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Maestra
50. lecie pracy artystycznej i nauczycielskiej

Miko³aja Turkowicza

Galowy, Jubileuszowy koncert
Zespo³u Pieœni i Tañca
„Podlaskie Kuku³ki”

Z okazji 40. lecia Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „Podla-
skie Kuku³ki” i 50. rocznicy
pracy artystycznej jego kie-
rownika Miko³aja Turowicza
w Bielskim Domu Kultury mia³
miejsce galowy 1441 koncert,
w którym znalaz³y siê akcen-
ty i uk³ady dawne i wspó³cze-
sne.

Dwudniowy jubileusz
obchodzony by³ w ramach
VIII Zjazdu by³ych cz³onków
zespo³u. Zespó³ dzia³a  w ra-
mach zajêæ pozalekcyjnych.
Zespó³ tworz¹ 52 osoby. Sk³a-
da siê z grupy wokalnej, ta-
necznej i 8 osobowej kapeli.
Kierownikiem artystycznym
nieprzerwanie jest Miko³aj
Turkowicz, a kapeli Eugeniusz
Sacharzewski, nauczyciel
Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I stopnia w Bielsku Podla-
skim. Choreografi¹ zajmuje siê

Wies³aw D¹browski, chore-
ograf w Zespole Pieœni i Tañ-
ca „Kurpie Zielone” w Bia-
³ymstoku.

Z historii Zespo³u
- Inspiratorem powsta-

nia zespo³u by³ ówczesny dy-
rektor szko³y mgr in¿. Alek-
sander Wiœniewski. Zapropo-
nowa³ on utworzenie i prowa-
dzenie zespo³u nauczycielowi
tej¿e szko³y, mi³oœnikowi i wiel-
kiemu pasjonatowi folkloru –
Miko³ajowi Turkowiczowi.
We wrzeœniu 1973 r. zespó³
przyj¹³ nazwê „Podlaskie Ku-
ku³ki”, któr¹ zaczerpn¹³ z ty-
tu³u piosenki ludowej. Reper-
tuar zespo³u stanowi³y pieœni i
tañce regionu podlaskiego -
wspomina cz³onek zespo³u
Marzena Turkowicz.
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Ekscelencje, Czcigodni
Ksiê¿a, Szanowni Pañstwo,
Drodzy Przyjaciele Banku!

Przypad³ mi w udziale
mi³y obowi¹zek zabrania g³o-
su z okazji dzisiejszego spotka-
nia. Trudno mi jest mówiæ o
sobie. W moim ¿yciu by³o wie-
le przypadków, choæ niektórzy
twierdz¹, ¿e przypadków nie
ma. Zaczê³am pracê w 1957
roku, w Gminnej Kasie Spó³-
dzielczej w Brañsku, po ukoñ-

czeniu Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Lublinie. Mia³ to byæ
jeden rok pracy. Planowa³am
kontynuowaæ naukê na stu-
diach i realizowaæ swoje ma-
rzenia, ale za rok zamiast na
studia wysz³am za m¹¿. W
tym czasie w GKS pracowa-
³o siedem osób, w wynajêtym
lokalu. Kierownikiem by³ Lu-
dwik P³oñski, Prezesem Za-
rz¹du Jan Ko³osowski – na-
uczyciel, a Przewodnicz¹cym
Rady Piotr Lewicki, Sekre-
tarz, nastêpnie Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, spo³ecznik
o wielkim sercu. Tych do-
brych, prawych i szlachetnych
ludzi maj¹cych na wzglêdzie
dobro wspólne wspominam
dziœ z du¿ym sentymentem i
szacunkiem. Byli oni wzorem
i autorytetem dla m³odej
dziewczyny. W tajniki pracy w
Banku wprowadza³ mnie kie-
rownik Ludwik P³oñski, który
nauczy³ mnie dok³adnoœci, so-
lidnoœci i odpowiedzialnoœci.

Po 5 latach pracy w
1962 roku awansowa³am na
stanowisko G³ównej Ksiêgo-

wej, a w 1972 roku Rada po-
wierzy³a mi stanowisko Kie-
rownika Banku. Ja w tym cza-
sie rozpoczyna³am studia w
Szkole G³ównej Planowania i
Statystyki w Warszawie i mia-
³am ju¿ czworo dzieci. Bank
powoli nabiera³ wiatru w
¿agle. Otworzy³ Oddzia³ w
Rudce, gdzie kierownikiem
przez okres 5 lat by³ Franci-
szek Skowroñski. Obowi¹z-
ków przybywa³o, wobec po-
wy¿szego Rada Nadzorcza w
roku 1977 powo³a³a pana
Skowroñskiego na zastêpcê
dyrektora, a nastêpnie na wi-

ceprezesa Zarz¹du. Razem
zarz¹dzaliœmy Bankiem przez
okres 33 lat, przy udziale spo-
³ecznych cz³onków Zarz¹du:
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Galowy, Jubileuszowy koncert Zespo³u Pieœni i Tañca „Podlaskie Kuku³ki”

Na pocz¹tku dzia³alno-
œci „Podlaskie Kuku³ki” czer-
pa³y repertuar z folkloru z oko-
lic Bociek, Ciechanowca,
Brañska i Bielska Podlaskie-

go. Program szybko siê roz-
szerzy³ o pieœni ludowe, patrio-
tyczne, tañce z innych regio-
nów naszego kraju, a nawet
œwiata. W programie zespó³
posiada oprócz tañców naro-
dowych, takich jak: polonez,
mazur, kujawiak, krakowiak,
oberek, równie¿ tañce regio-
nalne – Kurpi, £owicza, Rze-
szowa, Lublina, Lachów S¹-
deckich. - W 1961 r. praco-
wa³em w Szkole Przysposo-
bienia Rolniczego w Holon-
kach, gdzie powsta³y pierw-
sze zespo³y. W Technikum
Rachunkowoœci Rolnej w
1972, dyrektor Wiœniewski
pragn¹³ mieæ w szkole ze-
spó³ na miarê województwa
i tak powsta³y „Podlaskie
Kuku³ki”, choæ w miêdzy-
czasie prowadzi³em inne ze-
spo³y w Bielsku i Bockach.
Myœleliœmy, ¿e to bêdzie
jakaœ krótka chwila, rok,
dwa, ale marzeniem dyrek-
tora Aleksandra Wiœniew-
skiego by³o za³o¿enie zespo-
³u na miarê naszych mo¿li-
woœci i czasów Bielska Pod-
laskiego – wspomina³ Miko-
³aj Turkowicz, za³o¿yciel ze-
spo³u „Podlaskie Kuku³ki”.
Nie spodziewa³ siê, ¿e „Pod-
laskie Kuku³ki” przetrwaj¹
cztery dekady. - M³odzie¿
rozwija tu swoje talenty wo-
kalne i taneczne, uczy siê
wspó³pracy w grupie - mówi
cz³onek zespo³u Magdalena
Sokólska. ¯eby dojœæ do
perfekcji to trzeba wytrwa-
le æwiczyæ.

- Pocz¹tki zespo³u nie
by³y ³atwe. Brakowa³o stro-
jów i pieniêdzy. Jednak

cz³onkowie zespo³u nie za-
³amywali r¹k i radzili jak
tylko mogli. - Z urzêdu wo-
jewódzkiego otrzymywali-
œmy pieni¹dze na wyposa¿e-
nie, ale wyjazdy na festiwa-

le musieliœmy fi-
nansowaæ sami –
wspomina Turko-
wicz..

- W zespole
zostawi³am cz¹st-
kê siebie. Tañczy-
³am w latach 1992
– 1996 wraz z
Adamem Kocem
w pierwszej, a na-
przemiennie ostat-
niej parze wraz z
Wies³awem Skor-
bi³owiczem i Ha-
lin¹ Olesiuk –
wspomina Anna
Pasiecznik. By³ to

wspania³y czas, dziœ têskniê za
zespo³em. – Mieliœmy du¿o
wyjazdów, m. in. do Macedo-
nii. – Cieszê siê z jubileuszu i
spotkania kole¿eñskiego.

 Jubileuszowy

- 1441 koncert
Jubileuszowy koncert

zespó³ rozpocz¹³ uroczystymi
polonezami „Gdy cz³ek w ta-
niec Polski stanie” i „A czy
znasz Ty bracie m³ody?”. Pro-
wadz¹cy Andrzej D³uzewski
po burzy oklasków zaprosi³ na
scenê gospodarza uroczysto-
œci Miko³aja Jalinika.

W imieniu wspó³organi-
zatora uroczystoœci starosty
S³awomira Starskiego zebra-
nych powita³ Miko³aj Jalinik,
Dyrektor Zespo³u Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej, który z dum¹
podkreœli³, ¿e w Polsce istniej¹
tylko trzy zespo³y szkolne, a
„Podlaskie Kuku³ki” maj¹ naj-
d³u¿sz¹ historiê. Wyrazi³ ra-
doœæ, ¿e obecny marsza³ek
Urzêdu Marsza³kowskiego w
Bia³ymstoku - Walenty Koryc-
ki by³ tak¿e cz³onkiem zespo-
³u. Dyrektor powita³ Helenê
Marcinkiewicz z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego oraz dziewczê-
cy zespó³ z Mo³dawii, gosz-
cz¹cy w szkole.

W dwugodzinnym wy-
stêpie by³ „Bia³y Mazur”, pio-
senka tytu³owa „Kuku³eczka”,
któr¹ wykona³y trzy pokolenia
z dopisan¹ zwrotk¹, któr¹ za-
œpiewa³y absolwentki sprzed
40 laty. Wiele energii i polotu
cz³onkowie zespo³u wykazali
w suicie ³owickiej z wianka-
mi, suicie s¹deckiej, kurpiow-
skiej i staromiejskiej. Specjaln¹
atrakcj¹ by³ wystêp ma³ych

kuku³ek – dzieci i wnuczek
cz³onków zespo³u i kapeli. Nie-
zwyk³ym powodzeniem wœród
goœci cieszy³y siê piosenki z
40. lecia dzia³alnoœci. Trady-
cyjnie zespó³ zakoñczy³ wystêp
piêkn¹ suit¹ podlask¹.

Po koncercie zespó³
otrzyma³ wiele dowodów
wdziêcznoœci. Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go przyzna³ Miko³ajowi Turo-
wiczowi medal „Zas³u¿ony dla
kultury polskiej”. - Jest to prze-
kaz ¿ywej kultury, tradycji,
szczególnie dziœ, kiedy jest to
zespó³ wielopokoleniowy -
mówi³ gratuluj¹c jubileuszu i
dziêkuj¹c za koncert, starosta
S³awomir Snarski. Starosta
wrêczy³ trzy nagrody pieniê¿-
ne i okolicznoœciowe statuet-
ki.

 Córki Turowicza Mag-
da i Marzena podziêkowa³y
Tacie za wychowanie, pracê
w zespole, wyrazi³y wielk¹
wdziêcznoœæ nie kryj¹c ³ez
wzruszenia

Na przestrzeni ostatnie-
go 5. lecia zespó³ wystêpowa³
na ró¿nych imprezach œrodo-
wiskowych i na wojewódz-
kich, m. in. w Dolistowie,
gdzie za taneczn¹ „Suitê Pod-
lask¹” zdoby³ I miejsce. Za
wykonanie pieœni „Mój Ty Ja-
siuleñku”, „Tam pod Borem”,
wysokie III miejsce w woje-
wództwie zaj¹³ duet Debory
Kondrat i Marcina Moczul-
skiego. W sierpniu 2011 r. ze-
spó³ koncertowa³ w Bu³garii w
miejscowoœci Dwie Mogi³y.

W ci¹gu 40 lat zespó³
da³ 1400 koncertów w Polsce
i za granic¹ miêdzy innymi w
Belgii, Turcji, Macedonii,
Niemczech i na Wêgrzech.

By³ wielokrotnie nagradzany.
Zdobywa³ Z³ote, Srebrne i
Br¹zowe Jod³y na Festiwalu
Harcerskim w Kielcach na
przestrzeni lat 1975 – 1984.
Ju¿ w 1977 r. Zespó³ zaj¹³ nie
tylko I miejsce na Miêdzywo-
jewódzkim Przegl¹dzie Ze-
spo³ów Regionalnych w Kol-
nie, ale i Puchar WDK za ca-
³okszta³t pracy w popularyza-
cji folkloru podlaskiego. Przy-
pomnê te¿ II miejsce na Jar-
marku Dominikañskim, Festi-
walu Zespo³ów Ziem Polski
Pó³nocnej, Gdañsk, Sopot 1980
r., nagrodê Wojewody Bia³o-
stockiego za osi¹gniêcia w
upowszechnianiu kultury 1981
r., Krzy¿ za Zas³ugi dla ZHP,
z 1982 r., wa¿ny dla Zespo³u z
racji, ¿e wielu cz³onków by³o
harcerzami. Mo¿emy siê po-
szczyciæ Dyplomem Honoro-
wym Ministerstwa Kultury i
Sztuki za osi¹gniêcia w upo-
wszechnianiu kultury, War-
szawa 1983 r., medalem pa-
mi¹tkowym Festiwalu Folklo-
ru w Mersin, w Turcji 1983 r.,
dyplomem Honorowym Miê-
dzynarodowego Festiwalu
Folkloru w Bitoli, w Macedo-
nii z 1986 r., odznak¹ Zas³u-
¿ony Bia³ostocczyŸnie, 1987
r., nagrod¹ II Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru w
Grodnie (Bia³oruœ), pucharem
Dyrektora WOAK Bia³ystok
za ca³okszta³t pracy artystycz-
nej w popularyzacji kultury
regionu Podlasia, byliœmy na-
grodzeni na Festiwalu w Tur-
cji, Antakya 1987 r. i Miêdzy-
narodowym Festiwalu w Bu³-
garii w 2011 r.

¯yczenia z³o¿yli tak¿e
dawni cz³onkowie zespo³u
Mirek Szymañski i Bogdan

Drozdowski, którzy po ukoñ-
czeniu studiów artystycznych
prowadz¹ zespo³y: „Skowron-
ki” w Brañsku i dzieciêcy ze-
spó³ ludowy w Wysokiem
Mazowieckiem. Stanis³aw
Derehaj³o, wieloletni wójt gmi-
ny Boæki i cz³onek Zespo³u
„Klekociaki” wraz z ¿on¹, to
jedno z kilku „kuku³czych”
ma³¿eñstw. Zebrani zaœpiewali
cz³onkom zespo³u  tradycyjne
„100 lat”.

- Prowadziæ zespó³
folklorystyczny jest du¿ym
problemem – zwierza siê Tur-
kowicz. M³odzie¿ ma du¿o lek-
cji, zajêæ i trudno jest wygo-
spodarowaæ czas na próby. -
W zespole szkolnym jest du¿a
rotacja. Co roku zg³asza siê od
30 do 50 osób, ale niestety tyl-
ko po³owa z nich, mo¿e cza-
sami i mniej zostaje w zespo-
le. Do zespo³u trafiaj¹ osoby
najczêœciej nieprzygotowane,
lecz zawsze jest kilka osób
bardzo uzdolnionych wokalnie.

Z zespo³em wspó³pra-
cuj¹ absolwenci, którzy ukoñ-
czyli szko³ê. Oni tak¿e zapre-
zentowali siê z okazji jubile-
uszu.

Poprzez swoj¹ dzia³al-
noœæ „Podlaskie Kuku³ki” ubo-
gacaj¹ Ziemiê Podlask¹, któ-
ra staje siê coraz piêkniejsza i
wyj¹tkowa. Zespó³ jest do-
skona³a promocj¹ Bielska
Podlaskiego, Zespo³u Szkó³ Nr
4 im. Ziemi Podlaskiej i od 40
lat jest najbardziej rozpozna-
walnym Zespo³em w naszym
regionie. Z okazji jubileuszu
Zespó³ wyda³ okolicznoœciow¹
ksi¹¿kê. Powsta³a te¿ praca
magisterka autorstwa Marze-
ny Turkowicz.

Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 1
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Stanis³awa Sobolew-
skiego i Franciszka Sierockie-
go pe³ni¹cego w tym czasie
funkcjê Prezesa Zarz¹du. Po

nich funkcje spo³ecznych
cz³onków Zarz¹du objêli: p.
Waldemar Kosiñski i  p .Zbi-
gniew Szczeœniak.

40 lat na stanowisku
kierownika, dyrektora i od
1993 roku na stanowisku pre-
zesa Zarz¹du pracowa³am
pod nadzorem Rady Nadzor-
czej, której kolejno Przewod-
nicz¹cymi byli Panowie: Piotr
Lewicki, Kazimierz Klinicki,
Zdzis³aw Krasowski, Tadeusz
Go³embiecki i Eugeniusz Jaro-
s³aw Jakimiuk.

Chcia³abym podkreœliæ,
¿e wspó³praca Zarz¹du z Rad¹
uk³ada³a siê bardzo dobrze, za
co serdecznie dziêkujê. Szcze-
gólnie w pocz¹tkowym okre-
sie mojej pracy Rada obdarza-
³a Zarz¹d i mnie osobiœcie bar-
dzo du¿ym zaufaniem. Zg³a-
szane inicjatywy by³y w pe³ni
akceptowane i ¿yczliwie po-
pierane. Dotyczy³o to miêdzy
innymi budowy nowego bu-
dynku Banku i budowy wspól-
nie z GS”SCH” budynku na
potrzeby Oddzia³u w Rudce,
fundacji sztandaru, przy³¹cze-
nia w 1996 Banku Spó³dziel-
czego w Narewce i nastepnie
przy³¹czenia Banków Spó³-
dzielczych w Boækach, Gro-
dzisku i Wyszkach, budowy
budynku dla O/BS w Boæ-
kach, zakupu i remontu bu-
dynku dla O/BS w Siemiaty-
czach, tworzenia placówek w
Bielsku Podlaskim i Bia³ym-
stoku i wielu, wielu innych
decyzji, wa¿nych dla rozwoju
Banku.

Dziœ Bank Spó³dzielczy
jest Bankiem nowoczesnym,
przyjaznym dla klienta i bez-
piecznym dla deponentów.
Bankiem nagradzanym i wy-
ró¿nianym, licz¹cym siê w sys-
temie spó³dzielczoœci banko-
wej, z kapita³em w³asnym po-
nad 40 mln z³, z sum¹ bilan-
sow¹ ponad 300 mln z³, z za-

trudnieniem ponad 100 osób,
posiadaj¹cym prawo prowa-
dzenia dzia³alnoœci na obsza-
rze ca³ego kraju. Bankiem s³u-
¿¹cym swojemu œrodowisku,

prowadz¹cym dzia³alnoœæ spo-
³eczno – wychowawcza i kul-
turalno – oœwiatow¹, bêd¹-
cym Mecenasem kultury.

Wymaga³o to jednak
zaanga¿owania i wysi³ku ca-
³ej za³ogi, której dziœ serdecz-
nie dziêkujê. Ten zespó³ pra-
cowników wykszta³conych,
doœwiadczonych i odpowie-
dzialnych, to obok funduszy
w³asnych bardzo cenny kapi-
ta³ Banku. W 1957 roku za-
trudnionych by³o 7 osób, w tym
1 z wykszta³ceniem œrednim,
w 1977 roku Bank zatrudnia³
18 pracowników, dziœ 107 , w
tym  64 z wykszta³ceniem
wy¿szym.

Szanowni Pañstwo,
Mili Goœcie!

Ja zawsze mia³am
szczêœcie do ludzi. Wspó³-
pracowa³am z m¹drymi spó³-
dzielcami, z dobrymi pracow-
nikami, z lojalnymi, solidnymi i
wiernymi klientami. To tak¿e
zas³uga klientów, ¿e ten Bank
jest taki jaki jest. Klienci s¹
dum¹ naszego Banku, a Bank
jest dum¹ naszych klientów.
Dziêkujê wszystkim obecnym
klientom, a za pañstwa po-
œrednictwem innym, za to ¿e
wybraliœcie Pañstwo Bank
Spó³dzielczy w Brañsku jako
swój Bank. Wielu naszych
klientów bierze udzia³ w ró¿-
nych konkursach, osi¹ga suk-
cesy i wyró¿nia siê.

Gratulujemy i cieszymy
siê wraz z Pañstwem z tych
osi¹gniêæ.

A teraz chcia³abym
jeszcze wyraziæ podziêkowa-
nia:

- Duchowieñstwu obu
wyznañ, szczególnie  J.E. Ks.
Biskupowi Antoniemu Dydy-
czowi, Pasterzowi Diecezji
Drohiczyñskiej, z którym ban-
kowcy nasi wielokrotnie spo-

tykali siê, za wizyty duszpa-
sterskie, za ¿yczliwoœæ oraz
modlitwê i b³ogos³awieñstwo
w naszej trudnej i odpowie-
dzialnej pracy bankowej;

- Dziêkujê Panom Wój-
tom i przedstawicielom samo-
rz¹dów za wieloletni¹,
owocn¹ i ¿yczliw¹ wspó³pra-
cê, za to ¿e Pañstwo nie szu-
kaliœcie innych banków, ¿e ro-
zumieliœcie potrzebê realizo-
wania wspólnie z nami misji:
„Miejscowy pieni¹dz na po-
trzeby miejscowego œrodowi-
ska”, a wszystko we wspól-
nym interesie, w imiê rozwoju
spo³eczno-gospodarczego na-
szej „ma³ej ojczyzny”;

- Dziêkujê kole¿ankom
i kolegom, prezesom Banków
Spó³dzielczych, za ¿yczliwoœæ,
za przyk³ad wzorowych ban-
kowców, za dzielenie siê do-
œwiadczeniem, wiedz¹ i umie-
jêtnoœciami w pracy banko-
wej;

- Dziêkujê prezesom
Banków Zrzeszaj¹cych, z któ-
rymi Bank nasz by³ zrzeszo-
ny, Krajowej Radzie Spó³dziel-
czej z panem prezesem Alfre-
dem Domagalskim, Zwi¹zko-
wi Banków Polskich na czele
z panem prezesem Krzyszto-
fem Pietraszkiewiczem, Kra-
jowemu Zwi¹zkowi Banków
Spó³dzielczych i Zwi¹zkowi
Rewizyjnemu BS za wspó³-
pracê, za zrozumienie i
wszelk¹ pomoc w realizacji
zadañ stoj¹cych przed spó³-
dzielczoœci¹ bankow¹ w Pol-
sce;

- Dziêkujê tak¿e swo-
jej rodzinie, szczególnie mê¿o-
wi, ¿e przej¹³ czêœæ obowi¹z-
ków domowych pozwalaj¹c
mi wiêcej czasu poœwiêciæ na
pracê zawodow¹, za wyrozu-
mia³oœæ, tolerancjê i pe³ne za-
ufanie. Dziêkujê dzieciom, ¿e
nie przysparzali mi wielu k³o-
potów wychowawczych, a
tak¿e pomagali  w wielu pra-
cach w domu i ogrodzie oraz
za to, ¿e Bank nie by³ tema-
tem rozmów w naszym domu.

Dziêkuj¹c wszystkim i
ka¿demu z osobna za ¿yczli-

we s³owa, ale tak¿e za s³owa
krytyki, mówiê przepraszam.
Za to, ¿e nie wszystko mo¿e
by³o dobrze i wiele mog³o byæ
lepiej.

Jest takie powiedzenie:
„S³owa poruszaj¹, ale tylko
przyk³ady mog¹ nas poci¹-
gn¹æ”. ¯yczê, aby przyk³ad
pracy dotychczasowego Za-
rz¹du z udzia³em spo³ecznych
cz³onków by³ kontynuowany i
rozwijany przez nowy Zarz¹d
w sk³adzie:

 Pan Stanis³aw Bachu-
rek, wychowanek tego Ban-
ku, zatrudniony 15 lat, w tym
10 lat jako Naczelnik Wydzia-
³u Obs³ugi Klienta i 3 lata jako
cz³onek Zarz¹du, w tym ostat-
nio jako wiceprezes Zarz¹du.

Pani Ewa Zajkowska
bankowiec z 25 – letnim do-
œwiadczeniem w Banku BG¯
SA, w tym 14 lat na stanowi-
skach kierowniczych, od 2 lat
wiceprezes Zarz¹du naszego
Banku.

Pan Edward Karpie-
siuk przez 24 lata kierowa³
Bankiem Spó³dzielczym w
Wyszkach, a obecnie od 13 lat
jest Dyrektorem O/BS w
Wyszkach.

Jestem przekonana, ¿e
ten Zarz¹d w tym sk³adzie
zapewni dalszy, dynamiczny
rozwój Banku Spó³dzielczego
w Brañsku, czego serdecznie
¿yczê Zarz¹dowi, Radzie Nad-
zorczej, zespo³owi pracowni-
ków, obecnym i przysz³ym
klientom, dla dobra i rozwoju
tego Banku.

Na zakoñczenie dziê-
kuj¹c Przewodnicz¹cym Rad
Nadzorczych, z którymi przy-
sz³o mi pracowaæ, chcia³abym

przekazaæ pami¹tkowe meda-
le z okazji obchodzonej w tym
roku rocznicy 150 – lecia spó³-
dzielczoœci bankowej w Pol-
sce.

Bardzo proszê Panów
Kazimierza Glinickiego (15 lat
w Radzie), Zdzis³awa Kra-
sowskiego (12 lat w Radzie),
Tadeusza Go³embieckiego (23
lata w Radzie) i p. Eugeniu-
sza Jaros³awa Jakimiuka (10
lat w Radzie) o przyjêcie tego
medalu.

Dziêkujê Panu Fran-
ciszkowi Skowroñskiemu wi-
ceprezesowi Zarz¹du, ¿e przez
33 lata wspiera³ i pomaga³ w
pracy bankowej, ale tak¿e kry-
tykowa³, co zmusza³o mnie do
g³êbszych przemyœleñ nt. pro-
ponowanych rozwi¹zañ. Bar-
dzo proszê o przyjêcie pami¹t-
kowej monety okolicznoœcio-
wej z Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II.

Dziêkujê tak¿e bardzo

serdecznie spo³ecznym cz³on-
kom Zarz¹du. Panu Walde-
marowi Kosiñskiemu, który
by³ w Radzie 6 lat i 29 lat w
Zarz¹dzie,  Panu Zbigniewo-
wi Szczeœniakowi, który by³
12 lat w Radzie i 19 lat w Za-
rz¹dzie za wiele wspólnych ,
d³ugich posiedzeñ, za wspar-
cie w trudnych decyzjach, za
¿yczliwoœæ i mi³e okoliczno-
œciowe spotkania. Proszê te¿
o przyjêcie okolicznoœciowej
monety z Ojcem Œwiêtym Ja-
nem Paw³em II.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy goœcie!

Nie sposób wypowie-
dzieæ tego, co czujê dzisiaj i
czego doœwiadczy³am przez te
lata pracy w Banku. Wiêc pro-
stymi s³owami mówiê: Dziê-
kujê wszystkim za du¿¹ ¿ycz-
liwoœæ i  wszelkie dobro jakie-
go doœwiadczy³am i ¿yczê
wszystkim tego co najlepsze
w ¿yciu osobistym i zawodo-
wym.  Szczêœæ Bo¿e!

Dziêkujê za uwagê!
Zdzis³awa Maksymiuk

Cd. ze str. 1
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W niedzielê, 22 lipca
zaproszeni przez Komendan-
ta i Prezesa  Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych w

Bielsku Podlaskim, redakcja
nasza zjawi³a siê w Pilikach.
Cel – to zawody gminne jed-
nostek OSP w gminie Bielsk
Podlaski. Miejsce zawodów –
miejscowy stadion, ³atwy do
odnalezienia w tym dniu, bo

otoczony t³umem widzów i
wozami bojowymi przyby³ych
jednostek OSP. I tu pierwsza
refleksja. Widzowie, miesz-

kañcy okolicznych wsi, przy-
byli w ca³ym, generacyjnym
przekroju, od dziadków do
wnuczków, wszyscy ³adnie

ubrani, na luzie, na okolicz-
nych „parkingach” zaparko-
wane dziesi¹tki nie kiepskich
samochodów. Zawodnicy –
stra¿acy, wszyscy w bojo-
wych mundurach, he³mach,
sprzêt i du¿e wozy bojowe

coraz nowoczeœniejsze, du¿o
m³odych druhów. W sumie
gmina  prezentuje siê œwiet-
nie i dumnie.

Niedzielne zmagania w Pilikach

I druga refleksja.
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne to
w Polsce  najprawdopodobniej
najpotê¿niejsza struktura orga-
nizacyjna. Z ogromn¹ tradycj¹
historyczn¹ (s¹ jednostki po-
nad stuletnie), wychowawcz¹
(s³u¿¹ pokolenia , od pradziad-
ków do prawnuków), toleran-
cyjn¹ (od lat, jeszcze przed
fal¹ feminizmu, druhowie udo-
stêpnili organizacjê i stworzyli
jednostki kobiece i dziewczê-
ce), spo³ecznikowsk¹ (bezpie-
czeñstwo wsi, budowa remiz,
walka z po¿arami, powodzia-
mi, wypadkami drogowymi i
kolejowymi), kulturaln¹ (kro-
niki, zespo³y œpiewacze, orkie-
stry, sztandary, wiejskie kluby
kultury w remizach), religijn¹
(oprawa œwi¹t, procesji, po-

moc w budowie cerkwi i ko-
œcio³ów). Wszystkie te ele-
menty Zwi¹zku OSP wystê-
puj¹ w gminie Bielsk Podla-
ski. Temat na oddzieln¹ publi-
kacjê (która bêdzie).

Na placu boju w Pili-
kach stanê³o 18 jednostek, ¿e
wymienimy Stryki, Rajsk,
Bañki, £ubin Koœcielny, Kno-

rozy, Mokre, Orzechowicze,
Ploski, Pasynki, Ko¿yno, Kno-
rydy, Augustowo, Parcewo,

Ho³ody i gospodarze imprezy,
Piliki w tym 3 dru¿yny m³o-
dzie¿owe – z Pilik, Knoryd i
Plosek.

Zawody rozegrano w
dwóch, tradycyjnych konku-
rencjach – æwiczeniach bojo-
wych (rozwiniêcie linii gaœni-
czych) i sprawnoœciowych

(sztafeta z przeszkodami, w
rynsztunku bojowym). W kla-
syfikacji generalnej zwyciê¿y-
³y Piliki, drugie miejsce zajê³y
Ho³ody, a trzecie Parcewo.
Wœród dru¿yn m³odzie¿owych

pierwsze równie¿ Piliki, dru-
gie Knorydy, a trzecie Ploski.
W finale by³y puchary, nagro-

dy, medale, odznaki Zwi¹zku
OSP (Miko³aj Dunikowski z
OSP Knorydy za 50 lat ( ! )
s³u¿by), wyst¹pi³y zespo³y

„£una” z Parcewa, „Zgodne
Maki” z Rajska i „Rodyna” z
Dubia¿yna. By³y stoiska z lo-
dami, kie³baskami, zimnym pi-
wem i col¹. By³y stoiska in-

formacyjne ARiMR i KRUS.
No i by³ pyszny, stra¿acki bi-
gos. Zreszt¹ popatrzcie Czy-
telnicy na zdjêcia.

Wies³aw Pietuch,

fot. Wies³aw S. Soko³owski

Gmina Bielsk Podlaski
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W dniach 27-28 lipca w
amfiteatrze gminnym w Bia-
³owie¿y odby³a siê jubileuszo-
wa edycja Bia³owieskich In-
tegracji Artystycznych „Pere-
tocze” od dziesiêciu lat orga-
nizowanych przez Fundacjê
„Muzyka Cerkiewna” w Haj-
nówce przy wspó³pracy z Bia-
³owieskim Oœrodkiem Kultu-
ry, Bia³owieskim Parkiem
Narodowym oraz oddzia³em
PTTK w Bia³owie¿y. Jak co
roku impreza zgromadzi³a wie-
lu mi³oœników muzyki.

Tradycyjnie zarówno
koncerty pi¹tkowe, jak i sobot-
nie, poprzedzi³ przejazd zespo-
³ów bryczkami po Bia³owie¿y
i zachêcania mieszkañców do
wspólnej zabawy. Pewnie i bez
tych zabiegów frekwencja
podczas wystêpów by³aby
du¿a, poniewa¿ „Peretocze”
cieszy siê ju¿ spor¹ renom¹.

- Jestem na tej impre-
zie ju¿ od kilku lat – mówi pani
Anna z Bia³owie¿y – strasz-
nie mi siê podoba te pomiesza-
nie ró¿nych stylów i kultur.
Ka¿dy znajdzie tu coœ dla sie-
bie, zarówno m³odzie¿ jak i tro-
chê starsze osoby.

Pi¹tkowe koncerty
otworzy³ przewodnicz¹cy
Rady Gminy Bia³owie¿a W³o-
dzimierz Wo³kowycki oraz
Miko³aj Buszko, pomys³odaw-
ca i inicjator wydarzenia.

- Cieszê siê, ¿e mogê
braæ udzia³ w jubileuszowym
Peretoczu – mówi³ podczas
otwarcia W³odzimierz Wo³ko-
wycki – jest to wydarzenie,
które na sta³e wpisa³o siê ju¿

w kalendarz wydarzeñ kultu-
ralnych w naszej miejscowo-
œci. Warto podkreœliæ, ¿e nie
jest to jedyne przedsiêwziêcie
realizowane przez pana Miko-
³aja w Bia³owie¿y. Wystarczy
tylko przypomnieæ Dni Muzy-
ki Sakralnej czy Bia³owieskie
Spotkania z Ari¹.

Podczas dwudniowych
wystêpów zaprezentowa³y siê
zespo³y prezentuj¹ce kulturê
polsk¹, bia³orusk¹, ¿ydowsk¹,
cygañsk¹, tatarsk¹, niemieck¹,
litewsk¹, rosyjsk¹ i ³em-
kowsk¹. Najwiêkszym hitem
by³ koncert zagrany przez ze-
spó³ klezmerski KlezmaFour z
Lublin, podczas którego bia³o-
wieski amfiteatr po prostu
oszala³. Ale tak¿e inne zespo-
³y trzyma³y wysoki poziom ar-
tystyczny, a by³y to: „Rucza-
jok” - Bia³owie¿a, Kapela
Kurpiowska - £om¿a, „Pusz-
czañskije Muzyki” - Kamie-
niuki (Bia³oruœ), Wzorcowy
Zespó³ Taneczny „Nieposie-
dy" (Rasna - Bia³oruœ), „Oder
Blass Band” - ¯ywocice k.
Opola, „Katirsa - saray” - Bie-
³ogorsk (Krym-Ukraina), „Ka-
linka” - Bia³ystok, „Sutaras” -
Wilno (Litwa), „Wa³aczobniki”
Uniwersytetu Kultury Bia³o-
rusi - Miñsk (Bia³oruœ), „Na-
rewczanki” - Narewka,
„Krzesanica” - Bia³y Dunajec,
„Drewutnia”- Lublin, „Czy¿o-
wianie” - Czy¿e, „Rada” -
Grodno (Bia³oruœ).

Mateusz Gutowski

fot. Mateusz Gutowski,

Marek Zubrycki

Jubileusz Peretocza

Imprezê otwieraj¹ W³odzimierz Wo³kowycki
(niebieska koszula) i Miko³aj Buszko

KlezmaFour

Od 27 lipca do 5 sierp-
nia na terenie województwa
podlaskiego odbywa³ siê ju¿ po
raz kolejny Miêdzynarodowy
Festiwal Teatralny Wertep. W
tym czasie odwiedzi³ on
Narewkê, Micha³owo,
Kleszczele, Czeremchê,
Bia³owie¿ê i Hajnówkê.

Bia³owieska edy-
cja festiwalu mia³a miej-
sce 4 sierpnia. Spekta-
kle odbywa³y siê w sali
Bia³owieskiego Oœrod-
ka Kultury, przy Oœrod-
ku Edukacji Przyrodni-
czej oraz Muzeum
Przyrodniczym Bia³o-
wieskiego Parku Naro-
dowego. Swoje spekta-
kle i prezentacje zapre-
zentowa³y grupy arty-
styczne z Polski i zagra-
nicy. W oœrodku kultu-
ry oby³o siê równie¿ au-
torskie spotkanie z cy-
klu „Baronowa PóŸna Jesieñ”
z Mi³k¹ Malzahan.

- Na festiwalu Wertep

jestem pierwszy raz, podczas
tej edycji zagra³am cztery
spektakle – mówi dla Kuriera
Hajnowskiego Joanna Stel-
maszuk-Troc, reprezentuj¹ca

Scenê Szczyty dzia³aj¹c¹ przy
Centrum Edukacji i Kultury
Bia³oruskiej Szczyty – mam

Wertep odwiedzi³ Bia³owie¿ê
jak najbardziej pozytywne
wra¿enia z tego wydarzenia.
Wertep jest specyficznym fe-
stiwalem. Jego widzowie nie
s¹ czêsto koneserami sztuki i

teatru. W zwi¹zku z
tym jest to na pew-
no publicznoœæ bar-
dzo wymagaj¹ca.
Która nie bêdzie siê
wstydzi³a wstaæ i
wyjœæ, jeœli coœ siê
jej nie spodoba. Ale
jeœli siê zaciekawi, to
zaciekawi siê ca³o-
œci¹ i bêdzie za to
piêknie dziêkowaæ.
Taki festiwal po-
zwala im oswoiæ siê
przyzwyczaiæ do te-
atru.

G³ównym or-
ganizatorem festi-
walu jest Stowarzy-
szenie „Pocztów-
ka”.

Mateusz Gutowski

fot. Robert Kamiñski

BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A

Komitet Wyborczy
Wyborców Cimoszewicz do
Senatu przekaza³ bia³ostockie-
mu Stowarzyszeniu Edukacji
Kulturalnej WIDOK ponad 24
tysiêcy z³otych na stypendia
dla dzieci utalentowanych, po-
chodz¹cych z ubogich rodzin.

Kwotê tê skarb pañ-
stwa przekaza³ Komitetowi
Wyborczemu jako zwrot wy-
datków na kampaniê wy-
borcz¹ jesieni¹ ub.r. Pañstwo-
wa Komisja Wyborcza
sprawdzi³a dokumentacjê wy-
borów, uzna³a, ¿e wszystko
by³o przeprowadzone prawi-
d³owo, a kampania wyborcza
zamknê³a siê saldem zero-
wym, Komitet nie mia³ ¿ad-
nych kredytów i zobowi¹zañ,
przeto œrodki pochodz¹ce ze
skarbu pañstwa mia³ obowi¹-

 Bêd¹ nowe "stypendia Cimoszewicza"

zek przeznaczyæ w ca³oœci na
cele spo³eczne, na rzecz orga-
nizacji po¿ytku publicznego. W
istocie s¹ to œrodki pochodz¹-
ce z darowizn, przekazywa-
nych dobrowolnie przez oby-
wateli wed³ug przepisów ko-
deksu wyborczego. Dlatego
te¿ przeznaczenie zwróconych
pieniêdzy na cele spo³eczne
jest podziêkowaniem wobec
tych wszystkich obywateli,
którzy Komitet Wyborczy
wsparli. Tym wszystkim oso-
bom serdecznie dziêkujemy.
Senator Cimoszewicz wyrazi³
wolê, aby pieni¹dze te s³u¿y³y
dzieciom i m³odzie¿y, którzy z
niema³ym trudem, przy skrom-
nych œrodkach rodzicow, sta-
raj¹ siê osi¹gaæ ponadprzeciêt-
ne wyniki w nauce oraz roz-
wijaj¹ swe zainteresowania i

talenty w sposób szczególny.
W³aœnie Stowarzyszenie Edu-
kacji Kulturalnej "WIDOK"
przyznaje corocznie kilkudzie-
siêciu takim osobom stypen-
dia, pozyskuj¹c na ten cel wie-
le pieniêdzy z ró¿nych Ÿróde³.
Stypendia, pochodz¹ce z prze-
kazu od Komitetu Wyborcze-
go, nazywa siê potocznie "sty-
pendiami Cimoszewicza". Tak
by³o przez cztery minione lata,
tak bêdzie i teraz. Komitet
Wyborczy w porozumieniu z
"WIDOKIEM" zawar³ regu-
³ê, ¿e przynajmniej dwa z tych
stypendiów przypadn¹ dzie-
ciom i m³odzie¿y z "krainy
¿ubra", a wiêc z okrêgu wy-
borczego senatora Cimosze-
wicza.

Dzisiaj podpisaliœmy
porozumienie z pani¹ prezes
Stowarzyszenia Edukacji Kul-
turalnej WIDOK – Magda-
len¹ Godlewska-Siwersk¹ i
dzisiaj œrodki zosta³y przelane.
Wed³ug mojej wiedzy, kolejna
edycja stypendiów rozstrzy-
gnie siê niebawem.

Pe³nomocnik

Komitety Wyborczego

Wyborców

„Cimoszewicz do Senatu“

Zbigniew Krzywicki
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NAREWKA           NAREWKA

22 lipca  br.
w gospodarstwie agrotury-
stycznym  „Bora – Zdrój” w
Lewkowie Nowym odby³o siê
spotkanie integracyjne cz³on-
ków Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów
z gminy Narewka. Przyby³o
45 osób z Lewkowa, Narew-
ki, Guszczewiny, Olchówki,
Masiewa, Mik³aszewa, Plan-
ty, Skupowa i Stoczka.

Zebranych powita³a

Udana impreza w plenerze
Jadwiga Karpiuk – przewod-
nicz¹ca Zarz¹du rejonowego
PZERiI w Narewce. Dokona-
³a uroczystego przyjêcia w
poczet cz³onków emeryckiej
organizacji czterech osób.
Nastêpnie biesiadowano za
sto³ami i przy ognisku. Poda-
no gor¹cy bigos, kie³baski i
chleb z domowego wypieku
oraz kawê, herbatê i oran¿a-
dê. W ten niedzielny pogodny
i ciep³y dzieñ by³o weso³o.

Gra³a muzyka. Wszyscy mieli
dobre humory.

Oko³o godz. 17 senio-
rzy pojechali autobusem na
koncert zespo³ów disco polo
w amfiteatrze w Starym Dwo-
rze nad Zalewem Siemianów-
ka. Tu piêknie gra³y i œpiewa-
³y zespo³y „As”, „Imperium”,
„Zorka” i „Casanowa”

Tekst i foto Jan

Cie³uszecki

Prawie cztery miesi¹ce

trwa³y prace remontowe przy

budynku remizy stra¿ackiej w

Czeremsze Wsi. Rozpoczête  w

styczniu prace  zrealizowane

zosta³y ze œrodków pozyska-

nych z PROW 2007-2013 w

ramach dzia³ania  413 – wdra-

¿anie lokalnych strategii rozwo-

ju. Remont obejmowa³ wymia-

nê pokrycia dachowego i pod-

³ogi wraz z ich dociepleniem,

malowanie œcian i monta¿ su-

fitu podwieszanego, wymianê

instalacji elektrycznej oraz

oœwietlenia zewnêtrznego bu-

dynku,  a tak¿e wymianê sto-

larki wewn¹trz budynku.

Przebudowano tak¿e

kominy oraz wybudowano ko-

minek wraz z kana³ami rozpro-

wadzaj¹cymi ciep³o.

Zagospodarowano teren

wokó³ remizo-œwietlicy i wy-

budowano nowy podjazd do

boksu gara¿owego OSP.

13  lipca odby³o siê uro-

Czeremcha

Remiza i œwietlica po liftingu
czyste otwarcie wyremonto-

wanego obiektu. W imprezie

udzia³ wziêli: przewodnicz¹cy

Rady Powiatu p. Michaluk,

przedstawiciele samorz¹du po-

wiatowego gminnego na czele

z Wójtem Gminy Jerzym Szy-

ku³¹ oraz duchowni z Czerem-

chy i Kleszczel.

Po powitaniu goœci

przez pani¹ So³tys wsi Eugeniê

Kerdelewicz g³os zabra³ Wójt

informuj¹c zebran¹ spo³ecz-

noœæ wsi i przyby³ych goœci o

zrealizowanym przedsiêwziêciu

a nastêpnie wspólnie z prze-

wodnicz¹cym  Michalukiem,

dziekanem kleszczelowskim

ks. Miko³ajem Kie³baszewskim

i pani¹ So³tys Eugeni¹ Kierde-

lewicz dokonali przeciêcia

wstêgi do œwietlicy, po czym

ks. Kie³baszewski wyœwiêci³

budynek.

Imprezê zakoñczy³y

wystêpy zespo³ów artystycz-

nych.                            (wss)

23 Festiwal Muzyki M³odej Bia³orusi

Basowiszcza 2012
Gródek ju¿ od 23 lat jest

miejscem gdzie spotyka siê bia-
³oruska i polska m³odzie¿ aby w
symbiozie i wzajemnym szacun-
ku bawiæ siê przy dŸwiêkach pol-
skich i bia³oruskich kapel, które
prezentuj¹ rozmaite spektrum
muzyki z pod znaku rocka i nie
tylko. Basy to ju¿ Podlaska legen-
da, przyci¹ga co roku nowych
sympatyków, chodŸ w tym roku
nie oby³o siê bez problemów z or-
ganizacj¹ festiwalu. Organizato-
rzy Bia³oruskie Zrzeszenie Stu-
dentów i Pogotowie Kulturalno
Spo³eczne wysz³o obron¹ rêk¹ i
zorganizowa³o kolejn¹ edycjê im-
prezy, mo¿e nie tak spektakularn¹
jak poprzednie ale nadal ciekaw¹
i przyci¹gaj¹c¹ ludzi.

23 Basy rozpoczê³y siê od
oficjalnego otwarcia oko³o godzi-
ny 18 przez organizatorów, któ-
rzy zaprosili zgromadzonych na
dwa dni nie przerwanej hulanki i
swawoli muzycznych. Pierwsi na
scenie zameldowali siê podlascy
metalowcy z Dead Courier , oni
wygrali imprezê Before Basowisz-
cza , która odby³a siê Bia³ymsto-
ku tydzieñ wczeœniej na Wêglów-
ce, po nich na scenie grali Bia³o-
rusini z TerraKod i :B:N: . Kolej-
nym zespo³em, który mia³ uœwiet-
niæ pi¹tkowy koncert by³a forma-
cja Ilo & Friends z³o¿ona z m³o-
dych polskich Bia³orusinów , ta
kapela na koncertach nie zawo-
dzi, kiedy ma byæ nastrojowo i kli-
matycznie i tak w³aœnie jest. Nie
obejdzie siê te¿ bez mocnego roc-
kowego uderzenia. Oprócz muzyki
tego zespo³u broni siê on rów-

nie¿ dziêki charyzmatycznej wo-
kalistce Ilonie  Karpiuk. Ilona  na
scenie czuje siê pierwszorzêdnie
i potrafi rozkrêciæ publikê, Ilona
ze swymi przyjació³mi zaprezen-
towa³a materia³ ze swojej p³yty
Sunflowers. Nastêpna czêœæ wie-
czoru nale¿a³a do dwóch zespo-
³ów, chodŸ na scenie zaprezento-
wa³y siê trzy. Gródecka Rima, w
której graj¹ równie¿ muzycy Ilo

& Friends, od kiedy pamiêtam
prezentuje siê bez zastrze¿eñ tym
bardziej ¿e gra u siebie. Jako go-
spodarz nie mo¿e daæ plamy. Ich
muzyka jest ¿ywio³owa i ostra ni-
czym rasowy crossover z posma-
kiem  etnicznym bo podobnie jak
Ilona, Andrzej Pop³awski (woka-
lista Rimy) œpiewa swoje liryki po
bia³orusku .

Rima zaprezentowa³a prze-
krojowy materia³. Nie zabrak³o
starszych utworów z dwóch
pierwszych p³yt (wydanych w
formacie mp3), ale g³ównie zespó³
skoncentrowa³ siê na zagraniu
utworów z p³yt Kalevala i Aku-
stycznie.

Gwiazd¹ pi¹tkowego wie-
czoru  okaza³ siê (z ca³ym potwier-
dzeniem tego na scenie) kosza-
liñski zespó³ z pogranicza reggae,
ska i dancehallu czyli Raggafaya,
który zaprezentowa³ niesamowit¹
pozytywn¹ energiê oprawion¹ w
muzykê prosto z Jamajki i odpo-
wiednim antysystemowym prze-
kazem, ale równie¿ z has³ami sza-
cunku, braterstwa oraz zalegali-

zowania substancji dobrze zna-
nej w œwieckie rocka. Fani zgro-
madzeni na uroczysku Boryk, tyl-
ko czekali na taki wystêp,  ener-
gia panuj¹ca w zespole udzieli³a
siê równie¿ fanom czekaj¹cym na
kolejne muzyczne doznania tego
wieczora. Pi¹tkowy koncert zamy-
ka³a bia³oruska  Œciana, Bia³oru-
sini z Brzeœcia grali poprawnie bez
wzlotów, ich muzykê wyró¿nia³
saksofon, który dla muzyki do-
dawa³ przyjemnego posmaku.

Pierwszy dzieñ festiwalu
móg³ okazaæ siê dla niektórych
ciekawym nowym muzycznym
doznaniem , a dla innych po-

Cd. str. 7
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wtórk¹ z racji wystêpów zespo-
³ów, które na Basach na scenie
gra³y nie pierwszy raz.

Basowiszcza to nie tylko
muzyka to równie¿ warsztaty czy
pokazy zdjêæ. Wszystko co jest
zwi¹zane z kultur¹ pogranicza, bo

w³aœnie na pograniczu kulturo-
wym odbywa siê ten festiwal. W
tym roku festiwalowicze mogli
uczestniczyæ w warsztatach DJsi-
kich prowadzonych przez  DJ No-
bel oraz  DJ Kreep z Grodna.
Oprócz  tego mogli obejrzeæ w
postaci slajdów zdjêcia z wysta-
wy „Basowiszcza – mi³oœæ, to¿-
samoœæ, fascynacja”. Wystawa
przed tygodniem zosta³a otwarta
w Bia³ymstoku w Centrum Ludwi-
ka Zamenhofa. W programie
przed koncertowym znalaz³o siê
równie¿ coœ dla kino maniaków
w postaci wyœwietlanych filmów
koordynowanej przez Bia³ostoc-
ki Oœrodek Kultury akcji Filmo-
we Podlasie Atakuje! (filmy M.
W³odzimirowa, I. Prokopiuka, K.
Kijek i P. Adamskiego czy B. Try-
zyny) oraz film „Tandemem przez
pogranicze” kolektywu Podlasie
Make Me Happy.

Drugi dzieñ festiwalu na-
le¿a³ do kapel, które przyjecha³y
na Boryk prosto z Bia³orusi,
chodŸ wszystkie reprezentowa³
bia³oruski rock/metal ka¿da z nich
pokaza³ jak mo¿e mo¿e brzmieæ i
wygl¹daæ ten styl muzyczny. IQ48
zaprezentowa³ szalony wysoko-
procentowy rapcore, gdzie muzy-
ka i s³owo tworzy³o ca³oœæ ten ze-
spó³ potrafi poderwaæ publicz-
noœæ do prawdziwej zabawy ,
chodŸ niektórzy twierdz¹, ¿e styl
muzyczny prezentowany przez
Miñszczan nie wnosi nic dobre-
go i nowego do muzyki. W ich
przypadku jest przeciwnie ich
szczeroœæ wpisana jest w muzy-
kê i liryki utworów. Oprócz  Bia-
³orusinów w sobotni wieczór naj-
wiêksz¹ gwiazd¹  (nie dla wszyst-
kich) mia³a byæ polska formacja
Farben Lahre pod przywództwem
Wojciecha Wojdy. Ich punky

reggae naprawdê  zaskoczy³o
publicznoœæ  tego wieczoru i
wprawi³o fanów w pozytywne wi-
bracje, zagrali to co mieli zagraæ i
siê zmyli. Nie oby³o siê bez ich
koncertowych szlagierów  jak
„Corrida” , „Terrorystan” , „Ma-
tura 2003” czy „Ferajna” chodŸ

powiedzmy sobie szczerze fajer-
werków nie by³o . Nie da³o siê nie
spostrzec, ¿e du¿a czêœæ publicz-
noœci czeka na dwie bia³oruskie
maszyny koncertowe czyli na
Znich i Neuro Dubel -  mieli skoñ-
czyæ tegoroczne Basy. Pierwsi
pojawili siê tu¿ przed deszczem,

uznali to za dobry znak od Peru-
na. Znich to szczerzy piewcy pra-
dawnych s³owiañskich bogów, s¹
dla nich inspiracj¹ i si³¹ do grania
. Ich koncerty to niesamowita si³a
oprócz tradycyjnego zestawu
metalowego muzycy wyposa¿e-

ni s¹ w klawisze, które buduj¹
podnios³y klimat utworów oraz
dudy, najprawdziwsze bia³oruskie
dudy , przywo³uj¹ce w muzyce
klimat i czas pradawnych puszcz
i bagien oraz rusiñskich dru¿yn,
które przemierza³y te magiczne
tereny. W³aœnie do takiej walecz-
nej dru¿yny mo¿na porównaæ ze-
spó³ Znich, podczas sobotniego
koncertu zagra³ set obejmuj¹cy
wszystkie swoje dokonania mu-
zyczne oczywiœcie uwzglêdniaj¹c
p³ytê „Mroya”. Niezwykle chary-
zmatycznymi postaciami w zespo-
le jest wokalista Ales Tabolich,
który prze¿ywa³ ka¿d¹ zwrotkê
wykrzykiwanego przez siebie tek-
stu, oraz dudziarz Konstantin
Trambinski , którego na scenie
wszêdzie by³o pe³no i w ka¿dy
mo¿liwy sposób próbowa³ dyry-
gowaæ t³umem. Podczas koncer-
tu Znicza w ka¿dy mo¿liwy spo-
sób okazywa³ sympatiê dla ze-
spo³u g³ównie poprzez g³oœne za-
chowanie pod scen¹ i ¿wawe wy-
machiwanie bia³o – czerwono –
bia³ymi historycznymi flagami
bia³oruskimi .

Deserem, a mo¿e wisienk¹
na festiwalowym torcie by³ wy-

stêp punkowych weteranów z
Neuro Dubel.  Ich wystêpy przy-
wodz¹ na myœl stare punkowe
imprezy gdzie króluje mocna mu-
zyka i mocny alkohol, a s³ownik
jest naprawdê uliczny i ze steryl-
noœci¹ nie ma nic wspólnego .

Basowiszcza 2012
Cd. ze str. 6 Miñszczanie zaprezentowali tego

wieczora prawdziwie pijacki punk
rock by³o mocno wulgarnie. Mo¿-
na ich chyba tylko porównaæ do
Petersburskiego Leningradu maj¹
tak¹ sam¹ energiê i podobny non-
szalancko-pijacki styl bycia, a pi-
cie Aleksandra Kulinkowicza z
piersiówki zasadzonej za pasek
spodni to jeden z najciekawszych

aspektów ich jak¿e bogatych w
muzykê i inne doznania koncer-
tów . Oprócz Znicza to w³aœnie
Neuro Dubel pokazali czym jest
prawdziwy bezkompromisowy
rock n`roll. Dla takich koncertów
warto przyje¿d¿aæ na Basowisz-
cza.

Niestety wszystko co do-
bre szybko siê koñczy i o drugiej
godzinie nad ranem w niedzielê
edycja festiwalu dobieg³a koñca
czy by³o lepiej czy gorzej ni¿ na
poprzednich festiwalach niech
ka¿dy odpowie sobie sam. Na
pewno by³o niepowtarzalnie tak
jak co roku i miejmy nadziejê, ¿e
za rok bêdzie mo¿na doznaæ ko-

lejnych, ciekawych przejawów
symbiozy muzycznej jak i kultu-
rowej.

tekst : Micha³ Iwaniuk

zdjêcia : Micha³ Iwaniuk,

Pawe³ Bonfatiuk
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