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nie będzie dwunastu przemysłowych 
kurników na powierzchni prawie 4 
hektarów gruntów nieopodal wsi 
solniki w gminie zabłudów. burmistrz 
adam Tomanek wydał negatywną 
opinię. inwestor ma jednak prawo 
odwołania. symbolem zwycięstwa 
mieszkańców solnik jest dwumetrowa 
lalka – kura.

na gruntach wsi solniki koło 
zabłudowa inwestor zaplanował zbu-
dowanie gigantycznej, prawdopodob-
nie największej w województwie pod-
laskim, przemysłowej fermy drobiu (12 
budynków inwentarskich: 5 w pierw-
szym etapie i 7 w drugim). inwestycja 
spowodowała kategoryczny protest 
mieszkańców zabłudowa i innych oko-
licznych miejscowości, a także wła-
ścicieli gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych oraz siedliska 
Kultury solniki 44, teatru działającego 
w gminie zabłudów od 2016 roku. 

proTesT MieszkaŃców

– Protest, motywowany troską o zdro-
wie i bezpieczeństwo lokalnej spo-
łeczności oraz dbałością o środowisko 
naturalne i szeroko rozumiany rozwój, 
poparty został przez liczne teatry oraz 
instytucje kultury z kraju i zagranicy 
– wyjaśnia Dagmara sowa z siedliska 
Kultury solniki 44. – sprzeciw lokalnej 
społeczności w postaci ponad 1600 
imiennych podpisów składanych dwu-
krotnie miał niespotykaną skalę. 

stowarzyszenie Dolina rzeki Czarna 
Kłoda, organizator protestu, zdając 
sobie sprawę z rozmachu inwestycji 
i zagrożenia ekologicznego dla oko-
licznych mieszkańców i samej gminy 
wynajęło niezależnych ekspertów. 

– zdaniem ekspertów raport oddzia-
ływania na środowisko przedstawiony 
przez inwestora jest kontrowersyjny. 
Jego treść jest zagmatwana. w wielu 
punktach mija się z prawdą – mówi 
Konrad rutkowski, prezes stowarzy-
szenia Dolina rzeki Czarna Kłoda.

Solniki przeciwko fermie drobiu: 
bitwa wygrana, wojna jeszcze nie

G M I N A  Z A B Ł U D Ó W

Konferencja prasowa stowarzyszenia Dolina rzeki Czarna Kłoda

Kura na konferencji prasowej w zabłudowie
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– w raporcie tym zakres oddziały-
wania kończy się na granicy działki. 
To jest po prostu nieprawdziwe. Czy 
za działką będzie raj, a powietrze 
będzie pachniało fiołkami – zastana-
wia się Jarosław stepaniuk, biolog.

konTrraporT eksperTów

niezależni eksperci z południa Pol-
ski przygotowali kontrraport, w którym 
rzetelnie opisali wpływ planowanej 
inwestycji na okoliczną przyrodę 
i ludzi. 

burmistrz zabłudowa, biorąc pod 
uwagę opinie regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, wód Polskich, 
Urzędu Marszałkowskiego i sanepidu 
oraz niezależnych ekspertów, wydał 
decyzję negatywną dla inwestora. 

– wygraliśmy bitwę, ale nie wygrali-
śmy jeszcze wojny. inwestor ma prawo 
odwołania się od decyzji burmistrza – 
zaznacza Jarosław stepaniuk.

kura lalka – syMboleM 
zwycięsTwa

Podczas konferencji prasowej infor-
mującej o negatywnej decyzji władz 
zabłudowa zaprezentowano dwume-
trową, biomechaniczną hybrydę, lalkę 

– Kura. została ona zaprojektowana, 
skonstruowana i „ożywiana” przez 
Łukasza Puczko, aktora-lalkarza, 
mieszkańca wsi solniki. – Ta lalka sta-
nowiąca wizualny protest przeciwko 
przemysłowej fermie jest ewenemen-
tem w skali europy – zaznaczył Paweł 
Chomczyk z siedliska Kultury solniki 
44.  (Pw)

Tablica informacyjna ustawiona na terenie zabłudowa

wizualizacja lokalizacji planowanej fermy drobiu we wsi solniki

zobacz

KONFERENCJE

STOWARYZSZENIA 

DOLINA RZEKI 

CZARNA KLODA

´

´
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kryzys energetyczny, migracyjny oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy – to niektóre tematy XXXi Forum ekonomicznego w karpaczu, 
w którym wziął udział burmistrz Michałowa. a zastępca burmistrza 
mówił o działaniach gminy w gdańsku podczas 6. Tygodnia 
demokracji.

ForuM ekonoMiczne

wrześniowe XXXi Forum ekono-
miczne w Karpaczu odwiedziła rekor-
dowa liczba ponad 5 tys. uczestników 
z 59 krajów. Tegoroczna edycja wyda-
rzenia odbyła się pod hasłem „europa 
w obliczu nowych wyzwań”.w dniach 
6-8 września br. wzięli oni udział 
w ponad 400 debatach, prezentacjach 
i rozmowach. Dotyczyły one przede 
wszystkim konsekwencji wojny w Ukra-
inie, a także sytuacji postpandemicz-
nej. Organizatorem wydarzenia był 
instytut studiów wschodnich.

„Uczestnicy mieli okazję skorzystać 
z szerokiej oferty programu meryto-
rycznego, towarzyszących mu wyda-
rzeń kulturalnych i spotkań autorskich. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
przyznane zostały nagrody dla osób 
i instytucji, które wywarły istotny 
wpływ na kluczowe procesy i wydarze-
nia w europie Środkowo-wschodniej” – 
czytamy na stronie internetowej Forum 
ekonomicznego.

w imprezie uczestniczył burmistrz 
Michałowa Marek nazarko. spotkał 
się m.in. z prezydentami wrocławia, 
Jeleniej Góry oraz burmistrzem Karpa-
cza. Omówił z nimi zasady współpracy 
i zaplanowane wizyty studyjne. szef 
michałowskiego samorządu uczestni-
czył także w panelach dyskusyjnych 
dot. kryzysu energetycznego, migracyj-
nego, tworzenia nowych miejsc pracy 
i spraw samorządowych.

TydzieŃ deMokracJi 

Ponadto, zastępca burmistrza 
Michałowa Konrad sikora w dniach 
12-18 września br. wziął udział w 6. 
Gdańskim Tygodniu Demokracji 
w europejskim Centrum solidarności. 
zabrał głos podczas sesji „Prawa czło-
wieka i kryzys humanitarny. Polskie 
i międzynarodowe reakcje na kryzys”. 
Opowiadał o tym, jak gmina Michałowo 
radziła i radzi sobie z sytuacją na pol-
sko-białoruskim pograniczu. 

– w naszej gminie nie mieliśmy 
doświadczenia w rozwiązywaniu tego 
typu kryzysów. Jednak jest w nas, 
wśród naszej społeczności, jedność, 
zrozumienie dla innych kultur. i to spo-
wodowało, że społeczność Michałowa 
tak szybko zareagowała, nastąpiła 
natychmiastowa reakcja. My, jako 
samorząd stworzyliśmy tylko parasol, 
struktury potrzebne do określonych 
działań. nie chcieliśmy stać się współ-
czesnym synonimem Jedwabnego. nie 
po to budowaliśmy markę gminy, żeby 
stać się miejscem wyklętym. My wiemy, 
że ten kryzys się nie skończy. zgadzamy 
się, że granica państwa musi być 
szczelna, ale jednocześnie musi zostać 
wypracowana polityka odpowiedniego 
traktowania osób przekraczających 
nielegalnie granicę – mówił w swoim 
wystąpieniu Konrad sikora.

Celem 6. Gdańskiego Tygodnia 
Demokracji było poszukiwanie roz-
wiązań dla aktualnych problemów. 
To wykłady ekspertów i liczne dyskusje 
na bieżące tematy. wydarzenie organi-
zowane jest od 2016 r.  (Ps)

 

Aktywny samorząd Michałowa
G M I N A  M I C H A Ł OWO

Dyskusja podczas 6. Gdańskiego Tygodnia Demokracji [fot. gdansk.pl]

dobiega końca gruntowny remont 
drogi zabłudów – Folwarki Małe 
w gminie zabłudów. obok nowej 
drogi powstała tam również ścieżka 
rowerowa. 

Gmina zabłudów od lat zabiega 
o poprawę dróg na swoim terenie. 
Odcinek zabłudów – Folwarki Małe 

był w złym stanie, a spełnia on rolę 
drogi zastępczej w sytuacji zabloko-
wania drogi krajowej nr 19 pomiędzy 
zabłudowem a białymstokiem. 

remont drogi pomiędzy tymi miej-
scowościami został przeprowadzony 
na długości prawie 3 km i szerokości 
6 metrów. 

– Po rozbiórce starej nawierzchni 

przygotowano nową podbudowę. Dal-
sze prace polegały na wykonaniu nowej 
konstrukcji drogi w postaci ułożenia 
dwóch warstw z betonu asfaltowego 
(warstwy wiążącej i warstwy ście-
ralnej) – wylicza Tomasz Pawłowski 
z Powiatowego zarządu Dróg w bia-
łymstoku. – Ponadto powstał chodnik 
na długości ok. 400 m i wybudowana 

Nowa droga: Zabłudów – Folwarki Małe
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parafia prawosławna w Mostowla-
nach przy polsko-białoruskiej gra-
nicy. To aż 11 wsi i... zaledwie 58 
parafian. by wyremontować dach 
na swojej cerki, każdy musiałby zrzu-
cić się po co najmniej 3 tys. złotych. 
dach trzeba wyremontować, by ura-
tować prawie dwustuletnią cerkiew. 
pomóżcie nam! – apeluje proboszcz 
sławomir Jakimiuk. 

Całkowity koszt remontu dachu 
to 190 tys. zł. – Cerkiew jest pokryta 
czterema rodzajami blachy z ołowiu, 
miedzi, cynku i stali. wadliwość wyko-
nania i różnorodność użytych mate-
riałów doprowadziła do osłabienia 

konstrukcji dachu oraz licznych prze-
cieków – wylicza ks. sławomir Jakimiuk, 
proboszcz parafii prawosławnej pw. św. 
Jana Teologa w Mostowlanach.

25 tys. złotych ze swojego budżetu 
dokłada samorząd gminy Gródek, 
na terenie której leży parafia. 90 tys. zł 
z budżetu województwa podlaskiego 
dorzuca Urząd Marszałkowski. brakuje 
jeszcze 75 tys. złotych, by zamknąć 
budżet remontowy.

– nie jestem krasomówcą o górno-
lotnym słownictwie. nie mam odwagi 
i śmiałości, by prosić o pomoc i wspar-
cie. Jestem tylko skromnym probosz-
czem maleńkiej parafii prawosławnej. 
Dziś jednak staję przed wami i proszę 
o pomoc, bo trzeba ratować naszą cer-
kiew – mówi proboszcz z Mostowlan.

stworzył w internecie zbiórkę 
na platformie pomagam.pl. – w sierp-
niu został odprawiony molebień 
w intencji naszych darczyńców. 
z głębi serca dziękuję wam za ofiar-
ność i wsparcie – mówi ks. sławomir 
Jakimiuk. – Pozdrawiam was, naszych 
cudownych przyjaciół i zapraszam 
z wizytą do parafii w Mostowlanach.

parafia prawosławna w Mostow-
lanach istnieje od prawie pięciu stu-
leci. Obecna cerkiew św. ap. Jana Teo-
loga została zbudowana w 1840 roku, 
a jej konsekracja nastąpiła w 1862 
roku. remonty, stopniowo przywraca-
jące blask zaniedbanemu zabytkowi, 
trwają od 2011 roku i kosztowały już 
w sumie prawie pół miliona złotych.

– Jak nie naprawimy dachu to zni-
weczymy to, co zrobiliśmy wcześniej. 
bo w środku mamy już skończony 
remont. najgorzej, że wszystkie ceny 
idą w górę. blacha, drewno. i co robić? 
– zastanawia się s. sławomir Jakimiuk, 

Przy wsparciu m.in. gminy Gródek, 
Urzędu Marszałkowskiego wojewódz-
twa Podlaskiego, Podlaskiego Konser-
watora zabytków, Mswia udało się 
już odnowić ołtarz i ściany wewnątrz 
cerkwi oraz wzmocnić konstrukcję 
nośną. są też nowe okna, drzwi, pod-
łoga, pomieszczenie chóru i schody 
prowadzące na dzwonnicę. sporo jak 
na jedną z najmniejszych prawosław-
nych parafii na Podlasiu. (mc)

Mostowlany. Zrzutka 
na remont dachu cerkwi

G M I N A  G R Ó D E K

link

do zbiórki

na remont

dachu

rozpoczyna się kolejny etap remontu cerkwi 
w Mostowlanach [fot. s. Jakimiuk] 

Cerkiew św. ap. Jana Teologa w Mostowlanach

została od podstaw prawie 3-kilome-
trowa, asfaltowa ścieżki rowerowa 
(po lewej stronie) o szerokości dwóch 
metrów. na całym remontowanym 
odcinku wykonano również odwod-
nienie w postaci rowów przydrożnych 
oraz położono kanalizację deszczową 
na długości 90 metrów. 

Jak informuje Powiatowy zarząd 
Dróg termin zakończenia budowy zgod-
nie z umową przewidziano „do końca 
bieżącego roku”. Jednak faktyczne 

zakończenie prac planowane jest wcze-
śniej i zależy od wykonawcy (strabag). 

na pytanie, ile lat posłuży miesz-
kańcom przedstawiciel Podlaskiego 
zarządu Dróg stwierdził: – według 
mnie nie jest ona obciążona ruchem 
kołowym ciężkim, co znacząco wpły-
nie na jej żywotność, czyli na 20-30 lat. 

Co ważne droga ta ma gwarancję 
na siedem lat i uwzględnia poruszanie 
się po niej maszyn rolniczych. 

inwestycję sfinansowano z pienię-
dzy: rządowego Funduszu rozwoju 
Dróg, Powiatu białostockiego oraz 
Gminy zabłudów. Jej koszt wyniósł 
ponad 7,4 mln złotych.  (Pw)
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w jednym z sierpniowych posiedzeń zarządu powiatu 
białostockiego wziął udział burmistrz supraśla radosław 
dobrowolski. przedstawił wstępne propozycje zagospodarowania 
terenów u zbiegu ulic białostockiej, piłsudskiego i spółdzielczej. 
Ma to związek z możliwością pozyskania ok. 180 mln zł z unii 
europejskiej dla uzdrowisk (supraśl i augustów). 

za te pieniądze burmistrz chciałby m.
in. zbudować siłownię na rzece. 
na terenie należącym w większej części 
do Powiatu białostockiego, gdzie 
są teraz trzy stawy, miałaby powstać 
zagospodarowana strefa zieleni, 
służąca zarówno mieszkańcom, jak 
i turystom. 

– zieleń byłaby zachowana, do tego 
pojawiłyby się nowe nasadzenia 
jak np. drzewa tlenowe. Mogłyby 
tam powstać też alejki szutrowe dla 
koni, drewniana wiata do organizacji 
np. koncertów – wyliczał burmistrz 
radosław Dobrowolski.

wstępnie uzgodniono, że Powiat 
białostocki i Gmina supraśl będą 
współpracować w tej kwestii. 
na szczegóły trzeba poczekać.  (pow)

Unijne fundusze dla uzdrowiska Supraśl?

P O W I A T  B I A Ł O S T O C K I

zakres planowanej modernizacji 
budynku w centrum białegostoku 
omawiał na niedawnym posiedze-
niu zarząd powiatu białostockiego. 
chodzi o obiekt przy ul. słonimskiej 
15/1, w którym znajdują się m.in. 
powiatowa poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, powiatowe centrum 
pomocy rodzinie i powiatowy inspek-
torat nadzoru budowlanego.

budynek m.in. przejdzie termomo-
dernizację, zyska windę i dodatkowe 
miejsca postojowe. Przebudowane 

będą oba wejścia, zaplanowano 
wymianę niektórych okien i drzwi.

– Planujemy modernizację głównie 
pod kątem dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych – wyjaśnia starosta 
Jan Perkowski. wysoka część budynku, 
gdzie mieszczą się Poradnia i inspek-
torat nadzoru budowlanego jest 
pozbawiona windy, dlatego trzeba tam 
zbudować szyb windowy. Co ważne, 
po modernizacji powstanie też kilka 
dodatkowych miejsc postojowych 
od frontu.

budynek przy ul. słonimskiej 
jest z 1968 roku i czasy świetności 
ma za sobą. na razie tworzona jest 
dokumentacja projektowa i urzędnicy 
będą składać wniosek o pozwolenie 
na budowę do Urzędu Miejskiego. 
 (pow)

Remont przy ul. Słonimskiej

było kolorowo i wesoło – tak 
wspominają spotkanie integracyjne 
„pożegnanie lata” w Jałówce jego 
uczestnicy. Festyn jak co roku 
(z przerwą w 2020 r.) zorganizowali 
pracownicy i mieszkańcy domu 
pomocy społecznej „Jawor” 
(jednostka powiatu białostockiego). 

Do udziału w festynie zaproszono 
mieszkańców kilkunastu domów 
pomocy społecznej z wojewódz-
twa, uczestników warsztatów tera-
pii zajęciowych i podopiecznych 

środowiskowych domów samopomocy 
z regionu. Gościem wydarzenia był też 
wicestarosta powiatu białostockiego 
roman Czepe.

Tematycznie spotkanie nawiązywało 
do epoki Średniowiecza (co roku inna 
epoka). Ponad stu uczestników rywa-
lizowało w turnieju rycerskim. były m.
in. skoki w workach, rzuty jabłkiem 
w smoka czy nawlekanie koralików. – 
zabawy było co nie miara. Pracy przy 
przygotowaniach było dużo, ale warto 
było podsumowuje dyrektorka DPs 
anna Giesko.

Tak szeroka integracja mieszkańców 
DPs była możliwa dzięki dofinansowa-
niu projektu „Motywacja – satysfakcja” 
przez Ministerstwo rodziny i Poli-
tyki społecznej w ramach programu 
„Od zależności ku samodzielności” – 
edycja 2022.  (pow)

Średniowieczne pożegnanie lata
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wykonawcy przekazano plac budowy 
u zbiegu ul. borsuczej i wiewiórczej 
w białymstoku. To tu stanie nowy 
budynek starostwa powiatowego. 
powierzchnia użytkowa urzędu 
zwiększy się z obecnych 2,1 tys. 
metrów kwadratowych do 5,5 tys.

w przekazaniu terenu firmie budi-
mex sa uczestniczyli: starosta Jan 
Perkowski, wicestarosta roman Czepe, 
przewodniczący rady zenon Żukowski, 
przedstawiciele wykonawcy, inspek-
tor nadzoru inwestorskiego i dyrekcja 
wydziału organizacyjnego starostwa.

– Po rozbudowie mieszkańcy powiatu 
białostockiego będą mogli załatwiać 
urzędowe sprawy w jednym miejscu 

– podkreśla starosta Jan Perkowski. 
Przypomina, że obecnie wydział geo-
dezji mieści się w dwóch lokalizacjach: 
przy ul. branickiego i ul. Mickiewicza, 
a Powiatowy zarząd Dróg w zaścian-
kach. Dodaje, że są to powierzchnie 
wynajmowane, a standard pomiesz-
czeń odbiega od normy.

zakończenie rozbudowy budynku 
starostwa przy ul. borsuczej plano-
wane jest na początek 2025 roku. 
Już rozpoczyna się rozbiórka starych 
garaży i wycinka drzew kolidujących 
z budową, następnie rozpoczną się 
prace związane z budową nowego 
skrzydła.

O konieczności modernizacji głównej 
siedziby starostwa mówi się od ponad 

dziesięciu lat. Jej koszt był jednak dla 
Powiatu nie do udźwignięcia. Jesienią 
2021 roku okazało się, że Powiat biało-
stocki dostanie wsparcie z rządowego 
Funduszu Polski Ład. Obiecana kwota 
dofinansowania to prawie 15 mln zł. 
inwestycja ma pochłonąć prawie dru-
gie tyle – 28,9 mln zł.  (pow)

Zaczyna się rozbudowa
starostwa przy ul. Borsuczej

w jednym z sierpniowych posiedzeń 
zarządu powiatu białostockiego 
wziął udział burmistrz supraśla 
radosław dobrowolski. przedstawił 
wstępne propozycje zagospodarowa-
nia terenów u zbiegu ulic białostoc-
kiej, piłsudskiego i spółdzielczej. 
Ma to związek z możliwością pozyska-
nia ok. 180 mln zł z unii europejskiej 
dla uzdrowisk (supraśl i augustów). 

wnioski złożone przez starostwo 
dotyczą: 

* przebudowy DP nr 1549b 
na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach 
(gm. Choroszcz) + oświetlenie, 

* przebudowy DP nr 1541b 
na odcinku zaczerlany – Gajowniki – 
Kolonia etap ii (gm. Choroszcz),

* remontu DP nr 1550b na odcinku 
ul. niewodnickiej w Klepaczach (gm. 
Choroszcz), 

* przebudowy DP nr 1424b Karcz-
misko – Czarna wieś Kościelna (gm. 
Czarna białostocka), 

* przebudowy DP nr 1422b w m. 
wólka ratowiecka (gm. Czarna biało-
stocka), 

* remontu dróg powiatowych nr 
2299b – ul. Piłsudskiego i nr 2301b – 
ul. Kościelnej w Czarnej białostockiej, 

* przebudowy DP nr 1385b na długo-
ści ul. lipowej wraz z rozbudową skrzy-
żowania z ul. białostocką w Dobrzynie-
wie Dużym (gm. Dobrzyniewo Duże), 

* przebudowy DP nr 1492b Hrynie-
wicze – Olmonty (gm. Juchnowiec 
Kościelny), 

* przebudowy DP nr 1498b w m. 
szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny), 

* przebudowy DP nr 1484b w m. woj-
szki (gm. Juchnowiec Kościelny), 

* remontu DP nr 1437b na odcinku 
załuki – waliły Dwór (gm. Gródek), 

* rozbudowy DP nr 1522b od granicy 
gminy Poświętne do drogi powiatowej 
nr 1521b w m. Łapy Pluśniaki (gm. 
Łapy), 

* przebudowy DP nr 1562b 
na odcinku droga 681 – Kamińskie 
wiktory na terenie gminy Łapy i gminy 
Poświętne, 

* przebudowy DP nr 1440b we wsi 
Topolany (gm. Michałowo), 

* przebudowy DP nr 1466b 
na odcinku Hieronimowo – granica 
gminy Michałowo etap i, 

* remontu DP nr 1431b zielona – 
białystok (ul. 42 Pułku Piechoty w Gra-
bówce) (gm. supraśl), 

* rozbudowy DP nr 1429b na odcinku 
Ciasne – Ogrodniczki (gm. supraśl), 

* budowy ścieżki rowerowej 
na odcinku sowlany – Karakule (gm. 
supraśl), 

* remontu DP nr 1430b na odcinku 
sowlany – Karakule, 

* przebudowy DP nr 1501b (gm. 
Turośń Kościelna), 

* remontu DP nr 1508b na odcinku 
zawyki – Doktorce (gm. suraż), 

* przebudowy DP nr 1380b Tykocin 
– złotoria etap iii, 

* przebudowy DP nr 1427b 
na odcinku wasilków – nowodworce 
(gm. wasilków) + oświetlenie, 

* budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
na odcinku wasilków – Dąbrówki (gm. 
wasilków) + oświetlenie, 

* przebudowy DP nr 1472b z drogami 
gminnymi w miejscowości Tatarowce 
(gm. zabłudów), 

* przebudowy DP nr 1482b 
na odcinku Kaniuki do drogi gminnej 
nr 106860b (gm. zabłudów),

* przebudowy DP nr 1969b 
na odcinku Łaś Toczyłowo – rudniki 
(gm. zawady). 

w poprzednich edycjach rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg akceptację 
zyskała większość wniosków.  (pow)

 

Drogi powiatowe z szansą na przebudowę

wizualizacja budynku starostwa po rozbudowie
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supraskie katakumby [fot. Politechnika białostocka]

być może supraskie katakumby staną się kiedyś... turystyczną 
atrakcją. na razie z pewnością są obiektem zainteresowania 
naukowców z aż czterech uczelni, a prowadzone przez nich badania 
mają być interdyscyplinarne. Mają odpowiedzieć na pytanie, jak 
ocalić miejsce tak mocno związane z historią supraśla?

Tłumacząc najprościej – naukowcy 
z Politechniki białostockiej, Uniwer-
sytetu Medycznego w białymstoku, 
Uniwersytetu w białymstoku i z Chrze-
ścijańskiej akademii Teologicznej 
w warszawie zbadają każdy centymetr 
supraskich katakumb. i nie jest to pusta 
obietnica, bo podpisały z Monasterem 
w supraślu list intencyjny.

– wspólnie będziemy w stanie przy-
gotować się do jakiegoś większego 
grantu, który pozwoli nam na zabezpie-
czenie tej struktury archeologicznej, 
którą mamy niedaleko białegostoku 
w supraślu i która będzie mogła być 
również wizytówką naszego Podlasia 
– mówi biskup supraski andrzej bor-
kowski.

badania będą prowadzić specjaliści 
z archeologii, historii, architektury, 
budownictwa, mechaniki, materia-
łoznawstwa, geomorfologii, sedy-
mentologii, antropologii fizycznej, 
medycyny, chemii, biochemii, paleobo-
taniki oraz nauk pokrewnych. bo tak 
naprawdę, to... niewiele wiadomo.

– archeolodzy nie wiedzą, kiedy 
dokładnie zbudowano katakumby. nie 
wiedzą, czy te katakumby zbudowano 
za jednym zamachem w całości czy 
były budowane w częściach – mówi 
prof. Maciej Karczewski z Uniwer-
sytetu w białymstoku. – nie wiemy, 

dlaczego katakumby przebudowano 
pod koniec użytkowania, czyli pod 
koniec XiX a może na początku XX 
wieku. nie wiemy też tak naprawdę 
nawet do końca, ile było nisz. Prze-
budowy spowodowały, że część nisz 
została zatarta.

naukowcy z Politechniki białostoc-
kiej zbadają stan techniczny katakumb. 
To na początek. – zrobimy badania 
wizualne, zrobimy badania nienisz-
czące. wykorzystamy szereg urządzeń 
ultradźwiękowych, elektromagne-
tycznych, urządzeń mechanicznych, 
które mierzą tak zwaną liczbę odbicia 
i w sposób szacunkowy pozwalają nam 
ocenić stan takiej konstrukcji – wyja-
śnia prof. Janusz Krentowski z Poli-
techniki białostockiej.

a później... trzeba będzie katakumby 
i tak odkopać. – Powinniśmy zobaczyć, 
jaka jest struktura obiektu, w jakim sta-
nie zachował się przez te kilkaset lat 
– dodaje naukowiec i ocenia wstępnie 
stan budynku. – w tej chwili możemy 
powiedzieć, że zaprawa jest w stanie 
tak zwanej śmierci technicznej. To zna-
czy, że zaprawa wapienno-piaskowa 
stała się zaprawą piaskową.

nie brzmi to najlepiej, przyznacie. 
Dlatego niezbędne będą też zabez-
pieczenia, kolejny krok w ratowaniu 
obiektu. – Koncepcje, które wyszły 

z naszych rozważań, przede wszystkim 
wiążą się z wprowadzeniem elemen-
tów, które będą przenosiły obciążenia 
przykryć elementów konstrukcyj-
nych na zewnątrz obiektu – wyjaśnia 
prof. Jerzy Uścinowicz z Politechniki 
białostockiej. – Planujemy również 
akcję konserwatorską wewnątrz 
obiektu i przede wszystkim poznanie 
tych reliktów, które jeszcze ostały się 
wokół tego obiektu w ziemi.

w badaniach przyda się też... 
medycyna sądowa. – Mówiąc o tym, 
co można wyczytać z ludzkich kości, 
mogę stwierdzić tak oczywiste fakty 
jak: liczbę szkieletów w katakumbach, 
płeć, wzrost i wiek zmarłych na pod-
stawie czaszek, zębów czy miednicy – 
wylicza dr iwona Ptaszyńska-sarosiek 
z Uniwersytetu Medycznego w białym-
stoku.

To nie jedyne zagadki supraskich 
katakumb. Jest bez odpowiedzi 
na przykład pytanie o to, czy istniał 
tunel łączący katakumby z klaszto-
rem? Kogo pochowano na cmentarzu 
wokół katakumb? Gdzie stała czerwona 
trumna do wnoszenia umarłych?

– To miejsce pochówku elity rzecz-
pospolitej szlacheckiej – podkreśla 
prof. Maciej Karczewski z Uniwersy-
tetu w białymstoku. – Tu leżały i leżą 
szczątki naprawdę wybitnych postaci: 
matki aleksandra Chodkiewicza, 
samego aleksandra Chodkiewicza, 
innych przedstawicieli rodu Chodkie-
wiczów, ale też mamy obok Chodkie-
wiczów – Czartoryskich, sanguszków, 
sapiehów. są siemaszkowie, słuccy, 
Tyszkiewiczowie, Massalscy, Olelko-
wicze, wiśniowieccy. To są nazwiska, 
które znamy wszyscy ze szkoły pod-
stawowej i średniej z lekcji historii. 
szczątki tych osób obok mnichów 
z klasztoru były grzebane w tychże 
supraskich katakumbach.

To nie pierwsze prace związane 
z katakumbami. w 2011 roku, przy 
okazji modernizacji ulicy, wydobyto 
szczątki ponad 50 osób z cmentarza 
przy katakumbach. w 2013 roku z ini-
cjatywy klasztoru, w czynie społecz-
nym odgruzowano katakumby. To było 
duże wyzwanie.

a ostatnim etapem prac ma być udo-
stępnienie katakumb zwiedzającym. 
na to trzeba będzie jednak jeszcze 
długo poczekać. (mc)

Ocalić supraskie katakumby

S U P R A Ś L
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Świsłocz. Rzeka przemytników
rzeka świsłocz to jeden z ważniejszych odcinków na przemytniczym 
szlaku na granicy polsko-białoruskiej, a znajduje to potwierdzenie 
choćby w dobowych raportach straży granicznej. nielegalnych 
przekroczeń jest nieco więcej niż latem. Jak będzie po uruchomieniu 
zapory elektronicznej?

wojewoda podlaski przedłużył do 30 
listopada 2022 roku zakaz przebywa-
nia w pasie 200 metrów od linii granicy 
polsko-białoruskiej. Powodem są trwa-
jące prace nad tzw. zaporą elektro-
niczną. zakaz obowiązuje od trójstyku 
granic Polski, litwy i białorusi na rzece 
Marycha do znaku granicznego nr 498 
oraz od północnego brzegu rzeki bug 
do znaku granicznego nr 444.

Powstająca właśnie bariera elektro-
niczna to m.in. kamery, kamery ter-
mowizyjne i… perymetria, czyli czujniki 
np. sejsmiczne z samouczącymi się 
algorytmami (odróżniają człowieka 
od zwierzęcia). To są też lekkie drony 
obserwacyjne z kamerami dziennymi 
i termowizyjnymi. sygnały z granicy 
będą wysyłane do białegostoku i ana-
lizowane w powstającym centrum 
nadzoru (w białymstoku w siedzibie 
POsG).

Pierwsze kilometry bariery elektro-
nicznej mają być uruchamiane na prze-
łomie września i października. stalowa 
zapora już stoi, stąd prób przekracza-
nia granicy więcej jest teraz na odcin-
kach rzek i mokradeł (gdzie zapory nie 
ma), szczególnie wzdłuż Świsłoczy.

na przykład 1 września 13 obywateli 
egiptu i 1 obywatel syrii nielegalnie 
przeszli na polską stronę granicy przez 
Świsłocz, na odcinku kontrolowanym 
przez placówkę sG w bobrownikach. 12 
września 59 prób nielegalnego prze-
kroczenia granicy ujawnili funkcjona-
riusze siedmiu placówek Podlaskiego 
Oddziału sG: w Płaskiej, Krynkach, 
bobrownikach, białowieży, Mielniku, 
Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. 
Trzy dni później przez Świsłocz pró-
bowało przejść 11 osób (ob. egiptu 
i syrii) – zajęli się nimi funkcjonariusze 
sG z bobrownik. Do podobnej sytuacji 
doszło następnego dnia (16.09), ale 
już na terenie strzeżonym przez PsG 
Michałowo. 17 września odnotowano 
44 próby na całej długości granicy 
polsko-białoruskiej, z czego większość 
przez rzekę Świsłocz i leśną Prawą 
(rejon Puszczy białowieskiej).

Podobnie 18 września 50 osób 
próbowało przedostać się na polską 
stronę wzdłuż całej granicy z białoru-
sią. Udało się to przez rzekę Świsłocz 
14 obywatelom iranu i Konga. spośród 
nich 9 osób – choć planowało podróż 
do Francji i belgii – złożyło ostatecznie 

wnioski o ochronę międzynarodową 
w Polsce. w tej grupie było kilkumie-
sięczne dziecko, które urodziło się w… 
Moskwie. Tam cudzoziemcy mieszkali 
już od 2019 roku.

w sumie przez pierwsze dwa tygo-
dnie września funkcjonariusze straży 
Granicznej ujawnili 426 prób niele-
galnego przekroczenia granicy pol-
sko- białoruskiej. w sierpniu tych prób 
było 896 (dla porównania w ubiegłym 
roku w sierpniu tych prób było 3531). 
Od początku 2022 roku prób nielegal-
nego przekroczenia granicy było ponad 
8 tysięcy, a strażnicy graniczni zatrzy-
mali już ok. 140 przemytników ludzi.

„Osoby, które nielegalnie próbują 
przekroczyć granicę naszego państwa, 
w dokumentach posiadają rosyjskie, 
niedawno wystawione wizy w celu 
nauki, pracy, odwiedzin czy prowadze-
nia działalności gospodarczej” – infor-
muje straż Graniczna. (mc)

Zielony Feniks
gmina Michałowo otrzymała 
zielonego Feniksa. To ogólnopolskie 
wyróżnienie dla działających lokalnie 
na rzecz ekoenergetyki. samorząd 
doceniono za innowacyjne działania 
dotyczące biogazowni i klastra 
energetycznego.

Fundacja na rzecz rozwoju eko-
energetyki „zielony Feniks” wspiera 
organizacje społeczne, samorządowe 
i biznesowe w zakresie popularyzacji 
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań 
dot. np. odnawialnych źródeł energii 
czy energooszczędności.

– Dbałość o środowisko naturalne 
i polityka zrównoważonego rozwoju 
to nasze priorytety. Przystąpienie 
do klastra energii i wykorzystanie bio-
gazowni oraz wszelkich korzyści, jakie 
z tego płyną, to wyzwania, które reali-
zujemy. Mieszkamy w czystym ekolo-
gicznie zakątku Polski. To jest atut, 
który musimy wykorzystać, a gmina 
samowystarczalna energetycznie 
jest moim celem – zaznaczył Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa, który 
razem z Marią ancipiuk, przewodni-
czącą rady Miejskiej w Michałowie, 
odebrał statuetkę zielonego Feniksa.

Uroczystość poprzedziły debaty eks-
pertów, praktyków i samorządowców. 
wydarzenia odbyły się w ramach XiV 
Ogólnopolskiego Festiwalu ekoener-
getyki w Opolu. (Ps)

Fot. POsG
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dyskusja, wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy i nowych 
umiejętności. Tak wyglądał tegoroczny wrześniowy startup 
summer camp w supraskim amfiteatrze. To była 4. edycja imprezy.

Uczestnicy wzięli udział m.in. 
w prelekcjach dot. przyszłości rynku, 
budowania skutecznych zespołów 
projektowych czy wpływu inflacji 
na polską gospodarkę. były też debaty 
np. na temat przywództwa w bizne-
sie, kreowania marki w mediach czy 
profesjonalnych prezentacji bizneso-
wych. Przez trzy namioty tematyczne 
ustawione w amfiteatrze w supraślu 
przewinęło się ponad 200 osób. wśród 
nich Daniel Kędzierski – jego startup 
dotyczący aplikacji, która pomaga 
projektować kampanie reklamowe 
w mediach społecznościowych.

– z tego rozwiązania korzystają 
zarówno klienci indywidualni, jak 

i tzw. „sieciówki”. startup to dość 
niepewna forma, trzeba pracować 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
zapomnieć na 2 lata o swoich przyja-
ciołach, bliskich, rodzinach – jedyną 
miłością musi być firma. To daje więk-
sze szanse na sukces, nam się udało. 
za chwileczkę będziemy mieli oddział 
w stanach zjednoczonych. Polecam, 
chociaż jest trudno – opowiada nam 
Daniel Kędzierski.

startup Karoliny boner to natomiast 
aplikacja dla trenerów wokalnych i ich 
uczniów: zbiera statystyki pokazujące 
postępy w lekcjach śpiewu i liczne 
ćwiczenia. – zauważyłam potrzebę 
istnienia takiego programu wśród 

moich uczniów. wiem, że wiele startu-
p-ów powstaje właśnie w ten sposób 
– z potrzeby najbliższego otoczenia – 
podkreśla w rozmowie z nami Karolina 
boner.

– Organizujemy 4. summer Camp, 
żeby po raz kolejny spotkać się 
ze startupami oraz instytucjami, które 
je wspierają i udzielają dofinansowań. 
wiemy, że takie spotkania, wymiana 
doświadczeń są niezbędne, żeby 
rynek mógł się rozwijać. liczymy na to, 
że dzięki takim inicjatywom, startupy 
będą zwiększały przychody, lepiej 
sobie radziły – mówi Marcin seniuk, 
dyrektor Departamentu rozwoju star-
tupów w Polskiej agencji rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Konferencję startup summer Camp 
zorganizowała Polska agencja roz-
woju Przedsiębiorczości. wydarzeniu 
partnerowały Ministerstwo Funduszy 
i Polityki regionalnej oraz Minister-
stwo rozwoju i Technologi. imprezę sfi-
nansowano z Funduszy europejskich.

– To święto innowacyjnej gospodarki 
i innowacyjnej przedsiębiorczości. 
Jesteśmy tu po to, by pokazać naj-
lepsze pomysły, ale też żeby startupy, 
które już się „wykluły” mogły nawiązać 
niezbędne kontakty. Pomysły uczestni-
ków podbijają nie tylko rynki krajowe, 
ale także zagraniczne – dodaje Dariusz 
budrowski, dyrektor Polskiej agencji 
rozwoju Przedsiębiorczości.

 (Ps)

Festiwal piosenki religijnej i ludowej odbył się 2 września 
w rybołach w gminie zabłudów przy Muzeum kultury Materialnej 
„ojcowizna”. i, jak wskazuje nazwa, na scenie dominowała właśnie 
muzyka tych gatunków. 

Publiczność miała okazję wysłuchać 
solistów, duety i zespoły. byli to laure-
aci ubiegłorocznego Konkursu Piosenki 
religijnej i ludowej oraz zaproszeni 
goście z Michałowa, Hajnówki, białe-
gostoku i supraśla. Gwiazdą festiwalu 
był znany zespół Prymaki. 

Jedną z solistek, która pokazała swój 
nieprzeciętny talent muzyczny była 
13-letnia zosia borowska, uczennica 
szkoły podstawowej, a zarazem człon-
kini chóru dziecięco-młodzieżowego 
Opery i Filharmonii Podlaskiej. 

zosia w rybołach zaśpiewała m.in. 

modlitwę Okudżawy i modlitwę esme-
raldy z filmy Dzwonnik z notre Dame. 
Ta ostania jest jej ulubionym utworem. 

– Śpiewam praktycznie od najmłod-
szych lat, profesjonalnie od 6-7 roku 
życia. lubię bardzo to robić. Śpiewanie 
daje mi dużo pewności siebie i duże 
możliwości – mówi młoda artystka. 
– Mam też okazję występowania 
na deskach znanych instytucji kultury. 
Śpiewałam w operze „Cyganeria”, gdzie 
spotykałam się z wybitnymi artystami. 

Obóz innowacyjnych pomysłów

Nie byle jacy laureaci w Rybołach

S U P R A Ś L
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w operze tej grałam cygańskie dzieci 
przebrane w ich stroje i odpowiednio 
ucharakteryzowane.

Chór dziecięco-młodzieżowy Opery 
i Filharmonii Podlaskiej liczy 40 dzieci. 
zosia śpiewa w nim sopranem pierw-
szym. 

– Śpiewam wszystko, a najbardziej 
musicale i właśnie z nimi wiąże swoją 
przyszłość. Marzą mi się studia na tym 
kierunku w Gdańsku – mówi zofia 
borowska. 

Jej mama agnieszka dodaje, 
że jej serce się raduje, kiedy córka 
śpiewa. – Chętnie ją zawiozę, jeśli 
córka ma ochotę śpiewać. nie należy 

wybierać sobie miejsca występowania. 
Jeśli nas zapraszają tam jedziemy – 
zaznacza agnieszka borowska. 

Kolejną osobą, która zaprezento-
wała się na festiwalu w rybołach była 
Gabriela bezubik z parafii prawosław-
nej Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Fastach. 

– na festiwalu wystąpiliśmy w kwar-
tecie, który stworzyliśmy specjalnie 
na dzisiejszy występ. regularnie 
śpiewamy w chórze parafialnym 
i to już od dłuższego czasu – mówi 
Gabriela bezubik. – Śpiewaliśmy dzi-
siaj utwory, które można wysłuchać 
na liturgiach w cerkwi. Jednym z nich 

„błogosławiony mąż” wykonywany 
na wieczornych nabożeństwach. nato-
miast pieśń pt. „strannik” śpiewamy 
często na pielgrzymkach.

– Myślę, że zaprezentowaliśmy się 
całkiem dobrze. ludzie chętnie nas 
słuchali – stwierdził Grzegorz augu-
styńczyk, kolejny członek Kwartetu 
rodzinnego w Fastach, to ich nieofi-
cjalna nazwa. 

Organizatorem Festiwalu Piosenki 
religijnej i ludowej w rybołach było 
bractwo Młodzieży Prawosławnej Die-
cezji białostocko-Gdańskiej we współ-
pracy z miejscowym wiejskim Domem 
Kultury. (Pw)

zbrodnie komunistyczne wobec cerkwi prawosławnej – to temat 
wystawy plenerowej, jaką mogli oglądać mieszkańcy i goście 
supraśla przez dwa wrześniowe tygodnie na rynku. otwarcie – w 
przeddzień rocznicy najazdu sowieckiego na polskę w 1939 roku – 
miało charakter symboliczny. 

wystawa składa się z dwóch części 
– części historycznej, zawierającej 
opracowanie rozmiaru zbrodni, jakich 
dopuszczali się komuniści oraz armia 
Czerwona na prawosławiu w Polsce 
oraz na polskich Kresach. w drugiej 
części wystawy można było zobaczyć 
sowieckie plakaty propagandowe two-
rzone w ramach kampanii antycerkiew-
nej i antyreligijnej w ogóle. 

– Ta wystawa pokazuje, jak bardzo 
napiętnowana była w Polsce Cerkiew 
prawosławna, która w 1924 roku 
z pomocą patriarchy Konstantyno-
pola uzyskała niezależność od Cerkwi 
moskiewskiej. i za tą niezależność 

Cerkiew polska cierpiała za czasów 
okupacji sowieckiej w czasie wojny i po 
wojnie – mówił na otwarciu wystawy 
burmistrz supraśla radosław Dobro-
wolski.

Organizator wystawy, prezes Fun-
dacji Hagia Marina Patryk Panasiuk 
mówił, że komuniści w czasie ii wojny 
i po niej prześladowali także ludność 
prawosławną.

– Cerkiew w Polsce była prześlado-
wana przez komunistów, a jej środo-
wisko było infiltrowane przez agentów 
komunistycznych, nie tylko w Pol-
sce, ale i w związku sowieckim oraz 
na przykład w krajach byłej Jugosławii 

– powiedział Patryk Panasiuk .
– To trzeba bardzo mocno powie-

dzieć, po wojnie za wierność Konstan-
tynopolowi prawosławni w Polsce bar-
dzo cierpieli od tych, którzy uważali, 
że prawosławie w Polsce powinno 
podlegać pod Moskwę – kończył swoje 
wystąpienie burmistrz radosław 
Dobrowolski.

Panasiuk podkreślał, że chodzi także 
o upamiętnienie ofiar zbrodniczej 
napaści zsrr na Polskę 17 września 
1939 roku.

– ważne jest by przypominać, 
że armia Czerwona nie była naszym 
wyzwolicielem, naszym dobrodziej-
stwem. bo to jest oczywiste kłamstwo. 
armia Czerwona była takim samym 
agresorem, okupantem jak hitlerow-
ska armia niemiecka. Musimy pamię-
tać i upamiętniać, że prawosławni 
tu w naszym regionie bardzo dużo 
wycierpieli z rąk armii Czerwonej 
i związku sowieckiego – stwierdza 
Patryk Panasiuk. 

wystawa w supraślu gościła dwa 
tygodnie, a później – jak informował 
Patryk Panasiuk – będzie pokazywana 
także w innych miastach oraz szkołach, 
które współpracują z fundacją. (waz)

Prześladowania Cerkwi na wystawie w Supraślu

Zobacz
transmisje
z otwarcia
wystawy

w Supraslu

´

´
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w słoneczne, wrześniowe południe, 
w supraślu, u zbiegu ulic lewitówka/
Majowa, samorządowcy dosłownie 
odtrąbili of icjalnie podpisanie 
umowy z wykonawcą na przebudowę 
ulicy lewitówka. brzmi jak żart, ale 
żartem nie jest. podobnie jak kolejne 
umowy na remonty ulic: paryskiej, 
wa s zy ngtońs ki ej ,  indy jski ej 
i cyprysowej w grabówce.

Odtrąbił podpisanie umowy Janusz 
Fidziukiewicz, radny supraśla i twórca 
supraskiej Orkiestry Dętej. Przy akom-
paniamencie... burmistrza supraśla. 
– Osiem lat pan radny Fidziukiewicz 
czekał i nie dowierzał, czy dojdzie 
do skutku przebudowa ulicy lewitówka 
i przede wszystkim wymiana rury 

azbestowo-cementowej. Jest to jedna 
z ostatnich takich ulic w supraślu. 
To jest niezdrowy materiał – wyjaśnia 
radosław Dobrowolski.

– Jestem bardzo wdzięczny panu 
burmistrzowi i radnym, którzy mnie 
wspierali przez te wszystkie lata. 
będziemy się mogli wkrótce cieszyć 
razem z mieszkańcami – przyznaje 
z ulgą Janusz Fidziukiewicz. – Korzy-
stam często z tej drogi.

– Mieszkam na końcu tej drogi 
i doskonale pamiętam moment, kiedy 
tu się wprowadziłem na stałe w 1988 
roku. Pamiętam wykopy i kładzenie 
trylinki, która ma teraz... można powie-
dzieć wartość historyczną. Od tamtego 
momentu do teraz ta ulica nie była 
poważniej remontowana – wspomina 
Henryk suchocki, radny powiatu bia-
łostockiego.

Koszt remontu lewitówki to 2,5 
miliona złotych, z czego 80 procent 
to pieniądze z rządowego funduszu 
Polski Ład. – Chcemy odtrąbić rozpo-
częcie inwestycji. Dać sygnał miesz-
kańcom, że warto czekać i warto ufać 
obietnicom burmistrza i radnych. 
Dzięki rządowemu wsparciu dotrzy-
mujemy obietnic – mówi burmistrz 

supraśla radosław Dobrowolski. 
Podobnie jest w przypadku Grabówki. 

remont ulicy Paryskiej, waszyngtoń-
skiej i indyjskiej będzie kosztował 
ponad 4,5 miliona złotych, z czego 
3,2 miliona to pieniądze z „Polskiego 
Ładu”. wartość drugiej, podpisanej pod 
koniec sierpnia, umowy na remont ul. 
Cyprysowej, to ponad 850 tysięcy zło-
tych.

– Przy okazji chcę „zareklamo-
wać” to, co zrobi powiat białostocki. 
w gminie supraśl do Funduszu Dróg 
samorządowych złożyliśmy wnioski 
o budowę ścieżki rowerowej z Karakul 
do sowlan. będzie remont dróg od ulicy 
42. Pułku Piechoty, od granic białego-
stoku, do ronda w Grabówce. będzie 
wreszcie porządna droga od miejsco-
wości Ciasne do Ogrodniczek – wylicza 
radny powiatowy Henryk suchocki. – 
a myśląc w dalszej perspektywie, 
trzeba się będzie „przebić” w końcu 
z supraśla do studzianek.

– Odtrąbiliśmy! Proszę teraz zabierać 
się do pracy – podsumował burmistrz 
supraśla, po swoim występie na lewi-
tówce [do obejrzenia w 15. minucie 
nagrania video, spróbujcie się nie 
śmiać]. (mc)

Mieszkańcy Michałowa mogą 
poczuć się bezpieczniej. zakończyła 
się przebudowa ul. Młynowej 
i sienkiewicza. wyniesiono również 
przejście dla pieszych na ul. 
gródeckiej.

Od lat mieszkańcy narzekali 
na zbyt szybko jeżdżące samochody 
w tych miejscach. Teraz auta będą 
musiały zwolnić, bo na ul. Młynowej 

i sienkiewicza oraz Gródeckiej (k. 
Michałkowa) zbudowano tzw. wynie-
sione przejścia dla pieszych. 

– wielokrotnie zdarzało się, że kie-
rowcy wymuszali w tych miejscach 
pierwszeństwo, co było powodem 
wielu poważnych wypadków i kolizji 
drogowych – czytamy uzasadnienie 
wprowadzonych zmian w mediach 
społecznościowych Gminy Michałowo.

w internetowych komentarzach 
na ten temat przewija się ogólne 
zadowolenie mieszkańców. wska-
zują, że to lepsze rozwiązanie niż 
tzw. „leżący policjanci”, czyli gumowe 
progi zwalniające. zaznaczają jednak, 
że przydałoby się we wspomnianych 
miejscach lepsze oznakowanie, tak 

by przyzwyczajeni do starego ładu 
kierowcy, nie zniszczyli swoich samo-
chodów.

„w końcu ktoś coś zrobił w celu popra-
wienia bezpieczeństwa” – komentuje 
pani agnieszka. „Takie to mogą być” 
– wtóruje jej pan Krzysztof. „lepiej 
późno niż wcale. Pozdrawiam i szacun 
za pomysł” – dodaje pan Paweł.

Utworzenie wyniesionych przejść dla 
pieszych przy ul. Młynowej i sienkie-
wicza to inicjatywa Gminy Michałowo, 
koszt każdego z nich to ok. 35 tys. zł. 
natomiast te przy ul. Gródeckiej zbu-
dowano dzięki Powiatowi białostoc-
kiemu i rządowemu Funduszowi roz-
woju Dróg. z tegoż funduszu powstają 
podobne przejścia dla pieszych – mię-
dzy innymi w Gródku (przy szkole pod-
stawowej), zarzecznach (naprzeciwko 
zalewu) oraz w supraślu. (Ps)

Odtrąbili umowę,
czas na budowę

Przejścia po przebudowie

Fot. UM supraśl

Zobacz
odtrabienie
rozpoczecia
inwestycji
w Supraslu

´

´

´
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Jak najwięcej takich badań – 
tego chcieliby rodzice maluchów 
z supraśla i Michałowa. we wrześniu 
katryński Foundation przeprowadziła 
tam akcję bezpłatnych badań usg 
dzieci. cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, a limit miejsc 
wyczerpał się niemal natychmiast 
po uruchomieniu zapisów. czy uda 
się badania powtórzyć za rok? 

Przebadanych zostało 147 dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. – 
Myślę, że lepiej wiedzieć... – uśmie-
cha się mama jednej z przebadanych 
dwuletnich dziewczynek. – Dzieci 
są małe i nie powiedzą o wszystkim. 
a to badanie jest nieinwazyjne, więc 
dlaczego nie skorzystać? Tym bardziej, 
że moja córeczka co jakiś czas skarży 
się na bóle brzuszka.

– Mój 6-latek zdrowo rośnie, 
na szczęście. ale... w rodzinie mamy 
różnego rodzaju nowotwory, więc wola-
łam przebadać dziecko. Tym bardziej, 
że sama też jestem właśnie w trakcie 
diagnozowania – podkreśla pani iwona.

– Te badania są wskazane do wyko-
nania u każdego dziecka, pomagają 
ocenić prawidłowy rozwój. badamy 

brzuszki, no i u chłopców dodatkowo 
jądra, w poszukiwaniu groźnych zmian 
nowotworowych – wyjaśnia Karol 
nowicki-sak, radiolog z lublina. badał 
dzieci wspólnie ze swoją koleżanką 
po fachu Joanną Mitek-Palusińską. 
– Przy takich akcjach mamy nieskoń-
czone pokłady energii, pracujemy cały 
dzień i przyjmujemy maksimum dzieci 
– dodaje pani doktor.

– Jeżeli coś znajdujemy, wskazujemy 
specjalistyczne placówki medyczne, 
w których warto zrobić pogłębioną dia-
gnostykę – wyjaśnia lekarz. Po badaniu 
w supraślu i Michałowie na szczęście 
nie stwierdzono poważnych problemów 
ze zdrowiem u dzieci. rodzic co dzie-
siątego malucha usłyszał jednak 
zalecenie obserwacji ze wskazaniem 
powtórzenia UsG za rok.

– Chcemy zapobiegać czemuś, 
co może w przyszłości okazać się 
poważną chorobą – podkreśla Krzysz-
tof Katryński, prezes Katryński Foun-
dation. Te badania to część ogólnopol-
skiej akcji „nie nowotworom u dzieci”. 
w Polsce do 17 lat prowadzi ją Funda-
cja ronalda McDonalda i przebadała 
już ponad 80 tys. dzieci. To ona zapew-
nia sprzęt do badań i mobilną klinikę. 

w województwie podlaskim badania 
zainicjowała w tym roku i pokrywa 
koszty Katryński Foundation. w pięciu 
gminach: supraśl, Michałowo, zabłu-
dów, Tykocin i Juchnowiec Kościelny 
– w czerwcu i wrześniu – przebadano 
ponad 350 dzieci. z czego... na pewno 
życie jednego dziecka udało się ura-
tować. Jest już po operacji, lekarze 
w porę powstrzymali rozwój choroby. 

– Drodzy samorządowcy, piszcie 
do nas, zapraszajcie do współpracy. 
bardzo chętnie przyjedziemy do pań-
stwa wspólnie z Fundacją ronalda 
McDonalda i przeprowadzimy ponow-
nie tę akcję – dodaje Danuta Katryńska 
z Katryński Foundation.  (mc)

konkursy, warsztaty, pokazy 
i wspólne zbieranie leśnych skarbów. 
przy centrum produktu lokalnego 
we wsi sokole w gminie Michałowo, 
mieszkańcy bawili się na święcie 
grzyba. choć pogoda nie dopisała, 
atmosfera była przednia.

impreza odbyła się 10 września. 
zaczęło się od wspólnego grzybobra-
nia i zawodów o tytuł „władcy Grzybo-
wego”. Łatwo nie było, bo w tej części 
sezonu – grzybów jak na lekarstwo. 
Dlatego, by zmagania miały sens, orga-
nizatorzy postawili grzybowe atrapy. 
w końcu nie o faktyczne rekordowe 
zbiory tu chodzi, a o dobrą zabawę 
podczas poszukiwań na łonie natury. 

Oprócz tego, były jeszcze konkursy na 
największego grzyba oraz najsmacz-
niejszą potrawę z grzybami. Dla zwy-
cięzców przewidziano nagrody i upo-
minki.

– Gmina Michałowo leży w otocze-
niu pięknych lasów kryjących w sobie 
wiele owoców runa leśnego, dzięki 
czemu jest doskonałym miejscem na 
zorganizowanie tego typu imprezy – 
przekonuje Paweł Oziabło, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Micha-
łowie.

Dla miłośników grzybobrań – atrak-
cji nie zabrakło. na stoiskach: grzyby 
marynowane, suszone, a nawet cera-
miczne, wielki grzybowy tort, zupy, 
pierogi i nie tylko. było też rękodzieło 

ludowe i produkty regionalne. Ponadto 
pełno pokazowych warsztatów: szycia 
„gałganków”, wyrabiania tradycyjnych 
drewnianych zabawek, garncarstwa, 
kowalstwa, tkactwa plenerowego 
itd. Do tego jeszcze wystawy: „barwy 
sokola Viii”, „biżuteryjność natury”, 
„Klimaty Podlasia” czy plener cera-
miczny.

Potem przyszedł czas na koncerty. 
Mieszkańcy i turyści bawili się wspól-
nie przy utworach słowiańskiej nuty, 
Czerwonych szpilek, Kapeli z Jałówki, 
Frey-lech Trio oraz schodów. Gwiaz-
dami wieczoru były Karolina Cicha oraz 
Kupalinka.

wydarzenie zorganizowały: Gminy 
Ośrodek Kultury w Michałowie, Gmina 
Michałowo oraz CPl sokole, a także 
nadleśnictwo Żednia.

 (Ps)

Supraśl i Michałowo.
Badania… godne powtórzenia

Wielkie grzybobranie

Zobacz

konferencjE 

podsumowujAcA 

bezplatne badania 

USG dzieci

´

´ ´

´
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do...  pięciu razy sztuka 
i co roku lepiej. noc kopnej 
góry to już rozpoznawalna 
impreza, która przyciąga ludzi 
z całej polski. inscenizacje 
nawiązują do prawdziwych 
wydarzeń, jakie rozegrały się 
w tym właśnie miejscu.

Udział w imprezie jest bezpłatny 
i nie jest łatwo się na nią dostać. w tym 
roku mailowe zapisy trwały... godzinę. 
Kolejna szansa za rok, jak zawsze pod 
koniec sierpnia. a dla niepocieszonych 
– na pocieszenie – montuje się jeszcze 
reportaż filmowy.

inscenizacje nawiązywały do wyda-
rzeń czasu powstania listopadowego, 
styczniowego, z okresu partyzantki 
powojennej i żołnierzy wyklętych. 

– w tym roku po raz pierwszy nawią-
zujemy też do 1939 roku, do przejścia 
polskiej kawalerii i tragicznych wyda-
rzeń związanych z zachowaniem miej-
scowych komunistów wobec rozbitego 
wojska polskiego. To są traumatyczne 
przeżycia, zapisane w opowieści miesz-
kańców – mówi Krzysztof Łaziuk z nad-
leśnictwa supraśl, pomysłodawca 
i autor scenariuszy do „nocy Kopnej 
Góry”. – właśnie teraz, w czasie wojny 
na Ukrainie, widzimy że... to wszystko 
już było – dodaje.

– są sceny batalistyczne, są sceny 
drastyczne. widz często znajduje się 
w środku wydarzeń – mówi nadl. Jaro-
sław Karpiuk z nadleśnictwa supraśl. 
To jedno z ważniejszych wydarzeń, 
organizowanych przez lasy Państwowe 
w północno-wschodniej Polsce. – To nie 
są tylko wspomnieniowe uroczystości 
dla ludzi starszych. są tu ludzie młodzi 
i to jest właśnie ogromna wartość nocy 
Kopnej Góry – dodaje radosław Dobro-
wolski, burmistrz supraśla. samorząd 
wspiera organizację wydarzenia.

– nasz nastolatek był zachwycony 
nocą Kopnej Góry. Jeżeli nam się uda, 
będziemy również za rok i nie straszne 
nam kilkaset kilometrów, które przyj-
dzie nam pokonać – napisała na fejs-
buku nadleśnictwa supraśl pani 
agnieszka Pawłowska, jedna z uczest-
niczek.

w tym roku wędrówka z pochodniami 
przez las, od inscenizacji do insceni-
zacji, trwała... prawie cztery godziny. 
a inspiracją do napisania niektórych 

Kopna Góra
Noc historii ożywionej

G M I N A  S U P R A Ś L



15w w w . b i a 2 4 . p l

g a z e t a  n a s z e j  g m i n y

scen były notatki supraskiego regiona-
listy wojciecha załęskiego. – nie o sam 
dreszcz emocji chodzi. Celem naszym 
jest wzbudzenie zainteresowania czę-
sto nieznaną a przecież najbliższą, 
lokalną historią. Chcemy też utrwalić 
pamięć o zapomnianych wydarzeniach, 
w których odkrywaniu bierzemy czynny 
udział, by kolejne pokolenie znów nie 
musiało wydobywać ich z niepamięci – 
podsumowuje Krzysztof Łaziuk.

 (mc)

autorem zdjęć jest szymon Paczyński
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supraśl, gródek, Michałowo, hajnówka i grabarka – w podróż 
po pięciu podlaskich cerkwiach skrywających wyjątkową 
ikonografię zabiera nas cykl filmów „kolorowa kontemplacja”. 
cenne są w tych nagraniach detale. zbliżenia na przykład 
fragmentów sklepień, którym trudno się przyjrzeć tak po prostu 
stojąc w świątyni.

Motywem przewodnim jest ikono-
grafia oraz to, co każde z cerkiewnych 
wnętrz „mówi” i jakie tematy podsuwa 
do tytułowej kontemplacji. „Kolorową 
kontemplację” przygotował serwis cer-
kiew.pl i nie są to tylko przypadkowe 
ilustracje, które mają cieszyć oko. Part-
nerem cyklu filmów jest województwo 
podlaskie.

dlaczego gródek? 

Cerkiew narodzenia najświętszej 
bogurodzicy w Gródku – monumen-
talna w porównaniu z otoczeniem. 
w swoim wnętrzu skrywa niespotykane 
dzieło, stworzone przez prof. adama 
stalony-Dobrzańskiego, a w północnej 
części przez prof. Jerzego nowosiel-
skiego.

w wielkoformatowych kompozy-
cjach, w olbrzymich partiach tekstów 
wypisanych na ścianach i w koloro-
wych witrażach nieustannie powta-
rzają się motywy Maryjne. Program 
ikonograficzny wnętrza przedstawia 
Kosmiczną wizję bogurodzicy jako 

Królowej i Matki, którą zapowiadali 
prorocy, a apostołowie i wszyscy święci 
wychwalają po dziś dzień.

dlaczego Michałowo? 

Kolejny z f ilmów przedstawia 
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Michałowie, będącą prawdziwą 
perełką wśród cerkwi Podlasia. w tej 
ponad stuletniej drewnianej budowli 
znajduje się niesamowita, wykonana 
w latach 50. przez prof. adama stalo-
ny-Dobrzańskiego, polichromia, która 
przenosi nas do innego świata i innej 
epoki.

barwne, geometryczne ornamenty 
i anioły z kolorowymi skrzydłami 
zachwycają i na długo zapadają 
w pamięć. Całość stanowi niezwykle 
przemyślaną kompozycję w której uzu-
pełniają się wzory, inskrypcje i malunki 
postaci.

dlaczego supraśl? 

Ostatnia część cyklu poświęcona 
jest wspaniałej gotycko-bizantyj-
skiej cerkwi obronnej w supraślu. 
To wierna rekonstrukcja cerkwi z XVi 
wieku. Przez stulecia znajdowały się 
tu freski bałkańskich mistrzów iko-
nografii. Po zakończeniu odbudowy 
przystąpiono również do odtworzenia 
dawnego wnętrza.

Mnogość przedstawień wypełnia-
jących cerkiew tworzy niespotykaną 
nigdzie indziej w Polsce przestrzeń 
sakralną. w głównej nawie znajdujemy 
dziesiątki sylwetek świętych i ilustra-
cje do akatystu zwiastowania boguro-
dzicy.  (oprac. red.)

Kolorowa Kontemplacja, 
Podróż po cerkwiach

zobacz

film

o cerkwi

w gródku

zobacz

film

o cerkwi

w supraslu

zobacz

film

o cerkwi

w michalowie

´

´
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grywała w teatrze, serialach, aż otrzymała tytułową rolę w filmie 
„ślicznotka” kręconym m.in. w Michałowie. beata chyczewska była 
gościem naszego programu „baba za kierownicą”. opowiedziała 
w nim o swojej filmowej przygodzie i planach dotyczących kariery.

beata Chyczewska postanowiła 
pójść w ślady matki beaty Paluch, ojca 
edwarda linde-lubaszenki oraz brata 
Olafa lubaszenki i rozpocząć karierę 
aktorską, choć tata wolałby, żeby 
została lekarzem.

– w pewnym sensie byłam skazana 
na aktorstwo. wychowywałam się 
w środowisku artystów, przebywałam 
w teatrze. Choć długo „zapierałam 
się”, że aktorką nie zostanę, to jednak 
tak się stało. Odkryłam, że nie potra-
fię żyć inaczej – opowiada nam beata 
Chyczewska.

Debiutowała w Teatrze nowym 
w Krakowie. zagrała w spektaklu „Kra-
kowiacy”. Od 2019 roku gra w Teatrze 
Dramatycznym w białymstoku, ponadto 
występowała w serialach: „Korona Kró-
lów”, „leśniczówka”, „Ojciec Mateusz” 
oraz „rodzinka.pl”. widzom spodo-
bały się jej kreacje aktorskie. wkrótce 
zagra główną rolę w kręconym m.in. 
w Michałowie filmie „Ślicznotka”.

– To dla mnie nowe doświadczenie. 
nigdy dotąd nie pracowałam przy tak 
dużej produkcji. z serialami jest tak, 
że zazwyczaj, jako aktorzy – nie znamy 
wszystkich wątków, nie mamy dużo 

czasu na pracę. Tutaj jest go więcej, 
można zgłębić scenariusz, poznać swo-
jego bohatera – zaznacza w rozmowie 
z nami tytułowa „Ślicznotka”.

Fabuła filmu kręci się wokół kon-
kursu piękności , o czym nieco szerzej 
pisaliśmy np. w czerwcowym numerze 
Gminnego Kuriera sąsiedzkiego. Jak 
zapewnia sama Chyczewska, jej postać 
raczej z takimi plebiscytami „się nie 
kojarzy” i jest tu pewien tajemniczy 
fabularny wist.

– Początkowo byłam brana pod 
uwagę do kompletnie innej roli, ale 
producent Krzysztof bałtyk, gdy tylko 
ze mną porozmawiał, od razu wiedział, 

że to ja muszę zagrać tytułową postać. 
„Ślicznotka” jest podobna do mnie, 
bo film i kamera charakteryzują się 
tym, że lubią „naturalność”, czerpią 
dużo z osoby, która odgrywa rolę. 
Chciałabym pokazać w tej produkcji, 
że niezależnie od tego, co ludzie mówią 
i myślą – trzeba walczyć o swoje. Mieć 
odwagę nie patrzeć na stereotypy, 
które o nas krążą. sięgać po marze-
nia i udowadniać światu, że stać nas 
na więcej – dodaje Chyczewska.

Co ma w planach? – Dużo myślę 
o muzyce, czuję, że wzywa mnie śpiew. 
nie lubię się za bardzo koncentrować 
na jednej rzeczy, więc może jest to dla 
mnie jakaś opcja. Trzymam kciuki 
za produkcję „Ślicznotki”, bo sama 
jestem bardzo ciekawa, jak nam 
wyszło. serdecznie wszystkich zapra-
szam do obejrzenia tego filmu – mówi 
w programie „baba za kierownicą”.

Przypomnijmy, pierwszy klaps 
na planie filmowym „Ślicznotki” padł 
w michałowskim sklepie u pani eli. 
Kolejne m.in. na plaży w bondarach 
czy w ratuszu oraz szkole. Teraz trwa 
postprodukcja. Premiera komedii prze-
widziana jest na 15 grudnia br. Film 
będzie rozpowszechniany w kinach, 
a następnie trafi na popularne plat-
formy streamingowe. (Ps)

Beata Chyczewska:
Byłam skazana na aktorstwo

Obejrzyj program 

„Baba za kierownicA” 

z BeatA ChyczewskA
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kultowa podlaska komedia 
obyczajowa powraca! w supraślu 
padł pierwszy klaps na planie 
f ilmowym nowej produkcji pod 
tytułem „u pana boga w królowym 
Moście”. zapowiada się ekscytująco, 
bo od premiery poprzedniej części 
serii minęło 13 lat.

seria „U Pana boga...” cieszy się 
nieustanną popularnością. Dotych-
czas, kinomani mieli okazję obejrzeć 
trzy części cyklu: „U Pana boga za pie-
cem” (1998), „U Pana boga w ogródku” 
(2007) i „U Pana boga za miedzą” 
(2009). wszystkie te filmy zyskały pozy-
tywne recenzje i sentyment widzów. 

ludzie pokochali swojski klimat Pod-
lasia i komediowe zacięcie bohaterów. 
Gdy reżyser trylogii Jacek bromski 
ogłosił, że nakręci kolejną odsłonę pt. 
„U Pana boga w Królowym Moście”, 
fani byli wniebowzięci.

niepodległośĆ królowego 
MosTu 

– nowy film jest o tym, że tytułowy 
Królowy Most... proklamuje niepod-
ległość. Chce się oderwać od Polski 
i zostać niezależnym państwem. Two-
rzy rząd tymczasowy, powołuje mini-
strów, stara się zalegalizować swój 
nowy status. To wszystko dlatego, 
że w podziemiach kościoła odnaleziony 
zostaje dokument, uniwersał wydany 
przez Jana Kazimierza, który nadaje 
księstwu Królowego Mostu niepodle-
głość – opowiada nam reżyser filmu 
Jacek bromski.

Przekonuje, że marzy mu się sequel 
z prawdziwego zdarzenia. nie chce 
wracać do tej serii, by „odcinać 

„U Pana Boga w Królowym 
Moście” – już kręcą w Supraślu

S U P R A Ś L

wojciech solarz – policjant Marian Cielęcki
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kupony”. zależy mu na oddaniu klimatu 
poprzednich odsłon i poprawieniu lub 
utrzymaniu ich poziomu. spodziewać 
się więc możemy: pięknych widoków, 
doskonałego humoru i świetnych 
występów aktorskich.

czaruJący świaT 

– wraca się do tego fantastycznie. 
Ten świat wciąga, jest intensywny, cza-
rujący. Ukazujemy tu pewien archetyp 
życia w zgodzie z naturą, z prawami 
boskimi, rodzajem społeczeństwa, 
do którego wszyscy tęsknimy. Długo się 
broniłem przed powrotem, bo czeka-
łem na taki koncept, o którym pomyślę: 
„to ma sens”. Pandemia nieco pomo-
gła, bo przesiedziałem rok z rodziną 
na wsi. napisałem w tym czasie dwa 
scenariusze – dodaje Jacek bromski.

Filmowcy pracują w supraślu, Tyko-
cinie i sokółce. w ich planach jest 
pełnometrażowy film kinowy oraz 
10-odcinkowy serial. w produkcję 
zaangażowanych jest kilkuset staty-
stów pochodzących z całego woje-
wództwa podlaskiego i blisko 150 
aktorów wielkiego formatu. Do swoich 
kultowych ról powrócą m.in. Krzysztof 
Dzierma (ksiądz) i andrzej zaborski 
(komendant).

Żeby wyszło Jak naJlepieJ

– bardzo się cieszymy, że możemy 
tutaj być. niewiele jeszcze możemy 
wszyscy zdradzić, ale mogę zapew-
nić, że scenariusz jest piękny i pełny. 
Chcemy, żeby to wyszło jak najlepiej. 
zawsze bardzo lubiłem moją postać. 
Pamiętam, że te kilkanaście lat temu, 
gdy kończyliśmy nagrania do „U Pana 
boga za miedzą”, zastanawiałem się, 
czy jeszcze kiedykolwiek wskoczę 
w mundur Mariana. Miałem intuicję, 
że tak. Dziś noszę nieco inny kostium, 
mam trzy „gwiazdki”, ale to dalej jest 

ten sam świat ze wspaniałymi rela-
cjami między ludźmi – mówi specjalnie 
dla nas wojciech solarz, który wraca 
do roli policjanta Cielęckiego.

zdjęcia zakończą się w grudniu. 
Premierę filmu zaplanowano na jesień 
przyszłego roku. Czy „U Pana boga 
w Królowym Moście” pokochamy rów-
nie mocno, jak poprzednie odsłony 
cyklu? Patryk ŚleDź

zdjęcia: Daniel abramowicz

na następnej stronie rozmowa
z aktorem emilianem Kamińskim 

zobacz

nasza relacje 

filmowa z planu 

zdjeciowego...

nasza

 relacja filmowa 

z castingu 

statystów...

Jacek bromski – reżyser filmu

´

´

´
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Jest pełen optymizmu, co do kolejnej 
części serii „u pana boga...”. ikona 
polskiego aktorstwa, czyli emilian 
kamiński w nowym filmie Jacka 
bromskiego ponownie wcieli się 
w Jerzego bociana. czego możemy 
się spodziewać po jego występie? 

Jak to jest wcielić się ponownie w tak 
kultowego bohatera?
emilian kamiński: 
– Dzięki tej roli, nie płacę mandatów 
(śmiech). no... może czasami. ludzie 
od zawsze bardzo miło się wypo-
wiadali o mojej kreacji, zresztą, jak 
i o wszystkich filmach. seria „U Pana 
boga” wiąże się z doskonałymi wspo-
mnieniami. Miałem bardzo przyjemną 
rolę, bo zmienną. najpierw gangster, 
taki trochę bandzior, pijak, a później, 
ze sceny na scenę, stawałem się coraz 
porządniejszy, aż doszło do tego, 
że zostałem burmistrzem miasteczka. 
nieprawdopodobne, ale tak to jest.

Miło się wraca na podlasie?
– niezwykle. bardzo lubię te strony 

i bardzo lubię ludzi, którzy tutaj 
mieszkają. spotkało mnie wiele fan-
tastycznych zdarzeń, tutejsi niekiedy 
się bardzo utożsamiają z naszą fil-
mową serią i z ziemią, na której żyją. 
To miejscami wzruszające. Kiedyś, 
filmowcy przypadkiem zaorali swoimi 
wozami podwórko jednemu mężczyź-
nie. wyszedł do mnie i ładnie przywitał. 
Pytam go więc: „Jak to? Tak sympa-
tycznie mnie witasz, a tak ci tutaj nap-
suli”, a on odpowiedział: „To nieważne, 
bo wy sławicie naszą ziemię”. ależ 
mi się ten człowiek spodobał.

gdy zaproponowano panu powrót, 
od razu się pan zgodził?
– Oczywiście! lubię tę ekipę, uwiel-
biam tu być. Kocham aktorów z białe-
gostoku, to zawodowcy. są koleżeńscy, 
zawsze zachowują się w porządku. 
Kolejny raz będę współpracował z Jac-
kiem bromskim, on wie, czego chce 
i ja to cenię. sam jestem reżyserem, 
choć teatralnym i to trochę inna para 
kaloszy niż film, ale wiem, że to trudna 
sztuka i Jacek sobie świetnie z nią 

radzi. Proszę mi wierzyć, to nie są czcze 
słowa, ja naprawdę tak uważam.
Jak wyglądał pański pierwszy raz 
na planie „u pana boga w królowym 
Moście”?
– Miałem do zagrania przemówienie. 
Przyznam, że nauczyłem się go „jak 
pacierz”. bardzo pilnie, ale nic mi to nie 
pomogło (śmiech). Doszły nerwy 
i zacząłem się troszeczkę „cukać”. bra-
kowało mi rutyny, ale mam nadzieję, 
że pozostałe miesiące na planie będą 
nieco bardziej udane.

pańskim zdaniem, nowa filmowa 
historia jest ciekawa?
– Taka nieco śmieszna, a i trochę wol-
nościowa. Mieszkańcy znaleźli pre-
tekst do tego, by być małym państwem. 
Podoba mi się ten motyw. Chcemy, 
by nowa część była równie kultowa 
jak poprzednie. Dowiedziałem się 
niedawno od reżysera, że te produkcje 
wyświetlono w telewizjach ponad dwa 
tysiące razy. nieprawdopodobna popu-
larność, ale wygląda na to, że zasłu-
żona. 

Emilian Kamiński:
Dzięki tej roli nie płacę mandatów

S U P R A Ś L
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16-050 Michałowo  ul. Sienkiewicza 21A  tel. 85 7 189 424  e-mail: sekretariatmosir@michalowo.eu

mosir.michalowo.eu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W MICHAŁOWIE

pełnometrażowy basen pływacki
zajęcia z aqua aerobiku
nauka pływania
zjeżdżalnia
sauna
jacuzzi
siłownia
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16 pięknych kobiet rywalizowało na plaży w rudni nad zalewem siemianówka o tytuł dziewczyny lata 
2022. zdobyła go 23-letnia Julia Janiszewska z warszawy. To właśnie jej uroda zyskała szczególną 
sympatię konkursowego jury.

23-latka została pierwszą w historii 
konkursu Dziewczyną lata. zdobyła 
złotą koronę, główną nagrodę pie-
niężną, czyli 5 tys. zł oraz vouchery 
– do sklepu z bielizną i kliniki stoma-
tologicznej. wygrała także trzydniowy 
wyjazd na wakacje na Cyprze. Jak 

zapewniają organizatorzy, wygrana 
w takim konkursie daje sporą szanse 
na karierę w modelingu lub show-biz-
nesie. Tym większe gratulacje należą 
się warszawiance.

Pierwszą wice Dziewczyną lata 
została 21-letnia wiktoria Przybylska 

z Chełma. – Uważam, że to dobra przy-
goda, odpowiednia na fajne zakończe-
nie wakacji. To także coś ciekawego 
i interesującego oraz, a może przede 
wszystkim, świetna zabawa – mówi 
nam wiktoria Przybylska.

Tytuł drugiej wice Dziewczyny lata 
2022 przypadł 21-letniej wiktorii 
Krawczyk z włoszakowic. Po ostatnim 
finałowym pokazie, zgromadzeni na 
plaży w rudni otrzymali prawo głosu. 
ich największą sympatią cieszyła się 
wspomniana wiktoria Przybylska, którą 
ogłoszono Dziewczyną lata Publiczno-
ści. zainteresowanie facebookowiczów 
wzbudziła natomiast 18-letnia sandra 
Kmietowicz z Piekar Śląskich i to ona 
została Dziewczyną lata internetu.

– Cieszę się bardzo, że ogólnopolski 
finał konkursu odbył się właśnie u nas. 
było bardzo ciekawie i przyjemnie. 
Mam nadzieję, że takie wydarzenia 
na stałe wejdą do naszego kalendarza 
wakacyjnych imprez – podkreśla Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa.

Finał Dziewczyny lata to jednak nie 

Nad Siemianówką poznaliśmy 
Dziewczynę Lata

G M I N A  M I C H A Ł OWO
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tylko konkurs piękności. To także wiele 
koncertów świetnych artystów. na 
scenie zaprezentowali się: znany z hip
-hopowych brzmień, piosenek takich 
jak „skarby” oraz „Dzień Dobry Polsko” 
Doniu, gwiazda polskiego POP-u Gosia 
andrzejewicz, która zyskała popular-
ność dzięki utworom „słowa” i „Pozwól 
żyć”, a także Mateusz Mijal – jego hit 
„niech się ludzie Śmieją” odtworzono 
w serwisie YouTube ponad 37 mln razy.

Przed konkursem 16 pięknych pań 
przygotowywało się do finału imprezy 
w białymstoku. brały udział w sesjach 
zdjęciowych, pokazach tańca i mody, 

treningach sportowych oraz przeróż-
nych warsztatach. – Myślę, że zapew-
niliśmy dziewczynom dużo atrakcji 
– komentuje aleksandra Datczuk, 
współorganizatorka wydarzenia.

Można już się zgłaszać do przyszło-
rocznej edycji imprezy. na stronie 
internetowej dziewczynalata.pl jest 
formularz, w którym należy podać 
swoje podstawowe dane, wymiary, 
przesłać kilka zdjęć i opisać, dlaczego 
chcemy wziąć udział w zabawie. być 
może wśród naszych czytelniczek jest 
kolejna Dziewczyna lata.

 Patryk ŚleDź
zdjęcia: Gmina Michałowo

zobacz, 

jak wyglAdaLy 

przygotowania do gali 

Dziewczyny Lata

´
´
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o turystycznym odrodzeniu regionu po pandemii i zamknięciu 
strefy przygranicznej, o szansach na naprawę dróg zniszczonych 
podczas kryzysu migracyjnego przy granicy z białorusią 
i o przygotowaniach do nadchodzących wyborów. z arturem 
kosickim rozmawia andrzej ciszewski.

podlaskie w ostatnich latach 
mocno odczuło najpierw skutki pan-
demii a ostatnio zamknięcia strefy 
przygranicznej z powodu kryzysu 
migracyjnego. czy mijający właśnie 
pierwszy po latach sezon otwarty 
pokazał, jak duże starty ponieśli 
organizatorzy letniego wypoczynku, 
czy samorząd województwa zna ten 
problem, czy jest szansa, by pomóc 
przedsiębiorcom z terenów przygra-
nicznych?

artur kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego: – Oczywiście 
samorząd zna problem. rozmawiałem 

z wieloma mieszkańcami terenów 
przygranicznych, przedsiębiorcami 
oraz wójtami. Podlaska branża tury-
styczna mocno odczuła skutki zakazu 
przebywania w strefie przygranicznej. 
Chociaż były nim objęte jedynie miej-
scowości leżące bezpośrednio przy 
granicy, przełożyło się to też na inne, 
nawet odległe części naszego woje-
wództwa.

Dlatego wspólnie z radnymi sejmiku 
województwa natychmiast zareago-
waliśmy, kiedy został zniesiony zakaz 
przebywania w strefie. Przygotowali-
śmy kampanię promocyjną, która miała 

na celu przewrócenie ruchu turystycz-
nego na tych terenach. Chcieliśmy 
przypomnieć Polakom, jak piękne jest 
Podlaskie i, że warto tu przyjechać. 
w swoich działaniach promowaliśmy 
więc największe walory Podlaskiego.

Jak pan ocenia skuteczność działań 
promocyjnych podjętych w tym sezo-
nie letnim przez samorząd wojewódz-
twa? Takich jak kampania „wszystko 
przed tobą”, „zasilani”, spoty fil-
mowe czy promocja w programach 
telewizyjnych?

– sięgnęliśmy po różne narzędzia, 
żeby nasze działania były jak naj-
bardziej skuteczne. Kampania, która 
została uruchomiona pod koniec 
czerwca, odbywała się zarówno 
w mediach społecznościowych (Face-
book i YouTube), jak i telewizji. reklamy 
były też emitowane w pociągach inter-
city. 

Od końca czerwca do końca lipca 
na profilu Fb Podlaskie trwała akcja 
„wszystko przed Tobą”, która w ciekawy 
sposób pokazywała unikatowe w skali 
Polski, a nawet europy miejsca naszego 
regionu. Miejsca, które są symbolem 
różnorodności kulturowej, bogactwa 
naturalnego i unikalnego klimatu woje-
wództwa podlaskiego. spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, osiągając 
ponad 40,5 wyświetleń.

z kolei 7 lipca, na specjalnym kanale 
w serwisie YouTube, rozpoczął się cykl 
audycji „zasilani”, poruszający tema-
tykę współistnienia nowoczesnych 
technologii i natury na przykładach 
z województwa podlaskiego. Odcinki 
były poświęcone atrakcjom tury-
stycznym w miejscowościach na pol-
sko-białoruskim pograniczu. zasięg 
pierwszego z nich to ponad 100 tys. 
wyświetleń.

Podlaska regionalna Organizacja 
Turystyczna we współpracy z samo-
rządem województwa również przy-
gotowała telewizyjną promocję miej-
scowości przygranicznych na antenie 
popularnego programu TVP 2 „Pytanie 
na Śniadanie”. widzowie zobaczyli m.
in. relacje z białowieży, Mielnika, Kry-
nek, a także znad Kanału augustow-
skiego. 

samorząd był też partnerem dwóch 
tegorocznych przystanków „letniej 
trasy Dwójki” w augustowie i Łomży, 

Artur Kosicki:  
Podlaskie wróciło 
na mapę turystyczną 
Polski
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które przyciągały za każdym razem 
około 2 mln widzów. a przed i po kon-
cercie były emitowane spoty promujące 
Podlaskie.

To tylko niektóre przykłady, tych dzia-
łań podjęliśmy bardzo wiele. i widzimy, 
że turyści wracają do regionu. Pełne 
podsumowanie poznamy pod koniec 
roku, ale z rozmów z właścicielami 
hoteli czy pracownikami punktów 
informacji turystycznej wynika, że Pod-
laskie wróciło na mapę turystyczną 
Polski.

czy samorząd już myśli o kolejnych 
działaniach na rzecz „odczarowania” 
złych sezonów turystycznych w pod-
laskiem?

– Cały czas monitorujemy sytuację 
i będziemy reagować na bieżąco. Jeśli 
okaże się, że ruch turystyczny nie 
wrócił jeszcze do dawnego poziomu, 
będziemy kontynuować nasze działa-
nia promocyjne. bo jak widzimy, przy-
noszą rezultaty. na pewno nie zosta-
wimy przedsiębiorców samych z tym 
problemem. 

Pamiętajmy, że w naszym wojewódz-
twie sezon nie kończy się na wakacjach. 
zawsze jest u nas pięknie. Możemy się 
bowiem pochwalić piękną i nieska-
żoną cywilizacją przyrodą. są tu usy-
tuowane aż cztery parki narodowe, 
mamy piękne rzeki, jeziora, ciekawą 
architekturę, która świadczy o wielo-
kulturowości Podlaskiego. To miejsca 
dobre na weekendowe wypady, sylwe-
stra, ferie. zachwycają o każdej porze 
roku. i będziemy się starali przypomi-
nać o tym Polakom.

przed nami, mam nadzieję, całko-
wite zniesienie ograniczeń w poru-
szaniu się przy granicy z białoru-
sią. ruch wojska, policji, straży 
granicznej mocno wyeksploatował 
infrastrukturę drogową tych tere-
nów. po ostatnim spotkaniu z przed-
stawicielami wojsk inżynieryjnych 
i ministerstwa obrony usłyszeliśmy, 
że wojsko wyremontowało ponad 400 
kilometrów przygranicznych dróg... 
Jak pan ocenia, czy to już wszystko, 
co wojsko, służby powinny tu zrobić, 
by nie zostawić po sobie złego wra-
żenia?

– sytuacja na granicy polsko-biało-
ruskiej wymagała natychmiastowych 

rozwiązań. Cieszę się, że powstała 
zapora, która znacząco ograniczyła 
próby nielegalnego przedostania 
się imigrantów do naszego kraju. 
Oczywiście, jak często bywa w takich 
sytuacjach, nie obyło się bez pewnych 
szkód – stan niektórych dróg w rejo-
nie przygranicznym rzeczywiście 
się pogorszył. Jednak dzięki dobrej 
współpracy samorządu województwa 
z rządem udało się naprawić już ponad 
400 km dróg gruntowych położonych 
w pasie przygranicznym. 

naprawy zrealizowało wojsko Pol-
skie we współpracy z brytyjskimi woj-
skami inżynieryjnymi. warto podkre-
ślić, że zużyto na nie ok. 130 tys. ton 
kruszywa zakupionego od podlaskich 
przedsiębiorców. Ostatnie spotkanie 
z wiceministrem Michałem wiśniew-
skim i generałem Markiem wawrzy-
niakiem, które odbyło się w urzędzie 
marszałkowskim, było dowodem 
na to, że spełniamy nasze obietnice 
dane mieszkańcom terenów przy-
granicznych. wojsko Polskie, oprócz 
tego, że w dalszym ciągu chroni nas 
w związku z sytuacją na polsko-bia-
łoruskiej granicy, to zostawia po sobie 
drogi gruntowe w wielu miejscach 
w stanie dużo lepszym niż przed kry-
zysem. 

konkretnie, jeśli chodzi o drogi, 
to w jakich obszarach województwa 
jest jeszcze najwięcej do zrobienia 
i czy jest szansa na rozwiązanie 
problemów, na przykład w gminie 
Michałowo czy gródek?

– według zapowiedzi Mswia jesienią 
ma się ostatecznie zakończyć inwesty-
cja związana z budową zapory, uzupeł-
niona o zabezpieczenia elektroniczne. 
Problemy związane z drogami w tych 
gminach są znane i zabiegamy o to, 
by je jak najszybciej rozwiązać. Mam 
nadzieję, że tak, jak w przypadku dróg 
gruntowych – równie sprawnie uda się 
zrealizować naprawy dróg asfaltowych. 

Przypomnę też, że firma budująca 
zaporę zobowiązała się do bieżących, 
doraźnych napraw uszkodzonych 
nawierzchni. 

polityka. wybory przed nami, a pan 
jest jednym z trzech pełnomocników 
pis powołanych przez prezesa partii 
do organizowania wyborów. czym 

– najogólniej – pis będzie chciał 
w podlaskiem przekonać wyborców, 
że jest godny zaufania po raz trzeci?

– Kampania wyborcza do parlamentu 
będzie odbywać się w zupełnie innych 
realiach niż dwie poprzednie – mamy 
za naszą wschodnią granicą potężny 
kryzys, czyli wywołaną przez rosję 
wojnę na Ukrainie, która spowodo-
wała gwałtowny wzrost cen, zwłaszcza 
energii i paliw. Mamy wciąż do czynie-
nia z nieprzewidywalnym białoruskim 
reżimem aleksandra Łukaszenki, który 
nadal wysyła na nasze granice niele-
galnych imigrantów. Myślę jednak, 
że Polacy, a zwłaszcza mieszkańcy 
naszego regionu, widzą, że pomimo 
tej trudnej sytuacji rząd zjednoczo-
nej Prawicy jest w stanie zapewnić im 
bezpieczeństwo. rekordowe wsparcie 
na obronność, rozwój i unowocześnie-
nie polskiej armii – tego nie zrealizował 
żaden poprzedni rząd, a wręcz przeciw-
nie, rządy koalicji PO-Psl były czasem 
„zwijania” wojska na wschód od wisły. 

Mimo trudnej sytuacji ciągle reali-
zujemy programy społeczne, jak 500+, 
300+, 14. emerytura, a miliardy zło-
tych z rządowych funduszy wspierają 
różnego rodzaju inwestycje, także 
w naszym województwie. To pienią-
dze na nasz rozwój, które w kolejnej 
kadencji będą jeszcze większe. rząd 
Pis przyjął zupełnie inną filozofię roz-
woju kraju niż poprzednie rządy. Prezes 
Jarosław Kaczyński zawsze stał na sta-
nowisku, że Polska jest jedna, więc 
mieszkańcy różnych regionów – także 
tych biedniejszych – muszą mieć takie 
same szanse. i ten sposób rządzenia 
Pis realizuje. Dzięki temu wojewódz-
twa Polski wschodniej – w tym Podla-
skie zmieniają się na lepsze.

na pewno w tej kampanii musimy 
też zawalczyć o młodych Podla-
sian. Obecny rząd, w odróżnieniu 
od poprzednich, wprowadził wiele 
rozwiązań ułatwiających start w życie 
młodym ludziom. To np. zerowy PiT dla 
osób po 26. roku życia, podwyższenie 
kwoty wolnej od podatku, wzrost śred-
niego wynagrodzenia. 

rozmawiamy z mieszkańcami o ich 
potrzebach i problemach, o czym 
świadczą częste wizyty w naszym 
regionie, zarówno premiera Mateusza 
Morawieckiego, jak i wicepremiera 
Jacka sasina.
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n i e  s ą  s z t y w n e ,  d z i w n e , 
niedopasowane. To projekty, które 
mogą zainspirować – a o pieniądze 
na realizację „inicjatyw lokalnych” 
postarało się gminne centrum 
kultury w gródku. To na przykład 
warsztaty pisania ikon, nagrywanie 
dźwięków z otoczenia i przypominanie 
miejscowych nazw.

Do narodowego Centrum Kultury 
wnioski w ramach „inicjatyw lokal-
nych” składać można co 3 lata. w 2018 
roku w gminie były realizowane m.in.: 
warsztaty florystyczne w Mieleszkach, 
pokaz mody „wczoraj spotyka dziś”. 
w tym roku realizowanych jest 7 pro-
jektów, każdy z finansowym wsparciem 
w wysokości max. 4 285 złotych.

– szukamy pieniędzy na realiza-
cję pomysłów, ale nie jest to łatwe. 
bo napiszesz 30 projektów w ciągu 
roku, a przejdzie… pięć. w tym roku, jak 
nigdy, ponad 180 tysięcy złotych pozy-
skaliśmy – mówi Magdalena Łotysz, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Gródku. – Ciężko było się na przy-
kład dostać do konkursu finansują-
cego zadania dotyczące infrastruktury 
domów kultury. Udało się! Dostaliśmy 
56 tysięcy złotych m.in. na wyposaże-
nie. na profesjonalny aparat, kompu-
ter do naszego studia nagrań, mobilne 
nagłośnienie. wcześniej się nam udało 
z tego programu zrobić hol dla dzieci. 
Gmina zapewnia nam wkład własny.

po pierwsze: rozmowa...

...o potrzebach, pomysłach. Taki był 
wymóg projektu z narodowego Cen-
trum Kultury. ale to był też pretekst, 
by spotkać się i poszukać inspiracji. 
Uczniowie mieli na przykład do dys-
pozycji wirtualny milion. – i wydali 
go na koncert hip-hopowy. Dużo było 
też pomysłów związanych z aktyw-
nością na świeżym powietrzu. Jeżeli 
my zaczniemy powielać ten frazes, 
że „młodzież siedzi w domu przy kom-
puterach” to nic dobrego z tego nie 
wyjdzie – mówi Magdalena Łotysz, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Gródku. – Cieszę się, że młodzi 
to głośno powiedzieli, że lubią być 
na świeżym powietrzu. lubią desko-
rolki, rolki. To dodatkowa motywacja, 
by postarać się w Gródku chociażby 
o skate park.

była też ankieta – na zadane w niej 
pytania odpowiedziało ponad 150 osób. 
większość kilka razy w roku bierze 
udział w imprezach organizowanych 
przez centrum kultury. najczęściej 
w festynach, piknikach i koncertach. 
Młodzi poniżej 30 lat chcieliby mieć… 
więcej dyskotek.

były też spotkania z mieszkańcami 
w Gródku, Królowym Moście i zubrach. 
– w zubrach mieszkańcy mają teraz 
swoją działkę, przekazaną przez gminę. 
biorą sprawy w swoje ręce i działają. 

stworzyli piękne miejsce do spędzania 
wolnego czasu i w ramach naszego 
projektu „inicjatyw lokalnych” dostali 
też dotację – podsumowuje Magdalena 
Łotysz.

po drugie: do dzieła!

w ramach „inicjatyw lokalnych 
w gminie Gródek” ewelina Karczemna 
realizuje projekt „z przepiśnika mojej 
babci”. To wspólne gotowanie dzieci 
z dziadkami, którzy mają „podzielić 
się” swoimi domowymi przepisami. 
alina Gościk zaproponowała warsztaty 
jazdy na rolkach, breakdance i graf-
fiti. a Magdalena abramowicz-borys 
wymyśliła „Koncerty przyjazne senso-
rycznie dla rodzin z dziećmi”.

w zubrach Daniel Hajduczenia chce 
przypomnieć dawne nazwy okolicznych 
miejsc i było już w pierwszy weekend 
września wspólne malowanie desek. 
– bo las ma swoją nazwę miejscową. 
Tak samo pola, łąki. i mieszkańcy chcą 
stworzyć taką mapę nazw spisanych 
gwarą – wyjaśnia Magdalena Łotysz. – 
a fajne jest to, że w zubrach w te dzia-
łania angażują się coraz młodsi ludzie.

Krzysztof Gajko wspólnie z mieszkań-
cami nagrał dźwięki z najbliższego oto-
czenia, by skomponować z nich... różne 
kompozycje, to ma być wypożyczalnia 
dźwięków z gminy Gródek. Pieśń miej-
sca zbudowana będzie np. z odgłosów 
wydawanych przez drzewa (tak! drzewa 
wydają dźwięki), wiatr, krople, budynki. 
– To jest cel tego projektu, „odkrycie” 
ludzi którzy wcześniej nie współpraco-
wali z nami. nie znałam wcześniej pana 
Krzysztofa, a to, co zaproponował, jest 
całkowicie nowe – podkreśla dyrektor 
GCK w Gródku.

w Królowym Moście za to młodzi 
pisali ikony. zaproponował to andrzej 
Martonik, poparł proboszcz miejsco-
wej parafii ks. radosław Kondraciuk. 
a w słuczance „alebabki” gotowały 
wspólnie z Dżannetą bogdanowicz 
z Tatarskiej Jurty na warsztatach kuli-
narnych, ale... to jeszcze nie koniec. 
wszystkie projekty mają być zrealizo-
wane do końca października. (mc)

Tego mi potrzeba 
Inicjatywy lokalne w gminie Gródek

G R Ó D E K
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niosą wsparcie tam, gdzie pomoc 
zazwyczaj nie dociera. Fundacja 
hospic jum proroka el iasza 
w Michałowie działa prężnie 
i poszukuje nowych sposobów 
na zapewnienie opieki najbardziej 
potrzebującym.

Fundacja Hospicjum Proroka eliasza 
działa w regionie od 2009 roku (począt-
kowo pod nazwą Fundacja Podlaskie 
Hospicjum Onkologiczne). Prowadzi 
hospicjum domowe na terenach wiej-
skich pięciu podlaskich gmin: Gró-
dek, zabłudów, narew, narewka oraz 
Michałowo, a także hospicjum stacjo-
narne w Makówce. Misją organizacji 
jest pomoc najbardziej potrzebującym: 
tym, którzy często nie są w stanie opu-
ścić swoich domów, a potrzebują stałej 
opieki – najczęściej z powodu ciężkich 
i przewlekłych chorób.

– Obserwujemy zjawisko wyludnia-
nia się miejscowości, w których są nasi 
pacjenci. ich dzieci, wnuki wyjeżdżają 
do miast, osoby starsze, którymi się 
głównie opiekujemy – pozostają. zaj-
mujemy się ludźmi w różnym wieku, 
ale z różnego rodzaju schorzeniami, 
to m.in. nowotwory – mówi nam ewe-
lina Gorbacz z Fundacji Hospicjum 

Proroka eliasza. Opowiada w rozmo-
wie z nami o przypadku pana anatola, 
który mieszka we wsi bondary nad 
zalewem siemianówka. Doznał para-
liżu po skoku do wody na główkę. stałe 
wsparcie zapewniają mu lekarze, tera-
peuci i pielęgniarki z Fundacji.

Fundacji szefuje dr Paweł Grabowski, 
specjalista chirurgii szczękowo-twa-
rzowej oraz medycyny paliatywnej. 
wiele lat temu przyjechał z warszawy 
na Podlasie. Porzucił karierę, by nieść 
pomoc. „był moją inspiracją” – przy-
znaje ewelina Gorbacz. Jak mówi, 
„poczuła misję”, gdy obejrzała w tele-
wizji wywiad z doktorem Grabowskim. 
Dziś zajmuje się poszukiwaniem dróg 
finansowania działalności Fundacji 
Hospicjum Proroka eliasza.

– Żartujemy, że Fundacja to nie nasa, 
ale dzieją się tu rzeczy kosmiczne. 
Jeden człowiek nie jest w stanie 
wszystkiego ogarnąć, bo spraw 
do załatwienia jest ogrom. Dlatego cały 
czas szukamy ludzi dobrej woli, którzy 
chcieliby nam pomagać, wspierać, ale 
do tego trzeba mieć serce – przyjechać 
do Michałowa i poświęcić cały swój 
czas, zaangażować się w pełni. nie jest 
to łatwe, ale każdego dnia towarzyszy 
nam myśl, że musimy się maksymalnie 
starać, bo efekty naszej pracy to „być 

albo nie być” dla konkretnych osób – 
opowiada ewelina Gorbacz.

Fundacja poszukuje m.in. wolonta-
riuszy, którzy chcieliby wesprzeć jej 
podopiecznych, choćby w codzien-
nych sprawach: przywieźć im leki, 
zrobić zakupy, posprzątać, podwieźć 
do lekarza. Głównym celem poszuki-
wań są jednak pielęgniarze, lekarze 
i fizjoterapeuci. Potrzebne są też 
pieniądze – na wyposażenie stacjo-
narnego hospicjum, jego codzienne 
funkcjonowanie w dobie wzrostów 
cen, zapewnienie odpowiedniej opieki 
pacjentom, a także wsparcie tych, któ-
rych leczenia nie refunduje narodowy 
Fundusz zdrowia. Przelew bankowy, 
zbiórki na portalach internetowych, 
1 proc. od podatku – wszystkie drogi 
przekazania pieniędzy są opisane 
na stronie internetowej hospicjume-
liasz.pl/pomagam/.

„liczymy na to, że otworzymy wasze 
serca” – kwituje ewelina Gorbacz. Pod 
opieką domowego Hospicjum Proroka 
eliasza jest prawie 40 osób, stacjo-
narnego – ponad 10 pacjentów, ale 
te liczby zmieniają się każdego dnia. 
szacunkowy koszt dziennej opieki nad 
jednym podopiecznym w stacjonarnym 
hospicjum to niemal 700 zł. (Ps)

 

Bliżej ludzi
M I C H A Ł O W O
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poligon zielona w gminie supraśl był areną kolejnego etapu 
wojskowych natowskich ćwiczeń amber desire 22. wzięli w nich 
udział żołnierze wielonarodowej dywizji północny wschód, 15. 
giżyckiej brygady zmechanizowanej, batalionowej grupy bojowej 
naTo oraz 1. podlaskiej brygady obrony Terytorialnej, 25 brygady 
kawalerii powietrznej.

na poligonie żołnierze ćwiczyli przej-
mowanie terenu zurbanizowanego 
(osiedla domów na przedmieściach) 
opanowanego przez przeciwnika. 
To jeden z „najważniejszych epizodów 
we współczesnych działaniach tak-
tycznych” – podkreśla wojsko polskie 
w komunikacie z przebiegu tych ćwi-
czeń. zaznacza, że z podobnymi dzia-
łaniami mają do czynienia żołnierze 
w trakcie wojny w Ukrainie.

Żołnierzy w ramach amber Desire 
2022 można było spotkać również 
w raczkach, augustowie, Łapach 
i bielsku Podlaskim. – naszym zada-
niem, państw sojuszu Północnoatlan-
tyckiego i sił zbrojnych państw sojuszu 
Północnoatlantyckiego jest odstrasza-
nie, jest pokazywanie imperium zła, 
że państwa sojuszu Północnoatlantyc-
kiego są odporne, że dysponują takimi 
zgranymi siłami, dzięki którym atak 
na sojusz Północnoatlantycki będzie 
nieopłacalny dla tych, którzy próbują 
odbudować rosyjskie imperium – mówił 
na poligonie w zielonej wicepremier 
minister obrony narodowej Mariusz 
błaszczak.

– Kluczem do sukcesu w obronie 

jest pełna, ścisła koordynacja i syn-
chronizacja wszystkich elementów 
biorących udział w tym działaniu, stąd 
też treningi i ćwiczenia, które do pełnej 
koordynacji nas prowadzą – powiedział 
dowódca wielonarodowej Dywizji 
Północy wschód gen. brygady zenon 
brzuszko.

amber Desire 22 to ćwiczenie 
realizowane w ramach działań naTO; 

w bieżącej edycji udział wzięło 300 
żołnierzy i 40 jednostek sprzętu m.
in. z wielonarodowej Dywizji Północ-
ny-wschód – informuje MOn. w ćwi-
czenia były zaangażowane siły: 15. 
Giżyckiej brygady zmechanizowanej 
(1. i 2. batalion zmechanizowany, bata-
lion czołgów, dywizjon przeciwlotniczy, 
batalion saperów, batalion logistyczny 
i batalion dowodzenia), batalionowej 
Grupy bojowej eFP (brytyjska kompa-
nia rozpoznawcza, żołnierze sz Usa 
i rumunii), 11. pułku artylerii i 25. bry-
gady Kawalerii Powietrznej. Działania 
ćwiczących sił osłaniały z powietrza 
śmigłowce bojowe w-3 sokół. (waz)

NATO ćwiczy w gminie Supraśl 
G M I N A  S U P R A Ś L
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porzucił gwarny białystok i od ponad 
20 lat mieszka na wsi, w laszkach 
w gminie zabłudów. Maluje, rzeźbi, 
rysuje oraz zajmuje się konserwacją 
zabytków. eugeniusz samsonowicz 
to prawdziwy artysta. 

Ostatnie lata w jego twórczości 
to przede wszystkim rzeźba monu-
mentalna. Jedno z jego dzieł stanęło 
w w rutkach-Kossakach. To postać 
św. Jana Pawła ii. Kolejna jego znana 
rzeźba to pomnik upamiętniający 
powstanie klubu sportowego Jagiello-
nia białystok. Odsłonięto go w tym roku 
w maju na terenie stadionu Miejskiego 
w białymstoku. rzeźba jest naturalnej 
wielkości i przedstawia dwie posta-
cie: piłkarza i żołnierza. są to Julian 
buchcik i antoni Komendo-borowski. 

– Prace nad takimi rzeźbami trwają 
dość długo. Mówimy tu o roku czy 
nawet dłużej – wyjaśnia eugeniusz 
samsonowicz. – Przymierzam się 
do dużej rzeźby w drewnie. będzie 
ona podsumowaniem mojej 35-letniej 
pracy artystycznej. Przez te lata zmie-
niło mi się patrzenie na świat, a i czło-
wiek sam zmienia się. Chcę pokazać, 
co mi duszy gra.

Ostatnio maluje na materiałach 
recyklingowych, np. na folii. stara się 
iść w kierunku nowoczesności. Oczy-
wiście lubi pejzaż i plener, ale w sensie 

relaksu. Jego sztuka jest raczej nowa-
torska. nie wszystkim ona pasuje, ale 
coraz więcej osób do niej się przeko-
nuje. 

chęTnie rysował od Młodości

Dzieciństwo i młodość spędził w bia-
łymstoku. zdolności plastyczne ujaw-
niły mu się jeszcze w szkole podstawo-
wej. rysowanie przychodziło mu łatwo 
i sprawiało dużo frajdy. Kreślił na kart-
kach rysunki, które podobały się jego 
kolegom. zdecydował się na liceum 
Plastyczne w supraślu. Później wybrał 
Uniwersytet wrocławski, gdzie studio-
wał wzornictwo przemysłowe. 

– Pierwsza praca to białostockie 
PKz, czyli pracownie konserwacji 
zabytków. Tam przepracowałem ponad 
10 lat. zdobyłem doświadczenie i spore 
umiejętności, które teraz wykorzystuję 
w swojej pracy na własny rachunek – 
mówi eugeniusz samsonowicz.

Tu zosTawił siebie

artysta z laszek może pochwalić się 
wieloma pracami, Jedną z nich jest 
zrekonstruowana XVii-wieczna kaplica 
w Pałacu branickich. zadbał również 
o wystrój wnętrz w Pałacu lubomir-
skich w białostockich Dojlidach czy 
w obecnym budynku wydziału historii 
Uniwersytetu w białymstoku (dawny 
dom partii). Ponadto jego prace można 
spotkać w wiźnie – rzeźba z piaskowca 
– czy w Ślężanach nad bugiem. Jego 
największym osiągnięciem zawodo-
wym i jednocześnie dużym wyzwaniem 
są odrestaurowane dwie Xiii-wieczne 
kolumny w pałacu Peterhof w sankt 
Petersburgu. – Układaliśmy na nich 
misterne mozaiki ze szkła i złota. – 
To była naprawdę żmudna i wyczer-
pująca praca – zauważa eugeniusz 
samsonowicz.

szTuka 

na co dzień artysta zajmuje się 
rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, gra-
fiką komputerową. Często pracuje 
do późnych godzin nocnych. Jak sam 

mówi, sztuka to odczucie bardzo indy-
widualne. – najważniejsze, że nie mam 
pustki. Choć nigdy nie jestem zadowo-
lony z tego, co zrobiłem – dodaje rzeź-
biarz z laszek. – Trzeba mieć naprawdę 
dużo samodyscypliny, aby realizować 
swoje dzieła. Choć czasy dla twórców 
nie są łatwe, to jednak muszę żyć z tej 
sztuki. niestety brakuje profesjonal-
nych menadżerów, którzy sprzedawa-
liby nasze prace. 

w ostatnich latach artystom pomaga 
internet. Prace są prezentowane 
na stronach www czy w mediach spo-
łecznościowych. za ich pośrednictwem 
zdobywa się klientów. 

galeria na wsi

Przy swoim otoczonym drzewami 
domu w laszkach zorganizował małą 
galerię. Można tam podziwiać prace 
mistrza, m.in. obrazy na kawałkach 
drewna czy na folii. 

Do końca sierpnia br. jego rzeźby 
i obrazy były prezentowane w supraślu 
w Galerii sztuki nowy Świat. w ubie-
głym roku można było się z nimi zapo-
znać w jednej z galerii w warszawie. 

 Piotr wOrOnieCKi

Artysta z Laszek
G M I N A  Z A B Ł U D Ó W
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pani Małgorzata wiesława i eugeniusz Trusewiczowie mają 
prawdziwy skarb – miłość i szacunek do spuścizny po dziadkach 
oraz żyłkę do biznesu. w kobylance prowadzą gospodarstwo rolne 
od prawie 40 lat, a od 20 zajmują się też agroturystyką. postanowili 
zachować i ocalić od zapomnienia ponad stuletni, drewniany dom 
babci. umieścili w nim niewielkie muzeum. 

– To miejsce, to nie tylko ściany 
i dach. Tutaj bije serce naszych przod-
ków – opowiada z sentymentem pani 
Małgorzata, z domu Jastrzębska 
pochodząca z Folwarków Małych 
w gminie zabłudów. – Dom moich 
rodziców wyglądał podobnie, stąd 
pałam do niego wielkim sentymentem. 
nie sztuką jest się odciąć się od tego, 
co było kiedyś i iść z postępem, z tech-
niką. sztuką jest zachować historię, 
nie zaprzepaścić spuścizny dziadków, 
sztuką jest cieszyć się i darzyć szacun-
kiem pamięć o przodkach, o tym, jak 
żyli, rodzili się i umierali.

Dom w Kobylance od początku nale-
żał do państwa zawadzkich. Michał 
zawadzki, dziadek pana eugeniusza 
zbudował go od podstaw i zamieszkał 
z rodziną. Halina zawadzka, córka 
Michała, po mężu już Trusewicz (mama 
pana eugeniusza) urodziła się w tym 
domu. Tu przeżyła całe życie i odeszła 
w wieku 83 lat. 

– Po śmierci teściowej stanęliśmy 
przed dylematem, co dalej robić 
z domem – wspomina pani Trusewicz. 
– Postanowiliśmy go zachować, zro-
bić co się da, aby nie popadł w ruinę 
i był namacalną pamiątką rodzinną, 
świadectwem czasów, które odchodzą 

w przeszłość. 
wszyscy wzięli się do pracy: euge-

niusz, Małgorzata i czterej ich synowie 
(rafał, Krzysztof, Piotr i Paweł). Choć, 
jak przyznają, najwięcej serca i pracy 
włożył w to Paweł. wielkim wsparciem 
okazały się „złote ręce” pana witka 
Grzegorczuka, który uratował piec 
kaflowy – serce domostwa oraz wspie-
rał wszelkie renowacje organizowane 
przez rodzinę Trusewiczów w tym 
domu.

– sami nie dalibyśmy rady, ale przy 
wsparciu wspaniałego pana witka, 
dobrych sąsiadów, znajomych i przy-
jaciół, przy pomocy rodziny udało się. 
Dziękuję im za to – mówi pani Małgo-
rzata z radością rozglądając się po wnę-
trzu. – ileż tu naszego potu i wysiłków. 
Mycie i bielenie sufitów, szorowanie 
i konserwacja belek, naprawa tynku 
i malowanie ścian, wymiana pokrycia 
dachowego i komina, wymiana okien, 
renowacja mebli, a w końcu dbanie 
o detale jak krochmalenie obrusów, 
serwetek i makatek, wietrzenie pierzyn 
i poduch... ech, ale proszę spojrzeć – 
było warto!

Teraz dom spełnia również funk-
cję atrakcji turystycznej w prowa-
dzonej przez państwo Trusewiczów 

agroturystyce. Można go zwiedzić ale 
też można w nim zamieszkać i samemu 
doświadczyć, jak się żyło i mieszkało 
w tamtych czasach. Taki żywy skansen, 
jak mówi o nim właścicielka, gdzie 
eksponaty można i trzeba dotykać 
i doświadczać. 

wnętrze domu wysprzątane i odre-
staurowane pozostało wierne wyglą-
dem i organizacją sprzętów wize-
runkowi sprzed lat. Dom na planie 
prostokąta, charakteryzuje tradycyjna 
podlaska „naokołokominowa” orga-
nizacja pomieszczeń. Piec kaflowy 
z płytą, duchówką, piecem chlebowym 
i leżajką znajduje się w centrum domu, 
a izby zaprojektowano tak, że można 
chodzić dookoła pieca przez wszystkie 
pomieszczenia. bielone sufity z cha-
rakterystycznymi drewnianymi belami 
podtrzymują niski strop. wysokie progi 
oraz drewniane podłogi na legarach 
dopełniają wizerunku chaty z Podla-
sia. za gankiem wejściowym znajduje 
się sień, kamora, kuchnia i dwa pokoje 
(alkierze). 

Kamora była swego rodzaju spi-
żarnią. Tutaj utrzymywała się niższa 
temperatura, bo nie było ogrzewania. 
Tutaj przechowywano słoiki, przetwory, 
mleko, kiełbasy i mięso. 

– nie było lodówek, nie było nawet 
prądu – opowiada gospodyni – stąd 
jedynym sposobem na zachowanie 
zdatnego do spożycia pożywienia 
było trzymanie w soli bądź suszenie. 
Dzisiaj tak przywykliśmy do osiągnięć 
techniki, że blady strach na wszyst-
kich pada, gdy nie ma prądu dłużej niż 
godzinę – śmieje się pani Małgorzata. 

Jeden pokój, ten mniejszy, stanowił 
sypialnię całej rodziny – dzięki temu 
zimą było cieplej. Tu stoją łóżka wysoko 
nakryte z siennikami ze słomy, pierzy-
nami i poduchami ułożonymi jedna 
na drugiej. Pokrywają je kolorowe, ręcz-
nie tkane kapy, które często wchodziły 
w skład posagu panny młodej. Poduchy 
w zdobionych poszewkach wyróżnia 
haft i falbany. Prawdziwy skarb kryje 
się dopiero w drewnianym kufrze, który 
panna młoda wprowadzała do domu 
w posagu. są w nim dwuosnowowe 
ręcznie tkane kapy wełniane na łóżka, 
serwety i obrusy z ręcznie tkanego 

Agroturystyka z sercem i historią
G M I N A  M I C H A Ł OWO
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lnu w kolorze naturalnym, bielone, 
a także (co jest rzadkością) z czarnego 
lnu ozdabiane szydełkową koronką 
lub wyszywane sposobem „na kreskę” 
w barwne kwiaty, serwety ozdobne 
tkane na ramie metodą supełkową 
na osnowie z użyciem specjalnego 
radełka, serwety z haftem typu 
mereżka, kilimy, pasiaki oraz radiuszki. 
na ścianie nad łóżkiem wisi wielo-
barwny patchwork szyty ze ścinków 
materiałów, które tworzą niepowta-
rzalne wzory. 

– wieszanie tkanin czy wełnianych 
dywanów na ścianach miało w tam-
tych czasach dwie funkcje – opo-
wiada pani Małgorzata. – Po pierwsze 
ozdobną po drugie grzewczą. budynki 
drewniane nie były ocieplane dlatego 
szczególnie zimą nie było miło dotknąć 
zimnej ściany nad łóżkiem. 

na podłodze leżą dywany tkane 
na płasko z gałganków i ścinków 
materiału a w oknach kwitną muszka-
tele znane też jako pelargonie. Okna 
również odnowiono w duchu tamtych 
czasów. w donicach na wolnostoją-
cych stojakach pod oknami rosną mirt 
i asparagus (prawidłowo zwane szpa-
rag pierzasty i szparag sprengera). 
Te rośliny ozdobne, wiecznie zielone 
miała w domu każda gospodyni. słu-
żyły do zdobienia wianków i wiązanek 
ślubnych, jako dekoracja na weselach, 
do becika dziecka przy chrzcie czy 
palmy wielkanocnej. w wiejskim domu 
były też paprocie i aloes. Ten ostatni 
wykorzystywano w celach leczniczych 

na choroby gardła i przeziębienie. 
większy pokój, za dwuskrzydłowymi 

drzwiami, służył do przyjmowania 
gości lub spędzania czasu z rodziną 
podczas okazji specjalnych jak święta, 
wesela, chrzciny, czy czuwanie przy 
zmarłym. 

w pokoju gościnnym znajdziemy tzw. 
szlabańczyk lub piórnik czyli drew-
niane rozkładane łóżko które kryło 
w sobie siennik i pierzyny a na wierz-
chu obłożone zostało poduchami 
w zdobionych poszewkach z haftem 
krzyżykowym. na gości spogląda z rogu 
przy suficie ikona z wizerunkiem Matki 
boskiej z Dzieciątkiem, okryta białym 
wyszywanym płótnem. To również cha-
rakterystyczny zwyczaj ludowy na wsi 
podlaskiej.

Kuchnia to skarbnica przedmiotów 
codziennego użytku sprzed 50, 80 
i 100 lat. Każda gospodyni posiadała 
wtedy maselnicę, kołowrotek z moto-
widłem i tralkami, drewniany magiel, 
mosiężne rondle i drewniane łyżki, 
żelazko z duszą, cynową tarę do prania, 
cembrowane wiadra i blaszaną baleję, 
drewniane beczki na kapustę, ręczną 
wirówkę do prania, gliniane makutry 
i dzbanki na mleko. To wszystko zgro-
madzone pod jednym dachem budzi 
wspomnienia i tęsknotę za dzieciń-
stwem niejednego przyjeżdżającego 
do państwa Trusewiczów turysty. 

– Młodzi ludzie zaglądają tu z cie-
kawością i oglądają wnętrza z niedo-
wierzaniem. Jakby to było muzeum 
z czasów przedpotopowych. niektóre 

przedmioty widzą po raz pierwszy 
w życiu – śmieje się gospodyni– mało 
już zostało takich miejsc w naszym 
regionie.

Kobylanka leży na dogodnej i uczęsz-
czanej trasie Green Velo, dlatego 
stałymi gośćmi w agroturystyce Tru-
sewiczów są rowerzyści. niektórzy 
przejazdem, inni zostają dłużej i robią 
wypady jednodniowe do Kruszynian, 
Hajnówki, białowieży, Jałówki czy 
supraśla.

– Dom z pokojami do wynajęcia stoi 
obok gospodarstwa, tam jest pełna 
wygoda i cywilizacja – wyjaśnia właści-
cielka – ale jeśli ktoś pragnie podróży 
w przeszłość, ugościmy w naszej 100 
letniej rezydencji – mówi pani Małgo-
rzata zapraszając z uśmiechem.

 Julita niePŁOCH-siTniCKa

BIURO RACHUNKOWE
OMEGA Sp. z o.o.

Zakres usług:

podatkowo-księgowa obsługa 
podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych
kadry, BHP, ZUS
sprawozdawczość GUS
opłaty środowiskowe

ul. Leśna 1
16-050 Michałowo
tel. 500 034 004
omegabiuro300@wp.pl
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ogromne emocje, wspaniali kolarze z całej europy i fantastyczna 
atmosfera sportowego widowiska. we wrześniu z supraśla 
wystartował orlen wyścig narodów. kolorowy peleton przez dwa 
dni zawodów przejechał setki kilometrów po podlaskich trasach.

– Życzę wam, szanowni zawodnicy, 
szczęśliwego przemierzania przez 
naszą piękną ziemię podlaską! – przy-
witał kolarzy na starcie pierwszego 
etapu Orlen wyścigu narodów rado-
sław Dobrowolski, burmistrz supraśla.

Pierwszego dnia zawodów, 13 
zespołów m.in. z Polski, Danii, estonii 
czy włoch wystartowało z supraśla 
i przejechało ponad 150 kilometrów 
do białegostoku, mijając na swojej 
drodze np. Tykocin, sokółkę i Cho-
roszcz. warunki nie sprzyjały zawod-
nikom – było pochmurno, deszczowo 

i zimno. Kiepska aura nie przeszkodziła 
jednak w szaleńczym pościgu i sporto-
wej rywalizacji, którą wygrał Duńczyk 
Morten aalling nørtoft.

– To był świetny wyścig, czułem się 
bardzo dobrze. Pogoda była identyczna 
jak w Danii, więc się o nią nie martwi-
łem. zachowałem spokój i wykorzysta-
łem okazję do prześcignięcia pozosta-
łych – mówił po swoim zwycięstwie.

najlepszy z Polaków – Kacper Gieryk 
– zajął 6. miejsce: – nie mieliśmy dużo 
okazji, by ścigać się na takim pozio-
mie. To dobra szansa, by pokazać się 

na arenie międzynarodowej. wydaje 
mi się, że jako kadra wykonaliśmy 
kawał dobrej roboty – podkreślał w roz-
mowie z nami.

Drugi etap to wyścig na 136-kilome-
trowej trasie z białegostoku do augu-
stowa m.in. przez Knyszyn i suchowolę. 
Tu nørtoft ustąpił niemcowi Ole The-
ilerowi, który wygrał z kilkudziesięcio-
sekundową przewagą. Duńczyk wygrał 
za to klasyfikację generalną wyścigu.

– Oglądaliśmy piękne ściganie, 
przypominało mi nieco moje czasy 
np. wyścig Pokoju. Trzeba było 
samemu podejmować decyzję, kre-
ować sytuacje, być sprytnym i „nie 
skakać” za dużo, nie gonić i zachować 
siły na samą końcówkę – zaznaczył 
Czesław lang, kolarski wicemistrz 

najmniejszy teatr w polsce jest 
w supraślu przy ulicy posterunkowej. 
Teatr łątek rozpoczął sezon 
artystyczny i zaprasza na spektakle. 
bezpłatne, ale... lepiej się pospieszyć. 
bo na widowni jest tylko 10 miejsc.

Teatr jest w stuletnim domu. Krze-
sła na widowni to stare siedzenia 
z dawnego Kina Pokój w białymstoku. 
a w roli głównej na scenie światło, cień 
i... lalki. w końcu nazwa zobowiązuje, 
bo jak wyjaśnia zygmunt Gloger w swo-
jej „encyklopedii staropolskiej” łątka 
to dawne określenie marionetki, lalki, 
osóbki kuglarskiej.

a naczelni „łątkarze” supraśla 
to Krzysztof zemło (reżyser, aktor 
i animator kultury) i jego żona ewa 
(malarka, scenografka). Jak piszą 
o sobie: „artyści skupieni wokół sceny 
najmniejszego teatru chcą przeciw-
stawiać się stereotypowi, zgodnie 
z którym forma teatru lalkowego lub 
cieni przypisana jest tylko i wyłącznie 
działalności skierowanej do dzieci”.

na spektakle zapraszają do siebie 

do domu, od sierpnia do grudnia, już 
od trzech lat. wspólnie ze stowarzysze-
niem Teatr Okno oraz Fundacją Teatr 
Łątek i przy współpracy z adamem wal-
nym z Policznej oraz Teatrem nemno 
z rzeszowa. wspiera ich w tym finan-
sowo m.in. Ministerstwo Kultury czy 
instytut Teatralny. a my korzystamy, 
bo nowe premiery mamy i światłoczułe 
opowieści o regionie.

w poszukiwaniu lokalnych historii 
warto do „Łątka” zajrzeć na „Matecz-
nik” – to tegoroczna premiera. Główną 
inspiracją spektaklu był wydany 
w 1984 roku album „rzeka, droga, 
płoty, krowy, konie, stogi, wrony, 
bociany, drzewa, krzyże”. w sumie 
to owoc współpracy wielkiej trójki: 
wiktora wołkowa (zdjęcia), edwarda 
redlińskiego (opowieści), andrzeja 
strumiłły (koncepcja i opracowanie 
graficzne).

„Matecznik” miał premierę we wrze-
śniu. będzie można go jeszcze zoba-
czyć w Teatrze Łątek w supraślu 1 
października, 8 października, 4 listo-
pada i 10 grudnia o godz. 18:00 – jak 

To była szalona rywalizacja

Teatr Łątek
Światłoczułe opowieści z Supraśla

S U P R A Ś L
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g a z e t a  n a s z e j  g m i n y

informuje nas teatr, na te spektakle 
wszystkie miejsca są już zarezer-
wowane. na „Matecznik” można się 
wybrać jeszcze do wasilkowa, gdzie 
28 października o godz. 18:00 będzie 
grany w Miejskim Ośrodku animacji 
Kultury przy ul. Żurawiej 13.

„Pieśń rzeki”, która otworzyła tego-
roczny sezon artystyczny w Łątku 
– tworzą „teatrodyski” o miłości 
i śmierci. inspiracją do ich powstania 
były polskie ballady ludowe. za to „Jaś 

i Fasola” to propozycja dla młodszej 
widowni. Jaś dzięki magicznej fasoli 
dostaje się do krainy olbrzymów 
i po pewnym czasie zaczyna je naśla-
dować. z czasem... sam się staje 
potworem. Do zobaczenia 13 i 27 listo-
pada o godz. 16:00.

na gościnnych występach w supra-
ślu będzie można też przyłapać wcale 
nieprzypadkowych artystów z Pol-
ski. za Teatrem nemno stoi Henryk 
Hryniewicki (mieszka w rzeszowie, 

urodził się w bielsku Podlaskim), który 
do supraskiego Łątka zaprasza 6 listo-
pada na spektakl marionetkowy „Cyrk 
Hrynek”. a adam walny – 26 listopada 
– na „Króla i błazna” czyli opowieść 
o skomplikowanych relacjach między 
ludźmi.

  (mc)

waŻne! na spektakle w Łątku można się 
zapisywać jedynie telefonicznie – pod numerem 
503-728-429.

olimpijski i organizator Orlen wyścigu 
narodów.

w klasyfikacji drużynowej po ii eta-
pie zwyciężyli niemcy. na drugie miej-
sce weszli słowacy, podium zamknęła 
drużyna z Polski. impreza dla kolarzy 
do lat 23 to prestiżowe zawody z cyklu 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCi) 
Puchar narodów. wydarzenie transmi-
towano w Telewizji Polskiej.  (Ps)

klasyfikacja generalna:
1. Morten nørtoft, Dania;
2. leslie lührs, niemcy;
3. Gleb Karpenko, estonia;
4. Tim Torn Teutenberg, niemcy;
5. Frederik bjørn sørensen, Dania;
6. Kacper Gieryk, Polska ;
7. simon bak, Dania;
8. Michał Pomorski, Polska;
9. zygimantas Matuzevicius, litwa;
10. Tim wafler, austria.

Obejrzyj

nasza relacje

wideo z pierwszego

dnia wyscigu...

´ ´

´

Fot. Teatr Łątek
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w kinie Ton Teatr dramatyczny wystawił „chłopców”, 
dramat stanisława grochowiaka w reżyserii adama 
biernackiego. widzowie premiery nagrodzili brawami 
najnowszy spektakl. 

„Chłopcy” opowiadają o pensjonariuszach, którzy miesz-

kają w zakładzie opieki prowadzonym przez siostry zakonne. 

w sztuce można odnaleźć humorystyczny tekst, zabawne 

zwroty akcji i błyskotliwie nakreślone postaci. 

– Mam nadzieję, że widzowie docenią najnowszy spektakl 

i będą go chętnie oglądać – mówi Piotr Półtorak, dyrektor 

Teatru Dramatycznego.

– wszystkim bardzo dziękuję, było pięknie, wzruszająco. 

Jest nam niezmiernie miło, a wniesienie wieńców na koniec 

okazało się hitem tego sezonu – stwierdza adam biernacki, 

reżyser spektaklu.

aktorzy występujący w „Chłopcach” zwracają uwagę 

na świetną atmosferę pracy, która wytworzyła się między 

twórcami a zespołem aktorskim. 

– Jestem zadowolony, ponieważ praca nad rolą była dużym 

wyzwaniem i mam nadzieję, że dużym krokiem wprzód 

w moich poczynaniach aktorskich, teatralnych. spotkanie 

z tekstem stanisława Grochowiaka, z osobami pracującymi 

przy spektaklu było cudowne, czuliśmy fantastyczną ener-

gię. sądzę, że każdy z osobna dołożył swoją cegiełkę, która 

buduje wspaniałość całego przedsięwzięcia – zauważa 

Patryk Ołdziejewski kreujący rolę Pożarskiego.

w spektaklu grają: Paula Gogol, Krystyna Kacprowicz-

sokołowska, Katarzyna Mikiewicz, agnieszka Możejko-

szekowska, Katarzyna siergiej, Monika zaborska, bernard 

bania, Krzysztof Ławniczak, Patryk Ołdziejewski, sławomir 

Popławski oraz Marek Tyszkiewicz. 

w tym sezonie przedstawienie będzie można obejrzeć 

w ostatni weekend (28-30) października. 

bilety na spektakl w cenie: 60 zł – normalny, 50 zł – ulgowy, 

35 zł – studencki, dostępne są w Kasie Teatru (przy ul. sura-

skiej 1) oraz w sprzedaży internetowej.

To szansa na lepszy rozwój 
pasji i talentów. zespół szkół 
w Michałowie czerpie garściami 
z nowoczesnych technologii. do nauki 
wykorzystuje gogle wirtualnej 
rzeczywistości, roboty edukacyjne 
czy... specjalistyczne klocki lego.

Placówka pozyskała większość 
sprzętu z programu laboratoria Przy-
szłości. Jest on skierowany do podsta-
wówek oraz ogólnokształcących szkół 
artystycznych. Jego celem jest budo-
wanie kompetencji kreatywnych i tech-
nicznych wśród uczniów. Koszt urzą-
dzeń wykorzystywanych w Michałowie 

to łącznie ponad 110 tys. zł.
– nauczyciele wykorzystują sprzęt 

na przeróżne sposoby. Mamy drukarki 
3D, roboty photony, kreatywne klocki 
leGO i mnóstwo narzędzi do prak-
tycznej nauki techniki z prawdziwego 
zdarzenia. Ponadto, zakupiono aparat 
i kamerę, których na co dzień używa 
młodzież do filmowania i robienia zdjęć 
– wymienia Małgorzata Gwaj-szastaj, 
dyrektor zespołu szkół w Michałowie.

są też gogle wirtualnej rzeczywisto-
ści, których część pochodzi ze wspo-
mnianego programu, a część dokupiła 
Gmina Michałowo. służą w nauce pro-
gramowania, informatyki, a nawet języ-
ków. Pomagają też młodzieży ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
O tym, że michałowska szkoła stawia 
na nowoczesność, świadczy najlepiej 
licealna klasa e-sportowa.

– Mamy fotele gamingowe, kompu-
tery i mnóstwo sprzętu... no a przede 

wszystkim uczniów głodnych wiedzy 
– mówi dyrektor szkoły. – w paździer-
niku, wspólnie z przedstawicielami 
sekcji e-sportowej Jagiellonii biały-
stok planujemy uroczyste otwarcie 
doskonale wyposażonej sali służącej 
tej klasie. Młodzież będzie miała zaję-
cia na temat gier komputerowych, ale 
też z psychologiem i typowo sportowe, 
bo w końcu to nie tylko siedzenie przed 
monitorem. sprawność fizyczna jest 
bardzo ważna – dodaje Małgorzata 
Gwaj-szastaj.

Placówka jest w trakcie sporej 
metamorfozy. Przebudowano niektóre 
pomieszczenia, klatki schodowe, 
posadzki i wejścia, renowację prze-
szedł też system grzewczy. – Myślę, 
że do końca października będziemy 
po remoncie drugiego piętra – kwituje 
dyrektor szkoły.

w zespole szkół w Michałowie 
w Michałowie uczy się łącznie 441 
osób, z czego w liceum i technikum – 
84 uczniów. (Ps)

Nowoczesna szkoła w Michałowie

PO PREMIERZE „CHŁOPCóW”






