dziê-
ki zaanga¿owaniu edukatorów
z podlaskich parków narodo-

wych i krajobrazowych ich
udzia³ by³ bardzo liczny – do
etapu szkolnego przyst¹pi³o a¿
500 uczniów z 45 gimnazjów
kilkunastu powiatów naszego
województwa. Tak liczny
udzia³ uczniów i zainteresowa-
nie nauczycieli wskazuje, ¿e
konkurs jest wartoœciowym i
potrzebnym dzia³aniem eduka-
cyjnym organizowanym przez
nasz Park.  Wa¿noœæ konkur-
su potwierdza fakt nadania
patronatów honorowych –
Kuratora Podlaskiego, Staro-
sty Hajnowskiego, Przewod-
nicz¹cego Regionu Podlaskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ” oraz
Parków Narodowych: Wigier-
skiego, Biebrzañskiego i Na-

rwiañskiego,  £om¿yñskiego
Parku Krajobrazowego Doli-
ny Narwi i Parku Krajobrazo-
wego Puszczy Knyszyñskiej.
Konkurs przebiega³ w trzech
etapach, a ostatni z nich – fina³
zaplanowaliœmy na dzieñ 21
listopada.  Do Bia³owie¿y
przyjecha³o piêædziesiêciu
gimnazjalistów z ró¿nych oko-
lic Podlasia – zarówno z Bia-
³egostoku, odleg³ych Suwa³k,
Augustowa, Pi¹tnicy, Miast-
kowa jak te¿ okolic Knyszy-
na. Mieliœmy te¿ przyjemnoœæ
goœciæ reprezentacje szkó³ z
Bia³owie¿y, Hajnówki, Na-
rewki, Brañska i Bielska Pod-
laskiego. W pierwszej czêœci

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej
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Najlepsi gimnazjaliœci Podlasia - fina³ Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
rozstrzygniêty!

Rozmowa na temat Bankowoœci Osobistej w Banku BG¯, z pani¹ Karolin¹ W¹-
do³owsk¹, doradc¹ osobistym z Oddzia³u Operacyjnego w Bia³ymstoku przy ulicy Su-
raskiej 3a.
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Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej
fina³u wszyscy uczestnicy
przyst¹pili do testu – by³ to
zestaw piêædziesiêciu zadañ,
dotycz¹cych ekologii klasycz-

nej, ochrony przyrody oraz
walorów przyrodniczych Pod-
lasia. Do czêœci ustnej prze-
sz³o dziesiêæ osób – nasi lau-
reaci, którzy uzyskali najwy¿-
sze wyniki z testu,  jednocze-
œnie najlepsze oceny autor-
skich zadañ praktycznych.
Zadania te s¹ nieod³¹cznym
elementem konkursu, dziêki
któremu m³odzie¿ uczy siê
prowadziæ obserwacje tereno-
we i analizowaæ procesy przy-
rodnicze.  Tematy, które pod-
jêliœmy w tym roku to m.in.
„Gatunki na krawêdzi – jak
chroniæ?”,  „Zagro¿enia ró¿-
norodnoœci biologicznej Podla-
sia” czy „Zagro¿enia Puszczy
Bia³owieskiej”. W trakcie czê-
œci ustnej Komisja konkursu
mog³a oceniæ, w jakim stop-
niu m³odzi ludzie znaj¹ przy-
rodê najbli¿sz¹ ich miejsca
zamieszkania i jakie maj¹ po-
gl¹dy w kwestii jej ochrony. I

w tej czêœci wy³oniona dzie-
si¹tka  wypad³a znakomicie.
Po naradzie Komisja w sk³a-
dzie: dr Czes³aw Oko³ów, dr
Renata Kosiñska, dr Alina
Stankiewicz, Joanna Adam-
czewska, Katarzyna Nowic-
ka oraz Ma³gorzata Karczew-
ska, wy³oni³a zwyciêzcê tego-
rocznej edycji konkursu. Zwy-
ciêzc¹, a w³aœciwie zwyciê¿-
czyni¹ zosta³a Ewelina Za-
krzewska, mieszkanka Bia³e-
gostoku, uczennica Gimnazjum
Nr 11 w tym mieœcie. W gro-
nie dziesiêciu laureatów, zaj-
muj¹c drugie miejsce znalaz³a
siê  uczennica Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w Bia³o-
wie¿y, Natalia Kowalczyk.
Gratulujemy m³odzie¿y, laure-
atom, finalistom, ich opieku-
nom. Dziêkujemy instytucjom
wspieraj¹cym – WFOŒiGW,
Starostwu Powiatowemu w
Hajnówce, Zarz¹dowi Regio-
nu Podlaskiego NSZZ „Soli-
darnoœæ”, Telewizji Polskiej
oraz Instytutowi Biologii Ssa-

ków PAN dziêki którym mo-
gliœmy nagrodziæ   wszystkich

uczestników fina³u. Zaprasza-
my serdecznie do kolejnych
edycji Wojewódzkiego  Kon-
kursu Wiedzy Ekologicznej
wszystkich m³odych ludzi, któ-
rym nie jest obojêtny los œro-
dowiska. Mo¿e dziêki temu
uda siê zachowaæ cenne skar-
by przyrodnicze Podlasia i
ocaliæ ró¿norodnoœæ biolo-
giczn¹ tego wyj¹tkowego ob-
szaru?

(Hanna Schmidt)

Laureaci III edycji
Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Ekologicznej
Ró¿norodnoœæ biologiczna i
formy ochrony przyrody w
Polsce

Miejsce I – Ewelina
Zakrzewska z Publicznego
Gimnazjum Nr 11 w Bia³ym-
stoku, opiekun merytoryczny:
Jadwiga Waszkiewicz

Miejsce II – Natalia
Kowalczyk z Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w Bia³o-
wie¿y, opiekun merytoryczny:

Iwona Lickiewicz
Miejsce III – Domini-

ka Zajkowska z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr
2, Publicznego Gimnazjum Nr
32 Dwujêzycznego w Bia³ym-
stoku,  opiekun merytoryczny:
Agnieszka Gryczkowska

Pozostali laureaci:
Jakub Korpacz z Pu-

blicznego Gimnazjum Nr 6 z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Seweryna Nowakowskie-
go w Bia³ymstoku,  opiekun
merytoryczny: Anna Œwiêt-
kowska

Urszula Maciejew-
ska z Publicznego Gimnazjum
Nr 18 im. króla Stefana Bato-
rego w Bia³ymstoku, opiekun
merytoryczny: Bo¿ena Sobo-
lewska

Karolina Rudziñska z
Zespo³u Szkó³, Gimnazjum  im.
Jana Paw³a II w Jaœwi³ach,
opiekun merytoryczny: Gra-
¿yna Kuc

Agnieszka Tarasiuk z
Publicznego Gimnazjum Nr 11
w Bia³ymstoku, opiekun me-
rytoryczny: Jadwiga Wasz-
kiewicz

Dominika Karczew-
ska z Zespo³u Szkó³ Ogólno-

nowaæ  produkty i us³ugi naj-
bardziej odpowiednie dla
Klienta. Doradca Osobisty

tak¿e chêtnie podzieli siê
wiedz¹ z zakresu finansów i
pomo¿e Klientowi za³atwiæ
wszelkie formalnoœci zwi¹za-
ne np. z kredytem.

Dodatkowym u³atwie-
niem jest mo¿liwoœæ wykona-
nia transakcji finansowych z
Osobistym Doradc¹ Banko-
wym za poœrednictwem pocz-
ty elektronicznej, telefonu,
sms’a. Nazywamy t¹ us³ugê
„wygodnym bankowaniem”.

4. Jakie produkty i
us³ugi  wchodz¹ w sk³ad
Bankowoœci Osobistej?

Dedykowana oferta
obejmuje szereg produktów
oszczêdnoœciowych, kredyto-
wych i inwestycyjnych: Kon-
to bardzo osobiste, Rachunek
automatycznego oszczêdza-
nia, Po¿yczka gotówkowa,
Kredyt dla posiadaczy konta
osobistego, a tak¿e produkty
hipoteczne. Osoby, które s¹
zainteresowane oszczêdza-
niem w d³u¿szej perspektywie

mog¹ skorzystaæ z szerokie-
go wachlarza produktów in-
westycyjnych, np. funduszy i
lokat inwestycyjnych. Nato-
miast najwa¿niejsze co propo-
nujemy Klientom to „wygod-
ne bankowanie”.

Je¿eli jesteœcie Pañ-
stwo zainteresowani szczegó-
³ami Bankowoœci  Osobistej -
nowej oferty Banku BG¯, to
zachêcam do wizyty w na-
szych Oddzia³ach jak i do od-
wiedzenia strony www.bgz.pl.

5. Czy korzystaj¹c z
Bankowoœci Osobistej
mogê mieæ dostêp do pro-
duktów i us³ug  za poœred-
nictwem Internetu?

Oczywiœcie – to jest
wa¿ny element „wygodnego
bankowania”. Zapewniamy
obs³ugê w sposób dogodny dla
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klienta, za poœrednictwem do-
stêpnych zdalnych kana³ów –
telefonu, w tym tak¿e poprzez
sms, oraz za poœrednictwem
Internetu.

Ka¿dy Klient mo¿e
skontaktowaæ siê z nami po-
przez us³ugê TeleBG¯ pod
numerem telefonu 801 123
456 / (22) 530 71 00, gdzie
bêdzie rozmawia³ z konsultan-
tem, który jest dedykowany do
obs³ugi Klientów Bankowoœci
Osobistej.

6. Jakie produkty w
zakresie zarz¹dzania
oszczêdnoœciami mo¿e Pani
zaproponowaæ Klientom?

W zale¿noœci od roz-
mowy z Klientem, podczas
której omawiamy jego cele
oszczêdnoœciowe, poziom ak-
ceptowalnego ryzyka,  ocze-

kiwania co do stopy zwrotu,
oraz okresu lokowania, wybie-
ramy rozwi¹zanie z  szerokiej
gamy produktów. Mog¹ to byæ
na przyk³ad lokaty klasyczne,
negocjowane, konta oszczêd-
noœciowe, fundusze, lokaty
czy certyfikaty inwestycyjne.
Ciekaw¹ propozycj¹ jest Ra-
chunek automatycznego
oszczêdzania, na który trafiaj¹
nadwy¿ki zgromadzone na
koncie osobistym. W prakty-
ce wygl¹da to tak, ¿e Klient
wyznacza sobie limit œrodków
na Koncie bardzo osobistym i
wszystkie dodatkowe nad-
wy¿ki, które siê na nim poja-
wi¹ s¹ lokowane na wysoko-
oprocentowanym Rachunku
automatycznego oszczêdza-
nia.

(wss)

kszta³c¹cych Nr 2, Publiczne-
go Gimnazjum Nr 32 Dwujê-
zycznego w Bia³ymstoku,
opiekun merytoryczny:
Agnieszka Gryczkowska

Karolina Bieræ z Ze-

spo³u Szkó³, Gimnazjum  im.
Jana Paw³a II w Jaœwi³ach,
opiekun merytoryczny: Gra-
¿yna Kuc

Paulina Or³owska z
Gimnazjum w Radzi³owie,
opiekun merytoryczny: Doro-
ta Mroczkowska
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    Op³atkowe spotkania hajnowskich diabetyków to ju¿ 17-lenia trady-
cja. 15 grudnia uroczystoœæ odby³a siê w Lokalu Gastronomicznym ("tartacz-
nym").

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówki,
Pawe³ Szymaniuk - dyrektor PCPR, lek. n. med. Ma³gorzata Pietrzak Zakrzew-
ska - laureatka Kryszta³owego Kolibra 2012, pani Halina Wiluk - w³aœcicielka
zaprzyjaŸnionej apteki oraz ksiê¿a katoliccy i prawos³awni.

Rozpoczêto wspóln¹ modlitw¹, po czym dzielono siê op³atkiem i pros-
for¹. Wszyscy sk³adali sobie ¿yczenia: ¿eby cukier "nie podskakiwa³" oraz po-
gody ducha i wytrwa³oœci, która dla osób cierpi¹cych na cukrzycê jest niezwy-
kle wa¿na.

Spotkanie uœwietni³y kolêdy w wykonaniu gor¹co oklaskiwanego chóru
TUTTI CANTARE pod batut¹ pani Ma³gorzaty Mróz: "Przybie¿eli do Betle-
jem", "Anieli w niebie œpiewaj¹", "Puer natus", "Deck the hall", "Gaudete", "Ra-
dujtiesia wsie ludije", "Hen, wysoko".

Przy sto³ach piêknie udekorowanych i suto zastawionych wigilijnymi po-
trawami toczy³y siê d³ugie rozmowy, by³o rodzinnie i radoœnie - nasi diabetycy,
chocia¿ nie jest im weso³o, wcale nie s¹ markotni.

Stanis³aw Siwek - Sekretarz Zarz¹du O/R PSD

fot: Emilia Rynkowska

Hajnówka

Op³atkowe spotkanie diabetyków

Ju¿ od soboty na podlaskich
dworcach, w autobusach i poci¹gach
pasa¿erowie mog¹ spotkaæ specjal-
nych ankieterów. Specjalnych, bo bêd¹
pytaæ nie o ulubiony proszek, czy  p³yn
do zmywania, ale o jakoœæ i komfort
podró¿owania po regionie.

  Akcja prowadzona jest na zle-
cenie Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego przez wy³o-
nion¹ w przetargu firmê. Zatrudnieni
przez ni¹ ankieterzy maj¹ za zadanie
zebraæ wœród podró¿uj¹cych podla-
skim transportem zbiorowym informa-

cji m.in. o: preferencjach co do œrod-
ka transportu, opinii o jakoœci podró¿y
(punktualnoœæ, cena przejazdów, kom-
fort jazdy, czystoœæ pojazdów, itp.).
Podró¿ni bêd¹ te¿ proszeni o zdradze-
nie celu i przyczyny swojej podró¿y,
ale tak¿e bêd¹ mogli opowiedzieæ o
swoich oczekiwaniach co do publicz-
nego transportu. Ankiety s¹ anonimo-
we a ich analiza pozwoli na rzetelne i
szczegó³owe opracowanie  tzw. planu
transportowego dla woj. podlaskiego.
Akcja bêdzie prowadzona do mar-
ca 2013 r.

Zapytaj¹ pasa¿erów o wygodê podró¿y
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Na koniec roku Muzeum Bia-
³oruskie w Hajnówce przygotowa³o
wystawê malarstwa Hajnowianina
Anatola Korzuna. Jest to pierwsza
retrospektywna wystawa po œmierci

artysty. Na wystawie znalaz³y siê g³ów-
nie obrazy olejne, ale tak¿e akwarele
artysty. Artysta od pocz¹tku swojej
twórczej drogi zwi¹zany by³ z Haj-
nówk¹- jako nauczyciel plastyki w Li-
ceum z DNJB, póŸniej kszta³ci³ siê na
Wydziale Sztuk Piêknych w Toruniu,
by znów wróciæ do Hajnówki. By³
jedn¹ z najwybitniejszych postaci sztuki
wspó³czesnej jakiego wyda³a nasza
ziemia hajnowska. Wielokrotny sty-
pendysta Ministra Kultury i Sztuki, lau-
reat licznych wyró¿nieñ i nagród spe-
cjalnych a pod koniec ¿ycia w 2006
roku wybrany do reprezentowania
jako jeden z 10 artystów polskiej sztu-
ki wspó³czesnej w Niemczech.

Na wystawie mo¿na przeœle-
dziæ drogê twórcz¹ artysty poczyna-

j¹c od aktu z lat  60-tych, oraz prac
powsta³ych w okresie kszta³cenia aka-
demickiego. W latach 70-tych powsta³y
cykle „Struktury”, oraz „Przeœwity”-
kompozycje o intensywnych barwach
nawi¹zuj¹ce do œwiata przyrody. Lata
80-te to obrazy, w których pojawia siê
w¹tek militarny, wojskowy- ¿o³nierze,
czo³gi. W tym okresie artysta tworzy
równie¿ pejza¿e. W twórczoœci Korzu-
na mo¿na wyró¿niæ „czyste” pejza¿e
dzia³aj¹ce swym nastrojem, s¹ piêkne
i groŸne zarazem- apokaliptyczne.  S¹
te¿ pejza¿e z jakimiœ surrealistyczny-
mi rekwizytami- np.
zniszczona, zepsuta za-
bawka lub jakiœ twór,
który przypomina od-
w³ok robaka. Te na
wpó³ realne elementy
wmontowane w krajo-
braz potêguj¹ cieka-
woœæ i zmuszaj¹ od-
biorcê do refleksji. Jak
pisze Tadeusz Marci-
niak w katalogu do wy-
stawy z 1979 r. „Ana-
tol Korzun to mistrz na-
strojów”.

Lata 90- te to okres w którym
Korzun jawi nam siê jako w pe³ni
ukszta³towany, œwiadomy artysta.
Obrazy staj¹ siê bardziej abstrakcyj-
ne. Artystê fascynuj¹ struktury i uk³a-
dy biologiczne, ich spiêcia i ró¿norod-
noœæ, ich nie okreœlone bli¿ej kszta³ty i
przenikanie, przeœwity. Raz unika form
zgeometryzowanych, dziêki czemu jest
w tych obrazach sporo poezji i liryzmu
innym zaœ razem tworzy siê drama-

tyczny klimat dziêki liniom i napiêciom.
Wprowadzane przez malarza kreski
raz odsy³aj¹ do œwiata tworzonego
przez ludzi, raz do œwiata pozaziem-
skiego, kosmosu, to znów do œwiata
pe³nego architektonicznych skojarzeñ.
Interpretacja tych obrazów, dziêki
wykorzystanym elementom formalnym
daje du¿e mo¿liwoœci: mog¹ byæ ma-
rzeniem, ale tak¿e ostrze¿eniem przed
katastrof¹, nieszczêœciem. Nie jest to
jedynie malarstwo opowiadaj¹ce, jest
to sztuka wizyjna, nasycona metafo-
rami, jednoczeœnie syntetyczna, pe³na

prostej urody i klimatu tajemniczoœci.
Na wystawie umieszczona zo-

sta³a równie¿ grafika prof. Stanis³awa
Borysowskiego, pod którego kierun-
kiem kszta³ci³ siê Anatol Korzun, a któ-
ry wywar³ ogromny wp³yw na jego
twórczoœæ.

Do wystawy zosta³ wydany
katalog, który zasili „S³ownik Bia³oru-
skich Artystów” – wydany przez Mu-
zeum a dostêpny we wszystkich oko-

 11 grudnia 2012 w Muzeum i
Oœrodku Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce odby³a siê promocja ksi¹¿ki
„Ptaki bez gniazd” . S¹ to wspomnie-
nia bia³oruskiej poetki, wiêŸnia sowiec-
kich ³agrów £arysy Geniusz.

W prezentacji udzia³ wziêli  dr
Helena G³ogowska, wnuk Autorki -
Micha³ Geniusz oraz multimedialnie
- t³umacz Czes³aw Seniuch. Na zakoñ-

czenie z mini recitalem wyst¹pi³ bard
Aleœ Kamocki.  Spotkanie prowadzi³
Jaros³aw Iwaniuk – dyrektor progra-
mowy Radia Racja.

Ka¿dy uczestnik prezentacji
otrzyma³ ksi¹¿kê £arysy Geniusz "Pta-
ki bez gniazd" wydan¹ w jêzyku pol-
skim wraz z audiobookiem w jêzyku
bia³oruskim w wykonaniu Zinaidy Ban-
darenki.

£arysa Geniusz (z domu Mik³a-
szewicz) urodzi³a siê 9 sierpnia 1910
roku w maj¹tku ¯³obowce ko³o wsi
Wo³pa w guberni grodzieñskiej, w ro-

dzinie doœæ zamo¿nych
prawos³awnych ch³opów
bia³oruskich. Ukoñczy³a
gimnazjum w Wo³kowy-
sku (1928). W latach
1937-1948 mieszka³a w
Pradze. W okresie drugiej
wojny œwiatowej by³a
cz³onkiem w³adz Bia³oru-
skiej Republiki  Ludowej i
zajmowa³a siê porz¹dko-
waniem i zabezpiecze-

niem archiwaliów bia³oruskiego rz¹du
emigracyjnego. Po wojnie otrzyma³a
obywatelstwo czechos³owackie. 5
marca 1948 roku w Wimperku (Cze-

chos³owacja) zo-
sta³a wraz z mê-
¿em aresztowana
i 12 sierpnia prze-
kazana Zwi¹zko-
wi Sowieckiemu.
Przesz³a przez so-
wieckie wiêzienia
w Wiedniu i Lwo-
wie, a pod koniec
1948 roku zosta³a
osadzona w wiê-
zieniu w Miñsku,
gdzie przes³uchi-
wa³ j¹ minister bezpieczeñstwa pañ-
stwowego BSRS £awrientij Canawa,
który bezskutecznie domaga³ siê od
niej przekazania archiwum BRL. W
lutym 1949 roku S¹d Najwy¿szy BSRS
skaza³ £arysê Geniusz na 25 lat
³agrów. Karê odbywa³a w ³agrach w
Incie i Abiezi (Autonomiczna Sowiec-
ka Republika Komi) oraz w Autono-
micznej Sowieckiej Republice Mordo-
wii. Podobny los spotka³ równie¿ jej
mê¿a – Jana Geniusza. W 1956 roku,

Malarstwo metafizyczne i metaforyczne Anatola Korzuna
Retrospekcja w Muzeum

„Ptaki bez gniazd”
Promocja ksi¹¿ki  £arysy Geniusz

na fali po stalinowskiej odwil¿y, oboje
ma³¿onków zwolniono. Zamieszkali w
Zelwie na Bia³orusi, ale do koñca ¿ycia
pozostawali pod obserwacj¹ s³u¿b spe-
cjalnych ZSRS.

£arysa Geniusz konsekwentnie
odmawia³a przyjêcia sowieckiego oby-
watelstwa. Zmar³a w 1983 roku w
Zelwie i tam zosta³a pochowana.

Agnieszka Tichoniuk

fot. A. Tichoniuk, W. Tichoniuk

licznych bibliotekach.
Wystawê zorganizowano dziê-

ki uprzejmoœci ¿ony Olimpii Korzun
oraz syna Grzegorza, za co serdecz-
nie dziêkujemy.

Wystawa preszentowana bê-
dzie w Muzeum do koñca stycznia
2013 roku. Serdecznie zapraszamy.

Anatol  Korzun   urodzi³  siê 
01.08.1939  w Orzeszkowie ko³o  Haj-
nówki. Zmar³ 25.07.2007 r. Ukoñczy³ 
Studia   na  Wydziale Sztuk Piêknych
Uniwersytetu  Miko³aja Kopernika w 
Toruniu,  pod  kierunkiem profesora 

Stanis³awa  Bory-
sowskiego. Dyplom 
z  wyró¿nieniem 
otrzyma³ w  1975 
roku. Jego  prace  
by³y  eksponowane 
na  licznych   wysta-
wach indywidual-
nych  i  zbiorowych 
w kraju i za granic¹.
Prace Anatola Ko-
rzuna  znajduj¹  siê  
w  zbiorach  prywat-
nych i pañstwowych
w Polsce i na œwie-

cie.
Wystawa realizowana jest w

ramach projektu „Bia³oruski Alfabet
Sztuki” z dotacji Ministerstwa Admi-
nistracji  i Cyfryzacji oraz przy wspar-
ciu finansowym Urzêdu Marsza³kow-
skiego  Województwa Podlaskiego w
Bia³ymstoku.

Agnieszka Tichoniuk

fot. A. Tichoniuk, W. Tichoniuk
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Dobrze zachowanym i
ciekawym pod wzglêdem ar-
chitektonicznym obiektem w
rejonie Puszczy Bia³owieskiej
jest dworek w Jod³ówce,po³o-
¿ony niedaleko wsi Wojnów-
ka i Starzyna.Od dawna znam
ten du¿y,drewniany dworek z
trzema gankami i kryty gon-
tem.Urzeka on harmoni¹ z
otaczaj¹c¹ przyrod¹.Do dziœ
przed dworkiem ros¹ stare
brzozy i lipy.

Dwór zbudowano w
roku 1901 posród lasu.Jego
w³aœcicielem by³ pan na  Woj-
nówce i Jod³ówce - Samuel
Bernard Wo³oncewicz.O
panu Wo³oncewiczu opowia-
da³ mi mój teœæ,W³odzimierz
Soroka,zamieszka³y na kolonii
Bobinka.Dom teœcia sta³ pó³
kilometra od dworu.Byli do-
brymi s¹siadami.Pan Wo³on-
cewicz kupowa³ u teœcia ziar-
no pod zasiew.

Pan Wo³oncewicz w
Jod³ówce mieszka³ wraz z
¿on¹ i szeœciorgiem dzieci.
Dworski dziedziniec otacza³y
budynki gospodarcze.Obok
sadu,po zachodniej stronie
dworu,by³ park wraz ze sta-
wem i pasiek¹ na 60 uli.

W okresie miêdzywo-

jennym dzieci Wo³oncewiczów
pozak³ada³y w³asne rodziny i
wyjecha³y z Jod³ówki.Jedynie
Helena pozosta³a przy rodzi-
cach.W tamtym czasie dwór
na leœnej polanie têtni³

¿yciem.Latem przyje¿d¿a³y tu
dzieci oraz letnicy z Warsza-
wy.Helena bezp³atnie uczy³a
okoliczne dzieci,starsza pani
Antonina zajmowa³a siê zielar-
stwem i zio³olecznictwem.

W 1939 roku dwór w
Jod³ówce i inne budynki sta³y
siê w³asnoœci¹ Heleny.W cza-
sie wojny wszystko zosta³o
zrujnowane.W 1946 roku ma-
j¹tek zosta³ rozparcelowa-
ny:las i park otrzyma³o Nad-
leœnictwo Bielsk Podlaski,a
resztê wraz z abudowaniami
- Wojsko Ochrony Pograni-

cza.W latach 1954 - 1958 w
dworze mieœci³a siê szko³a
podstawowa, do której
uczêszcza³a m.inn.moja ¿ona.

W 1957 roku uda³o siê
uzyskaæ decyzjê Wojewody

Bia³ostockiego,nakazuj¹c¹
zwrócenie dworu Helenie
Wo³oncewicz, a lasu - Jadwi-
dze Trzaskowskiej. Po œmier-
ci Heleny, zgodnie z jej wol¹,
Jod³ówka przesz³a na w³a-
snoœæ pozosta³ych trzech
sióstr. Obecnie odremontowa-
ny dwór s³u¿y rodzinom trzech
spadkobierczyñ jako dom let-
niskowy.

Grób Wo³oncewiczów
znajduje siê w lesie,tu¿ przy
drodze prowadz¹cej ze Sta-
rzyny do dworu.

(Jan Cie³uszecki)

Dwór poœród lasu

Koniec roku to zwykle
czas podsumowañ. Szczegól-
nie w sporcie jest to okres ró¿-
nego rodzaju plebiscytów czy
konkursów. Mimo nie za du-
¿ych funduszy nie mo¿na na-
rzekaæ na rozwój sportu w
powiecie hajnowskim. Zarów-
no tym amatorskim, jak i pro-
fesjonalnym. Œwiadczy o tym
istnienie choæ by takich klu-
bów jak: Puszcza Hajnówka,
LZS Narewka, Pronar Haj-
nówka czy LUKS TL ¯ubr
Bia³owie¿a. Ka¿dy z nich ma
na swoim koncie mniejsze lub
wiêksze sukcesy, tak¿e w mi-
nionym roku.

Znamiennym jest, ¿e s¹
to reprezentanci gier zespo³o-
wych, obecnie chyba dwóch
najpopularniejszych w naszym
kraju, czyli pi³ki no¿nej i pi³ki
siatkowej.

Puszcza Hajnówka
(pi³ka no¿na, sezon 2011/
2012- 4 miejsce w IV lidze,
obecnie na miejscu 12).

- Pierwsza po³owa
roku by³a dla nas bardzo do-
bra – mówi Miros³aw Awk-
sentiuk, dyrektor OSiR w Haj-
nówce – aktywnie walczyli-
œmy o awans do III ligi. W
poprzednim sezonie mieliœmy
kilku m³odych zawodników
wspartych ju¿ bardzo do-
œwiadczonymi pi³karzami.
Przed obecnymi rozgrywkami
mocno odm³odziliœmy sk³ad,
wiêc przyst¹piliœmy do nich
trochê os³abieni. Jednak i tak

zdarza³y siê nam ma³e sukce-
sy. Awansowaliœmy miêdzy
innymi do 1/8 fina³u Pucharu
Polski na szczeblu wojewódz-
kim.

LZS Narewka (pi³ka
no¿na, sezon 2011/2012- 9
miejsce w IV lidze, obecnie
na miejscu 4)

Mamy bardzo m³od¹
dru¿ynê – komentuje Mieczy-
s³aw Gryc, prezes klubu – suk-
cesem jest to, ¿e przez ca³¹
rundê jesienn¹ byliœmy w czo-
³ówce ligi. Najwiêkszym pro-
blemem jest brak sponsorów.
Gdyby nie dobra wspó³praca
z Urzêdem Gminy w Narew-
ce i rad¹ gminy nie mogliby-
œmy funkcjonowaæ, poniewa¿
wœród prywatnych firm trud-
no znaleŸæ chêtnych do wy³o-
¿enia jakichkolwiek pieniêdzy.

Pronar Parkiet Haj-
nówka (pi³ka siatkowa, se-
zon 2011/2012- 2 miejsc w
II lidze, obecnie na miej-
scu 1)

- Tamten sezon mo¿e-
my zaliczyæ do udanych –
mówi £ukasz £awnicki, pre-
zes Pronaru – jesteœmy bar-
dzo zadowoleni z osi¹gniêtych
wyników. Sprawiliœmy
ogromn¹ niespodziankê poko-
nuj¹c w play off du¿o bogat-
szy i du¿o bardziej doœwiad-
czony zespó³ Campera Wy-
szków. Obecne rozgrywki

zaczêliœmy z mocno zmienio-
nym sk³adem. Przyszli do nas
bardzo fajni zawodnicy, mamy
mieszankê doœwiadczenia z
m³odoœci¹. Za cel postanowi-
liœmy sobie zwyciêstwo w na-
szej grupie i awans o klasê
wy¿ej. Najwiêkszy problem to
finanse, ci¹gle szukamy no-
wych sponsorów, szczególnie,
¿e w przypadku awansu do I
ligi koszty utrzymania zespo³u
zdecydowanie wzrosn¹.

LUKS TL ¯ubr Bia-
³owie¿a (pi³ka siatkowa,
sezon 2011/2012- 1 miejsce
w III lidze, obecnie miej-
scu 2)

- To by³ bardzo udany
rok- mówi Wojciech Gutow-
ski, prezes ¯ubra – w po-
przednim sezonie zajêliœmy
historyczne pierwsze miejsce
w województwie. Piêknie za-
prezentowaliœmy siê na turnie-
ju pó³fina³owym o II ligê. Wy-
przedziliœmy du¿o bardziej re-
nomowane zespo³y. Na turnie-
ju fina³owym zabrak³o trochê

szczêœcia. Jednak dru¿yny,
które nas wyprzedzi³y teraz
bardzo dobrze sobie radz¹ w
II lidze. Do drugiej czêœci se-
zonu przyst¹piliœmy z bardzo
zmienionym sk³adem. Trzech
zawodników odesz³o do klu-
bów II ligi, niektórzy musieli
zrezygnowaæ z gry z powo-
dów zawodowych.  Najwiêk-
szy problem mamy ze spon-
sorami. Nie mo¿emy ca³ym
naszym bud¿etem obci¹¿aæ

Gminy Bia³owie¿a, która i tak
nas mocno wspiera. Niestety
je¿eli sytuacja siê nie zmieni
bêdzie to prawdopodobnie
ostatni sezon ¯ubra w III li-
dze.

Pieni¹dze to nie
wszystko?

S³uchaj¹c wypowiedzi
przedstawicieli poszczegól-
nych klubów uwagê zwraca
jedna rzecz- finanse. Prak-
tycznie ka¿dy zespó³ ma z nimi
wiêkszy lub mniejszy problem.
Nie ma siê co dziwiæ, ubogie
samorz¹dy, zarzucane co raz

nowymi obowi¹zkami przez
pañstwo, musz¹ myœleæ jak
zwi¹zaæ koniec z koñcem.
Najczêœciej ofiar¹ pierwszych
oszczêdnoœci pada w³aœnie
sport, kultura i edukacja. Tyle,
¿e na d³u¿sz¹ metê takie dzia-
³ania mog¹ odbiæ siê negatyw-
nie. Tutaj jednak pretensje
mo¿na mieæ jedynie do pañ i
panów z Wiejskiej, wymyœla-
j¹cych ustawy czêsto zupe³nie
oderwane od rzeczywistoœci.
Samorz¹dy z powiatu hajnow-
skiego i tak czêsto ³o¿¹ na
swoje zespo³u wiêcej ni¿
mog¹. Problemy ze znalezie-
niem prywatnych sponsorów
to ju¿ ograna p³yta. By³y za-
wsze, a szczególnie w dobie
kryzysu trudno siê temu dzi-
wiæ. Niechlubnym wyj¹tkiem
jest Bia³owie¿a. Mimo istnie-
nia ogromnych hoteli, które
obracaj¹ du¿ymi pieniêdzmi,
nigdy nie zdecydowa³y siê one
na wsparcie bia³owieskich
siatkarzy, czy by³ kryzys, czy
go nie by³o. A koszt utrzyma-
nia III ligowego klubu to nie-
spe³na 30 tysiêcy z³otych rocz-
nie.

Biednie, ale z sukcesami

Cd. str. 7
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Jak na takie warunki
funkcjonowania mamy siê
czym pochwaliæ. W dwóch
naszych eksportowych zespo-
³ach futbolowych sytuacja jest
w miarê stabilna. Daj¹ one
szanse m³odym zawodnikom,
czêsto swoim wychowankom.
Oczywiœcie tak¹ sytuacjê
wymuszaj¹ równie¿ wzglêdy
finansowe, poniewa¿ s¹ oni po

14 listopada, w Zespo-
le Szkó³ nr 1 im. Marsza³ka Jó-
zefa Klemensa Pi³sudskiego w
Bielsku Podlaskim, odby³a siê
uroczystoœci otwarcia i po-
œwiêcenia przebudowanej hali
sportowej po³¹czona ze œlubo-
waniem klas pierwszych.

Dostojnych goœci w
osobach ks. Biskupa Antonie-
go Dydycza, biskupa Jerzego,
prawos³awnego ordynariusza
WP, ks. dziekana Kazimierza
Siekierko, ks.  mitrata Leon-
cjusza Tofiluka,  proboszczów
obu wyznañ bielskich parafii,
w³odarzy miasta, powiatu, dy-
rektorów szkó³, zak³adów pra-
cy, przedstawicieli s³u¿b mun-
durowych, wykonawców
obiektu, sponsorów, obecnych
i dawnych nauczycieli,  rodzi-
ców i m³odzie¿y powita³  Ro-
muald Margañski, dyrektor
placówki.

Poœwiêcenie obiektu
poprzedzi³  niezwykle bogaty
obrzêd  modlitewny, którym
przewodniczyli ksiê¿a biskupi.
Po przeciêciu wstêgi, w asy-
œcie duszpasterzy katolickich
i prawos³awnych, poœwiêce-
nia obiektu  dokonali bp Anto-
ni Dydycz oraz bp Jerzy.

Biskup Antoni Dydycz
nawi¹zuj¹c do minionego
Œwiêta Niepodleg³oœci Polski
podkreœli³, ¿e Polska jest
wielk¹ wartoœci¹, dlatego te¿
wymaga od nas wysi³ku i za-

anga¿owania.
- To prawda, mówi³,

rodzimy siê na ziemi polskiej i
rodzimy siê Polakami. Ale
samo to okreœlenie jeszcze nie
oznacza wszystkiego. Potrze-
ba czegoœ wiêcej !

W ci¹gu tych lat, gdy

d¹¿ono do niepodleg³oœci, mo-
gliœmy siê przekonaæ, jak wielu
mieliœmy ludzi, którzy potrafili
tê wartoœæ ceniæ i zdobywaæ
– mówi³ bp Dydycz.

Ordynariusz przypo-
mnia³ postacie naszych zna-
nych bohaterów narodowych
dla których niepodleg³oœæ nie
by³a tylko czymœ zewnêtrz-
nym, ale zakorzenieniem siê w
polskoœci. Zaapelowa³ on o
zdobywanie tej wewnêtrznej

polskoœci wysi³kiem, prac¹, a
przede wszystkim uto¿samia-
niem siê z ojczyzn¹ w rado-
œci, ¿e mo¿emy sami stanowiæ
jej prawo, a je¿eli nawet miê-

Cd. ze str. 6

dzy sob¹ siê k³óciæ, to z myœl¹
o tej, która jest najszlachet-
niejsz¹ nasz¹ rzeczywistoœci¹,
czyli Rzeczypospolit¹. Prze-
kaza³ szkole pob³ogos³awiony
pêkniêty krzy¿.

Biskup Jerzy nawi¹zu-
j¹c do s³ów swego przedmów-
cy i aktu œlubowania uczniów,
powiedzia³, ¿e s³owa œlubowa-
nia powinny dyscyplinowaæ do
wiernoœci samemu sobie i
wyznawanym wartoœciom.
Apelowa³ do m³odzie¿y, aby
wykorzystali czas m³odoœci na
naukê i postêpowali wed³ug
swego sumienia i serca. Sys-
tem wartoœci dla prawos³aw-
nego, katolika, czy kogoœ in-
nego, ¿yj¹cego wed³ug swe-
go sumienia i serca musi byæ
motywacj¹, aby byæ dobrym i
spe³nionym cz³owiekiem,
mówi³. Nasi bohaterowie wraz
z patronem szko³y Józefem
Pi³sudskim, byli ludŸmi, którzy
znali system wartoœci.  Biskup
Jerzy ofiarowa³ szkole dyp-
tych ikonowy, jako dar abpa
Sawy.

Po przeciêciu wstêgi
przez ksiê¿y biskupów, przed-
stawicieli w³adz samorz¹do-
wych, oœwiatowych oraz dy-
rekcjê i reprezentacjê spo³ecz-
noœci szkolnej nast¹pi³ obrzêd

pob³ogos³awienia obiektu, któ-
rego dokonali biskup drohi-
czyñski Antoni Dydycz oraz
prawos³awny biskup polowy
Wojska Polskiego Jerzy.

prostu tañsi w utrzymaniu. Ale
w d³u¿szej perspektywie mo¿e
byæ to bardzo korzystne dla
tych zespo³ów. Po prostu za-
wodnicy, którzy dostali szan-
sê gry na tym poziomie, czy
to w Hajnówce, czy w Na-
rewce, bêd¹ bardziej przywi¹-
zaniu do tych klubów.

Postawa Pronaru mo¿e
nas tylko cieszyæ. Myœlê, ¿e
najwiêksze zas³ugi ma tu tre-

Poœwiêcenie hali sportowej w Bielsku Podlaskim

Biednie, ale z sukcesami
ner Pawe³ Blomberg, którego
nie trzeba nikomu przedsta-
wiaæ. Ju¿ wielokrotnie udo-
wodni³ w Hajnówce swoja kla-
sê, dostaj¹c czêsto do gry m³o-
dych i niedoœwiadczonych za-
wodników, z których bardzo
szybko potrafi³ zrobiæ wspa-
nia³ych siatkarzy. Jedyna rysa,
która pojawia siê na tej laur-
ce, to ostatnie zamieszanie
poza sportowe wokó³ klubu,

które na pewno nie przys³u¿y³o
siê jego wizerunkowi.

Co do klubu z Bia³owie-
¿y to od pocz¹tku swojego ist-
nienia by³ on czysto amator-
ski, a zawodnicy mogli liczyæ
jedynie na zwrot kosztów pod-
ró¿y na treningi. W ma³ej
miejscowoœci du¿y problem
stanowi utrzymanie takiego
zespo³u oraz znalezienie  za-
wodników, którzy zapewniliby

odpowiedni poziom sportowy.
Sukces w sezonie 2011/2012
jest niezaprzeczalny. Tak¿e
obecny jak na razie mo¿na
zaliczyæ do w miarê udanych,
choæ na pewno problem sta-
nowi w¹ska i mniej doœwiad-
czona kadra oraz przede
wszystkim brak wsparcia
sponsorów.

Mateusz Gutowski

Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Bielsku
Podlaskim skupia szko³y tech-
niczne. W jego sk³ad wchodz¹
: technikum, liceum policyjne i
szko³a zawodowa. Jak powie-
dzieli organizatorzy uroczysto-
œci, hala sportowa istniej¹ca
przy szkole, zosta³a przekaza-
na kilak lat temu, w z³ym sta-
nie technicznym pod zarz¹d

Starostwa Powiatowego.
Obecny zaœ obraz

obiektu sportowego jest wy-
nikiem realizacji projektu
wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach
regionalnego programu opera-
cyjnego województwa podla-
skiego, zarz¹dzanego przez
Urz¹d Marsza³kowski. Ca³ko-
wita wartoœæ inwestycji wy-
nios³a oko³o 3 milionów 300
tysiêcy z³otych, a kwota dofi-

nansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego to 1 milion 700 tysiêcy
z³otych.

Staraniem zaœ Powiatu

Bielskiego w latach 2008 –
2012, na terenie zespo³u szkol-
nego wykonano modernizacjê
obiektów w postaci budowy
boisk, przebudowy ³¹cznika,
dachu, sieci kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, termomo-
dernizacji oraz ostatniej prze-
budowy hali. £¹czny ich koszt
wyniós³ 4 i pó³ miliona z³otych.

Starosta S³awomir

Snarski podkreœli³ wagê szkó³
mechanicznych w obecnej rze-
czywistoœci, których absol-
wenci s¹ poszukiwani na ryn-
ku pracy i maj¹ dobry start do
zdobywanie wiedzy na tech-
nicznych kierunkach studiów.
Mówi³ o relacji nauczyciela
jako mistrza i ucznia przygo-
towuj¹cego siê do zawodu.

Dyrektor szko³y Romu-
ald Margañski, wyrazi³ radoœæ
z mo¿liwoœci bardzo szczegól-
nego prze¿ywanie tegorocz-
nego Œwiêta Szko³y, w które
zosta³a wkomponowana uro-
czystoœæ otwarcia i pob³ogo-
s³awienie hali sportowej. Jest
ono obchodzonego ka¿dego
roku w bliskoœci Œwiêta Nie-
podleg³oœci Polski i z³¹czone ze
œlubowaniem uczniów, które w
tym roku przyjêli ksiê¿a biskupi
oraz przedstawiciele w³adz.

Na zakoñczenie uro-
czystoœci odby³a siê czêœæ ar-
tystyczna, podczas której wy-
st¹pili laureaci VI Powiatowe-
go Konkursu Pieœni Patrio-
tycznej oraz uczniowie szko-
³y.

Tadeusz Szereszewski
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¿yczy

zespó³ reklamy Wieœci Podlaskich

e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

Nowe drogi
i transfer technologii

Dziêki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjne-
go zostanie przebudowanych ponad 30 kilometrów dróg woje-
wódzkich, a w Suwa³kach powstanie nowoczesne centrum
transferu technologii. Takie decyzje podj¹³ w czwartek 27 grud-
nia Zarz¹d Województwa pod przewodnictwem marsza³ka Ja-
ros³awa Dworzañskiego.

Zadania te znajdowa³y siê na liœcie projektów kluczo-
wych, czyli najwa¿niejszych, strategicznych inwestycji w re-
gionie.

Zarz¹d Województwa postanowi³, ¿e przy wsparciu z
RPO zostan¹ przebudowane fragmenty dwóch  dróg wojewódz-
kich: nr 685 (Hajnówka – Jelonka) oraz nr 653 (obejœcie Kra-
snopola – Sejny). Realizacja tej pierwszej inwestycji bêdzie
kosztowaæ 73,5 mln z³, z czego dotacja pokryje 99 proc. warto-
œci, czyli ok. 72,7 mln z³. W jej ramach zostanie zbudowanych
b¹dŸ przebudowanych ponad 20 km trasy, powstan¹ równie¿
nowe chodniki, zatoki autobusowe, zostan¹ te¿ przebudowane
skrzy¿owania (w tym jedno w Hajnówce bêdzie przekszta³co-
ne w rondo), a w miejscowoœci Jelonka powstanie obwodnica.
Planowane s¹ nowe linie energetyczne, wodoci¹gowe, budo-
wa kanalizacji.

Obydwoma nowymi drogami bêdziemy mogli podró¿o-
waæ pod koniec 2014 roku. Ich przebudowa nie tylko prze³o¿y
siê na komfort jazdy, ale i poprawê bezpieczeñstwa.

(jk)


