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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY ZAGRAŁA W CAŁYM
REGIONIE
Dwudziesty trzeci już raz zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy - również w województwie
podlaskim. Prawie tysiąc...

fot. TVP Białystok

Jubileusz 35-lecia pracy literackiej świętowała Elżbieta Kozłowska-Świątkowska.
Pisarka, poetka, redaktor naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku.
Autorka wielu książek, wierszy, tomików poezji. Jej twórczość przetłumaczona
została na kilkanaście języków.

PRZEGLĄD KOLĘD PRAWOSŁAWNYCH
"GWIAZDA I KOLĘDA"
Po raz szesnasty białoruskie zespoły z Podlasia
spotkały się w Białymstoku na dorocznym
przeglądzie "Gwiazda i kolęda"....

Elżbieta Kozłowska-Świątkowska urodziła się w Białymstoku. Jest absolwentką filologii polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutowała na łamach ogólnopolskiego pisma „Literatura” w
wieku 22 lat. Niedawno świętowała jubileusz 35-lecia pracy literackiej. Byli przedstawiciele władz
miasta, duchowieństwa, artyści, pracownicy Uniwersytetu, przyjaciele i znajomi. – Wzruszenia się
nie pozbyłam do dnia dzisiejszego, ponieważ naprawdę wypełnione po brzegi sale i alkierze
muzeum, i tylu serdecznych widzów - przeszło to moje oczekiwanie – przyznaje Elżbieta
Kozłowska-Świątkowska.
Jednym z organizatorów spotkania był Uniwersytet w Białymstoku. Obecność Elżbiety
Kozłowskiej-Świątkowskiej na tej uczelni jest powodem do dumy. – Uniwersytet jest to bardzo
dobre miejsce dla osób, które kochają książki. Pani Elżbieta nie tylko pisze wspaniałe książki, ale
również potrafi wspaniale je wydawać i dlatego jej miejsce jest na Uniwersytecie – podkreśla prof.
Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Współpracownik z wydawnictwa mówi o niej, że jest osobą krytyczną i bardzo wymagającą od
siebie, ale także od innych. – Zawsze dba o wykonanie pracy od początku do końca. Nieraz autor
przynosi swoją pracę i mówi, że jest zadowolony, że jest wszystko w porządku, pani Elżbieta mówi
– „zobaczymy” – opowiada Teodor Worona z Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku.
Pani Elżbieta w swojej zawodowej karierze została wielokrotnie doceniona. Za zbiory wierszy
„Rozmowa” i „Do tego domu przychodzę tylko we śnie...” dostała nagrody literackie im. Wiesława
Kazaneckiego, lecz jak sama twierdzi, nie to jest dla niej największym wyróżnieniem. Otrzymała
dwa listy z Watykanu: jeden od świętego Jana Pawła II, drugi od Benedykta XVI z
podziękowaniami za podarowane im książki. – Jeśli można mówić o wyróżnieniach to większych
nie spodziewałam się i to przesłoniło mi całe moje życie literackie – mówi Elżbieta KozłowskaŚwiątkowska.

W BIAŁYMSTOKU POWSTAJE
INTELIGENTNY SYSTEM
ZARZĄDZANIA RUCHEM
Urzędnicy właśnie go testują i zbierają dane
potrzebne do jego uruchomienia. Efekt jest taki, że
praca sygnalizacji...

Pani Elżbiecie wypada życzyć kolejnych tak wspaniałych jubileuszy.
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WIĘKSZOŚĆ AWARII W REGIONIE
USUNIĘTA
W niedzielę po południu usunięto większość awarii
w województwie podlaskim - informuje PGE
Dystrybucja. Awarie...

SUWALSKI PARK NAUKOWOTECHNOLOGICZNY CIĄGLE ZE
WSPARCIEM FINANSOWYM MIASTA
Suwalski samorząd w tym roku przekazał osiemset
tysięcy złotych do budżetu Parku NaukowoTechnologicznego. Od lat...

SIEDZIBA DAWNEGO URZĘDU
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W
ŁOMŻY WPISANA DO REJESTRU
ZABYTKÓW
Budynek przy ulicy Nowogrodzkiej 5 w Łomży siedziba
dawnego
Powiatowego
Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego, to jedyny...
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