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14 grudnia w Zespole Szkó³ z Dodatkow¹
Nauka Jêzyka Bia³oruskiego w Hajnówce spo-
tkali siê dzia³acze spó³dzielczoœci, m³odzie¿
szkolna zainteresowana udzia³em w turnieju i

konkursie, nauczyciele i dyrektorzy szkó³. Nie-
sprzyjaj¹ce warunki pogodowe sprawi³y, ¿e in-
auguracja - przygotowana doskonale - pod wzglê-
dem organizacyjnym – mimo ciê¿kiej choroby
przez pomys³odawcê Turnieju, jednoczeœnie prze-
wodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Hiero-
nima Wawrzyñskiego, mia³a skromniejszy prze-
bieg ni¿ w ubieg³ym roku.

Kolega Hieronim, który z powodu choro-
by nie móg³ osobiœcie uczestniczyæ w inaugura-
cji by³ z nami duchowo i powita³ zebranych, a
jego telefoniczne wyst¹pienie zosta³o nagrodzo-
ne rzêsistymi brawami.

Dotychczasowe piêcioletnie doœwiadczenia

Inauguracja VI Turnieju Wiedzy o Spó³dzielczoœci Bankowej i II konkursu historycznego „Odkrywcy historii spó³dzielczoœci w regionie”

£¹czyæ tradycjê z nowoczesnoœci¹
potwierdzaj¹ potrzebê poznawania – i odk³amy-
wania – historii polskiej spó³dzielczoœci. Spó³-
dzielcze idee zosta³y mocno wypaczone – naj-
pierw w okresie PRL spó³dzielczoœæ upañstwo-

wiono, a od 20 lat ró¿nej maœci naprawiacze pró-
buj¹ j¹ zlikwidowaæ, bo wed³ug nich jest to re-
likt komunizmu.

Wszystko to potwierdza potrzebê ukazywa-
nia m³odym ludziom, ¿e idee spó³dzielcze tak¿e
dzisiaj moj¹ racjê bytu, ¿e 85 letnia historia Ban-
ku Spó³dzielczego w Brañsku, 105 letnia Spó³-
dzielni Spo¿ywców „Spo³em” w Bielsku Podla-
skim czy 90 letnia PSS „Spo³em” w Hajnówce
oraz 65 lecie GS „Samopomoc Ch³opska” w Haj-
nówce to najlepszy dowód na ¿ywotnoœæ spó³-
dzielczych idei tak¿e w dzisiejszym zdominowa-
nym przez wielkie miêdzynarodowe koncerny
œwiecie.

O tym w³aœnie mówi³y w swych wyst¹pie-
niach panie: Zdzis³awa Maksymiuk – prezes BS
w Brañsku, Alina Bogdanowicz prezes PSS „Spo-
³em” w Hajnówce i Helena Lewicka – prezes GS
„Samopomoc Ch³opska” w Hajnówce.

Przyby³ych na Inauguracjê przywita³ Eu-
geniusz Saczko dyrektor szko³y a jednoczeœnie
przewodnicz¹cy Rady Miasta Hajnówka, wœród
goœci by³ tak¿e Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak.

Najbardziej zaanga¿owani w realizacjê
dotychczasowych edycji Turnieju zostali odzna-
czeni spó³dzielczymi odznakami i dyplomami.

Odznak¹ „Zas³u¿ony dla Spó³dzielczoœci
Polskiej” zostali uhonorowani: pose³ Krzysztof
Jurgiel i Ryszard Œwierczewski; listy gratulacyj-
ne Prezesa Krajowej Rady Spó³dzielczej Alfreda
Domagalskiego otrzymali: Monika Piotrowska-
S³awiñska, Jerzy Sirak i Eugeniusz Saczko.

Mi³ym akcentem bylo wrêczenie Redakcji
„Wieœci Podlaskich” przyznanego przez Wojewo-
dê Podlaskiego, Macieja ¯ywno grawertonu z

Cd. str. 6
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Kim jesteœmy?

Wed³ug definicji en-
cyklopedycznej spo³ecz-
noœæ lokalna jest „zbioro-
woœci¹  zamieszkuj¹c¹  wy-
odrêbnione, stosunkowo
niewielkie  terytorium,  w
której wystêpuj¹ silne wiê-
zi wynikaj¹ce ze wspólno-
ty interesów i potrzeb, a tak-
¿e z poczucia zakorzenienia
i przynale¿noœci do za-
mieszkiwanego miejsca.”

Czym mo¿e byæ spo-
³ecznoœæ lokalna zrozumia-
³em podczas mojej pierw-
szej  wizyty  w  Szkocji.
Mieszkaliœmy wówczas z
koleg¹ na wsi, kilkadziesi¹t
kilometrów od najbli¿szego
du¿ego miasta.  Nasz
wspólny  przyjaciel,  pra-
cownik  uniwersytetu,  za-
prosi³  nas  na comiesiêcz-
ne  spotkanie  okolicznych
mieszkañców.  Ka¿de  z
takich  spotkañ mia³o inny
charakter, a na tym akurat
prezentowano szkock¹ mu-
zykê ludow¹.

Sala  miejscowej
œwietlicy  by³a  pe³na, gdy¿
zgromadzili siê tam zarów-
no rolnicy, jak i naukowcy,
zawodowi muzycy i bu-
dowlañcy, artyœci i kierow-
cy, po prostu „miejscowi”.
Panie upiek³y specjalnie na
t¹ okazjê ciasta, by³a herba-
ta i loteria fantowa. Wszy-
scy doskonale bawili siê,
³¹cznie z nami, chocia¿ nie

BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A
Co z t¹ Puszcz¹ ?

Puszczañska wspólnota
do koñca rozumieliœmy
miejscowy dialekt.

Pomyœla³em wów-
czas, ¿e mo¿e kiedyœ docze-
kam siê takich spotkañ w
Bia³owie¿y.

Mieszkañcy gminy
Bia³owie¿a, ze wzglêdu na
jej po³o¿enie w œrodku
Puszczy,  równie¿  tworz¹
odrêbn¹  spo³ecznoœæ. Ale
chyba nie tylko ze wzglêdu
na  bariery  geograficzne
mamy poczucie  jednoœci?
Chocia¿  ró¿ni  nas wiele,
jak choæby wyznanie, wy-
kszta³cenie czy maj¹tek, to
jednak mamy podobne
marzenia.  Wszyscy  chce-
my  ¿yæ dostatnio i bez-
piecznie, pracowaæ i odpo-
czywaæ w piêknym otocze-
niu. Podobne d¹¿enia maj¹
ludzie na ca³ym œwiecie, ale
w prawdziwie demokra-
tycznych spo ³eczeñstwach
poza poczuciem wspólnoty
funkcjonuje równie¿
ogromne poczucie odpo-
wiedzialnoœci za to  co dzie-
je siê w naszej wsi czy gmi-
nie. Jest to cecha, której
nam jeszcze brakuje. £atwo
jest nam siê zjednoczyæ w
sprzeciwie, gdy¿ czujemy
siê wreszcie wolni.

Potrafimy wiêc g³o-
œno protestowaæ, ale czy je-
steœmy te¿ w stanie podj¹æ
wspóln¹ decyzjê co do lo-
sów naszego najbli¿szego
otoczenia?  Chêtnie  bierze-

my udzia³ w doraŸnych ak-
cjach, ale znacznie trudniej
jest nam myœleæ perspekty-
wicznie  i  zaplanowaæ
dzia³ania  nie tylko na naj-
bli¿sze miesi¹ce, ale te¿
lata.

Wszyscy dbamy o
Puszczê Mieszkaj¹c w
Puszczy Bia³owieskiej trud-
no nie mieæ zdania co do
kwestii ochrony tego wyj¹t-
kowego obszaru.

Jest to problem, któ-
ry czêœciej dzieli ni¿ jedno-
czy  nasz¹  lokaln¹  spo³ecz-
noœæ.

Ka¿dy z nas w jakiœ
sposób troszczy siê o miej-
scowoœæ, w którym przy-
sz³o mu ¿yæ,  niezale¿nie
od  tego  siê  tutaj  urodzi³,
czy jest jej mieszkañcem z
wyboru. Ka¿dy z nas
chcia³by aby jego „ma³a oj-
czyzna”  by³a  jak  najpiêk-
niejsza,  jak najatrakcyjniej-
sza, aby budzi³a zachwyt i
zazdroœæ innych. Puszcza
Bia³owieska jest  takim  wy-
j¹tkowym  miejscem,  nie
tylko  w  skali  Polski,  ale
te¿  Europy  i œwiata. Ale
pomimo tego, ¿e stanowi
dobro narodowe, to my
musimy o nie zadbaæ.
Puszczê  mo¿na  by  porów-
naæ  to ogromnego diamen-
tu, który jako ca³oœæ stano-
wi bezcenny skarb, który
wszyscy podziwiaj¹, cho-
cia¿ nikogo nie staæ aby

mieæ  go  na  w³asnoœæ.
Mo¿na  oczywiœcie poci¹æ
taki diament na ma³e kawa³-
ki, które bez trudu da siê
sprzedaæ, ale wówczas
zniknie coœ, co stanowi o
jego wyj¹tkowoœci  i  uni-
kalnoœci.  My,  jako spo-
³ecznoœæ lokalna, wystêpu-
jemy w roli  opiekuna  ta-
kiego  skarbu,  chocia¿  w
chwili obecnej zachowuje-
my siê krótkowzrocznie,
widz¹c tylko ma³e kawa³ki,
które da siê przeliczyæ na
pieni¹dze. Warto by jednak
zacz¹æ postrzegaæ Puszczê
jako ca³oœæ i uczyniæ
wszystko, aby sta³a siê Ÿró-
d³em dobrobytu dla ka¿de-
go z nas.

Zdecydujmy o swo-

jej przysz³oœci.

Kiedy w roku 1872
powo³ywano  Yellowstone,
pierwszy  na  œwiecie park
narodowy,  przyœwieca³a
temu przedsiêwziêciu idea,
aby zachowaæ tak wyj¹tko-
we miejsce dla przysz³ych
pokoleñ.  Celem  istnienia
parków  narodowych nie
jest  bowiem  ochrona przy-
rody przed ludŸmi, ale jej
ochrona dla ludzi. Wa¿ne
jest jednak aby doraŸne
cele  i  ambicje  nie  sk³oni-
³y  nas  do zniszczenia  cze-
goœ,  co  powinniœmy prze-
kazaæ  nienaruszone  na-
szym  dzieciom i wnukom.
Niestety, czêsto przez leni-

stwo  i  niekompetencjê
urzêdników,  parki narodo-
we kojarz¹ siê nam jedynie
z  list¹  zakazów  i  ograni-
czeñ. A  wcale tak nie musi
byæ i tylko od nas zale¿y,
jak bêdzie wygl¹da³a przy-
sz³oœæ naszego dziedzictwa
przyrodniczego. I nasza
przysz³oœæ te¿, bo nie ma siê
co ³udziæ, ¿e  nagle  nasz
region  stanie  siê  zag³ê-
biem przemys³owym. Na-
szym najwiêkszym  dobrem
jest  Puszcza  i  to  od  jej
przysz³oœci  bêdzie  zale¿a³
poziom  naszego ¿ycia. Po-
winniœmy wiêc j¹ chroniæ
nie  tylko  przed  wycina-
niem,  ale tak¿e przed bez-
myœlnoœci¹ urzêdników,
którzy z perspektywy swo-
ich stanowisk nie zawsze s¹
w stanie dostrzec nasze po-
trzeby  i  problemy.  Wobec
tego  nie wystarczy tylko
g³oœno krzyczeæ „nie”, ale
warto te¿ zastanowiæ siê jak
najlepiej wykorzystaæ nasze
najsilniejsze atuty.

Nadal bêdziemy
mieszkañcami tej samej
ziemi i powinniœmy d¹¿yæ
do tego, aby staæ siê praw-
dziw¹ spo³ecznoœci¹ lo-
kaln¹.

dr Karol Zub –  pra-

cownik naukowy Zak³adu

Badania Ssaków Polskiej

Akademii Nauk w Bia³o-

wie¿y.
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Ju¿ od 18 listopada br.
bia³ostoccy wyznawcy prawo-
s³awia, ale równie¿ wszyscy
zainteresowani maj¹ szanse
poznaæ tê kulturê i wiarê po-

przez wystawê zdjêæ, która
zosta³a zorganizowana przez
serwis Orthphoto.net w Bia³o-
stockim Centrum Kultury Pra-
wos³awnej. Wszyscy spóŸnial-
scy maj¹ czas do 11 stycznia
2011r. kiedy wystawa zostanie
zamkniêta. Wybraæ siê warto
nawet z czystej ciekawoœci.

Mi³e zaskoczenie. Li-
czy³em ¿e wystawa tych zdjêæ
obejmuje tylko sferê sacrum,

 Sacrum, a zarazem profanum
Wystawa

a jest wrêcz przeciwnie. Tych
dwieœcie fotografii to nie tyl-
ko monastyry, cerkwie, czy
umartwianie siê duchownych.
Czêœciej ni¿ tylko umartwie-

nie na twarzach mnichów, od-
najdziemy radoœæ z ¿ycia i
swojej pracy na rzecz spo³ecz-
noœci. Jest to druga po „Pra-
wos³awiu na Œwiecie” taka
wystawa zorganizowana przez
serwis Orthphoto.net. Muszê
przyznaæ ¿e jest to œwietny po-
mys³ przybli¿ania tej kultury

dla jej wiernych, ale równie¿
ludzi innych wyznañ. Zdjêcia
s¹ „uniwersalne” dlatego po-

dejrzewam, trafiaj¹ do ludzi w
ró¿nym wieku którzy nieko-
niecznie maj¹ podobne spoj-
rzenie na wiarê. Fotografie
przedstawiaj¹ duchownych i
wiernych nie tylko w sferze re-
ligijnej, ale równie¿ tej ludz-
kiej przyziemnej, która nie po-
trzebuje wyt³umaczenia i jêzy-
ka. Niesamowitoœæ fotografii
podkreœla to, ¿e nie zosta³y
wykonane tylko w Polsce czy
krajach regionu silnie zwi¹za-
nych z prawos³awiem. Na wy-
stawie znajdziemy zdjêcia z
tak odleg³ych miejsc jak Au-
stralia, Brazylia, Korea Po³u-
dniowa czy Kenia. Ju¿ same
nazwy tych pañstw powoduj¹
ciekawoœæ jak tam wygl¹da
prawos³awie.

Ciekawy plastycznie
kszta³t ma równie¿ samo wej-
œcie na wystawê, które zosta-
³o zaaran¿owane na bramê
wprowadzaj¹c¹ nas na teren
klasztoru. Podczas zwiedzania
natkn¹³em siê na sporo osób
w ró¿nym przedziale wieko-
wym, które po mszy w cerkwi
Œw. Miko³aja wybra³y siê do
CKP na wystawê. Tak o wy-
stawie wypowiada³a siê star-
sza pani-

Interesuj¹ mnie takie

wystawy bo by³am w paru

miejscach zwi¹zanych z pra-

wos³awiem, które zosta³y

przedstawione na tych foto-

grafiach na Bia³orusi, Ukra-

inie czy Moskwie. Zdjêcia s¹

œwietne, dobrze siê je ogl¹da,

przyprowadzi³am ze sob¹

moje „kolegówny” im te¿ siê

ta wystawa podoba. Tak o tym
wernisa¿u wypowiada siê

m³ody trzydziestolatek latek
Pawe³.

Moja rodzina jest dwu-

wyznaniowa przez co mam

wiedzê o dwóch wyznaniach,

chcia³em jeszcze bardziej j¹

pog³êbiæ, wystawa mi siê po-

doba ze wzglêdu na to, ¿e wi-

dzê tu stronê duchow¹ i zara-

zem tê œwieck¹ prawos³awia.

Taka wystawa pokazuje coœ z

czym cz³owiek nie ma du¿ej

stycznoœci na co dzieñ.

Technicznie do zdjêæ
prezentowanych na wystawie
nie mo¿na mieæ zarzutu. S¹
wykonane dobrze chodŸ wi-
daæ, ¿e niekoniecznie przez
profesjonalistów. Ale nie o to

chodzi, zdjêcia
maj¹ w sobie
g³êbiê, która
przyci¹ga i
sprawia ¿e nad
ka¿dym zdjê-
ciem staramy
siê zastanowiæ
co w danym
czasie czu³
jego autor i lu-
dzie których
przedstawi³ na

fotografii.
Warto poœwiêciæ trochê

czasu w nadchodz¹cych tygo-
dniach, aby obejrzeæ tê wysta-
wê i poprzez te zdjêcia bar-
dziej odczuæ klimat zbli¿aj¹-
cych siê Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia.

Wystawê mo¿na ogl¹-
daæ codziennie od godz. 9 do
godz. 20 w CKP na ul. Œw. Mi-
ko³aja 5 w Bia³ysmtoku.
Wstêp jest bezp³atny.

(Zdjêcia pochodz¹ ze

strony orthphoto.net. Dziêku-

jemy za mo¿liwoœæ u¿ycia ich

w artykule.)

Micha³ Iwaniuk
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(PRO)
dr Ma³gorzata Myœliwiec,

politolog, socjolog z Uniwersytetu Œl¹skiego

Ju¿ tak siê dzieje. RAŒ postuluje zasady autonomii teryto-
rialnej, ale nie separatyzmu, czyli oderwania od Polski. Powstaj¹
tak¿e inne regionalne struktury, np. we Wroc³awiu komitet Rafa³a
Dutkiewicza, który ma specyficzny charakter. Równie¿ porozumie-
nie samorz¹dowe w Kielcach wprowadza nowy styl uprawiania
polityki na poziomie regionalnym. Zwolenników regionalizacji pañ-
stwa ma te¿ reprezentowaæ nowy portal internetowy, Polska regio-
nów.

(KONTRA)
£ukasz Richert, dyrektor Biura Zrzeszenia Kaszubsko-Po-

morskiego w Gdañsku

Myœlê, ¿e Kaszubów nie interesuje taki kierunek. Nie ocze-
kujemy autonomii. Co innego Œl¹zacy, którzy przed wojn¹ mieli
nawet w³asny sejm. Kaszubi otaczaj¹ trosk¹ swoj¹ kulturê, jêzyk,
pielêgnuj¹ te wartoœci, które uznaj¹ za najistotniejsze, ale akcento-
wanie odrêbnoœci nie jest naszym celem.Staramy siê koncentrowaæ
nasz ruch i aktywnoœæ w ramach województwa pomorskiego i to
siê nam udaje. Tym bardziej nie d¹¿ymy do oderwania siê od Pol-
ski.

(Nr 50 „Przegl¹du” z 19. XII. 2010)

Przeczytane

Czy w œlad za Ruchem Autonomii
Œl¹ska pójd¹ inne regiony?

NAREW       NAREW       NAREW         NAREW
II sesja Rady Gminy Narew

13 grudnia 2010 roku w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy Na-
rew odby³a siê II sesja VI kadencji
Rady Gminy Narew. Obrady otwo-
rzy³a Ewa Urbanowicz – Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy. Po zatwierdze-

4 grudnia 2010
roku na sali gimna-
stycznej Szko³y Pod-
stawowej w Narwi
wyst¹pi³ bia³oruski
Teatr Dramatyczny z
Grodna. Teatr zapre-
zentowa³ publiczno-
œci sztukê „Bie³aru-
skaja Kamedyja” na
podstawie Kamedyi
Kajetana Maraszeu-
skaha oraz Ptuszki
szczascia Franciszka Aljachnowicza.

Przyby³ych goœci powitali i zaprosili na wystêp Miko³aj Buszko –
dyrektor Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce oraz dyrektor Na-
rwiañskiego Oœrodka Kultury Tamara Juszkiewicz.

Zaprezentowana
narwiañskiej publiczno-
œci sztuka jest komedi¹,
która opowiada zabawn¹
i humorystyczn¹ historiê
pewnego gospodarza,
jego ¿ony, ¯yda Dawida
oraz czorta. Przybyli
mieszkañcy z du¿ym za-
interesowaniem obejrze-
li ten interesuj¹cy spek-
takl, nagradzaj¹c arty-
stów gromkimi brawami.

Wystêp Teatru Dramatycznego z Grodna w Narwi by³ mo¿liwy dziê-
ki wspó³pracy Narwiañskiego Oœrodka Kultury z Fundacj¹ „Muzyka Cer-
kiewna” w Hajnówce.                                                     Portal U.G. Narew

niu porz¹dku obrad odby³ siê akt œlu-
bowania Wójta Elekta Andrzeja Ple-
skowicza, który zosta³ wybrany
Wójtem Gminy Narew w zakoñczo-
nych niedawno wyborach samorz¹-
dowych.

Podczas sesji radni
podjêli uchwa³ê w sprawie
powo³ania sk³adów osobo-
wych sta³ych komisji Rady
Gminy. Nastêpnym punk-
tem programu sesji by³y in-
terpelacje i zapytania rad-
nych oraz wolne wnioski i
informacje.  Po udzieleniu
odpowiedzi na wszystkie
pytania przewodnicz¹cy do-
kona³ zamkniêcia obrad II
sesji Rady Gminy Narew.

Portal U.G. Narew

Wystêp Teatru Dramatycznego z Grodna
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podziêkowaniami za propa-
gowanie szlachetnych idei i
bezinteresownego wspiera-
nia dzia³añ stowarzyszeñ i
organizacji nios¹cych po-
moc ludziom ciê¿ko chorym
i wymagaj¹cym wsparcia. W
imieniu Wojewody, grawer-
ton wrêczy³ Ryszard Œwier-
czewski - prezes Podlaskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii.

Za³o¿enia organiza-
cyjne Turnieju, w którym
udzia³ zg³osi³o dotychczas
11 szkó³, przedstawi³a Mo-
nika Piotrowska, a konkur-
su historycznego Wies³aw
Soko³owski. Dla tych, któ-
rzy dotychczas tego nie zro-
bili przypominamy adres
pod który mo¿na przes³aæ

1.„Zanim chleb po³o¿ono na stole” – sta³a ekspozycja etnograficzna;
2.„Dzieñ za dniem” - sta³a ekspozycja etnograficzna;
3.6. edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie”;
4.XVII Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej;
5.„Klimaty Puszczy” – wystawa Wiktora Kabaca – w ho³dzie Simonie Kossak;
6.„Przew³oka wiecznie ¿ywa” – wystawa archiwalnych fotografii i rysunków Bogus³a-
wy Czarkowskiej powsta³ych na planie filmu T.Onikijuka;

Aktualne wystawy w Muzeum i Oœrodku
Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce:

Hajnowski Dom Kul-
tury ju¿ po raz XVII, zorga-
nizowa³ doroczny Przegl¹d
Twórczoœci Amatorskiej. W
kategorii rzeŸby, ex aequo
pierwsze miejsce zajêli – Mi-
ko³aj Korch z Kraœkowszczy-
zny i Micha³ Koc z Hajnów-
ki, drugie Mieczys³aw Du-
dzisz, trzecie Miko³aj Jagod-
nicki ( obaj z Hajnówki ).

MIASTO HAJNÓWKA

W kategorii malarstwa,
jury pierwsze miejsce przy-
zna³o Tamarze Kierdelewicz
z Czeremchy, drugie ex aequo
Mateuszowi Rybakowi z Nur-
ca Stacji i Januszowi Kuleszy
z Cisówki oraz trzecie ex
aequo – Miko³ajowi Janow-
skiemu ze Starego Berezowa
i S³awomirowi Rybakowi z
Nurca Stacji.

Najlepsi twórcy amatorzy
W kategorii rysunku

pierwsze miejsce zaj¹³ Jerzy
¯ukowski z Hajnówki, a dru-
gie Anna Kuzyka z Nowego
Berezowa.

Wystawê prac pokon-
kursowych mo¿na ogl¹daæ
codziennie od godz.9,00 do
16,00 w Muzeum i Oœrodku
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce.                               (jc)

z g ³ o s z e n i e :  s e k r e t a -
riat@bsbransk.pl

Na zakoñczenie inau-
guracji uczestnicy wys³u-

chali kolêd polskich i bia³o-
ruskich w wykonaniu szkol-
nego zespo³u „Zniczka”.

                                                                (w)
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Koñcz¹cy siê sezon 2010 by³ bardzo udany dla zawodni-
ków Podlasia. Zawodnicy wyst¹pili na najwa¿niejszych impre-
zach krajowych ,europejskich i œwiatowych we wszystkich kate-
goriach wiekowych. Ale czy KS Podlasie  to jeszcze typowy klub
LZS ? – pytamy prezesa klubu Jana Zalewskiego.

Klub Sportowy Podlasie
powsta³ z samego Ÿród³a idei
Ludowych Zespo³ów Sporto-
wych. Si³ê klubu tworzyliœmy
od lat na bazie utalentowanej
sportowo m³odzie¿y ze szkó³
rolniczych. Od lata 1955 roku
inicjatorem i „poszukiwaczem”
tych talentów by³ Janusz Ku-
czyñski, wybitny trener lekko-
atletyczny. Po sportowym oszli-
fowaniu, m³odzi sportowcy po-
trafili z sukcesami zawalczyæ na
arenach krajowych i miêdzyna-

rodowych, z olimpijskimi w³¹cznie. To temat do zupe³nie innej roz-
mowy i liczê na ni¹. Nadal odwo³ujemy siê do zasobów kadrowych
œrodowisk wiejskich i szkolnych, przenosimy do szkó³ mistrzostwa
sportowego, zapewniamy stypendia. W chwili obecnej klub Podla-
sie jest finansowany przez miasto Bia³ystok. Klub sta³ siê na tyle
znany i atrakcyjny, ¿e zwrócili nañ uwagê nawet politycy. Ostatnim
prezesem klubu, przed swoj¹ tragiczn¹ œmierci¹, by³ Wicemarsza³ek
Sejmu – Krzysztof Putra.

Jaka jest baza i struktura KS Podlasie przynosz¹ca suk-
cesy ?

Klub posiada dwa silne filary. Jednym z nich jest sekcja Lek-
kiej Atletyki z rozbudowan¹ baz¹ zawodnicz¹ i trenersk¹. Sekcja
wspó³pracuje z wieloma nauczycielami WF z gimnazjów i techni-
ków rolniczych, dokonuj¹c wspólnie poszukiwañ i selekcji talentów
w ca³ym województwie, zaraz powiem z jakim skutkiem.

Drugim filarem jest 120-osobowa Sekcja Zapasów, nadzoro-
wana przez Wiceprezesa klubu Piotra Gilewskiego (zastêpcê Ko-
mendanta Miejskiego Stra¿y Po¿arnej w Bia³ymstoku). Pragnêliby-
œmy powo³aæ sekcje kolarstwa, narciarstwa nizinnego, jazdy konnej
(WKKW) – niestety ogromn¹ barier¹ jest brak œrodków finansowych.

Pomówmy o sukcesach.
Na 318 klubów lekkiej atletyki sklasyfikowanych za rok 2009,

KS Podlasie zajê³o I miejsce w Polsce ! W kategorii biegów prze³a-
jowych na 253 kluby sklasyfikowane  za rok 2009, KS Podlasie rów-
nie¿ zajê³o I miejsce w kraju !

Np. Mistrzostwa Polski Seniorów w lipcu tego roku w Biel-
sko-Bia³ej – na 200 m  I m.Kamil Kryñski, sztafeta 4 x 100 m I m.
(Kamil Krynski, Jacek Roszko, Karol Sienkiewicz, Grzegorz Kos-
sakowski), rzut m³otem IV m. Wojciech Nowicki, skok wzwy¿ IV
m. Kamila Stepaniuk i wielu wspania³ych innych naszych zawodni-
ków. Np. Fina³ I Ligi Juniorów im. Szysz³y w sierpniu br. w Byd-
goszczy – I miejsce KS Podlasie  3340 pkt., np. Miêdzywojewódz-
kie Mistrzostwa M³odzików we wrzeœniu br. w Zamoœciu – kilku-
dziesiêciu naszych zdobywa wszystkie czo³owe lokaty i w sumie I
miejsce w Polsce ( 76 pkt. ). W Ma³ym Memoriale im. Janusza Ku-
sociñskiego  we wrzeœniu w Toruniu, Bart³omiej Bedeniczuk I m. w
skoku wzwy¿ (193 cm) – (to syn naszego olimpijczyka z Barcelony,
Eugeniusza Bedeniczuka).

A mamy jeszcze w „zasobach” np. Monikê Suchar z Orli,
obecnie studentkê I roku Politechniki Bia³ostockiej, wielki talent w
prze³ajach, biegach na 3 i 5 km (trener Eugeniusz Suchar, prywatnie
tata), Rafa³a Borowika z Bielska Podlaskiego, br¹zowego medalistê
w 10-boju (trener W³odzimierz Borowik, prywatnie ojciec), Piotra
Sawczyñskiego (188 cm w skoku wzwy¿) i Kamilê Stepaniuk  (skok
wzwy¿) ju¿ mgr, absolwentkê WSFi Z w Bia³ymstoku (mama, Wan-
da  Falkowska te¿ by³a znan¹ lekkoatletk¹).

A jeszcze w zapasach, w kategorii kadetów na Mistrzostwach
Europy w Turcji, tytu³ Mistrza Europy zdoby³a nasza Paula Koz³ow!

Panie Prezesie, z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku nasza redakcja sk³ada ¿yczenia
wszystkim zawodnikom, dzia³aczom i Panu, radoœci w ¿yciu oso-
bistym i najwiêkszych sukcesów w sporcie, dalszego pozyskiwa-
nia i rozwijania sportowych talentów Ziemi Bia³ostockiej.

(z prezesem KS Podlasie, Janem Zalewskim, rozmawia³ Wie-

s³aw Pietuch)

Znakomity sezon KS Podlasie

Dnia 08 grudnia 2010 roku w sali sportowej Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Bielsku
Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ ponadgimnazjalnych w pi³ce siat-
kowej dziewcz¹t. W  zawodach wziê³o udzia³ 5 szkó³.  Zawody rozegrano systemem „ka¿-
dy z ka¿dym” do 2 wygranych setów (w setach do 20 pkt.). Sêdziami g³ównymi zawodów
byli nauczyciele startuj¹cych dru¿yn.

Dla trzech najlepszych szkó³ wrêczono okaza³e puchary, oraz nagrody rzeczowe pi³-
ki   siatkowe, ufundowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bielsku Podla-
skim z dotacji  Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa
1. LO  1 BIELSK PODLASKI-10pkt 8  :  2
(op. Dariusz Laszewicz )
2. LO  2 BIELSK PODLASKI-10 7  :  2
(op.Anatolij Sawicki )
3. ZS  3 BIELSK PODLASKI -6 5  :  5
(op. Artur Zinkowski )
4. ZS  4 BIELSK PODLASKI -4 3  :  6
(op. Andrzej Szymaniak )
5. ZS  1 BIELSK PODLASKI -0 0  :  8
(op. Janusz Grygoruk )

Wyniki rozegranych spotkañ:
LO 1 Bielsk- LO 2 Bielsk    2  :  1 (20 : 22,  20 : 18,  15 : 13 )
LO 1 Bielsk- ZS 3 Bielsk     2  :  1 (10 : 20,  20 : 11,  15 : 6 )
LO 1 Bielsk- ZS 4 Bielsk     2  :  0 (20 : 7,  20 : 10 )
LO 1 Bielsk- ZS 1 Bielsk     2  :  0 (20 : 9,  20 : 7 )
LO 2 Bielsk- ZS 3 Bielsk     2  :  0 (20 : 14,  20 : 10 )
LO 2 Bielsk- ZS 4 Bielsk     2  :  0 (20 : 7,  20 : 15 )
LO 2 Bielsk- ZS 1 Bielsk     2  :  0 (20 : 10, 20 : 8 )
ZS 3 Bielsk - ZS 4 Bielsk     2  :  1 (20 : 17, 17 : 20, 15 : 10 )
ZS 3 Bielsk - ZS 1 Bielsk     2  :  0 (20 : 12, 20 : 11 )
ZS 4 Bielsk - ZS 1 Bielsk     2  :  0 (20 : 13, 20 : 7 )
Najlepsze zawodniczki  turnieju wyró¿nione „pami¹tkowymi pucharkami”:
-  Olga Jakoniuk ( LO 1 Bielsk)
-  Martyna Malinowska       ( LO 2 Bielsk )
-  Marta Dub                         ( ZS 3 Bielsk )
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy sk³ada serdeczne gratulacje zwyciêskim szko-

³om, oraz ich nauczycielom i dziêkuje Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Bielsku
Podlaskim za udostêpnienie obiektów sportowych , a  nauczycielom w-f   za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów.                                                                 W³odzimierz Borowik

LICEALIADA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  PI£CE  SIATKOWEJ  DZIEWCZ¥T

W meczu 7 kolejki trzeciej ligi LUKS TL ¯ubr Bia³owie-
¿a pokona³ na w³asnym boisku Mlekpol MOSiR Grajewo 3do 0.

W tym dniu zdecydowanie lepiej dysponowan¹ dru¿yn¹
by³ zespó³ z Bia³owie¿y. Siatkarze gospodarzy nawet na moment
nie pozwolili rozwin¹æ skrzyde³ goœciom. Z³o¿y³a siê na to przede
wszystkim dobra gra w obronie i skuteczna zagrywka.

Dzisiaj zagraliœmy bardzo dobrze – komentuje Wojciech
Gutowski, trener ¯ubra – widaæ by³o wyraŸny postêp, w porów-
naniu z poprzednimi meczami. Przede wszystkim dobrze broni-
liœmy i graliœmy blokiem. Do tej pory nie wychodzi³o nam to
najlepiej. Przed nami teraz d³u¿sza przerwa w rozgrywkach.
Bêdziemy chcieli j¹ jak najlepiej wykorzystaæ.

W rozgrywkach trzeciej ligi nast¹pi teraz przerwa. Kolej-
ny mecz ¯ubr rozegra dopiero 16 stycznia. Na w³asnym boisku

podejmowa³ bêdzie SSUKS
Suwa³ki.

¯ubr Bia³owie¿a –
Mlekpol MOSiR Grajewo 3-
0 (25:13, 25:16, 25:16)

¯ubr: Rubiel, Andro-
siuk, Bokuniewicz, Czajka,
Ochryciuk, Biendar oraz Ga-
biec (libero), M. Gutowski,
Groszyk, £ojewski, Lewczuk,
Bugwin. Trener: W. Gutow-
ski.

  Mateusz Gutowski

¯ubr znów wygrywa
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Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

Pomó¿ chórowi „Tutti Cantare”.

Zostañ sponsorem strategicznym.

Kontakt: dyrygent chóru: Ma³gorzata Mróz,

Hajnówka,  tel. 85 683 27 21
� �


