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OPINIE...

Motto numeru:

„Fałszowanie historii
jest gorsze od niepamięci”

„Mieszkanie jest prawem człowieka, to znaczy móc mieszkać w godnych warunkach to nie jest jakiś przywilej,
to nie może być marzenie i dorobek całego życia”
Donald Tusk w debacie na temat prawa do mieszkania

80 rocznica pacyfikacji wsi

„Jeśli nie możesz kogoś pokonać, spróbuj go naśladować. I udawaj, że zrobisz to lepiej. Tę, wymyśloną naprędce,
madrość zyciową można zastosować do najnowszej strategii Platformy Obywatelskiej”
Galopujacy Major, bloger, komentator polityczny - o przejęciu przez Tuska propozycji Lewicy

Peter Brown, historyk brytyjski

Rajsk

„Gdy mówiłem, że Lewica celnie podjęła temat mieszkań, które są prawem, nie towarem, część dziennikarzy
ignorowała temat. Z kolei PO atakowało lewicę za postulaty.
Aż tu nagle sam Donald Tusk powiedział, że mieszkanie jest prawem człowieka. No to zacznie się połykanie
języków”
Jacek Nizinkiewicz - „Rzeczpospolita”
„Skoro Tusk zaczął głosić, że mieszkanie jest prawem to chyba lepiej głosować na Zandberga – on ogłosił to
wcześniej. Lepszy oryginał od podróbki”
Robert Gwiazdowski, liberalny ekonomista
26 edycja Nagrody Literackiej „ Nike” 2022
Czytaj str. 3

Szachy w Czeremsze
Od czasu gdy proboszczem
w Czeremsze został ks. Krzysztof
Domaraczenko i zaszczepił wśród
dzieci grę w szachy, pojawiły się
sukcesy. Dnia 13 czerwca 2022
roku na Torwarze w Warszawie rozegrano Finał VIII Ogólnopolskiego
Projektu „Edukacja przez Szachy”.
W Finale wystąpiło 750 dzieci
z klas I-III. Naszą szkołę reprezentowało czworo dzieci.
W kategorii dziewczęta z klas
III zagrało 71 zawodniczek. Bardzo
wysokie 6 miejsce zajęła Katarzyna

Parafieniuk wygrywając 5 partii z 6.
Amelia Budzowski zajęła 45 miejsce zdobywając 3 punkty z 6.
W kategorii chłopców z klas III
wystąpiło 180 zawodników. Wysokie 52 miejsce zajął Mariusz Kierkowicz zdobywając 4 punkty z 6.
Daniel Panasiuk zajął 58 miejsce
zdobywając 3,5 punktów z 6. Gratulujemy zawodnikom i życzymy
kolejnych sukcesów.
ks. Krzysztof Domaraczenko,
Janusz Lipiński

Moim zdaniem

Wojna w Ukrainie
Rosja zapewniała nienaruszalność granic, prawa do suwerenności i samostanowienia państw. Ale
osiem lat temu Putin podniósł imperium „z kolan” i otwarcie zaatakował
Krym. Zdumiony Zachód nie zareagował. Kosmetyczne sankcje nie
skłoniły agresora do cofnięcia się do
jego granic. Kreml uznał, że agresja
uchodzi mu bezkarnie, a swoimi działaniami propagandowymi, strachem
i szantażem przygotowywał grunt
pod kolejne podboje.
W dziedzinie propagandy
skutki były znaczące – osłabienie
Unii Europejskiej poprzez brexit
i wewnętrzne podziały realizowane
głównie przez Węgry i niestety Polskę oraz ... wprowadzenie do Białego

Domu sprzymierzeńca Trumpa.
Strachem Rosja posługuje się
od lat. Przypomnijmy sobie nasze,
polskie dyskusje „Wejdą? Nie wejdą?”. I tamte wielomiesięczne obawy. A te niesamowite defilady 9 maja
w Moskwie z pokazywaniem potęgi
rakietowej armii. I obecne zapewnienia Putina, że tarcza atomowa jest
w pogotowiu. I co ? Zachód będzie się
bił za Kijów i Odessę ? Lepiej posyłać
broń, chociaż Rosja twierdzi, że zasoby broni NATO są na wykończeniu,
dlatego jest jej mało.
A jest jeszcze strach indywidualny. Zabójstwa Politkowskiej,
Niemcowa, Litwinienki, próba wobec
Nawalnego, szereg tajemniczych
Cd. str. 8

Dla kogo „Nike” w tym roku
Minęło ćwierćwiecze Nagrody Literackiej „Nike” na najlepszą
książkę roku. Jak do tej pory nikt
nie zakwestionował wagi tej nagrody, chociaż mamy też prestiżową
„Gdynię” oraz międzynarodowego
„Silesiusa”. Siedmiu finalistów poznajemy zawsze w pierwszą niedzielę października. Jury wskazuje
zwycięzcę i nagradza go kwotą 100
tysiecy złotych.
Czas wakacji, to również czas
lektur. Przedstawiamy naszym czytelnikom 20 książek nominowanych
w tym roku. Można je wypożyczyć
w bibliotekach lub kupić w naszej
księgarni w Bielsku Podlaskim przy
ulicy Mickiewicza 124.

W dziedzinie powieści nominowano:
„Dewocje” Anny Ciarkowskiej,
„Pulverkopf „Edwarda Pasewicza,
„Rozpływaj się” Anny Cieplak, „Golem”
Macieja Płazy, „Rzeszot” Bartosza
Sadulskiego, „Przewóz” Andrzeja
Stasiuka, „Heksy” Agnieszki Szpili,
„Kierunek zwiedzania” Marcina Wichy.
W dziedzinie poezji nominowano:
„Gift z Podlasia” Justyny Kulikowskiej, „Czeski zeszyt” Kiry Pietrek,
„Mucha” Leszka Szarugi, „Mondo
cane” Jerzego Jarniewicza.
W dziedzinie reportażu:
„Wojenka. O dzieciach, które
dorosły za wcześnie” Magdaleny

Grzebałkowskiej, „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej”
Joanny Ostrowskiej.
Eseje, biografie, wspomnienia:
„Wygnaniec. 21 scen z życia
Zygmunta Baumana” Artura Domosławskiego, „Stanisław Lem.
Wypędzony z wysokiego zamku”
Agnieszki Gajewskiej, „Gra w rasy”
Przemysława Wielgosza, „Mireczek.
Patoopowieść o moim ojcu” Aleksandry Zbroji, „Chamstwo” Kacpra
Pobłockiego, „Sclavus” Tymona Tymańskiego.
Czytelnicy. Wasz głos jest również uwzględniany bowiem jest nagroda dla autora wskazanego przez
czytelników. Miłej lektury. ( wip )

GMINA NAREWKA
Bo w rodzinie siła...
Pod takim hasłem odbył się 19 czerwca „Piknik
Rodzinny” zorganizowany przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Narewce i Wójta Gminy Narewka.

W czasie jego trwania udało
się uzbierać kwotę 998,31 zł na
rzecz chorej na mukowiscydozę Zuzi Opolskiej z okolic Siemiatycz. Charytatywna zbiórka, w którą
zaangażowały się wszystkie obecne stoiska promocyjne oraz punkty
informacyjno-konsultacyjne, była
przedsięwzięciem towarzyszącym przygotowanym na ten dzień
atrakcjom. W ich gronie nie zabrakło: kolorowego dmuchańca ze
zjeżdżalnią, z którego bezkosztowo
i bez ograniczeń czasowych mogły
korzystać przybyłe na wydarzenie
dzieci, animacji i zabaw w wykonaniu fantastycznej animatorki
Ani Wilczko, rozrywek wodnych
- w tym orzeźwiających prysznicy
i tryskających fontann przygotowanych przez niezawodnych strażaków z PSP Hajnówka oraz OSP
Narewka, edukacyjnych pogadanek, konkursowych pytań czy pokazów umiejętności z udziałem
przedstawicieli Aresztu Śledczego
Hajnówka, Policja Hajnówka, Poste-

runek Policji w Narewce, Podlaski
Oddział Straży Granicznej, Nadleśnictwo Browsk czy też sportowego
toru przeszkód zorganizowanego
przez WCR Bielsk Podlaski.

Wszystkie ww. stoiska cieszyły się ogromną popularnością
i zainteresowaniem, zwłaszcza, że
w wielu z nich można było przy
okazji otrzymać oryginalne upominki i firmowe gadżety! Piknik
stał się również okazją do organizacji konkursu plastycznego pn. „Moja
Narewka”, w ramach którego wyłonieni zostali laureaci najpiękniejszych prac, uhonorowani następnie nagrodami rzeczowymi przez
grono jury, któremu przewodniczył
Wójt Gminy Narewka – Jarosław
Gołubowski. Nie zabrakło również
akcentów muzycznych, o które zatroszczył się zespół Kors&Relaks.
Oprawę kulinarną w postaci kuszących smakiem i zapachem regionalnych specjałów zapewniło Koło
Gospodyń Wiejskich Jezioranki
z Siemianówki, a po chłodzącą w to
upalne popołudnie lemoniadę można się było udać do stoiska lokalnego stowarzyszenia Narewka Kultur
i Pokoleń. Nie zabrakło także lodów
z narewkowskiego „Swojskiego Ja-

dła” oraz smakowitych burgerów
z Foodtrucka „Naturalnie Wołowe”,
a grillowe smakołyki serwowała zaangażowana w pomoc uchodźcom
z Ukrainy Pani Ela Bartl. Parafia
Rzymskokatolicka z Narewki przygotowała na tę okoliczność pachnące wypieki domowe, a pod daszkami namiotów straganiarzy można
było kupić upatrzoną zabawkę lub
wyjątkowe rękodzieło wykonane
przez podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej Caritas Diece-

Chrzciciela w Narewce oraz Przewodniczącej Rady Parafialnej –
Agnieszki Gieryng, a także liderki
zespołu Kors&Relax – Karoliny Wysokiej oraz Wójta Gminy Narewka
– Jarosława Gołubowskiego okazała
się strzałem w dziesiątkę, za czym
przemawiała frekwencja uczestników wydarzenia i ich uśmiechnięte
twarze. Miejmy nadzieję – do zobaczenia za rok!
Sponsorzy pikniku: Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski, Iwona Jeziorek - Kwiaciarnia
„Słoneczna” (Narewka), radni Rady
Gminy Narewka: Agnieszka Giezji Drohiczyńskiej. Rangę imprezy ryng, Irena Maksymiuk, Wioletta
podniosła wizyta motocyklistów Bondaruk, Anatol Romańczuk, Barz MotoBiker’s Siemiatycze oraz bara Birycka, Katarzyna Szwarc,
Godboys BielskPodlaski, którzy Mirosława Łuksza, Klaudyna Miszoferowali emocjonujące przejażdżki czuk, Stanisław Sadowski, Sławomir
na swoich dwukołowcach. Z pikni- Stepaniuk, Józef Moroz, Aleksankowej oferty skorzystali nie tylko
der Zdanowski, Paweł Nieścieruk,

mieszkańcy Narewki i okolic, ale też
wypoczywający na pobliskiej plaży przyjezdni, rowerzyści i turyści
z różnych zakątków Polski.
Parafialno-gminna impreza
rozrywkowa, zorganizowana przy
współpracy ks. Adama Turlińskiego – Proboszcza Parafii Św. Jana

Aleksander Charkiewicz, Joanna
Mering „Swojskie Jadło”, Patrycja
i Krzysztof Grzywińscy „Naturalnie
Wołowe”, „Stowarzyszenie Narewka Kultur i Pokoleń” - Sylwia Iwanowska, Zespół KORS&RELAX
Tekst i zdjęcia:
Mariola German-Pietruczuk

GMINA CZEREMCHA
IV Memoriał śp. Edwarda Mazurka w Czeremsze
24 maja 2022 roku minęły cztery lata od śmierci naszego
wspaniałego kolegi, sportowca
i wychowawcy wielu zawodników
i zawodniczek tenisa stołowego. Już
u przedszkolaków zaszczepiał pasję
do tenisa stołowego, które następnie pięły się po szczeblach kariery
sięgając niejednokrotnie po tytuły
mistrzowskie, reprezentując barwy
KOLEJARZA Czeremcha. To właśnie
w hołdzie Edwardowi powstał turniej
Jego imienia. Sprawnie przeprowadzoną organizacją turnieju zajął się
Janusz Lipiński z rodziną Edwarda, tj.
bratem Krzysztofem, żoną Elżbietą,
córką Kasią, synową Natalią oraz
wnuczką Zuzanną. Zawody mogły się
odbyć w sali gimnastycznej dzięki
uprzejmości Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czeremsze
Annie Smyk, za co składam serdeczne podziękowanie. Zawodnicy jak
i zaproszeni goście mieli do dyspo2

zycji stołówkę szkolną, gdzie skosztować mogli potraw przygotowanych
przez kucharki szkolne. Tradycyjnie
na stołach gościł przepyszny bigos.
Koło Gospodyń Wiejskich specjalnie
na turniej przygotowało przepięknie
podane owoce oraz szaszłyki i ciasta, za co z tego miejsca składam
serdeczne podziękowanie. Radny,
Mikołaj Samosiuk, upiekł na turniej
wiejski bochen chleba za co serdecznie dziękuję jemu i jego mamie, jako
głównemu piekarzowi rodzinnemu.

Już tradycyjnie zawodnicy przybyli
z takich miejscowości jak Hajnówka,
Siemiatycze, Popławy, Łosice, Biała
Podlaska, Kleszczele, Drohiczyn, a po
raz pierwszy gościliśmy zawodników
z Siedlec. Dopisali również zaproszeni goście. Przed głównym turniejem
została stworzona możliwość rywalizacji dla dzieci z Czeremchy, które
to skrzętnie wykorzystały i stworzyły
piękną zabawę przy stołach do tenisa stołowego. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni pucharami. O godzinie

11 nastąpiło oficjalne otwarcie memoriału minutą ciszy, a następnie
o głos poproszono zaproszonych
gości, którzy serdecznie przywitali
przybyłych na turniej zawodników,
życząc pięknej, sportowej rywalizacji. Brat Edwarda, Krzysztof, przedstawił krótki opis działalności brata
oraz jego sukcesy odniesione w prowadzeniu zajęć tenisa stołowego
w Czeremsze. Zawody rozegrano
w trzech kategoriach tj. debel, seniorzy do lat 50 oraz oldboy 50+.
Wyniki.
W kategorii „Debel” 11 zespołów:
1. Dudziec-Piersa (Goworowo)
2. Groszek-Pużuk (Siedlce)
3.Szot- Burdzicki (Biała Podlaska)
4.Lipiński- Marciniuk (Czeremcha/
Siemiatycze)
Kategoria „Seniorzy”:
1. Dudziec Marcin (Goworowo)
2.Bojanowski Krzysztof (Hajnówka)

3.Piersa Artur (Goworowo)
4.Szot Andrzej (Biała Podlaska)
Kategoria „Oldboy 50+”:
1.Mieczyński Jerzy (Hajnówka)
2.Tomaszuk Eugeniusz (Siedlce)
3. Lipiński Janusz (Czeremcha)
4.Wierzbicki Wiesław (Siedlce)
Na zakończenie prowadzący
serdecznie podziękował wszystkim
uczestnikom za piękną rywalizację
na bardzo wysokim poziomie sportowym, a także rodzinie Edwarda,
jak również osobom, które obsługiwały nasz turniej oraz sponsorom,
dzięki którym te zawody mogły się
odbyć. Główni sponsorzy: Gmina
Czeremcha, Starostwo Powiatowe
Hajnówka, Firma Handlowa Mirda
Lipiński Janusz, Piekarnia Podolszyńscy, PZU Katarzyna Jakubowska, Roman Sawicki Narewka, Adam
Iwaniuk. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję.
(lip)
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GMINA BIELSK PODLASKI
Rajsk
Nic nie zapowiadało, że dla mieszkańców Rajska,
sporej, bo liczącej ok. 600 mieszkańców wsi w gminie Bielsk Podlaski, ten wtorkowy czerwcowy dzień
będzie inny niż poprzednie. Wprawdzie mieszkańców dręczył niepokój
czy Niemcy nie zechcą się zemścić

80 rocznica pacyfikacji wsi
przez Ulricha Rennera oraz policjantów Schutzpolizei pod dowództwem Franza Paula Lampe.
Jak wspomina jedna z ocalałych mieszkanek Eugenia Szumska,
która przez wiele lat opiekowała
sie miejscową Izbą Pamięci - „Na
wzgórzu przy cerkwi zaczął się sąd.

ców wsi, w tym 24 kobiety. Cześć
mieszkańców, głównie młodzież,
wywieziono na roboty do Niemiec,
pozostałych przy życiu wysiedlono. Część w okolice Bociek, część
w okolice Brańska. Wieś miała znikŻyjący świadkowie
JÓZEF BOGUSZ
ALEKSANDER CHOMANIUK
BAZYLI CHOMANIUK
EUGENIA CZERNAK
BAZYL DOMBROWSKI
MARIA FIEDORUK
GRZEGORZ FIEDORUK
ZINAIDA IWANIUK
MARIA KALINOWSKA
ALEKSANDER PAWLUCZUK
WALENTYNA SIEMIENIUK
WIERA SZESZKO
ZOFIA SZUJ
EUGENIA SZUMSKA

za dokonane przez radzieckich partyzantów zabójstwo niemieckiego
oficera, ale większość z nich wychodziła z założenia, że osobiście nie
zrobili nic złego a wręcz przeciwnie,
pomogli rannej Niemce, więc nie
mają się czego obawiać.
Jednak ten deszczowy poranek zapisał się tragicznie w pamięci
mieszkańców. O świcie wieś została
otoczona przez kordon niemieckich
żandarmów z Bielska dowodzonych

A był taki, że z jednego domu miała
być rozstrzelana głowa rodziny. Nie
było ojca, brano syna, nie było syna,
szła matka albo córka. A potem popędzono ich za wieś. Wiedzieli, że
idą na zatracenie. Ale ucieczki już
nie było. Wieś otoczono podwójnym
pierścieniem żandarmerii i gestapo.
Za wsią, gdzie były jamy na kartofle,
zatrzymali się. Te jamy pogłębiali
więźniowie z Pilik”.
Zamordowano 149 mieszkań-

nąć z powierzchni ziemi. Zabudowania spalono a ich fundamenty
zniszczono. Wyrwano bruk, który
ułożono na drodze do Białegostoku
(obecna 19), rozebrano murowaną
cerkiew, wycięto okoliczne drzewa
i zasypano studnie. Rozebrano nawet miejscowy cmentarz. Dowódca
SS i Policji Okręgu Białystok (Bezirk Bialystok) SS-Standartenfuhrer
Werner From wydał zarządzenie zabraniające pod karą śmierci mieszkańcom zniszczonej wsi odbudowy
domów.
Po wojnie wieś odbudowano. Pierwsi mieszkańcy powrócili
w 1946 roku, początkowo mieszkali
w ziemiankach, później stopniowo
dobudowywano domy. W dwudziestą rocznicę zbrodni na miejscu
kaźni postawiono pomnik upamiętniający ofiary tragedii, a wieś
odznaczono Krzyżem Grunwaldu
III klasy. W 1971 r. utworzono Izbę
Pamięci Narodowej. Sprawców
zbrodni nie udało się Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce postawić przed sądem.
W rocznice tych tragicznych
wydarzeń, co roku, w cerkwi w Rajsku i przy pomniku upamiętniajacym ofiary, odbywają się modlitwy
i uroczystości. Biorą w nich udział

mieszkańcy wsi i gminy, duchow- “ziemią rajską”. Zapewne niedługo
ni na czele z biskupem bielskim
później powstała tu wieś, którą
Grzegorzem, władze samorządo- z czasem włączono do starostwa
we, harcerze. Od lat bierze w nich
bielskiego i uczyniono siedzibą jedudział delegacja z Niemiec z pastor nego z wójtostw. Pierwsze dokuBarbarą Phieler. Tak też było w tym
menty mówiące o istnieniu parafii
roku. Z okazji 80 rocznicy zbrodni w Rajsku datuje sie na 1570 rok.
żyjącym jeszcze świadkom Wójt Wg spisu z 1921 r. w miejscowości
Gminy Raisa Rajecka wręczyła pa- było 71 gospodarstw i 341 mieszmiątkowe statuetki. Raisa Rajecka
kańców., w tym 196 narodowości
została również odznaczona cer- polskiej i 145 białoruskiej. Spośród

kiewnym odznaczeniem za działalność na rzecz Kościoła prawosławnego. Po uroczystościach pod
pomnikiem odsłonięto jeszcze dwie
tablice pamiątkowe na wzgórzu
przy cerkwi.
Wiesław Sokolowski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Pierwsze wzmianki o Rajsku
pochodzą z 1523 roku, kiedy to jednemu z mieszczan bielskich nadano

Podpisanie umowy na zadanie
pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki”
W dniu 15 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz
Korzeniewski i Pani Skarbnik Teresa Falkowska podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki” , z dofinansowaniem
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Planowany koszt inwestycji to ok 2 500 000,00
zł. W ramach inwestycji gmina wymieni źródła oświetlenia
we wszystkich gminnych miejscowościach. Realizacja zadania
zwiększy efektywność i zredukuje koszty utrzymania oświetlenia oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na terenie gminy.
Wykonawcą inwestycji/zadania jest Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08330 Kosów Lacki reprezentowane przez Andrzeja Mroza. Zakończenie prac zgodnie z umową nastąpi nie później niż 30
listopada 2022 r.
UG Wyszki

Wieści Podlaskie

nich 15 osób było katolikami, 322
prawosławnymi, a 4 wyznania
mojżeszowego. W okresie międzywojennym Rajsk znany był ze
swoich sympatii komunistycznych.
Zniszczoną w czasie pacyfikacji
wsi cerkiew odbudowano dopiero
wiele lat po wojnie. Na początku
lat siedemdziesiątych przeniesiono
cerkiew wraz z ikonostasem z powiatu tomaszewskiego i ustawiono
na miejscu spalonej w 1942 roku.

CZY WIESZ ŻE ...
Pani Tekla Juniewicz z Gliwic
skończyła 116 lat i jest najstarszą Polką i drugą najstarszą osobą na świecie. Urodziła
się w Krupsku (zabór austriacki). Jej najbliższa rodzina to
dwie córki, pięciu wnuków,
czterech prawnuków i czterech
praprawnuków.
***
Najwyżej położony i największy
zegar świata znajduje się na
wieży największego hotelu na
świecie Abradż al-Bajt w Mekce
w Arabii Saudyjskiej. Średnica
jego tarczy liczy 43 m, a szczyt
sięga wysokości 450 m.
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Koryciny

Nadbużański Festiwal Smaków

Ziołowy Zakątek w Korycinach W kategoria „danie główne” zwyto unikatowy obiekt agroturystycz- ciężyły:
ny. Jego sercem jest Podlaski
1 miejsce: Koło Gospodyń
Ogród Botaniczny, w którym moż- Wiejskich w Niemojkach – serowna obejrzeć 1 500 odmian roślin, niki słowiańskie;
w tym także objętych ścisłą ochro2 miejsce: Koło Gospodyń
ną. W tym atrakcyjnym zakątku Wiejskich w Hołowienkach – gołąbki
Podlasia Stowarzyszenie Lokalna z pokrzywą i sosem pomidorowym;
Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”
3 miejsce: Piwniczka Podlaska
w partnerstwie z „Ziołowy Zakątek” – rolada szparagowa z piersi kurAngielczyk Sp. Jawna organizuje od
czaka w sosie ziołowo-musztardolat imprezę promocyjną
wo-miodowym podana z pierogami

19 czerwca 2022 r. odbyła się szlachcice.
kolejna pod nazwą „Nadbużański W kategoria „deser” nagrody otrzyFestiwal Smaków”. Imprezę rozpo- mały:
częła prezeska SLGD „Tygiel Doli1 miejsce: Koło Gospodyń
ny Bugu” - Agnieszka Wojtkowska Wiejskich w Ruskowie RUSKOWIANoraz właściciel „Ziołowego Zakątka” KI – torcik pokrzywowo-poziomko- Mirosław Angielczyk witając gości: wy z czekoladą lawendową;
burmistrzów i wójtów należący do
2 miejsce: Koło Gospodyń
LGD samorządów, przedsiębiorców, Wiejskich Karlusin – bliny z jabłrolników i turystów. W imprezie
kiem;
uczestniczyło około 1000 osób.
3 miejsce: Piwniczka Podlaska
Tuż po uroczystym otwarciu – ziołowe semi-fredo z tartą rabarimprezy tradycyjnie nagrodzono
barową z frużeliną.
zasłużonych zbieraczy ziół z PodW konkursie uczestniczyły
lasia. Wyróżnienia otrzymali: Bogu- również: Grupa Nieformalna Szasław Wiński, Małgorzata Kryńska lone Niemojki”, KGW Pokaniewo Kooraz Janina Radziszewska.
Podczas uroczystości odbyły
się dwa konkursy: „Kulinarny Ziołowy Przysmak” oraz konkurs „Szybkości Zbierania Ziół”.
Konkurs kulinarny był adresowany w trzech kategoriach.
W kategorii „przystawka, przekąska” nagrodzono:
1 miejsce: Koło Gospodyń
Wiejskich w Hołowienkach – czarnuszkowe babeczki z pastą bazyliową;
2 miejsce: Piwniczka Podlaska
– sałatka szparagowa ze świeżymi
ziołami i plastrem wędliny długo
dojrzewającej;
3 miejsce: Koło Gospodyń
Wiejskich „Minczewo” – pasztet
z żurawiną.

lonia, KGW „Rakowianki” z Milejczyc,
Zofia Zarzecka, Witold Kalicki, Teresa Wasilewska, Zdzisława Zarzecka
i Helena Datczuk.
Fundatorami nagród w konkursie kulinarnym byli: Marszałek
Województwa Podlaskiego – Artur
Kosicki (za I miejsca), Starosta
Siemiatycki – Marek Bobel (za II
miejsca), Wójt Gminy Grodzisk –
Dariusz Tatarczuk (za III miejsca),
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – prezes Lech Samulski, Bank
Spółdzielczy w Siemiatyczach –
prezes Grażyna Niewińska i Bank
Spółdzielczy w Brańsku – prezes
Stanisław Bachurek.
W konkursie „Szybkości Zbierania
Ziół” nagród otrzymali:
1 miejsce: Pani Anna Śliwa;
2 miejsce: Pani Iza Nasiłowska;
3 miejsce: Pani Alina Skłucka.
Na uczestników imprezy czekało moc atrakcji, m.in. występy lokalnych zespołów. Wystąpiły: „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej”,
„Polne Maki”, „Kalina”, „Hoyraky”
oraz występ Klubu Tańców Polskich „Krajka” z Drohiczyna. Jako
gwiazda wieczoru koncert zagrał
Wojtek Szumański.
Tradycyjnie nie zabrakło stoisk z lokalnymi produktami i rękodziełem m.in.: lokalnymi miodami,
chlebem, produktami mącznymi,
rękodziełem, wyrobami z drewna, ceramiki, ręcznymi wyrobami
z karmelu, biżuterią wykonywaną

ręcznie. Na zakończenie odbyła się w ramach Programu Współpracy
potańcówka przy muzyce disco Transgranicznej Polska-Białoruśz lat ’80 ’90– tych.
-Ukraina 2014-2020.
Konferansjerem była DoPatronat medialny nad imrota Frasunkiewicz, która także
prezą sprawowały lokalne media,
przeprowadzała animacje z pu- w tym oczywiście nasz dwutygoblicznością.
dnik „Wieści Podlaskie”.
Honorowy patronat nad imMałgorzata Jurek
prezą objął: Minister Rolnictwa
– LGD „Tygiel Doliny Bugu”
i Rozwoju Wsi, Marszałek WojeWięcej na www.wiescipodlaskie.eu
wództwa Podlaskiego, Starosta
Siemiatycki, Podlaski Oddział DoKoryciny, niewielka wieś
radztwa Rolniczego w Szepietowie, w gminie Grodzisk. W 1921 r. liPodlaska Regionalna Organizacja
czyła ona 41 domów i 299 mieszTurystyczna oraz Mazowiecka Re- kańców narodowości polskiej. 242
gionalna Organizacja Turystyczna. z nich zadeklarowało wyznanie
Festiwal został dofinanso- katolickie, 52 prawosławne a 5 juwany ze środków Unii Europejskiej daizm. W okresie międzywojennym
w ramach projektu „Nadbużańskie wieś administracyjnie należała do
tradycje kulinarne” realizowanego gminy Rudka. W leśnictwie Koryciny mieszkało 39 osób, w tym 10
wyznawców judaizmu.
W 2011 r wieś zamieszkiwało 223 mieszkańców. W skansenie
zlokalizowanym przy Podlaskim
Ogrodzie Botanicznym znajduje
się zabytkowa drewniana cerkiew
greckokatolicka z 2 poł. XVII w.
przeniesiona tu w 2016 r. z Grodziska, gdzie od 1923 r. funkcjonowała jako kościół katolicki. Tu
zlokalizowany jest także rezerwat
przyrody Koryciny o powierzchni
88,63 ha, którego celem jest zachowanie fragmentu naturalnego
lasu, charakterystycznego dla Wyżyny Drohickiej. Na jego terenie
rośnie zabytkowy dąb Radosław,
którego wiek szacuje się na ok.
460 lat.

Dzień Dziecka w Dobrowodzie
5 czerwca, po dwuletniej
przerwie związanej z pandemią, obchodziliśmy w Dobrowodzie Dzień
Dziecka. Pogoda tego dnia nam
dopisała, świeciło słonko, a najważniejsze było to, że przybyło bardzo
dużo dzieci ( w zasadzie całych rodzin) z Dobrowody i okolic. Dzień
Dziecka był też dobrą okazją do
oficjalnego otwarcia placu zabaw,
który powstał jesienią ubiegłego
roku przy naszej świetlicy. Powstał
on dzięki hojności przedsiębiorców działających w Dobrowodzie,
Urzędu Miasta Kleszczele oraz
właścicieli kwater agroturystycznych w naszej wsi. W uroczystości
brał udział Burmistrz Kleszczel pan
Aleksander Sielicki z małżonką. Zamek - dmuchaniec, malowanie
4

twarzy, balonowe stwory, strefa
malucha, tor przeszkód, stoisko
Policji i PKP Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, pokaz mody,
wóz strażacki OSP Dobrowoda,

słodki stół (przygotowany przez
gospodynie z KGW Dobrowoda
oraz rodziców), kiełbaski z ogniska,
lody, upominki oraz wyjątkowe,
dobrowodzkie balony - to atrak-

cje tegorocznych obchodów. Było
głośno i wesoło. Wielką wartością
tego przedsięwzięcia jest integracja
i czynny udział w przygotowaniach
wielu naszych mieszkańców. Do
organizacji włączyli się druhowie
z OSP Dobrowoda, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich, rodzice i młodzież oraz pracownicy ośrodka kultury w Kleszczelach. Fundatorami
upominków byli liczni sponsorzy,
których pozyskałam: ODR w Hajnówce, PZU, Agent PZU Katarzyna
Jakubowska, Polskie Radio Białystok,
Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio pr. I, Powiat Hajnowski, Urząd
Miasta Hajnówka, Urząd Miejski
Kleszczele, Hanbud, Białostocki
Ośrodek Kultury, Hurtownie wędlin
King i Franko, Piekarnia Walenty

Szczuka Kleszczele, PKP ZLK Białystok, księgarnia Puszczyk w Hajnówce oraz Sławomir Halicki z Dobrowody w gm. Turośń Kościelna.
Kiedy w 2016 r z mojej inicjatywy, wspólnie z MOKSiR Kleszczele zorganizowaliśmy u nas po
raz pierwszy Dzień Dziecka, nie
przypuszczałam, że to wydarzenie
wpisze się na stałe do kalendarza imprez w Dobrowodzie. Czuję
ogromną satysfakcję i dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację tego wydarzenia.
Razem możemy wiele. Dzieciom
życzę udanych, bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji.
Irena Jawdosiuk
Sołtys wsi Dobrowoda
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
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Krzysztof Jurgiel

Unia skręca w złym kierunku
Trzeba powiedzieć otwarcie, Konfe- rezolucję w sprawie ponadnarodowych
Niebezpieczny kurs na
rencja ws. Przyszłości Europy nie była list wyborczych do PE. Następnego dnia ograniczenie suwerenności Polski
autentyczną debatą obywateli Unii, lecz przyjął kompleksowy raport odnośnie
Tych postulatów do rewizji traktapolitycznie imprezą sterowaną przez do działań następczych w związku
liberalno – lewicową większość, która z konkluzjami Konferencji ws. przyszło- tów jest więcej. Nie ma sensu pisać
opanowała wszystkie instytucje unijne. ści Europy. Ostatnia rezolucja, z dnia 9 o wszystkich ponieważ wiemy do czeZanim się rozpoczęła słyszeliśmy de- czerwca, wzywająca Radę Europejską go zmierzają główni decydenci UE, któdo wyrażenia zgody na rozpoczęcie rym przyświecają idee włoskiego markrewizji traktatów UE wymaga szerszego sisty A. Spinnelego, posła do PE, uwaomówienia, bo jest zapowiedzią nie- żanego za ojca założyciela Wspólnoty.
bezpiecznej gry o podporządkowanie Przyjęli oni do realizacji komunistyczny
słabszych, mniejszych państw, jak program ujednolicenia i federalizacji
Polska, hegemonii Niemiec i Francji, Europy, gdzie nie będzie już miejsca na
suwerenność państw członkowskich.
z wykorzystaniem instytucji unijnych.
Może to szokujące stwierdzenie,
Większość parlamentarna domaga się zwołania konwentu w celu zmia- jednakże taka jest prawda, i nie ma co
ny traktatów. W składzie konwentu jej ukrywać lub lekceważyć. Zbliżają się
mają się znaleźć przedstawiciele parla- niebezpieczne czasy, gdyż Unia skręca
mentów narodowych, szefowie państw w złym kierunku. Już teraz Polska jest
lub rządów, Parlamentu Europejskiego regularnie nękana i okładana karami fii Komisji. Rezolucja przedstawia jakie nansowymi bez podstaw prawnych, gozmiany należy dokonać. W pierwszym rzej nawet - poprzez naginanie i łamarzędzie reforma procedur głosowania nie traktatów przez Komisję Europejską
Europoseł EKR Krzysztof Jurgiel w PE, Strasburg.
w Radzie, chodzi o głosowanie więk- i Trybunał Sprawiedliwości UE. Łatwo
wyobrazić jakie będą następstwa rewizji traktatów. Utrata prawa weta,
superpaństwo europejskie. W 1943 r. klaracje polityków i urzędników w jakim
które zabezpieczała w jakiś sposób
założył on w Mediolanie Europejski kierunku powinna się odbywać debata.
nasze interesy, wieje grozą. Nie można
Ruch Federalistyczny. Plan Spinne- Obiecywano sobie, że muszą zajść daPolska jest regularnie nękana
się na to zgodzić.
lego jest prosty. Należy zlikwidować leko idące modyfikacje w działaniach
i okładana karami finansowymi
Głosowałem przeciwko tej ostatpaństwa narodowe nie zważając na- UE wymagające nie tylko nowych
bez podstaw prawnych
niej rezolucji, jak i przeciwko wcześniejwet na protesty samych Europejczy- dyrektyw i rozporządzeń, ale nawet
szym. Na szczęście nie mają one mocy
ków. Głównym prelegentem na konfe- rozpoczęcia procesu zmian unijnych
rencji był żarliwy federalista z Belgii, traktatów.
szością kwalifikowaną w takich dzie- sprawczej. Ostateczne decyzje zapadaeuroposeł frakcji „Odnowić Europę”
dzinach jak: sankcje i sytuacje nadzwy- ją na posiedzeniach Rady Europejskiej,
Nasza grupa polityczna EKR
Guy Verhofstadt, a wśród uczestniczajne. Konieczne jest dostosowanie póki co jednomyślnie. Pamiętajmy,
uznała, że nie ma sensu dłużej uprawnień UE, zwłaszcza w dziedzinie że nie może opuszczać nas nadzieja
ków znajdowali się deputowani partii
uczestniczyć w zmanipulowa- zdrowia, transgranicznych zagrożeń dla chrześcijańska, wsparta działaniem
socjalistycznych, komunistycznych
nej
i niereprezentatywnej Kon- zdrowia, osiągnięcia unii energetycznej politycznym rządu, ażeby zatrzymać
i liberalnych. Konkluzje konferencji
ferencji
i dlatego wycofaliśmy
sprowadziły się do wezwania, aby „jak
najszybciej i bezkompromisowo” kon- się z niej, bo była to w istocie
gra znaczonymi kartami.
tynuować proces budowy scentralizowanego superpaństwa europejskiego.
Lewicowy europoseł z Niemiec, abMyślę, że mało znaną ciekawostsolwent
moskiewskiego uniwersytetu
ką jest fakt istnienia tzw. grupy Spinellego w Parlamencie Europejskim. W Helmut Scholz skrytykował decyzję
tym doborowym towarzystwie socjali- EKR, mówiąc, że Europa jest różnostów i komunistów z Europy Zachodniej rodna i potrzebuje głosu konserwatyspotykamy znanych polskich polityków: stów. Jest w tym racja, tylko dlaczeRadka Sikorskiego, Danutę Huebner go wszystkie wnioski i poprawki EKR
i Różę Thun. Widocznie podzielają po- składane w trakcie Konferencji zostały
glądy swojego patrona, że państwa odrzucone?
Najważniejsza, o strategicznym
narodowe nie mają przyszłości.
znaczeniu propozycja Konferencji, aby
Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych RP i europoseł EKR Krzysztof Jurgiel w Brukseli.
skończyć
z
jednomyślnością
i
prawem
Konferencja politycznie
sterowana przez komunistów, weta przywódców 27 państw na posie- opartej na efektywności energetycznej kurs na powołanie federalnego pańdzeniach Rady Europejskiej, podobno, i odnawialnej energii. Kolejne postula- stwa europejskiego pod kontrolą Bersocjalistów i liberałów
była entuzjastycznie przyjęta. Niewiele ty dotyczą wspólnej polityki obronnej lina i Brukseli. Tym bardziej że spora
mniej
entuzjastycznych zwolenników oraz ujednoliconej polityki społecznej. część państw unijnych nie za bardzo
Wspomniany Guy Verhofstadt
brylował na innej, dużo poważniejszej znalazły postulaty tworzenia ponad- Zmiany zapisów traktatowych mają ob- chce być wasalami bez własnej decyKonferencji w sprawie Przyszłości Eu- narodowych list wyborczych do Parla- jąć kwestie cyfrowej i zielonej transfor- zyjności oraz tożsamości narodowej.
ropy, zarządzonej przez Unię Euro- mentu Europejskiego oraz armii unijnej. macji i bliżej nieokreślonych wniosków
Krzysztof Jurgiel
pejską. Przez rok jej uczestnicy – 800
odnośnie „uczynienia europejskiej golosowo wybranych obywateli państw Rezolucje na razie na papierze spodarki bardziej odpornej” oraz konwww.facebook.com/krzysztof.jurgiel
członkowskich - myśleli i dyskutowali
www.jurgiel.pl
kurencyjnej. Nie zapomniano o wartoParlament Europejski w bojowym
www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu
o propozycjach zmian w funkcjonościach europejskich, które mają być silwaniu Unii Europejskiej. Uroczyście duchu, aby było więcej Europy w Euro- nej chronione i obwarowane sankcjami.
w Dzień Europy, 9 maja br., zapre- pie, przystąpił do akcji wcielania w ży- Wreszcie, radykalne wzmocnienie roli
zentowano 49 propozycji zmian w 9 cie, na razie na papierze, ustaleń Kon- PE, który otrzymałaby prawo do inicjaferencji. Już 3 maja 2022 r. uchwalił
obszarach działania Unii.
tywy ustawodawczej.
Na początku marca tego roku
w Brukseli zgromadzili się zwolennicy
federalnej Europy, aby na specjalnej
konferencji rozważać dogłębnie pomysły włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, zawarte w „Manifeście
z Ventotene” (1941 r.), jak zbudować

,,
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Koncert z okazji Jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku
Podlaskim została utworzona
w 1972 roku z inicjatywy nauczycieli Stefana Sadlickiego
i Elżbiety Stefanii Baranowskiej.
Zanim powstała szkoła w mieście działało Społeczne Ognisko
Muzyczne.
Akcent religijny Jubileuszu
Uroczystą Galę Jubileuszu
50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim oraz 25-lecia Stowarzyszenia
Muzyków „Forte” w Bielska Podlaskiego w Bielskim Domu Kultury
poprzedziło nabożeństwo w kaplicy Świętej Trójcy przy Policealnym
Studium Ikonograficznym oraz
Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej z góry Karmel.

Nabożeństwu w cerkwi w asyście dwóch księży prawosławnych
przewodniczył ks. mitrat Leoncjusz
Trofimiuk, doceniając rolę szkoły
w kształtowaniu postawy artystycznej młodego pokolenia. Życzył błogosławieństwa bożego i dalszych
sukcesów na poziomie ponad regionalnym. Mszy św. koncelebrowanej
wraz ks. Henrykiem Polakiem w kościele Matki Bożej z Góry Karmel
przewodniczył ks. proboszcz Zbigniew Domirski, który też wygłosił
homilię. Proboszcz podkreślił rolę
muzyki często wyrażającej głębię
naszej natury, której nie jesteśmy
w stanie wyrazić słowami. Wtedy
z pomocą przychodzi muzyka. Uroczystą liturgię uświetnił występ
Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.
Uroczysta gala koncertowa
Koncert batucady, fanfary
oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego przez uczniów
i nauczycieli rozpoczęło 20 maja
uroczysty koncert w Bielskim Domu
Kultury. W sali widowiskowej BDK-u wypełnionej gośćmi z wiceministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim, Markiem Malinowskim,
członkiem zarządu województwa
podlaskiego, Agatą Puchalską,
dyrektorem Biura Kultury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego przedstawicielami samorządu na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i gminnym obecni byli
dwaj księża biskupi Piotr Sawczuk
i Antoni Dydycz, przedstawiciele
duchowieństwa prawosławnego
z ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele.
Galę poprowadził aktor Mateusz Sacharzewski, były absolwent
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bielskiej Szkoły Muzycznej wraz
z dyrektorem szkoły Gabrielą Podleską i zastępcą Edytą Lebieżyńską
oraz Arturem Żukowskim, prezesem
Stowarzyszenia Muzyków Bielska
Podlaskiego Forte.
- Wychowaliśmy wielu wspaniałych muzyków i wykładowców
muzycznych. Z roku na rok mamy
coraz więcej chętnych do nauki. Widać, że nasza szkoła jest potrzebna
społeczeństwu – podkreśliła Gabriela Podleska. - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku
Podlaskim od pół wieku zapewnia
uzdolnionej młodzieży intensywne
nauczanie, kształtuje gust muzyczny i przygotowuje do podjęcia nauki
w szkołach wyższego stopnia.
Podwójny jubileusz był okazją
do zaprezentowania osiągnięć, spo-

tkań z zaprzyjaźnionymi szkołami
i zespołami artystycznymi, a także
znanymi artystami, którzy zaczynali
swoją przygodę z muzyką w naszej
szkole – podkreśliła Edyta Lebieżyńska.
– Muzyka to niezwykle piękna pasja – uczy wytrwałości, pracy
w zespole, ale także ubogaca duchowo. Ważne jest, by młodzi ludzie
mieli miejsca, gdzie mogą tę swoją
pasję rozwijać i zdobywać coraz to
większe umiejętności – zaznaczył
Marek Malinowski.
Nagrody i odznaczenia
Podczas gali były nagrody
dla zasłużonych nauczycieli i pracowników, a uczniowie, absolwenci
i zespoły rodzinne zaprezentowali
swoje umiejętności. Wspaniałą grę
na skrzypcach wykonała młodziutka Ukrainka, która opuszczając
Ukrainę wzięła jedynie skrzypce.
Zaprezentował się wraz Łukaszem
Filipiukiem Kacper Stalewski, akordeonista, dziś laureat wielu prestiżowych nagród, a pierwsze kroki po
szkole stawiał jako organista w bazylice bielskiej prowadząc także
chór parafialny. Oryginalne brzmienie trąbek duetu Bernarda Niezgody i Macieja Klinickiego i fortepianu
Patryka Huczko, dopełniły zespoły
rodzinne trzy zespoły rodzinne.
Zapraszani na estradę goście obdarowali kierownictwo szkoły okolicznościowymi prezentami, które
pozwolą na lepsze funkcjonowanie
działalności szkoły. Wśród odznaczeń były: medale, nagrody i wyróżnienia samorządowe. Złoty medal
od Prezydenta RP otrzymali Edyta
Lebieżyńska oraz Bogumiła Kisiel;
srebrne zaś Magdalena Włodar-

czyk, Jolanta Półkoszek oraz Ireneusz Ławreszuk. Gości i sponsorów
dyrekcja obdarowała wspaniałymi
prezentami. Występujący artyści
zaś otrzymywali w podziękowaniu
czerwone żywe róże.
Wśród gości przesłanie do
dyrekcji skierowali: wiceminister
edukacji Dariusz Piontkowski, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski,
przedstawiciele z zaprzyjaźnionych
szkół muzycznych z regionu oraz
przedstawiciele zespołów działających w mieście i regionie. Był to
swoisty korowód intelektualno-wizualny, albowiem niektórzy z przybyłych zespołów wystąpili w strojach regionalnych.
Swoisty blok stanowił przekaz
wizualny on–line na wielkim ekranie, z którego dawni absolwenci
dzielili się swoimi wrażeniami, zaprezentowali swoje umiejętności
na poziomie ponad regionalnym.
W końcówce koncertu wystąpiła
rodzina państwa Sacharzewskich,
do której przyznawał się także prowadzący Mateusz, choć przyznał, że
nie jest w stanie dorównać artystycznie występującym. Senior rodu
Eugeniusz Sacharzewski, to doskonały akordeonista, członek kilku zespołów, uzdolnione córki i wnuczki
wspólnie wykonały we wspaniałej
aranżacji piosenkę „Lipkę”. Brawom
nie było końca. Na wytrwałych, bo
gala trwała ponad dwie i pół godziny czekał wspaniały tort urodzinowy. Zaproszeni goście spotkali
się na uroczystej kolacji. Modlitwę
wyrażoną w śpiewie „Pobłogosław
Panie Boże z wysokiego nieba” zaintonował ks. Henryk Polak.
Prezent firmy Suempol w postaci pianina elektrycznego uzupełniły dwa dekoracyjne fortepiany
wypełnione produktami firmowymi
z łososia. Życzeń i gratulacje skierowane do dyrekcji, w imieniu prezes
Firmy Suempol Moniki Siecińskiej
Jaworowskiej przekazał Krystian
Witkiewicz.
Jubileusz szkoły był objęty honorowym patronatem Urzędu Marszałka Województwa Podlaskiego
oraz Firmy Suempol, natomiast
jubileusz Stowarzyszenia MuzyCecele
W niedzielę, 26 czerwca, Rada
Sołecka Cecel zorganizowała Piknik
Rodzinny. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw.
Było malowanie twarzy i słodki

ków Bielska Podlaskiego „Forte”
współfinansowany był ze środków
Województwa Podlaskiego.
Z kart historii szkoły
Przypomnijmy, w mieście od
1965 roku w działało Społeczne
Ognisko Muzyczne, a od 1972 roku
z inicjatywy nauczycieli Stefana
Sadlickiego i Elżbiety Stefanii Baranowskiej utworzono Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia w Bielsku Podlaskim. Z 92 uczniami

ul. Widowskiej. Budynek odpowiednio przygotowany jest wizytówką
szkoły.
W bielskiej placówce kształci
się młodzież zamieszkała na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Mury
szkoły opuściło już ponad pięciuset
absolwentów, wielu z nich kontynuuje naukę na wyższych szczeblach
szkolnictwa artystycznego, zasila
także kadrę pedagogiczną szkół ar-

pracę podjęło ośmiu nauczycieli
w klasie: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, akordeonu, klarnetu
i trąbki. Zajęcia odbywały się w wynajmowanych w różnych miejscach
lokalowych w mieście. W październiku 1976 roku władze miasta, na
potrzeby szkoły, przekazały obiekty
poklasztorne przy ulicy Żwirki i Wigury 4. Budynki wymagały gruntownego remontu. Nad ich adaptacją dla potrzeb szkoły kierował
ówczesny dyrektor placówki Władysław Bagniuk. Po kilkunastu latach,
w 1992 roku zespół poklasztorny
został przekazany dawnemu, prawowitemu, właścicielowi – parafii
Matki Bożej z Góry Karmel. Władze diecezji drohiczyńskiej umożliwiły szkole dalsze, nieodpłatne
korzystanie z pomieszczeń obiektu.
Z powodu zwiększającej się liczby
uczniów i poszerzającego się grona
pedagogicznego, dyrekcja podjęła
starania związane z pozyskaniem
większego lokum. W 2001 roku
władze miasta przekazały dyrektor
Gabrieli Podleskiej na użytek szkoły
czterokondygnacyjny budynek przy

tystycznych na terenie całego kraju.
Do 2021 roku PSM I Stopnia
ukończyło 867 uczniów. Obecnie
w szkole kształci się 150 uczniów
w 8 klasach muzycznych: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu i gitary, fletu,
klarnetu i trąbki, rytmiki i teorii oraz
perkusji.
Stowarzyszenie Muzyków
Bielska Podlaskiego „Forte” powstało w 1997 roku. Założycielami byli:
Gabriela Podlewska, Edyta Lebieżyńska i Eugeniusz Sacharzewski.
W jego skład wchodzą nauczyciele,
absolwenci i rodzice oraz sympatycy PSM I Stopnia w Bielsku Podlaskim. Obecnym prezesem jest
Artur Żukowski. W ramach Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia
muzyczne poszerzające ofertę
edukacyjną szkoły, w tym dla najmłodszych w formie Przedszkola
Muzycznego.
„Ad multom annos” Szkole
i Stowarzyszeniu życzy autor artykułu wraz z Redakcją „Wieści Podlaskich”.
Tekst i foto
– Tadeusz Szereszewski

Piknik Rodzinny
poczęstunek. Uczestnicy pikniku
wsparli leczenie 4-letniego Bartka
z Gminy Grodzisk. W konkursie kulinarnym najbardziej Komisji smakowało ciasto Edyty Harbaszew-

skiej, która tym samym wygrała
konkurs.
Współorganizatorem pikniku
był Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.
(cec)

Wieści Podlaskie

I tam żywuć ludzi
PODBOROWISKO

29 maja 2022 r., w Podborowisku, małej
wioseczce na skraju Puszczy Białowieskiej,
odbył się białoruski festyn zorganizowany
przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce z cyklu „I tam żywuć ludzi”.
Przez ostatnie 13 lat odbyło się już 81 takich
przedsięwzięć. Partnerem w przygotowaniu
imprezy był Narwiański Ośrodek Kultury.
Główny organizator korzysta z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, który wspiera
liczne, tego typu inicjatywy.
Wystąpiły zespoły, głównie folklorystyczne wykonujące muzykę białoruską. Były
to: Metro, Dawid Szymczuk Band, Maksim
z Hajnówki i Rodny Kut z Narwi.
Atrakcje towarzyszące, to kramik muze-

DUBINY

alny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym, konkursy z nagrodami
i wystawa fotograficzna „I tam żywuć ludzi”.
(UG Narew)

Podborowisko jest przysiółkiem wsi
Przybudki. Nazwa oznacza miejsce leżące
pod borem lub w pobliżu folwarku Borowisk.
Ludowa nazwa Karaluki pochodzi od imienia
Karol (prawdopodobnie od Fryderyka Karola
Haberlanda). W 1820 roku miejscowość została określona nazwą – Podborowisko Osoka. W 1847 r. znajdował się tu tylko jeden
budyne zamieszkały przez 10 osób, w 1939
r. 7 domów zamieszkiwało 45 osób, w 2007 r
bylo tylko 22 mieszkańców. Administracyjnie
wieś przynalezy do gminy Narew.

POGREBY

12 czerwca 2022 r. mała, cicha na po- Na festynie nie mogło zabraknąć oczywiście
kramiku muzealnego z literaturą białoruską,
zór miejscowość w gminie Kleszczele miała
swoje święto. Muzeum i Ośrodek Kultury pamiątkami i rękodziełem ludowym. Można
Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało tu
było również obejrzeć mobilną wystawę zabowiem trzeci w tym roku festyn z cyklu wieszoną na płocie ze zdjęciami z poprzed„I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Było to w sumie 84 nich edycji festynów. Publiczność mogła
wydarzenie na festynowej mapie Podlasia, skosztować również tradycyjnych wypieków:
bowiem już od 14 lat wędrujemy po małych
bułeczek, ciastek, rogalików.
miejscowościach wschodniej Białostocczyzny,
Festyn prowadziła niezastąpiona konfeby promować białoruską kulturę. Partnerami ransjerka związana z Muzeum od początków
wydarzenia był Urząd Miasta Kleszczele oraz festynów, czyli od 14 lat Mariola German
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji -Pietruczuk.
„Hładyszka” w Kleszczelach.
Muzeum dziękuję wszystkim za wspólNa początku wystąpiła grupa taneczna
nie spędzony czas, śpiewy, tańce i wspaniały
„Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury klimat, który wspólnie stworzyliśmy. Zapraw pięknej aranżacji tańca polki oraz „Kupalin- szamy na następne festyny z cyklu „I tam
ki”. Ze sceny zaśpiewał zaś znany miejscowy żywuć ludzi”.
zespół śpiewaczy z Dobrowody, w którym traAgnieszka Tichoniuk
dycyjne pieśni ludowe wykonują razem wnuki
z rodzicami i dziadkami. Po nich wystąpił zePogreby to powstała w 1795 roku
spół Maksim z Hajnówki, Rodny Kut z Narwi wieś królewska starostwa kleszczelowskiego
a na zakończenie Siabry z Białegostoku.
w ziemi bielskiej. Wg. Pierwszego Spisu PoDodatkową atrakcją festynu były rów- wszechnego w 1921 r. miejscowość liczyła 32
nież konkursy, w których publiczność wzięła
domy zamieszkałe przez 105 osób. Wszyscy
chętnie udział odpowiadając na wszystkie
mieszkańcy zadeklarowali narodowość białonie zawsze łatwe pytania, zdobywając przy ruską oraz wyznanie prawosławne. W okresie
tym ciekawe nagrody ... np. polewaczkę do
międzywojennym wieś nosiła nazwę Pohreby
ogrodu, miotłę, czy trzepaczkę do dywanów … i znajdowała się w powiecie bielskim.
Wieści Podlaskie

2 czerwca 2022 r. mieliśmy w Dubinach zbiórka dla Domu Miłosierdzia „Samarytanin”
podwójne święto. Święto religijne „Wszeście”, w Hajnówce, gdzie też żyją ludzie, tylko troczyli Wniebowstąpienie Pańskie oraz święto
chę starsi i bardziej samotni. Goście mogli
wsi i jej mieszkańców. Muzeum i Ośrodek spróbować smalczyku i skosztować bigosu
Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizo- przygotowanego przez Panią Sołtys Dubin
wało tu bowiem festyn z cyklu „I TAM ŻY- Grażynę Sacharczuk i innych wypieków Koła
WUĆ LUDZI”. Było to 83 wydarzenie na fe- Gospodyń Wiejskich. Było również mnóstwo
stynowej mapie Podlasia, bowiem już od 14 atrakcji dla dzieci: wóz strażacki OSP w Nolat wędrujemy po małych miejscowościach wokorninie, lody, wata cukrowa, dmuchana
wschodniej Białostocczyzny, by promować zjeżdżalnia.
białoruską kulturę. Partnerami wydarzenia
Festyn prowadziła niezastąpiona konbyła Gmina Hajnówka oraz Gminne Centrum feransjerka związana z Muzeum od początKultury w Dubinach.
ków festynów, czyli od 14 lat Mariola GerNa scenie dyrektor Muzeum -Tomasz Ti- man -Pietruczuk, którą można było usłyszeć
choniuk wręczył Lucynie Smoktunowicz – wójt ze sceny, ale nie tylko. Wśród publiczności
Gminy Hajnówka muzealne wydawnictwo - zbierała wywiady, bowiem na zakończenie tealbum „Podlasie w obiektywie” .
gorocznego cyklu powstanie filmik- reportaż
Na początku wystąpiła grupa taneczna z wszystkich tegorocznych festynów z cyklu
„przepiórka” z hajnowskiego domu kultury po „I tam żywuć ludzi”.
niej zaś zespoły śpiewacze Siostry OstapMuzeum dziękuje wszystkim, którzy
czuk z Grabówki, Mirosław Kurowski z Kaniuk, przybyli na festyn i zaprasza na następne
Czerwone Szpilki z Michałowa, oraz zespół festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi”.
Lailand z Białegostoku. Po nich wystąpił zeAgnieszka Tichoniuk
spół Metro z Hajnówki, Rodny Kut z Narwi
Powstałe w 1639 roku Dubiny, to dawa na zakończenie Siabry z Białegostoku.
na wieś królewska ekonomii brzeskiej, która
Dodatkową atrakcją festynu były rów- w końcu XVIII wieku położona była w powienież konkursy, w których publiczność wzięła
cie brzeskolitewskim. W XIX wieku należały
chętnie udział odpowiadając na wszystkie nie
do powiatu prużańskiego. Wg spisu z 1921 r.
zawsze łatwe pytania, zdobywając przy tym
Dubiny liczyły 116 domów zamieszkałych
ciekawe nagrody ... np. miotłę, garnek czy po- przez 578 osób, w 2011 r. 776 mieszkańlewaczkę do ogrodu … Na festynie nie mogło ców. W latach 1954 – 1971 wieś była siezabraknąć oczywiście kramiku muzealnego
dzibą gromady, obecnie w gminie Hajnówka.
z literaturą białoruską, pamiątkami i ręko- W miejscowości mieści się Gminny Ośrodek
dziełem ludowym. Można było również obej- Kultury. We wsi znajduje się zabytkowa murzeć mobilną wystawę zawieszoną na płocie rowana cerkiew z 1872 r. i kaplica św. Tomaze zdjęciami z poprzednich edycji festynów.
sza z 1898 r. Wartość historyczno-kulturową
Podczas festynu odbywała się również posiadają także cmentarze z XVII i XIX wieku.

Zabierz EKUZ na wakacje
EKUZ czyli Europejska Karta Ubez- Zakres finansowanych rodzajów pomocy lepieczenia Zdrowotnego jest unijnym doku- karskiej może różnić się w poszczególnych
mentem, który potwierdza Twoje prawo do
państwach.
świadczeń medycznych w państwach członWyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne.
kowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce
Liechstensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W ra- NFZ ( w Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach
zie nagłej choroby lub wypadku EKUZ upraw- i Suwałkach) - wtedy EKUZ otrzymasz od ręki
nia Cię do skorzystania z pomocy lekarza lub - lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną
Masz pytania związane z wydawaotrzymasz na identycznych prawach jakie
niem EKUZ? Zadzwoń na numer Telefonicznej
mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Informacji Pacjenta 800 190 590.
(cz)

Nadal z zakazem
Od 1 lipca znika większość obostrzeń
związanych z zakazem przebywania na terenach gmin graniczących z Białorusią. Nadal jednak nie będzie można popatrzeć na
„artystyczne dzieło” rozdzielające Puszczę
Białowieską. Wojewoda Podlaski podpisał

rozporządzenie ws. zakazu przebywania na
obszarze 200 m od linii granicy państwowej. Będzie on obowiązywał od 1 lipca do 15
września. Dlaczego akurat do 15 września
i co przed okiem przybywających w tym czasie turystów chcą ukryć władze?
(cz)
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

Moim zdaniem

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Wojna w Ukrainie
Cd. ze str. 1

śmierci czołowych biznesmenów
i oligarchów.
Bestialska agresja Rosji wobec
Ukrainy miała na celu zabór i przyłączenie tego bogatego kraju do odradzającego się imperium. Ale skutek tych działań okazał się dla Rosji
zdumiewający. Rzekomo osłabione
państwa Zachodu skonsolidowały
się i stworzyły tarczę. Miesiąc temu,
w Ramstein, w Niemczech spotkali
się szefowie armii 40 państw świata
zawiązując militarną koalicję.
Sensem tych działań jest odsunięcie, a właściwie usunięcie Putina
z Kremla i takie osłabienie militarne
Rosji, aby już więcej nie podejmowała podobnych prób. Czas pokaże czy
będzie to skuteczne.
A ci wszyscy obywatele świata,
kochający rosyjską muzykę, literaturę
(pięciu noblistów), operę, balet, naukę

itd., jak mamy się zachować wobec
tego co stało się w podkijowskich
miasteczkach, dzieje się w obozach
filtracyjnych, rozwalaniu substancji
gospodarczej Ukrainy, zesłaniach
miliona Ukraińców na Syberię i Daleki Wschód, porywania dzieci. Koniec
humanizmu, koniec historii czy nowa
cywilizacja ?
Wiesław Pietuch

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38

CZY WIESZ ŻE ...
Największa na świecie świątynia
znajduje się w Afryce. Jest nią
bazylika Matki Bożej Królowej
Pokoju (poświęcona w 1990 r)
w Jamusukro, stolicy Wybrzeża
Kości Słoniowej. Samych miejsc
siedzących jest w niej 7 tysięcy.
Projekt był wzorowany na bazylice św. Piotra w Rzymie.
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Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.
Cena gazety dla firm i instytucji 1, 20 zł +VAT Nakład: 5800 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin
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