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W dniach od 24 maja br. do 27 maja br.odbêd¹ siê 34 Dni Bielska Podlaskiego.Jest to œwiêto,chyba
najdynamiczniej rozwijaj¹cego siê oœrodka miejskiego w województwie podlaskim.Miasta z wielowiekowy-
mi tradycjami historycznymi.Pokazujemy wybrane imprezy z bogatego programu obchodów,a ca³oœæ mo¿na
"podejrzeæ" na stronie: www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

24 maja br.(pi¹tek) - Œwiêto Kultury M³odzie¿y Szkolnej - Park Królowej Heleny - Amfiteatr Miejski
godz.9,00 -spotkanie przy Ratuszu i przekazanie m³odzie¿y kluczy do bram miasta przez Burmistrza miasta
Bielsk Podlaski
godz.17,00 - Uroczysta inauguracja XXXIV Dni Bielska Podlaskiego - Bielski Dom Kultury

25 maja br. (sobota)

godz.10,00- 21.00 - Amfiteatr Miejski - Kiermasz produktów rêkodzielniczych,rzemieœlniczych,anty-
ków,dañ regionalnych i ekologicznych produktów ¿ywnoœciowych, koncert zespo³ów Na Ludowo, koncert
zespo³ów Na Folkowo, Punkowy Bielsk
Bielski Dom Kultury,

godz.12,00 przes³uchania konkursowe w VIII Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki "Podlaska Nuta"
Stadion MOSiR,

godz.16,00 - Turniej Pi³ki No¿nej oldboyów o Puchar Prezesa BKS "Tur" z okazji 90-lecia klubu
26 maja br. (niedziela)

godz.14,00 - koncert galowy laureatów VIII Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki
"Podlaska Nuta",
godz.21,00 - koncert Gwiazdy Wieczoru - "£ZY"

27 maja br. (poniedzia³ek)

godz.9,00 - Stadion MOSiR - Mistrzostwa Bielska Podlaskiego w lekkiej atletyce szkól podstawowych,gim-
nazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Bielska Podlaskiego
godz.17,00 - Doroczny Koncert Uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim -
Bielski Dom Kultury

Prawie 19 ha terenów
przygotowanych specjalnie dla
inwestorów dziêki dotacji z
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego powstanie w Haj-
nówce i Szczuczynie. Decy-
zjê o przyznaniu dofinansowa-
nia podj¹³ dziœ Zarz¹d Woje-
wództwa pod przewodnic-
twem marsza³ka Jaros³awa
Dworzañskiego.

Hajnówka uzbroi ponad
6,9 ha terenów inwestycyj-

Nowe tereny inwestycyjne
nych, a Szczuczyn – ponad
11,9 ha. £¹cznie obie inwesty-
cje bêd¹ kosztowaæ 15,9 mln
z³. Œrodki unijne pokryj¹ 10,7
mln z³ z tej kwoty. W Hajnów-
ce tereny inwestycyjne zo-
stan¹ przeznaczone pod dzia-
³alnoœæ turystyczno-sportowo-
rekreacyjn¹. Natomiast
Szczuczyn chce podnieœæ
swoj¹ atrakcyjnoœæ gospo-
darcz¹.

Oba projekty zosta³y

pozytywnie ocenione w kon-
kursie, trwaj¹cym od grudnia
2012 roku do stycznia 2013
roku.

Do tej pory z dotacji na
tereny inwestycyjne skorzy-
sta³y te¿ gminy: Bia³ystok,
Bielsk Podlaski, Czy¿ew, Gra-
jewo, £apy, Narewka, £om¿a
i Wysokie Mazowieckie.
£¹cznie pozyska³y na ten cel
z RPO 90,7 mln z³.

(jk)

W Wojewódzkim
Oœrodku Animacji Kultury w
Bia³ymstoku swoje prace za-
prezentowa³a Ma³gorzata
Szewczuwianiec z Bielska
Podlaskiego. Licznie przyby-
³ych na otwarcie wystawy,  w
tym wielu Bielszczan z wice-

Dwadzieœcia prac wystawi³a Ma³gorzata Szewczuwianiec w Wojewódzkim Oœrodku

Animacji Kultury w Bia³ymstoku

Wystawa  Bielszczanki
kuratorem Wies³aw¹ Æwi-
kliñsk¹, powita³a Krystyna
Kunicka,  Kierownik Dzia³u
Sztuk Plastycznych.

Ma³gorzata Szewczu-
wianiec pochodzi z Bielska
Podlaskiego. Swoje pierwsze
artystyczne doœwiadczenia

zdobywa³a na spotkaniach w
Bielskim Domu Kultury.
Ukoñczy³a III Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Zespole Szkó³
nr 3 im. W³adys³awa Stanis³a-
wa Reymonta w Bielsku Pod-
laskim, nastêpnie Policealne

Cd. str. 7
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Ustawowe œwiêto Stra-
¿y Granicznej przypada na 16
maja.Co roku centralne ob-
chody odbywaj¹ siê w innym
mieœcie.Tym razem, ju¿ po raz

drugi, gospodarzem by³ Pod-
laski Oddzia³ Stra¿y Granicz-
nej.

Na uroczystym apelu
na Rynku Koœciuszki w Bia-

³ymstoku najbardziej donio-
s³ym momentem by³a promo-
cja funkcjonariuszy na pierw-
szy stopieñ oficerski – podpo-
rucznika. Aktu promocji doko-

na³ gen.bryg. Dominik Tracz,
komendant g³ówny SG, doty-
kaj¹c piórem szabli lewego
ramienia ka¿dego absolwenta
kursu oficerskiego. Wœród

ŒWIÊTO  STRA¯Y GRANICZNEJ
awansowanych byli tak¿e
podlascy pogranicznicy.

- W POSG mamy 16
placówek i osiem przejœæ gra-
nicznych, s³u¿y 1,8 tys. funk-
cjonariuszy, a pracê œwiadczy
blisko 300 pracowników cy-
wilnych. W przejœciach gra-
nicznych odprawiliœmy w
2012r. ponad 4,5 mln osób i
ponad 2 mln pojazdów – poin-
formowa³ p³k Leszek Czech,
komendant  podlaskiego od-
dzia³u.

Na co dzieñ funkcjona-
riusze zajmuj¹ siê równie¿ nie-
legaln¹ migracj¹ i przemytem.
Z przestêpstw zosta³o zabez-
pieczonych 153 pojazdów, o
³¹cznej wartoœci ponad 10 mln
z³.. Wydalono i przekazano z
Polski kilkaset osób z powodu
nielegalnego pobytu.

-Dobowy œredni ruch
graniczny w przejœciach
kszta³tuje siê na poziomie ok.
12,4 tys. osób i 5,8 tys. pojaz-
dów. Najwiêcej podró¿nych
korzysta z przejœcia drogowe-
go w KuŸnicy Bia³ostockiej –
doda³a pp³k Anna Wójcik,
rzecznik prasowy  podlaskie-
go komendanta.

Nasz oddzia³ dba o bez-
pieczeñstwo granicy o d³ugo-
œci 351 km, z czego 104 to ru-
bie¿ z Litw¹, a 247 km – gra-
nica z Bia³orusi¹.

O planowa-
nych zmianach w
strukturze SG poin-
formowa³ komendant
g³ówny, gen. bryg.
Dominik Tracz : Po-
reorganizacji, tj. po 1
stycznia 2014r. bê-
dzie osiem oddzia³ów
i 97 placówek. Po³o-
¿ony zostanie nacisk
na wyszkolenie funk-
cjonariuszy, a  o
awansie s³u¿bowym
nie bêdzie decydowa³ stopieñ
lecz jakoœæ i umiejêtnoœci za-
wodowe funkcjonariusza.

Po czêœci oficjalnej kil-
kuset bia³ostoczan wziê³o
udzia³ w pikniku, na którym

zaprezentowano pokaz sprzê-
tu, tresurê psa s³u¿bowego
oraz dzia³ania robota pirotech-
nicznego. Rozdawano mate-
ria³y promocyjne i gad¿ety.

 I tym razem impreza

pograniczników pokaza³a wy-
soki kunszt organizacyjny.
Obecne na uroczystoœci w³a-
dze wojewódzkie i miejskie
niech siê ucz¹,  jak siê robi
wspania³e widowisko patrio-

tyczno-wychowacze, na któ-
rym zgromadzeni siê raduj¹, a
kierowcy nie przeklinaj¹ z po-
wodu parali¿u miasta.

(Waldemar Staszyñski)

VIII edycja Podlaskich Targów Turystycznych w Bia³ymstoku
W dniach 17-19 maja

2013 r. w Hali Sportowej Bia-
³ostockiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. 11 Listopa-

da odby³y siê VIII Podlaskie
Targi Turystyczne. Tradycja
targów w Bia³ymstoku ma ju¿
ponad 18 lat. Od 2006 roku
odbywaj¹ siê one pod nazw¹
Podlaskich Targów Tury-
stycznych, a ich organizato-
rem jest Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna w
Bia³ymstoku.

Uczestnikami tegorocz-
nych targów byli przedstawi-
ciele bran¿y turystycznej z
ca³ego województwa podla-
skiego (m.in. Suwalszczyzna,
region Puszczy Bia³owieskiej,
okolice Biebrzy, Mielnika,
Drohiczyna, Pojezierze Augu-
stowskie), a tak¿e reprezen-
tanci innych województw:
warmiñsko-mazurskiego, pod-
karpackiego, zachodniopo-
morskiego, œl¹skiego. Z zagra-
nicznych goœci wymieniæ mo¿-
na przedstawicieli z Bia³orusi
i Litwy, którzy zapraszali do
odwiedzin urokliwych zak¹t-
ków swoich pañstw.

Ósma edycja Podla-
skich Targów Turystycznych
odbywa³a siê pod has³em: „Tu-
rystyka i sport dla wszyst-
kich”, st¹d te¿ obok atrakcji
typowo turystycznych nie za-
brak³o akcentów sportowych
(mo¿na by³o zapoznaæ siê z
nowoczesnym sprzêtem tury-
styczno-sportowym, wzi¹æ
udzia³ w marszu nordic wal-
king, czy te¿ spróbowaæ swo-

ich si³ w takich dyscyplinach
jak wioœlarstwo czy ¿eglar-
stwo pod czujnym okiem wy-
trawnych instruktorów).

Powiat hajnowski jak
co roku uczestniczy³ w Pod-
laskich Targach Turystycz-
nych, uznawanych za naj-
wiêksz¹ imprezê turystyczn¹
w pó³nocno-wschodniej Pol-
sce. Wspólnie z przedstawicie-
lami Bia³owieskiego Parku
Narodowego, Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Region
Puszczy Bia³owieskiej”, Par-
kiem Wodnym i Urzêdem Mia-
sta Hajnówka promowaliœmy
piêkno ca³ej Ziemi Hajnow-
skiej. Odwiedzaj¹cy nasze sto-
isko byli zainteresowani letnim
wypoczynkiem na ³onie natu-
ry oraz ofertami  zwi¹zanymi
z turystyk¹ wodn¹, g³ównie
sp³ywami kajakowymi rzek¹
Narewk¹ i Narew. Spor¹ gru-
pê stanowili równie¿ mi³oœni-
cy dwóch kó³ek, dla których
Puszcza Bia³owieska i okoli-
ce ze swoimi malowniczymi
trasami rowerowymi jest bar-

dzo atrakcyjnym terenem do
uprawiania tego typu turysty-
ki. Wiele pytañ dotyczy³o tak-
¿e sposobu zwiedzania bia³o-
ruskiej czêœci Puszczy, atrak-
cji tam znajduj¹cych siê oraz
formalnoœci zwi¹zanych z
przekraczaniem granicy pol-
sko-bia³oruskiej.

Podczas trwania tego-
rocznej edycji targów mia³a
miejsce inauguracja obcho-
dów 50-lecia Informacji Tury-
stycznej w Polsce. Odby³o siê
uroczyste wrêczenie odzna-
czeñ i wyró¿nieñ Marsza³ka
Województwa Podlaskiego i

Prezesa PROT dla Zas³u¿o-
nych Informacji Turystycznej
w województwie podlaskim.
Wœród laureatów znalaz³ siê
punkt it mieszcz¹cy siê  w sie-
dzibie Centrum Turystyki Re-
gionu Puszczy Bia³owieskiej
prowadzone przy Starostwie
Powiatowym w Hajnówce.
Jest to dla nas wielkie wyró¿-
nienie i motywacja do jeszcze
efektywniejszej pracy na
rzecz rozwoju turystyki w na-
szym regionie.

Wydzia³ Promocji i
Rozwoju Starostwa

Powiatowego w Hajnówce
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W pi¹tek trzeciego maja przy
pomniku Konstytucji 3 Maja odby³y siê
obchody upamiêtniaj¹ce uchwalenie
pierwszej w Europie, a drugiej na œwie-
cie, Ustawy Rz¹dowej.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê od
odœpiewania hymnu przez Chór Leœni-
ków Bia³owieskich oraz zgromadzo-
nych mieszkañców Bia³owie¿y i tury-
stów. Nastêpnie przemawia³ Albert
Litwinowicz, wójt Gminy Bia³owie¿a.
Po przemówieniu nast¹pi³o uroczyste
z³o¿enie wieñców pod pomnikiem. W
tym roku swoje delegacje wystawili:
Urz¹d Gminy oraz Rada Gminy Bia-
³owie¿a, Technikum Leœne w Bia³owie-
¿y, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w
Bia³owie¿y, placówka Stra¿y Granicz-
nej w Bia³owie¿y, OSP Bia³owie¿a,
Bia³owieski Park Narodowy, Nadle-
œnictwo Bia³owie¿a, Komenda Powia-
towa Policji w Hajnówce oraz poste-
runek policji w Bia³owie¿y, Instytutu
Biologii Ssaków Polskiej Akademii

Obchody uchwalenia konstytucji

Nauk w Bia³owie¿y, Platforma Oby-
watelska Powiatu Hajnowskiego i
pose³ Robert Tyszkiewicz. Wartê ho-
norow¹ przy pomniku pe³nili funkcjo-
nariusze stra¿y granicznej i policji.

Po z³o¿eniu wieñców odby³ siê
krótki koncert pieœni patriotycznych w
wykonaniu Chóru Leœników Bia³owie-
skich.

W trakcie uroczystoœci ucznio-
wie bia³owieskiej szko³y oraz cz³onko-
wie rady rodziców rozdawali zgroma-
dzonym bia³o-czerwone kotyliony wy-
konane przez ko³o plastyczne Bia³o-
wieskiego Oœrodka Kultury, natomiast
wychowankowie Domu Dziecka w
Bia³owie¿y w³asnorêcznie wykonane
flagi.

Organizatorem obchodów by³
Urz¹d Gminy Bia³owie¿a, Bia³owieski
Oœrodek Kultury oraz Technikum Le-
œne w Bia³owie¿y.

Mateusz Gutowski
Foto. Eliza £ozowska

Bia³owie¿a

W sobotê 27 kwietnia przy dro-
dze Hajnówka-Bia³owie¿a odby³a siê
manifestacja zorganizowana przez
pozarz¹dow¹ organizacjê „Santa”.
Protest dotyczy³ sposobu gospodaro-
wania w Puszczy Bia³owieskiej oraz
braku perspektyw dla mieszkaj¹cych
tutaj ludzi.

Celem tej manifestacji jest za-
protestowanie przeciwko dzia³aniom

Protest w obronie
Puszczy Bia³owieskiej

ministra œrodowiska, dotycz¹cym usta-
wy o lasach pañstwowych – mówi³
podczas spotkania Mieczys³aw Gmi-
ter, jeden z organizatorów – minister
po prostu nie przestrzega prawa. Inn¹
spraw¹ jest klêska ekologiczna, która
spotyka nasz¹ puszczê, to wszystko
widaæ jak na d³oni.

Organizatorzy podkreœlali rów-
Cd. str. 4
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Protest w obronie Puszczy Bia³owieskiej

nie¿, ¿e obecnie pañstwo znaj-
duje siê w swoistym szanta¿u
ekologicznym, z którym nie-
stety nie mo¿e sobie poradziæ.

W zgromadzeniu wziê-
li udzia³ politycy, miêdzy inny-
mi: Jan Szyszko –by³y minister
œrodowiska z PiS, Eugeniusz

Czykwin- pose³ SLD, Miko³aj
Janowski- radny sejmiku wo-
jewódzkiego z PSL oraz
przedstawiciele w³adz lokal-
nych, wójtowie gmin z powia-
tu hajnowskiego, a tak¿e
przedstawiciele rad gmin oko-
licznych samorz¹dów.

- Bardzo dobrze, ¿e

taka manifestacja zosta³a zor-
ganizowana- mówi Ignacy
Glad, radny gminy Bia³owie-
¿a – puszcza bia³owieska
obecnie nie jest chroniona, jest
po prostu niszczona. Moim
zdaniem minister œrodowiska
razem z pseudoekologami
wyda³ wyrok œmierci na ten
las. Rozumiem, ¿e martwe
drewno te¿ jest potrzebne. Ale
nie w takie iloœci jak teraz. To
jest obecnie oko³o 200-300
metrów szeœciennych drewna
na hektar. To jest po prostu
przera¿aj¹ce.

Uczestnicy protestu
podkreœlali, ¿e takie dzia³ania
powinny obj¹æ wszystkie gmi-
ny powiatu hajnowskiego. Pla-
nowana jest równie¿ manife-
stacja pod gmachem minister-
stwa œrodowiska.

Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 3

15 maja 2013 w Gimna-
zjum im. Abp. gen. dyw. Miro-
na Chodakowskiego w Narwi
odby³ siê III Wojewódzki Kon-
kurs Recytatorski Poezji Rosyj-
skiej pt. Motyw przyrody w
poezji rosyjskiej. Konkurs or-

ganizowany by³ po raz trzeci i
jak co roku cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem.

Patronat honorowy nad
Konkursem objêli Marsza³ek
Województwa Podlaskiego,
Podlaski Kurator Oœwiaty, Uni-
wersytet w Bia³ymstoku,  Ro-
syjski Oœrodek Nauki i Kultury
w Warszawie, a patronat me-
dialny Wrota Podlasia.

Konkurs móg³ odbyæ siê
dziêki wsparciu sponsorów:
RONiK w Warszawie, Polskie-
go Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wyk³adowców Jêzyka Rosyj-
skiego, Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku, PHU „BAWI” w Bia-
³ymstoku,  WSiP, Wydawnic-
twa JUKA, Rady Rodziców
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Narwi.

Swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili nas dr Robert Szymu-
la, zastêpca dyrektora Instytu-
tu Filologii Wschodnios³owiañ-
skiej Uniwersytetu w Bia³ym-

III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej
Motyw przyrody w poezji rosyjskiej

stoku oraz mgr Iwona Osta-
szewska, pracownik naukowy
Instytutu Filologii Wschodnio-
s³owiañskiej Uniwersytetu w
Bia³ymstoku

W oczekiwaniu na wer-
dykt jury, uczestnicy i ich opie-
kunowie spêdzili czas na s³od-
kim poczêstunku.

Organizatorzy i komisja
oceniaj¹ca pragn¹ zwróciæ
uwagê na ró¿norodnoœæ pre-
zentowanych utworów. Wœród
wybieranych autorów znaleŸli
siê: A. Puszkin, A. Fet, M. Ler-
montow, S.Jesienin, F. Tiut-
czew, N. Niekrasow, W.
¯ukowski i wielu innych.

Do Konkursu zg³osi³o
siê 38 uczestników z 11 szkó³
z województwa podlaskiego, a
przyst¹pi³o 36 z 11 szkó³.

Komisja w sk³adzie:

1. dr Robert Szymula-

przewodnicz¹cy

2. mgr Iwona Osta-

szewska z-ca przewodnicz¹-

cego

3. mgr Nina Abra-

miuk- cz³onek

 dokona³a oceny prezen-
tacji konkursowych. Jury, bio-
r¹c pod uwagê nastêpuj¹ce kry-
teria: dobór repertuaru, inter-
pretacja utworu, poprawnoœæ
jêzykowa, œrodki artystyczne,
opanowanie tekstu,  ogólny
wyraz artystyczny, w skali 0-
6 przyzna³o:

I miejsce

1. Adrianna Szuj- Gim-
nazjum nr 2 w Bielsku Podla-
skim / opiekun Katarzyna Ha-
rasim

2. Artur Kulgawczuk -
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w Czeremsze /  opiekun Irena

Szaty³owicz
3. Martyna Ma³aszew-

ska- Gimnazjum z DNJB w Haj-
nówce / opiekun Krystyna Bie-
lewska

II miejsce

1. Justyna Chodakow-
ska- Zespó³ Szkolno-Oœwiato-
wy w Dubiczach Cerkiewnych
/ opiekun Halina Treszczotko

2. Magdalena Gawry-
luk- Gimnazjum z DNJB w
Hajnówce  / opiekun Krystyna
Bielewska

3. Ewa Lewczuk- Gim-
nazjum im. Abp. gen. dyw.
Mirona Chodakowskiego w
Narwi /opiekun Dorota Szam-
borska

III miejsce

1. Maria Magdalena
Cho³o³owicz- Gimnazjum im.
dr L. Nosa w Micha³owie /

opiekun Alina ̄ akiewicz
2. Paulina Romaniuk-

Zespó³ Szkó³ w Czy¿ach /opie-
kun Eugenia Nowicka

3. Angelika Nikitiuk-
Gimnazjum nr 2 w Bielsku Pod-
laskim /opiekun Katarzyna Ha-
rasim

Wyró¿nienie

1. Dominika Karpiuk-
Zespó³ Szkolno-Oœwiatowy w
Dubiczach Cerkiewnych / opie-

kun Halina Treszczotko
2. Dawid So³owianiuk-

Gimnazjum im. Abp. gen. dyw.
Mirona Chodakowskiego w
Narwi  /opiekun Alina Osta-
szewska

Zwyciêzcy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy ksi¹¿kowe i rzeczowe, na-
tomiast pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy uczestnic-
twa i drobne upominki.

Ogromne podziêkowa-
nia sk³adam wszystkim Spon-
sorom za pomoc w realizacji
tego Konkursu. Dziêki Pañstwa
wsparciu, mog³am zorganizo-
waæ to przedsiêwziêcie. Jest mi
bardzo mi³o, ¿e zechcieliœcie
Pañstwo pozytywnie ustosun-
kowaæ siê do moich potrzeb.
Jestem wdziêczna za okazan¹
pomoc i ¿yczliwoœæ.

Wszystkim uczestni-
kom i ich opiekunom serdecz-
nie dziêkujê za udzia³ i ¿yczê
wielu sukcesów w nauce jêzy-
ka rosyjskiego. Zwyciêzcom
konkursu i nauczycielom gra-
tulujê!

Mam nadziejê, ¿e udzia³
w kolejnych edycjach tego kon-
kursu stanie siê mi³ym zwycza-
jem.          Dorota Ma³gorzata

 Szamborska

Tragiczny wypadek z

udzia³em motocyklisty

Do zdarzenia dosz³o 12
maja br. oko³o godziny 20.40
na krajowej 19 na odcinku
Turna Ma³a – Siemiatycze.
27-letni kieruj¹cy motocyklem
marki Honda na ³uku drogi z
nieustalonych przyczyn straci³
panowanie na motorem i siê
wywróci³. Nastêpnie uderzy³
w znak drogowy i wpad³ do
rowu. Pomimo prób reanima-
cji podjêtych przez przyby³ych
na miejsce zdarzenia policjan-
tów oraz z³ogi karetki pogoto-
wia motocyklisty nie uda³o siê
uratowaæ. Jak ustalili mundu-
rowi siemiatyczanin nie posiad³
uprawnieñ do kierowania mo-
tocyklem. Teraz policjanci z
Siemiatycz szczegó³owo wy-
jaœniaj¹ okolicznoœci wypadku.

Pijana matka spa³a na

³awce w parku

8 maja br. oko³o godzi-
ny 18.00 dy¿urny hajnowskiej
Policji otrzyma³ zg³oszenie o
œpi¹cej kobiecie na ³awce w
miejscowym parku, obok któ-
rej w wózku le¿a³o p³acz¹ce
dziecko. Funkcjonariusze, któ-
rzy przybyli na miejsce, obu-
dzili kobietê. 38-latka by³a tak
pijana, ¿e nie by³a w stanie o
w³asnych si³ach wstaæ z ³awki,
jak te¿ poddaæ siê badaniu
trzeŸwoœci. Jak siê okaza³o
obok w wózku p³aka³o jej 8
miesiêczne dziecko. Wezwa-
na karetka pogotowia zabra³a

Kronika
Policyjna

Cd. str. 5
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- Od jedenastu mie-

siêcy kieruje Pan jednym z

najwiêkszych Banków

Spó³dzielczych  w regionie.

Czy strategia realizowana

pod Pana kierownictwem

uleg³a modyfikacji, czy te¿

nie widzi Pan potrzeby jej

zmiany?

- Stanis³aw Bachu-

rek, prezes BS w Brañsku.

-  Pozycja jak¹ zajmuje Bank
Spó³dzielczy w Brañsku jest
pochodn¹ kryterium, jakie
przyjmiemy do jego oceny.
Zgodzê siê jednak z sugesti¹
zawart¹ w pytaniu, bowiem
faktycznie znajdujemy siê w
œcis³ej czo³ówce Banków

Spó³dzielczych, zarówno pod
wzglêdem wielkoœci sumy bi-
lansowej jak te¿ efektywnoœci
dzia³ania. Strategia Banku
zosta³a przyjêta przez Radê
Nadzorcz¹ Banku.  By³em jej
wspó³autorem, w zwi¹zku z
tym strategia jest realizowa-
na zgodnie z przyjêtym pla-
nem. „Bank ma byæ liderem
w zakresie us³ug finansowych
dla œrodowisk lokalnych, pro-
motorem przedsiêbiorczoœci,
inicjatorem przedsiêwziêæ roz-
wojowych gmin i œrodowiska
wiejskiego. Byæ sprawdzo-
nym i godnym zaufania part-
nerem finansowym w realiza-
cji celów gospodarczo-spo-
³ecznych Regionu”.

Bêdziemy kontynu-
owaæ dalszy dynamiczny roz-
wój, budowê sieci nowych pla-
cówek. Wa¿nym zadaniem
jakie przed nami stoi jest dal-
sze rozwijanie elektronicznych
kana³ów dystrybucji. S¹ to
dzia³ania – nie ukrywam –
bardzo kosztowne, ale wyma-

gaj¹ tego aktualne standardy
obs³ugi Klienta. Jesteœmy
Bankiem, który ³¹czy tradycjê
z nowoczesnoœci¹. Chcemy
spe³niaæ oczekiwania zarów-
no obecnego jak i potencjal-
nego Klienta.

- Wydaje mi siê, ¿e

dla rozwoju spó³dzielczoœci

bankowej istotna jest edu-

kacja potencjalnych klien-

tów – cz³onków Banku. Czy

nowe kierownictwo brañ-

skiego Banku nie zastana-

wia³o siê nad kontynuacj¹

Turnieju Wiedzy o Spó³-

dzielczoœci, który w mojej

ocenie tak¹ rolê w stosun-

ku do, zw³aszcza, m³odzie-

¿y spe³nia³?

- Edukacja  przysz³ych
klientów Banku jest rzecz¹
bardzo wa¿n¹. Edukacji naj-
m³odszych uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów do-
brze s³u¿¹ Szkolne Kasy
Oszczêdnoœci dzia³aj¹ce pod
patronatem naszego Banku.
Bank wspó³pracuje z 17

Trzy  pytania do... Nowy prezes – stara strategia
SKO.  Podstawowym celem
SKO jest kszta³towanie  na-
wyku systematycznego
oszczêdzania,  zapoznawania
m³odzie¿y z dzia³alnoœci¹ ban-
ków oraz przyzwyczajania do
korzystania z us³ug banko-
wych, jako swoich potencjal-
nych Klientów. Wspó³pracê z
SKO planujemy rozwijaæ.
Jeœli chodzi o Turniej Wiedzy
o Spó³dzielczoœci, organizowa-
ny przez nasz Bank, to przez
kolejne 6 edycji, m³odzie¿ wy-
kazywa³a bardzo du¿e nim za-
interesowanie. Pomys³o-
dawc¹ i wspó³organizatorem
Turnieju by³ Hieronim Teodor
Wawrzyñski, dziennikarz i spo-
³ecznik, inicjator wielu przed-
siêwziêæ kszta³c¹cych m³o-
dzie¿ . Zmar³, po ciê¿kiej cho-
robie,  wkrótce po rozpoczê-
ciu VI edycji Turnieju. Celem
Turnieju by³o m.in. upo-
wszechnienie wœród m³odego
pokolenia Polaków wiedzy o
historii, tradycjach i dorobku
polskiej spó³dzielczoœci banko-

wej, edukacja ekonomiczna
oraz kszta³towanie nawyków
korzystania ze spó³dzielczych
produktów. Wielu z uczestni-
ków Turnieju przy tej okazji po
raz pierwszy dowiedzia³a siê
tak¿e, ¿e banki spó³dzielcze
zajmuj¹ siê – w odró¿nieniu
od banków komercyjnych –
nie tylko gromadzeniem pie-
niêdzy ale aktywnie wspieraj¹
œrodowiska lokalnych spo³ecz-
noœci poprzez sponsorowanie
m.in. przedsiêwziêæ kultural-
nych, sportowych itp.

- Czy wiêc lokalne ini-

cjatywy sportowe i kultural-

ne bêd¹ mog³y liczyæ na

¿yczliwe wsparcie?

-  Od lat przyœwieca
nam has³o „ Miejscowy pie-
ni¹dz na potrzeby miejscowe-
go œrodowiska”. Zgodnie z
nim bêdziemy wspieraæ finan-
sowo i organizacyjnie  wszel-
kie inicjatywy s³u¿¹ce rozwo-
jowi œrodowiska, w którym
dzia³amy.  Uczestniczenie w
¿yciu publicznym œrodowiska
i wspieranie lokalnych inicja-
tyw to jeden z wa¿niejszych
celów Banku. Muszê siê nie-
skromnie pochwaliæ, ¿e nie
¿a³ujemy „grosza” na takie
dzia³ania. Przedstawiciele in-
nych banków, gdy s³ysz¹ o
wielkoœci naszej pomocy z nie-
dowierzaniem krêc¹ g³ow¹,
ale my zamierzamy t¹ dzia³al-
noœæ kontynuowaæ. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e bez  pomocy
finansowej ze strony naszego
Banku  wiele z po¿ytecznych
inicjatyw nie mog³o by po pro-
stu zaistnieæ.

- Dziêkujemy za roz-

mowê.

Rozmawiali: Wies³aw
Soko³owski i Ryszard

Œwierczewski

Kronika
Policyjna

niemowlê do szpitala, nato-
miast nieodpowiedzialna mat-
ka trafi³a do Izby WytrzeŸ-
wieñ. Teraz kobieta za swoje
skrajnie nieodpowiedzialne
postêpowanie odpowie przed
s¹dem.

Kolizja z udzia³em

dwóch pojazdów i pieszego

7 maja o godzinie 8.20
dy¿urny Komendy Powiato-
wej Policji w Bielsku Podla-
skim zosta³ poinformowany o
nietypowej kolizji, do której

Cd. ze str. 4

Cd. str. 6



6                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

Gminny Oœrodek Kultury,

Urz¹d Gminy Narewka

oraz mieszkañcy wsi Olchówka

serdecznie zapraszaj¹ na

FESTYN LFESTYN LFESTYN LFESTYN LFESTYN LUDOUDOUDOUDOUDOWYWYWYWYWY

w OLw OLw OLw OLw OLCHÓWCHÓWCHÓWCHÓWCHÓWCECECECECE
2 czerwca 2013 roku (niedziela) godz.17,00

Wystapi¹ zespo³y :

Obraz Kontrolny z Hajnówki

Cegie³ki z Lewkowa Starego

Narewczanki z Narewki

Wasiloczki z Bielska Podlaskiego

Kalinka z Bia³egostoku

18  maja  br.  w  Muzeum  Bia³owieskiego  Parku  Naro-
dowego  w  Bia³owie¿y   otwarta  zosta³a  wystawa  fotografii
Wiktora  Wo³kowa  zatytu³owana  „Moje  Podlasie”.  Ekspozy-
cja  czynna  bêdzie  do  5  lipca  br.  Zapraszamy  do  jej
obejrzenia.                                                                      (jc)

Bia³owie¿a

Zapraszamy  na  wystawê

Niedawno  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Haj-
nówce  odby³o  siê  ciekawe  spotkanie  z  grup¹  kreatywnych
hajnowian.  Wziêli   w  nim  udzia³  Zbigniew  Budzyñski,  Piotr
Gagan,  Wiktor  Kabac,  Joanna  Kiersnowska,  Marzanna
Janik-Lipczyñska,  Edward  Lipiñski,  Tomasz  Onikijuk,  Ry-
szard  Pater,  Lech  Pilski,  Joanna  Sapierzyñska,  Jerzy  Œroda
i  Stanis³aw  ¯ywolewski.  Podczas  imprezy  rozmawiano  o
malarstwie (na  spotkaniu  by³o  5  malarzy  profesjonalistów)  i
o   fotografii  artystycznej  (3  fotografików) ,  czytano  wiersze
(4  literatów).  Oczywiœcie  by³a  te¿  autoprezentacja  kre-
atywnych  hajnowian.  Reasumuj¹c  by³o  to  ciekawe  wyda-
rzenie  w  ¿yciu  kulturalnym miasta.                                (jc)

 Spotkanie
kreatywnych  hajnowian

Nasz region odwiedzi³
niebywa³y goœæ profesor Mo-
toki Nomuchi z Japoñskiego
Uniwersytetu Hokkaido.

Choæ jego wizyta trwa³a bar-
dzo krótko , (tylko dwa dni ),
to by³a niezwykle intensywna
i co najwa¿niejsze, bogata w
nowe doznania kulturowe i na-
ukowe.

Japoñski naukowiec,
jest slawist¹ . Badaczem zaj-
muj¹cym siê interdyscypli-
narn¹ nauk¹ ,  która ma na celu
badanie jêzyków,  kultury , tra-
dycji,  folkloru krajów i naro-
dów s³owiañskich. Nie by³a to
pierwsza wizyta tego m³ode-
go naukowca na starym kon-
tynencie. Studiowa³ w Belgra-
dzie oraz  pracowa³ na Uni-
wersytecie Warszawskim
jako lektor jêzyka japoñskie-
go. Podlasie nie jest jego

pierwszym przystankiem , lecz
kolejnym po czeskiej Pradze
i Kaszubach .

W naszym wojewódz-
twie pojawi³ siê na specjalne
zaproszenie Wiktora Sta-
chwiuka ,  który z profesorem
Motokim,  od jakiegoœ czasu
prowadzi³ korespondencjê .

Z racji krótkiego poby-
tu naukowca na Podlasiu jego
wizytê mo¿na okreœliæ wrêcz
maratonem z racji swojej in-
tensywnoœci i odwiedzin wie-
lu miejsc w tak krótkim cza-
sie. Czwartkowym przystan-

Goœæ z dalekiego Sapporo
prof. Motoki Nomuchi

kiem na trasie Japoñczyka
by³a siedziba Radia Racja,
gdzie naukowiec udzieli³ wy-
wiadu na  tematy oko³obia³o-

ruskie oraz podj¹³ dylemat jê-
zykowy jakim s¹ dyftongi -
wyró¿niki podlaskiej mowy.

Kolejnym przystankiem
w naszej podró¿y by³o Muzu-
em Ma³ej Ojczyzny w Studzi-
wodach.

Nie ma³e wra¿enie zro-
bi³o obejœcie Pana Doroteusza
Fionika, który oprócz swej
wiedzy podzieli³ siê równie¿
wypiekami oraz gor¹cymi na-
pojami ze swej spi¿arni domo-
wej.

Profesor Nomuchi pod-
czas swych odwiedzin w Stu-
dziwodach móg³ w praktyce
dziêki p . Fionikowi przybli¿yæ
sobie folklor jak i charaktery-
styczny jêzyk u¿ywany przez

podlaskich Bia³orusinów oraz
zadaæ wiele pytañ na nurtuj¹-
ce go pytania dotycz¹ce kwe-
stii slawistyki. Podczas goœci-
ny w studziwodzkim obejœciu
nie mog³o zabrakn¹æ równie¿
czêœci artystycznej, któr¹
przygotowa³a Pani Anna Fio-
nik , siostra gospodarza odpo-
wiedzialna w rodzinnym mu-
zeum za prowadzenie zespo³u
„¯emerwa”, który wykonuje
tradycyjne bia³oruskie pieœni
ludowe tak zwanym „bia³ym
g³osem” i ta czêœæ przypad³a
naukowcowi do gustu. Obsy-

pa³ komplementami nie tylko
pieœni ludowe, lecz i urodê ¿eñ-
skiego zespo³u który wykona³
specjalnie dla niego ten reper-
tuar. Nie zabrak³o te¿ z jego
ust s³ów uznania i szacunku ¿e
tak m³odzi ludzie, kontynuuj¹
tradycjê swych dziadków .

Ostatnim przystankiem
kulturalnym tego wieczora jaki
czeka³ profesora z Sapporo
by³o zwiedzenie jednej z biel-
skich cerkwi. Drugi dzieñ rów-
nie¿ by³ pe³en atrakcji nie za-
brak³o w nim pobytu w Mu-
zeum Kultury Bia³oruskiej w
Hajnówce , Bia³owie¿y z nie-
odzownymi ¿ubrami o których
profesor wspomina³ ju¿ pierw-
szego dnia pobytu . Profesora
Nomuchiego nie mog³o za-
brakn¹æ równie¿ na spotkaniu
zorganizowanym w Filii biblio-
teki w Narwi, w rodzinnej
miejscowoœci p. Stachwiuka
czyli w Trzeœciance, gdzie
wieczorem odby³ siê wyk³ad
pod tytu³em „Nasza Tryœcia-
nicka gwara” prowadzony
przez profesora , który móg³
wykorzystaæ swoj¹ wiedzê
zdobyt¹ w ci¹gu dwóch ostat-
nich dni pobytu na Podlasiu .

Goœæ z Japonii okaza³
siê mi³ym, sympatycznym i ci-
chym cz³owiekiem, który z
wielkim zainteresowaniem
traktowa³ wszystko co pozna³
w ci¹gu tych dwóch dni .
tekst i fot: Micha³ Iwaniuk

dosz³o na ulicy Mickiewicza.
Funkcjonariusze na miejscu
wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹cy
oplem 20-latek nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci zbli¿aj¹c
siê do przejœcia. W wyniku
tego wjecha³ w ty³ osobowe-
go mercedesa, który zatrzyma³
siê przed przejœciem. W wy-
niku uderzenia mercedes prze-
sun¹³ siê do przodu potr¹ca-
j¹c przechodz¹ca 49-latkê.
Kobieta z urazemi nogi trafi³a
do szpitala. Badanie wykaza-
³o, ¿e obaj kieruj¹cy byli trzeŸ-
wi. Sprawca kolizji zosta³ uka-
rany mandatem.

Pijany motocyklista

7 maja br. oko³o godz.
19.15 dy¿urny siemiatyckiej
Policji zosta³ powiadomiony o
zdarzeniu drogowym w Paw-
³owiczach, w gminie Mielnik.
Mundurowi natychmiast poje-
chali na miejsce zdarzenia.
Tam ustalili, ¿e na ³uku drogi
48-letni kieruj¹cy motocyklem

suzuki najprawdopodobniej nie
dostosowa³ prêdkoœci do wa-
runków panuj¹cych na dro-
dze, w wyniku czego straci³
panowanie nad pojazdem i
uderzy³ w krawê¿nik. Motor
wraz z kieruj¹cym przelecia³
oko³o 10 m i spad³ na pobo-
cze. W czasie badania stanu
trzeŸwoœci motocyklisty oka-
za³o siê, ¿e mia³ 1,6 promila
alkoholu w organizmie. Kieru-
j¹cy ze z³aman¹ nog¹ i rêk¹
przewieziony zosta³ do szpita-
la w Siemiatyczach. Szczegó-
³owe okolicznoœci tego zda-
rzenia ustalaj¹ siemiatyccy
policjanci.

Podpali³ w³asny dom

– noc spêdzi³ w areszcie

12 maja br. oko³o go-
dziny 19.20 dy¿urny siemia-
tyckiej Policji poinformowany
zosta³, ¿e mieszkaniec gm.
Grodzisk podpali³ w³asny dom.
Na miejsce natychmiast skie-
rowani zostali policjanci. Tam
zastali ujêtego przez domow-

Kronika Policyjna
Cd. ze str. 5 ników podpalacza oraz doga-

szany dom. Jak wstêpnie usta-
lili mundurowi 41-latek po k³ót-
ni rodzinnej, podczas której
grozi³ podpaleniem domu, wy-
szed³ z mieszkania. Nikt nie
przypuszcza³, ¿e awanturnik
mo¿e spe³niæ kierowane
wczeœniej groŸby. Po pewnym
czasie przebywaj¹ce w domu
osoby us³ysza³y na zewn¹trz
trzaski. Gdy wysz³y zobaczy-
³y pal¹c¹ siê œcianê domu i
podpalacza, który niós³ kolej-
ny pojemnik z benzyn¹ w celu
rozniecenia ognia. Mê¿czyzna
zosta³ obezw³adniany przez
cz³onków rodziny, a dom uga-
szono z pomoc¹ s¹siadów. 41-
latek zosta³ zatrzymany i noc
spêdzi³ w policyjnym areszcie.
Badanie alkomatem wykaza-
³o, ¿e mia³ 2,2 promila alkoho-
lu w organizmie. Teraz pod-
palacz us³yszy zarzut zniszcze-
nia mienia w wyniku podpale-
nia oraz gróŸb karalnych kie-
rowanych wobec cz³onków
rodzinny.     KWP w Bia³ymstoku
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W dniach 1 i 2 czerwca br.w £ucku na Ukrainie odbêd¹
siê Mistrzostwa Europy w Sumo. Te staro¿ytne, japoñskie za-
pasy nie s¹ ju¿ przeznaczone tylko dla gigantycznych gruba-
sów. W sumo walcz¹ ju¿ zawodnicy szczuplejsi, ba, walcz¹
nawet panie.

Polski Zwi¹zek Sumo wysy³a na zawody do £ucka dwie
zawodniczki z województwa podlaskiego.S¹ to Karolina S³o-
wikowska (kat.50 kg) i Anna Sacharewicz (kat.55 kg) repre-
zentuj¹ce UAKS "Podlasie" Zab³udów.Trzymamy kciuki za
powodzenie, relacja z zawodów po powrocie.

(W³adys³aw Kierdelewicz)

Waleczne sumitki

11 maja br.Jagiellonia
œwiêtowa³a ma³y jubileusz. Na
miejskim stadionie (nadal w bu-
dowie)zagra³a z liderem tego-
rocznych rozgrywek,zdobywc¹
Pucharu Polski - Legi¹ War-
szawa. By³ to 300-tny mecz w
ektraklasie bia³ostockiego ze-
spo³u. W meczu tym,w³asny ju-
bileusz obchodzi³ kapitan Ja-
giellonii - Tomasz Frankowski.
To by³ równie¿ jego 300-tny
mecz w ekstraklasie.

Niestety, Jagiellonia mecz przegra³a i to 3:0, a trener Hajto
zdj¹³ jubilata Frankowskiego w 20 minucie.

Jagiellonia w ekstraklasie debiutowa³a 9 sierpnia 1987
roku. W 300. meczach 85 razy wygra³a,85 razy zremisowa³a i
130 razy zesz³a z boiska pokonana.

Podczas jubileuszowego meczu na trybunach ujrzeliœmy
twórcê i trenera minionych splendorów Jagiellonii, Micha³a
Probierza. Kurtuazja czy powrót ?                                            (tik)

300. mecz ¿ó³to-czerwonych
w Ekstraklasie

Zawody hajnowskie nabieraj¹ coraz wiêkszego rozma-
chu. Dnia 27 kwietnia 2013 roku Park Wodny przyj¹³ na obiekt
140 zawodników i zawodniczek z Sokó³ki i Bielska Podlaskie-
go. Impreza zosta³a przeprowadzona w dwóch blokach.
W pierwszym bloku od godz.10.00 rywalizowa³y dwie grupy
wiekowe tj. rocz. 2004 i m³odsi oraz rocz.2002-2003. Nato-
miast drugi blok rozpocz¹³ swoje zmagania  o godz.12.30

Zawody P³ywackie o Puchar Dyrektora Parku Wodnego
(rocz.200-2001 i 2007-2009).
Oba bloki poprzedzone by³y
uroczystym wyprowadzeniem
i prezentacj¹ dru¿yn. Przez 4
godziny kibice obejrzeli 62 bie-
gi i oko³o 80 rekordów ¿ycio-
wych.

Za miejsca I-III
uczestnicy otrzymali pami¹t-
kowe medale, a zwyciêskie
sztafety puchary. Wœród ka¿-
dej kategorii wiekowej wybra-
no najlepszych zawodników:

Adam Ziniewicz
(„Puszcza” Hajnówka) –
rocz.2004 i m³odsi,

Gabriela Czarnowidz
(„Omega” Sokó³ka – rocz.
2002/2003

Zofia Kwiatkowska
(„Wodnik” Bielsk Podlaski –
rocz. 2000/2001

-Martyna Olszañska
(„Wodnik” Bielsk Podlaski –
rocz. 2000/2001

Norbert Wawulski (
„Wodnik” Bielsk Podlaski) –
rocz. 1997/1999

Organizatorem i funda-

torem medali, pucharów by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz
Park Wodny w Hajnówce. Wspó³organizatorem – KS „Pusz-
cza” Hajnówka.

Zawody prowadzi³ – Janusz Ludwiczak
Sêdziowie: Ma³gorzata Muszkatel, El¿bieta Walesiuk Ire-

na Grygoruk, Edward Poniecki, Roman Wnuczko, Leszek Ka-
basa, Roman Daniluk, Emil Dawidziuk.    Janusz Ludwiczak

Wystawa  Bielszczanki
Cd. ze str.1

Studium Plastyczne w Bia-
³ymstoku oraz Szko³ê Police-
aln¹ Pracowników Medycz-
nych i Spo³ecznych w Bia³ym-
stoku. Obecnie jest studentk¹
II roku Grafiki na Politechni-
ce Bia³ostockiej. Od najm³od-
szych lat wykazywa³a zainte-
resowanie sztukami plastycz-
nymi, bior¹c udzia³ w wielu
konkursach i przegl¹dach a w
ostatnich latach równie¿ ple-
nerach malarskich organizo-
wanych przez WOAK.

Autorka zaprezento-
wa³a 20 prac, w tym 11 pa-
steli i 9 malowanych farb¹
akrylow¹. Tematem, a raczej
inspiracj¹ powstania prac by³
cz³owiek.  Autorka nie nada-
³a wystawie ¿adnego tytu³u,
poniewa¿ nie chcia³a niczego
sugerowaæ odbiorcom. -
Moim za³o¿eniem by³o przed-
stawienie nie tyle anatomii czy
wygl¹du zewnêtrznego, lecz
emocji, dobrych i z³ych chwil ,
które towarzysz¹ nam w
¿yciu. Stara³am siê zatrzymaæ
wa¿ne dla mnie momenty z
¿ycia, jakieœ emocje, moje
marzenia i to czego mi braku-
je - mówi³a Ma³gorzata Szew-
czuwianiec    

Pierwszy obraz przed-
stawiaj¹cy dziewczynê trzy-
maj¹c¹ skrzypce jest przyk³a-
dem niespe³nionego marzenia
autorki, która pragnê³a na-
uczyæ siê graæ na tym instru-

mencie. Bardzo lubi tê muzy-
kê – zwierza³a siê.  Praca
powsta³a w 2012 r. Jest to
akryl na p³ótnie,  formatu 50
na 40 cm.  Kolejny przyk³ad
pracy z 2012 r., to postaæ ma-
³ej dziewczynki, chowaj¹cej
siê za krzes³em,  trzymaj¹cej
w rêku misia. Jest to akryl na
p³ótnie 60 na 80 cm. Ka¿dy
odbiorca sam dorabia sobie
historiê, widzi to co chce zo-
baczyæ. -  Ja maluj¹c ten ob-
raz myœla³am o ma³ej Gosi - o
sobie, która maj¹c kilka lat
obserwowa³a z ma³¹ nieufno-
œci¹ to wszystko co siê dzia³o
wokó³ mnie.

Na pracach autorki
mo¿na zauwa¿yæ bliskie jej
osoby, jak równie¿ przypadko-
we postacie, np. moja rodzi-
na, autoportret. Zwiedzaj¹cy
zatrzymywali siê  przy portre-
cie ma³ej dziewczynki, chowa-
j¹cej siê za krzes³em,  trzyma-
j¹cej w rêku misia. Ma³gorza-
ta maluj¹c ten obraz myœla³a
o sobie, kiedy mia³a  parê lat.

Szewczuwianiec w
swoich pracach stara³a siê
zatrzymaæ wa¿ne dla siebie
momenty z ¿ycia,  emocje, nie-
spe³nione  marzenia i  zapew-
ne to, za czym têskni. Jej pra-
ce malowane s¹ w sposób
szkicowy. W wiêkszoœci
prac przewa¿aj¹ barwy paste-
lowe, ciemne br¹zy.

Przy lampce szampana
trwa³y dyskusje. Z mini kon-

certem wyst¹pi³y dwie dziew-
czyny ze Szko³y Muzycznej I
stopnia w Bia³ymstoku, Pod-
opieczne Pani Jolanty  gra³y
na skrzypcach i altówce.

Jej sukcesy to: udzia³ w
wystawie XIII Miêdzynarodo-
wego konkursu twórczoœci
plastycznej dzieci i m³odzie¿y
„Zawsze zielono, zawsze nie-
biesko” Toruñ 2005, III miej-
sce w XIII Ogólnopolskim
Konkursie „Twórczoœæ pla-
styczna inspirowana muzyk¹
dawn¹” Kalisz 2008, „Pasje i
Talenty” Bielsk Podlaski –
Z³ota paleta 2006, 2008, „Wio-
sna m³odych talentów”,  Haj-
nówka nagroda 2005, 2006,
2007 - grand prix, 2008, Ogól-
nopolski konkurs plastyczny
„Poznajmy Œwiat Wyspiañ-
skiego” - wyró¿nienie Toruñ
2007. W 2008 roku by³a sty-
pendystk¹ Marsza³ka Woje-
wództwa Podlaskiego  przy-
znawanego  uzdolnionym
uczniom.

Na moj¹ proœbê Ma³-
gorzata wykona³a tak¿e por-
tret przedstawiaj¹cy osobê ks.
Franciszka Bronis³awa Zale-
skiego, za³o¿yciela i I Dyrek-
tora  bielskiego Gimnazjum, a
obecnie I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. T. Koœciusz-
ki w Bielsku Podlaskim, który
obecnie jest w hollu szko³y.

 Tadeusz Szereszewski
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