Rok XVI,

Bia³owie¿a Forest œwiatowym
dziedzictwem
Rozmowa z Grzegorzem Bieleckim nadleœniczym Nadleœnictwa Hajnówka
- Co to
jest Bia³owie¿a Forest?
- Tak¹
nazwê nosi
Transgraniczny Obiekt
Dziedzictwa
Œwiatowego
który obejmuje ca³¹ Puszczê Bia³owiesk¹, zarówno
po stronie polskiej jak i bia³oruskiej. Na
tê listê zosta³ wpisany 23 czerwca 2014
roku na kongresie Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa w stolicy Kataru, w
Dosze. Jest to w gruncie rzeczy powiêkszenie obszaru, bo taki projekt istnieje ju¿ od 1992 roku. Tyle ¿e obejmowa³ on dotychczas tylko bia³orusk¹
czêœæ Puszczy a po polskiej stronie tylko Bia³owieski Park Narodowy.
- I teraz do rangi œwiatowego
dziedzictwa awansowa³y lasy administrowane przez Was – leœników. A
przecie¿ w opinii ekologów wy jesteœcie bardziej szkodnikami ni¿ gospodarzami.
- W opinii niektórych ekologów
byæ mo¿e tak. Inne zdanie o naszej roli
mieli eksperci z Miêdzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody, którzy przed decyzj¹ o powiêkszeniu obszaru Bia³owie¿a Forest przyjechali do nas i wnikliwie
badali jakimi jesteœmy gospodarzami.
Zadecydowali, ¿e zarówno nasz sposób
zarz¹dzania jak i dzia³ania chroni¹ce
przyrodê s¹ w pe³ni akceptowane i chroni¹ Puszczê. St¹d miêdzy innymi ta katarska decyzja.

- No to rozwiewa siê nieco mit
tn¹cych na lewo i na prawo leœników,
do ganiaj¹cych z siekierami mi³oœników przyrody chc¹cych ogl¹daæ
ptaszki i mrówki. Podobno macie ju¿
sympatyków wœród zielonych ekologów?
- S¹ ró¿ne odcienie zieleni; od
agresywnej, bij¹cej po oczach po stonowan¹, bardziej dojrza³¹. W Puszczy
mamy ca³¹ gamê zielonych. I z wieloma nasza wspó³praca uk³ada siê znakomicie. Ot, chocia¿by ze stowarzyszeniem SANTA – Obrona Puszczy Bia³owieskiej. Dzia³acze SANTY preferuj¹
czynn¹ ochronê Puszczy, m¹dr¹ pomoc
a nie ca³kowit¹ nieingerencjê. Nie zapominaj¹ równie¿ o mieszkaj¹cych tu
ludziach, o ich potrzebach. Ich punkt
widzenia jest bliski naszemu.
- Czyli dalej bêdziecie ci¹æ.
- Bêdziemy prowadziæ racjonaln¹
gospodarkê w ca³kowitej zgodzie o z
polskimi i miêdzynarodowymi normami obowi¹zuj¹cymi w danym czasie.
Poprzez wycinanie chorych drzew
chronimy Puszczê przed szkodnikami.
Pewne obszary pozostawiamy nietkniête, dziewicze. Dbamy o wszystkie organizmy ¿ywe; od mchów i porostów
po ¿ubry i orlika krzykliwego.
Proszê nie zapominaæ, ¿e Puszcza jest obecnie mocno nadw¹tlonym
organizmem – nadw¹tlonym przez ingerencjê cz³owieka, cywilizacji, lata rabunkowej gospodarki. I jako chory organizm wymaga opieki. Pozostawienie
jej sobie samej – jak postuluj¹ radyka³owie – mo¿e zakoñczyæ siê ca³kowit¹ degeneracj¹ lub œmierci¹.
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Tygiel doliny Bugu
W dniach
14 – 20 lipca
2014r. w ramach
projektu wspó³pracy pt. „Piêkniejsza
wieœ regionu LGD Nemunas i SLGD
„Tygiel Doliny Bugu” stowarzyszenie
zorganizowa³o obóz dla m³odzie¿y powy¿ej 17 roku ¿ycia. Uczestniczy³y w
nim 32 osoby, 16 ze strony polskiej i
16 z Litwy. Obóz odby³ siê w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zio³owy
Zak¹tek” w Korycinach. W 2012r. by³
og³oszony konkurs na „ma³¹ infrastrukturê”, w wyniku którego wybrano cztery miejscowoœci: Lipiny (gm.
Dziadkowice, woj. podlaskie), Kobyla
(gm. Perlejewo, woj. podlaskie), Pla-

25-27 lipca 2014 r.
XVIII dni Kleszczel up³ynê³y w
s³onecznej aurze i radosnej atmosferze. 25 lipca w sali konferencyjnej
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji odby³a siê uroczystoœæ ,,Z³o-

tych Godów”, podczas której 14 par
ma³¿eñskich otrzyma³o Prezydenckie
Medale za 50 lat wspólnego po¿ycia.
Wrêczenia dokona³a pani Burmistrz
Irena Niegierewicz, która tak¿e w
imieniu swoim i wszystkich zebranych
z³o¿y³a najserdeczniejsze ¿yczenia jubilatom. Uroczystoœæ umili³a czêœæ artystyczna w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y.
,,Sportowa Sobota” na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012
,cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
amatorów pi³ki no¿nej i siatkowej.
£¹cznie w zawodach wziê³o udzia³
ponad sto osób w ró¿nym wieku.
Sportow¹ sobotê rozpoczêto ,, Turniejem Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Kleszczel’’, do którego przyst¹pi³o 4 miejscowe dru¿yny. W dalszej
czêœci imprezy przyszed³ czas na ,,Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza
Kleszczel’’ . Rywalizowa³o ze sob¹ 8
dru¿yn z Kleszczel, Bielska Podlaskie-
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terów (gm. Platerów, woj. mazowieckie), Sterdyñ (gm. Sterdyñ, woj. mazowieckie). Podczas tegorocznego
obozu w w/w miejscowoœciach powsta³y „ma³e infrastruktury”. Przy
powstaniu infrastruktury przez pierwsze cztery dni obozu pracowa³o 4
uczestników z Polski i 4 z Litwy, oraz
10 mieszkañców z danej gminy. W
ramach projektu pt. „Piêkniejsza wieœ
regionu LGD Nemunas i SLGD Tygiel Doliny Bugu” w Lipinach powsta³
kompleks pla¿owy i tablica informacyjna, w Kobyli powsta³a altana z miejscem ogniskowym oraz tablic¹ informacyjn¹, w Platerowie powsta³a scena plenerowa wraz z tablic¹ informa-

cyjn¹ oraz w Sterdyni powsta³a wiata
drewniana wraz z tablic¹ informacyjn¹. Po po³udniu m³odzie¿ organizowa³a dzieciom i m³odzie¿y z tych miejscowoœci gry, zabawy i zajêcia sportowe. Na podsumowanie obozu odby³
siê sp³yw kajakowy rzek¹ Bug (na trasie Kózki – Drohiczyn).
Ogólnym celem wspólnego projektu z LGD Nemunas by³a promocja
wspó³pracy m³odzie¿y poprzez pracê
spo³eczn¹, poprawa wizerunku wsi

oraz wsparcie wspó³pracy partnerskiej.
Organizatorzy dziêkuj¹ m³odzie¿y za aktywne uczestnictwo w projekcie. Koordynatorom i mieszañcom
gminnym za pomoc w realizacji projektu. Kierownikom, opiekunom za
opiekê i organizacjê zajêæ.
Obóz by³ wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania Wdra¿anie projektów wspó³pracy Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

XVIII DNI KLESZCZEL
go, Czeremchy ,Dubicz Cerkiewnych
i Bia³egostoku. Wszystkie zespo³y
otrzyma³y pami¹tkowe puchary i dyplomy, a najlepsi zawodnicy nagrody
rzeczowe w postaci odzie¿y sportowej.

Na podium stanêli :
I miejsce – MKS ,,Orze³’’
Kleszczele
II miejsce – Mean Machine Bielsk Podlaski
III miejsce - ,,Orze³’’ U-17
PóŸnym popo³udniem odby³ siê
koncert zespo³ów: NARVA z Narwi
,duet z MOKSiR Sylwia Kamiñska i
Ewa Ziniewicz oraz zespó³ DEKADER z Siemiatycz .
Niedziela przebiega³a pod znakiem dobrej muzyki i rozœpiewanych
zespo³ów. Na œwi¹tecznej scenie wyst¹pi³y zespo³y z okolic a tak¿e z Bia³orusi, które ³¹czy³y ze sob¹ muzyczn¹
energiê i ¿ywio³owoœæ z oryginalnym
brzmieniem. P³ynê³y tak¿e dŸwiêki
sentymentalnych pieœni Anny German.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ AS
,porywaj¹c wszystkich do tañca.
Dni Kleszczel sta³y siê lokalnym
œwiêtem . Pozwoli³y nawi¹zaæ nowe
przyjaŸnie, poznaæ piêkno kultury i jej

ró¿norodnoœæ ponad granicami. Ciche
zazwyczaj Kleszczele, zamieni³y siê w
tych dniach w rozœpiewan¹ miejscowoœæ.
Organizatorzy XVIII Dni Kleszczel:

-Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz
-MOKSiR w Kleszczelach
przy wspó³pracy BTSK w Bia³ymstoku.

Narewka

Druga wystawa malarstwa Krosty
W sobotê, 19 lipca tego roku
w Galerii im. Tamary So³oniewicz
w Narewce (powiat hajnowski)
otwarta zosta³a wystawa malarstwa
Dariusza Andrzeja KROSTY, który mieszka w Londynie. Ekspozycja sk³ada siê z osiemnastu obrazów. Artysta namalowa³ urokliwe
okolice Ziemi Narewkowskiej w
ró¿nych porach roku, w tym okolice wsi S³obódka, w której kupi³
domek. Widaæ na obrazach, ¿e
malarz jest zauroczony piêknem
Puszczy Bia³owieskiej i w niej œródleœnymi drogami, nizinn¹ rzek¹ z
zakolami oraz tutejsz¹ wsi¹ z drewnianymi domami.
Mamy jednak za ma³o wia-

domoœci o malarzu. Przyda³by siê
folder o artyœcie malarzu i o jego
pracach. Uda³o mi siê zdobyæ tylko „such¹” informacjê o tym, ¿e
mia³ 19 wystaw swoich prac w
Londynie, a tak¿e wystawy w Belgii, Francji i w Polsce (w Warszawie i w £odzi, a tak¿e trzy lata
temu w Narewce). O tym, ¿ by³a
ju¿ wystawa w narewkowskiej
galerii, przeczyta³em w pierwszym
tomie kroniki w tej placówce.
Wystawê malarstwa Dariusza
Andrzeja Krosty mo¿na bêdzie
obejrzeæ do koñca sierpnia br. w
godzinach pracy galerii.
Tekst i fot. Jan Cie³uszecki

Wieœci Podlaskie

CK EDUKATOR w Hajnówce kszta³ci bezp³atnie!
Rozmowa o bezp³atnej formie kszta³cenia do tego dla doros³ych
w dzisiejszej rzeczywistoœci wydaje siê utopi¹. O tym, ¿e taka mo¿liwoœæ istnieje przekonuje czytelników dwutygodnika „Wieœci Podlaskie” Rados³aw Mulawa – dyrektor Centrum Kszta³cenia EDUKATOR w Hajnówce.
zakresie i na jakim obszarze?
- Jesteœmy pocz¹tkuj¹c¹ placówk¹. Zaczêliœmy dzia³alnoœæ od 1
lutego 2014 roku. Min¹³ nam w³aœnie
dopiero pierwszy semestr nauki.
Kszta³cimy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla doros³ych oraz Policealnej
Szkole Zawodowej. Naszym g³ównym
obszarem jest miejscowoœæ Hajnówka, w której znajduje siê szko³a oraz
okolice tej miejscowoœci. Zapraszamy
chêtnych z ka¿dego zak¹tka Polski,
drzwi s¹ otwarte dla wszystkich.
Czy mo¿e wymieniæ Pan zalety podjêcia nauki w szko³ach CK
EDUKATOR i w jakich kierunZ wykszta³cenia jest Pan na- kach kszta³cicie specjalistów?
- G³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ zalet¹
uczycielem?
jest
darmowe
wykszta³cenie. Osoby
- Dzieñ dobry. Z wykszta³cenia
jestem fizjoterapeut¹, lecz w tym kie- uczêszczaj¹ce do naszej placówki nie
runku nie znalaz³em godnego miejsca ponosz¹ ¯ADNYCH op³at przez ca³y
do pracy, a otworzenie swojego gabi- okres edukacji. Nie mamy ukrytych
netu kosztuje zbyt drogo. Bycie dyrek- kosztów za wydawanie œwiadectw,
torem Centrum Kszta³cenia EDUKA- egzaminy itp. Kolejn¹ zalet¹ jest naTOR nie wymaga uprawnieñ pedago- uka weekendowa. Sobota i niedziela,
co drugi weekend. Czy to tak wiele
gicznych.
Od jak dawna Pañstwa Cen- by podnieœæ swoje kwalifikacje? Zatrum prowadzi dzia³alnoœæ, w jakim kup podrêczników i materia³ów nie jest

potrzebny. Pozostaje tylko zapisaæ siê
do Liceum czy Policealnej Szko³y Zawodowej na jeden z kierunków, poœwiêciæ chwilê wolnego i cieszyæ siê
wiedz¹ zdobyt¹ w EDUKATORZE.
Oczywiœcie stawiamy te¿ wa¿ny cel na posiadanie jak najlepszej kadry nauczycieli/wyk³adowców. Chcemy by dziêki Nim nauka ³atwiej i przyjemniej dociera³a do s³uchaczy.
Które kierunki ciesz¹ siê
najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród
Waszych s³uchaczy?
- Aktualnie prowadzimy zajêcia
na kierunku: - opiekun w domu pomocy spo³ecznej, - technik rachunkowoœci, - technik BHP, - opiekun medyczny.
Ile lat trwa nauka?
- W zale¿noœci od wybranego
kierunku. Oczywiœcie w Liceum trwa
3 lata jak w ka¿dej szkole Pañstwowej. Kierunek ‘opiekun medyczny’
trwa tylko rok, ‘technik BHP’ pó³tora,
‘opiekun w domu pomocy spo³ecznej’
oraz ‘technik rachunkowoœci’ dwa lata.
Kto mo¿e skorzystaæ z tej formy nauki oraz jakie s¹ wymogi Pañstwa w stosunku do uczniów?
- Mo¿e przyjœæ KA¯DY, nie
mamy ¿adnych wymagañ, co do
uczniów. Jeœli chodzi o wiek to zapraszamy m³odych jak i osoby starsze.

Warto przyjœæ i poznaæ nowych ludzi,
a przy okazji uzyskaæ wykszta³cenie.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ zakoñczenia nauki matur¹? Jak du¿a
liczba osób decyduje siê na zdawanie matury w stosunku do liczby
koñcz¹cych naukê?
- Tak, jak najbardziej istnieje w
naszej placówce zakoñczenie nauki
matur¹ pañstwow¹. Jeœli chodzi o liczbê uczniów decyduj¹cych siê o próbê
podjêcia tego zmagania, to nie jestem
jeszcze w stanie powiedzieæ, poniewa¿
posiadamy dopiero pierwsz¹ klasê
LO.
Czy by³y jakieœ trudnoœci z
za³o¿eniem tego typu dzia³alnoœci?
- Trudnoœci nie by³o ¿adnych.
Wbrew pozorom nie jest to prosta droga do uzyskania Statusu Szko³y Pañstwowej. Dziêki wspó³pracy i wsparcia z Starostwem Hajnowskim, dziœ
mo¿emy wspólnie edukowaæ wszystkich mieszkañców Hajnówki jak i okolicznych miejscowoœci.
Dziêkujê za rozmowê ¿ycz¹c
jednoczeœnie Panu i Pana pracownikom sukcesów w pracy pedagogicznej, a absolwentom radoœci i
korzyœci z uzyskanego wykszta³cenia.
Rozmawia³:
Ryszard Œwierczewski

Festiwal Muzyki M³odej Bia³orusi

BASowiszcza zagra³y po raz 25
Czas mija, mody muzyczne przemijaj¹ i wracaj¹ , zapomniani wykonawcy wracaj¹ do ³ask starych fanów i
zyskuj¹ nowych , a Festiwal Muzyki
M³odej Bia³orusi BASowiszcza gra nieprzerwanie od 25 lat . Mog³oby siê
wydawaæ , ¿e po pewnym czasie umrze
œmierci¹ naturaln¹ z powodu braku zainteresowania. Trzyma siê jednak mocno a, ka¿da edycja wydarzenia przyci¹ga znaczn¹ liczbê uczestników, raz
wiêksz¹ , raz mniejsz¹ – jak w kalejdoskopie -, którzy opanowuj¹ Boryk na
dwa dni .Podobnie jak w latach poprzednich zaczê³o siê od problemów finansowych , lecz i tym razem organizatorzy uporali siê z tym dziêki wsparciu ludzi dobrej woli , którzy podzieli
siê swymi pieniêdzmi poprzez portal
internetowy wspieraj¹cy kulturê .To daje
obraz jak wa¿ny dla wielu ludzi , chc¹cych bia³oruskiego rocka , jest ten festiwal , maj¹c nawet na uwadze odwo³any ze wzglêdów finansowych tu¿
przed Basami „maraton rockowy” w
Wêgorzewie, bo to tylko rock , festiwal, a nie jak Basowiszcza zjawisko
muzyczno –socjologiczno i towarzyskie,
nierozerwalnie zwi¹zane z pograniczem
kultur. Tegoroczne Basowiszcza sta³y
pod znakiem powrotów scenicznych ,
ale zagra³a te¿ nowa fala bia³oruskiego
rocka .Ca³y festiwal jako konferansjer
poprowadzi³ Vinsent –bia³oruski opozycyjny muzyk i aktor , persona non grata na Bia³orusi. W pi¹tkowe popo³udnie
i wieczór zagra³y m.in. Tlushch, :B:N:,

Wieœci Podlaskie

IQ 48, 5set5, Re1ikt. Najciekawsze tego
wieczoru okaza³ siê wystêpy Litvintroll
oraz Znicha . Oba zespo³y opieraj¹ sw¹
muzyk¹ na ciê¿ki metalowych riffach,
w które wplataj¹ folkowe melodie .
Tym pierwszym nie zabrak³o równie¿
humoru i zdarza³o im siê wspomnieæ ze

uczniów ucz¹cych siê jêzyka bia³oruskiego (grup¹ opiekuje siê Alina Wawrzeniuk nauczycielka 4 SP w B-stoku) ,
który dla publicznoœæ zaprezentowa³
najbardziej kultowe i popularne pieœni
bia³oruskiego rocka . W sobotnie popo³udnie ponownie pojawi³a siê muzy-

sceny ¿e bitwa pod Grunwaldem nie
zosta³a by wygrana (przez wojsko polskie i litewskie ) bez pomocy trolli
(mitologiczne stwory mog¹ce pomagaæ
cz³owiekowi). Basowiszcza to nie tylko muzyka, w sobotnie popo³udnie
uczestnicy wydarzenia mogli wzi¹æ
udzia³ w inicjatywie „Filmowe Podlasie
Atakuje” w budynku dawnego WOPu. Sobota nale¿a³a do m³odych wykonawców jak Nikiz , Avias, a ze „staruszków” , obok miñskiego zespo³u
Krama wyst¹pi³ ex lider NRM-u i Mroji
Lavon Wolski wraz z formacj¹ AB BA
Orkiestra. Zespó³ zosta³ z³o¿ony z 25

ka folkowa , ciekawie przyprawiona,
bo obok „szamanów” z Troitsy (ubranych jak dawni grajkowie) wyst¹pi³o
ukraiñskie Haydamaky oraz projekt
R.U.T.A., prezentuj¹cy wygrzebane z
archiwów i odnalezione podczas badañ
etnograficznych emancypacyjne pieœni
buntu stanu ch³opskiego polskiego , bia³oruskiego i ukraiñskiego . Grupa skupia wokó³ siebie takie osobowoœci jak
Maciej Szajkowski z Kapeli Ze Wsi
Warszawa , legendarnych punkowców
Robala z Dezertera i Gumê z Moskwy
oraz m³od¹ bia³orusk¹ wokalistkê Nastiê Niekrasaw¹ . Wystêp tego kolekty-

wu by³ jedn¹ z najmocniejszych stron
tegorocznego festiwalu i zosta³ odebrany œwietnie przez publicznoœæ .
Ci¹gle spragnionym zabawy w
obie noce, pod wiat¹ grali DJ .Hal i Argon Drums oraz Warsaw Balkan Madness. Wydaje siê , ¿e tegoroczne Basowiszcza zgromadzi³y mniej ludzi ni¿
poprzednie , jest to chyba poma³u normalny stan rzeczy ,bo za pomoc¹ internetu wszystko mamy na wyci¹gniecie
rêki i stajemy siê wygodniccy w z³ym
znaczeniu tego s³owa . Choæ wypada
zauwa¿yæ, ¿e kiedy na scenie pojawia³y siê najwiêksze gwiazdy tegorocznej
edycji Basów frekwencja wzrasta³a . Na
pewno warto zastanowiæ siê na poszerzeniem kszta³tu i formy festiwalu, np.
spotkania z muzykami ,wyk³ady o kulturze w ogóle czy warsztaty ogólnotematyczne, aby poszerzyæ kr¹g odbiorców i sprostaæ oczekiwaniom kulturalnym m³odszego pokolenia i jednoczeœnie nie zatraciæ tego magicznego klimatu Basów. To co powinno cieszyæ
ka¿dego uczestnika Basowiszcz to wystêp bardzo m³odych artystów skupionych wokó³ AB BA Orkiestra co pokazuje, ¿e jest komu przekazaæ muzyczn¹
batutê, a sztafeta pokoleñ nie zakoñczy siê na obecnych organizatorach,
muzykach i publicznoœci . Oczywiœcie
na festiwalu nie mog³o zabrakn¹æ L.
Tarasewicza , J. Chmielewskiego , W.
Stachwiuka . Przepraszam, mo¿e
kogoœ nie zauwa¿y³em?
Tekst i foto : Micha³ Iwaniuk
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Prze¿yli z sob¹ tyle lat…

Z³ote Gody w Kleszczelach

Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e coroczne obchody
Dni Kleszczel rozpoczyna uroczystoœæ jubileuszu 50lecia po¿ycia ma³¿eñskiego par zamieszkuj¹cych w
mieœcie Kleszczele jak i gminie Kleszczele.
25 lipca br. do miejscowego Oœrodka Kultury
przyby³y pary jubilatów i g³ówni bohaterowie uroczystoœci by odebraæ nadany im przez Prezydenta
RP medal za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie: Maria
i Jan Aleksiejuk, (zam. Kleszczele), Anna i Jan Zielinko (Suchowolce), Józefa i Boles³aw Rzewuscy
(Kleszczele), Zofia i Miko³aj Piekutin (Dasze), Maria i Bazyl Nigierewicz (Suchowolce), Walentyna i
Leonard Kulikowscy (Kleszczele), Nina i Bazyl
Ostapczukowie (Policzna), Anna i Piotr Konachowicz (Kleszczele) oraz Miros³awa i Miko³aj Kie³baszewscy (Kleszczele).
Ze smutkiem trzeba odnotowaæ, i¿ z powodów zdrowotnych na t¹ Galê nie przybyli jubilaci:
Luba i Aleksander Borowik (Policzna), Antonina i
Jan Wo³czyk (Toporki), Anastazja i Micha³ Radczuk
(Dasze), Raisa i Antoni Tokaju (Kleszczele) oraz
Helena i Pawe³ Kulikowscy (Kleszczele).
Licznie stawi³y siê te¿ w miejscu uroczystoœci rodziny obchodz¹cych jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego, córki i synowie, wnukowie, a nawet prawnukowi. Byli te¿ przyjaciele i znajomi.
Uroczystoœæ, jak na ni¹ przysta³o rozpocz¹³

marsz Mendelsona w czasie, którego, nie jednemu z
jubilatów pociek³a ³ezka z oczu.
PóŸniej jubilatów i uczestników uroczystoœci
powita³a Irena Niegierewicz, burmistrz Kleszczel,
która w swym krótkim wyst¹pieniu podkreœli³a jak
wa¿na jest spójnoœæ ma³¿eñska –„Minê³o 50 lat od
chwili, kiedy po³¹czyliœcie swój los. Kiedy powiedzieliœcie sobie s³owo „tak” i w³o¿yliœcie obr¹czki. Mimo ró¿nym przeciwnoœciom losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliœcie. Mo¿liwe to
by³o tylko, dlatego ¿e darzyliœcie siê wzajemnym
poczuciem i poszanowaniem.
Burmistrz odznaczy³a jubilatów nadanym
przez Prezydenta RP medalem, wrêczy³a pami¹tkowe statuetki oraz bukiety kwiatów. By³a te¿ lampka szampana, gromko odœpiewane „sto lat”, a póŸniej gratulacje od najbli¿szej rodziny, przyjació³ i znajomych.
O dobry humor styranych ¿yciem zacnych par
zadbali Zenon Sielewonowski dyr. Oœrodka Kultury
i Sportu w Kleszczelach i Marek Skomorowski serwuj¹c wiele dowcipów.
Uroczystoœæ zakoñczy³y wystêp œpiewaczy
Marka Skomorowskiego oraz miejscowych zespo³ów dzieciêcych; „Miksturki” i „Fantazja”.
Po uroczystoœci jubilaci i ich rodziny spotkali
siê przy stole pe³nych s³odyczy by porozmawiaæ o

prze¿ytych latach – sukcesach i pora¿kach.
Korzystaj¹c z okazji zadaliœmy pytanie z jednej z par jubilatów Walentynie i Leonardowi Kulikowskim z Kleszczel – jak mo¿na przetrwaæ z sob¹
50 lat?
- To ³atwo powiedzieæ 50 lat razem, ale prze¿yæ to wielka historia. Wiêcej by³o z³ego ni¿ dobrego.
Brakiem honoru by³o ma³¿eñstwo nie maj¹ce
dachu nad g³ow¹ dla rodziny. Trzeba by³o, wiêc o to
zadbaæ. Pobudowa³em dom parterowy rodzina siê
powiêkszy³a dobudowa³em, wiêc piêtro.
Doczekaliœmy siê trzech synów dwie wnuczki, trzech wnuków i jedn¹ prawnusiê. Wszyscy siê
wykszta³cili, s¹ samodzielni i dobrze sobie radz¹ w
¿yciu, z czego jesteœmy zadowoleni.
Dzisiejszy medal nie jest Pañstwa pierwszym,
co wiemy?
- Tak, pierwszym by³ medal” Za Obronnoœæ
Kraju” Dostaliœmy go przed kilku laty za s³u¿bê w
wojsku trzech synów i mê¿a (wyjaœnia Pani Walentyna).
Dziêkujemy za rozmowê ¿ycz¹c wszystkim
Jubilatom wiele zdrowia i kolejnych lat w szczêœciu
rodzinnym.
Ryszard Œwierczewski
foto: Wies³aw Soko³owski

Maria i Jan Aleksiejuk

Miros³awa i Miko³aj Kie³baszewscy

Anna i Piotr Konachowicz

Walentyna i Leonard Kulikowscy

Maria i Bazyl Nigierewicz

Nina i Bazyl Ostapczuk

Zofia i Miko³aj Piekutin

Józefa i Boles³aw Rzewuscy

Anna i Jan Zielinko
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Kleszczele - „Pomys³ na biznes”
Przygodê z wyrobami winiarskimi zacz¹³em w wieku oko³o 15 lat, kiedy zacz¹³em pielêgnowaæ stary winogron rosn¹cy u dziadków na wsi. Aby
zrobiæ z niego dobre wino musia³em
dos³adzaæ nastaw, poniewa¿ w naszym
klimacie same owoce nie wytwarzaj¹
odpowiedniego poziomu cukru. Dlatego te¿, od razu gdy mój ojciec za³o¿y³
pasiekê w 2004 r., pomyœla³em o dos³adzaniu wina miodem zamiast cukrem, a nastêpnie o przygotowaniu
samego miodu pitnego, który zreszt¹
bardzo lubiê. Zacz¹³em wtedy poszerzaæ swoj¹ wiedzê o historii i produkcji miodów pitnych, szczególnie tych z
dodatkiem soków owocowych, poniewa¿ w gospodarstwie, gdzie znajduje
siê nasza pasieka, uprawiamy m.in.
czarn¹ porzeczkê i stare odmiany jab³ek. Do wykonania pierwszych nastawów miodu pitnego z dodatkiem
soku z jab³ek i czarnej porzeczki pos³u¿y³em siê wiekowymi recepturami
spisanymi m.in. przez dr Teofila Ciesielskiego w ksi¹¿ce pt. „Miodosytnictwo. Sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje” (Lwów, 1925). Autor
pisze w niej m.in., ¿e „Miody sycone,
owocami zaprawne, które dla krótkoœci zwaæ bêdziemy miodami owoco-

wemi, wyrównuj¹ drogim, szlachetnym
winom, jak malaga, madera itp. Tak
pod wzglêdem smaku, jakote¿ co do
korzystnego dzia³ania na organizm
nasz; s³usznem przeto jest, a¿ebyœmy
siê wyrobem ich gorliwiej jak dot¹d
zajêli. Tego rodzaju miody, dobrze
przyrz¹dzone, mog³yby stanowiæ wa¿ny artyku³ wywozowy dla kraju naszego, który tak w miód jak i w przeró¿ne
owoce tak dalece obfituje, ¿e w lata
urodzajne prawie za bezcen sprzedawaæ i jedno i drugie przychodzi”. Ju¿
pierwsze moje próby potwierdzi³y opinie Ciesielskiego, wiêc zacz¹³em po
cichu marzyæ o ma³ej wytwórni miodów pitnych na Podlasiu, ale studiowa³em wtedy w Warszawie wiêc namawia³em ojca, aby siê tym zainteresowa³. On nie by³ do tego pocz¹tkowo
optymistycznie nastawiony, ale poruszy³ w 2007 r. temat ewentualnej produkcji miodów pitnych na forum hajnowskiego Ko³a Pszczelarzy, gdy dyskutowano podczas jednego z posiedzeñ
o mo¿liwoœci powo³ania pszczelarskiej
spó³dzielni. Tak siê jednak nie sta³o, i

Trzy pytania…

… do Janusza Lipiñskiego
O odpowiedŸ na trzy pytania poprosi³em Janusza Lipiñskiego, znanego w pow. hajnowskim spo³ecznika, przedsiêbiorcê, a do tego mieszkañca i radnego gminy Czeremcha.
Jest to Pana pierwsza kadencja, jako radnego w Gminie
Czeremcha. Z jakim programem
startowa³ Pan, co obieca³ Pan wyborcom i co z niego zosta³o zrealizowane?
- Jeœli
chodzi o moj¹
skromn¹ osobê to niczego
konkretnego
wyborcom nie
obiecywa³em.
Jedynie mówi³em, ¿e
bêdê siê stara³ s³uchaæ ludzi i zrozumieæ ich problemy oraz nieœæ pomoc
w ich rozwi¹zywaniu.
To mi siê w pe³ni uda³o, bo w
kilku przypadkach by³em pomocny. W
ogóle to zaj¹³em siê sportem w naszej
gminie i na tej p³aszczyŸnie wszystko
siê krêci³o we w³aœciwym kierunku.
Pana spo³ecznikowskie dokonania dostrze¿one zosta³y równie¿ na szczeblu wojewódzkim.
- Przyjemna to by³a chwila, gdy
otrzyma³em zaproszenie na Galê „Aktywni i Gospodarni dla Dobra Podlasia”, a do tego jeszcze z podkreœleniem
– laureat. Tytu³ ten przyzna³a mi Kapitu³a Wyró¿nieñ portalu internetowego „Podlaski Bluszcz”.
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Dziêkujê wszystkim, którzy decyzjê Kapitu³y akceptuj¹, a oponentom
mówiê – róbcie wiêcej i zyskujcie laury.
PrzejdŸmy do pytania fina³owego – bêdzie Pan startowa³ w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych. Jeœli tak to, z jakiego ramienia i z jakim programem?
- Je¿eli chodzi o zbli¿aj¹ce siê
wybory, to nie podj¹³em jeszcze wi¹¿¹cej decyzji o kandydowaniu na radnego w gminie Czeremcha.
Muszê jednak podkreœliæ, i¿
mnie bardzo interesuje rozwój sportu
(pi³ki no¿nej i tenisa sto³owego) w naszej gminie.
Korzystaj¹c z nadarzaj¹cej siê
okazji pragnê podziêkowaæ Radzie
Gminy Czeremcha i Jerzemu Szykule,
wójtowi gminy za decyzjê odkupienia
terenu z boiskiem sportowym od kolei
w czasie dobiegaj¹cej koñca kadencji.
Chcia³bym byæ nadal pomocny
przy rozwoju naszej piêknej Czeremchy wnosz¹c pozytywn¹ energiê przy
podejmowaniu wa¿nych tematów dotycz¹cych rozwoju naszej gminy.
Dziêkujê za wypowiedŸ i
¿yczê by Pana plany siê ziœci³y.
(ars)

dopiero gdy po studiach wróci³em w
rodzinne strony zacz¹³em sam organizowaæ powstanie miodosytni. Du¿ym
impulsem do podjêcia siê tego zadania
by³o przyznanie mi za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania Puszcza Bia³owieska dotacji unijnej w wysokoœci
100 tys. z³., dziêki której zakupi³em niezbêdne wyposa¿enie miodosytni. Pocz¹tkowo myœla³em o uruchomieniu

ma³ej dzia³alnoœci w ramach nowych
przepisów, które mia³y wprowadziæ
u³atwienia w uzyskaniu pozwoleñ na
produkcjê dla ma³ych zak³adów. Ale
gdy okaza³o siê, ¿e wymagania odnoœnie warunków jakie powinny spe³niaæ
pomieszczenia i ich wyposa¿enie s¹
prawie takie same dla ma³ych jak i
du¿ych producentów, którzy nie maj¹
limitu produkcji, postawi³em na pe³n¹
opcjê, i tak powsta³a Miodosytnia Podlaska.
tekst i fot. Dawid Olesiuk

Poznaliœmy Mistrzów
Podlaskiej Agroligi 2014
Znaliœmy ich dot¹d jako firmê Da¿ynka 2011.Pani Gra¿yna Putkowska z
Rotek w gminie Drohiczyn oferowa³a robione w³asnorêcznie znakomite tradycyjne wêdliny oraz sery nadbu¿añskie - dojrzewaj¹ce, wêdzone i twaro¿ek.
Produkcja tych wyrobów jest kontynuowana. Teraz okaza³o siê, ¿e Gra¿yna i
Dariusz Putkowscy prowadz¹ rodzinne, 43-hektarowe gospodarstwo, nasta-

wione na produkcjê mleka. Stado 40 krów (z m³odzie¿¹ 55), trzymane w oborze
wolnostanowiskowej z bezpoœrednim wybiegiem na pastwisko, daje œrednioroczn¹ wydajnoœæ 8,5 tysi¹ca litrów mleka od krowy. W gospodarstwie pracuj¹
te¿ dwaj synowie (studiuj¹cy zaocznie). Obejœcie otoczone jest zadban¹ zieleni¹. Putkowscy bêd¹ teraz reprezentowaæ nasze województwo w krajowym
finale Agroligi. ¯yczymy im sukcesu.
Firm¹ rodzinn¹ jest równie¿ PHU Gama z Wysokiego Mazowieckiego,
która wygra³a fina³ wojewódzki Agroligi w kategorii firm. Gama za³o¿ona 22
lata temu przez Krystynê i Tadeusza Szepietowskich obs³uguje sektor gospodarstw mleczarskich, produkuj¹c urz¹dzenia do udoju mleka, roboty paszowe, wozy paszowe, owijarki samoza³adowcze, rozrzutniki obornika ze sterownikami, myjnie automatyczne. Obecnie dzia³a ju¿ na terenie ca³ej Polski, wychodz¹c równie¿ na rynki zagraniczne. Synowie zajmuj¹ siê tworzeniem nowych technologii i konstrukcji w bran¿y.
Gamie równie¿ ¿yczymy krajowych laurów.
W kategorii Rolnicy pierwszymi wicemistrzami zostali Bo¿ena i Adam
Aramowiczowie ze wsi Pi¹tak w gminie Suchowola, drugim wicemistrzem
Bogus³aw Tyczkowski ze wsi Pó³koty w gminie Sejny.
W kategorii Firma tytu³ wicemistrzowski uzyska³o PHU Marpasz Marka
Zabielskiego z Korytek w gminie Jedwabne.
(Wies³aw Pietuch)
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Letnie koncerty
w Starym Dworze
W upalne lato najlepiej jest
nad wod¹. Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Gminny
Oœrodek Kultury w Narewce (powiat hajnowski) w niedzielne popo³udnia urz¹dza letnie koncerty w
Starym Dworze w piêknym amfiteatrze na brzegu jeziora Siemianówka.

orzeŸwiaj¹ce powietrze by³o wieczorem! Wyczuwa³o siê oddech
jeziora i zapach sosen z pobliskiego lasu. A piêkne melodie rozchodzi³y siê daleko po okolicy.
Od godziny 17 koncertowa³y dwa wokalno-muzyczne zespo³y:
„Biesiada Show -- covery” z Lublina (na zdjêciu) i „Narwa” z

Taka impreza odby³a siê miêdzy innymi w niedzielê, 20 lipca br.
Nad wod¹ wypoczywa³o bardzo
du¿o ludzi miejscowych i przyjezdnych. Przyjechali przede wszystkim
mieszkañcy Hajnówki i Bia³egostoku. Auta nie mieœci³y siê na parkingach. Niektórzy maj¹ tu swoje
domki-dacze. Jeszcze inni na brzegu i w cieniu sosen rozbili namioty.
Wiele osób opala³o siê na pla¿y i
k¹pa³o. Po jeziorze p³ywa³y szybkie ³odzie motorowe i ¿aglówki.
Kupiæ mo¿na by³o napoje ch³odz¹ce, piwo i lody. Lipcowy upa³ tu
nie dokucza³. A jakie przyjemne

Narwi. Koncert „Biesiady” by³ najd³u¿szy -- trwa³ oko³o trzech godzin. Piêkna solistka zespo³u Magdalena œpiewa³a popularne piosenki polskie, angielskie i ukraiñskie.
Wszystkim siê podoba³y. By³o przyjemnie i weso³o. Przy niektórych
melodiach tañczy³y ³adne m³ode
dziewczyny i zgrabne mê¿atki w
stroju bikini. By³a to równie¿ okazja potañczyæ ma³ym dzieciom i
ich mamusiom.
Zapraszamy do Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów!
Tekst i fot.
Jan Cie³uszecki

W styczniu tego roku pierwszych goœci przyj¹³ restauracyjnohotelowy Dwór Bartnika w Narewce (powiat hajnowski). Znajduje siê on przy drodze wojewódzkiej 687 i w pobli¿u Puszczy Bia³owieskiej.
W piêtrowym piêknym budynku na parterze jest restauracja
„Carska Komnata” (z barem, kominkiem i tarasem), sala konferencyjna i izba edukacyjno-pszczelarska, a na wy¿szych piêtrach s¹ apartamenty z oryginalnym wystrojem oraz pokoje noclegowe (50 miejsc) z ³azienkami i w ka¿dym z nich
jest telewizor i internet.
Jest sala fitness i spa.
Atmosferê tworz¹ starannie dobrane kolory i piêkne meble. W sali restauracyjnej mo¿na obejrzeæ

ponad 50 obrazów z domowej kolekcji w³aœcicieli Dworu Bartnika,
pszczelarzy od lat prowadz¹cych
du¿e pasieki.
Przed Dworem Bartnika jest
du¿y ogrodzony plac, a na nim muzeum pszczelarstwa, parking, „
oczko wodne” z cichym wodospa-
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Nasz redakcyjny kolega, a zarazem zastêpca redaktora naczelnego, Janek Cie³uszecki, obchodzi piêkny jubileusz 70-tych urodzin. Zamieœci³ coœ na kszta³t spowiedzi ¿ycia, chocia¿ ¿yczymy mu jeszcze d³ugich,
zdrowych, twórczych lat.
Zespó³ Redakcyjny

Moje siedemdziesi¹t lat
Urodzi³em siê 8 sierpnia 1944
roku w Lewkowie Nowym (gmina
Narewka) w rodzinie ch³opskiej.
Do szko³y podstawowej uczêszcza³em w Lewkowie Starym. Ukoñczy³em j¹ w 1958 roku. Do liceum
ogólnoksztra³c¹cego doje¿d¿a³em do
Hajnówki. Po zdaniu matury w
1962 roku pracowa³em jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Narwi (powiat hajnowski).
Po roku pracy w szkole
wyjecha³em na studia do Bia³egostoku. Przy ul. Mickiewicza utworzone zosta³o dwuletnie I Studium
Nauczycielskie. Wybra³em kierunek
- filologia polska. Po ukoñczeniu
studiów przez piêæ lat uczy³em
dzieci i by³em kierownikiem kursu
dla doros³ych w zakresie szkoly
podstawowej w w Lewkowie Starym.
Zaproponowano mi pracê instruktora w Zarz¹dzie G³ównym
Bialoruskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego w Bia³ymstoku. Po
pó³tora roku by³em ju¿ instruktorem
w Zarz¹dzie Wojewódzkim TPP-R
(pani sekretarz ZW zaproponowa³a mi wiêksz¹ ga¿ê).
W 1970 roku redaktor naczelny tygodnika ”Niwa” zaproponowa³ mi etat w tej redakcji (od
1958 roku by³em terenowym korespondentem „Niwy”). W tej redakcji pracowa³em jako redaktor i
starszy redaktor do chwili wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. W czasie jego trwania skierowano mnie do wzmocnienia zespo³u redakcyjnego „Gazety
Wspó³czesnej” (studiowa³em zaocznie i w 1977 roku obroni³em pracê magistersk¹ na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego) i w tej redakcji zosta³em
do czasu a¿ przeszed³em na rentê.

Dwór Bartnika zaprasza
dem, atrakcyjny
plac zabaw dla
dzieci, altanka, a
tak¿e s¹ miejsca
na grill lub ognisko. Oœrodek ten
to wymarzone
miejsce odpoczynku i relaksu.
W restauracji „Carska Komnata” mo¿na zamówiæ tradycyjne

Zaczê³y ukazywaæ siê „Wieœci Podlaskie” i postanowi³em pisaæ
do tego dwutygodnika. Manowano
mnie na zastêpcê redaktora naczelnego „WP” i tak trwa ju¿ kilkanaœcie lat.
Obecnie mieszkam w swojej
rodzinnej wsi
Lewkowo Nowe i pe³niê
funkcjê so³tysa tego so³ectwa
(przedtem przez cztery lata
by³em radnym gminy Narewka).
W tym roku uczestniczy³em w plebiscycie redakcji regionalnej „Gazety Wspó³czesnej” i zaj¹³em trzecie miejsce wœród najlepszych so³tysów. Mam ³atwy dostêp do informacji w gminie i w powiecie.
Piszê artyku³y i robiê zdjêcia do
”Wieœci”. Gazeta jest poczytna w
powiatach bielsko-podlaskim i hajnowskim.
W tym roku szczêœliwie doczeka³em 70 urodzin. Ten czas jak
rzeka, jak rzeka p³ynie. Nie szkoda minionych lat, gdy mam ¿yczliwych i sympatycznych redakcyjnych kolegów.
Jan Cie³uszecki
regionalne potrawy oraz potrawy z
najwy¿szej jakoœci miodem . Oferuje ona m. in. wêdliny w³asnego
wyrobu, zupê soljankê, sztukê miêsa w sosie borowikowym, karkówkê w pomadzie z miodem, czebureki, comber z sarny i deser „Dusza carycy”. Restauracja jest czynna codziennie.
W Dworze Bartnika w Narewce by³ organizowany prawos³awny bal sylwestrowy i inne imprezy okolicznoœciowe, wieczorek
taneczny emerytów z Narewki i z
Hajnówki.
Jan Cie³uszecki
(tekst sponsorowany)
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XVIII Dni Kleszczel
Boiska popularnego „Orlika”
nie zawsze zosta³y umiejscowione
zgodnie z potrzebami œrodowiska. W
wielu (smutne) przypadkach na bezludziu, gdzie m³odzie¿y nie ma, a œrodowisko starzeje siê i nie jest zainteresowane rekreacj¹ i sportem.
Nie wszêdzie jednak tak jest. W
ma³ym miasteczku Kleszczele „Orlik”
têtni ¿yciem, Sta³o siê to prawdopodobnie za spraw¹ powo³ania odpowiedniej osoby na stanowisko pani Ilony Pukalewicz animatora sportu kompleksu boisk w Kleszczelach.
Oto, co mówi o swojej pracy
Pani Ilona.
- Pracujê tu i spe³niam swoje

„Orlik” têtni¹cy ¿yciem
zawodowe marzenia ju¿ drugi sezon.
Z zawodu jestem absolwentk¹ Akademii Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej, kierunek wychowanie
fizyczne
Zadowolona jestem, ¿e uda³o mi
siê stworzyæ program w wyniku, którego tutejsze obiekty têtni¹ ¿yciem.
Cieszê siê, ¿e z naszych obiektów do
sportu, rekreacji i wypoczynku korzysta tak wiele osób.
Organizujemy szereg imprez w
wielu dyscyplinach. Nawet próbujemy
zachêciæ m³ode dziewczêta do uprawiania gimnastyki sportowej, daj¹c im
pokazy tej dyscypliny.
Co ciekawe by wzi¹æ udzia³ w

naszym programie dzieci czêsto przychodz¹ z rodzicami, a nawet dziadkami, którzy te¿ na miarê swych mo¿liwoœci próbuj¹ jeszcze wykazaæ sw¹
kondycjê fizyczn¹.
Nie sposób te¿ nie wspomnieæ
o maluchach, którzy nie zaznali jeszcze bakcyla sportu, a przychodz¹ wraz
z rodzicami, by kibicowaæ innym i pogryzmoliæ kred¹ ma udostêpnionych
trotuarach oœrodka.
Poza mieszkañcami na naszych
obiektach wiele czasu spêdzaj¹ turyœci, którzy odwiedzaj¹ nasz gród.
Mam satysfakcjê z tego, co
dzieje siê w ¿yciu sportowym naszej
miejscowoœci i gminy.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów tak w ¿yciu zawodowym jak i pedagoga sportu.
Ryszard Œwierczewski
foto Wies³aw Soko³owski
„I TAM ¯YWUÆ LUDZI”
Kuraszewo to dziœ du¿a wieœ
we wsi Czy¿e o bogatej historii. Bowiem tereny wokó³ Kuraszewa zaludnione by³y ju¿ w staro¿ytnoœci.
Œwiadcz¹ o tym dwa du¿e kurhany z
okresu wp³ywów rzymskich (IV-V
w.n.e.) zwane „zamczyskiem”. Z XIXII w. pochodzi zaœ cmentarzysko

szkieletowe. Pierwsze wzmianki w
dokumentach drukowanych pojawiaj¹
siê w 1576 r. Wieœ liczy³a wówczas
60 w³ók, mia³a dwa m³yny wodne oraz
dwie karczmy. W 1775 Kuraszewo liczy³o 68 domów i zamieszkiwa³o 298
mieszkañców, ponad sto lat póŸniej ju¿
129 domów zamieszkiwa³o 876 osób.
W 1868, na lokalnym cmentarzu wybudowana zosta³a cerkiew prawos³awna pw. œw. Antoniego Pieczerskiego.
W trakcie I wojny œwiatowej, w 1914
czêœæ mieszkañców uda³a siê na bie¿eñstwo uciekaj¹c przed zbli¿aj¹cymi
siê wojskami niemieckimi. We wsi
pozosta³o tylko kilkanaœcie rodzin, pu-
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Kuraszewo
ste domy zajêli Niemcy. Po powrocie
z uchodŸctwa w 1923 r. w Kuraszewie mieszka³o 545 prawos³awnych
Bia³orusinów, niewiele ponad po³owa
przedwojennej populacji. Ciekawostk¹
jest równie¿ fakt, i¿ w latach 1935- 37
w cerkwi w Kuraszewie s³u¿y³ o.Serafim Szachmuæ, zaliczony do grona
œwiêtych Cerkwi
Bia³oruskiej.
Wieœ ta
le¿y na Podlaskim Szlaku Kulturowym „Drzewo i Sacrum”
opracowanym
przez Zwi¹zek
M³odzie¿y Bia³oruskiej. I to w³aœnie w Kuraszewie 13 lipca 2014
r. odby³ siê drugi w tym sezonie a trzydziesty ósmy licz¹c od pocz¹tku, czyli
od 2009 roku bia³oruski festyn cyklu
„I tam ¿ywuæ ludzi”. W miejscu gdzie
od zawsze t³umnie ludzie œci¹gali – na
³¹ce przy mleczarni pod zielonym namiotem wyst¹pi³y zespo³y œpiewacze
z gminy Czy¿e: pe³ne si³ i energii NIEZABUDKI z Kuraszewa, ZBUCZANKI, CZY¯OWIANIE, oraz
WIERASY. Na scenie pod wieczór
zagra³y równie¿ instrumentalnie DEKADA BAND z Bia³egostoku z now¹
wokalistk¹, HAY z Bia³egostoku oraz
ART.PRONAR z Narwi. A na zakoñczenie tego niedzielnego upalnego dnia

zabawa z zespo³em
METRO z Hajnówki.
Podczas festynu nie mog³o zabrakn¹æ kramiku
muzealnego z literatur¹ bia³orusk¹ i rêkodzie³em ludowym. Nie mog³o
równie¿ zabrakn¹æ
konferansjerek Marioli German oraz Pauliny PawluczukKoœko, które niezmiennie s¹ z nami od
2005 roku.
ORGANIZATOR: Muzeum i
Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce
PARTNER: Urz¹d Gminy w
Czy¿ach / Gminny Oœrodek Kultury
w Czy¿ach
Festyn realizowany jest dziêki

dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
A.Tichoniuk

Zapraszamy serdecznie na
kolejny festyn z cyklu I TAM
¯YWUÆ LUDZI - w dniu 9 sierpnia br. doSiemianówki (gm.Narewka).

Bia³owie¿a Forest œwiatowym
dziedzictwem Cd. ze str. 1
- Doœæ apokaliptyczna wizja.
Ekolodzy strasz¹ widokiem setek
hektarów pustych po³aci z tysi¹cami
pniaków. Pan przywo³uje setki hektarów uschniêtych, po¿artych przez
szkodniki, suchych drzew. Oba obrazy s¹ ma³o sympatyczne.
- I do obu – mam nadziejê – nie
dojdzie. Myœlê, ¿e z roku na rok zbli¿amy siê do consensusu w sprawie
ochrony przyrody, szczególnie w sprawie ochrony lasów. Ja jestem za stoso-

waniem prostej zasady: zostawiæ w spokoju przyrodê tam gdzie to jest mo¿liwe – ingerowaæ tam, gdzie to konieczne.
- My leœnicy z Puszczy Bia³owieskiej staramy siê tak w³aœnie postêpowaæ. Awans ca³ej Puszczy do najcenniejszego obszaru wspó³czesnego œwiata mo¿e œwiadczyæ, ¿e idziemy œrodkiem drogi. I postarajmy siê nie zbaczaæ – w ¿adn¹ stronê.
Rozmawia³ Edmund Burel
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Sprzedam ponton 2-osobowy z 2 wios³ami i 2 kamizelkami
ratunkowymi. Cena do uzgodnienia. Tel. 791 158 081
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