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Jad¹c z Hajnówki do
Siemiatycz na czwartym, a
mo¿e na pi¹tym kilometrze
szosy licz¹c od centrum mia-
sta, skrêcamy do wsi Orzesz-
kowo-Poryjewo. Cienist¹
alej¹ podje¿d¿amy pod par-
kow¹ grupê drzew, zza której
wy³ania siê du¿a budowla. W
zasadzie pa³ac, s¹dz¹c po
basztach, kubaturze i kszta³-
cie architektonicznym. W bra-
mie wita nas podje¿d¿aj¹c
quadem gospodarz obiektu i
ca³ego gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Kupa³a” – Ze-
nobiusz Golonko.

Oczywiœcie nasze
pierwsze pytania dotycz¹
owego, tajemniczego obiektu.
Trwaj¹ przy nim jeszcze pra-
ce budowlane i jest trochê do

wykoñczenia. Jak
dobrze pójdzie to za
rok, mo¿e dwa przy-
bêdzie Ziemi Haj-
nowskiej okaza³y
pensjonat – mówi
Zenobiusz.

Ruszamy w
g³¹b „Kupa³y”. Przy
g³ównej alei kilka in-

teresuj¹cych obiektów: staj-
nia, z której g³owy wysta-
wiaj¹ konie, po prawej zagro-
da strusi, nieco dalej kuŸnia z
wystaw¹ zabytkowych ju¿

narzêdzi kowalskich, a jesz-
cze dalej po lewej karczma.

Obok sto³y z olbrzy-
mich drzew wraz z
siedziskami. Nieusta-
j¹cy ¿abi chór ka¿e
domyœlaæ siê wody. I
rzeczywiœcie dostrze-
gamy dwa du¿e stawy
(s¹ zarybione – ryby
mo¿na ³owiæ). Na
koñcu alei dwa obiek-

ty mini zoo. W wolierze pa-
wie, perliczki, kury i go³êbie
– kaczki i indyki spaceruj¹ na
wolnoœci, tak samo jak prze-
biegaj¹ce wszêdzie króliki. W

zagrodzie owce wrzosówki,
œwiniodziki i kozy.

Nad stawami wie¿a
widokowa, kolejka linowa,

urocze mostki i pomosty  dla
wêdkarzy; s¹ miejsca na ogni-
sko i do le¿enia na trawie.
Ca³y obiekt to dla mieszczu-
chów po prostu inny œwiat,
œwiat zapomnianej przyrody,
byæ mo¿e przypominany z
dzieciñstwa.

I w³aœnie dzisiaj dzieci
nape³niaj¹ „Kupa³ê” gwarem
i œmiechem – z zadziwieniem
ogl¹daj¹ olbrzymie strusie,
pozosta³e ptaki i zwierzêta,
piek¹ nad ogniskiem kie³ba-
ski i delektuj¹ siê niespoty-
kan¹ potraw¹ – jajecznic¹ ze
strusich jaj (antyalergiczna,
bezchlesterolowa). Jaja stru-

Agroturystyka

Dzieñ Dziecka w Oœrodku „Kupa³a”
sie mo¿na zaku-
piæ i zabraæ do
domu, ewentual-
nie skonsumowaæ
na miejscu i za-
braæ imponuj¹c¹
wydmuszkê.

1 czerwca
byliœmy w „Ku-
p a -
l e ”

na Dzieñ Dziec-
ka razem z
przedszkolaka-
mi z Przedszko-
la Nr 5 w Biel-
sku Podlaskim  i
Przedszkola Nr
5 w Siemiaty-
czach oraz trze-
cioklasistami ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 50 w Bia³ymsto-
ku. Blisko 300 dzieci wraz z
opiekunami spêdzi³o tutaj
swoje s³oneczne œwiêto. Bo
s³oñce tego dnia by³o nad
wyraz cudne.

Odwiedzajcie ten piêk-
ny obiekt na skraju Puszczy
Bia³owieskiej, wystarczy tyl-
ko wczeœniejszy telefon b¹dŸ
mail. Bowiem i dla doros³ych
nie zabraknie tu atrakcji.
Mo¿na zabawiæ siê w kowbo-
ja i dosi¹œæ konia, mo¿na
przejechaæ siê bryczk¹, a zim¹
saniami. Po stawach mo¿na
pop³ywaæ rowerem wodnym
albo postrzelaæ z ³uku lub bro-
ni pneumatycznej. Mo¿na

Gospodarstwo Agroturystyczne „Kupa³a”
Irena i Zenobiusz Golonko

17-200 Orzeszkowo-Poryjewo 139
tel/fax: 85 683 21 71 kom.604 995  421

e-mail: biuro@kupala.com.pl
www.kupala.com.pl

wystawiamy faktury VAT

skonsumowaæ bigos, kie³ba-
ski z dziczyzny i wspomnian¹
strusi¹ jajecznicê.

Przed nami lipiec. A w
lipcu (dok³adnie w ostatni¹
sobotê lipca), w ramach Œwiê-
ta Gospodarstwa „Kupa³a”
odbêd¹ siê „Miêdzynarodowe
Agroturystyczne Mistrzostwa

Œwiata w Rzucaniu Obcêga-
mi Kowalskimi na Odle-
g³oœæ”. Nagroda g³ówna –
czarny baran! To dla panów,
bo panie mog¹ zawalczyæ o

bia³ego kozio³ka. No, a potem
jak kto woli – dyskoteka lub
zabawa ludowa.

(Wies³aw Pietuch)

Artyku³ sponsorowany
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Dni Bielska Podlaskie-
go (27 – 30.05.2011) to wy-
darzenie  z pokaŸnym sta¿em,
tegoroczne obchody  to ju¿ 32
edycja tej imprezy, która po-
trafi przyci¹gn¹æ nie tylko

najm³odszych z rodzicami, a
tak¿e ca³e pokolenia bielsz-
czan, które zawsze znajd¹ coœ
dla siebie podczas tego wyda-
rzenia. Impreza mo¿e sugero-
waæ swoj¹ „lekkoœæ kultury”
tam prezentowanej jednak¿e
nie jest tylko i wy³¹cznie skie-
rowana na spe³nianie jar-
marcznych zachcianek, i to w
niej trzeba doceniæ. W tym
roku byli tam równie¿  m³o-
dzi mê¿czyŸni dla których
mundur i broñ to nie kolejny
hollywodzki film lecz, weso-
³a rzeczywistoœæ weekendów.
Opowiedzieli mi czym jest
ASG i to co ich pasjonuje w
kreowaniu swoich potyczek.

ASG to skrót od angiel-
skich s³ów Air Soft Gun b¹dŸ
Action Sport Games, które w
swojej wymowie nastawione
s¹ na akcje czyli dzia³anie
zbli¿one do sportu.Rywaliza-
cja polega na bezpiecznym

strzelaniu, grupa ludzi dzieli
siê na dwie dru¿yny i ma na
celu wyeliminowanie  prze-
ciwny zespó³ b¹dŸ osi¹gn¹æ
inny zamierzony cel scenariu-
sza, u¿ywaj¹c przy tym replik
broni palnej na plastikowe
kulki o œrednicy 6 lub 8 mm.

Kreatywni Komandosi
Nosz¹ przy tym uniformy
wojskowe. Przypadkowy
cz³owiek nazwa³by to dzieci-
nad¹ b¹dŸ wariactwem, ale po
grupie z Bielska tego nie wi-
daæ, to ich pasja, a w przysz³o-

œci mo¿e staæ siê równie¿ sty-
lem i sposobem na ¿ycie.

Spotka³em ich w parku
Królowej Heleny na samym
jego skraju, gdzie urzêdowali
w wojskowym namiocie, któ-
ry by³ pewnie starszy ni¿ nie-
którzy cz³onkowie, miejmy
nadziejê, niebawem powo³a-
nego stowarzyszenia Tur.
Obok namiotu rozstawi³ siê
bia³ostocki sklep Ballistic,
który oferowa³ swoje militar-
ne wyposa¿enie.

Cz³on naszej grupy po-
chodzi z Bielska Podlaskiego,
zaczêliœmy siê strzelaæ w
2007 roku, na pocz¹tku by³o
to kilka osób, które kupi³o
sobie broñ i mundury, to w³a-
œnie oni wprowadzili ten sport
do Bielska i jego okolic, póŸ-
niej do³¹czy³a do nas grupa z
Brañska i Hajnówki, razem
uzbiera³o siê nas oko³o 30
osób.Najbli¿szym planem na

chwilê obecn¹ jest za³o¿enie
w nastêpnym miesi¹cu stowa-
rzyszenia,czyli rozwiniêcie
dzia³alnoœci jako grupa for-
malna, grupa ASG Tur bêdzie
cz³onkiem stowarzyszenia
Tur, oprócz sekcji bojowych
bêdziemy mieli równie¿ t¹

medyczn¹, zwa¿ywszy na to
¿e kilku naszych cz³onków
jest ratownikami medyczny-
mi.W tej samej chwili mój
rozmówca pokazuje na jedne-
go ze swoich kolegów, które-

go warunki fizyczne nie od-
biegaj¹ od tych, które posia-
daj¹ komandosi.Jeden z na-
szych kolegów w tamtym
roku zaj¹³ pierwsze miejsce w
zawodach  ratownictwa me-
dycznego na Podlasiu, wiêc
nie jesteœmy ludŸmi jak to siê
mówi z ulicy Nastêpna kwe-
sti¹ jak¹ poruszy³em by³o po-
pularnoœæ ASG w Polsce jak
i naszym regionie. Wiêkszoœæ
cz³onków naszej grupy jest
zarejestrowana na interneto-
wym forum PSA czyli Podla-
skie Stowarzyszenie Airsoft,
jeŸdzimy na „strzelanki” w
województwie jak i po ca³ej
Polsce, jeœli dzisiaj byœmy siê
nie rozstawili na Dniach Biel-
ska to pewnie bylibyœmy pod
Warszaw¹ na Complet Alert,
jednej z najwiêkszych strze-
lañ organizowanych w Polsce.
Oczywiœcie staramy siê byæ
na bie¿¹co, nie jesteœmy za-
mkniêt¹ grup¹,,  dzia³amy nie
tylko w Bielsku i jego najbli¿-
szych granicach, staramy siê
wyjœæ do ludzi i pokazaæ im
czym jest nasze hobby. Na
razie ten sport jest ma³o po-
pularny bo ludzie nie wiedz¹
„z czym to jeœæ”., Dzisiejsze
dni Bielska to w³aœnie takie
wyjœcie do spo³eczeñstwa,
pokazanie mu co mo¿emy za-
oferowaæ naszej bielskiej spo-
³ecznoœci. Planujemy równie¿
podj¹æ wspó³pracê z Narodo-
wymi Si³ami Rezerwowymi.
Podczas naszej rozmowy nie
mog³o zabrakn¹æ tematu do-
tycz¹cego ceny sprzêtu i
uzbrojenia.Mundur polski ca-
³oroczny kosztuje oko³o 200
z³otych, letni natomiast oko-
³o 300 do tego trzeba doliczyæ
kamizelkê, okulary ochronne

i bron która kosztuje od 400
z³otych w wzwy¿. ASG jako
sport ekstremalny mo¿e wi¹-
zaæ siê z kontuzjami na to py-
tanie uzyska³em tak¹ odpo-
wiedŸ ASG nie jest to sport
dla dzieciaków cz³onkiem
naszej grupy mo¿esz byæ po
uzyskaniu 18 lat a od 16 roku
¿ycia za pozwoleniem rodzi-
ców mo¿esz uprawiaæ t¹ dys-
cyplinê jest to takie pozwole-
nie warunkowe lecz jeœli nam
podpadniesz i pope³nisz ja-
kieœ wykroczenie to wypa-
dasz z grupy i nikt siê z tob¹
nie strzela, aby byæ cz³onkiem
spo³ecznoœci ASG musisz od-
znaczaæ siê  kultur¹ osobist¹
i nie naci¹gaæ zasad gry,  jeœli
dosta³eœ na polu walki to in-
formujesz o tym innych gra-
czy i siê wycofujesz. Kim s¹
cz³onkowie Tura z zawodu
czym siê zajmuj¹ i na to py-
tanie odpowiedzia³ mój roz-
mówca Pracujemy w ro¿nych
zawodach od  sprzedawców
poprzez ratowników medycz-
nych po pracowników s³u¿b
mundurowych, staramy siê
nadal podnosiæ swoje kwali-
fikacje, jesteœmy grup¹ zró¿-
nicowan¹. Jest nas oko³o 30
na ka¿d¹ strzelankê pojawia
siê oko³o 20 osób. Nie mo-

g³em siê nie zapytaæ czy na
ich spotkaniach jest rygor jak
w wojsku. Traktujemy nasze
hobby na luzie jest strzelanka
potem grill czy ognisko, spo-
tykamy siê równie¿ poza
ASG, jesteœmy na t¹ chwilê
tak rozwiniêt¹ grup¹ ¿e nie
potrzebujemy ludzi z przy-
padku aby by³ stan osobowy,
chcemy aby by³o sympatycz-
nie ale i zarazem bezpiecznie.

Podczas naszej rozmo-
wy na jednej z ³aweczek w
parku minê³a nas grupa dzie-
ciaków, które zmierza³y na
strzelnicê  bo w³aœnie to ona
by³a jedn¹ z atrakcji stoiska

¿o³nierzy z Tura, oprócz nich
na strzelnicy by³o mo¿na spo-
tkaæ ca³y przekrój spo³eczny
Bielska, no bo któ¿ nie chcia³
w dzieciñstwie byæ Klossem
czy Jankiem Kosem. Patrz¹c
na tych ludzi nasunê³a mi siê
myœl czy ASG to domena tyl-

ko mê¿czyzn. Daniel i na to
pytanie odpowiedzia³ bez pro-
blemu

Jako dziennikarz za-
wsze lubiê rozmawiaæ z takim
„pozytywnie zakrêconymi”
ludŸmi, bo pokazuj¹, ¿e w
spo³eczeñstwie s¹ ludzie z
pasj¹, którzy dla swej lokal-
nej zbiorowoœci  robi¹ du¿o i
jednoczeœnie zdaj¹ sobie spra-
wê ¿e dopiero w przysz³oœci
ich praca mo¿e zaprocento-

waæ . Trzymaj¹ siê oni swo-
ich spisanych zasad ASG i nie
potrzebuj¹ dla swojej walki
¿adnych ideologii, czyli pre-
feruj¹ sport w iœcie antycz-
nym wymiarze.

Micha³ Iwaniuk

Od autora:
S¹dzê ¿e grupie Tur

id¹c ma³ymi kroczkami uda

siê osi¹gn¹æ zamierzony cel i

wyp³yn¹æ na szerokie wody, a

kolejne lokalne imprezy nie

obejd¹ siê bez ich wojskowe-

go namiotu, strzelnicy i no-

wych zwolenników.
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W dniach 24 – 29
maja br. odby³ siê w Bia-
³ymstoku wy¿ej wymienio-

ny, jubileuszowy bo ju¿
trzydziesty, Miêdzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Cer-
kiewnej. Znakomite jury
pod przewodnictwem prof.

Romualda Twardowskie-

go oraz cz³onkowie: prof.

Borys Tewlin, prof. Povi-

las Gylys, prof. £esia

Dyczko, prof. Bo¿enna Sa-

wicka, ks. Jerzy Szurbak,
wys³ucha³o 28 chórów zg³o-

szonych do konkursu. Wy-
mieñmy zwyciêzców.

W kategorii chórów

parafialnych dwa I miejsca
ex aequo przyznano Chóro-
wi Katedry p.w. Œw. Miko-
³aja z Sortowa³y (Rosja) pod
dyrekcj¹ o. Antonija Radina
i Chórowi Soboru p.w. Œw.

Aleksandra Newskiego z
Pary¿a (Francja) pod dy-
rekcj¹ protodiakona Alek-
sandra Kiedrowa.

W kategorii chórów

amatorskich œwieckich  I
miejsce zaj¹³ ¯eñski Chór
M³odzie¿owy „Oriana” z
Odessy pod dyrekcj¹ Galiny
Szpak.

W kategorii chórów

dzieciêco-m³odzie¿owych

I miejsce przyznano Chóro-
wi Dzieciêcemu „Lira” z

Miñska (Bia³oruœ) pod dy-
rekcj¹ Jeleny £acapniewej.

W kategorii chórów

uczelni muzycznych I miej-
sce otrzyma³ Akademicki
Chór  Rosyjskiej Akademii
Muzyki im. Gniesinych z
Moskwy (Rosja) pod dy-
rekcj¹ Dmitrija Oniegina.

A w kategorii chó-

rów zawodowych I miejsce

XXX Jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2011” -

zakoñczony

Wyj¹tkowe spotkanie
w Bia³owie¿y. Dawni absol-
wenci dalej w dobrej formie.

W minion¹ sobotê w
Technikum Leœnym w Bia-
³owie¿y odby³y siê wyj¹tko-
we zawody. Z okazji 60-le-
cia szko³y mia³ miejsce tur-
niej pi³ki siatkowej, w któ-
rym udzia³ wziêli obecni

uczniowie, a tak¿e absol-
wenci technikum.

W zmaganiach wziê-
³y udzia³ trzy zespo³y: obec-
na reprezentacja szko³y, dru-
¿yna roczników 1990-2000
oraz po³¹czony zespó³ rocz-
ników poni¿ej 1990 roku i
absolwentów z lat 2000-
2010. Grano do trzech wy-

granych setów. Wszystkie
spotkania by³y ogromnie za-
ciêta i przynios³y wiele emo-
cji sportowych.

Cieszê siê, ¿e mieli-
œmy okazjê siê spotkaæ –
mówi Sebastian Smoluk,
kapitan dru¿yny 1990-2000
– to wspania³a okazja do
wspominania dawnych cza-
sów. Niektórzy przyjechali
na ten turniej z daleka, na-
wet z Belgii. Mam nadziejê,
¿e takie zawody bêd¹ kon-
tynuowane. Nasza przygoda
z siatkówk¹ zaczê³a siê po
przyjœciu do szko³y w 1992
roku Wojciecha Gutow-

skiego, który zosta³ naszym
nauczycielem od wychowa-
nia fizycznego. Pocz¹tki
by³y trudne, ale wszyscy bar-
dzo siê staraliœmy i z roku

W dniach 18 – 21
maja 2011 w Bia³owie¿y
odby³ siê, po raz ósmy z ko-
lei, Podlaski Rajd Ratownic-
twa Medycznego. Stanowi³

on jednoczeœnie eliminacje
do Mistrzostw Polski w ra-
townictwie medycznym.

Organizatorem zawodów
by³a Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w
Bia³ymstoku.

- Bia³owie¿a to bar-

dzo dobre miejsce na orga-
nizacje takich zawodów –

Bia³owie¿a

Turniej z okazji 60-lecia Technikum Leœnego
VIII Podlaski Rajd

Ratownictwa Medycznego

Cd. str. 5 Cd. str. 5

przyznano Chórowi Kame-
ralnemu Filharmonii z Asta-
ny (Kazachstan) pod dy-
rekcj¹ Jer¿ana Dautowa.

Jury z satysfakcja po-
twierdzi³o niezmiernie wy-
soki poziom artystyczny ze-
spo³ów bior¹cych udzia³  w
zmaganiach konkursowych
jubileuszowego Festiwalu.
Na szczególna uwagê zas³u-
guje fakt obecnoœci
chórów dzieciê-
cych i m³odzie¿o-
wych, chórów
uczelni muzycz-
nych oraz reprezen-
tuj¹cych niezwykle
wysoki poziom
chórów zawodo-
wych. Podobnie jak w po-
przednich latach, Festiwal
sta³ siê p³aszczyzn¹ porozu-
mienia pokoleñ, kultur i na-
rodów.

Dyrektor Festiwalu,
Miko³aj Buszko, mo¿e byæ

dumny ze swoich trzydzie-
stoletnich dokonañ, tworz¹c
zjawisko artystyczne o wy-
miarze œwiatowym. To za-
pewne spowodowa³o
wsparcie XXX Jubileuszo-
wego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej-„Hajnówka
2011” przez najwy¿sze w³a-
dze pañstwowe, wojewódz-
kie i miejskie, media i wie-

le innych instytucji. Bia³y-
stok zyska³ imprezê o nie-
bywa³ej skali, która zapew-
ne na sta³e zagoœci w koñ-
czonym, imponuj¹cym
gmachu Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej.              (wip)
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TTTTTo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwo
Spo³eczny Komitet

Cz³onków Rodzin Osób

Pomordowanych w dniach

29, 31.01 i 02.02 1946 r.

Przez Zbrojne Podziemie

Bielsk Podlaski

Pan Grzegorz Schetyna

Marsza³ek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Mar-
sza³ku.

Ponad dwa lata temu
(28.05.2008 r.) grupa 24 po-
s³ów wnios³a do laski mar-
sza³kowskiej projekt ustawy
o zmianie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych oso-
bach bêd¹cych ofiarami re-

presji wojennych i okresu
powojennego (druk nr 813).
Uchwalenie tej ustawy
umo¿liwi³oby czêœciowe,
choæby symboliczne, napra-
wienie krzywd wyrz¹dzo-
nych nam, rodzinom pomor-
dowanych przez oddzia³y
zbrojnego podziemia po za-
koñczeniu II wojny œwiato-
wej.

Nasi najbli¿si zostali
zamordowani przez Oddzia³
Zbrojnego Podziemia PAS
NZW, dowodzony przez kpt.
Romualda Rajsa, ps.
„Bury”. Oddzia³ ten w
dniach 29 i 31 stycznia oraz
2 lutego 1946 r. na terenie
by³ego powiatu Bielsk Pod-
laski spacyfikowa³ (spali³)
piêæ zamieszkanych przez
prawos³awn¹ ludnoœæ wsi
(Zanie, Zaleszany, Koñco-
wizna, Szpaki, Wólka Wy-
gonowska), zabijaj¹c w
okrutny sposób 82 osoby, w
tym dzieci, kobiety i starców
-  spaleni ¿ywcem w za-
mkniêtych budynkach. Spo-
œród tych ofiar 30 mê¿czyzn
to tzw. furmani, zamordowa-
ni przez wy¿ej wymieniony
oddzia³ ko³o wsi Pucha³y
Stare.

Kpt. Romuald Rajs
m.in. za wy¿ej wymienione

czyny w 1949 r. zosta³ ska-
zany przez Wojskowy S¹d
Rejonowy w Bia³ymstoku

na karê œmierci

(wyrok wykonano).
Przez wiele lat wokó³

tych zbrodni obowi¹zywa³a

zmowa milczenia. PRL-
owskie w³adze ukrywa³y
nawet miejsce mordu i ukry-
cia cia³ 30 furmanów - ro-
dziny odkry³y to miejsce do-
piero w 1994 r. Na ich eks-
humacje i przeniesienie na
cmentarz w Bielsku Podla-
skim zezwolono w 1997 r.,
a o prawo postawienia na ich
grobie pomnika zabiegali-
œmy przez piêæ lat -przeciw-
ni temu, wbrew obowi¹zu-
j¹cemu prawu, byli ówcze-
sny wojewoda podlaski i
kierownictwo Rady Ochro-
ny Pamiêci Walki i Mêczeñ-
stwa.

W tym samym czasie,
gdy poni¿ani przez aroganc-
kich urzêdników zabiegali-
œmy o postawienie na mogi-
le naszych bliskich prawo-
s³awnego krzy¿a, w³adze
pañstwa polskiego przepro-
wadzi³y proces rehabilita-
cyjny sprawców zbrodni.
Tak¿e innym rodzinom od-
dzia³u „Burego” zosta³y wy-
p³acone odszkodowania i
zadoœæuczynienia.

Decyzjom o rehabili-
tacji dowódców i ¿o³nierzy
oddzia³u Romualda Rajsa
towarzyszy³a akcja szkalo-
wania ofiar - prostych wiej-

skich ludzi - przedstawia-
nych jako „kolaboranci w³a-
dzy ludowej”, za co zosta³a
im wymierzona „zas³u¿ona
kara”.

Tragiczne wydarzenia
z prze³omu stycznia i lutego
1946 r. sta³y siê przedmio-
tem wnikliwego œledztwa
bia³ostockiego oddzia³u In-
stytutu Pamiêci Narodowej.
Œledztwo na okolicznoœæ po-
zbawienia ¿ycia 82 osób
obywatelstwa polskiego,
wyznania prawos³awnego -
sygn. akt S 28/02/Zi z dnia
30.06.2005 r. - zakoñczy³o
siê uznaniem kpt. Romual-
da Rajsa, ps. „Bury”, za win-
nego zbrodni ludobójstwa.
S¹d Okrêgowy w Bia³ym-
stoku - sygn. akt III Kp 297/
05 z dnia 18.11.2005 r. - po-
stanowienie prokuratora
IPN utrzyma³ w mocy. S¹d
uzna³, ¿e „zabójstwo cz³on-
ków okreœlonej grupy naro-
dowoœciowej i wyznanio-
wej, w tym kobiet i dzieci,
choæby tylko pod pozorem
uzyskania wy¿szych celów
politycznych czy niepodle-
g³oœciowych - nie daje siê
usprawiedliwiæ ¿adn¹ racj¹
i jest zbrodni¹ ludobójstwa”.

Prawomocne zakoñ-
czenie œledztwa - mieliœmy
tak¹ nadziejê - umo¿liwi
nam, rodzinom ofiar, ubie-

ganie siê o choæby porówny-
walne do tych, jakie otrzy-
ma³y rodziny sprawców, od-
szkodowañ. Niestety, tak¿e
droga s¹dowa jest dla nas za-
mkniêta. By s¹dy mog³y roz-
patrzyæ nasze wnioski, ko-
nieczna okaza³a siê wspo-
mniana na wstêpie noweli-
zacja ustawy kombatanckiej.
S³uchaj¹c wypowiedzi
przedstawicieli najwy¿szych
w³adz pañstwowych o nor-
mach „pañstwa prawa”, ob-
serwuj¹c dzia³ania Sejmu,
uchwalaj¹cego kolejne akty
prawne stwarzaj¹ce podsta-

wy
wyp³acania odszkodowañ

osobom pokrzywdzo-
nym (represjonowanym)
przez organy pañstwa pol-
skiego w okresie 1944-1989,
byliœmy przekonani, ¿e
przedstawione w druku nr
813 rozwi¹zania spotkaj¹ siê
z poparciem wszystkich sej-
mowych klubów i kó³.

„Istniej¹cy stan praw-
ny - napisali pos³owie w uza-
sadnieniu projektu - nie daje
siê, w ocenie wnioskodaw-

ców, pogodziæ z konstytu-
cyjn¹ zasad¹ sprawiedliwo-
œci spo³ecznej. Oczywisty
jest bowiem fakt, ¿e osoby
cywilne, które ponios³y
uszczerbek na zdrowiu w
wyniku dzia³añ zorganizo-
wanych grup zbrojnych po
okresie II wojny œwiatowej,
powinny otrzymaæ zadoœæ-
uczynienie za doznane
krzywdy. Jeœli pañstwo pol-
skie przyjmuje na siebie od-
powiedzialnoœæ za dzia³al-
noœæ tych¿e grup, uznaj¹c je
za dzia³aj¹ce w jego imieniu,
i wyp³aca odszkodowania
spadkobiercom ¿o³nierzy
walcz¹cych w tych oddzia-
³ach, realizuj¹c wspomnian¹
zasadê sprawiedliwoœci spo-
³ecznej, powinno naprawiaæ
szkody, jakie oni wyrz¹dzili
cywilnym osobom postron-
nym”.

Trudno z t¹ argumen-
tacj¹ siê nie zgodziæ. Mimo
to projekt ustawy po jego
pierwszym czytaniu w ko-
misji znalaz³ siê w tzw. za-
mra¿arce. Komisja utworzo-
na 3 grudnia 2008 r. do jego
rozpatrzenia nie zosta³a
zwo³ana przez okres dwóch
lat. Jako obywatele pañstwa
polskiego postêpowanie ta-
kie oceniamy jako dalsze
dyskryminowanie nas jako

mniejszoœci narodowej i
wyznaniowej. Kieruj¹c siê
zasadami naszej prawos³aw-
nej wiary, chcemy ze
wszystkimi ¿yæ w pokoju i
zgodzie. Choæ jest to dla nas
bolesne, nigdy nie protesto-
waliœmy przeciwko gloryfi-
kacji
i czynieniu „bohaterami”

tych, którzy mundur
¿o³nierza polskiego splami-
li krwi¹ niewinnych ludzi.
Oczekujemy jednak, i o to
prosimy Pana Marsza³ka i

najwy¿sze w³adze pañstwa
polskiego, stosowania wo-
bec nas elementarnych zasad
równoœci i sprawiedliwoœci.

Panie Marsza³ku,
Nied³ugo, w styczniu

2011 r., minie 65 lat od tra-
gicznych wydarzeñ, w któ-
rych utraciliœmy naszych
najbli¿szych. Mimo wielu

bolesnych prze¿yæ pozosta-
je nam, choæ coraz s³absza,
nadzieja, ¿e pañstwo pol-
skie, a w szczególnoœci
przedstawiciele narodu, ja-
kimi s¹ pos³owie na Sejm,
oka¿¹ nam ¿yczliwoœæ i zro-
zumienie.

Uchwalenie ustawy z
druku 813, prócz potwier-
dzenia stosowania przez
pañstwo polskie zasady rów-
nego traktowania obywateli
bez wzglêdu na ich narodo-
woœæ czy wyznanie, by³oby

Czy rodziny ofiar „Burego” doczekaj¹ siê sprawiedliwoœci ?

W 1995 r. Wojskowy S¹d Okrêgowy w

Warszawie (sygn. akt 293/95 z dnia

04.06.1996 r.), uznaj¹c, ¿e kpt. Romuald

Rajs „walczy³ o niepodleg³y byt Polski”,

uchyli³ poprzedni skazuj¹cy wyrok, a jego

rodzinie przyznano i wyp³acono

zadoœæuczynienie.

Cd. str. 7
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Turniej z okazji 60-lecia Technikum Leœnego
Cd. ze str. 3

na rok robiliœmy postêpy.
Jak siê okaza³o postêp

ten by³ nie byle jaki, ponie-
wa¿ to w³aœnie zespó³ rocz-
ników 1990-2000 zwyciê¿y³
w ca³ych zawodach. Drugie
miejsce zaj¹³ po³¹czony ze-
spó³ roczników poni¿ej 1990
roku oraz absolwentów z lat
2000-2010, trzecie nato-
miast przypad³o obecnej re-
prezentacji szko³y.

W trakcie zawodów
odby³ siê równie¿ turniej
strzelecki sêdziowany przez
Wojciecha Ma³achowskie-

go. W nim najlepszy okaza³
siê kapitan obecnej repre-

zentacji szko³y Wojciech

Gabiec.

Wyniki poszczegól-
nych spotkañ:

- absolwenci 1990-
2000 – absolwenci do roku
1990 i z lat 2000-2010 3:1

- absolwenci do roku
1990 i z lat 2000-2010 –
obecna reprezentacja szko-
³y 3:1

- absolwenci 1990-
2000 – obecna reprezentacja
szko³y 3:2

VIII Rajd medyczny...
Cd. ze str. 3

komentuje Monika Mytnik,
z Pogotowia Ratunkowego
w Bia³ymstoku – dysponuje
œwietn¹ baz¹ noclegow¹ i
przyjazn¹ atmosfer¹ dla

uczestników rajdu. Zadania,
które musz¹ wykonaæ po-
szczególne ekipy s¹ trudne,
ale te zawody maj¹ s³u¿yæ
rywalizacji i sprawdzeniu
swoich umiejêtnoœci.

Wœród zadañ, które
musia³y wykonaæ poszcze-
gólne dru¿yny znalaz³y siê
miêdzy innymi: pomoc ofia-
rom wypadku masowego
(by³o to zadanie nocne, zde-
rzenie busa z poci¹giem),
wezwanie do pacjenta z za-
burzeniami psychicznymi po
spo¿yciu œrodków psycho-

aktywnych, odbiór porodu.
Wszystkie konkurencje trze-
ba by³o zaliczyæ w okreœlo-
nym czasie.

W rajdzie zmierzy³y
siê dwadzieœcia cztery ze-

spo³y ratownictwa medycz-
nego. Oprócz za³óg z po-
dium, cztery kolejne zakwa-
lifikowa³y siê do Mistrzostw
Polski.

Na podium VIII Pod-
laskiego Rajdu Ratownictwa
Medycznego stanê³y nastê-
puj¹ce zespo³y:

1. NZOZ Nowy Szpi-

tal w Nakle i Szubinie.

2. Wojewódzka Sta-

cja Pogotowia Ratunkowe-

go w Olsztynie.

3. Krakowskie Pogo-

towie Ratunkowe.

SKUP ZIÓ£
(m.in. pokrzywa, mniszek, bez czarny, babka szerokolistna, jasnota i inne)

EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

Ponadto:
- sprzeda¿ zió³,
- sprzeda¿ owocowo-zio³owych herbat ekologicznych,
-sprzeda¿ ró¿norodnych wyrobów rêkodzie³a ludowego: z wikliny,
leszczyny i brzozy( p³oty, kosze, skrzynki, ozdoby ogrodowe).

„RUNO” Sp. z o.o., ul. Bia³owieska 40, 17-200 Hajnówka, Tel.: (85) 682 21 95

Fax: (85) 682 23 02, e-mail: runo@runo.pl, www.runobio.pl

  Marka sprawdzonej jakoœci...

W minion¹ sobotê na
terenie pensjonatu „Topi³o”
Dom Dziecka z Bia³owie¿y
zorganizowa³ uroczystoœæ z
okazji Dnia Dziecka oraz usa-
modzielnienia wychowan-
ków. Oprócz wychowanków
i pracowników placówki, w
imprezie udzia³ wzi¹³ wójt
gminy Bia³owie¿a Albert Li-

twinowicz, dyrektor PCPR
Hajnówka Pawe³ Szyma-

niuk, a tak¿e sponsorzy
wspieraj¹cy bia³owieski dom
dziecka. Za przygotowanie
obchodów Dnia Dziecka od-
powiedzialne by³y pedagog
Joanna Charkiewicz oraz
wychowawczyni grupy
dziewcz¹t Ewa Surel.

- Przygotowanie ca³ej

tej uroczystoœci wymaga³o
zaanga¿owania nie tylko od
nas, ale przede wszystkim od
dzieci – komentuje  Joanna
Charkiewicz – cieszê siê, ¿e
w³o¿y³y w to tak du¿o serca.
To bardzo dobrze, ¿e chc¹ siê
anga¿owaæ w ¿ycie placówki.

Zaproszeni goœcie mie-
li okazjê do przejazdu w¹sko-
torow¹ kolejk¹ na trasie Haj-
nówka-Bia³owie¿a. Na miej-
scu czeka³y na nich wystêpy
artystyczne przygotowane
przez wychowanków. Dali
oni wspania³y pokaz umiejêt-
noœci wokalnych przy akom-
paniamencie gitarowym Wa-

lentego Leoniuka, pracowni-
ka placówki. Du¿e wra¿enie
zrobi³ tak¿e wystêp zespo³u

„S³oneczko” dzia³aj¹cego
przy domu dziecka. Oczywi-
œcie wszyscy mogli siê posi-
liæ tradycyjnymi kie³baskami
z ogniska czy doskona³ym bi-
gosem. Na zakoñczenie odby³
siê poka¿ akcesoria paintbal-
lowych przygotowany przez
pana Krzysztofa Surela.

Sponsorzy i zaprosze-
ni goœcie uczestnicz¹cy w ob-
chodach Dnia Dziecka w Bia-
³owie¿y:

1. Kierownik PCPR w
Hajnówce – pan Pawe³ Szy-
maniuk

2. Dyrektor Firmy „Su-
empol” w Bielsku Podlaskim

3. Wójt Gminy Bia³o-
wie¿a Albert Litwinowicz,

4. Pañstwo Anna i Mi-
ko³aj Grygoruk,

5. Pani Irena Barsz-
czewska,

6.  Przedstawiciel Izby
Celnej w B-stoku,

7.  Przedstawiciel  Od-
dzia³u Celnego w Siemianów-
ce,

8. Przedstawiciel  Od-
dzia³u Celnego w Czeremsze,

9. Przedstawiciel  Od-
dzia³u Celnego w Po³owcach,

10. Przedstawiciel 
Nadleœnictwa  Browsk,

11. Przedstawiciel
Nadleœnictwa Hajnówka,

12. Pan Szczepan
£agoda z rodzin¹,

13. Pan Mariusz Pier-
ko,

14. Pan Marcin Janiuk
– kierownik Kolejki Leœnej,

15. Pan Krzysztof Su-
rel,

16. M³odzie¿ z III Li-

Dzieñ Dziecka w Bia³owie¿y
ceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Unii Lubelskiej w Lublinie
oraz opiekun pani Renata
Kwiatosz,

17.  M³odzie¿ z X Gim-
nazjum w Lublinie oraz opie-
kun pani Joanna Stadnicka,

18.  Wicedyrektor  III
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
pan Adam Prus, który jest
równie¿ wiceprezesem zarz¹-
du Fundacji Rozwoju Oœwia-
ty Lubelskiej.
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W gminie
Narewka we wszystkich 23
so³ectwach s¹ tablice og³o-
szeñ. Chc¹ je mieæ tak¿e
mieszkañcy niewielkich wsi.
Potrzebna jest im informacja
o pracy Rady Gminy, o impre-
zach kulturalno-rozrywko-
wych w Gminnym Oœrodku
Kultury w Narewce i w nie-
których œwietlicach, m.in. w
prê¿nie dzia³aj¹cych tego

W niedzielê, 29 maja
br.  w amfiteatrze nad rzek¹
w Narewce (powiat hajnow-
ski) swoje doroczne    œwiêto
obchodzi³a Stra¿ Graniczna.
Z okazji 20. rocznicy powsta-
nia formacji Stra¿y Granicz-
nej kilkunastu funkcjonariu-
szy z placówki w Narewce
otrzyma³o awanse na wy¿szy
stopieñ wojskowy. By³y me-

27 maja br. w œwietli-
cy samorz¹dowej w Lewko-
wie Starym(powiat hajnow-
ski), odby³o siê ciekawe spo-
tkanie z podró¿nikiem Mar-

kiem Bartoszewiczem z
Mochnatego. Wróci³ on z
wyprawy nad Bajka³. Z Ir-
kucka  wêdrowa³ brzegiem
tego urokliwego jeziora, za-
chwyca³ siê widokiem gór
otaczaj¹cych ten niezwyk³y
akwen oraz rzek wpadaj¹-

Nasz dwutygodnik z ko-

niecznoœci pe³niæ musi funkcjê

swoistego archiwum i kroniki.

Zapisujemy równie¿ sprawy mi-

nione, ale wa¿ne dla lokalnych

spo³ecznoœci. Dlatego zamiesz-

czamy relacjê  z pokonkursowej

wystawy lokalnego rêkodzielnic-

twa, bêd¹cej dowodem istnienia

bogatej, miejscowej sztuki ludo-

wej.

Na pokonkursow¹ wysta-
wê „Haft i koronka powiatów
bielskiego i hajnowskiego”,
otwart¹ 29 kwietnia br. w Mu-
zeum i Oœrodku Kultury Bia³o-
ruskiej w Hajnówce, przysz³o
wiele osób. Przyjechali te¿ nie-
którzy mieszkañcy Czeremchy,
Dubicz Osocznych, Kamienia,
Lewkowa Nowego, Maksi-
mowszczyzny, Narewki, Narwi,
Orli, Planty, Rajska, Rudki i Sta-
wiszcz. Przyby³ych powita³ Ro-
œcis³aw Kuncewicz – dyrektor
Hajnowskiego Domu Kultury i
Alina Dêbowska – kustosz w
Muzeum w Bielsku Podlaskim i
przewodnicz¹ca komisji konkur-
sowej.

Do konkursu przyst¹pi³o
czterdzieœci osób. Nagrody i
wyró¿nienia otrzyma³o 17 rêko-
dzielników. W kategorii „niepe³-
nosprawni”, wyró¿niono prace
piêciu osób z Hajnówki i Orli.

W kategorii „haft” jury
nagrodzi³o prace Haliny Omelia-
niuk z Hajnówki, Katarzyny
Roszczenko ze Stawiszcz i Kry-
styny Rusaczyk z Narwi oraz
wyró¿ni³o osiem osób w tym

cztery z Hajnówki.
W kategorii „koronka”

nagrody otrzyma³y: Olga Dawi-
dziuk z Hajnówki, Krystyna
Grygoruk z Orli i Weronika Na-
zaruk z Bielska Podlaskiego.
Wyró¿nieñ nie by³o.

W kategorii „haft i koron-
ka”, najwy¿ej oceniono prace
Haliny Biryckiej z Planty i Niny
Ostaszewskiej z Hajnówki. Wy-
ró¿nienie otrzyma³a Halina Ra-
dziwoniuk z Hajnówki.

W konkursach na najlep-
sze hafty i koronki najczêœciej
bior¹ udzia³ miêdzy innymi Na-
dzieja Ginszt, Olga Dawidziuk,
Janina Plewa, Urszula Weresz-
czyñska i Halina Radziwoniuk z
Hajnówki, Halina Birycka z
Planty oraz Jolanta Galimska i
Walentyna Jefimiuk z Czerem-
chy.

Przygotowuj¹ one  coraz
to nowe prace rêkodzielnicze o
du¿ych walorach artystycznych.
Wyró¿niano je i nagradzano.
Wszystkie panie zgromadzi³y  w
swych domach na pami¹tkê wie-
le dyplomów i folderów z wy-
staw zbiorowych.

Do koñca maja na wysta-
wie w Muzeum i Oœrodku Kul-
tury Bia³oruskiej  w Hajnówce
obejrzeæ mo¿na by³o piêkne ser-
wety, obrusy, wyszywane rêcz-
niki, bieliznê poœcielow¹ z ko-
ronkami, firanki, narzuty itp. S¹
to ró¿ne wzory i kompozycje,
ró¿ne techniki wykonania, miê-
dzy innymi szeœæ technik haftu.

(Jan Cie³uszecki)

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Wiêcej tablic og³oszeniowych

Wiosenny Festyn Ludowy

Spotkanie z globtrotterem

typu placówkach w Narewce
(œwietlica œrodowiskowa) i w
Lewkowie Starym (œwietlica
samorz¹dowa).

Podczas Sesji Rady
Gminy o nowa tablice og³o-
szeñ poprosi³ Wójta so³tys
Lewkowa Nowego. W po³o-
wie maja postawiono w tej
wsi piêkn¹ tablicê. Nowe ta-
blice og³oszeñ otrzymali  tak-
¿e mieszkañcy  Nowin. Do-

tychczas plakaty i og³oszenia
wieszane by³y na .... p³otach.

W niektórych wiêk-
szych wsiach s¹ po dwie ta-
blice. Druga tablica przyda³a-
by siê w Lewkowie Nowym
– przy sklepie GS. Tu og³o-
szenia, obwieszczenia i zapro-
szenia naklejane s¹ lub przy-
bijane do grubej topoli. Jesz-
cze w po³owie ubieg³ego roku
tablica tu by³a.                   (jc)

dale, odznaki i dyplomy uzna-
nia oraz ¿yczenia od prze³o-
¿onych.

Podczas imprezy mo¿-
na by³o obejrzeæ samochody
i inne pojazdy Stra¿y Granicz-
nej oraz tresurê psów.

O godzinie 16,00 roz-
pocz¹³ siê festyn ludowy. Na
scenie wyst¹pi³y zespo³y es-
tradowe: „Akademia Gitary

Hard GOK” z Micha³owa,
„Królik na Uwiêzi” z Lewko-
wa Starego, „Servis” z Bia³e-
gostoku, „Selectiv” z Orzesz-
kowa oraz kabaret „Bajeczka”
z Bia³egostoku.

Imprezê zorganizowali
Wójt Gminy Narewka i
Gminny Oœrodek Kultury
oraz Placówka Stra¿y Gra-
nicznej  w Narewce.        (jc)

cych do tego ogromnego
zbiornika wodnego ( wpada
do niego ponad trzysta rzek,
a wyp³ywa tylko jedna –
Angara ). W jeziorze ¿yje
wiele gatunków ryb, a tak¿e
foki nerpy.

Pan Marek pokazywa³
kolorowe slajdy i piêknie
opowiada³ o tym, co zoba-
czy³ nad Bajka³em. Planuje
znowu tam pojechaæ. Bajka³
go oczarowa³ i on za nim tê-

skni. Mieszkañcy Lewkowa
po tym spotkaniu na d³ugo
zachowaj¹ w pamiêci nad-
bajkalskie krajobrazy ze
slajdów wykonanych przez
wytrawnego podró¿nika.

Spotkanie up³ynê³o w
mi³ej atmosferze. Kierow-
niczka  œwietlicy Helena
Rejent – znana ze swej go-
œcinnoœci – równie¿ na tê
okazjê przygotowa³a s³odki
poczêstunek.                   (jc)

Hajnówka

Piêkno haftu i koronki

W Lewkowie Nowym
znajduje siê skrzy¿owanie drogi
wojewódzkiej z powiatow¹.
Ruch na nich jest du¿y. Samo-
chody osobowe i ciê¿arowe jad¹
do Zak³adu Ceramiki w Lewko-
wie Starym b¹dŸ do Siemianów-
ki gdzie znajduje siê kolejowy
punkt prze³adunkowy i Urz¹d
Celny. Ponadto w Siemianówce
prê¿nie dzia³a Osrodek Eduka-
cji Ekologicznej, a w okolicy s¹
pla¿e i tzw. dacze nad zbiorni-

Potrzebny drogowskaz
kiem Siemianówka. Na skrzy¿o-
waniu czêsto zatrzymuj¹ siê sa-
mochody a ich kierowcy pytaj¹
jak dojechaæ do Siemianówki.

Od piêciu lat przed skrzy-
¿owaniem w Lewkowie Nowym
brak tablicy informacyjnej jak
te¿ drogowskazu  wskazuj¹cego
kierunek jazdy do Siemianówki.
Pracownicy Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Bia³ymstoku uzna-
li, ¿e nie ma takiej potrzeby.
Czy¿by?                                       (jc)
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Puszkin, Lermontow i
Czechow to autorzy najczêœciej
recytowanych utworów w trak-

cie eliminacji wojewódzkich 41
Ogólnopolskiego konkursu recy-
tatorskiego „Poezja i Proza na
wschód od Bugu” . Nie zabra-
k³o tak¿e wspania³ych poetyc-
kich strof Anny Achmatowej czy
Bu³ata Okud¿awy. M³odzi recy-
tatorzy z Bielska Podlaskiego,
Dubicz Cerkiewnych, Ostro¿an,
Siemietaycz i Szudzia³owo po-
kazali bogactwo i piêkno litera-
tury powsta³ej we wschodniej
Europie.

Jury wojewódzkich eli-
minacji Konkursu, które odby³y
siê 23 maja br., w sk³adzie Mo-
nika Wróblewska, aktorka Teatry
Dramatycznego im. A. Wêgier-
ki w Bia³ymstoku i Dionizy Si-
dorski, pisarz i dziennikarz by³y

przewodnicz¹cy bia³ostockiego
Oddzia³u Stowarzyszenia
Wspó³pracy Polska Wschód –
organizatora konkursu, mia³o
trudny orzech do zgryzienia.
Poziom recytacji by³ bardzo wy-
równany i ciê¿ko by³o wy³oniæ
najlepszego.

Ostatecznie jury uzna³o,
¿e wœród uczniów szkól podsta-
wowych laur zwyciêzcy i prawo
reprezentowania województwa
na eliminacjach centralnych na-

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael
i Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Warszawie

serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w Festiwalu Kultury ¯ydowskiej.

IV Festiwal Kultury ¯ydowskiej
„Zachor – kolor i dŸwiêk”

Bia³ystok

12 – 14. 06. 2011 r.
Program trzydniowego Festiwalu Zachor jest niezmiernie bogaty. Wymienia-

my tylko niektóre imprezy warte obejrzenia. W niedzielê, 12 czerwca od godziny
17,00 na Rynku Koœciuszki w Bia³ymstoku – warsztaty tañców izraelskich i ¿ydow-
skich, a od godziny 18,00 tam¿e muzyka klezmerska (zespó³ „Opa” z Rosji) i izrael-
ski rock and roll.

W poniedzia³ek, 13 czerwca w Esperanto Cafe (Rynek Koœciuszki 10 w Bia-
³ymstoku) o godzinie 20,00 – recital Sióstr Rajfer z Izraela.

A we wtorek, 14 czerwca, w Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku, ul. Sienkie-
wicza 14 o godzinie 15,00, studenci III roku Wydzia³u Sztuki Lalkarskiej zaprezen-
tuj¹ spektakl „Szmonces i liryka – piosenki ¿ydowskiego kabaretu okresu miêdzywo-
jennego”. O godzinie 18,00 koncert galowy w Auli Pa³acu Branickich.

Na imprezy wstêp wolny. Ca³y program na www.bialystok.jewish.org.pl

Poetyckie strofy
le¿y siê £ukaszowi Filipiukowi
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w
Bielsku Podlaskim (opiekun

Wa l e n t y n a
Babulewicz).
Drugie miej-
sce zajê³a Na-
talia £azare-
wicz z Szu-
d z i a ³ o w a
(opiekun Lud-
mi³a Klimuk).

Wœród
g imnaz ja l i -
stów najlepsza
by³a Patrycja

Burkiewicz z Gimnazjum nr 3 w
Bielsku Podl. (opiekun Helena
Mieszczeriakowa), II miejsce
zajê³a Ewelina Moczulska z
Gminnego Gimnazjum w Sie-
miatyczach (opiekun Krystyna

Jañczuk), trzecia by³a Marta Zin-
kiewicz z Gimnazjum nr 3 w
Bielsku.

Po kilkuletniej przerwie
recytowali tak¿e uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych. W tej ka-
tegorii bezkonkurencyjny by³
Wojtek ¯ero, który wyprzedzi³
Patrycjê BrzeŸiñsk¹ i Krzyszto-
fa Kryñskiego. Ca³a trójka repre-
zentowa³a Zespó³ Szkó³ Rolni-
czych w Ostro¿anach – (opiekun
Agnieszka Smorczewska-Mi-
rosz).

Oprócz £ukasza Filipiu-
ka do udzia³u w finale central-
nym konkursu w Jaworze (woj.
Dolnoœl¹skie, 8-9 czerwiec) za-
kwalifikowa³a siê Patrycja Bur-
kiewicz i Wojciech ¯ero.

Wszyscy uczestnicy eli-
minacji otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Bank Spó³dziel-
czy w Brañsku  i Podlaski Od-
dzia³ SWPW.

Laureatom gratulujemy i
¿yczymy sukcesów w Jaworze.

                          (wss)

te¿ wa¿nym dla nas aktem
upamiêtnienia przez Sejm
tej tragicznej daty.

Paraskiewa Antosiuk

Przewodnicz¹ca
Spo³ecznego Komitetu
Aleksander Bondaruk

Przewodnicz¹cy
Spo³ecznego Komitetu)

O sprawie zbrodni „Bure-

go” „Przegl¹d” pisa³ w nr.

13 z 30 marca 2003 r. w re-

porta¿u Heleny Kowalik

„Ostatni wyjazd furma-

nów”, z którego to tekstu po-

chodz¹ zdjêcia.

TTTTTo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwoo by³o ludobójstwo
Cd. ze str. 4

Oddzia³ „Burego” spali³ piêæ wsi

zamieszkanych przez ludnoœæ prawos³awn¹,

spali³ ¿ywcem w zamkniêtych bydynkach 82

osoby, w tym kobiety i dzieci. Rodziny ofiar

czekaj¹ na choæby symboliczne

zadoœæuczynienie.

Wystawa prezentuje najbardziej znane zdjêcia wybitnych izraelskich fotografów,
pokazuj¹ce istotne wydarzenia z niemal 63. letniej historii Pañstwa Izrael. Wœród pokaza-
nych osobistoœci znajduj¹ siê m.in. pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion, laureaci
Pokojowej Nagrody Nobla Menachem Begin, Icchak Rabin i Szymon Peres, a tak¿e Miss
Universe z 1976 r. Rina Mor i uwolniony z radzieckiej niewoli dzia³acz syjonistyczny
Natan Szaransky. Wystawa pokazuje nie tylko najwa¿niejsze wydarzenia z historii poli-
tycznej Pañstwa Izrael (og³oszenie Deklaracji Niepodleg³oœci w 1948, uk³ad pokojowy z
Egiptem w 1979, z Jordani¹ w 1994, wycofanie Izraela ze Strefy Gazy w 2005 r.), ale
oprócz tego pozwala na zobaczenie codziennego ¿ycia wspó³czesnych Izraelczyków. Wcze-
œniej ekspozycja by³a prezentowana w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapraszamy!

HISTORIA WSPÓ£CZESNEGO IZRAELA

 wernisa¿ 13.06.2011 godz. 14.00

 wystawa czynna do 26.06.2011
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Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

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

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!

8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie

Poszukujemy do sprze-
da¿y domów na wsi,
wiejskich posiad³oœci,
ziemi budowlanej i rol-
nej. Wystarczy, ¿e za-

dzwonisz, a my skutecznie pomo¿emy w
sprzeda¿y twej nieruchomoœci.
Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl
NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!
Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl

Dzia³ka budowlana Olmonty 1009 m2

154 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

124 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

164 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 46 m2 Grochowa

190 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 36 m2 Ciep³a

195 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 51 m2 Czêstochowska

289 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 56 m2 Towarowa

239 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PLN

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)

biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804


