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Panie profesorze, fama 
głosi, że jest Pan zapalonym 
pszczelarzem i znawcą hodowli 
pszczół. Jakie gatunki tych owa-
dów są hodowane w podlaskich 
( białostockich ) pasiekach? Czy 
i czym są zagrożone ?

- W zasadzie to nie jedno 
a trzy pytania, które dotyczą róż-
nych aspektów związanych z moją 
osobą i pszczołami. Odpowiadam 
w kolejności.

Rzeczywiście jestem „zapa-
lonym” pszczelarzem hodującym 
pszczoły od ponad 40 lat. Znam 
doskonale aspekty związane 
z hodowlą pszczół. Od około 20 

RATUJMY PSZCZOŁY

lat prowadzę pasiekę składającą 
się ze 150 rodzin pszczelich. Ho-
duję matki, rozmnażam poprzez 
tworzenie odkładów, wędruję na 
pożytki. .Można byłoby jeszcze dłu-
go wymieniać czynności związane 
z hodowlą pszczół, które wykonuję. 
Dodam tylko, że również prowadzę 
prace o charakterze naukowym. Ak-
tualnie poprzez Instytut Innowacji 
i Technologii realizuję projekt ba-
dawczy dotyczący wykorzystania 
kompozycji do zwalczania zgnilca 
złośliwego pszczół za pomocą kom-
pozycji roślinnej. Jestem również 
członkiem zarządu Pszczelniczego 
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Motto dnia:
„Większość ludzi na świecie nie czyta ani książek,  

ani gazet. Jesteśmy otoczeni analfabetami,  
podążającymi za tymi, którzy obiecują im wszystko.”

Anda Rottenberg, krytyczka sztuki

Rozmowa z prof.dr inż. Sławomirem Bakierem, Dziekanem Wy-
działu Leśnego Politechniki Białostockiej

                                                     Fot.  Jan  Ciełuszecki

Śliwki mirabelki w ogródku Jana  
Ciełuszeckiego w Lewkowie Nowym

Zastanawiał się pan, kiedy 
została stworzona współczesna 
Polska, z jej obecną strukturą spo-
łeczną?

Ludwik Stomma – Zmiana 
struktury społecznej nastąpiła w Polsce 
w okresie stalinowskim, kiedy chłopi szli 
do miast, do przemysłu. Wytworzyła się 
wtedy, mówiąc słowami podręczniko-
wymi, masowa klasa robotnicza, przed 
wojną ona była marginalna. Ta klasa 
bardzo powoli dojrzewała. Na począt-
ku było tak jak w poemacie 
Ważyka – rasa nieczłowie-
cza pędzona do przemysłu… 
A potem zaczęło to normal-
nieć. Ci ludzie powoli zaczęli wchodzić 
w obieg kultury narodowej. Tym bar-
dziej że ówczesna władza, ta najgorsza 
władza, o to dbała. Nastąpiła likwidacja 
analfabetyzmu, otwarty został szeroko 
dostęp do literatury polskiej, klasyka 
drukowana była masowo, można to było 
kupić za grosze. Tyle że ta nowa klasa 
wcale nie tak chętnie była przyjmowana 
przez dawną Polskę szlachecko-inteli-
gencką. Mieszkałem w Krakowie, gdzie 
ludzie żyli w absolutnym przekonaniu, 
że Nowa Huta jest budowana nie po to, 
żeby służyć rozwojowi przemysłu, ale 
żeby zabić i splugawić to piękne miasto.

Polska awansu społecznego
Ten inteligencki Kraków.
– Tak! A nikt nie przewidział, że 

ta nowa klasa robotnicza z Nowej Huty 
będzie potem się wzorować na tych 
strasznych mieszczanach, a nie na se-
kretarzach POP.

W sumie mamy więc do czy-
nienia z normalnieniem sytuacji?

– Tyle że to rozbicie, to pęknięcie 
trwa. Ludność, która przyszła do miast, 
była ludnością bez historii. Natomiast 
ci straszni mieszczanie mają swoje ko-

rzenie, swoją przeszłość, swoje drzewa 
genealogiczne. Tego ci ludzie z Nowej 
Huty, chłoporobotnicy, nie mają.

A chcieliby mieć?
– Mamy erupcję tych marzeń. 

W związku z czym bardzo łatwo jest im 
włożyć jakąś historię. I władza to robi.

Ta obecna?
– Wraz ze zmianą ustrojową od 

roku 1989 władzę objęła całkowicie sta-
ra inteligencja. I to w wydaniu, niestety, 
krakówka, warszawki… Ludzie, których 
blisko znałem. Którzy chłopa widzie-
li na wakacjach, a robotnika to może 
w stoczni, w roku 1980. Żeby oni znali 

sytuację bytową robotników, przyjezd-
nych ze wsi, żeby widzieli tę próżnię, 
jeśli chodzi o ich przeszłość! Tymcza-
sem niczego nie widzieli. Ta władza to 
byli ludzie, którzy dla warstw z ludu byli 
krystalicznym przykładem tego, co je 
kiedyś odrzucało.

Przecież pan mówił, że gdy to 
wszystko się pomieszało, to znor-
malniało.

– Znormalniało w następnym po-
koleniu, ale odruchy antyinteligenckie 

pozostały. Jasne, to nie Sze-
la, ale coś z tego dźwięczało. 
W roku 1989 dyskutowaną 
kandydaturą na premiera był 

Bronisław Geremek. Bardzo go ceniłem, 
lubiłem, ale z punktu widzenia tych, któ-
rzy mieszkali gdzieś na prowincji, to był 
profesor od średniowiecznej historii k… 
paryskich, palący fajkę, zamknięty, mó-
wiący wyszukanym językiem, do tego 
pochodzenia żydowskiego, co dalej mia-
ło i ma dla nich znaczenie. Po prostu 
antyteza kogoś, kto byłby akceptowany 
przez tę warstwę, która stała się domi-
nująca w Polsce. I to trwa. Platforma 
Obywatelska jest tego przedłużeniem. 
To nie są osoby z ludu, które lud rozu-
mieją.

Trzeba powoli przywracać prawdziwą historię 
i skomplikowane polskie losy

Ten wywiad powinni dokładnie przestudiować wszyscy kandydujący w wyborach samorządowych 2018

Cały wywiad  - „Przegląd” nr 31(969)
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Towarzystwa Naukowego. Tak więc 
moja praca z pszczołami dotyczy 
różnych aspektów.

Odnośnie drugiej części pyta-
nia odpowiem tak, że w podlaskich 
pasiekach można znaleźć materiał 
genetyczny pszczół (różne linie po-
chodzenia) dokładnie taki sam jak 
w całej Polsce. W hodowli wyko-
rzystujemy pszczołę miodną Apis 
mellifera, i jej trzy rasy kraińska, 
środkowoeuropejska i kaukaska. 
Niemniej w pasiekach mamy głów-
nie pszczołę krainkę (Apis mellifera 
carnica), różnych odmian i linii. Na 
ten temat można byłoby napisać 
pracę naukową. Rasa środkowo-
europejska pierwotnie zamieszki-
wała znaczne obszary Polski Pół-
nocno-Wschodniej. Występowała 
tutaj jako linia endemiczna (Apis 
mellifera silvarum) czyli pszczoła 
środkowoeuropejska leśna. Linia ta 
charakteryzowała się dosyć dużą 
złośliwością, więc pszczelarze bar-
dzo chętnie wymieniali matki na 
inne rasy. Obecnie prowadzony jest 
bardzo intensywny handel matkami 
więc każdy pszczelarz w swojej pa-
siece może mieć pszczoły różnych 
ras i linii hodowlanych. Jedynie na 
terenie Puszczy Augustowskiej wy-
stępuje zamknięty obszar hodowli 
pszczół rasy tzw. augustowskiej są 
to potomkowie pszczoły leśnej. 

Tak pszczoły są zagrożone. 
Ja ten problem też bagatelizowa-
łem, do momentu kiedy w zimowli 
2013/2014 ze 150 pniowej pasieki 
przezimowało 24 rodziny. Odczu-
łem to boleśnie. Zachwiała się moja 
pewność, związana z umiejętnością 
hodowli pszczół. Moja psychika też 
została tym faktem nadszarpnię-
ta. Na początku poczułem zwykły 
wstyd – nie potrafisz hodować 
pszczół. Coś mi podpowiadało – „nie 
mów tego nikomu”. Tak robi wielu 
pszczelarzy. Niemniej zrobiłem do-
kładnie odwrotnie. Mówiłem o tym 
na szkoleniach, pokazywałem, ana-
lizowałem. Odbudowałem pasiekę, 
pszczoły kupowałem aż w woje-
wództwie poznańskim. Przydały się 
środki z funduszy wsparcia admi-

nistrowane wówczas przez Agen-
cję Rynku Rolnego. Niemniej były 
one tylko wsparciem do środków 
własnych. Od tego czasu wiem, że 
pszczoły są zagrożone i wymagają 
specjalnej opieki ze strony człowie-
ka. Tutaj chciałbym podkreślić „dzi-
siaj pszczoły bez opieki człowieka 
są w stanie przetrwać 1-2 lata, no 
może maksymalnie trzy. Podstawo-
wym zagrożeniem moim zdaniem 
(w tej sprawie nie ma zgodności) 
jest warroza. Pasożyt ten w sposób 
coraz bardziej doskonały zakłóca 
życie pszczół. Niemniej nie jest to 
jedyne zagrożenie. Współczesne rol-
nictwo wyposażone w bardzo wyra-
finowane środki 
chemiczne np. 
neonikotynoidy, 
które są neu-
roaktywnymi 
insektycydami 
(działają na 
układ nerwo-
wy owadów) to 
kolejne zagro-
żenie. Niestety 
w tym roku po-
nownie dopusz-
czono ich stoso-
wanie w Polsce. 
Używane są 
najefektywniej 
poprzez otocz-
kowane nasion. Podobno to do-
puszczenie jest na kilka miesięcy, 
ale znając technologię będzie to 
problem, przez najbliższe kilka lat. 
Nasiona otoczkowane mogą sobie 
„poleżeć” a w glebie zalegają też 
przez kilka lat. Kolejne zagrożenie 
to stara choroba – zgnilec złośliwy 
pszczół. Niestety aktualnie na te-
renie Unii Europejskiej nie można 
stosować żadnych leków przeciw-
ko bakteriom Paenibacillus larvae 
– bakteriom wywołującym tę cho-
robę. Dawniej stosowano antybio-
tyki i polisulfamidy. Pracujemy na 
Zamiejscowym Wydziale Leśnym 
w zespole, który poszukuje środ-
ków roślinnych, do zwalczania tej 
choroby. Aktualnie badania naszej 
„kompozycji roślinnej” prowadzo-
ne są w Państwowym Instytucie  

Weterynarii w Puławach.
Podobno czyste biologicz-

nie miody i o niemałej produkcji 
uzyskuje się z uli ustawionych 
w dużych miastach (np. na da-
chach budynków) i pod mia-
stami. Czy jest to możliwe? To 
moda czy przyszłość?

- W tym zakresie największe 
doświadczenie mają Niemcy. Nie-
stety również negatywne. Rzeczy-
wiście pierwsze hodowle pszczół 
prowadzone w Berlinie dały zaska-
kująco dobre zbiory miodu o dziwo 
o jakości porównywalnej z innymi 
regionami. Hodowla pszczół stała 
się modna. Organizacje pozarzą-

dowe (nazywane często ekolo-
gicznymi) zaczęły sprzedawać ule 
nierozbieralne z hasłem; „i ty mo-
żesz hodować pszczoły u siebie na 
balkonie”. Od mojego przyjaciela dr 
Benedykta Polaczka z Freie Univer-
sität Berlin wiem, że skończyło się 
to katastrofą. Obecnie powszechnie 
na terenie Berlina występuje zgni-
lec złośliwy pszczół. Jest to poważ-
na przeszkoda w hodowli pszczół 
na tym terenie a nieprzemyślane 
i spontaniczne akcje dotyczące ho-
dowli zwierząt (pamiętajmy pszczo-
ły są zwierzętami) często bardzo źle 
się kończą. Kończąc odpowiedź na 
to pytanie twierdzę, że jest to moda 
i nie widzę przed tym przyszłości 
o charakterze masowym. Na terenie 
miast można z powodzeniem hodo-
wać pszczoły albowiem tutaj wy-

stępują bardzo intensywne pożytki: 
wierzby, klony, akacje, lipy i spadź 
z tych drzew. Niemniej musi być to 
poddane analogicznym procedurom 
jak w każdym innym miejscu. 

Jak skomentować decy-
zję nowego ministra rolnictwa, 
o zezwoleniu na wprowadzenie 
do upraw rzepaku, zabójczej dla 
pszczół chemii. Jest jakaś alter-
natywa? Czy roje będą teraz in-
tensywniej ginąć?

- Nie umiem odpowiedzieć 
na pierwszą część pytania. Odpo-
wiadając na drugą i trzecią część 
pytania, stwierdzam, że na pewno 
są alternatywy i że to pszczołom 

nie pomoże. Będzie 
to kolejne ograni-
czenie w wykorzy-
stywaniu pożyt-
ku rzepakowego 
przez pszczelarzy. 
W efekcie może 
ograniczyć zbio-
ry o kilkudziesiąt 
procent. Rzepak 
dobrzy zapylony 
przez pszczoły plo-
nuje lepiej nawet 
o 30%, co udo-
wodniono naukowo 
w oparciu o bardzo 
obiektywne bada-
nia. Tak więc do-

puszczenie neonikotynoidów jest 
bronią obusieczną, godzi również 
w plantatorów.

Pozwolę sobie tutaj na rozwi-
nięcie problemu związanego z czę-
ścią pytania dotyczącego „alternaty-
wy” tej decyzji. Tak, są alternatywne 
rozwiązania. Bardzo ciekawą wizję 
snuliśmy w trakcie Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Leśnego, które 
w tym roku miał miejsce w Supraślu 
w czerwcu z byłym dyrektorem RDLP 
w Katowicach dr Kazimierzem Sza-
blą. Jeżeli rolnictwo będzie tak dalej 
się „chemizować” to alternatywą dla 
pszczół mogą być lasy. Podkreślam 
to nie jest żart. Dzisiaj głównym pro-
duktem lasów jest drewno, ale może 
być miód. Dochody Lasów Państwo-
wych z miodu mogłyby znacznie 
przewyższyć dochody z drewna. 

Można to udowodnić. Leśny miód 
byłby znacznie bardziej „ekologicz-
ny” tzn. z mniejszą ilością zanie-
czyszczeń, jak z terenów rolniczych.

Lipy w tym roku kwitły ob-
ficie, ale bardzo krótko. Będzie 
trochę lipca w słoikach? A jak 
inne miody ?

- Pożytek lipowy tym się zwy-
kle charakteryzuje, jest krótki i in-
tensywny. W tym roku były bardzo 
sprzyjające warunki do nektarowa-
nia lip. No może trochę było za su-
cho. Ucierpiały lipy głównie w mia-
stach i na piaskach. Niemniej drze-
wa potrafią sobie zadbać o wodę, 
czerpiąc ją z głębszych warstw gleby 
i współpracując z grzybami. Miód li-
powy na pewno będzie w ofertach 
handlowych pszczelarzy. Ten rok 
był bardzo nietypowy. Wszystkie 
rośliny kwitły prawie razem. Trud-
no było oddzielić miody gatunko-
we takie jak mniszkowy, malinowy, 
akacjowy. Niemniej nie zabraknie 
dobrego miodu wielokwiatowego. 
Trudno jeszcze powiedzieć co będzie 
z miodem gryczanym, wrzosowym 
i nawłociowy, 

Rozmawiał Wiesław Pietuch.
 Dr hab. inż. Sławomir Ba-

kier prof. nzw.
Dr hab. inż. nauk rolniczych 

w dyscyplinie technologii żywności 
i specjalności inżynieria żywności. 
Specjalizuje się w badaniu produk-
tów pszczelich i ubocznych pro-
duktów leśnych.  Zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Białostockiej. 
Aktualnie pełni  funkcję dziekana 
Zamiejscowego Wydziału Leśnego 
Politechniki Białostockiej w Hajnów-
ce. W trakcie swojej kariery pszcze-
larskiej w latach 90-tych pełnił 
funkcję Prezesa Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Białymsto-
ku, członka Sądku Koleżeńskiego 
przy Polskim Związku Pszczelarskim 
i prezesa Stowarzyszenia Pszcze-
larzy Zawodowych. Aktualnie jest 
członkiem Zarządu Pszczelniczego 
Towarzystwa Naukowego i współ-
kierownikiem działu Bee products 
w czasopiśmie naukowym Journal 
Apicultural Science.

Po latach starań udało się 
gminie Nurzec Stacja uzyskać dofi-
nansowanie na remont zabytkowe-
go dworca w centrum miejscowości. 
Idąc za ciosem złożono wniosek 
o dofinansowanie siłowni plenero-

wej co pozwoli zagospodarować 
zabytkowy park wokół dworca. Obie 
inwestycje ruszyły z kopyta i jest 
nadzieja na ich szybkie ukończenie. 

Swoje powstanie osada za-
wdzięcza budowie stategicznej linii 

Nurzec Stacja
Przedwyborcze inwestycje

kolejowej Bołogoje - Połock - Sie-
dlce. Jej zaczątkiem była osada ro-
botników pracujących przy budowie 
linii kolejowej. 

Dalszy rozwój miejscowości 
związany był z uruchomieniem 
w okresie międzywojennym tarta-
ków i kaflarnii,oraz zlokalizowaniem 
w okresie powojennym jednostki 
wojskowej.

Dworzec Kolejowy powstał 
ok. 1906 r. w trakcie budowy w la-
tach 1903 - 1906 odcinka Siedlce 
- Hajnówka. Element zespołu dwor-
cowego stanowi wieża ciśnień z ok. 
1906 r. To jednak nie wszystkie in-
westycje jakie w roku wyborczym 
są realizowane na terenie gminy. 
W trakcie realizacji jest budowa 
oświetlenia ulicznego na ulicy Za-
olzie oraz rozbudowa świetlicy wiej-
skiej we wsi Żerczyce.

(seb)

Pokaniewo w okresie PRL-
-u znane było głównie z gorzelni 
oraz stawów hodowlanych. Dawniej 
znajdowała się tutaj również fabry-
ka naczyń fajansowych, świadczą 
o tym znajdowane przy drodze do 
Choroszewa liczne kawałki cera-
miki. Ww wsi znajdują się również 
pozostałości parku dworskiego.

Dzień Pokaniewa
11 sierpnia Rada Sołecka Po-

kaniewa po raz kolejny zaprosiła 
mieszkańców wsi i sąsiednich miej-
scowości na święto wsi. Część arty-
styczną poprzedziły piłkarskie zma-
gania. Rywalizowały trzy drużyny. 
Najlepsza okazała się druga repre-
zentacja Pokaniewa, kolejne miejsca 
zajęły: Pokaniewo I i Hornowo.
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„Tu na Biesiadzie jest coś ma-
gicznego” – usłyszałam od pani Ewy. 
I trzeba się z tym zgodzić. Deszcz, 
który przez pewien moment dawał 
się we znaki, rozgoniłby niejedno to-
warzystwo, ale nie to, które 28 lipca 
przybyło na Siabrouskuju Biasiedu. 
Wszyscy wyciągnęli posłusznie pa-
rasolki i dalej uczestniczyli w festi-
walu. Były też tańce z parasolka-
mi. Jak to mówią; „Da się? Da się”. 
Na szczęście to był bardzo ciepły 
wieczór, który trzymał roztańczoną 
i rozbawioną publiczność do póź-
nych godzin po północy. Hymn „Hej, 
Siabrouskaja Biasieda, hulać treba, 
hulać treba…” niósł się po Boryku 
wielokrotnie.

Wójt gminy Gródek Wiesław 
Kulesza podczas wystąpienia otwie-
rającego imprezę podkreślał, że 
festiwal jest okazją, żeby spotkać 
się w gronie przyjaciół, w gronie 

znajomych, okazją do wymiany 
doświadczeń pomiędzy zespoła-
mi. Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego Maciej Żywno życzył 
wszystkim, żeby byli dumni z tego, 
że potrafimy cieszyć się bogactwem 
naszego regionu, wielokulturowo-
ścią, wielonarodowością i zapraszać 
do tego wszystkich, którzy chcą nas 
odwiedzać. Miło było słyszeć od 
Starosty Antoniego Pełkowskiego, 
że „Ziemia Gródecka w powiecie 
białostockim jest perełką, jest uni-
katową gminą na tle innych”. Przy-
byłych na festiwal powitał ze sceny 
również Przewodniczący Rady Gmi-
ny w Gródku Wieczysław Gościk, Jan 
Syczewski – Przewodniczący BTSK, 
które jest współorganizatorem im-
prezy oraz Ilona Jurewicz z Centrum 
Kulturalnego Białorusi w Warszawie.

Jak co roku festiwal zaszczyci-
ły swoim licznym przybyciem osoby 
piastujące ważne publiczne funkcje. 
Stronę białoruską reprezentowali: 
Konsul Generalny Republiki Biało-
ruś w Białymstoku Ałła Fiedorowa, 
Ilona Jurewicz z Centrum Kultural-
nego Białorusi w Warszawie. Spo-
śród przedstawicieli władz państwo-
wych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych przybyli: Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego Maciej 
Żywno, Prezydent Miasta Białego-
stoku Tadeusz Truskolaski, Staro-
sta Powiatu Białostockiego Antoni 
Pełkowski, Wicestarosta Jolanta 
Den, Przewodniczący BTSK Jan Sy-
czewski (partner i współorganizator 
imprezy), Dyrektor Departamentu 
Wyznań Religijnych oraz Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych 
MSWiA Andrzej Rudlicki, Burmistrz 
Zabłudowa Adam Tomanek, Bur-

mistrz Krynek Jolanta Gudalewska, 
Radni Miasta Białegostoku – Sła-
womir Nazaruk i Stefan Nikiciuk, 
Zastępca Komendanta Placówki 
Straży Granicznej w Bobrownikach 
Adam Jarosz, Komendant Komi-
sariatu Policji w Zabłudowie Piotr 
Zdrodowski, Radna Rady Powiatu 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gródku Anna Grycuk, Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Waliły Krzysztof 
Bozik, Kierownik Posterunku Policji 
w Gródku Grzegorz Bazyluk, Dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych Ma-
rek Jędrzejewski, Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Słoneczny Stok Jerzy 
Cywoniuk, Zastępca Dyrektora I Od-
działu Banku PKO BP JerzyPółjano-
wicz, Radni Gminy Gródek na czele 
z Przewodniczącym Wieczysławem 
Gościkiem, Proboszcz Parafii Pra-
wosławnej w Gródku o. Mikołaj 
Ostapczuk oraz Proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej w Gródku ks. 
Stanisław Kochanowski. 

 Scenografia rozmalowana 
przez plastyczkę GCK Marię Mie-
leszko oraz setki papierowych kwia-
tów wykonanych przez nią zachwy-
cają wszystkich od lat (chyba żad-
ne z wydarzeń na Podlasiu nie ma 
takiego plastycznego bogactwa na 
scenie). To ona tego dnia jest naj-
ważniejsza, musiało więc być pięk-
nie i kolorowo. Siabrouskaja Bia-
sieda to Międzynarodowy Festiwal 
Białoruskiej Muzyki. Na tegorocznej 
scenie zaprezentowało się wyjąt-
kowo dużo zespołów z Białorusi: 
Ciernica, Ćwiecień, Szklary, Ułada-
ry, Nierusz, Kalaryt, Krysztaliki oraz 
zespoły z Podlasia m.in.: wszystkie 
muzyczne grupy działające przy 
GCK w Gródku (Razśpiawany Hara-
dok, Jesienny Liść, Kapela Chutar, 
Kalina, Vena Mini, soliści z grupy 
Śpiawaj Dusza: Ola Jarocka, Natalia 
Aleksiejuk, Adrian Jegorow, Wiktor 
Sadowski, Amelka Łoniewska), Kaz-
ka ze Szkoły Podstawowej w Gród-
ku, Zorka, Lailand, Skazka, Lider, 
Dawid Szymczuk Band, Art. Pronar, 
Asteria, Dobryje Grajki, Souvenir, 
Server, MaKsim. I oczywiście Pryma-
ki, które tradycyjnie, tworząc „sia-
miejkę”, prowadziły całą imprezę. 
W ramach Podlaskiej Oktawy Kultur 
na Siabrouskiej Biasiedzie wystą-
pił taneczny zespół z Litwy - Perła 
z Niemenczyna. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Bardziej ludowo było 
do 23-ej, potem już przeważała 
nuta zabawowa. Zespoły z Białoru-
si zachwycały bogactwem strojów 
i choreografią. Wyróżniał się zespół 
Nierusz,19-osobowa grupa, która 
w swojej prezentacji miała 4 różne 

formy m.in. instrumentalne, łączą-
ce scenki ze śpiewem, stylizowane 
na przedwojenne nuty. Wiele osób 
zapytanych o ulubiony występ wy-
mieniało dziecięcy taneczny zespół 
Krysztaliki. Koncerty były uatrakcyj-
niane pokazami fajerwerków.

Bogusława Karczewska pod-
kreśla, że tegoroczne występy były 
urozmaicone: - Trochę tańca, śpie-
wu, zespół Szklary zaprezentował 
się instrumentalnie. W tym roku 
bardzo mi się podobały taneczne 
występy. No i zespół Nierusz, brako-
wało czasu, żeby go wyeksponować. 
Mają tak bogaty repertuar i 4 róż-
ne formy, że mogliby koncertować 
przez cały wieczór. Bardzo mi się 
podobały Uładary – faceci z przytu-
pem, tańcem. Ale nie chciałabym za 
bardzo kogoś wyróżniać, bo każdy 
starał się w swoim stylu najlepiej 
jak umiał zaprezentować. 

 Tuż przed sceną na stole za-
słanym białym obrusem w trakcie 
imprezy przybywały karawaje przy-
noszone przez występujące zespo-
ły. Skąd ten zwyczaj? – Karawaje 
to symbol gościnności. To miało 
pobudzić każdy zespół do inwen-
cji własnej, do zaangażowania we 
wspólny projekt. Potem częstujemy 
publiczność symbolicznym kawał-
kiem tego pirohu. Wiele zespołów 
przynosi tradycyjne pieczone kara-
waje, są mniejsze, większe, przy-
ozdabiane. Będąc z koncertami na 
Białorusi, często dostawaliśmy taki 
karawaj od gospodarzy na drogę. 
To bardziej wschodnia tradycja. Ze-
społy z Podlasia często przynoszą 
kosze ze słodyczami lub swojskimi 
wyrobami. W tym roku jest rekor-
dowa ilość tradycyjnych karawajów 
– mówi Bogusława Karczewska.

Siabrouskaja Biasieda to 
przede wszystkim święto muzyki 
białoruskiej, ale towarzyszą mu 
również inne atrakcje, m.in. kon-
kursy, które w tym roku różniły się 
nieco od poprzednich edycji. Oczy-
wiście nie mogło się obyć bez kon-
kursu na najładniejszy „karawaj” 
przywieziony przez występujące 
zespoły. Ale tym razem trzeba było 
przygotować potrawę z ziemniaków 
lub zrobić selfie przed sceną i za-
mieścić na Instagramie. W namio-
cie organizatorów można było wziąć 
udział w quizie pt. „Haradockaja ha-
worka”. Z tradycyjnymi regionalny-
mi potrawami według słuczańskich 
przepisów wystawiła się Grupa Ale 
Babki ze Słuczanki. 

Na Siabrouskuju przyjeżdżają 
ludzie z różnych stron. Z Białego-
stoku, sąsiednich gmin, Hajnów-
ki, Bielska, Siemiatycz. Wystarczy 
popatrzeć na rejestracje ogromnej 
ilości samochodów oblegających 
Boryk. Ale są też goście z dalszych 
zakątków, zespoły z Białorusi. Wie-
le osób mających rodziny w naszej 
gminie planuje urlop właśnie pod 
koniec lipca, żeby móc uczestniczyć 
w Festiwalu. Pani Ewa przyjechała 
ze swoim ojcem spod Bydgoszczy: 
- Przyjeżdżamy tu od początku ist-
nienia imprezy. Kiedyś tato przyjeż-
dżał sam, teraz ze mną. Jesteśmy 
tu co roku na tej samej kwaterze 
agroturystycznej w Waliłach-Stacji 
już w czwartek i zostajemy przez 
tydzień. Obowiązkiem jest udział 
w Biesiadzie. Bawimy się rewelacyj-
nie. Mój tato z zasady nie uczestni-
czy w tego typu imprezach, ale Gró-
dek i Biesiada jest dla niego guru. 
Przyjeżdżamy też na Święto Grzyba 
do Sokola. Nie jesteśmy związani 
z Podlasiem, ale nie kochamy tak 
gór, morza, jak Podlasie. Tu na Bie-
siadzie jest coś magicznego, coś, 
czego nie da się opisać słowami: 

klimat, ludzie, atmosfera, kiszka 
ziemniaczana i kaszanka, której 
niestety dzisiaj tu nie ma. Każde-
go roku w piątek, w dzień imprezy, 
kupujemy też los Totolotka w Le-
wiatanie. To nasz taki stały punkt 
programu podczas pobytu.

Dziennikarka z Grodna powta-
rza: „Super impreza”. Na Siabrouską 
przyjechała po raz pierwszy, jest 
zaskoczona, że tyle ludzi przyszło 
do lasu na festiwal, wszyscy weseli, 
tańczą, bawią się. Owszem, u nich 
na Białorusi też są takie imprezy, 
ale frekwencja na nich marna, lu-
dzie nie przychodzą rodzinami, wolą 
siedzieć na daczach. Dziewczyny 
z zespołu Ciernica również zwraca-
ją uwagę na ogromną frekwencję 

w Boryku. Są zdziwione, że tyle lu-
dzi bawi się pod sceną, śpiewa ra-
zem z zespołami. To cieszy duszę. 
Choreografka dziecięcego zespo-
łu „Krysztaliki” spod Lidy również 
chwali Siabrouską. Dwa lata temu 
była tu ze starszymi dziećmi, teraz 
przywiozła młodsze. Ileż one mają 
energii! Pomiędzy swoimi występa-
mi prawie przez cały czas skaczą, 
tańczą pod sceną. 

- Jestem zadowolony – mówi 
Dyrektor GCK w Gródku Jerzy 
Ostapczuk tuż przed końcem im-
prezy. – Ciężko było ogarnąć tak 
dużą ilość zespołów. Przez 4 dni 
układaliśmy program, żeby nikt 
nie był poszkodowany. Cieszymy 
się, że tyle zespołów do nas przy-
jechało. To świadczy o tym, że tu 
w Boryku jest magnes, który przy-
ciąga i zespoły, i publiczność. Bar-
dzo się bałem o pogodę, prognozy 
były niepokojące. Ale ludzie, którzy 
przyszli, niesamowicie nas zasko-
czyli, wytrwali do końca. Jestem 
bardzo wdzięczny publiczności, że 
doceniają to wszystko, co zrobiliśmy 
dla nich. Jej reakcja to majstersztyk, 
niczego więcej nie trzeba. 

- Tu jest taki klimat, że chce 
się przyjechać za rok – usłyszałam 
od pani Kasi z Białegostoku. A za 
rok już jubileuszowa – XX Siabro-
uskaja Biasieda. I na pewno „będzie 
się działo”.

Zrealizowano dzięki dota-
cji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Patronat medialny: 
Telewizja Białystok, Radio Białystok, 
Radio Orthodoxia, Wrota Podlasia, 
BiałystokOnline.pl, Niwa, Transmi-
tujemy.pl, Wiadomości Gródeckie – 
Haradockija Nawiny.

Dorota Sulżyk

(artykuł wydrukowany w „Wia-
domościach Gródeckich – Haradoc-
kich Nawinach”, 08.2018)

„Tu na Biesiadzie jest coś magicznego”

XIX Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda w Gródku
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Danuta Konachowicz  
z domu Łopaciuk

465 urodziny Zabłudowa

W dniu 2 września 2018 r. 
w wieku 60 lat 

zmarła po ciężkiej chorobie 

Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal

oraz uczestniczyli w modlitwie i ceremonii pogrzebowej 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

To już kolejny raz w tym 
roku kiedy czołowy przedsta-
wiciel Partii Razem Adrian Zan-
dberg pojawia się na Podlasiu. 
Podczas poprzednich wizyt 
solidaryzował się w proteście 
z przeciwnikami III Marszu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, na-
stępnie wziął udział w spotka-
niu z mieszkańcami Hajnówki 
w ośrodku Czerlonka. Tym ra-
zem Adrian Zandberg członek 
Zarządu Krajowego Razem 
odwiedził Bielsk Podlaski, aby 
na konferencji prasowej zapre-
zentować pomysł na kampanię 
samorządową, oraz przedstawić 
kandydatów do sejmiku woje-
wódzkiego. Odwiedzając Podla-
sie znalazł moment by udzielić 
naszej redakcji wywiadu i od-
powiedzieć na parę kluczowych 
pytań dotyczących pozytywnej 
zmiany którą proponuje młoda 
lewica. 

Jest Pan któryś raz z rzędu 
na Podlasiu. Co Pana przyciąga 
właśnie do naszego wojewódz-
twa?

Bardzo lubię Podlasie. Spotka-
nia tutaj są ciekawe, bo ludzie lubią 
konkret, rozmawia się bez owijania 
w bawełnę. Mam też olbrzymi sza-
cunek do podlaskiej społeczności, bo 

nie dała się podzielić. Nacjonaliści, 
którzy chcieli skłócić ludzi, nastawić 
brata przeciwko bratu, przegrali. To 
bardzo ważne - zwłaszcza teraz, 
kiedy rząd w Warszawie podlizuje 
się siłom skrajnym.

Razem kojarzy się z elek-
toratem raczej wielkomiejskim. 
Czym pozyskacie podlaskich wy-
borców, zwłaszcza z mniejszych 
ośrodków?

Bielsk Podlaski czy Hajnów-

ka to miejsca, w których jesteśmy 
obecni od dawna. Na czele listy Ra-
zem w okręgu południowym będzie 
stał Seweryn Prokopiuk. Seweryn 
ma rodzinne gospodarstwo w Zu-
bowie, jest od lat aktywny w regio-
nie. Mamy konkretne pomysły, co 
można poprawić. Partia Razem to 
lepszy trasport publiczny, wsparcie 

dla osób starszych i godne płace.
Faktycznie, w naszym re-

gionie trudno żyć bez samocho-
du. Ale jak to zmienić?

Uruchomimy więcej połączeń 
kolejowych tam, gdzie są tory - 
jak na linii do Bielska Podlaskiego. 
Stworzymy też regionalnego prze-
woźnika autobusowego. Chcemy, 
żeby autobus dojeżdżał do każdej 
wsi sołeckiej. To normalny, europej-
ski standard.

A co z miejscami, gdzie 
mieszka już tylko kilkoro sta-
ruszków? Tam nie ma sensu 
puszczać autobusów.

Tam gminy będą prowadzić 
transport indywidualny. Samorzą-
dowy samochód z kierowcą, który 
od czasu do czasu może zawieźć 

Wywiad z Adrianem Zandbergiem

Cd. str. 6

22 sierpnia Powiatowy Za-
rząd Dróg Lokalnych w Siemiaty-
czach podpisał ze spółka „Drogo-
wiec” z Białegostoku umowę na 
sporządzenie projektu przebudowy 
powiatowej ulicy Słowiczyńskiej. 
Koszt opracowania projektu (około 
133 tys zł) zostanie pokryty przez 
Starostwo (111 tys.), urząd miasta 
(12 tys) i urząd gminy (10 tys). 

Siemiatycze

Będzie remont Słowiczyńskiej
Planowane prace obejmują: 

przebudowę jezdni i kanalizacji 
deszczowej, budowę chodników 
i zjazdów na posesję. Przedwiduje 
się też budowę ścieżki rowerowej 
a tam gdzie nie będzie to możliwe 
ciągów pieszo-rowerowych. Staro-
stwo zapewnia, że projekt powsta-
nie do połowy listopada br. 

(c)

emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Rolniczych  
- Zespołu Szkół nr 4 im Ziemi Podlaskiej 

w Bielsku Podlaskim.
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1 września 2018 r. 
w Kościele  pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

Sakrament Małżeństwa przyjęli 
Katarzyna Ornoch i Maciej Fatkowski

Młodej Parze życzymy  
Samych radosnych zdarzeń,

Niech Ślub będzie początkiem
Spełnienia Waszych marzeń

Jedno jest tylko w życiu szczęście 
kochać i być kochanym ...

George Sand Kandydatka na stanowisko wójta gminy Nurzec - Stacja 
w wyborach samorządowych 2018

Lat 41, wykształcenie zootechniczne w Cambridge (Wielka Bry-
tania).Specjalista EquineScience, Equine Assisted Leadership, Applied 
Ecotheraphy. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i prowa-
dzeniu dużych jednostek gospodarczych (Newmarket - Wielka Brytania).
Autorka artykułów specjalistycznych w pismach branżowych „Świat 
Koni”, „Koń Polski”. Chórzystka cerkiewna i słuchaczka Prawosławnego 
Studium Psalmistów i Dyrygentów. Zaangażowana w działalność chary-
tatywną, od zawsze bezpartyjna. Prowadzi gospodarstwo ekologiczne 
we wsi Stołbce oraz hodowle koni, bydła i kóz.

Aldona Anna Skirgiełło

Mój program to przede wszystkim :
• pozyskanie inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy w gminie, uzyskanie podatków 

wzmacniających deficytowy i słaby budżet gminy;
• poprawę stanu obecnego i budowę nowych dróg na terenach wiejskich, gdzie mieszka i tworzy 

dochód gminy więcej niż połowa jej mieszkańców;
• teren naszej gminy znakomicie nadaje się do prowadzenie upraw i hodowli, należy pomóc 

rolnikom, by ich praca stała się zdecydowanie opłacalna;
• czyste ekologicznie i zalesione tereny naszej gminy sprzyjają organizacji wypoczynku osób 

z dużych aglomeracji – będę zachęcać do tworzenia gospodarstw turystycznych i do współ-
pracy z firmami i organizacjami turystycznymi spoza naszego regionu celem rozwijania bazy 
i usług turystycznych;

• podejmę wszelkie wysiłki zmniejszające wielomilionowe zadłużenie gminy.

Od lat Urząd Gminy deklaruje iż przyszłość gminy to proekologiczne rolnictwo, agroturystyka, 
produkcja zdrowej żywności i zielarstwa. To puste, nie zrealizowane hasła.

Czas na zmiany !

Moim celem jest skuteczne, konsekwentne 
i uczciwe działanie na rzecz rozwoju naszej gminy 

pod względem gospodarczym,  
turystycznym i rolniczym.
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GMINA NAREWKA

Do dziś na terenie gminy 
Narewka zachowały się dawne 
drewniane domy. Architektura ich 
jest prosta. Mają dwuspadowe da-
chy i okna z trzech ram. Niektóre 
mają naroża z prostych desek lub 
rzeźbione, okiennice i nadokienni-
ki. W szczytach są małe okienka. 
Drewniane budynki są najbardziej 
przyjazne dla człowieka. 

W sołectwie Lewkowo Nowe 
jest około 100 domów, w tym 44 
drewnie. Niektóre mają piękne 
ganki. Najstarsze domy poszły pod 
rozbiórkę i już mało kto spamięta 
gdzie stały. Pozostały najtrwalsze, 
pobudowane z grubych najczęściej 
sosnowych bali. Mają one swoją 
duszę. Pół wieku temu domy sta-
ły przeważnie szczytem do ulicy. 
Pamiętam te, których dziś nie ma. 
Znikły z powierzchni ziemi drewnia-
ne zabudowania Trofima Nieścieru-
ka, Zofii Charkiewicz, Konstantego 
Skiepko, Michała Bakanacza (jego 
dom był z gankiem), Włodzimierza 
Ciełuszeckiego, Jana Leszczyńskie-
go, Jakuba Lewczuka, Bazylego 
Trusiewicza, Jadwigi Zakrzewskiej, 
Filipa Ignaciuka, Sergiusza Siema-

kowicza . Teraz w mojej rodzinnej 
wsi pobudowali tylko jeden drew-
niany dom.

Pamiętam lewkowskie dawne 
podwórka. Na niektórych urządza-
liśmy dziecięce gry i zabawy. Przy 
domach rosły drzewa (często były 
to drzewa owocowe: jabłonie, gru-
sze i śliwy)  oraz  krzewy ozdobne, 
m. in. krzaki bzu, czeremchy i jaśmi-
nu. Na podwórkach stały drewniane 
studnie z żurawiami.

W Lewkowie Nowym jeszcze 
w latach siedemdziesiątych minio-
nego wieku rosły piękne wysokie 
drzewa: brzozy, lipy, jesiony, wiązy 
i wierzby. Na początku wsi w stro-
nę rzeczki Bobrówki rosły potężne 
olchy. Dziś po nich już nie ma żad-
nego śladu. Zachowały się tylko 
w mojej pamięci. 

Dziś w Lewkowie Nowym 
pięknie odnowionych drewnianych 
domów jest dziesięć. Do niektórych 
domów przyjeżdżają młodzi na-
stępcy i ich dzieci tylko latem i na 
początku jesieni. Rzadko kto zaglą-
da tu zimą.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Drewnianych domów mi żal

Dom   Michała  Puczyńskiego  w  Lewkowie  Nowym

Na terenie gminy Narewka 
(powiat hajnowski) jest wiele pięk-
nych drewnianych wiat na przy-
stankach autobusowych PKS i au-
tobusów pasażerskich transportu 
prywatnego. Znajdują się one m. 
in. w Grodzisku, Guszczewinie, Ol-

Nowe wiaty przystankowe
chówce, Siemianówce, Tarnopolu, 
Nowej Łuce, Eliaszukach, Lewkowie 
Nowym, Świnorojach i Skupowie.

 Obecnie na ukończeniu jest 
budowa takiej minipoczekalni 
w Lewkowie Starym (na zdjęciu).

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

2 września br. podczas doży-
nek podsumowano gminny konkurs 
na najestetyczniej urządzoną pose-
sję, zagrodę wiejską i gospodarstwo 
agrotutystyczne w gminie Narewka 
w powiecie hajnowskim.

W kategorii „posesja” pierw-
sze miejsce ex aequo zajęli Danuta 
i Krzysztof Szumarscy oraz Irena 
Tamberg z Narewki, drugie miejsce 
ex aequo zajęli Zinaida I Eugeniusz 
Rejentowie ze Skupowa, Helena 
Oniszczuk z Siemianówki oraz Ta-
mara I Jan Skiepkowie z Zabrodów. 
Wyróżnienie otrzymały Luba Pilcic-
ka z Olchówki i Luba Leoniewska 
z Mikłaszewa.

W kategorii “zagroda” pierw-
sze miejsce ex aequo zajęły Iwona 

Nagrody  za zagrody
Zasim z Siemianówki i Katarzyna 
Bielska z Tarnopola, drugie miejsce 
ex aequo zajęli Olga Wieremiejuk 
z Michnówki oraz Julita i Anatol Ma-
tysiukowie z Siemianówki.

W kategorii “posesje kwa-
ter agroturystycznych” pierwsze 
miejsce zajął Andrzej Maciuka 
z Kapitańszczyzny, drugie miejsce 
Walentyna Germaniuk ze Skupowa 
oraz trzecie miejsce Halina i Józef 
Wierzchowscy z Zabłotczyzny, Wy-
różnienie utrzymali Lucyna i Alek-
sander Zdanowscy z Planty. 

Wszyscy wyżej wymienieni 
otrzymali dyplomy i nagrody pie-
niężne. Gratulujemy! 

Jan Ciełuszecki

Mieszkańcy Grabówki w gmi-
nie Supraśl domagają się od rządu 
kwoty 3 milionów złotych za cofnię-
cie decyzji rządu PO-PSL o utworze-
niu gminy Grabówka.

O jej utworzenie mieszkań-
cy walczyli przez dwadzieścia lat. 
W końcu poprzedni rząd, tuż przed 
wyborami (28 lipca 2018 r) pod-
jął decyzję zgodną z aspiracjami 
mieszkańców. W wyborach to po-
przedniej koalicji nie pomogło, bo 
wybory na tym terenie wygrał PiS, 
który w „podzięce” uchylił rozpo-
rządzenie o utworzeniu z dniem 1 
stycznia 2016 nowej gminy. 

Aspiracje mieszkańców po-
piera Trybunał Konstytucyjny, już 
pod przewodnictwem prezes Julii 
Przyłębskiej . W składzie orzekają-
cym z sędziami wybranymi przez 
PiS ( Mariusz Muszyński i Zbigniew 
Jędrzejewski oraz Michał Warciński) 
uznał, że unieważnienie rozporzą-
dzenia przez rząd Beaty Szydło było 
niezgodne z konstytucją.

Teraz sprawa trafiła do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka, a mieszkańcy domagają się 3 
milionów złotych odszkodowania. 

(cz)

Grabówka

Rząd zapłaci?

do lekarza albo do sklepu. Tu, na 
Podlasiu, świetnie widać, że Pol-
ska się starzeje. Samorządy muszą 
wesprzeć starszych ludzi, którzy nie 
poradzą już sobie sami. Zwłaszcza, 
że ich dzieci często wyjechały i pra-
cują daleko stąd. Dlatego chcemy 
ruszyć z budową dziennych ośrod-
ków wsparcia.

Mówi pan o godnych pła-
cach. W telewizji słychać, że 
płace rosną i mamy rynek pra-
cownika. To po co samorząd ma 
się tym zajmować?

Prawda jest taka, że w budże-
tówce od 10 lat nie było podwyżki. 
Samorządy zatrudniają na śmie-
ciówki, wynajmują firmy, które wy-
zyskują ludzi i płacą grosze. Chcemy 
to zmienić i przyjąć zasadę godnej 
płacy. Zero umów śmieciowych, 
tylko normalne umowy o pracę. 
Samorząd nie może zatrudniać za 
mniej, niż potrzeba do przeżycia. To 
powinno być oczywiste. Samorządy 

Wywiad z Adrianem Zandbergiem 
Cd. ze str. 4

powinny świecić dobrym przykła-
dem. Dziś niestety tak nie jest.

Jako partia startujecie 
w skali kraju do sejmików woje-
wódzkich, skąd taka decyzja?

Sejmiki to takie małe parlamen-
ty. Tam jest miejsce dla partii politycz-
nych. W gminach, na poziomie miast 
wspieramy lokalne miejskie i wiejskie 
inicjatywy. Widzimy w nich naszych 
sojuszników.

Dlaczego warto oddać głos 
na Partię Razem w zbliżających 
się wyborach samorządowych?

Partia Razem to Polska, w której 
żyje się wygodniej. Nie tylko dla boga-
tych, nie tylko dla mieszkańców kilku 
największych miast. Chcemy szacunku 
dla ludzi, niezależnie od tego, jaką wy-
znają religię i jak chcą żyć. Idziemy do 
wyborów z pozytywnym programem, 
bo Partia Razem to pozytywna zmia-
na. Zamiast kłótni, agresji i nienawiści 
- wygodny dom. Dla wszystkich.

Rozmawiał : Michał Iwaniuk

17 sierpnia gościliśmy w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Sie-
miatyczach Tomasza Samojlika, 
naukowca i pisarza książek dla 
dzieci. Pan Tomasz w zadziwiający 
sposób potrafi przekazać wiedzę 
biologiczną najmłodszym czytel-
nikom. W trakcie spotkania dowie-
dzieliśmy się więcej o bohaterach 
książek, czyli żubrze, wilku i ryjówce 
(najmniejszym, wiecznie głodnym 
ssaku). Mogliśmy zobaczyć rów-

Spotkanie z autorem „Żubra Pompika”

nież, jak w bardzo prosty sposób 
narysować zwierzęta, bowiem au-
tor jest jednocześnie ilustratorem 
książek i komiksów. Na koniec każ-
dy uczestnik miał możliwość otrzy-
mania autografu pana Tomasza. 
Spotkanie zakończyło cykl wakacyj-
nych atrakcji dla dzieci w bibliotece. 
Rozpoczął się rok szkolny i naszych 
młodych czytelników czekają nowe 
atrakcję.

Magdalena Murawska

Deszczowa aura nie zniechę-
ciła uczestników rajdu rowerowego 
Perlejewo - Drohiczyn upamiętnia-
jacym 100-lecie odzyskania niepod-
ległości. Wzięło w nim udział ponad 
30 mieszkańców gminy Perlejewo, 
którzy ponad 20 kilometrową trasę 
pokonali w dobrm nastroju. Celem 
rajdu była Góra Zamkowa w Dro-
hiczynie gdzie włodarze powiatu, 
gmin Drohiczyn i Perlejewo w imie-
niu mieszkańców złożyli kwiaty pod 
pomnikiem poświęconym waczą-
cym o niepodległość Polski. (c)

Perlejewo

Rajd rowerowy
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(foto Sebastian Włodarczyk - fb)

• Szron wrześniowy i pajęczyny po 
ziemi, są snadź znakiem tęgiej 
zimy.

• Święta Regina (7.09) mgły roz-
pina.

• W dzień świętej Reginy wabią 
chłopaków dziewczyny.

• Gdy Panna Maria się rodzi, ja-
skółka odchodzi.

• We wrześniu grzybów brak nieza-
wodny zimy znak.

• Gdy grzyby wielkie korzenie mają, 
wielką zimę zapowiadają.

• Na Podwyższenie Świętego Krzy-
ża (14.09) jesień się przybliża.

• iDużo ostu we wrzesień wróży 
pogodną jesień .

• Joachima (22.09) boską mocą 
dzionek już się równa z nocą. 

• Gdy na Michała (29.09) obrodzą 
żolędzie, dużo śniegów w zimie 
będzie.

• Polskie przysłowia ludowe wybrał 
  Jan Ciełuszecki

Przysłowia  
na wrzesień 2018

C z w a r t e g o 
sierpnia w Czeremsze odbył się 
wspaniały turniej tenisa stołowego 
o puchar lata 2018. Pomysłodawcą, 
organizatorem oraz głównym spon-
sorem był Janusz Lipiński. Wspólnie 
z: Janem Stańczykiem fundatorem 
nagród za pierwsze miejsca w sze-
ściu kategoriach, piekarnią Podol-
szyńscy, hurtownią Sadek z Bielska 
Podlaskiego, Romanem Sawickim 
z Narewki, paniami: Izą Gil Lewia-
tan Czeremcha, Katarzyną Jaku-
bowską przewozy i ubezpieczenia, 
prezesem „Kolejarza” Samosiuk 
Mirosławem, który zafundował 
puchary w jednej z kategorii, Wojt-
kowi Nowickiemu z Bielska Podla-
skiego. Zawody rozegrane zosta-

Puchar lata Czeremcha 2018
ły w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Dziękuję 
bardzo serdecznie pani Dyrektor 

JoannieGnatowskiej za wszelką 
pomoc w zorganizowaniu turnieju. 
Czeremcha od dawna jest kolebką 
tenisa stołowego i dlatego przed 
rozpoczęciem gier został uczczony 
minutą ciszy przedwcześnie zmar-
ły śp. Edward Mazurek, założyciel 
i wychowawca wielu wspaniałych 
tenisistów. Sylwetkę trenera przy-
bliżyli prowadzący Janusz Lipiński-
wieloletni pomocnik Edwarda, oraz 
Tadeusz Zdzienieckiz Podlaskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

Szczególne podziękowanie 
należą się paniom kucharkom z ze-
społu szkolno - przedszkolnego za 
ugotowanie pysznego bigosu oraz 
przygotowanie stolika z napojami, 
kawą herbatą i słodyczami. Do Cze-

remchy zjechali zawodnicy z róż-
nych miast, takich jak Białystok, 
Lubartów, Międzyrzec Podlaski, 
Łosice, Ciechanowiec, Siemiatycze, 
Hajnówka. W turnieju uczestniczyło 
ok. 50 zawodników w wieku od 12 
do 82 lat. Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie, a różnorodność 
stylu i techniki gry przyczyniły się 
do piękna jakim jest gra w tenisa 
stołowego. Organizatorzy nie po-
dają wyników poszczególnych kate-
gorii wiekowych ponieważ uważają, 
że wszyscy, którzy przyczyniają się 
do popularyzacji tenisa stołowego 
są zwycięzcami i za to wszystkim 
należą się serdeczne gratulację 
i głośne dziękuję.

(jal)

GMINA CZEREMCHA

Przez dwa dni (21-22 lipca) 
zmagali się w Czeremsze miłośnicy 
piłki błotnej. Zorganizowany już po 
raz czwarty turniej był integralną 
częścią festiwalu folkowego „Z wiej-

Turniej piłki błotnej
skiego podwórza” Z 15 drużyn zgło-
szonych do udziału w Turnieju osta-
tecznie wzięło udział dwanaście.

Zasady gry są podobne jak 
w piłce nożnej, ale trudności o wie-

le większe. Nie jest bowiem prosto 
biegać w butach pełnych błota, 
w dodatku trzeba uważać aby go 
nie zgubić, bowiem za to wylatu-
je się z boiska. Drużyna liczy 12 
zawodników, ale na boisku w tym 
samym czasie może znajdować 

się bramkarz i pięciu zawodników. 
W odróżnieniu od piłki nożnej zmian 
można dokonywać bez limitu. Kró-
cej trwa też sam mecz - dwa razy 
po dwanaście minut. No i nie ma 
niej miejsca dla ponuraków. Zwy-
cięzcą IV Turnieju Piłki Błotnej 
SWAMP FOOTBALL została biało-
ruska drużyna LesKom Szczuczyn.                   

(s) 

(foto Sebastian Włodarczyk - fb)

7 – 23.09 – Rok 1918. Odzyskanie niepodległości – wystawa 
w Centrum im. L. Zamenhofa

8.09 – Finał Pucharu Polski Nordic Walking – Hajnówka
        - 79 rocznica bitwy pod Olszewem (gm. Brańsk) 
       - Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” S. Żeromskiego
14.09 - Spotkanie z ks. Adamem Szotem, autorem ksiażki „Oj-

cowie niepodległości. Zabłudów 1918-2018” - Za-
błudów, godz. 19.00

15.09 – XXII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Hajnówki
          - Dżereła Ukraińskie Tradycje - Czeremcha
16.09 – Festyn „I tam żywuć ludzi” Puchły (gmina Narew), 

początek godz. 14.00
        - Rajd rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka - 

Hajnówka
Bezplatna mammografia

11 IX - godz. 9 - 17 - Grodzisk - plac przy remizie OSP
12.IX - godz. 9 - 17 – Nurzec Stacja GOK

Co... gdzie ... kiedy ...

19 sierpnia 8 drużyn walczyło 
w Perlejewie o puchar Wójta Gminy. 
Po zacietej rywalizacji zwycięzyła 
druzyna z Leszcki Dużej. Kolejne 
miejsca zajęły reprezentacje wsi:

2 – Moczydły
3 – Kobyla
4 – UKS Perlejewo
5 – Perlejewo
6 – Twarogi
7 – Czarkówka
8 – Miodusy.

Wyróżniający się zawodnicy: 
Daniel Barwiejuk, Marcin Moczul-
ski, Łukasz Radziszewski, Szymon 
Radziszewski, Patryk Grabarz, Syl-
wester Tararuj, Kamil Koc.
Najlepszy bramkarz – Daniel Wi-
liński.
Król strzelców – Paryk Twarowski.
Przed rokiem Puchar Wójta zdobyły 
Twarogi.

Materiał - ug perlejewo)

Perlejewo
Puchar dla Leszczki

W drugiej połowie sierpnia 
ruszyła przebudowa Placu Jana 
Pawła II w Siemiatyczach. Prowa-
dzone przez Generalna Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad prace 
obejmują przebudowę zatok auto-
busowych i miejsc postojowych. To 
stanowczo nie taki zakres prac na 
jaki oczekują kierowcy. Miejscowi już 
się przyzwyczaili, ci przejeżdząjacy 
przez miasto pukają się w głowę, 
zastanawijąc się jaki idiota zapro-
jektował tak niefunkcjonalne roz-
wiązanie. Tak naprawdę to ani to 
rondo, ani skrzyżowanie dróg. Ja-
dący „19” w kierunku Białegostoku, 
przed dojazdem do ronda napoty-
kają na sygnalizację świetlną, wjeż-
dżający z drugiej strony już tego 
udogodnienia nie mają, muszą więc 
uważać czy poruszający się rondem 
nie zapomni przypadkiem, że w tym 
miejscu tak naprawdę to nie jest na 
rondzie lecz drodze podporządko-
wanej. Może więc zamiast kosme-
tyki należy wspólnie z władzami 
miasta zastanowić się nad zmianą 
organizacji ruchu i przeprojektować 
skrzyżowanie, bo dziś to nie jest ani 
plac ani rondo lecz wytwór umysłu 
chorego projektanta.                    (s)

Siemiatycze

Przebudowa ronda
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