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Zgodzi się z tym zapewne 
duża część z nas. Jednak znajdą 
się też wątpiący, zmęczeni ciągłymi 
bezefektownymi rozmowami. Cho-
ciaż słowa stanowią tylko połowę 
sukcesu. Ważne natomiast, aby za 
nimi szły działania praktyczne, zmie-
rzające do osiągnięcia optymalnego 
stanu społeczno-gospodarczego, 
zadowalającego każdą ze stron za-
angażowanych w dyskusje na temat 
puszczy. Jak ukazuje rzeczywistość, 
nie jest to proste. Od wielu lat Pusz-
cza Białowieska pozostaje żywym 
tematem w przestrzeni publicznej 
nie tylko w skali regionu, ale także 
w kraju i Europy. Ścierają się w niej 
sporne stanowiska, co do ochrony 
oraz użytkowania tego unikalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, w oto-
czeniu którego funkcjonujemy. Stała 
się tematem globalnym, nie bez 
powodu – Puszcza Białowieska to 
naturalny unikat, skrywający w sobie 

O Puszczy Białowieskiej 
warto rozmawiać ...

szereg wartości natury ekologicznej, 
społecznej oraz estetycznej. 

4 lipca w Białymstoku miała 
miejsce kolejna debata poświęco-
na sytuacji Puszczy Białowieskiej. 
Odbyła się ona w ramach Klubu 
Obywatelskiego pod hasłem „Okrą-
gły stół wokół Puszczy Białowieskiej 
i programu dotyczącego rozwoju sa-
morządów leżących na jej terenie”. 
Inicjatorem spotkania był Robert 
Tyszkiewicz, poseł na Sejm RP. 
Uczestniczyli w niej samorządowcy, 
mieszkańcy, przedstawiciele środo-
wisk naukowych. Wśród wiodących 
panelistów byli: profesor Marek Ko-
narzewski, Włodzimierz Pietroczuk 
radny Sejmiku Województwa Pod-
laskiego, Andrzej Skiepko zastęp-
ca Burmistrza Miasta Hajnówka, 
Mirosław Stepaniuk były dyrektor 
Białowieskiego Parku Narodowego, 
Sławomir Droń (mieszkaniec Bia-
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Pierwsze wzmianki o Rajsku 
pochodzą z 1523 roku. Ta prawie 
500 letnia wieś w gminie Bielsk 
Podlaski decyzją SS- Standarten-
führera Wernera Fromma – dowód-
cy Policji i  SD na okręg białostocki 
miała zostać na zawsze wymazana 
z ludzkiej pamięci, miał z niej nie 
pozostać kamień na kamieniu. 

Była to kara za ostrzelanie 
niemieckiego samochodu osobo-
wego i zabicie dwóch Niemców 
i kobiety. 

16 lipca 1942 roku o świcie 
wieś została otoczona przez SS, 
Gestapo i Wermacht. Akcją pa-
cyfikacyjną dowodzili: komisarz 
powiatowy z Bielska – Thubenthal, 
komendant obwodowy żandarme-
rii – por. Rehne i lokalny dowódca 
policji porządkowej – Franz Lampe. 
Mieszkańcy zostali spędzeni na 
plac przed cerkwią. Odczytano im 
napisany po białorusku rozkaz 
Fromma o pacyfikacji wsi. Po kilku 

Rajsk W rocznicę bestialskiej masakry
godzinach dokonano ich selekcji. 
Młodzież w wieku 14 – 16 lat oraz 
młode dziewczęta stanowiły pierw-
szą grupę. Przewieziono ich najpierw 
do Bielska a następnie wywieziono 
na roboty do Niemiec. Drugą grupę 

stanowili mężczyźni powyżej 16 
roku życia oraz te kobiety, których 
mężów lub synów nie było we wsi. 

Tych odprowadzano po 10 osób ok. 
300 metrów od wsi i rozstrzeliwano, 
a ciała zabitych i rannych wrzucano 
do dołów służących do przecho-
wywania ziemniaków. W sumie 
rozstrzelano 149 osób. Pozostałe 

osoby podzielono na dwie grupy 
i wywieziono w okolice Brańska 
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8 czerwca br. w Gospodar-
stwie Agroturystycznym w Kory-
cinach, gmina Grodzisk, odbyła się 
impreza promocyjna „VIII Nadbu-
żańskie Ziołowe Spotkania” zor-

Ziołowe spotkania w Korycinach
ganizowana przez Lokalną Grupę 
Działania „Tygiel Doliny Bugu”.

Imprezę rozpoczeło tradycyjne 
nagrodzenie zasłużonych zbieraczy 
ziół z Podlasia. Wyróżnienia otrzy-
mali: Grzegorz Solaniuk, Tadeusz 
Bojar oraz Jan Kwalik. Zorganizowa-
no kilka konkursów, m.in. kulinarny 
ziołowy przysmak. Można było się 
sprawdzić w szybkości zbierania ziół 
i poszukać kwiatu paproci. Liczni 
wystawcy promowali regionalne 
produkty (w tym ekologiczne) oraz 
ludowe rękodzieło. Zorganizowany 
został także punkt informacyjno-
-promocyjny. 

Pod patronatem “Wieści”
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Kukają już 45 lat

Relacja z jubileuszu na naszej stronie internetowej i w następnym numerze Wieści.

Pogoda 2 lipca nie sprzyjała 
imprezom plenerowym. Zimny wiatr 
i opady deszczu sprawiły, iż początek 
XI Festynu Rodzinnego zapowiadał 
organizacyjną klapę. Pod paraso-
lami I brezentowym zadaszeniem 
zgromadzili sie goście i nieliczna 
publiczność, jednak im dalej, tym 
liczba uczestników zwiększała się 
i pod koniec dnia nad zbiornikiem 
wodnym Otapy – Kiersnówek zgro-

Pod patronatem “Wieści”

Festyn Rodzinny Otapy – Kiersnówek
madziło się ich całkiem sporo. 

Festyn rozpoczął sie tradycyj-
nie. Najpierw msza w Kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Maryii Pan-
ny w Brańsku, następnie poświęcenie 
wody w Zbiorniku i wręczenie nagród 
najlepszym uczniom, absolwentom 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Ten publiczny sposób honorowania 
najlepszych uczniów osiągających 
nie tylko dobre wyniki w nauce ale 

i zaangażowanych społecznie, od lat 
polecamy szefom innych samorzą-
dów, ale niewielu z nich chce z tego 
pomysłu brańskich samorządowców 
skorzystać. A zupełnie inną rangę 
ma ta sama nagroda, ten sam dy-
plom wręczony przed społecznością 
szkoły a inny na forum publicznym 
gminy. To niezwyczajne przeżycie dla 
uczniów i ogromna satysfakcja dla 
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GMINA HAJNÓWKA

W dniu 9 
czerwca 2017r w budynku Cen-
trum Etnograficzno - Ekumeniczym 
w Dubinach odbyła się uroczy-
stość wręczenia odznaczeń dla 
par małżeńskich obchodzących 
jubileusz Złotych Godów. Medale 
za Długoletnie Pożycie małżeńskie 
jubilatom z Gminy Hajnówka, które 
są przyznawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła 
Wójt Gminy – Lucyna Smoktunowicz.

Wójt Gminy Lucyna Smoktu-
nowicz przywitała zgromadzonych 
gości oraz wygłosiła przemówienie 
kierowane do jubilatów, w którym 

Jubileusz Złotych Godów w Gminie Hajnówka

podziękowała za wzór ich pięknej 
miłości i długoletniego trwania 
w związku małżeńskim.

Wydarzenie odbywało się 
w niezwykłej podniosłej i rodzinnej 

atmosferze. Zebrani na miejscu 
jubilaci oraz ich rodziny wspólnie 
cieszyli się z rocznicy złotych godów.

Oficjalna część zakończyła 
się wspólnym toastem za zdrowie 

jubilatów. Uroczystości towarzy-
szył koncert w wykonaniu zespołu 
dzieci i młodzieży z Zespołu szkół 
w Dubinach.

Pary odznaczone Medalem 

za długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przez Prezydenta RP
• Maria i Bazyl Panasiuk
• Helena i Piotr Siegień
• Nadzieja i Jan Trofimiuk
• Anna i Teodor Wróblewski
• Nina i Grzegorz Karpiuk
• Eugenia i Eugeniusz Korolko
• Luba i Anatol Łojewski
• Maria i Paweł Jałoza
• Wiera i Mikołaj Janowski
• Zenaida i Dymitr Frankowski
• Walentyna i Grzegorz Cho-

maciuk

Autor: O. Niczyporuk 

„V Piknik Rodzinny” w Zespole 
Szkół w Dubinach upłynął pod zna-
kiem dobrej zabawy, wielu wzruszeń 
i interesujących konkurencji dla całej 
rodziny. Celem tego przedsięwzięcia 
było przede wszystkim stworzenie 
przestrzeni do wspólnej zabawy ro-
dziców i ich dzieci. Nauczyciele stali 
się koordynatorami działań, które 
uczyły mądrego wykorzystania wol-
nego czasu, profilaktyki zdrowotnej, 
rozwijały zainteresowania.

Na piknikowej scenie, rodzice 
i zaproszeni goście, mogli podzi-
wiać popisy taneczne, wokalne 
i aktorskie dzieci. Piknik rodzinny 

to oczywiście sposób na 
przekonanie wszystkich 
do zdrowego stylu życia. 
Każdy uczestnik mógł 
też podarować drugie 
życie książce i otrzymać 
ulotkę propagującą życie 
bez używek. Każdy mógł 
też zatańczyć Zumbę 
i zachwycić się gimna-
styką na trampolinach. 
Również na strzelnicy 
można było wykazać się celnością 
i pewną ręką. Na szczególną uwagę 
zasługiwało stanowisko degustacyj-
ne ciast upieczonych przez rodziców 

Pomysł na rodzinne świętowanie – piknik rodzinny!

W dniu 23 czerwca 2017 roku 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej w Nowokorninie. W uroczy-
stości oprócz uczniów udział wzięli 
nauczyciele oraz rodzice. Hono-
rowymi gośćmi wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Hajnówka mgr Lucyna 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W NOWOKORNINIE
Smoktunowicz oraz Dzielnicowy 
Gminy Hajnówka st. asp. Marek 
Klimuk. Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Dyrektor placówki mgr Ewa 
Moroz przywitała zaproszonych 
gości, pracowników szkoły oraz 
uczniów. Szczególne słowa uznania 

skierowała do rodziców, dziękując 
za okazane wsparcie i zaangażo-
wanie. W swoim wystąpieniu Pani 
Dyrektor podziękowała wszystkim 
za całoroczną pracę. Gratulowa-
ła młodzieży wyników w nauce 
wręczając nagrody najlepszym 
uczniom, a także życzyła słonecz-

nych i bezpiecznych wakacji. 
Nie zabrakło także części arty-

stycznej, przygotowanej przez chó-
rek uczniowski działający w szkole 
pod kierownictwem pani Marii 
Paszko. 

Na zakończenie przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego 

podziękowali nauczycielom za ich 
wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu 
pedagogicznemu, pracownikom 
szkoły, zaproszonym gościom, kole-
żankom oraz kolegom słonecznych 
i pięknych wakacji. 

 Ks. mgr Jan Kazimiruk

naszych uczniów. W tym roku ogło-
siliśmy konkurs o tytuł: „ Mistrza 
Domowych Wypieków.” Wszystkie 
ciasta były tak smaczne, że każde 
zasługiwało na laur doskonałości. 

Mieliśmy też propozycję 
dla tych, którzy chcieli 
zrobić najzdrowszą i na-
japetyczniejszą kanapkę. 
Przez cały czas trwania 
pikniku działał punkt 
krwiodawstwa. Można 
było obejrzeć prezenta-
cje przygotowane przez 
służby: Straż Graniczną 
i Pogotowie Ratunko-
we. Również dumnie 

reklamowały się wioski tematyczne: 
Wioska Bulwy - Lipiny i Wioska 
Małego Osocznika - Dubiny. Dzieci 
świetnie bawiły się na dmuchanym 

zamku, puszczały olbrzymie bańki, 
zajadały się lodami i watą cukrową. 
Pogoda dopisała, więc też humory 
nie opuszczały rodzin, które ze-
chciały skorzystać z naszej oferty. 
Piknik zakończyła gospodyni pikniku, 
Pani Dyrektor Alina Ginszt, która 
podziękowała wszystkim za udział 
w tej szkolnej imprezie i wręczyła 
nagrody tym, którzy wzięli udział 
w konkursach zorganizowanych 
przez organizatorów „V Pikniku 
Rodzinnego”.

Autor: Monika Michaluk
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ich rodziców. Ponownie zachęcamy, 
Wójtowie, Burmistrzowie i Starosto-
wie korzystajcie z dobrych pomysłów. 
To się napewno wam opłaci, a wy-
bory tuż, tuż.

Po tej wspaniałej części impre-
zy nadszedł czas na gry i zabawy 
oraz rozrywkę. Najmłodsi mieli do 
dyspozycji wesołe miasteczko, gry 

GMINA CZEREMCHA

Pogoda wyjątkowo dopisa-
ła – gorące, jaskrawe, letnie słońce 
skłoniło wielu mieszkańców Stawiszcz 
do wyjścia z domów i przyjścia pod 
miejscowy dom kultury. Zaimprowi-
zowana, plenerowa widownia okazała 
się za mała. Wielu widzów stanęło 

I tam żywuć ludzi
Niedziela w Stawiszczach

wokół. Obok domu kultury, na sto-
iskach można było kupić białoruskie 
wydawnictwa, a nawet lody. Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Barbara 
Kuzub-Samosiuk i pomysłodawca tej 
cyklicznej imprezy, Tomasz Tichoniuk, 
dyrektor hajnowskiego Muzeum 

i Ośrodka Kultury Białoruskiej powitali 
zgromadzonych widzów. Jak zwykle 
wystąpiły zaproszone zespoły muzycz-
no-śpiewacze, kultywujące rodzimy 
folklor białoruski i ukraiński – takie 
bowiem gwary pogranicza tu spoty-
kamy. Wymieńmy więc artystów nie-
dzielnego koncertu.”Wólczanki” z Wólki 
Terechowskiej, Patrycja Siemiacka, 
”Metro” z Hajnówki, ”Kalinka” z Białe-
gostoku, ”Retrobeats” z Hajnówki i „Art 
Pronar” z Narwi. Gościem imprezy był 
interesujący zespół z Wysokiego na 
Białorusi. Konferansjerem koncertu był 
Jan Karczewski. Były i wspólne spiewy, 
a nawet tańce. Na widowni widzieliśmy 
gospodarza gminy Czeremcha, wójta 
Michała Wróblewskiego.

Cykl imprez „I tam żywuć ludzi” 
(w Stawiszczach był to kolejny, 60 
koncert) wpisuje się w ogólnoeuro-
pejską tradycję kultywowania historii 
i kultury „małych ojczyzn”. Pomysł 
Tichoniuka trafiony w dziesiątkę.Na-
leżałoby rozważyć dokumentowanie 
etnograficznych zaśpiewów bowiem 
czas płynie nieubłaganie.           (piw)

Więcej zdjęć na stronie 
www.wiescipodlaskie.eu

Pod patronatem “Wieści”

Festyn Rodzinny Otapy – Kiersnówek

Cd. ze str. 1

Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu.

i zabawy z animatorami, dorośli 
mogli skosztować przysmaków 
regionalnej kuchni i upiec kiełbaskę 
przy ognisku.

Padający deszcz nie zniechęcił 

fanów zespołów: Moment, Ostrow-
scy-Band oraz gwiazdy wieczoru 
zespołu Exaited. Imprezę zakończyła 
zabawa pod chmurką prowadzona 
przez DJ KRISA.                        (wss)

Tylko 9 głosów zabrakło - a zdobyła ich 988 - Dorocie Kędra-Ptaszyń-
skiej aby wybory Wójta Gminy Boćki rozstrzygnęły się w pierwszej turze. 
Jej konkurenci otrzymali: Marek Antoni Łukaszewicz - 674 głosy, Adam 
Krół - 233, a na Mariusza Grzegorza Popławskiego zagłosowało 97 osób. 
W tej sytuacji mieszkańców gminy czeka druga tura. Odbędzie się ona 
w niedzielę 23 lipca. Wezmą w niej udział Dorota Kędra-Ptaszyńska i Marek 
Antoni Łukaszewicz. O głosy zabiegali m.in. podczas zawodów sportowo-
-pożarniczych w Andryjankach.                                                        (seb)

Boćki Będzie druga tura

Nie tylko ludzie cierpią po 
stracie najbliższych, bociany też. Ten 
na zdjęciu nie rusza się  z platformy 
na której było gniazdo,  spoglądając 
na resztki gniazda, które wichura 
strąciła na ziemię grzebiąc pod jego 
resztkami bocianią rodzinę.      (w)

Bociani los
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Ziołowe spotkania w Korycinach
Pod patronatem “Wieści”

 W części rozrywkowej wystą-
piły zespoły: Sąsiadeczki, Kalina, 
Polne Maki, Mielniczanie, Nowina, 
Żar. Z Ukrainy przybył zespół „Sta-
re Miasto” a gwiazdą wieczoru 

Cd. ze str. 1 był zespół „Preludium”. Imprezę 
zakończyła dyskoteka z Arturem 
Leszczyńskim.

Wiecej zdjęć: www.wiescipodlaksie.eu
(cec)

GMINA WYSZKI

Pod takim hasłem odbyły się 
18 czerwca w Topczewie uroczysto-
ści z okazji Święta Patrona szkoły ks. 
F. J. Falkowskiego i Gminno – Szkolny 
Dzień Rodziny. Obchody rozpoczęły 
się Mszą św., której przewodniczył 
proboszcz tutejszej parafii ks. kan. 

Paweł Anusiewicz. Czas przezna-
czony na homilię wypełnił montaż 
słowno – muzyczny w wykonaniu 
uczniów klasy drugiej i trzeciej, 
poświęcony rodzinie, sygnalizujący 
potrzebę dzielenia się obowiązkami 
i dostrzegania wzajemnych potrzeb. 
Po strawie duchowej wszyscy prze-
szli przed budynek szkoły, gdzie 
nastąpiło powitanie przez dyrektora 
Andrzeja Karpiesiuka zaproszonych 
gości, przyjaciół szkoły, sponsorów 
oraz zebranych. W swoim przemó-
wieniu dyrektor wyraził radość, że 
„w szkole rozwijane i pielęgnowane 
są prawdziwe wartości, jakie prze-
kazuje nam nasz patron: dobro, 
przyjaźń, piękno, oddanie i służbę 
innym”. Na zakończenie oficjalnej 
części uroczystości zostały złożone 

„Patron wspólny wzór – Rodzina wspólne dobro”
kwiaty i zapalone znicze przed po-
piersiem ks. F. J. Falkowskiego.

Nastąpił czas wspólnej za-
bawy. Rodziny mogły się wykazać 
swoją wiedzą i umiejętnościami 
w konkursie o patronie, konkursie 
plastycznym, w czasie pisania dyk-

tanda, w konkurencjach sportowych 
oraz w konkursie profilaktycznym 
przygotowanym przez GOPS.

W czasie całego dnia bezpłat-
nie można było korzystać z rozma-
itych atrakcji. W długiej kolejce ocze-
kiwali śmiałkowie chcący udowodnić, 
że potrafią zachować równowagę 
zamknięci w kulach pływających 
w basenie. Z dmuchanej zjeżdżalni 
dochodziły radosne okrzyki pędzą-
cych w dół milusińskich. Starsze 
dzieci mogły spróbować swoich sił 
w jeździe konnej, a wszyscy mogli 
przejechać się bryczką i z innej per-
spektywy zobaczyć znajome miejsca. 
Wielkie zainteresowanie wzbudzili 
strażacy rozstawiający sprzęt na 
boisku szkolnym. Każdy przez chwilę 
mógł poczuć się jak strażacy w akcji. 

Dzieci z wielkim zapałem próbo-
wały utrzymać węża gaśniczego 
i strumieniem wody przewrócić pa-
chołki. W konsternację wprowadziła 
wszystkich maszyna produkująca 
niezmierzone ilości piany, w której 
początkowo nieśmiało a później 
ochoczo nurkowały kolejne dzieciaki 
… i nie tylko. Piana ożyła. Miała wiele 
rąk, nóg, głów i jeden głos – głos 
radości i beztroski. Szczery śmiech 
i okrzyki entuzjazmu towarzyszyły 
również „deszczowi” zmywające-
mu pianę. Rodzice w mokrych, ale 
wciąż rozradowanych postaciach 
rozpoznawali swoje dzieci. Świeże 
powietrze i harce pobudzają ape-
tyt. Organizatorzy zadbali również 
o ten aspekt. Dla każdego dziecka 
był „ala hot dog”, dla starszych 
kiełbaska z grilla, dla wszystkich 
ciasto i napoje.

Na zakończenie pierwszej 
części obchodów Święta Patrona 

i Dnia Rodziny Dyrektor Szkoły wraz 
z Wójtem Mariuszem Korzeniew-
skim wręczyli nagrody wszystkim 
uczestnikom konkursów. Dyrektor 
Szkoły podziękował nauczycielom, 
pracownikom gminy i szkoły, rodzi-

com, dzieciom, motocyklistom, panu 
Jarosławowi Wyłuckiemu, panu Mi-
rosławowi Raciborskiemu, GOPS-owi, 
GCBK oraz przedstawicielom Ochot-
niczej Straży Pożarnej za wkład 
i przygotowanie festynu. Po części, 

w której dominowały atrakcje prze-
znaczone dla dzieci, przyszedł czas 
na wieczorną zabawę dla dorosłych. 
Dyskotekę pod chmurką prowadził 
dj.Desire. Nad Topczewem i okolicą 
unosiła się muzyka zespołów: Revox, 

Nexx Dance, Fortii, Sunset.
To był piękny dzień nie tylko 

ze względu na pogodę, ale przede 
wszystkim na radość wspólnego 
przebywania i wspólnej zabawy. 

Bożena Konobrocka 

Patronka naszej biblioteki, 
księżna Anna Jabłonowska słynęła 
z dobrego gustu i stylu. Jej suknie 
budziły uznanie wśród ówczesnych 
dam. Z okazji 289 rocznicy urodzin 
księżnej, Biblioteka i liderki projektu 
„Kreatywny czytelnik” zorganizowa-
ły spotkanie, poświęcone modzie 
w XVIII wieku oraz kreacjom tą modą 
inspirowanym. Do przeprowadzenia 
prelekcji i pokazu została zapro-
szona Ewa Cyngot, projektantka 
i rekonstruktorka strojów histo-
rycznych, rodowita siemiatyczanka. 
Pani Ewie towarzyszyła Jolanta 
Sztorc – miłośniczka mody dawnej, 
uczestniczka licznych spotkań i pik-
ników historycznych, która również 
zaprezentowała się w jednej ze 
swych zrekonstruowanych sukni. 

Ewa Cyngot jest nie tylko ce-
nioną rekonstruktorką, ale również 
projektantką ubioru współczesnego. 
Kreacje przez nią projektowane 
i szyte były pokazywane na poka-
zach mody w Polsce i za granicą. 
Pani Ewa zajmuje się projektowa-
niem i szyciem strojów dla piosenka-
rzy, aktorów, spikerów telewizyjnych. 
Wykonuje ubiory na zamówienia do 
teatrów i muzeów. Jej prace można 
znaleźć m.in. w publikacji „Ubiory na 
dworze króla Jana III Sobieskiego”. 

Siemiatycze

Z szykiem przez lata – analogia między modą dawną 
i współczesną, spotkanie z projektantką Ewą Cyngot

Podczas spotkania Ewa Cyngot 
opowiadała o tkaninach, wzorach, 
dodatkach do osiemnastowiecznych 
strojów, a także o sobie i swojej 

pasji rekonstruktorskiej. Padło wiele 
tajemniczych dla laików terminów, 
związanych z dawnym ubiorem 
- np. krynolina, broszowanie, anga-
żanty, bawety – które prelegentka 
w ciekawy i przystępny sposób 
przybliżyła zebranym. Prelekcji 
towarzyszyła ekspozycja koronek, 
materii, fiszbinów, z których powsta-
wały poszczególne części garderoby 
zamożnych dam. Bohaterka spotka-
nia opowiadała również o niezwykłej 
atmosferze i emocjach, towarzyszą-
cych rekonstruowaniu historycznych 
kreacji i uczestnictwu w imprezach 
organizowanych przez miłośników 
historii – o swoistych „podróżach 
w czasie”. Trzeba bowiem podkreślić, 
że każdy strój historyczny powstaje 
na podstawie uważnego analizowa-
nia mody określonej epoki, materia-
łów i wzornictwa, jakie ówcześnie się 
nosiło, każda suknia czy strój męski 
lub dziecięcy musi być wykonany 
zgodnie z zasadami, tak by był jak 
najbardziej zbliżony do oryginału.

Na zakończenie wieczoru, 
uczestnicy spotkania, w towarzy-
stwie „osiemnastowiecznych” dam, 
udali się na spacer ulicami miasta, 

wzbudzając duże zainteresowa-
nie przechodniów, którzy bardzo 
chętnie uwieczniali to spotkanie na 
zdjęciach.

Z wielką przyjemnością in-
formujemy Państwa, że Pani Ewa 
Cyngot złożyła propozycję założenia 
w Siemiatyczach stowarzyszenia, 
które zajęłoby się propagowaniem 
kultury, mody, obyczajów i kuch-
ni XVIII wieku, co w przyszłości 
pozwoliłoby Siemiatyczom zapre-
zentować się na ogólnopolskich 
spotkaniach rekonstrukcyjnych. 
Projektantka zadeklarowała swoją 
pomoc i poprowadzenie warsztatów 
rekonstruktorskich. Trudno chyba 
o ciekawszą propozycję dla miasta, 
które jest tak blisko związane i tak 
wiele zawdzięcza księżnej Annie 
Jabłonowskiej. Powstanie stowarzy-
szenia jest oczywiście uzależnione 
od zainteresowania mieszkańców 
miasta.

Bardzo liczymy na to, że sie-
miatyczanie zechcą wykorzystać 
tę wyjątkową okazję i do Biblioteki 
zgłoszą się panie i panowie, zainte-
resowani realizacją tej inicjatywy. 
Serdecznie zachęcamy!

Spotkanie sfinansowano z Bu-
dżetu Partycypacyjnego Miasta Sie-
miatycze 2017. 

Ewa Nowik 
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O Puszczy Białowieskiej 
warto rozmawiać ...

łowieży, Koalicja na rzecz Puszczy 
i ludzi). Całość dyskusji moderował 
Mateusz Gutowski. 

Padło w niej bardzo wiele 
istotnych, może czasami bardzo 
mocnych słów, wywołujących sporo 
emocji. Paneliści wyrażając swoje 
stanowiska podkreślali wyjątkowość 
obiektu oraz jego wpływ na spo-
łeczny, gospodarczy rozwój regionu, 
życie mieszkańców puszczańskich 
gmin. Ich głos i potrzeby należy 
uznać za priorytetowe w dążeniach 
do osiągnięcia kompromisu. Najwię-
cej kontrowersji wzbudza kwestia 
wycinki drewna, jego przeznaczenia. 

Wspólny głos samorządowców 
z powiatu hajnowskiego zabrali: An-
drzej Skiepko Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka, Mikołaj Pawilcz 
Wójt Gminy Narewka, Lucyna Smok-
tunowicz Wójt Gminy Hajnówka, 
Elżbieta Laprus Zastępca przewod-
niczącego Rady Gminy Białowieża. 
W swoich wypowiedziach podkre-
ślali przede wszystkim znaczenie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
Puszczy Białowieskiej, w którym 
człowiek zawsze pełnił kluczową 
rolę. W dyskusji podnosili kwestie:

- o utraconych dochodach 
przez samorządy gminne z podatku 
leśnego w związku z poszerzeniem 
obszarów chronionych w lasach 
gospodarczych w Puszczy Białowie-
skiej (brak jakiejkolwiek rekompen-
saty z tego tytułu),

- zaniechania prac ochron-
nych w momencie pojawienia się 
kornika, wynikające z niezrozumia-
łych decyzji Ministra Środowiska 
(zmniejszenie pozyskania drewna 
w 2009 roku ze 102 tys m3 do 
48,5 tys m3 w 2011r.); zbyt małej 

dostępności do drewna opałowego 
twardego i drewna budulcowego 
przez mieszkańców i przedsię-
biorców z powiatu hajnowskiego 
(przetargi przeprowadzane na 
ogólnodostępnych warunkach). 
Wiele rodzinnych firm drzewnych 
z powiatu musiała zamknąć swoją 
działalność, ze względu na duże 
koszty zakupu i transportu drewna 
z innych części Polski,

- niespełnionych obietnic ko-
lejnych rządzących o specjalnych 
programach i środkach dla obsza-
rów Puszczy Białowieskiej (przed-
wyborcze obietnice),

- desygnowania w 2017r. 
środków pieniężnych z Funduszu 
Leśnego (ponad 18 mln zł) na bu-
dowę, modernizację dróg leśnych 
ogólnodostępnych i dróg gminnych 
na terenie powiatu hajnowskiego, 
co bardzo cieszy samorządowców.

Na podsumowanie debaty 
Andrzej Skiepko zwracał uwagę, aby 
we wszelkich działaniach nie zapo-
minano o człowieku, który zawsze 
był związany z Puszczą. Uznał, iż do-
brym prognostykiem na przyszłość 
byłoby wybudowanie ścieżki rowero-
wej z Hajnówki do Białowieży wzdłuż 
drogi wojewódzkiej. Samorządowcy 
z powiatu hajnowskiego wspólnie 
stwierdzają, iż chcą Puszczy żywej 
i zielonej, a nie martwej i brązowej.

Sprawa Puszczy Białowieskiej 
okazuje się tematem niewyczer-
panym od dziesięcioleci. Każdego 
dnia docierają do nas nowe in-
formacje, a wraz z nimi kolejne 
pytania, wątpliwości. Nie ustajmy 
jednak w debacie! Cierpliwość oraz 
konsekwencja mają w tym swój 
znaczący udział.

Emilia Korolczuk
 

Cd. ze str. 1

Rajsk
W rocznicę bestialskiej masakry

i Bociek zakazując pod karą śmierci 
powrotu do wsi.

Wieś podpalono. Zniszczeniu 
uległy wszystkie domy i zabudo-
wania gospodarcze oraz zabytkowa 
cerkiew i cmentarna kaplica. Wy-
cięto drzewa i zniszczono studnie 
oraz wyrwano bruk z biegnącej 
przez wieś drogi. Kilka dni później 
zniszczono także pobliskie kolonie. 
Mieszkańców wysiedlono, a ok. 30 

– 50 zabudowań spalono.
Przed pacyfikacją Rajsk liczył 

98 gospodarstw. We wsi znajdowała 
się szkoła, młyn, wiatrak i cerkiew. 

Po 16 czerwca po ruinach hulał 
wiatr. Ale zamysł wymazania śla-
dów wsi nie udał się niemieckim 
okupantom. Po zakończeniu działań 
wojennych do wsi zaczęli powra-
cać jej mieszkańcy. Zamieszkali 
w ziemiankach i stopniowo odbu-
dowywali wieś; nigdy nie zapomnieli 
o okrutnej zbrodni i pomordowanych 
współmieszkańcach. 

W 1962 roku na miejscu 
zbrodni postawiono pomnik i płytę 

pamiątkową, a w 1971 otwarto 
Izbę Pamięci Narodowej, w której 
udokumentowano tragedię z 16 
czerwca 1942 roku. W Izbie znaj-

duje sie tablica z nazwiskami ofiar, 
fotografie i dokumenty, a wśród nich 
obwieszczenie Wernera Fromma.

W piątek, 16 czerwca 2017 r. 
mieszkańcy Rajska obchodzili 75 
rocznicę zbrodni niemieckich fa-
szystów. Po mszy, której przewod-
niczył biskup supraski (a wcześniej 
bielski) Grzegorz został poświęcony 
pomnik poświęcony ks. Stefanowi 
Iwankiewiczowi, długoletniemu 
proboszczowi parafii w Rajsku, 
a następnie zgromadzeni przeszli na 
miejsce rozstrzelania mieszkańców, 
gdzie odprawiono nabożeństwo za 
ich duszę. 

Uczestnicząca w uroczystości 
Barbara Phieler, pastor kościoła 

ewangelickiego z Niemiec powie-
działa m.in. “ Czuję w tym miejscu 
smutek i wstyd za zbrodnię, której 
dokonał naród niemiecki w Rajsku. 
Mówi się, że czas leczy rany, ale 
wiemy, że nie wszystko można wy-
baczyć. Pochylam głowę I składam 
hołd. Wiecznaja pamiat ofiarom.”

Raisa Rajecka, Wójt Gminy 
Bielsk Podlaski stwierdziła “Nie ma 
słów, które by mogły odtworzyć 
tragiczne wydarzenia 16 czerwca 
1942 r. 

Uroczystość zakończyło zło-
żenie kwiatów na tablicy i pod 
pomnikiem pomordowanych.

Wiesław Stanisław Sokołowski
(tekst wystąpienia Raisy Rajeckiej i więcej 

zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Cd. ze str. 1

Drodzy Miesz-
kańcy! Po raz kolejny 
możemy zawalczyć 
o realizację projek-

tów, kształtujących i rozwijających 
przestrzeń naszego miasta. Ruszył 
nabór projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018. Do podziału 
w budżecie miasta zarezerwowano 
144 tys. zł (120 tys. zł – projekty 
inwestycyjne, 24 tys. zł – projekty 
nieinwestycyjne). 

Pomysły należy zgłaszać od 
dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sekretariacie 
Urzędu Miasta Hajnówka w go-
dzinach pracy Urzędu lub przesłać 
pocztą do dnia 11 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.30. 

Formularz zgłoszenia dostęp-
ny jest na stronie internetowej www.
hajnowka.pl, w zakładce „Konsul-
tacje Społeczne” i w sekretariacie.

Wszelkie informacje na temat 
Budżetu Obywatelskiego 2018 są 
dostępne na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Hajnówka oraz na stronie interne-
towej www.hajnowka.pl.

BUDŻET OBYWATELSKI 
HAJNÓWKA 2018!

RUSZA NABÓR PROJEKTÓW!
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 Ręcznym tkactwem na kro-
snach zajmowały się babcia i matka 
Ireny Ignaciuk z Lewkowa Starego 
w gminie Narewka w powiecie haj-
nowskim. Obecnie godną następczy-
nią jest pani Irena. W jednym z do-
mowych pomieszczeń krosna stoją 
przez cały rok. Młoda gospodyni tka 
wąskie podłużne serwety (bieżniki), 
chodniki typu dywanowego, ozdobne 
nakrycia łóżka (kapy), piękne wzo-

Skarby tkackie Ireny Ignaciuk

W niedzielę, 25 czerwca br. 
w Masiewie Nowym w gminie 
Narewka (powiat hajnowski) odbył 
się po raz pierwszy w historii  tej 
puszczańskiej wsi białoruski festyn 
ph. „I tam żywuć ludzi”. W tym świą-
tecznym dniu oddano tu do użytku 
piękną świetlicę. Przyjechały zespoły 
artystyczne: “Biełyj ptach” z Mińska 
(Republika Białoruś), “Cegiełki” 
z Lewkowa Starego, “Narewczanki” 
z Narewki, “Metro” i Dawid Szymczuk 
band z Hajnówki, “Kalinka” z Białego-
stoku i “Art.Pronar” z Narwi. Imprezę 
otworzył, powitał wszystkich jej 
uczestników i życzył miłych wrażeń 
z koncertu Mikołaj Pawilcz, wojt gmi-
ny Narewka. Koncert trwał od go-
dziny 16 do 21 Konferansjerem był 
Jan Karczewski, nauczyciel języka 

białoruskiego w liceum w Hajnówce. 
 W ostatnią czerwcową nie-

dzielę piękne białoruskie, ukraińskie 
i rosyjskie melodie płynęły przez 
wieś. Na imprezę przybyło dużo 
ludzi. Byli to głównie mieszkańcy 
okolicznych bliższych i dalszych wsi. 
Oklaskiwano głośno występ każdego 
zespołu Na życzenie publiczności po-

Festyn w Masiewie Nowym

rzyste dywany i pracochłonne tzw. 
perebory. Jest w tym mistrzynią. 
Posiada uprawnienia do nauczania 
sztuki tkackiej i prowadzi warsztaty 
tkactwa artystycznego.

Warto dodać, że piękny dy-
wan wytkany przez Irenę Ignaciuk 
znajduje się w Centralnym Muzeum 
Tkactwa w Łodzi.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Zespół  “Cegiełki”

Zespół  “Narewczanki”

wtarzano piosenki, ktore najbardziej 
się spodobały. Przy niektórych melo-
diach młodzi tańczyli przed sceną na 
murawie. Panowała miła i serdeczna 
atmosfera. Było przyjemnie i wesoło. 
Po tym festynie na długo pozostaną 
w pamięci tutejszych mieszkańców 
wsi niezapomniane wrażenia.

 Podczas festynu w muze-
alnym kramiku można było kupić 
wydawnictwa w języku białoruskim 
oraz pamiątki i piękne wyroby ręko-
dzieła ludowego. 

 Organizatorami tej zabawowej 
imprezy pod gołym niebem było Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Narewce.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Bielskie Centrum szachowe
Ten tytuł winien przypaść 

Osiedlowymu, Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bielsku 
Podlaski, który od lat popularyzuje 
wśród społeczeństwa, a przede 
wszystkim młodzieży rozgrywki 
umysłowe. Królują wśśród nich 
szachy One skupiąję największą 
ilość miłośników tej gry, czego do-
wodem jest rozegrany w czerwcu br. 
Turniej Szachowy o Puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Do rozgrywek przystąpiły 
33 osoby w wieku 0d 7 do 70 lat, 
w których po ok.5 godz.gry zwyciężył 
Patryk Piotrowski. Na kolejnych 
czołowych miejscach uplasowali się: 
II - Dariusz Kuczyński, III - Dawid 

Brzozowski, IV - Jerzy Kokosz V 
- Samuel Antoszuk, VI - Mikołaj 
Jalinikie, ...

Zwycięzcom wręczono pu-
chary oraz nagrody, a pozostałym 
wszystkim uczestnikom upominki 
ufundowane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową.

Słowa uznania i podziękwania 
należą się organizatorom turnieju: 
Andrzejowi Dlużewskiemu kierują-
cemu Osiedowym Domem Kultury 
i sędziemu głównemu Włodzimie-
rzowi Hackiewiczowi, (sędzia sza-
chowy kat.II).                               ars

foto: Andrzej Dłużewski

Tegoroczne Dni Siemiatycz (8 
-9 lipca) rozpoczeły się na sportowo. 
W sobotę odbył się otwarty turniej 
siatkówki plażowej mężczyzn o Mi-
strzostwo Siemiatycz, w którym 
wzięło udział 6 drużyn. Rywalizację 
wygrała para Łukasz Litwinowicz 
i Tomasz Jakimczuk. Drugie miejsce 
zajęłą para Andrzej Moroz i Dawid 
Krot, a trzecie Mariusz Marciniuk 
i Adam Sadkowski.

W niedzielę rywalizowali “siła-
cze”. W siłowaniu się na prawą rękę 
wzięło udział ośmiu zawodników. 
Pierwsze miejsce zajął Marek Mona-
chowicz. Drugi był Patryk Szymaniuk 
a trzeci Vladislav Chumichev.

Miłośnicy sportów wodnych 
sprawdzali się w wyścigu rowerów 
wodnych i kajaków. Tę pierwszą 
rywalizację wygrała para Michał 
i Nadia Wittenbeck, drugie miejsce 
zajęli Krzysztof i Paweł Wittenbeck, 
a trzecie Stanisław, Marek i Piotr 
Kubeł.

W wyścigu kajaków zwyciężyli 
Krzysztof i Paweł Wittenbeck, którzy 
wyprzedzili Michała i Natalię Witten-
beck. Miejsce trzecie zajęli  Paweł 
i Gabrysia Zduniewicz.

Imprezy zorganizował Miejski 
Ośrodek Sportu I Rekreacji.

(sok)

Dni Siemiatycz

To była ostatnia największa 
budowa socjalizmu, nie dokońca 
udana, bowiem zrealizowano tylko 
jej część w postaci spiętrzenia wód 
rzeki Narew. W zamyśle zbiornik 
wodny Siemianówka miał stanowić 
rezerwuar wody pitnej dla Białego-
stoku. Końcówka lat siedemdziesią-
tych nie była najlepszym czasem na 
duże inwestycje. Kończyła się era 
wielkich gierkowskich inwestycji na 
dokończenie których zabrakło pie-
niędzy. Tak więc powstał zbiornik ale 
zabrakło już funduszy na planowany 
kanał łączący go z rzeką Supraśl. 
Pod budowę Zalewu wysiedlono kil-
ka wsi i wywłaszczono setki rodzin. 
Część z nich otrzymała mieszkania 
w Białymstoku i pobliskich miastach, 
dla innych postawiono bloki w Bon-
darach. Nic nie wyszło z planowa-
nych ośrodków wypoczynkowych.

Po latach różne są oceny tej 
inwestycji, podobnie jak całego 

okresu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Jedni potępiają wszystko 
w czambuł, inni, zauważając mi-
nusy, pamiętają także o rzeczach 
pozytywnych. Tak samo jest i z Za-
lewem Siemianówka. Dumny z jego 

24 czerwca w Leniewie w gmi-
nie Czyże odbył się “XIII Festyn 
KUPALINKA”.  Imprezę zainaugu-
rował tradycyjny “obrzęd kupalski”.  
Wystąpiły zespoły: grupa wokalna 
Zespołu Szkół w Czyżach,  Przepiór-
ka i Studio Piosenki Hajnowskiego 
Domu Kultury, Orlanie i Werwoczki 
z Orli, Chutar z Gródka, Seven 
z Bielska Podlaskiego oraz Dawid 
Szymczuk Band z Hajnówki. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Jorrgus z Bia-

Leniewo Festyn Kupalinka
łegostoku, a do tańca przygrywała 
białostocka “Zorka”.

Swoje stoiska zorganizaowały 
także:  Państwowa Straż Pożarna  
i Komenda Powiatowa Policji z Haj-
nówki, Straż Graniczna z Białowieży 
oraz GOPS w Czyżach. Pracownicy 
GOPS oraz członkowie zespołu inter-
dyscyplinarnego  w ramach projektu 
“Gmina Czyże bez przemocy”  udzie-
lali porad dotyczących problemów 
związanych z przemocą.         (w)

Siemianówka 40-lecie Zalewu
utworzenia jest Leon Chlabicz, 
kierownik Oddziału Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji I Urządzeń 
Wodnych w Siemianówce. Krytykują 
m.in. wysiedleni mieszkańcy i  ich 
spadkobiercy.                          (cz)

Relacja z Dni Brańska w następnym numerze Wieści
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W dniu 11 czerwca 2017 r.  
dwóch śmiałków z Hajnówki z Re-
kreacyjnego Klub Biegacza - Tadeusz 
Karanos oraz Jarosław Kiełbaszewski 
ukończyło kultowy XIV Bieg Rzeźnika. 
Wyzwanie trudne,chwilami ocierające 
się o szaleństwo - 82 km górskich 
szczytów Bieszczadów z sumą pod-
biegów/zbiegów +4840/-4750/ to tak 
jakby wejść na drabinę o wysokości 
5 km! Bieg odbywa się w parach 
z uwagi na bezpieczeństwo uczest-
ników. Start o godz. 3:00 w nocy 
w Komańczy, meta w Cisnej w nie-
przekraczalnym czasie 16 godzin od 
startu. Warunki biegu w tym roku były 
wyjątkowo trudne. Kilka godzin przed 
startem nawałnica rozmyła górskie 
szczyty. Bieszczady stały się masą 
śliskiego błota. Ukończenie biegu 
bez upadku udało się tylko niewiel-

kiej garstce zapaleńców, a przecież 
nasi zawodnicy mają razem 112 
lat, byli więc jednymi z najstarszych 
uczestników...Wystartowało 536 par, 
bieg ukończyło 468 par. Hajnowianie 
uplasowali się na b. dobrym 188 miej-
scu. Metę pokonali z uśmiechem na 
twarzy! Czas na mecie: 14 godzin 13 
minut 52 sekundy. Czy w historii byli 
pierwszymi Hajnowianami na mecie? 
Chyba tak...Czy będą następcy? Chyba 
tak....Bieg warty wysiłku! Nagroda to 
przedmiot wyjątkowy bowiem jest to 
gliniany rzeźnicki medal. Gratulacje! 

Jakkolwiek można sobie wy-
obrazić bieg Rzeźnika odsyłam do 
stron internetowych:

http://www.biegrzeznika.pl/ 
https://www.youtube.com/

watch?v=dnd4vl8bfbA
Olek Prokopiuk

Niesamowity Bieg
Kilka tygodni temu zapowia-

daliśmy  przebudowę  drogi łączącej 
Cecele z Korzeniówką. W ramach 
inwestycjii inwestor, czyli Gmina 
Siemiatycze, zapowiadał pokrycie 
asfaltem wzmocnionej podbudową 5 
metrowej jezdni, utwardzone 1,5 me-
trowe pobocza a w samej wsi  budowę 
progów zwalniających  z wyniesionym 
przejściem dla pieszych oraz budowę 
zatoki autobusowej. Inwestycja jest 

Cecele
Nowa droga

już prawie zakończona. Zamiast 
zatoki są pasy na jezdni, natomiast 
zdziwienie mieszkańców I  przejeż-
dżających budzi fantazja projektanta, 
który zaplanował po naprzemiennym 
kawałku  chodnika po obu stronach 
jezdni, zapomniał o barierkach na 
mostku, a pobocza zaplanował z gliny. 
Inowacyjnego projektanata zaprasza-
my do spaceru po opadach deszczu. 

Wiesław Sokołowski

2 lipca w Kajance, gmina 
Siemiatycze odbył się Gminny 
Dzień Strażaka.  W pierwszej czę-
ści imprezy strażacy ochotnicy 
sprawdzali swe przygotowanie bo-
jowe.  Zawody sportowo-pożarnicze 
tradycyjnie składaja się z dwóch 
części. W pierwszej  sprawdzają 
swe przygotowanie fizyczne podczas 
m.in.  sztafety pożarniczej, w drugiej 
wyszkolenie bojowe. W zawodach 
uczęstniczyło sześć drużyn z 4   
jednostek OSP: z Kajanki,Kłopotów 
Bujnów, Siemiatycz i Słoch Annopol-
skich.  Dwie drużyny: młodzieżowa 
i żeńska – obie z Kłopot – spraw-
dzały swoje umiejętności poza 
konkursem. Rywalizację wygrała 
OSP Kłopoty Bujny, druga była OSP 
Siemiatycze a trzecia OSP Słochy 
Annopolskie. Czwarte miejsce zajęła 
drużyna gospodarzy. Wszystkie dru-
żyny otrzymały nagrody w postaci 
sprzętu strażackiego i odzieży.

 W trakcie imprezy wyświęco-
no  nowo pozyskany dla jaednostki 
w Kajance samochód pożarni. Wy-
służonego Jelcza zastąpił Star 244 
GBA, który ostatnio służył dla OSP 
Kalna na Śląsku. 

Druga część miała bardziej 
uroczysty charakter.  Wręczono 
medale i odznaki honorowe wyróż-
niającym się strażakom.

Pełna lista wyróznionych strażaków 
na naszej stronie internetowej: www.

wiescipodlaskie.eu
(dh w.s.)

Kajanka

Sprawdzian 
wyszkolenia 
strażaków

Maria Tichoniuk 
uczennica klasy V c 
Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Hajnówce zo-
stała finalistką ogól-
nopolskiego konkursu 
literacko- plastyczne-
go „Bazgroł”. Była to 
już ósma edycja kon-
kursu organizowanego 
przez Portal Kulturalny 
Duże Ka i Papierowy 
Pies odbywającego 
się pod honorowym 
patronatem Rzecz-
nika Praw Dziecka.   
Celem, jaki sobie po-
stanowiła redakcja 
było propagowanie 
czytelnictwa, książki 
i działań twórczych 

wśród dzieci i doro-
słych. Zainteresowa-
nie konkursem było 
ogromne. Nadesłano 
około tysiąca opo-
wiadań, bajek, baśni, 
książek artystycznych, 
komiksów z całej Pol-
ski. Wybrano 130 fina-
listów. Oceniało je jury 
złożone z następują-
cych osób: GRZEGO-
RZA KASDEPKE (pisarz 
dla dzieci i młodzieży, 
autor scenariuszy, 
dziennikarz), JUREK 
OWSIAK (dziennikarz 
radiowy i telewizyjny, 
showman, działacz 
charytatywny i spo-
łeczny, znany z prowa-

dzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy), TOMASZ LEŚNIAK (rysownik, 
animator i twórca komiksowy) NELA 
MAŁA REPORTERKA (zaczęła podróżo-
wać gdy miała 5 lat, wraz z rodzicami 
podróżuje po świecie. Swoje przeżycia 
i fascynujące przygody prezentuje 
widzom programu Telewizji Polskiej 
„Nela Mała Reporterka”. Ma też na 
swoim koncie kilka książek podróż-
niczych), AGATA KOMOROWSKA 
(blogerka, grafik, pisarka) KATARZYNA 
MAJGIER (autorka książek dla dzieci 
i dla dorosłych), NIKA JAWOROWSKA-
-DUCHLIŃSKA (rysowniczka, ilustra-
torka, malarka i graficzka, autorka 
scenografii i projektantka kostiumów). 

Marysia Tichoniuk napisała oraz 
wykonała ilustracje do książki pt. 
„Tajemnica drugiej połowy”, za którą 
otrzymała II nagrodę. Książkę wydało 
Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL. 
Dyplomy oraz nagrody finalistom 
Bazgroła zostały wręczone podczas 
Warszawskich Targów Książki, które 
odbywały się na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. Nie zabrakło 
tam też Marysi, która oprócz nagrody 
i mnóstwa wrażeń wróciła do domu 
z pełnymi reklamówkami książek 
z autografami ulubionych pisarzy.

  Agnieszka Tichoniuk, 
fot. Tomasz Tichoniuk

Hajnowianka finalistką Bazgroła
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