Szanowni Państwo !
Staraniem Wójta Gminy Czyże i Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach oraz dzięki
hojności sponsorów zostały wydane książki autorstwa Jerzego Plewy „Kuraszewo – lata
minione” oraz „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”. Wykonane na
wysokim poziomie edytorskim wydawnictwa mają formę liczących ponad 260 stron albumów,
z których każde zawiera kilkaset starych zdjęć zebranych wśród mieszkańców opisywanych
wsi. Ponadto książki przedstawiają wielowiekową historię wspomnianych miejscowości
położonych na terenie gminy Czyże. Wydanie książek okazało się dużym sukcesem
wydawniczym. Książki wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Czyże, ale
też zostały pozytywnie odebrane przez ludzi nie związanych z naszym regionem. Informacje
na temat książek można znaleźć w serwisie internetowym Youtube po wpisaniu w
wyszukiwarkę hasła Jerzy Plewa. Wydawnictwa zostały sfinansowane przez gminę Czyże przy
wsparciu sponsorów i ich nabycie jest możliwe w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach,
również w formie wysyłkowej.
Wydanie książek wykazało, że wśród obecnych i byłych mieszkańców gminy Czyże
istnieje duże zainteresowanie historią swoich przodków. Pojawiły się liczne głosy wskazujące,
że pożądane byłoby opracowanie kolejnych książek opowiadających o historii innych wsi. W
związku z powyższym zamierzamy opisać historię kolejnych wsi naszej gminy.
Warto zaznaczyć, że jeszcze w tym roku ukaże się kolejna publikacja o podobnej
zawartości i szacie graficznej, tym razem poświęcona historii miejscowości Klejniki i
okolicom autorstwa Jana Łobuzińskiego.
Ponadto już rozpoczęliśmy zbiór materiałów historycznych celem wydania następnej
książki, tym razem opisującej historię Kojłów, Osówki i Szostakowa. Są to wsie o bardzo
długiej, ciekawej i niestety, po części zapomnianej historii. Naszym zamiarem jest
przywrócenie pamięci ludzkiej dziejów miejscowości, które od co najmniej kilkuset lat
zamieszkiwali nasi przodkowie.
Uznaliśmy, że warto byłoby odtworzyć dzieje tych miejscowości i opisać losy ich mieszkańców.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy są w posiadaniu
starych zdjęć, dokumentów bądź też interesujących wiadomości dotyczących wspomnianych
wsi.
Bardzo prosimy o ich udostępnienie w celu zapoznania się z nimi i ewentualnie skopiowania.
Chcemy jednocześnie podkreślić, że żadne zdjęcie ani też żaden dokument nie zostanie
zabrany właścicielowi. Każde zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych minionego wieku i
starsze, jak również każdy pozornie mało ważny dokument mogą okazać się pomocne w
odtworzeniu naszej wspólnej historii.
Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc. Osoby zainteresowane
udzieleniem pomocy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
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