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VII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2010”
Swój g³os na wybranego sportowca i trenera mo¿esz oddaæ do 10 kwietnia na stronie

www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt.

W Zespole Szkó³ w Boæ-
kach, w ostatni wtorek marca,
spotkali siê finaliœci VI Turnie-
ju Wiedzy o Spó³dzielczoœci
Bankowej i II Konkursu Histo-
rycznego „Odkrywcy lokalnej
historii spó³dzielczoœci”.

Kilkudziesiêciu uczniów
rywalizowa³o w znajomoœci
problematyki spó³dzielczej.
Polska spó³dzielczoœæ ma bar-
dzo d³ug¹ i bogat¹ historiê. Nie-
stety polskie zami³owanie do za-
fa³szowywania historii i tworze-
nia mitów, miast upowszechnia-
nia rzetelnej wiedzy historycz-
nej tak¿e w tym przypadku czy-
ni wiele z³ego. Wielu naszych
rodaków, o spó³dzielczoœci nie
wie nic, a je¿eli ju¿ coœ wie to
nie wiele ma to wspólnego z rze-
czywistoœci¹. Mo¿e wiêc tylko
cieszyæ, ¿e z roku na rok coraz
wiêcej m³odych ludzi chce
uczestniczyæ w poznawaniu hi-
storii i wspó³czesnoœci spó³-
dzielczoœci. Poziom jaki prezen-
tuj¹ mo¿e nie zawsze jest zada-
walaj¹cy ale trud jaki wk³adaj¹
w przygotowanie siê do elimi-
nacji fina³owych zas³uguje na
najwy¿sze uznanie. Du¿a w tym

Znawcy spó³dzielczej historii

zas³uga nauczycieli opiekunów
szkolnych kas oszczêdnoœcio-
wych czy coraz mniej licznych
ju¿, niestety, spó³dzielni
uczniowskich. A przecie¿ nie
ma lepszego sposobu aby na-
uczyæ m³odych ludzi zasad (i

etyki) przedsiêbiorczoœci, ni¿
udzia³ w takim szkolnym, spó³-
dzielczym minibiznesie.

Zmaganiom fina³owym
przys³uchiwali siê licznie przy-
byli goœcie. Wicemarsza³ek Wo-
jewództwa Podlaskiego Walen-
ty Korycki, przedstawiciel Kra-
jowej Rady Spó³dzielczej dr
Krzysztof Lachowski. Mazo-
wiecki Bank Regionalny repre-

zentowa³a Danuta Twardowska,
Oddzia³ Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w £om¿y Mariusz
Korzeniowski – dyrektor Od-
dzia³u Powiatowego w Bielsku
Podlaskim. Licznie przybyli na-

uczyciele i dyrektorzy szkó³, dy-
rektorzy Oddzia³ów brañskiego
Banku Spó³dzielczego.

Po eliminacjach pisem-
nych, po szeœciu najlepszych w
ka¿dej kategorii przyst¹pi³o do
eliminacji ustnych. Ka¿dy z fi-
nalistów musia³ odpowiedzieæ
na dwa pytania szczegó³owe i
jedno problemowe. Ocenia³o je
jury pod przewodnictwem Jana
Spiczyñskiego, przewodnicz¹-
cego komisji ds. historycznych
spó³dzielczoœci bankowej.

W kategorii szkó³ pod-
stawowych zwyciê¿y³ Maciej
Falkowski z Rudki wyprzedza-
j¹c szkolnego kolegê Daniela
Siemieñczuka (opiekun Bo¿ena
Ga³ecka). Trzecie miejsce zajê-
³a Katarzyna Twarowska z Bo-
ciek (opiekun Ma³gorzata An-

drzejewska), czwarte Kinga Pio-
trowska z Andryjanek (opiekun
Ma³gorzata Szymczuk). Pi¹tym
miejscem podzielili siê:Wiolet-
ta Zawadzka z Brañska (opiekun
Ma³gorzata W³ostowska) iDa-
niel Andrzejewski z Bociek.

Wœród gimnazjalistów
najlepsza by³a Weronika
¯ochowska , II m-ce zajê³a Iza-
bela Fronc obie z Rudki (opie-
kun B. Ga³ecka) wyprzedzaj¹c
Urszulê Sidoruk z Bociek (opie-
kun M. Andrzejewska). Kolej-
ne m-ca zajê³y: Kinga Olszañ-
ska z Wyszek (opiekun Urszula
Pasiñska), Joanna Bogusz z
Brañska (opiekun M. W³ostow-
ska)  i Justyna Kosiñska z Bo-
ciek.

Wœród uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych najlepsz¹
znajomoœci problematyki spó³-
dzielczej okaza³a siê Sylwia Pu-
chalska wyprzedzaj¹c Martê
Kowalczuk. obie  z Rudki (opie-
kun Krystyna Snarska), trzecia
by³a Jolanta Ostrowska z Brañ-
ska (opiekun M. W³ostowska,

Kolejne miejsca zajêli: Beata
Leszczyñska i Przemys³aw Ta-
larek oboje z XIV LO w Bia³ym-
stoku (opiekun Anna Ciszuk)
oraz Marta Jakubowska z Brañ-
ska.

Zwyciêzcy turnieju
otrzymali puchary ufundowane
przez Dyrektora Oddzia³u Re-
gionalnego ARiMR w £om¿y a
wszyscy finaliœci oraz ich opie-
kunowie nagrody ufundowane
przez Burmistrzów Hajnówki i
Brañska, Wicemarsza³ka Woje-
wództwa Podlaskiego, Mazo-
wiecki Bank Regionalny, Przed-
siêbiorstwo Wielobran¿owe Be-
sawa oraz organizatorów  Tur-
nieju: Bank Spó³dzielczy w
Brañsku i Redakcjê „Wieœci
Podlaskich”

Nagrodzono tak¿e
uczestników II konkursu histo-
rycznego „Odkrywcy lokalnej
historii spó³dzielczoœci”   O tym
konkursie wiêcej w nastêpnym
numerze.

Wies³aw Stanis³aw

Soko³owski
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12 marca br., po
kilkuletniej walce z
ciê¿k¹ chorob¹, ode-
sz³a wspania³a dzien-
nikarka prasowa i tele-
wizyjna Ma³gorzata
Sikorska. Mia³a zaled-
wie 40 lat.

20 marca ¿egna-
li Ma³gosiê , w rodzin-
nej Czarnej Bia³ostoc-

kiej, nie tylko s¹siedzi i znajomi.  Licznie przybyli
bia³ostoccy dziennikarze, delegacje firm, w których
Ma³gosia pracowa³a, ludzie kultury i sportu oraz ci,
którzy zd¹¿yli poznaæ t¹ niezwykle sympatyczn¹ i
¿yczliw¹ dziewczynê.

W swym krótkim ¿yciu Ma³gosia odnotowa³a
zwi¹zek tak¿e z Bielskiem Podlaskiem; pracowa³a w
w Unibudzie; by³a kanclerzem Wy¿szej Szko³y
Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Regionalnej im. Zyg-
munta Glogera. Wtedy w³aœnie dopad³a j¹ choroba, z
któr¹ dzielnie walczy³a przez cztery lata.

Mimo choroby aktywnie w³¹cza³a siê do wielu
spo³ecznych poczynañ na rzecz innych, nie szczêdzi-
³a si³ i wysi³ku jeœli mog³a pomóc innym. Wtedy te¿
zwi¹za³a siê bli¿ej z nasz¹ redakcj¹, czynnie w³¹czy-
³a siê w prace Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii.

Szkoda, ¿e takie wspania³e osoby jak Ma³go-
sia, tak szybko odchodz¹, pozostawiaj¹c pustkê, smu-
tek i ¿al.

Z wielkim ¿alem ¿egnamy Ciê Ma³gosiu.
W naszych sercach, w naszej pamiêci, zacho-

wamy obraz piêknej, sympatycznej, zawsze uœmiech-
niêtej i ¿yczliwej dziewczyny.

Rodzinie i bliskim Ma³gosi sk³adamy wyrazy
szczerego wspó³czucia.

 Zespó³ redakcyjny
„Wieœci Podlaskich”

Po¿egnaliœmy
Ma³gosiê Sikorsk¹

Wiktorowi Andrzejczukowi, ps. „Kmicic”
zawodowemu ¿o³nierzowi Wrzeœnia

i Armii Krajowej a¿ do rozwi¹zania 19.I.1945 r.
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu odejœcia do wiecznoœci
w dniu 5 marca 2011 r.

Najukochañszej ¯ony Reginy.
Wspó³uczestnicz¹c w cierpieniu

jesteœmy wdziêczni za Pana niez³omn¹ postawê patriotyczn¹
i krzewienie ca³ym ¿yciem ducha Niepodleg³ej

pozostajemy z Panem i ca³¹ Rodzin¹ w nadziei Œwiêtych Obcowania
Jan Radkiewicz – senior – z Towarzystwa Pi³sudczyków RP

                                                 i Tadeusz Szereszewski

NAREW       NAREW       NAREW         NAREW

W dniach 14-
18.03.2011 roku w Gimna-
zjum im. Abp.gen.dyw. Mi-
rona Chodakowskiego  w
Narwi  mia³a miejsce wizy-
ta partnerów projektu pro-
gramu Comenius.

W lipcu 2010 roku
nasza szko³a otrzyma³a do-
finansowanie w wysokoœci
20.000 euro na realizacjê

Niemcy, Hiszpania i W³ochy w Narwi

projektu: „Looking at the
same view from different
windows” („Patrz¹c na ten
sam widok z ró¿nych
okien”). G³ównym za³o¿e-
niem projektu jest poznawa-
nie kultury, obyczajów, tra-
dycji  krajów partnerskich
poprzez ró¿ne dzia³ania pod-
jête w poszczególnych szko-
³ach jak równie¿ wizyty w

ka¿dej ze szkó³ partnerskich.
Pierwsze spotkanie partne-
rów projektu odby³o siê w
Regensburgu (Niemcy) w
paŸdzierniku 2010 roku.
Uczestniczyli w nim nauczy-
ciele ze szkó³ partnerskich z
Niemiec, W³och, Hiszpanii
oraz dwie nauczycielki z
naszego gimnazjum. W trak-
cie spotkania ustalono, i¿
Narew bêdzie miejscem ko-
lejnej wizyty. Okaza³o siê
równie¿, ¿e jedynie ucznio-
wie ze szko³y polskiej i nie-
mieckiej mog¹ uczestniczyæ
w wizytach w poszczegól-
nych szko³ach. Szko³a hisz-
pañska i w³oska bêdzie re-
prezentowana jedynie przez
kadrê pedagogiczn¹.

Wizyta w Polsce roz-
poczê³a siê od odebrania
goœci z Warszawy w ponie-
dzia³ek 14.03.2011 roku.
Wspólnym autobusem, ok.
godz. 18.00 dotarliœmy do
Narwi sk¹d uczniowie nie-
mieccy zostali zabrani do
rodzin uczniów naszego
gimnazjum. Natomiast na-
uczyciele udali siê do narew-
skiej restauracji na kolacjê
powitaln¹, gdzie zostali po-
witanie przez Dyrektor na-
szej szko³y Pani¹ Alinê Ko-
noniuk, wójta Gminy Narew
Pana Andrzeja Pleskowicza,
przewodnicz¹c¹ Rady Gmi-
ny Pani¹ Ewê Urbanowicz,
Dyrektor Szko³y Podstawo-
wej Pani¹ Alinê Osta-
szewsk¹ oraz zebranych na-
uczycieli.

Podczas drugiego,
trzeciego oraz czwartego
dnia wizyty goœcie ze szkó³
partnerskich wraz z grup¹
naszych uczniów mieli oka-
zjê zobaczyæ najciekawsze
miejsca naszego regionu.

Zwiedziliœmy Sobór
Œw.Trójcy oraz Muzeum
Bia³oruskie w Hajnówce,
Muzeum Przyrodniczo-Le-
œne w Bia³owie¿y oraz Re-
zerwat Pokazowy ¯ubrów,
jak równie¿ Prywatne Mu-
zeum Wsi p.Œwiêckiego
oraz wiod¹cego producenta
maszyn rolniczych-firmê

Pronar w Narwi. Dziêki wi-
zycie w gospodarstwie agro-
turystycznym RUTA w Ska-
ryszewie nasi goœcie nauczy-
li siê robiæ paj¹ki ze s³omy.
Szczególnym powodzeniem
zw³aszcza wœród uczniów
polskich i niemieckich cie-
szy³ siê pobyt w gospodar-
stwie agroturystycznym
„Kupa³a” w Orzeszkowie,
gdzie robiliœmy wydmuszki
z jaj strusich, zwiedziliœmy
mini zoo, obejrzeliœmy wy-
stawê maszyn rolniczych.
Uczestniczyliœmy równie¿ w
szeregu konkurencji sporto-
wych-m.in.: rzut podkow¹
do opony, strzelanie z wia-
trówki do balonów.

Wspólnie spêdzali-
œmy te¿ czas na zabawach
jêzykowych (w j.angiel-
skim) oraz grach sporto-
wych integruj¹cych zarów-
no uczniów jak i nauczycie-
li.

Chc¹c przybli¿yæ spo-
³ecznoœci szkolnej poszcze-

gólne kraje ka¿da ze szkó³
przygotowa³a wczeœniej pre-
zentacjê multimedialn¹ na
temat swego kraju, szko³y
oraz systemu szkolnictwa,
które zosta³y przedstawione
i omówione w trakcie spo-
tkania ze wszystkimi ucznia-
mi naszej szko³y.

Nauczyciele mieli

równie¿ zorganizowane spo-
tkania robocze w trakcie
których ustalono dzia³ania,
które maj¹ byæ podjête po
powrocie do swoich krajów.
Ponadto, ustalono termin
kolejnej wizyty, która odbê-
dzie siê w Hiszpanii w
dniach 17-21.10.2011 roku.
Ostatnia wizyta planowana
jest we W³oszech na maj
2012 roku.

Przedostatni dzieñ
wizyty zakoñczy³ siê spotka-
niem podsumowuj¹cym wi-
zytê w Polsce. Odby³o siê
ono w Narwiañskim Domu
Kultury. Wyst¹pi³y zespo³y
lokalne w ró¿nych grupach
wiekowych prezentuj¹ce
swój dorobek artystyczny.
Uczniowie naszego gimna-
zjum zaprezentowali przed-
stawienie pt. „Dzieñ Zako-
chanych”, po którym odby-
³a siê wystawa prac uczniów
uczêszczaj¹cych na zajêcia
artystyczne w NOKu oraz

Cd. str. 4
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Pszczelarstwem Pana

rodzina zajmuje siê od po-

koleñ. Pan kultywuje te tra-

dycje. Proszê o tym opowie-

dzieæ, a w szczególnoœci o

swoim dziadku Filimonie

Waszkiewiczu, który mia³

du¿¹ wiedzê o bia³owieskim

bartnictwie ?

Filimon by³ bardzo

dziwnym cz³owiekiem. Na-

stawi³ siê , ¿e tradycjê pszcze-

larsk¹ przejmie jego najm³od-

szy syn , który zosta³ powo³a-

ny do Armii Czerwonej, po

powrocie z niemieckiej nie-

woli szybko zmar³ . Dziadek

Przyroda to Wielka Biblia

strasznie to prze¿y³ ,

szykowa³ siê do tego,

¿e przeka¿e  wiedzê i

wszystkie umiejêtno-

œci synowi . Tradycja

pszczelarska jest bar-

dzo d³uga w mojej ro-

dzinie od strony matki,

oprócz mego dziadka

Filimona  zajmowali

siê ni¹ jego przodko-

wie , wiêc nie by³ to

przypadek , ¿e to

przej¹³. By³a to po prostu g³ê-

boka  wielowiekowa tradycja.

To on przekaza³ wiedzê  prof.

Karpiñskiemu (wybitny pol-

ski leœnik –ekolog , entomo-

log , oraz dyrektor Bia³owie-

skiego Parku Narodowego)

oraz innym uczonym , ale

równie¿ odrestaurowa³ sprzêt,

który by³ u¿ywany w pszcze-

larstwie od wieków .Bêd¹c   6

– 7 latkiem uczy³em siê od

dziadka wraz z profesorem.

Pokazywa³ mi jak to wszyst-

ko funkcjonuje. Jak by³em w

szkole, jeszcze potrafi³em

pogodziæ te obowi¹zki , lecz

kiedy poszed³em w teren by³o

coraz ciê¿ej . Bartnictwo i

pszczelarstwo potrzebuje sta-

bilnoœci, nie mo¿na byæ dziœ

tu a jutro tam . A taki m³ody

cz³owiek nie zawsze mia³ na

to czas , mia³em wtedy inne

rzeczy na g³owie , jak np.

„³atanie dziur w leœnej admi-

nistracji”. Kiedy siê wreszcie

ustabilizowa³em zaj¹³em siê

tym ponownie..

Czy móg³by Pan

przybli¿yæ historiê bartnic-

twa w Puszczy Bia³owie-

skiej (najwa¿niejsze daty i

wydarzenia) ?

Ciê¿ko mi tu mówiæ o

najwa¿niejszych datach zwi¹-

zanych z lokalnym bartnic-

twem . Nikt ich nie wspomi-

na³ , zawsze mówi³o siê ojciec

dziadka i jego dziadek . Za-

chowa³y siê na  ten temat tyl-

ko przekazy ustne  , chodŸ moi

przodkowie potrafili czytaæ

oraz podpisaæ siê w dwóch

jêzykach (polskim i rosyj-

skim). Nie ma na to dokumen-

tów . Lecz na pewno tradycja

pszczelarska tego regionu siê-

ga XVI  wieku.

Jest Pan prezesem

Stowarzyszenia, po za tym

zna Pan te œrodowisko bar-

dzo dobrze czy móg³by pan

wspomnieæ o najwybitniej-

szych osobach zajmuj¹cych

siê bartnictwem w tym re-

jonie ?

Jedn¹ z takich wybit-

nych postaci by³ na pewno œp.

Palenik , Szlachciuk W³odzi-

mierz i jego ojciec . Byli to

pszczelarze , którzy pochodzi-

li z Pogorzelic i ustawiali pa-

sieki w puszczy. Ich synowie

i wnukowie te¿ po czêœci zaj-

muj¹ siê t¹ pasj¹ . Nie przy-

padkowo s¹ nazwy zwi¹zane

z naszym zawodem - Pasiecz-

niki Du¿e i Ma³e - (od stawia-

nych tam uli). Wsie te nie by³y

pañszczyŸniane mieszkali tam

wolni ludzie . Jeœli ch³op

uciek³ w te rejony i chcia³ siê

osiedliæ musia³ pokazaæ dla

reszty spo³eczeñstwa, ¿e na to

zas³uguje .

Na czym polega nie-

powtarzalnoœæ miodu Li-

piec Bia³owieski?  Wiem ¿e

s¹ stosowane rygory  przy

jego powstawaniu.

Podstawow¹ rzecz¹

jest to, ¿e miód ten pochodzi

z lipy drobnolistnej, oraz ma

odpowiednie parametry. Lipa

ta kwitnie w puszczy od

czwartego lipca,  starzy bart-

nicy pozyskuj¹c ten miód,

wiosenny, wczeœniejszy  po-

zostawiali pszczo³om. Odbie-

rano z tych barci jedynie miód

lipcowy, a by³ to czysty miód

¿aden mieszaniec. Pasieki te

sta³y w  gr¹dach lipowych.

Parametry tego miodu s¹ nie-

powtarzalne. Je¿eli porówna-

my wyniki naszych badañ to

wykazuj¹ one bardzo du¿y

udzia³ py³ków lipy drobnolist-

nej, który w przypadku nasze-

go miodu zawiera go a¿ 78 %.

Dlatego w przesz³oœci ten

miód trafia³ na królewski a

potem carski stó³, by³ nie osi¹-

galny dla” szarych” ludzi.

Cd. w  nastêpnym numerze

Tak o Puszczy Bia³owieskiej i jej okolicach wypowiada siê Anatol Filipczuk, emerytowany leœnik , mi³oœnik swej” ma³ej ojczyzny”a przede
wszystkim prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Puszczy Bia³owieskiej , i zarazem dostarczyciel Lipca Bia³owieskiego , miodu iœcie kró-
lewskiego b¹dŸ carskiego , który jeszcze dwieœcie lat temu by³ produktem tylko dla wybranych. Dziœ przy odrobinie szczêœcia mo¿e go nabyæ
ka¿dy .  Rozmowê z panem Anatolem przeprowadzi³em w jego domu . Oprócz wiedzy szeroko rozumianej- jak pszczelarska - mój bohater
posiada bogat¹ wiedzê na temat Ziemi Hajnowskiej, której histori¹ siê ze mn¹ podzieli³ przy okazji tego wywiadu.
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14 marca 2011 w Publicz-
nym  Gimnazjum nr 14 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Bia³ym-
stoku odby³ siê ostatni etap Wo-
jewódzkiego Konkursu Jêzyka
Rosyjskiego. Do konkursu przy-
st¹pi³o 31 uczniów województwa
podlaskiego, z naszego gimna-
zjum by³o 6 uczniów.

Jak co roku, moi ucznio-
wie nie zawiedli, i napisali test
bardzo dobrze.

Tytu³ laureata zdobyli:
Urszula Nikonczuk z kl. IIIa
113pkt./120pkt, Julita Kuriano-
wicz z kl. IIIa 109pkt., Marta
Koroniecka z kl. IIa 108pkt.,
Urszula Nikonczuk 105pkt. Fina-
listami zostali Dominika Juszkie-
wicz z kl. IIIb i Jeremiasz Kos z
kl. Ib.

Po raz czwarty Zespó³
Szkó³  Ogólnokszta³c¹cych i
Technicznych w Bia³ymstoku
zorganizowa³ 10 marca 2011
wojewódzki konkurs „Mistrz
Gramatyki Jêzyka Rosyjskiego
2011” pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Bia³ego-
stoku oraz przy wspó³pracy Wy-
¿szej Szko³y Administracji Pu-
blicznej im. Stanis³awa Staszica
w Bia³ymstoku, partnerem stra-
tegicznym oraz fundatorem na-
gród.

Do konkursu przyst¹pi³o
97 uczniów w dwóch katego-

riach: gimnazjum i szko³y ponad-
gimnazjalne. Uczniowie zmaga-
li siê z testem leksykalno- gra-
matycznym.

Gimnzajum im.
Abp.gen.dyw. Mirona Choda-

50 pkt.; Sarra Kos, Julita Kuria-
nowicz, Urszula Nikonczuk za-
jê³y III miejsce zdobywaj¹c
47pkt; Urszula Berezowiec i Do-
minika Juszkiewicz uklasowa³y
siê na dalszych pozycjach zdo-

pokaza³ ogromne mo¿liwoœci i
umiejêtnoœci m³odzie¿y, jak rów-
nie¿ jej kapita³. Impreza taka
podnosi tak¿e niew¹tpliwie ran-
gê jêzyka rosyjskiego i zachêca
uczniów do nauki, uczniowie
bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w tak
sprawnie zorganizowanym kon-
kursie. Ogromne podziêkowania
nale¿¹ siê pomys³odawczyniom
i organizatorkom konkursu, Pa-
niom Annie Targoñskiej i Le-

onidzie Kondrusik, nauczyciel-
kom jêzyka rosyjskiego Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i
Technicznych w Bia³ymstoku,
które przygotowa³y konkurs. Or-
ganizacja by³a na bardzo wyso-
kim poziomie, konkurs przebieg³
w bardzo mi³ej atmosferze.

Nieobecna na podsumo-
waniu konkursu „Mistrz Grama-
tyki Jêzyka Rosyjskiego 2011”
Sarra Kos, kl. IIb zmaga³a siê
tego dnia z histori¹ sztuki.

17.03.2011 odbywa³ siê
w VI LO w Bia³ymstoku ostatni
etap Wojewódzkiego Konkursu
z Plastyki. W konkursie bra³o
udzia³ 27 uczniów ze szkó³ gim-
nazjalnych województwa podla-
skiego. I uda³o siê... Sarra zosta-
³a laureatk¹ tego Konkursu zdo-
bywaj¹c wysoki wynik -54,5 pkt/
60pkt.,  jest to czwarty wynik w
województwie.

Dorota Ma³gorzata

Szamborska

„Mistrzowie...”Niemcy,
Hiszpania

i W³ochy
w Narwi

paj¹ki ze s³omy przygotowa-
ne przez uczniów w Skary-
szewie. Dzieñ zakoñczyli-
œmy kolacj¹ po¿egnaln¹.
Wszyscy partnerzy projektu
wrêczyli sobie nawzajem
upominki oraz pami¹tki.

Ostatni dzieñ wizyty
by³ przeznaczony na zwie-
dzanie Warszawy. Byliœmy
w Pa³acu Kultury i Nauki,
Zamku Królewskim, zoba-
czyliœmy Stare Miasto.

Wizyta by³a ogrom-
nym przedsiêwziêciem bio-
r¹c pod uwagê organizacjê.
Jestem przekonana, ¿e ten
egzamin zdaliœmy bardzo
dobrze. Zaanga¿owani byli
uczniowie, nauczyciele, ro-
dzice oraz  spo³ecznoœæ gmi-
ny Narew. Wszyscy starali-
œmy siê, aby goœcie wyjecha-
li z Polski zadowoleni, pe³-
ni nowych wra¿eñ oraz do-
œwiadczeñ.

Barbara Dudzicz

Cd ze str. 2
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Uczennice Gimnazjum im. Abp.gen.dyw. Mirona Chodakowskiego

w Narwi: od lewej: Marta Koroniecka, Urszula Nikonczuk, Julita

Kurianowicz na podsumowaniu kokursu „Mistrz Gramatyki

Jêzyka Rosyjskiego 2011”.

kowskiego w Narwi reprezento-
wa³o 6 uczniów: Berezowiec Ur-
szula z kl. IIa, Marta Koroniec-
ka z kl. IIa, Sarra Kos z  kl. IIb,
Julita Kurianowicz z kl. IIIa, Ur-
szula Nikonczuk z kl. IIIa, Do-
minika Juszkiewicz z kl. IIIb; i
tak

Marta Koroniecka zajê³a
II miejsce, zdobywaj¹c 47,5 pkt/

bywaj¹c odpowiednio 45 i 41pkt.
Organizatorzy i komisja

zwrócili uwagê na bardzo wyso-
ki poziom pisz¹cych, a szczegól-
nie wœród uczniów gimnazjum.
W tym roku by³ to najwy¿szy
poziom konkursu. Ró¿nica miê-
dzy czo³owymi miejscami wy-
nios³a 0,5 kt.

Zorganizowany konkurs

Po zamieszczonym

w ostatnim numerze felie-

tonie pod tym samym ty-

tu³em, odezwali siê zwo-

lennicy i przeciwnicy za-

prezentowanego w nim

sposobu myœlenia. Prze-

ciwnicy zarzucaj¹ mi na-

iwne myœlenie i w³aœnie

brak logiki. Jednak Ci

zwolennicy „doktryne-

rów”  s¹ g³usi na logikê

faktów, w myœl powiedze-

nia  ”jeœli fakty s¹ przeciw

nam tym gorzej dla fak-

tów”. Dziœ wiêc trochê

faktów. Poni¿ej jak w³aœci-

ciele OFE zarabiaj¹ na na-

szej naiwnoœci. Dla nich to

s¹ naprawdê „prawdziwe”

a nie wirtualne pieni¹dze,

odwrotnie ni¿ dla przy-

sz³ych emerytów. informu-

jemy tak¿e, kto jest udzia-

³owcem poszczególnych

Powszechnych Towa-

rzystw Emerytalnych.

£atwiej wtedy zrozumieæ,

czytaj¹c (lub s³uchaj¹c)

obroñców OFE dlaczego

mówi¹ to co mówi¹.

Wies³aw Soko³owski

Na bakier
z logik¹ /2/

Kto stoi za OFE?
Z³oty interes na pol-

skich seniorach

Jest zatem czego bro-
niæ. Gdzie na œwiecie istnie-
je drugi taki interes z kilku-
nastoma milionami przymu-
sowych klientów, którym
tylko w ubieg³ym roku po-
wszechne towarzystwa œci¹-
gnê³y ze sk³adek emerytal-
nych prawie 2,5 mld z³, osi¹-
gaj¹c czysty zysk w grani-
cach 800 mln z³? Tych pie-
niêdzy nie trzeba by³o wy-
pracowywaæ w mozole. Na-
p³ywaj¹ same i jest ich co-
raz wiêcej, bo kolejne rocz-
niki podejmuj¹ pracê i obo-
wi¹zkowo pobiera siê od
nich œrodki dla OFE i 14 pry-
watnych towarzystw emery-
talnych.

Nie dziwi wiêc, ¿e
Alicja Kornasiewicz, prezes
Pekao SA, banku nale¿¹ce-
go do w³oskiej grupy Uni-
credito, broni obecnego sys-
temu, twierdz¹c: – Reforma
emerytalna by³a i jest jed-
nym z najwiêkszych sukce-

sów transformacji. Nie mo¿-
na niszczyæ dobrze zorgani-
zowanego systemu emery-
talnego i wycofywaæ siê z
umowy spo³ecznej w imiê
krótkoterminowych intere-
sów bud¿etu.

Jej bank korzysta
przecie¿ na tym systemie, bo
trzy powszechne towarzy-
stwa emerytalne przecho-
wuj¹ w nim pieni¹dze swo-
ich OFE. Dla trzech towa-
rzystw Pekao SA jest zaœ
agentem transferowym,
œwiadcz¹c im us³ugi prowa-
dzenia rejestru cz³onków i
ich dokumentacji finanso-
wej. Oczywiste wiêc, ¿e z
takiej „umowy spo³ecznej”
nie nale¿y siê wycofywaæ.

I zrozumia³e te¿, ¿e
obecnego systemu emerytal-
nego chce broniæ ekonomi-
sta Janusz Jankowiak, które-
go dom maklerski wspó³pra-
cuje z powszechnymi towa-
rzystwami emerytalnymi. I
prof. Dariusz Rosati z rady
nadzorczej banku Mille-
nium, który zdecydowanie

wystêpuje w obronie OFE.
A tak¿e naukowiec dr

Piotr Ci¿kowicz z SGH, na
co zapewne nie ma ¿adnego
wp³ywu to, ¿e dosta³ on od
Izby Gospodarczej Towa-
rzystw Emerytalnych
pierwsz¹ nagrodê za pracê
poœwiêcon¹ dzia³alnoœci in-
westycyjnej OFE.

I wspó³pracuj¹cy z
nim dr Andrzej Rzoñca,
cz³onek Rady Polityki Pie-
niê¿nej, wczeœniej bêd¹cy
asystentem Leszka Balcero-
wicza, dzia³aj¹cy tak¿e w
fundacji CASE, prowadzo-
nej przez jego ¿onê, który
twierdzi, ¿e rz¹d powinien
jak najszybciej wycofaæ siê
z projektu zmian w OFE.

I dr Wiktor Wojcie-
chowski, wiceprezes wspo-
mnianego wczeœniej balce-
rowiczowskiego FOR, któ-
ry twierdzi, ¿e rz¹d najpierw
rozmontuje system emery-
talny, a potem podniesie po-
datki.

Zrozumia³e te¿, ¿e nie
jest specjalnym entuzjast¹

zmian w funkcjonowaniu
OFE cz³onek rady gospo-
darczej przy premierze,
Mateusz Morawiecki (pre-
zes banku BZ WBK, bêd¹-
cego udzia³owcem po-
wszechnego towarzystwa
emerytalnego AVIVA). Ani
ekonomista prof. Witold
Or³owski z rady nadzor-
czej powszechnego towa-
rzystwa emerytalnego
AEGON. Trudno tak¿e, by
istnienia OFE nie broni³
analityk Ryszard Petru, do
niedawna dyrektor ds. stra-
tegii w BRE Banku, bêd¹-
cego równie¿ udzia³ow-
cem towarzystwa
AEGON.

Oczywiste te¿, ¿e w
obronie OFE wystêpuj¹
rozmaite gazety, np. bar-
dzo aktywny na tym polu
dziennik „Rzeczpospoli-
ta”, wydawany przez spó³-
kê nale¿¹c¹ do londyñskie-
go funduszu inwestycyjne-
go Mecom, którego akcjo-

Cd. str. 5
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Kto stoi za OFE?

nariuszami s¹ grupy finan-
sowe bêd¹ce udzia³owca-
mi powszechnych towa-
rzystw emerytalnych.

Nikogo nie mo¿e
te¿ dziwiæ, ¿e prof. Stani-
s³aw Gomu³ka twierdzi, i¿
rz¹dowa argumentacja na
rzecz zmian w systemie
emerytalnym jest nie-
prawdziwa, a z pomys³u
nale¿y zrezygnowaæ. I iro-
nizuje, ¿e skoro te zmiany
s¹ korzystne, to niech pre-
mier nie zatrzymuje siê w
pó³ drogi, bo jeœli sk³adkê
zmniejszy do zera, korzy-
œci bêd¹ jeszcze wiêksze.
Profesor jest przecie¿
g³ównym ekonomist¹
BCC, gdzie powszechne
towarzystwa ekonomicz-
ne i banki nale¿¹ do naj-
bogatszych cz³onków i
sponsorów. Podobnie bro-
ni OFE Jeremi Mordase-
wicz z Lewiatana, w któ-
rej to organizacji po-
wszechne towarzystwa
emerytalne stanowi¹ siln¹
grupê.

Warto tu przypo-
mnieæ, zapomniane ju¿ w
ferworze obecnej dysku-
sji, gor¹ce protesty zg³a-
szane w 2009 r. przez po-
wszechne towarzystwa
emerytalne przeciwko po-
mys³owi obni¿enia mak-
symalnej prowizji z 7% do

3,5%. Lewiatan z³o¿y³ wte-
dy nawet wniosek do Trybu-
na³u Konstytucyjnego
(oczywiœcie bezzasadny) o
uznanie, ¿e zmniejszenie
prowizji jest sprzeczne z
konstytucj¹.

Pracownicy i lobbyœci
towarzystw protestowali, ¿e
ta fatalna zmiana wypacza
ca³y sens reformy emerytal-
nej i obraca siê przeciw
przysz³ym emerytom, grozi
s³abszymi wynikami oraz
tym, ¿e sk³adki bêd¹ gorzej
zarz¹dzane (jakby jeszcze
gorsze zarz¹dzanie by³o
mo¿liwe). A chodzi³o wy-
³¹cznie o to, by wiêcej, a nie
mniej pieniêdzy podatników
mo¿na by³o przek³adaæ do
swoich portfeli. Czyli o to
samo, co dziœ.

Moralista powiedzia³-
by, ¿e to przejaw cynicznej
hipokryzji ze strony po-
wszechnych towarzystw
emerytalnych i ich zwolen-
ników. Realista – ¿e to ty-
powy przyk³ad publicznej
debaty w Polsce, gdzie oczy-
wist¹ troskê o w³asny inte-
res przedstawia siê jako dba-
³oœæ o dobro ogólne, cudze,
a nie w³asne, jako dzia³al-
noœæ w s³usznej sprawie, pro
publico bono itp.

Andrzej Dryszel

Przedruk z nr 10
Przegl¹du (za zgod¹ Redak-
cji)

Cd. ze str. 4

Pod koniec lutego, w Ze-
spole Szkó³ nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej w Bielsku Podlaskim,
spotkali siê przedstawiciele dzie-
siêciu Samorz¹dów i M³odzie¿o-
wych Rad Internatu i burs woje-
wództwa podlaskiego. W dwu-
dniowej konferencji zorganizo-
wanej p.h.: „Rozwijajmy samo-
rz¹dnoœæ w internacie i bursie”
uczestniczy³a Ewa Górska, pre-
zes Stowarzyszenia Burs i Inter-
natów w Bia³ymstoku.

Powitanie uczestników

i wystêp „Podlaskich

Kuku³ek”, warsztaty

M³odzie¿ i opiekunowie z burs i internatów w Zespole Szkó³ nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim

„Troszczymy siê o dobre imiê internatu,
bursy i godnie go reprezentujemy”

W auli grupê przyby³ych
uczniów i opiekunów w goœcin-
nej bielskiej szkole powita³ dr
Miko³aj Jalinik, dyrektor Zespo-
³u Szkó³ nr 4 im. Ziemi Podla-
skiej oraz Œwiet³ana Porfiruk,
kierownik internatu. Gospodarze
konferencji zaszczyceni obecno-
œci¹ reprezentantów m³odzie¿y i
opiekunów wyrazili przekonanie,
¿e bogaty program wpisze siê w
promocjê placówek wychowaw-
czych i bêdzie inspiracj¹ do przy-
sz³ych spotkañ.

Uczestnicy konferencji
mieli okazjê obejrzeæ wystêp

szkolnego zespo³u „Podlaskie
Kuku³ki”, kierowanego od nie-
spe³na 40 lat przez Miko³aja Tur-
kowicza. Nastêpnie m³odzie¿ i
ich opiekunowie zwiedzili mu-
zeum, mieszcz¹ce siê w podzie-
miach szko³y, gdzie w czasie II
wojny œwiatowej Niemcy urz¹-
dzili wiêzienie. Okazj¹ do inte-
gracyjnego spotkania by³ s³odki
poczêstunek przy kawie i herba-
cie.

Po obiedzie o „Funkcji
lidera w grupie” podczas warsz-
tatów dla m³odzie¿y i opiekunów,

Cd. str. 6
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Z b i o r n i k

wodny Siemianówka w  Do-

linie Górnej Narwi jest jedn¹

z najwa¿niejszych  ostoi pta-

ków wodno-b³otnych w Pol-

sce. D³ugoœæ zbiornika wy-

nosi 11 km, szerokoœæ 4,5

km, a œrednia g³êbokoœæ 3,5

m. Zbiornik okalaj¹ ³¹ki i pa-

stwiska, a do jego czêœci

przylegaj¹ bory, lasy gr¹do-

we i olsy o naturalnym cha-

rakterze, bêd¹ce czêœci¹

Puszczy Bia³owieskiej.

Wczesn¹ wiosn¹ na

obrze¿ach zbiornika Siemia-

nówka tworz¹ siê rozlewiska.

Pomimo, ¿e powierzchniê

akwenu pokrywa jeszcze lód,

to ptasie ¿ycie nad Siemia-

nówk¹ nabiera tempa. W

miejscach wolnych od œnie-

Wiosna nad Siemianówk¹
gu skupiaj¹ siê stada gêsi bia-

³oczelnych, krzy¿ówek, cyra-

neczek, ró¿eñców i œwistu-

nów. Zalatuj¹ ju¿ œwiergotki

³¹kowe i potrzosy.

Pod wp³ywem wiatru

i s³oñca lód szybko topnieje.

Pojawiaj¹ siê  wiêc nurogê-

si, nury czarnoszyje, perko-

zy dwuczube. Na tutejszych

wysepkach, œmieszki szykuj¹

siê do lêgów. Obserwuj¹c

lornetk¹ nadbrze¿ne zaroœla

zbiornika mo¿na wypatrzeæ

remiza, pliszkê cytrynow¹ i

podró¿niczka. Podtopione

obrze¿a zbiornika zajmuj¹

³abêdŸ krzykliwy, b¹czek,

biegus zmienny i mewy –

ma³a i czarnog³owa. Przela-

tuj¹ kraski. Wiosna !

Jan Cie³uszecki

W gminie Narewka za-

koñczy³y siê wybory so³ty-

sów. Odbywa³y siê od 2 lute-

go do 10 marca br. z udzia-

³em Wójta Miko³aja Pawil-

cza, pracowników Urzêdu

Gminy, gminnych radnych

oraz przedstawicieli Policji i

Stra¿y Granicznej. Wybory

Nasi so³tysi
cieszy³y siê du¿ym zaintere-

sowaniem mieszkañców po-

szczególnych wsi. Wybrano

23 so³tysów, w tym nowych

miêdzy innymi Helenê Re-

jent w Eliaszukach, Olimpiê

Saczko w Guszczewinie,

Jana Cie³uszeckiego w Lew-

kowie Nowym, Eugeniusza

Bondaruka w Lewkowie

Starym, El¿bietê Opolsk¹  w

Narewce, Leszka Witkow-

skiego w Tarnopolu, Zenaidê

£uksza  w Olchówce.

W terminie do 15 mar-

ca br. so³tysi dostarczyli

mieszkañcom tzw. nakazy zo-

bowi¹zañ pieniê¿nych i po-

brali nale¿noœci podatkowe.

Termin wp³aty za I ratê zobo-

wi¹zañ min¹³ bowiem 15

marca br. Termin  wp³at po-

datku II raty – 15 maja br. Po-

datnicy ju¿ o tym dobrze

wiedz¹. To pozwoli im unik-

n¹æ p³acenia tzw.  odsetek od

kwoty zobowi¹zania pieniê¿-

nego.

(jc)

Zniknê³y œniegi, ale

powróci³ problem. Niektó-

rzy rolnicy rozpoczêli wy-

palanie ubieg³orocznych

traw pozostawionych na

³¹kach. Agencja Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rol-

nictwa przypomina, ¿e jest

to zabronione i oprócz kar

nak³adanych przez policjê,

mog¹ rolników naruszaj¹-

cych „Wymogi dobrej kul-

tury rolnej” dotkn¹æ kary fi-

nansowe ze strony agencji.

ARiMR przypomina,

¿e za wypalanie traw rolni-

Redakcja nasza otrzy-
ma³a ze Stacji Doœwiadczal-
nej Oceny Odmian w Krzy-
¿ewie listê zbó¿ zalecanych
do upraw w naszym woje-
wództwie, które w doœwiad-
czeniach SDOO maj¹ przy-
datnoœæ i dobrze plonuj¹ w
naszych warunkach.

Pszenica ozima: Bo-
gatka, Figura, Garantus,
Markiza, Meteor,Mulan,Na-
tula,Satyna, Skagen

Pszen¿yto ozime: Al-
goso, Baltiko, Gniewko,

„Wymogi dobrej kultury rolnej”

Wypalanie traw jest karalne
ka mo¿e „dotkn¹æ” zmniej-

szenie wszystkich rodzajów

dop³at bezpoœrednich o 3 %.

O tyle mog¹ byæ pomniejszo-

ne p³atnoœci w ramach syste-

mów wsparcia bezpoœrednie-

go (kilkanaœcie pozycji), p³at-

noœci rolnoœrodowiskowe

(PROW 2007-2013), pomoc

na zalesianie gruntów rol-

nych, lub p³atnoœci ONW, je-

œli rolnik wypala³ trawy na

uprawianych przez siebie

gruntach.

ARiMR  ka¿dy przypa-

dek wypalania traw rozpatru-

Dobre odmiany – dobre plony
Grenado, Leontino, Modera-
to, Pawo, Pizarro, Sorento,
Tulus, Witon

¯yto ozime: Dañkow-
skie D., Domir, Herakles,
Stanko, Visello F 1

Jêczmieñ ozimy: Fri-
dericus, Nickela, Scarpia

Pszenica jara: Katoda,
£agwa, Monsun, Trappe,
Tybalt

Jêczmieñ jary: Con-
chita, Mercada, Skald, Su-
weren

je indywidualnie i kary mo¿ê

zmniejszyæ lub zwiêkszyæ

(pomniejszyæ do 1 % a pod-

wy¿szyæ nawet do 5 %) – na-

le¿nych rolnikowi p³atnoœci

obszarowych za dany rok.

Udowodnienie rolni-

kowi celowego wypalania

traw mo¿e spowodowaæ ob-

ni¿enie przez ARiMR ka¿-

dego rodzaju p³atnoœci bez-

poœrednich nawet o 20 % -

mo¿na te¿ straciæ  ca³¹ kwo-

tê p³atnoœci. Nie wypalajmy

zatem traw !

opr.(piw)

Owies: Bingo, Kre-
zus, Zuch

Pszen¿yto jare: Du-
blet, Nagano

Doœwiadczalnicy z
Krzy¿ewa zwracaj¹ uwagê
potencjalnym siewcom , ¿e
odmiany pszenicy ozimej
Natula i Skagen, pszen¿yta
ozimego Tulus, jêczmienia
jarego Suweren s¹ wstêpnie
zalecane , poniewa¿ s¹ po
jednym roku badañ w PDO.

Opr.(wip)

„Troszczymy siê o dobre imiê
internatu, bursy

i godnie go reprezentujemy”

wykorzystuj¹c sprzêt multime-
dialny, mówi³ Piotr Puczyñski.

Spotkaniu dla opiekunów
przewodniczy³a prezes Stowa-
rzyszenia Burs i Internatów w
Bia³ymstoku Ewa Górska. Prezes
nawi¹za³a do wczeœniejszych
spotkañ w Bia³owie¿y i Supraœlu,
w których uczestniczy³a wiêk-
szoœæ grup przyby³ych do Biel-
ska.

Opiekunowie m³odzie¿y
zastanawiali siê nad tym na ile
m³odzie¿ ma wp³yw na to, co
dzieje siê w bursie i internacie, a
nawet œrodowisku, wskazywali
na obszary aktywnoœci, charak-
terystyczne dla tych placówek:
wolontariat, pracê w radiowêŸle,
organizowanie wieczorków i
dyskotek, rozgrywki sportowe,
konkursy czystoœci, uroczystoœci
m. in.: œlubowania, „Andrzejek”
i po¿egnania absolwentów.

–M³odzie¿ chce braæ od-
powiedzialnoœæ za to, co robi,
potrafi ofiarowaæ swój czas, jest
bezinteresowna, ma poczucie
przynale¿noœci do grupy – mó-
wi³a Agnieszka Kuczyñska z Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Zawodowych im. Cypriana Ka-
mila Norwida w Moñkach.

Prezes Górska przypo-
mnia³a, ¿e g³ównymi celami
dzia³alnoœci Towarzystwa s¹:

popularyzowanie w spo³eczeñ-
stwie wiedzy o znaczeniu inter-
natów i burs wœród m³odzie¿y ze
wsi i ma³ych miasteczek, podno-
szenie poziomu samodzielnoœci
i samorz¹dnoœci internatów i
burs, organizowanie wymiany
doœwiadczeñ w zakresie pracy
opiekuñczo – wychowawczej,
inicjowanie i wspó³organizowa-
nie wspó³pracy i wymiany grup
m³odzie¿y z oœrodkami krajowy-
mi i zagranicznymi. Prezes przy-
s³uchuj¹c siê dyskusji wyrazi³a
uznanie dla m³odzie¿y i ich opie-
kunów. Zapowiedzia³a w maju
kontynuacjê spotkañ,  najpraw-
dopodobniej w Bia³owie¿y.

Dzia³alnoœæ Samorz¹dów

i M³odzie¿owych Rad

Internatu

Wieczorne spotkanie
koncentrowa³o siê wokó³ prezen-
tacji dzia³alnoœci Samorz¹dów i
MRI. Niemal wszystkie grupy
zaprezentowa³y przygotowan¹
prezentacjê medialn¹ na CD,
dodaj¹c oryginalny i ciekawy ko-
mentarz. Gospodarze spotkania
poza przedstawion¹ przez Œwie-
tlanê Profiruk prezentacj¹ nawi¹-
zuj¹c¹ do powstania szko³y i in-
ternatu z racji trwaj¹cego karna-
wa³u, zaprezentowali rozrywkê i
humor w kabaretowych scen-

Cd. str. 7

Cd. ze str. 5
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Wiod¹cymi dyscypli-
nami w Hajnówce s¹ te, któ-
re maj¹ dru¿yny seniorskie
tj. Pronar (siatkówka) i
„Puszcza” (pi³ka no¿na) i w
wiêkszoœci w tym kierunku

jest prowadzone szkolenie
dzieci i m³odzie¿y z nasze-
go powiatu.

DROGA  DO  SUKCESU
Pi³ka koszykowa ju¿

od kilkunastu lat zesz³a na
dalszy plan w kat. szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych,
a zanik³a na poziomie szkó³
p o n a d g i m n a z j a l n y c h .

Stwierdzam, to na podstawie
udzia³u reprezentacji po-
szczególnych szkó³ w roz-

grywkach miêdzyszkolnych.
Jednak s¹ szko³y, któ-

re takim szkoleniem siê jesz-
cze zajmuj¹ i osi¹gaj¹ bar-
dzo dobre wyniki. Tak¹
szko³¹ jest Szko³a Podsta-
wowa nr 6 w Hajnówce, któ-
ra zajê³a w województwie
miejsce V-VI. Droga do suk-
cesu nie by³a ³atwa., gdy¿ z
powiatu dru¿yna SP 6 awan-
sowa³a z II miejsca – po
zwyciêstwie nad SP 2 36:0 i
przegranej z SP 5 18:20. Jed-
nak z meczu na mecz dru¿y-
na siê rozkrêca³a. Po zajêciu
II miejsca w Fina³ach Gru-
py Po³udniowej dru¿yna z
ZS nr 3 zapewni³a sobie
udzia³ w fina³ach wojewódz-
kich(12 dru¿yn).

W I rundzie dru¿yny
by³y rozlosowane do czte-
rech grup po trzy zespo³y.
Uczennice z Hajnówki wy-
ruszy³y do Bia³egostoku i
¿eby przejœæ do nastêpnej
rundy, musia³y wygraæ jed-
no spotkanie z dwóch. Dru-
¿yna z SP 47 Bia³ystok  by³a
nie do pokonania (przegra-
na – 12:72), dlatego nale¿a-
³o skupiæ siê na meczu z SP
1 Grajewo. Uda³o siê po bar-
dzo zaciêtej walce, wygraæ
jednym oczkiem 25 : 24. W
II rundzie po przegranej z SP
1 £apy  18  : 56 i SP 3 Augu-
stów 34 : 37 da³ w efekcie
hajnowskiej szkole V-VI

miejsce w województwie.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e pod-

opieczne pani Aliny ¯uko-
wickiej wystêpowa³ w sk³a-
dzie: Aleksandra Siemie-
niuk, Justyna Sawczuk,
Justyna Iwaniuk, Hanna
Piskorska, Patrycja Zin-
kiewicz, Justyna Gagan,

Dzwonkowska B., Natalia
Tichoniuk, Justyna Zasim,

Magda Matysiuk, Natalia
Wasiluk, Ma³gorzata La-
sota, And¿elina Dykiert.

Gratulujê i ¿yczê dal-
szych sukcesów.

    Janusz Ludwiczak

„Troszczymy siê o dobre imiê internatu, bursy i godnie go reprezentujemy”
Cd. ze str. 6

kach. W monologu  „Co ja w
Tobie widzia³am? - wyst¹pi³a
Barbara Nazaruk, a Patryk Dzier-
¿yk, Pawe³ Grzyb, Marcin Lipiñ-
ski i Adrian Gawryluk z w kaba-
retu „DNO” zaprezentowali wi-
dowiskowo - emocjonalny ta-
niec, za który zebrali gromkie
brawa. Mo¿na by³o tez obejrzeæ
kroniki placówek.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w
prezentacjach m³odzie¿ przybli-
¿y³a podstawowe zadania MRI,
które koncentrowa³y siê wokó³:
dbania o dobre imiê internatu -
bury i godne ich reprezentowa-
nie.

- Uczymy siê umiejêtno-
œci wspó³¿ycia w zespole, kulty-
wowania tradycji, wspó³pracy z
organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi na terenie szko³y i œro-
dowiska, rozwi¹zuj¹ konflikty
kole¿eñskie, organizuj¹ pomoc
kole¿eñsk¹ w nauce i spêdzanie
czasu wolnego wychowanków,
wreszcie wspó³decydujemy o
przyznaniu nagród wychowan-
kom, stosowaniu kar i porêczeñ
– mówi³ Pawe³ Nietupski, prze-
wodnicz¹c MRI z Zespo³u Szkó³

Handlowo- Ekonomicznych w
Bia³ymstoku. Uwieñczeniem
pierwszego pracowitego dnia
by³a dyskoteka.

W sobotê uczestnicy kon-
ferencji odwiedzili Policealne
Studium Pisania Ikon, jedyn¹
tego typu szko³ê w Polsce. Za-
poznali siê z jej histo-
ri¹, sztuk¹ pisania
ikon, warunkami stu-
diowania.

- Myœlê, ¿e
ikony bardziej znane
s¹ naszym kolegom i
kole¿ankom ze Li-
ceum Plastycznego w
Supraœlu, a nam leœni-
kom bêd¹cym bli¿ej
natury s¹ tajemnicê,
po obejrzeniu kaplicy i du¿ej ilo-
œci ikon zwierza³ siê Adam Ja-
b³oñski z Zespo³u Szkó³ Leœnych
w Bia³owie¿y.

- Mamy szerokie mo¿li-
woœci rozwijania swoich pasji w
pracowniach artystycznych,
komputerowych, w profesjonal-
nym atelier fotografii artystycz-
nej – wspomina³a plastyczka
Paula Sidoruk. Jedn¹ z nich jest
film z naszym udzia³em, który

proponujemy naszym rówieœni-
kom. Po jego projekcji wycho-
wawca Puczyñski zachêca³ do
aktywnoœci, dokona³ tez podsu-
mowania spotkañ. Zamkniêcia
obrad dokona³a gospodarz spo-
tkania Œwiet³ana Profiruk. Wie-
loletnia kierownik internatu po-

dziêkowa³a za inspiracjê i wspa-
nia³¹ atmosferê podczas spotkañ,
która wspó³tworzyli wszyscy
uczestnicz¹cy w konferencji t. j.:
Sebastian Jurski i Marzena Szy-
pulska z opiekunem Agnieszk¹
Kuczyñsk¹ z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Zawodo-
wych im. Cypriana Kamila Nor-
wida w Moñkach, Adrianna Ko³-
pak, Karina Kuczyñska i Pawe³
Nietupski z opiekunami El¿biet¹

B³aszczyk i Ew¹ Górsk¹ z Zespo-
³u Szkó³ Handlowo-Ekonomicz-
nych w Bia³ymstoku, Julita Œpie-
wak, Kamila Stepaniuk i Dawid
Malinowski z opiekunem Ceza-
rym Rzeszotarskim z Bursy
Szkolnej w Bia³ymstoku, Micha³
Maœlak i Adam Jab³oñski i Ar-

kadiusz Je¿ewski z
opiekunem El¿biet¹
Masaj³o z Zespo³u
Szkó³ Leœnych w Bia-
³owie¿y, Katarzyna
Zieja, Wojciech Eksto-
wicz i £ukasz Szulbor-
ski z opiekunem Halin¹
Dobrowolsk¹ z Zespo-
³u Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolnicze-
go im chor. Jana Sza-

mañskiego w Marianowie, Pau-
la Sidoruk, Kacper Karawel i Ir-
mina Wakulewska z opiekunem
Piotrem Puczyñskim z Zespo³u
Szkó³ Plastycznych im A. Grott-
gera w Supraœlu, Katarzyna Po-
liñska, Katarzyna Chudzik z
opiekunem Alin¹ Karolczuk z In-
ternatu VIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Bia³ymstoku,
Maryla Arbaszewska i Aleksan-
dra Perkowska z opiekunem

Magdalen¹ Goiñsk¹ z Internatu
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Technicznych w Bia³ym-
stoku, Emilia Wojszczuk i Adrian
Tympalski z opiekunem Krzysz-
tofem Jêdrychowskim z Interna-
tu Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych nr 1 oraz Joanna Woj-
sko. Opiekunowie grup otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.

Po wspólnym obiedzie
m³odzi aktywiœci opuœcili goœcin-
ny Internat Zespo³u Szkó³ nr 4
im. Ziemi Podlaskiej, który w
chwili obecnej po rozwi¹zaniu
bursy szkolnej pe³ni funkcje in-
ternatu tak¿e dla uczniów z in-
nych szkó³ ponadgimnazjalnych.
Posiada wspania³¹ bazê, w któ-
rej mieszka ponad 110 wycho-
wanków. Funkcje opiekuna sa-
morz¹du pe³ni Sylwia ¯arska,
która wraz ze swoimi uczniami:
Agnieszk¹ ̄ ero, Ma³gorzat¹ Po-
kosi³o i wychowawcami Kata-
rzyn¹ Stepaniuk, Mari¹ Bednar-
czyk, Wies³awem Nesteruk i Je-
rzym Zinkiewiczem koordyno-
wa³a bielska konferencjê.

Tekst i zdjêcia

Tadeusz Szereszewski
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Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

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

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

FOLIE ROLNICZE
(do sianokiszonek i pryzmowe)

hurt - detal
dowóz gratis !

AGROHANDEL
Gra¿yna Piotrowska

17-306 Dziadkowice 67
tel. kom. 605 735 617


