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Konkurs og³osiliœmy
we wrzeœniu, a zaprosiliœmy
do udzia³u w tym wydarzeniu
wszystkich gimnazjalistów z
naszego województwa. Ko-
lejn¹ ju¿ edycjê konkursu wie-
dzy zorganizowaliœmy z prze-
s³aniem: jak wielkie znaczenie,
zw³aszcza w dzisiejszych cza-
sach, ma ochrona przyrody.
Realizuj¹c konkurs, minione i
tegoroczn¹ edycjê, chcieliœmy
zwróciæ uwagê na walory
przyrodnicze Podlasia i stoso-
wane tu formy ochrony.
Przedsiêwziêcie finansowane
by³o ze œrodków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Bia³ymstoku. Honorowe
patronaty i pomoc finansow¹
uzyskaliœmy od instytucji i
firm, które ju¿ tradycyjnie
wspieraj¹ konkurs wiedzy,
uznaj¹c, ¿e jest to bardzo war-
toœciowe dzia³anie edukacyj-
ne. S¹ to: Wigierski Park Na-
rodowy, Biebrzañski Park
Narodowy, Narwiañski Park
Narodowy i Park Krajobrazo-
wy Puszczy Knyszyñskiej,
Uniwersytet w Bia³ymstoku,
Podlaski Kurator Oœwiaty,
Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce, Zarz¹d Regionu Pod-
laskiego NSZZ Solidarnoœæ w
Bia³ymstoku oraz Instytut Bio-
logii Ssaków PAN w Bia³o-
wie¿y. W trakcie realizacji
konkursu z ekip¹ edukatorów
z BPN wspó³pracowa³y kole-
¿anki i koledzy zajmuj¹cy siê
edukacj¹ w podlaskich par-
kach narodowych i krajobra-
zowych - dziêki ich zaanga¿o-
waniu do etapu szkolnego kon-

Fina³ II edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
„Ró¿norodnoœæ biologiczna

i formy ochrony przyrody w Polsce”

W dniu 17 listopada 2011 roku w Bia³owieskim Parku Narodowym goœciliœmy

najlepszych podlaskich ekologów. Wraz ze swoimi opiekunami przyjechali na fina³

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Ró¿norodnoœæ biologiczna i formy

ochrony przyrody w Polsce", organizowanego przez nasz park.

kursu przyst¹pi³o oko³o  300
uczniów z terenu dziewiêciu
podlaskich powiatów. W fina-
le konkursu wziê³a udzia³ pra-
wie czterdziestka   gimnazja-
listów,  finalistów eliminacji
powiatowych.

Test fina³owy zawiera³
zadania o tematyce ekologicz-
nej, z zakresu ochrony przy-
rody oraz dotycz¹ce walorów
przyrodniczych obszarów
chronionych Podlasia. Wœród
piêædziesiêciu zadañ zamkniê-
tych by³y te¿ podkreœlaj¹ce

rolê martwych drzew w lesie.
W tegorocznej edycji najlep-
sza dziesi¹tka musia³a zmie-
rzyæ siê jeszcze w czêœci ust-
nej. A Komisja mog³a oceniæ,
w jakim stopniu m³odzi ludzie
znaj¹ przyrodê najbli¿sz¹ ich
miejsca zamieszkania, jakie
maj¹ pogl¹dy w kwestii
ochrony przyrody i jak potra-
fi¹ o tym opowiadaæ. Ta czêœæ
„egzaminu”  wypad³a znako-
micie.

Bardzo wa¿nym ele-
mentem konkursu s¹ zadanie
autorskie uczniów,  wykona-
ne w formie prezentacji, albu-
mu lub pracy badawczej. Te-
maty, które podjêliœmy w tym
roku to: „Po co nam martwe
drewno?”,  „Ró¿norodnoœæ
biologiczna lasów Podlasia”.
Autorzy trzech najciekaw-
szych prezentacji przedstawi-
li je w trakcie uroczystoœci fi-
na³owych, czym ponownie
udowodnili, ¿e o roli martwe-
go drewna wiedz¹ ju¿ chyba

wszystko….
Po przerwie, podczas

której nasi goœcie zwiedzili
ekspozycjê Muzeum Przyrod-
niczo-Leœnego  oraz autor-
skich wyst¹pieniach,  oczeki-
waliœmy na werdykt Komisji.
Spoœród finalistów Komisja
konkursu pod przewodnic-
twem dr Czes³awa Oko³owa
wy³oni³a dziesiêciu laureatów.
Najwiêcej punktów zdoby³a

Cd. str. 2

23 paŸdziernika war-
szawski Zespó³ Muzyki Cer-
kiewnej obchodzi³ 40. lecie
swojego istnienia. Podczas ju-
bileuszowego koncertu w Ga-
lerii Porczyñskich im. Jana
Paw³a II w Warszawie kon-

cert jubileuszowy poprowadzi³
jego twórca i wieloletni dyry-
gent ks. Jerzy Szurbak. W
obecnoœci burmistrza miasta
Bielska Podlaskiego Eugeniu-
sza Berezowca, kolegów i

W Galerii Porczyñskich donios³y koncert Zespo³u Muzyki

Cerkiewnej pod dyrekcj¹ ks. Jerzego Szubaka.

Ks. Jerzy honorowym obywatelem miasta Bielsk Podlaski

Jubileusz Mistrza
kole¿anek z ³awy szkolnej ro-
dzinnego miasta dyrygenta,
zespó³ uczci³ swoj¹ dotychcza-
sow¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ
na polskich i zagranicznych
estradach. Zespó³ da³ ponad
1600 koncertów. W swoim

dorobku posiada 24 p³yty kom-
paktowe, 8 analogowych i 24
kasety audio.

Ks. Jerzy Szubak uro-
dzi³ siê w 1943 r. w Bielsku

Cd. str. 2
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Anna Nesteruk z Zespo³u
Szkó³ im. A. Mickiewicza z

Bielska Podlaskiego. Miejsce
drugie i trzecie zajê³y: Urszu-
la Adamska z Publicznego
Gimnazjum Nr 6 z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi im. Sewe-
ryna Nowakowskiego w Bia-
³ymstoku oraz Magdalena
Konopka z Publicznego Gim-
nazjum im. Ofiar Katynia w
Pi¹tnicy. Jednak¿e zwyciêzcy
to nie tylko wy³oniona dziesi¹t-
ka – to wszyscy, którzy
uczestniczyli w konkursie i
wiedz¹ jak nale¿y chroniæ
przyrodê. Dyrektor Bia³owie-
skiego Parku Narodowego,
Pan Zdzis³aw Szkiruæ wrêcza³

Fina³ II edycji Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy

„Ró¿norodnoœæ biologiczna
i formy ochrony przyrody

w Polsce”
nagrody laureatom. W tym
mi³ym obowi¹zku, zarazem
najbardziej oczekiwanym mo-

mencie uroczystoœci, pomog³a
Pani Naczelnik Janina Mosz-
czyñska, wystêpuj¹ca w imie-
niu Starosty Hajnowskiego,
jednego z fundatorów nagród
oraz Pan Andrzej Grygoruk,
Zastêpca Dyrektora Biebrzañ-
skiego Parku Narodowego,
jednego ze wspó³realizatorów
konkursu. W przysz³ym roku
rusza kolejna edycja, ju¿ dziœ
zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych uczniów i ich
nauczycieli do udzia³u w kon-
kursie organizowanym przez
nasz park.

Hanna Schmidt

Cd. ze str. 1

Podlaskim. W 1960 r. po
ukoñczeniu Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. T. Koœciuszki
podj¹³ studia w Prawos³aw-
nym Seminarium Duchownym
i Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.

- W rodzinie œpiewali
moi rodzice, brat i siostra. Dziœ
œpiewaj¹ tak¿e moja ¿ona,
dzieci i synowa. W rodzinnym
mieœcie œpiewa³em w chórze
w liceum i chórze cerkiew-
nym. Pocz¹tek mojej pracy
dyrygenckiej by³ w Warszaw-
skiej Operze Kameralnej –
wspomina ks. Jerzy.

Ju¿ w 1962 r. ks. Szu-
bak prowadzi³ w Warszawie
chór seminaryjny i akademic-
ki. W zwi¹zku ze œmierci¹
matki, w 1965 r. dyrygent po-
wróci³ do Bielska Podlaskie-
go, gdzie rzuci³ siê w wir pra-

cy prowadz¹c chór Bia³oru-
skiego Towarzystwa Spo³ecz-
no – Kulturalnego i grupê es-
tradow¹ „Lawonicha”. Po
przyjêciu œwiêceñ diakoñskich
pracowa³ z chórem parafial-
nym w Orli, zaœ jako kap³an i
proboszcz parafii w Pasyn-
kach prowadzi³ tamtejszy chór
cerkiewny.

- W 1971 r. nagraliœmy
z Zespo³em muzykê cer-
kiewn¹ dla potrzeb Teatru
Dramatycznego ze Szczecina.
Przez dwadzieœcia piêæ lat
tworzyliœmy zespó³ mieszany:
soprany, alty, tenory i basy. A
w 1995 r. zorganizowa³em
mêski Zespó³ Muzyki Cer-
kiewnej.

Jubileuszowy

koncert
Koncert swoj¹ obecno-

œci¹ zaszczycili m.in. przedsta-
wiciel Marsza³ka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, dyrektor
kancelarii Tomasz WaŸbiñski,
burmistrz miasta Bielska Pod-

Jubileusz Mistrza
Cd. ze str. 1 laskiego Eugeniusz Berezo-

wiec, dyrektor gabinetu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Zofia Wileñska.
Dostojnych goœci, powita³a
Dorota Gêbska, ¿ycz¹c licznie
zebranym wielu artystycznych
wra¿eñ.

 Zapad³a cisza i we-
zwaniem „Z nami Bóg” powi-
ta³ publicznoœæ w wype³nionej
po brzegi auli Zespó³ Muzyki
Cerkiewnej. W postawie sto-
j¹cej przepiêknie w sali Jana
Paw³a II rozbrzmiewa³a naj-
wa¿niejsza modlitwa chrzeœci-
jañska „Ojcze Nasz”. Solist¹
by³ Bogdan KuŸmiuk.

Troparion Paschy
„Chrystos Woskriesie”,  ze
wzglêdu fakt najwa¿niejszego
œwiêta, mistrz wykona³ w kil-
ku jêzykach.

„Modlitwy Banity” za-
œpiewa³ solista Teatru Wiel-

kiego Mateusz Zajdel, przy
dŸwiêkach akordeonu Bogda-
na ̄ ydka.

W czêœci oficjal-
nej g³os zabra³ Tomasz WaŸ-
biñski podkreœlaj¹c, ¿e ka¿dy
koncert Zespo³u jest niepo-
wtarzalny, a jego dyrygent
tworzy szczególny rodzaj sztu-
ki. Za szczególne zas³ugi mar-
sza³ek uhonorowa³ dyrygenta
medalem „Pro Masovia”.
Przedstawiciel Marsza³ka
wrêczy³ tak¿e pami¹tkowe
dyplomy wieloletnim cz³on-
kom Zespo³u. Zofia Wileñska,
sk³adaj¹c ¿yczenia ofiarowa-
³a Zespo³owi list gratulacyjny
Ministra Kultury wraz z gra-
tulacjami i ogromny kosz
kwiatów.

 Burmistrz miasta
Bielsk Podlaski Eugeniusz
Berezowiec, w imieniu w³adz
miasta - przewodnicz¹cego
Rady Miasta i mieszkañców
z³o¿y³ najserdeczniejsze gratu-
lacje Ksiêdzu i Zespo³owi.
Wrêczy³ ks. Jerzemu honoro-

we obywatelstwo miasta
Bielsk Podlaski, przyznane
uchwa³¹ Rady Miasta Bielsk
Podlaski z dn. 27 wrzeœnia
2011 r., za zas³ugi w promo-
waniu miasta, województwa i
Polski. Kole¿anka z liceum
Barbara Przeœniak Babule-
wicz ofiarowa³a Jubilatowi
kwiaty.

W koncercie nie mog³o
zabrakn¹æ umi³owanej przez
papie¿a Jana Paw³a II „Bar-
ki” i ¿yczeñ wyra¿onych w
œpiewie „Mnogaja lieta”.

Z okazji koncertu wy-
dany zosta³ jubileuszowy fol-
der zespo³u i p³yta p.t. „Bogu
na chwa³ê – ludziom na po-
cieszenie”.

Promotor Podlasia
Ks. Szubak pamiêta

tak¿e o rodzinnym Podlasiu,
albowiem 10 lutego 2002 r. w
sali kolumnowej Hajnowskie-
go Domu Kultury koncerto-
wa³ z okazji 40–lecia pracy
dyrygenckiej, 30–lecia Zespo-
³u Muzyki Cerkiewnej oraz
20–lecia Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej. W roku bie¿¹cym Zespó³
wyst¹pi³ w Filharmonii Bia³o-
stockiej w koncercie galowym,
wieñcz¹cym XXX MFMC.

W 2010 r., ks. Jerzy z
okazji XXXI Dni Bielska Pod-
laskiego dedykowa³ koncert
swojemu miastu, dlatego te¿
nie zawiedli go jego kole¿anki
i koledzy z liceum, którzy zgo-
towali mu szczególn¹ owacjê.
Pamiêta te¿ o szkole z okazji
Zjazdów Wychowawców i
Wychowanków Gimnazjum i
Liceum.

Na swoim koncie Ze-
spó³ ma 1600 koncertów w
Polsce i za granic¹ – w Bra-
zylii, Finlandii, Francji, Japonii,
Korei Po³udniowej, Niem-
czech, Szwajcarii, Szwecji,
Ukrainie i Senegalu, wiele na-
grañ do filmów A. Wajdy, J.
Skolimowskiego, J. Majew-
skiego, A. Holland i T. Kon-
wickiego p³yt CD.

Posiada m. in.: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawa-
lerski i Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Order œw.
Baranka II klasy nadany w
Finlandii, Srebrn¹ nagrodê Glo-
ria Artis i Odznakê Zas³u¿o-
nego Dzia³acza Kultury.

Z okazji Jubileuszu Ze-
spó³ wyda³ p³ytê CD oraz oko-
licznoœciowy folder.

Tadeusz Szereszewski

Na ³amach Waszej gazety chcielibyœmy podziêkowaæ

dla pana trenera BOGDANA G¥SIOROWSKIEGO. Jest On

trenerem dzieci w pi³ce no¿nej w Czeremsze. Pan Bogdan

poœwiêca swój wolny czas na treningi, które w lecie odby-

wa³y siê dwa razy w tygodniu. Pomimo ch³odu nie przesta-

je trenowaæ swoich podopiecznych, a treningi odbywaj¹

siê na sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Dzieci tre-

nuj¹ od wakacji, mia³y ju¿ okazjê wyje¿d¿aæ na mecze.

Byli w Bia³ymstoku, Mielniku, Micha³owie. Pan Bogdan

dopinguje swoich podopiecznych z ca³ych swoich si³. Pod-

nosi ich na duchu, kiedy dzieci przegrywaj¹. Nigdy nie

z³oœci siê na ch³opaków. Rodzice maj¹ tak¿e okazjê i mo¿-

liwoœæ wyje¿d¿ania razem z dru¿yn¹ na mecze. Dlatego

uwa¿amy, ¿e nale¿¹ siê podziêkowania dla Pana Bogdana

G¹siorowskiego.

Rodzice przysz³ych pi³karzy

LUDZIE LISTY PISZ¥
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W odleg³oœci ok. 5 ki-
lometrów od Bielska Podla-
skiego po³o¿ona jest przepiêk-
na wieœ z bogatymi tradycja-
mi – Ho³ody. Starsi mieszkañ-
cy wsi pamiêtaj¹, ¿e  ich miej-
scowoœæ w latach powojen-
nych by³a siedzib¹ Gromadz-
kiej Rady Narodowej, Szko³y
Podstawowej i poczty.

W okresie miêdzywo-
jennym powo³ano do ¿ycia
Ochotnicza Stra¿ Po¿arn¹ –
organizacjê – która dzia³a ak-
tywnie do dzisiaj.

Przez wieœ przebiega
droga wojewódzka z Bielska
Podlaskiego do Bia³owie¿y.
Mieszkanie przy takiej drodze
zapewnia niew¹tpliwie wiele
udogodnieñ, ale jest te¿ powo-
dem wielu k³opotów.

Burzliwy rozwój komu-
nikacji sprawi³, ¿e mieszkañ-
com coraz bardziej doskwie-
ra³ brak chodnika. Aby dojœæ
do sklepu, œwietlicy, przystan-
ku autobusowego czy zlewni
mleka trzeba by³o siê poru-
szaæ obrze¿em szosy co – nie-
stety – nie by³o najbezpiecz-
niejszym przedsiêwziêciem.

Od szeregu wiêc lat
mieszkañcy Ho³ód a tak¿e
w³adze gminy i powiatu postu-
lowali do w³adz wojewódzkich

BIELSK  PODLASKI

GMINA

Chodnik w Ho³odach
o budowê chodników. Te sta-
rania zosta³y w koñcu
uwzglêdnione przez w³aœcicie-
la drogi. W latach 2009 – 2011
trwa³a realizacja zadania pod
nazw¹ „Remont chodnika we
wsi Ho³ody w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 689 Bielsk
Podlaski – Hajnówka – Bia-
³owie¿a – Granica Pañstwa w
kilometrze 5+908 – 6+665
strona lewa”. G³ównym inwe-
storem by³ Podlaski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Bia-
³ymstoku a wykonawc¹ Firma
DIMEA – budownictwo ko-
munikacyjne Antoni Timofie-
juk z Siemiatycz. Koszt reali-
zacji zadania wyniós³ ok. 450
tys. z³otych. Partycypowa³a w
nich równie¿ Gmina Bielsk
Podlaski, która pokry³a czêœæ
kosztów w kwocie 162 000 z³.

W ramach inwestycji
wykonano kana³ z rur PCV o
d³ugoœci 273 mb,  wjazdy o
nawierzchni bitumicznej do
poszczególnych gospodarstw,
ustawiono 130 mb. krawê¿ni-
ków i u³o¿ono 900 m2 chodni-
ka. Teraz ju¿ mieszkañcy Ho-
³ód mog¹ poruszaæ siê bez-
piecznie. Chwa³a za to i dla
województwa i dla gminy.

Jerzy Iwañczuk

 20 paŸdziernika w Pu-
blicznym Gimnazjum w Glin-
niku obchodziliœmy Œwiêto
Patrona naszej szko³y Jana

Paw³a II. By³o to wyj¹tkowe
wydarzenie, poniewa¿ chcie-
liœmy, aby sta³o siê ono bliskim
spotkaniem z Janem  Paw³em
II - Cz³owiekiem modlitwy i z
samym Chrystusem.

Ten dzieñ rozpoczêli-
œmy od z³o¿enia kwiatów przy
pomniku JPII, odœpiewania
„Barki” i poœwiêcenia nowe-
go obrazu B³ogos³awionego,
którego dokona³ ks. Grzegorz
Wierzbicki, asystent naszego
Szkolnego Ko³a KSM. Potem
zaprezentowaliœmy czêœæ ar-
tystyczn¹ pt.: „Panie, naucz
nas modliæ siê” (£k 11,1), po-
przez któr¹ za poœrednictwem
JP II (Jego nauczania oraz
poezji recytowanej i œpiewa-
nej) uczyliœmy siê modlitwy i
z³o¿yliœmy ho³d uwielbienia

Panu Bogu. Na koniec, wraz
z Nim, wszyscy wypowiedzie-
liœmy s³owa , których nauczy³
nas Mistrz modlitwy, Jezus

Chrystus,  Pater noster  qui  es
in  caelis…., a  nasza kole¿an-
ka Magda Jaroszewicz wyre-
cytowa³a je w jêzyku starocer-
kiewnos³owiañskim. Po czym
wspólnie zaœpiewaliœmy ,,Hi-
nen ma tov..”  („Oto jak do-
brze i mi³o, gdy bracia miesz-
kaj¹ razem” Ps 133,1).  Po
przedstawieniu nadszed³ czas
na œlubowanie pierwszoklasi-
stów. Oni  zobowi¹zali siê
m.in. do tego, by czerpaæ wzo-
ry z postawy Jana Paw³a II i
nie zawieœæ Go.

Z kolei  g³os zabrali nasi
goœcie: sekretarz Gminy
Brañsk p. Wojciech Jakubow-
ski, ks. Walenty Wojtkowski,
proboszcz z Domanowa i ks.
prawos³awny Jerzy Charyto-
niuk, którzy wyra¿aj¹c radoœæ

Spotkanie z Cz³owiekiem modlitwy
– Janem Paw³em II w gimnazjum w Glinniku

ze wspólnej modlitwy nie
szczêdzili nam pochwa³.   Wtó-
rowa³a im pani Genowefa
Mazur nasza „szkolna babcia”
i poetka.  Ona podzieli³a siê
swoj¹ twórczoœci¹ specjalnie
przygotowan¹ na to  œwiêto-
wanie. Potem nadszed³ czas
na  „kawiarenkê” gustownie
zaaran¿owan¹  przez KSM-
owiczki, z  wyœmienitym cia-
stem przygotowanym przez
nasze mamy, dziêki którym
mogliœmy finansowo wesprzeæ
podopiecznych ze  Szko³y
Sióstr Misjonarek w Lusace.

      Dzieñ Patrona by³
dla nas wszystkich bardzo
wa¿nym i ta niesamowita at-
mosfera z nim zwi¹zana bê-
dzie z pewnoœci¹ d³ugo nam

towarzyszyæ…  Mamy te¿
nadziejê, ¿e s³owa JP II „Jeœli
naprawdê chcecie pod¹¿yæ za
Chrystusem, jeœli chcecie, aby
wasza mi³oœæ do Niego wzra-
sta³a i nabiera³a powagi musi-
cie byæ wierni modlitwie. Mo-
dlitwa jest kluczem do ¿ycia
w  Chrystusie” na d³ugo za-
padn¹ w pamiêci uczestników
tego podnios³ego wydarzenia.

Tekst: Aneta Nieœcior,

wiceprezes SK KSM

Zdjêcia: Karol Suszko, SK

KSM

W dniu 03.11.2011 r. w Zespole Szkó³ Nr 1 im. Marsza³-
ka Józefa Klemensa Pi³sudskiego w Bielsku Podlaskim odby³
siê V Konkurs Pieœni Patriotycznej Szkó³ Gimnazjalnych i Po-
nadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego. Honorowy patronat
Konkursu obj¹³ i ufundowa³ nagrody Starosta Bielski dr in¿.
S³awomir Jerzy Snarski. W konkursie uczestniczy³o 19 uczniów
z 10 szkó³.

Nagrodzeni:
Kategoria soliœci:

Konkurs Pieœni Patriotycznej

Miejsce Imię i nazwisko Tytuł utworu Szkoła

I Natalia Rokicka Ojczyzna
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego im.Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

II Karolina Taranta Ojczyzna
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Bielski 
Podlaskim

III Alina Nikołajuk Białe róże Zespół Szkół w Augustowie

Sebastian Jerzy Milcz Hymn Sybiraków
Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Bielsku Podlaskim

Kategoria duety:

Miejsce Imię i nazwisko Tytuł utworu Szkoła

I Anna Gul,
Magdalena Sacharczuk

Ziemio ojczysta
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego im. Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

II Ewa Lipińska,
Maksymilian Michalski

O mój rozmarynie
Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Boćkach

III Magda Szajkowska,
Joanna Sojko

Pałacyk Michla
Zespół Szkół im. Ziemi Orlańskiej 
w Orli

Patrycja Suproniuk, 
Magdalena Malinowska

Tango na głos, 
orkiestrę i jeszcze 
jeden głos

II Liceum Ogólnokształcące 
z Białoruskim Językiem Nauczania 
im. Bronisława Taraszkiewicza 

w Bielsku Podlaskim

Wyró¿nienia:
Imię i nazwisko Tytuł utworu Szkoła

Anna Niemyjska Biały krzyż
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Katarzyna Kuptel
Czy jest coś 
piękniejszego na tym 
świecie?

Zespół Szkół im. Ziemi Orlańskiej w Orli 

Konkurs

przygotowali

nauczyciele

Zespo³u Szkó³ Nr

1 w Bielsku

Podlaskim:

Ewa Dêbicka

i  Zbigniew

Rzepniewski.

„Œrednio ponad 2 600
z³otych rz¹d zabierze z naszych
portfeli w przysz³ym roku, jeœli
ziœci siê najgorszy, kryzysowy
scenariusz, który przewiduje mi-
nister finansów Jacek Rostowski
– obliczy³ portal Money.pl. Ude-
rzenie drugiej fali kryzysu mo¿e
spowodowaæ, ¿e w bud¿ecie za-
braknie nawet 25 miliardów z³o-
tych. Zdaniem ekonomistów rz¹-
dz¹cy najprawdopodobniej zde-
cyduj¹ siê na podniesienie sk³a-
dek ubezpieczeniowych i podat-
ków.”

„Money.pl”  10.11.2011.

PRZECZYTANE
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We wtorek 18 paŸ-
dziernika w sali konferencyj-
nej Bia³owieskiego Parku Na-
rodowego  spotkali siê uczest-
nicy Szkolnego Programu Eko-
zespo³ów na dorocznym pod-
sumowaniu swojej pracy.

- Program szkolnych
ekozespo³ów ma ju¿ swoj¹
wieloletni¹ tradycjê  – komen-
tuje Gra¿yna Kowalczyk, ko-
ordynator regionalny progra-
mu – dziesiêæ lat temu, kiedy
program kie³kowa³ w Polsce,
w szko³ach nie mówi³o siê
jeszcze tak du¿o o zagro¿e-
niach œrodowiska naturalnego.
Pierwsi uczestnicy s¹ dziœ do-
ros³ymi ludŸmi i oni dokonuj¹
wyborów dotycz¹cych m. in.
dzia³añ wywieraj¹cych wp³yw
na œrodowisko naturalne

Koordynatorem krajo-
wym programu jest Fundacja
GAP Polska, bêd¹ca czêœci¹
miêdzynarodowej inicjatywy
ekologicznej Global Action
Plan International, zrzeszaj¹-
cej kilkanaœcie narodowych
Fundacji GAP. Bia³owieski
Park Narodowy jest koordy-
natorem regionalnym (woje-
wódzkim) programu.

Podsumowanie Ekozespo³ów w województwie podlaskim
Bia³owieski Park Naro-

dowy bêd¹c orêdownikiem
zrównowa¿onego rozwoju i
jak najbardziej skutecznej
ochrony œrodowiska m.in. po-
przez dzia³ania zmierzaj¹ce do

korzystania  z energetyki przy-
jaznej œrodowisku, z pe³nym
przekonaniem w³¹cza siê do
ogólnopolskiej akcji – dodaje
Gra¿yna Kowalczyk – cieszy-
my  siê z tego, ¿e otrzymuje-
my odzew ze strony placówek
oœwiatowych le¿¹cych w na-
szym s¹siedztwie. Do tej pory
w programie wziê³o udzia³ kil-
ka tysiêcy m³odych ludzi.
Zgodnie ze star¹ zasad¹ mó-

wi¹c¹ o tym, ¿e czym skorup-
ka za m³odu nasi¹knie, tym na
staroœæ tr¹ci, owoce tego pro-
gramu bêdziemy zbieraæ w
przysz³oœci.

W minionym roku ha-

s³em pod, którego egid¹ pra-
cowa³y ekozespo³y by³o
„Oszczêdzam energiê-chroniê
klimat”. Kampanie realizowa-
ne w poszczególnych placów-
kach zosta³y poddane ocenie
konkursowej. W etapie woje-
wódzkim przyznano piêæ rów-
norzêdnych nagród. Otrzyma-
³y je placówki nastêpuj¹ce:

1. Przedszkole nr 3 z
Oddzia³ami Integracyjnymi w

Hajnówce
2. Przedszkole nr 5 z

Oddzia³ami ¯³obkowymi w
Hajnówce

3. Zespó³ Szkó³ w Na-
rewce- klasy III szko³y pod-
stawowej

4. Szko³a Podstawowa
nr 4 przy Zespole Szkó³ im. A.
Mickiewicza w Bielsku Pod-
laskim-klasy VI

5. Gimnazjum nr 2 przy
Zespole Szkó³ im. A. Mickie-
wicza w Bielsku Podlaskim

Warto podkreœliæ, ¿e
Przedszkole nr 3 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi w Hajnów-
ce zdoby³o te¿ trzeci¹ nagro-
dê w konkursie ogólnopol-
skim.

W uroczystoœciach
podsumowuj¹cych program
wziê³o udzia³ oko³o 150 osób
Pojawili siê przedstawiciele
wiêkszoœci placówek bior¹-
cych udzia³ w kampanii,  za-
proszeni goœcie z nadleœnictw
Bia³owie¿a i Hajnówka, a tak-
¿e dyrekcja i pracownicy Bia-
³owieskiego Parku Narodowe-
go. Zaprezentowano prezen-
tacje dotycz¹ce dwóch przy-
k³adowych kampanii – nagro-

dzonej w konkursie ogólnopol-
skim kampanii Przedszkola nr
3 w Hajnówce i Gimnazjum nr
2 w Bielsku Podlaskim. Eko-
logiczne przes³anie mia³y rów-
nie¿ w wystêpy artystyczne
dzieci i m³odzie¿ z Przedszko-
la nr 3 w Hajnówce, Przed-
szkola nr 5 w Hajnówce, Ze-
spo³u Szkolno – Przedszkolne-
go w Narwi, Gimnazjum nr 2
w Bielsku Podlaskim. Ucznio-
wie Szko³y Specjalnej w Haj-
nówce przygotowali dla
wszystkich quiz ekologiczny, a
z Zespo³u Szkó³ w Narewce
– „rabatê kwiatow¹” wyko-
rzystuj¹c¹ odpady, która zdo-
bi³a salê podczas uroczystoœci.

Na zakoñczenie spo-
tkania rozdano nagrody za
najciekawsze dzia³ania pro-
ekologiczne realizowane w
ramach kampanii „Oszczê-
dzam energiê-chroniê klimat”
w roku szkolnym 2010/2011.
Uczestnicy spotkania mieli
tak¿e mo¿liwoœæ zwiedzenia
muzeum Przyrodniczo-Leœne-
go BPN.

Mateusz Gutowski

Ireneusz Zacharewicz –

autor zdjêæ

Niedawno obchodzili-
œmy Narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci, obchodzone co
roku 11 listopada, dla upamiêt-

nienia odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³oœci w 1918
roku, po 123 latach zabo-
rów.““Pierwsze wydarzenie,
które poœwiêcone by³o rocz-
nicy, to uroczysta akademia,
która odby³a siê w kinie
„¯ubr” 9 listopada. Wyst¹pili
na niej: uczniowie Zespo³u
Szkó³ Leœnych im. Leœników
Polskich pod kierunkiem pani
Joanny Romaniuk, Chór Le-
œników Bia³owieskich, zespó³
„Ruczajok” prowadzony przez
pana Marka Zubryckiego oraz
ko³o teatralne dzia³aj¹ce przy
Bia³owieskim Oœrodku Kultu-

ry prowadzone przez pani¹
Annê Dulko. Uroczystoœæ cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem mieszkañców Bia³owie-

¿y. Juz nastêpnego dnia ko³o
teatralne Bia³owieskiego
Oœrodka Kultury da³o tak¿e
wystêp dla nauczycieli i
uczniów Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego w Bia³owie-
¿y.“Kolejna czêœæ uroczysto-
œci mia³a miejsce 11 listopada
pod pomnikiem marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego. Oprócz
mieszkañców naszej miejsco-
woœci, pojawi³y siê równie¿
delegacje z bia³owieskich za-
k³adów – Urzêdu Gminy w
Bia³owie¿y, Bia³owieskiego
Parku Narodowego, Nadle-
œnictwa Bia³owie¿a, Zespo³u

Œwiêto Niepodleg³oœci w Bia³owie¿y
Szkó³ Leœnych im. Leœników
Polskich, Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego, Instytutu Ba-
dania Ssaków Polskiej Akade-
mii Nauk, Bia³owieskiej Stacji
Geobotanicznej Wydzia³u Bio-
logii UW – które z³o¿y³y wieñ-
ce pod pomnikiem. Podnio-
s³oœæ uroczystoœci podkreœla-
³y pieœni patriotyczne wykony-
wane przez Chór Leœników
Bia³owieskich oraz poczty
sztandarowe wystawione
przez Bia³owieski Narodowy
oraz Technikum Leœne w Bia-
³owie¿y.“Organizatorami tego-
rocznych obchodów by³ Urz¹d
Gminy w Bia³owie¿y, Zespó³
Szkó³ Leœnych im. Leœników

Polskich oraz Bia³owieski
Oœrodek Kultury.

Mateusz Gutowski

Dla naszych czytelników m³odszego pokolenia te nazwi-
sko mówi niewiele lub nic, je¿eli nie s¹ kibicami boksu. Ci nato-
miast, którzy pamiêtaj¹ czym by³a polska szko³a boksu, wes-
tchn¹ z ¿alem. Niezapomniani bokserzy – Kukier, Olech, Gru-
dzieñ, Kasprzyk, Kulej, Pietrzykowski, Walasek, Drogosz i inni
– pokazywali w ringu, czym by³a polska szko³a boksu, stworzo-
na przez legendarnego trenera Feliksa Stamma. Szczytem pol-
skiej szko³y boksu by³y Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku w
Tokio, gdzie Józef Grudzieñ, Jerzy Kulej i Marian Kasprzyk
zdobyli z³ote medale, a polscy piêœciarze w 12 walkach zdobyli
³¹cznie 7 medali !

Wróæmy do pamiêci o Tadeuszu Walasku. Znakomity
bokser wagi œredniej, stoczy³ wiele niezapomnianych walk, za-
wsze prezentuj¹c techniczn¹ maestriê. Na Igrzyskach Olimpij-
skich w Rzymie, 5 wrzeœnia 1960 roku, Tadeusz Walasek wy-
szed³ do walki fina³owej o z³oty medal. Przeciwnikiem by³ Ame-
rykanin Eddie Crook jr (póŸniejszy bohater z Wietnamu). Wa-
lasek zdecydowanie w tej walce mia³ przewagê, walczy³ piêk-
nie, niemniej jednak sêdziowie wskazali 2 : 3 na Amerykanina.
Kibice w Pallazzo dello Sport rozpêtali istne piek³o. Gwizdy,
tupanie i okrzyki nie pozwoli³y na rozpoczêcie nastêpnej walki
przez ponad 45 minut, walczyæ mia³ Zbigniew Pietrzykowski z
Cassiusem Clayem (znanym póŸniej jako Muhammed Ali ).

W Polsce telewizja nie by³a wówczas ogólnie dostêpna
(tylko milion odbiorników), ludzie ten mecz ogl¹dali zbiorowo, u
znajomych, s¹siadów – i co tu du¿o mówiæ – dostali sza³u.

„Przegl¹d Sportowy” zainicjowa³ wœród czytelników
akcjê ufundowania Walaskowi z³otego medalu. Ludzie nadsy-
³ali monety, obr¹czki, a nawet... z³ote zêby. Warszawski jubiler
Stanis³aw Syrzycki odla³ z czystego z³ota replikê medalu olim-
pijskiego, który wrêczono Walaskowi na balu mistrzów sportu.
Takie to by³y czasy i tacy kibice.

Tadeusz Walasek to równie¿ trener ostatniego polskiego
z³otego medalisty w boksie, Jerzego Rybickiego. Tadeusz Wa-
lasek zmar³ 5 listopada br. w wieku 75 lat.                    ( piw)

Zmar³ Tadeusz Walasek
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Pose³ Jaros³aw Zieliñ-
ski na konferencjê prasow¹
„Priorytety mojej aktywno-
œci poselskiej w rozpoczyna-
j¹cej siê VII kadencji Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej”
(31.10)

*

Bia³owieski Park na-
rodowy na uroczysty fina³
Wojewódzkiej Olimpiady
Ekologicznej (17.11)

*

Marsza³ek Woje-
wództwa Podlaskiego na
konferencje prasow¹ po-
œwiêcon¹ bud¿etowi woje-
wództwa na rok 2012
(22.11)

*

Urz¹d Marsza³kowski
na Sesjê M³odzie¿y (24.11)

*

Hajnowski Dom Kul-
tury na otwarcie wystawy
XVIII Przegl¹du Sztuki Nie-
profesjonalnej Ziemi Haj-
nowskiej _ Hajnówka 2011.
(27.11)

*

P r z e w o d n i c z ¹ c y
Rady Miasta Bielsk Podla-
ski na XIV Sesje Rady Mia-
sta (29.11)

*

Marsza³ek Woje-
wództwa Podlaskiego na
uroczyste wrêczenie stypen-
diów uzdolnionym uczniom
(29.11)

Z inicjatywy bia³ostockich nauczycielek jêzyka rosyjskie-
go Aliny Kazimierowicz z Publicznego Gimnazjum nr 6 z Od-
dzia³ami Dwujêzycznymi  i Beaty Reczko z XI Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego odby³ siê 19 listopada Wojewódzki Konkurs
Piosenki Rosyjskiej pt. „Piosenki z kapelusza”.

Do konkursu zg³osi³o siê 36 uczestników (soliœci i zespo-
³y wokalne) z 17 szkó³ województwa podlaskiego, m.in. z Au-
gustowa, Bia³egostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, £omzy,
Nieckowa, Wojewodzina i Zambrowa. Zaprezentowali w jêzy-
ku rosyjskim piosenki popularnych rosyjskich wykonawców.

Jury przyzna³o trzy pierwsze miejsca i osiem wyró¿nieñ.
Najlepsza okaza³a siê uczennica VII LO w Bia³ymstoku – Mi-
lena Kobyliñska, II miejsce zajê³a Anna Zawadzka z XI LO w
Bia³ymstoku a III – Anita Jab³uszewska z II LO w Bielsku
Podlaskim.                                                                      (w)

13 listopada 2011 roku
odby³ siê szósty a zarazem
ostatni w tym roku Bia³oruski
Festyn z cyklu „I TAM
¯YWUÆ LUDZI”. Tym ra-

zem Stowarzyszenie Muzeum
i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej
w Hajnówce odwiedzi³o Gmi-
nê Kleszczele. Nowo wyre-
montowana œwietlica w To-
porkach ledwie pomieœci³a
mieszkañców wsi, a jest to
du¿a wieœ, liczy ponad 80 nu-
merów domów.

Na pocz¹tku wyst¹pi³
œpiewaczy zespó³ RUCZA-
JOK z Bia³owie¿y, któremu na

Toporki - I TAM ¯YWUÆ LUDZI
akordeonie przygrywa³ za³o-
¿yciel zespo³u Marek Zubryc-
ki. Nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ
KALINKI z Bia³egostoku –
piêknych dziewczyn pod kie-

runkiem Mariusza Choru¿ego,
którzy zaœpiewali piosenki ze
swej najnowszej p³yty. Na-
stêpnie przyszed³ czas na in-
strumentalny mêski folk / roc-
kowy zespó³ o oryginalnych
aran¿acjach ludowych piose-
nek NARWA z Narwi. A na
koniec zagra³ ART. PRONAR
z Narwi, który w niezast¹pio-
ny sposób bawi publicznoœæ.
Ciekawostk¹ jest, ¿e zespó³

ten w 2011 roku zaj¹³ I miej-
sce w przegl¹dzie Piosenka
Bia³oruska wykonuj¹c pieœñ
„Bie³aja Ruœ”.

Na festynie tradycyjnie
prezentowa³o siê tak¿e stoisko
Muzeum i Oœrodka Kultury
Bia³oruskiej z aktualn¹ a nie-
kiedy antykwaryczn¹ litera-
tur¹ bia³oruskojêzyczn¹ oraz
wyrobami rêkodzie³a ludowe-
go.

Dyrektor Muzeum -
Tomasz Tichoniuk - przekaza³
podziêkowania „za przychyl-
noœæ w rozwój kultury bia³o-
ruskiej mniejszoœci narodowj”
oraz pami¹tkowe albumy fo-
tograficzne „Podlasie w obiek-
tywie”- najnowsze wydaw-
nictwo Muzeum – Burmistrzo-
wi Miasta Kleszczele Irenie
Niegierewicz, oraz Dyrektoro-
wi Miejskiego Oœrodka Kul-
tury w Kleszczelach Leono-
wi Aleksiejukowi.

Burmistrz Miasta
Kleszczele tak¿e przygotowa-
³a mieszkañcom Toporków
atrakcjê - konkurs wiedzy o
gminie. Trzeba przyznaæ, ¿e

uczestnicy dobrze znaj¹ swój
region, na koniec ka¿dy
uczestnik otrzyma³ upominek.

Festyn prowadzi³y
dwie niezast¹pione konferan-
sjerki Mariola German i Pau-
lina Pawluczuk. Festyn w To-
porkach zorganizowany zosta³
we wspó³pracy z Miejskim

Oœrodkiem Kultury i Urzêdem
Miejskim w Kleszczelach.

Jak ju¿ wspomnia³am
na pocz¹tku, by³ to ostatni fe-
styn tego roku. Podsumowu-
j¹c, w szeœciu gminach bia³o-
ruskie pieœni i bia³oruska kul-
tura o¿ywia³a wsie, w których

TE¯ ̄ YJ¥ LUDZIE. A by³y
to: Janowo (gm. Narew), Œwi-
noroje (gm. Narewka), Woj-
nówka (gm. Dubicze Cer-
kiewne), Klejniki (gm. Klesz-
czele), Bobrówka (gm. Cze-
remcha), oraz Toporki (gm.
Kleszczele). W sumie wyst¹-
pi³o 13 ró¿nych zespo³ów ba-

wi¹c publicznoœæ do póŸnego
wieczoru.

Festyny zrealizowano
dziêki dotacji Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administra-
cji.

AgnieszkaTichoniuk

Fot. Bogus³awa Czarkowska

ZAPROSILI NAS ... Piosenka z kapelusza

Zarz¹d Województwa pod przewodnictwem marsza³ka
Jaros³awa Dworzañskiego podj¹³ we wtorek 15 listopada de-
cyzjê o og³oszeniu kolejnego naboru wniosków w ramach Re-
gionalego Programu Operacyjnego - Dzia³ania 3.2 (Wsparcie
inwestycyjne przedsiêbiorstw z bran¿y turystycznej). Na ten
cel przeznaczona zostanie równowartoœæ ponad 11 milionów
euro.

Zarz¹d postanowi³ równie¿ og³osiæ konkursy na realiza-
cjê w przysz³ym roku projektów w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony zabytków, podtrzymywania tradycji narodowej, pielê-
gnowania polskoœci itp., a tak¿e dzia³añ na rzecz mniejszoœci
narodowych. Przeznaczy³ na to kwotê 855 tysiêcy z³otych.
Nastêpny konkurs – na drugie pó³rocze – og³oszony zostanie
wiosn¹. Wówczas bêdzie do podzia³u 345 tysiêcy z³otych.

Ponadto Zarz¹d postanowi³ przyznaæ piêæ Odznak Ho-
norowych Województwa Podlaskiego. Zgodnie z rekomenda-
cjami kapitu³y, która rozpatrywa³a wnioski - indywidualne od-
znaki otrzymaj¹: Miko³aj Charkiewicz  za innowacyjn¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, nowoczesne zarz¹dzanie i promowanie spo-
³ecznie odpowiedzialnego biznesu oraz Roman Zbigniew En-
gler za wyró¿naj¹c¹ siê dzia³alnoœæ akademick¹, promowanie i
podnoszenie poziomu edukacji na terenie województwa, a tak-
¿e za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹.

Pan Charkiewicz jest za³o¿ycielem i w³aœcicielem firmy
ChM, specjalizuj¹cej siê w wytwarzaniu nowoczesnych narzê-
dzi i urz¹dzeñ medycznych, w tym implantów. Eksportuje wy-
roby do wielu krajów œwiata. Zatrudnia obecnie ponad 300 osób.

Pan Engler jest za³o¿ycielem i  rektorem Wy¿szej Szko³y
Agrobiznesu w £om¿y, kszta³cacej na wysokim poziomie ka-
dry dla rolnictwa.

Odznaki honorowe przyznane zosta³y równie¿: Podla-
skiemu Regionowi zwi¹zku „Solidarnoœæ” za wybitne zas³ugi
w walce o wolnoœæ i demokracjê, „Gazecie Wspó³czesnej” za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ i spo³eczn¹ oraz udzia³ w
budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego, Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych za dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i chroni¹c¹
œrodowisko.                                                                      JK

Nowe konkursy
i odznaki honorowe

Korea Pó³nocna zmaga siê z powa¿nym kryzysem ¿ywnoœcio-
wym. Ponad 6 mln mieszkañców Korei Pó³nocnej zagro¿onych jest chro-
nicznym niedo¿ywieniem. Brak bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dotyka
szczególnie prowincje le¿¹ce na pó³nocny i wschodzie kraju. Ze wzglêdu
na zaostrzaj¹cy siê kryzys racje ¿ywnoœciowe dystrybuowane przez pañ-
stwo, stanowi¹ce g³ówne Ÿród³o po¿ywienia dla trzech czwartych miesz-
kañców pó³nocnej czeœæ kraju, zosta³y drastycznie zmniejszone: z 400 g
zbó¿ na osobê na dzieñ w kwietniu do 150 g zbó¿ (równowartoœæ miski
ry¿u) na osobê na dzieñ w czerwcu. Stanowi to jedn¹ pi¹t¹ œredniego
zapotrzebowania kalorycznego na dzieñ.

Najbardziej poszkodowane w tej sytuacji s¹ dzieci, kobiety w ci¹-
¿y i kobiety karmi¹ce, osoby starsze, niepe³nosprawne, niezdolne do pra-
cy oraz du¿e rodziny z niewielkim odsetkiem zatrudnionych osób.

Pomoc ¿ywnoœciowa dostarczana do rejonu Hamhung bêdzie œci-
œle monitorowana przez pracownika PAH. Ca³oœæ dzia³añ pomocowych
bêdzie tak¿e skoordynowana z ogólnym planem Œwiatowego Programu
¯ywnoœciowego (ang. WFP).

Wspieraj kampaniê PAH „Œwiat bez g³odu”: Wp³aæ dowoln¹ kwotê
na konto BPH SA 76 1060 0076 0000 3310 0019 0926 lub BPH 91 1060
0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Korea”.

Polska Akcja Humanitarna uruchomi³a zbiórkê

na rzecz pomocy ¿ywnoœciowej dla Korei Pó³nocnej
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Jeszcze w grudniu br w Galerii im. Tamary So³oniewicz
w Narewce czynna bêdzie poplenerowa wystawa malarstwa.

Plenery odbywa-
³y siê w Narew-
ce, Lewkowie i w
Siemianówce.

Ekspozy-
cja sk³ada siê z
prac malarzy ar-
tystów Micha³a i
Igora  Janczu-
ków, Maliny Naj-
dek, Piotra Gaga-

na, El¿biety i Aleksandra Grzybków, Katarzyny Sinkiewicz, Be-
reniki Podruckiej-Tacza³y, Tadeusza Kry¿añskiego, Tomaza
Œwierbutowicza, Marty Andaly i kazmierza Jurgielañca oraz
rzeŸb Wiktora Kabaca i Teresy Œwierbutowicz.

Najbardziej spodoba³y mi siê obrazy Micha³a i Igora Jañ-
czuków, Tomasza Œwierbutowicza, Tadeusza Krzy¿¹ñskiego,
Piotra Gagana i Kazimierza Jurgielañca. Ich obrazy przepojo-
ne s¹ swoistym tutejszym klimatem puszczañskim. Malarzy za-
fascynowa³y stare wsie i urokliwe zak¹tki krajobrazu. Najczê-
œciej malowany jest przez nich pejza¿. Ziemia Narewkowska
urzeka wielkoœci¹ otaczaj¹cego, wszechogarniaj¹cego auten-
tycznego piêkna.

 Zachêcam do obejrzenia tej najnowszej wystawy i
wszystkich innych obrazów zgromadzonych w Galerii przez 10
lat.                                                                                   (jc)

Do dziœ na terenie gmi-
ny Narewka zachowa³a siê tu
i ówdzie specyficzna drewnia-
na budowa wsi. Spotkaæ j¹
mo¿na m.in. w Lewkowie
Nowym. Architektura tych
drewnianych domów miesz-
kalnych jest prosta. S¹ one
pokryte dwuspadowymi da-
chami. Wiele z nich ma naro-
¿a, okiennice i nadokienniki, a
w szczytach ma³e okienka.

W so³ectwie Lewkowo
Nowe s¹ jeszcze 43 drewnia-
ne domy. Od 1965 roku pod
rozbiórkê posz³o piêtnaœcie.
Sta³y one szczytem do ulicy.
Niektóre mia³y piêkne ganki z
³aweczkami. Na podwórkach
sta³y drewniane studnie z ¿ura-
wiami.

Dziœ piêknie odnowio-
nych jest dziesiêæ drewnia-
nych domów. Zatroszczyli siê
o nie spadkobiercy po rodzi-
cach. W paŸdzierniku br. je-
den z tych domów w centrum
wsi w³aœciciel wystawi³ na

Galeria zaprasza Drewnianych domów w Lewkowie Nowym ju¿ siê nie buduje

Losy drewnianych domów

Spotkanie plenerowe 2011

Dom Miko³aja Go³ubowskiego w Lewkowie Nowym

sprzeda¿. Ciœnie siê taka re-
fleksja. Dopóki  w tych maj¹-
cych po 80 i wiêcej lat drew-
nianych domach mieszkaj¹ lu-
dzie, to te domy stoj¹. Jak w³a-
œciciele poumieraj¹, to i ich
domy opuszczone i zaniedba-
ne szybko kruszy czas. Od-
chodz¹ starzy ludzie a wraz z
nimi swój ¿ywot koñcz¹ ich
stare domy. M³odzi nastêpcy
albo  buduj¹ na ich miejscu
nowe  murowane, albo po roz-
biórce to miejsce zarasta

traw¹   i dzikimi chaszczami.
Czy ktoœ z m³odych ludzi w
Lewkowie  pamiêta miejsca,
gdzie sta³y zabudowania Pa-
³eckich, Zakrzewskich, Zofii
Charkiewicz, Trofima Nie-
œcieruka, W³odzimierza Cie³u-
szeckiego czy kowala Skiep-
ki? Wszelki œlad po ich domach
zagin¹³. Sylwetki postaci i
miejsca ich bytowania zacho-
wa³y siê jeszcze w mojej pa-
miêci.

tekst i zdjêcia: Jan Cie³uszecki

W listopadzie br. w
gminie Narewka oddano do
u¿ytku trzy poczekalnie na
przystankach autobusów: w
Lewkowie Starym, Nowej
£uce i w Olchówce. W zi-
mie bêd¹ one szczególnie
przydatne dla oczekuj¹cych
na „swój” autobus. Mo¿na
bêdzie schroniæ siê przed
deszczem lub œniegiem pod

Nowe poczekalnie
daszkiem.

Dotychczas w gminie
Narewka stylowe drewniane
poczekalnie wybudowano
m.in. w Lewkowie Nowym,
Plancie, Guszczewinie, Elia-
szukach, Siemianówce i w
Skupowie. Do koñca tego roku
wybudowany zostanie daszek
na s³upkach we wsi Œwinioro-
je.                                   (jc)

Tak g³osowali mieszkañcy powiatu hajnowskiego
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Wprawdzie gra w sza-
chy nie jest dyscyplin¹ olim-
pijsk¹, ale jako dyscyplina
sportowa niesie za sob¹ wiele
korzyœci. Uczy graczy odpo-
wiedzialnoœci, znoszenia po-
ra¿ki i dostrzegania pope³nio-
nych b³êdów. Wywiera rów-
nie¿ pozytywny wp³yw na gra-
cza, ucz¹c przewidywania i
logicznego myœlenia. Trenuje
cierpliwoœæ i pamiêæ. I w³aœnie
w tym kierunku id¹ organiza-
torzy i trenerzy tej królewskiej
dyscypliny. Czy ta gra plan-
szowa na 64 polach  zdobê-
dzie wiêksz¹ popularnoœæ u
dzieci m³odzie¿y i czy bêdzie-
my mogli powalczyæ o czo³o-
we lokaty na szczeblu pó³fina-
³ów wojewódzkich - oka¿e siê
wkrótce.  Nale¿y przypusz-
czaæ, ¿e du¿y wk³ad pracy
wniesiony przez nauczyciela
wf. ZS w Dubiczach C. W³o-
dzimierza Misiejuka i Leona
Mikulicza, obecnego trenera
sekcji szachowej w Hajnów-
ce oraz zaanga¿owanie rodzi-
ców,  musi przynieœæ po¿¹da-
ny sukces.

W bie¿¹cym roku za-
planowanych jest dwa turnie-
je szachowe. Pierwszy (dru-
¿ynowy) odby³ siê 3 listopada,
a drugi (indywidualny)
"Gwiazdkowy Turniej Szacho-
wy " odbêdzie siê 16 grud-
nia(pi¹tek)-organizator OsiR
Hajnówka.

Turniej z dnia 3 listopa-
da 2011 r odby³ siê  w Zespo-
le Szkó³ w Dubiczach Cer-
kiewnych. By³y to zawody na

"STOLIKOWA GRA SPORTOWA"
FINA£  POWIATU HAJNOWSKIEGO W SZACHACH

W KAT.SP i PG dziewcz¹t i ch³opców
szczeblu powiatu hajnowskie-
go.  W zawodach uczestniczy-
³o 68 uczniów i uczennic ze
szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Rozgrywki mia³y
charakter dru¿ynowy. Dru¿y-
na sk³ada³a siê z trzech za-
wodników i ka¿dy z nich roz-
grywa³ tylko jeden mecz na
pierwszej, drugiej lub trzeciej

szachownicy. Maksymalnie
przy jednym meczu dru¿yna
mog³a uzyskaæ 3 punkty. O
zwyciêstwie reprezentacji
szko³y decydowa³a wiêksza
iloœæ zdobytych punktów.

Rozegrano max 5 rund
przy 24 szachownicach. Naj-
lepiej zaprezentowali siê  go-
spodarze, którzy w trzech ka-
tegoriach zdobyli z³ote meda-
le.

Szko³y podstawowe:

Dziewczêta:

I miejsce
SP DUBICZE C – 6,0

pkt. Opiekun-W³odzimierz
Misiejuk; Sk³ad: Natalia
Krawczyk, Gosia Nazaruk,
Natalia Niewiadomska)

II miejsce
SP NAREW - 5,0 pkt.

Opiekun-Jerzy Kopiejczyk;
Sk³ad: Natalia Komar, Karoli-
na Ostapkiewicz, Eliza ̄ akie-
wicz

III miejsce
SP NOWOKORNI-

NO – 3,0 pkt.  Opiekun-Joan-
na Weremczuk; Sk³ad: Emilia

Masalska, Wioletta Treszczot-
ko, Joanna Romaniuk

IV miejsce
SP 5 HAJNÓWKA –

1,0 pkt.
Ch³opcy:

I miejsce
SP DUBICZE C.  - 9,5

pkt. C.  Opiekun-W³odzimierz
Misiejuk; Sk³ad: Daniel Andro-
siuk, £ukasz Niewiadomski,
Adam Troc

II miejsce
SP NAREW – 9,0 pkt.

Opiekun – Jerzy Kopiejczyk;
Sk³ad: £ukasz Predko, Andrzej
Sosnowski, B³a¿ej Szuliñski

III miejsce
SP NOWOKORNI-

NO – 8,5 pkt. Opiekun – Jo-

anna Weremczuk; Sk³ad: Ma-
rek Moroz, Tomasz Selwesiuk,
Jakub Kraœko

IV miejsce
SP 5 HAJNÓWKA –

8,5 pkt
V  miejsce
 SP 6 HAJNÓWKA –

7,0 pkt.
VI miejsce
SP DUBINY            –

6,0 pkt.
Szko³y gimnazjalne:

Dziewczêta:

I  miejsce
PG DUBICZE C. – 2,0

pkt. Opiekun-W³odzimierz Mi-
siejuk; Sk³ad: Maria Kraw-
czyk, Karolina Misiejuk, Juli-
ta Karpiuk, rez.Dominika Kar-
piuk

II  miejsce
PG 1 HAJNÓWKA –

1,0 pkt. Opiekun-Andrzej Do-
wnarowicz; Sk³ad: Krystyna
Sebesiuk, Gabriela Stachura,
Natalia Wasiluk

Ch³opcy:

I miejsce
PG  DUBINY - 9,0

pkt.Opiekun – Miros³aw Koj-
³o; Sk³ad: Tomasz Moroz,
Grzegorz Aleksiejczuk, Marek
Samociuk

II miejsce
PG  NAREW  - 7,0

pkt.(Opiekun – Jerzy Kopiej-
czyk; Sk³ad: Micha³ Koz³ow,
Kacper Pogorzelski, Janusz
Kie³baszewski)

III miejsce
PG DNJB HAJNÓW-

KA – 5,5 pkt. Opiekun – Ire-
na Grygoruk; Sk³ad: Marcin

BereŸniak, £ukasz Lewczuk,
Tomasz Nikiciuk

IV miejsce
PG 1 HAJNÓWKA –

5,0 pkt.
V miejsce
PG DUBICZE C.      -

3,5 pkt.
Sêdziami zawodów byli:

W³odzimierz Misiejuk i Janusz
Ludwiczak.

Medale ufundowa³o
Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce.

Organizator tj. Powia-
towy Szkolny Zwi¹zek Spor-
towy w Hajnówce dziêkuje:

Wójtowi Gminy Dubi-
cze C. -Leonowi Ma³aszew-
skiemu za ufundowanie pu-
charów i dyplomów dla najlep-
szych dru¿yn oraz udzia³ w
dekoracji,

 Dyrektorce ZS w Du-
biczach C. - Bo¿enie Markie-
wicz za udostêpnienie sali gim-
nastycznej do zawodów  oraz
zakup 9 szachownic na ten cel,

Dyrektorce GOKSiR –
Jolancie Socha za ufundowa-
nie bezp³atnych obiadów
uczestnikom i opiekunom dru-
¿yn.

Do fina³ów gupy po³u-
dniowej, które odbêd¹ siê w
SP Wasilków awansowa³y:
SP dziewczêta:
SP Dubicze C. i SP Narew;
SP ch³opców:
SP Dubicze C.
PG dziewczêta:
PG Dubicze;
PG ch³opcy:
G  Dubiny

Janusz Ludwiczak

gm. Bia³owie¿a

Barbara Kudrycka (PO) – 152 g³.Eugeniusz Czykwin
(SLD) – 147 g³, Elzbieta Laprus  (PiS) – 74 g³.,

gm. Czeremcha

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 216 g³., Micha³ Karpowicz
(SLD) – 106 g³., Barbara Kudrycka (PO) – 999 g³.

gm. Czy¿e

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 277 g³., Jaros³aw Matwie-
juk – (SLD) – 124 g³., Robert Tyszkiewicz (PO) – 71 g³.

gm. Dubicze Cerkiewne

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 178 g³., Jaros³aw Matwie-
juk (SLD) – 84 g³., Barbara Kudrycka (PO) – 32 g³.

Hajnówka miasto

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 1673 g³., Barbara Kudryc-
ka (PO) – 844 g³., Jaros³aw Matwiejuk (SLD) – 740 g³.,

Hajnówka gm.

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 440 g³., Jaros³aw Matwie-
juk (SLD) – 136 g³., Robert Tyszkiewicz (PO) – 116 g³.

Kleszczele miasto i gmina

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 314 g³., Barbara Kudrycka
(PO) – 64 g³., Robert Tyszkiewicz (PO) – 63 g³.

Narew gm.

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 299 g³., Jaros³aw Matwie-
juk (SLD) – 174 g³., Barbara Kudrycka (PO) – 100 g³.

Narewka gm.

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 329 g³., Jaros³aw Matwie-
juk (SLD) – 171 g³., Barbara Kudrycka (PO) – 110 g³.

Powiat  hajnowski

Eugeniusz Czykwin (SLD) – 3 873 g³., Jaros³aw Ma-
twiejuk (SLD) – 1 610 g³., Barbara Kudrycka (PO) – 1509 g³.,
Robert Tyszkiewicz (PO) – 1247 g³., Adam Rybakowicz (Ruch
Palikota) – 760 g³.

Liderzy w poszczególnych gminach
powiatu hajnowskiego Pani

Katarzynie

Stepaniuk
sekretarzowi

Kapitu³y Plebiscytu

„Najpopularniejszy

Sportowiec Ziemi

Bielskiej” serdeczne

¿yczenia imieninowe

sk³adaj¹

Kapitu³a Plebiscytu

i zespó³ redakcyjny

„Wieœci Podlaskich”



WIEŒCI  PODLASKIE  -  Niezale¿ne Pismo Lokalne

Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.                                    Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2,  16-001 Kleosin

Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch (kom. 531 530 691)  Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki (kom. 692 899 593),  Redaktor: Wies³aw Soko³owski (kom. 601 724 296).
Stale wspó³pracuj¹: Micha³ Iwaniuk, Jerzy Iwañczuk, Wiaczes³aw Kucharenko, Teresa Modzelewska, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

  ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca” spó³ka z o.o., 15 – 092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1 - IVp., Prezes: Wies³awa ¯ywolewska.
tel. 85 653 76 51, 85 743 55 16, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl,    www.wiescipodlaskie.pl,    Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

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

8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie

Poszukujemy do sprzeda¿y domów na

wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-

lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,

a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-

¿y twej nieruchomoœci.

Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


