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Drodzy Rolnicy!
Do ynki to jeden z najpi kniejszych dni w ci gu
roku ka dego rolnika. To rado
z uzyskanych
plonów i odpoczynek po ci kiej pracy. Prac na roli
zawsze cechuje sumienno
i odpowiedzialno ,
zarówno za uprawian ziemi , wspólnot lokaln
i narodow , jak i przekaz wiary, mowy i obyczaju.
Jak co roku uto samiamy si z naszymi rolnikami
i ich ci k prac . Doceniamy efekty ca orocznej
trudnej pracy, dzi kujemy za najwi kszy dar
rolniczego trudu, za chleb. Pochylamy g owy przed
rolnikami, którzy na tej ziemi pracuj .
Dzi kuje za Wasz trud, ci k prac i za jak e
godn postaw mimo wielu trudno ci i problemów.
ycz
zadowolenia
z
pracy,
satysfakcji
ekonomicznej, a tak e uznania i wdzi czno ci
od innych ludzi.
Niech Bóg b ogos awi Wam zdrowiem,
szcz ciem
rodzinnym,
dobrymi
urodzajami
i duchow rado ci .
WÓJT
Andrzej Jankowski
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Podzi kowanie
Przybyli my tutaj Panie,
by podzi kowa Ci, za to
e zago ci w naszym anie.
Przynie li my te skromne wie ce,
by z o y podzi kowanie
Tobie Jezusowi i Naj wi tszej Panience.
Za to, e da nam wiosn i ycie,
kwiatów bezmiar i zieleni obficie.
e nauczy e nas jak uprawia gleb ,
jak zasiewa ziarna,
a pó niej dzieli si chlebem.
W Twych r kach Panie s wichry,
burze i inne ywio y,
ale nigdy nie pozwoli e na to,
by puste by y spichlerze oraz stodo y.
Wiemy te Panie, e trzymasz nad nami
piecze,
wi c do kogó jak nie do Ciebie,
ka dy z nas si uciecze.
Ryszard ukowski
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wi to Plonów to pi kny ludowy obrz d,
wie cz cy coroczny ogromny trud rolników

.

Jak co roku mieszka cy Gminy Bra sk spotkali
si by wspólnie dzi kowa za urodzaj i zebrane
plony. Msz
w. o godz. 12.00 rozpocz to
w ko ciele p.w. Wniebowzi cia NMP w Bra sku
Miejsko
Gminne Do ynki. Dzi kczynn
Eucharysti w intencji rolników sprawowa
proboszcz parafii Bra sk ks. pra . dr Janusz
oniewski. W uroczysto ciach wzi udzia Wójt
Gminy Bra sk Andrzej Jankowski. Gmin Bra sk
z
pi knymi
wie cami
do ynkowymi
reprezentowa y miejscowo ci: Patoki, Za uskie
Koronne, Pop awy, Oleksin,
Pietraszki,
Pruszanka Stara, Domanowo, P onowo. Po mszy
w. wszyscy zebrani wraz z wie cami udali si na
plac miejski, by tam dalej cieszy si z zebranych
plonów. Konkurs na najpi kniejszy wieniec
do ynkowy wygrali mieszka cy wsi Za uskie
Koronne. Gratulujemy.
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Obchody 600 - lecia wsi Pop awy
1416 2016.
14 sierpnia br. zaproszeni go cie oraz mieszka cy
wsi mieli okazj wi towa Jubileusz 600 - lecie
powstania wsi Pop awy jednej z najstarszych osad
szlacheckich na Podlasiu. W ród zaproszonych
go ci byli Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus,
który sprawowa Msz
wi t
w intencji
mieszka ców, Senator RP Pan Tadeusz
Roma czuk,
Marsza ek
Województwa
Podlaskiego Pan Jerzy Leszczy ski, Starosta
Bielski Pan S awomir Jerzy Snarski, w adze
samorz dowe,
przedstawiciele
su b
mundurowych.
Po uroczystej Mszy wi tej, która rozpocz a si
o godz. 12.00 dokonano przeci cia wst gi oraz
po wi cenia tablicy pami tkowej, nast pnie rys
historyczny wsi Pop awy przedstawi Pan
Zbigniew Romaniuk historyk oraz autor publikacji
600 lat TRADYCJI SZLACHECKIEJ Pop awy
1416 2016 .
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Oficjaln cz
uroczysto ci zako czono tortem
jubileuszowym.
Obchodom
rocznicowym
towarzyszy
szereg wyst pów artystycznych
i koncertów, a do pó nych godzin wieczornych.
Wyst pi y m.in. zespo y: ,, 3 X TAK", Ostrowscy,
Magda Niewi ska, Fantastic Boys, Neon oraz
gwiazda wieczoru Maciej Dziemia czuk i Adam
Chrola.
Zaproszeni go cie oraz mieszka cy mieli okazj
posmakowa domowego ciasta oraz kuchni
regionalnej pierogi, pyzy, babka ziemniaczana,
a tak e przysmaków ze sto u wiejskiego.
Uroczysto ci Jubileuszu 600 lecia wsi Pop awy
odby y si pod patronatem Jego Ekscelencji
Ks. Bp. Tadeusza Pikusa, Wojewody Podlaskiego
Bohdana
Paszkowskiego,
Marsza ka
Województwa
Podlaskiego
Jerzego
Leszczy skiego, Starosty Bielskiego S awomira
Snarskiego, Wójta Gminy Bra sk Andrzeja
Jankowskiego i Burmistrza Bra ska Czes awa
Soko owskiego.
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Powiatowe obchody wi ta
Wojska Polskiego
15 sierpnia w Bielsku Podlaskim odby y si
powiatowe obchody 96 rocznicy Cudu nad
Wis
i wi ta Wojska Polskiego. Obchody
wi ta Wojska Polskiego rozpocz y si
o godz. 8.00 nabo e stwem w intencji ojczyzny
w cerkwi w. Archanio a Micha a w Bielsku
Podlaskim. Nast pnie w ko ciele pw.
Mi osierdzia Bo ego w Bielsku Podlaskim
oficjalne uroczysto ci otworzy przewodnicz cy
Powiatowego Zespo u ds. Obchodów wi t
i Rocznic Patriotycznych Ryszard Anusiewicz,
przypominaj c, i w tym dniu obchodzone jest
zarówno wi to Wojska Polskiego, na pami tk
Bitwy Warszawskiej z 1920 r., zwanej tak e
Cudem nad Wis , ale te wi to ko cielne
Wniebowzi cia NMP.
Okoliczno ciowe
przemówienie
wyg osi
komendant Wojskowej Komendy Uzupe nie
w Bielsku Podlaskim pp k Jaros aw Kurcewicz,
który przypomnia przebieg bitwy warszawskiej
i jej znaczenie dla losów Rzeczypospolitej.
Nast pnie
zo y
yczenia
wszystkim
o nierzom w s u bie czynnej jak te w stanie
spoczynku i kombatantom.
Uroczyst msz
wi t w intencji ojczyzny
koncelebrowali ksi a: dziekan senior ks. pra at
dr Ludwik Olszewski, proboszcz parafii
Mi osierdzia Bo ego ks. kanonik Dariusz
Kujawa, ks. rezydent kanonik Marian
Wyszkowski oraz ks. Rafa Roma czuk.
Na nic by si zda y modlitwy, gdyby naród
polski nie wykaza si wol dzia ania, wielk
ch ci obrony ojczyzny. Tylko ogromna
determinacja, wsparta modlitwami, przynios a
wielkie zwyci stwo
mówi w homilii
ks. Kujawa.
Po mszy przy pomniku katy sko-smole skim
odmówiono modlitw w intencji poleg ych
za ojczyzn i z o ono kwiaty, które nast pnie
z o ono te pod pomnikiem Pami ci Narodowej
na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska
Polskiego. Gmin Bra sk reprezentowa Wójt
Gminy Pan Andrzej Jankowski, który tak e
z o y kwiaty przy pomniku.
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70 rocznica
rozstrzelania "Inki"pogrzeb bohaterskiej
sanitariuszki

27 sierpnia 2016r. w Narewce o godz. 14.30 na
miejscowym cmentarzu parafialnym z grobu Anieli
Siedzik, babci sanitariuszki, zosta a pobrana ziemia,
która trafi a do grobu wnuczki. O godz. 15.00
w miejscowym ko ciele odprawiono msz
w.
w intencji Danuty Siedzikówny, o nierzy oraz
rodziny. Nast pnie przy pomniku "Inki" z o ono
kwiaty. Uroczysto ciom asystowa a warta honorowa
wystawiona
przez
18
Bia ostocki
Pu k
Rozpoznawczy. W uroczysto ciach w Narewce wzi
udzia Wójt Gminy Bra sk Andrzej Jankowski.
Danuta Siedzikówna urodzi a si 3 wrze nia 1928r.
we wsi Guszczewina na Podlasiu. Wychowa a si
w le niczówce Olchówka i wraz z siostrami chodzi a
do szko y powszechnej w Narewce. Rodzice Danuty
zgin li w czasie wojny. Wtedy zacz a pracowa
w nadle nictwie w Narewce. W czerwcu 1945r.
NKWD i Wojewódzki Urz d Bezpiecze stwa
aresztowali wszystkich pracowników nadle nictwa
pod
zarzutem
wspó pracy
z
podziemiem
niepodleg o ciowym.
Gdy
przewo ono
ich
do Bia egostoku, patrolowi partyzantów uda o si
uwolni m.in. Siedzikówn . Nie maj c nic do
stracenia, dziewczyna do czy a do oddzia u
5 Wile skiej Brygady AK, w którym zosta a
sanitariuszk . We wrze niu 1945 r. "Inka" wróci a do
legalnego ycia, zacz a prac w nadle nictwie
Mi om yn, ale pod koniec lutego 1946 r. odnowi a
ona kontakt z oddzia em AK, który tymczasem zacz
przerzuca swoje si y do województwa olszty skiego
i na Pomorze.
Zosta a aresztowana w Gda sku 20 lipca 1946r.
Zarzucono jej atak na milicjanta i zach canie do
zabicia funkcjonariuszy UB, a tak e posiadanie broni
bez zezwolenia. Skazano j na kar mierci. Wyrok
wykonano 28 sierpnia 1946 r. Wraz z ni zosta
rozstrzelany Feliks Selmanowicz, przedwojenny
o nierz zawodowy, uczestnik kampanii wrze niowej,
który ca okupacj s u y w oddzia ach polskiej
konspiracji niepodleg o ciowej. Przez lata miejsce
pochówku "Inki" pozostawa o nieznane. W 2014r.
rozpocz y si poszukiwania miejsca jej spoczynku.
1 marca 2015 r. potwierdzono odnalezienie szcz tek
sanitariuszki.
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ABC przedsi biorczo ci na wsi.
Fundacja
Wspomagania
Wsi
wspólnie
z Narodowym Bankiem Polskim realizuje program
ABC przedsi biorczo ci na wsi. Jest to ju III
edycja tego programu. Certyfikowani trenerzy
edukacji finansowej zajmuj cymi si realizacj
szkole
w
tym zakresie
zaproponowali
przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie
w
Szmur ach.
Propozycja
zorganizowania
i
przeprowadzenia
bezp atnego
szkolenia
w zakresie tworzenia i prowadzenia firm dla osób
z terenów wiejskich i miast do 20 tys.
mieszka ców spotka a si z zainteresowaniem
mieszka ców wsi Szmur y i okolic. Szkolenie jest
finansowane w ca o ci ze rodków programu,
dlatego po stronie GOUK im. Anny Dernoskiej
w Kalnicy nie by o wydatków, co przekona o do
wspó pracy
Dyrektor
Danut
Romaniuk.
Prowadz cy opracowali program, dostarczyli
materia y biurowe, promocyjne oraz edukacyjne
dla uczestników. Za o enia programu to 16 godzin
warsztatów (2 dni po 8 godzin edukacyjnych plus
przerwy) oraz 2 godziny konsultacji. Uczestnicy min. 15 osób w wieku powy ej 16 roku ycia,
zamieszka ych na sta e na terenach wiejskich
i miasteczkach do 20 tys. mieszka ców, bez
cenzusu wykszta cenia. Efektem spotkania jest
opracowanie 3 biznesplanów przez uczestników na
za o enie
w asnej
firmy.
Zostan
one
skonsultowane przez eksperta zewn trznego
zatrudnionego przez Fundacj , daj wi c realn
szanse na swój biznes i pozyskanie rodków
zewn trznych, w tym unijnych. Uczestnicy
wyrazili zgod na uczestnictwo w programie oraz
na wykorzystanie wizerunku do celów promocji
projektu.
Ma gorzata i Pawe Pogorzelscy
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Wakacje w Szmur ach i nie tylko
Wakacje kulturalne, bezpieczne
i po yteczne rado bez ryzyka
W dniach od 11 lipca do 5 sierpnia bie cego roku
z inicjatywy ks. Krzysztofa Dobrogowskiego
proboszcza Parafii Matki Bo ej Królowej wiata
w Szmur ach przy wspó pracy z pracownikami
GBP realizowany by
projekt
Wakacje
kulturalne, bezpieczne i po yteczne rado bez
ryzyka . Jego adresatami by a grupa dzieci
i m odzie y z terenu gminy Bra sk.
Zaj cia odbywa y si w Izbie Tradycji Regionalnej
i Rolnictwa w Szmur ach. Dzieci i m odzie
codziennie,
bardzo
ch tnie
uczestniczy a
w
organizowanych
zaj ciach.
Codziennie
prowadzone
by y
zaj cia
profilaktyczne.
Promowali my zdrowy styl ycia i uczyli my si
zapobiega
ró nym na ogom i przemocy.
Uczestnicy przygotowali piramid
ywieniow
i krótk inscenizacj , w której zaprezentowali jak
aktywnie sp dza wolny czas i od ywia si
zdrowo.
Rozmawiali my
o
zagro eniach
zwi zanych
z
alkoholem,
dopalaczami
i narkotykami, a tak e o uzale nieniu
od komputera i Internetu. Na podstawie
opowiadania i obrazu zranionego serca ukazali my
jak trudne a czasami nawet niemo liwe jest
naprawienie wyrz dzonych
krzywd drugiemu
cz owiekowi.
Dzi ki zaj ciom przyrodniczym poznawali my
wiat przyrody wokó
nas. Podczas pieszej
wycieczki wokó izby nazbierali my ro lin i zió ,
które pó niej rozpoznawali my na podstawie
ilustracji w zielnikach. Poszerzyli my swoje
wiadomo ci o wicie ro lin podczas pobytu
w
Zio owym
Zak tku
w
Korycinach.
Zwiedzili my
ogród
botaniczny,
fabryk ,
obserwowali my t oczenie oleju kokosowego.
Ka de dziecko podczas warsztatów zapachowych
wykona o swój w asny woreczek zapachu po czy o zio a o ró nych w a ciwo ciach.
Królowa,
oddzia y
wojska,
sanitariusze,
przedszkole, robotnice-oto barwny i bogaty wiat
mrówek i pszczó . To o tych spo eczno ciach
rozmawiali my
tak e
podczas
zaj .
Wspó dzia anie w grupie, odpowiedzialno
za
innych, troska o siebie nawzajem, pomoc
w ró nych sytuacjach, budowanie zaufania,
yczliwo , zawi zanie przyja ni- takimi cechami
ubogacali my si wszyscy podczas naszego
przebywania razem.

ci g dalszy

Zaj cia przyrodnicze, kulinarne,
profilaktyczne, plastyczne
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Wakacje w Szmur ach i nie tylko
Nasza ma a ojczyzna, najbli sze otoczenie
poznali my odwiedzaj c miejsca pami ci
znajduj ce si
w naszej gminie. Domanowo,
Olszewo
to
miejscowo ci gdzie
gin li
mieszka cy,
o nierze
podczas
kampanii
wrze niowej w 1939r. Rozmawiaj c o Polsce
przypomnieli my histori
powstania hymnu
polskiego, god a i flagi, wymienili my te
Polaków, którzy s Laureatami Nagrody Nobla,
a tak e i tych, których zna ca y wiat. Zabytki
Podlasia w miniaturze obejrzeli my w muzeum
w Hajnówce.
Podczas naszych zaj
odbywa y si zaj cia
kulinarne. Wspólnie przygotowywali my posi ki:
kolorowe kanapki, sa atk jarzynow , smakowite
sorbety, przek ski.
Nasze zaj cia profilaktyczne po czone by y
cz sto z zaj ciami plastycznymi, muzycznymi
dobranymi do omawianego tematu.
Du popularno ci cieszy y si zaj cia ruchowe,
zabawy integracyjne np. gra w talarka, krow ,
muzykanta, rozgrywki pi ki no nej i siatkowej
tory przeszkód i zabawy z chust animacyjn np.
chcieli my by rybami uratowanymi przez rybaka
przed rekinem. Swoj
sprawno
fizyczn
poprawiali my tak e podczas jednej z wycieczek.
P ywali my na basenie w Hajnówce.
Otaczaj cy nas wiat zwierz t poznali my
podczas wycieczki do Bia owie y. Dzieci
zwiedzi y Muzeum Przyrodnicze, pozna y króla
puszczy, inne zwierz ta i ptaki zamieszkuj ce ten
obszar.
W dniach od 1 do 4 sierpnia uczestnicy wyjechali
na
kilkudniowy
wyjazd
do
s siedniej
Lubelszczyzny. Po drodze zwiedzili Kazimierz
Dolny i Na czów. G ównym miejscem pobytu
by a Kraina Rumianku. Wra enia z tego pobytu
opisa Mateusz.
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Wycieczki i wyjazdy
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ci g dalszy

Wycieczki i wyjazdy: Bia owie a, Hajnówka, Kazimierz Dolny, Na czów, Lublin
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Wakacje w Szmur ach i nie tylko
Tegoroczne wakacje by y dla mnie bardzo ciekawe
i interesuj ce. Zwiedzi em kilka pi knych miast
Polski. Wyjazd by zorganizowany przez ksi dza
proboszcza Krzysztofa Dobrogowskiego i Gminn
Bibliotek Publiczn i trwa cztery dni. G ównym
miejscem wyjazdu by
O rodek Edukacji
Regionalnej Kraina Rumianku w Ho ownie.
Wyjechali my tam pierwszego sierpnia. Po drodze
odwiedzili my malowniczy Kazimierz Dolny.
Miasto s ynie z ciekawych zabytków sakralnych,
zamkowych i drewnianych. Najpi kniejszym
urokiem Kazimierza jest
krajobraz podziwiany
z Góry Zamkowej i Góry Trzech Krzy y
z widokiem na Wis . Nast pnym miejscem naszej
wycieczki
by
Na czów.
W
pa acu
Ma achowskich mieli my okazj pos ucha muzyki
operowej.
Wszyscy
byli my
zachwyceni
siedz cym na
aweczce w parku Boles awem
Prusem. Na pami tk
pobytu zrobi em sobie
zdj cie w parku na starym, zabytkowym rowerze.
Wieczorem dotarli my do Ho owna. Tam czeka a
na nas kolacja i do ó ek po ca ym dniu wra e .
Kolejny dzie przyniós nam jeszcze wi cej
atrakcji. By y to gry i zabawy na wie ym
powietrzu. Po obiedzie mogli my wykaza si
pracami
r cznymi.
Mieli my
mo liwo
upieczenia tradycyjnych cha ek i zrobienia
pachn cych myde ek na w asny sposób. To tu
dzia o si najwi cej. Od pa prowadz cych
dowiedzieli my si o tradycjach i yciu na dawnej
wsi. Wys uchali my ciekawej historii o Krainie
Rumianku. Czas bieg nieub aganie. Nadszed
trzeci dzie naszego wyjazdu, piekli my rogaliki
i pierniki. Ka dy wykona w asnor cznie naczynie
z gliny. Najciekawsze by o pranie na tarze
i prasowanie. Zachwyceni byli my elazkiem
z dusz . Dopytywali my co to jest? Sk d elazko
ma dusz ?. A by y to rozgrzane w gle, które
dawa y ciep o i mo liwo
prasowania,. Na
zako czenie pobytu tradycyjnie by o ognisko
i dyskoteka. W drodze powrotnej zwiedzali my
Lublin. Byli my na Zamku, Baszcie. Pi kno
dawnych zabudowa
wiejskich obejrzeli my
w Skansenie Wsi Lubelskiej. Zm czeni, pe ni
wra e szcz liwie wrócili my do swoich domów.
Wakacyjny wyjazd by dla mnie nie tylko
odpoczynkiem od codzienno ci ale równie lekcj
historii. Pozna em dawne obyczaje, mog em
wykaza si w sztuce kulinarnej. Nie zapomn tego
wyjazdu, b d wraca tam my lami. To by y udane
i ciekaw cztery dni wakacji. Zero nudy
i komputera.
Mateusz Krasowski

Rok 22, Numer 3 222

ci g dalszy

Kraina Rumianku - gry plenerowe
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Wakacje w Szmur ach i nie tylko
Z kufra pe nego wakacyjnych wspomnie
Letni wypoczynek dobieg ko ca. Zacz si rok
szkolny, a ja wci
z ogromnym u miechem
wspominam tegoroczne wakacje. Jestem mam
Mateusza, Dominika i Ani. Wakacje sp dzi am wraz
dzie mi w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa
w Szmur ach. By to niesamowity czas, obfituj cy
w ciekawe zaj cia przyrodnicze, profilaktyczne,
artystyczne, patriotyczne i sportowe. Poznawali my
miejsca zwi zane z histori i kultur naszego regionu,
uczestnicz c w licznych wycieczkach m.in.
odwiedzili my miejsca pami ci na terenie naszej
gminy,
byli my
w
Bia owie y,
Hajnówce
i Korycinach. By to równie czas nawi zywania
wspania ych znajomo ci i przyja ni. A dla mnie
osobi cie moment, w którym mog am cho przez
chwil poczu si dzieckiem. Ka dy dzie pó kolonii
by wyj tkowy i niepowtarzalny! Niestraszny by
deszcz, wiatr czy skwar. Zawsze by o co ciekawego
do zrobienia czy poznania. Rado
p yn ca ze
wspólnych zabaw i rozgrywek sportowych,
pomys owo , opieku czo , zaanga owanie, to tylko
niektóre cechy wspania ej kolonijnej ekipy. Cztery
tygodnie sp dzone w klimatycznych miejscach,
z cudownymi lud mi
by y dla mnie cennym
do wiadczeniem i wietn zabaw . Fantastycznie
wspominam nasz wyjazd na Lubelszczyzn . Oprócz
wizyty w Kazimierzu Dolnym, Na czowie i Lublinie,
sp dzili my cztery bajeczne dni w Krainie Rumianku.
By to swoisty powrót do korzeni w malowniczej wsi
Ho owno. Niesamowicie serdeczni i go cinni
mieszka cy przybli ali nam histori , obyczaje i ycie
dawnej wsi. Ka dy mia okazj przenie si w czasie
i posmakowa chocia by mas a w asnor cznie ubitego
w maselnicy, do wiadczy ci kiej pracy przy
m óceniu zbo a, upiec w asn cha k czy rogala,
wypra na tarze czy ulepi naczynie z gliny. My l ,
e dla ka dego uczestnika pó kolonii by to owocnie
sp dzony czas. Jestem szcz liwa, e mog am by
cz ci
tej niezwyk ej przygody! Ciesz
si ,
e mog am j prze y ze swoimi dzie mi i wszystkimi
Cudownymi Kolonistami :)
Renata Jarosz

ci g dalszy

Kraina Rumianku - warsztaty
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Kraina Rumianku - zaj cia w dawnym stylu

Wakacyjne wra enia - razem weselej
Od 11 lipca do 5 sierpnia sp dzali my aktywnie,
kreatywnie, weso o wakacje, zamiast przy
komputerze i telewizorze, uczestnicz c w projekcie
Wakacje kulturalne, bezpieczne, po yteczne rado bez ryzyka . Zaj cia odbywa y si w Izbie
Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmur ach,
a ich organizatorem by ksi dz Krzysztof
Dobrogowski proboszcz parafii Matki Bo ej
Królowej wiata, wraz z pracownikami Gminnej
Biblioteki
Publicznej.
Codziennie
uczestniczyli my w zaj ciach profilaktycznych
promuj cych zdrowy styl ycia i zapobiegaj cych
ró nego typu na ogom. Po czone one by y
z aktywno ci plastyczn , muzyczn , ruchow .
Dzi ki zaj ciom przyrodniczym poznawali my
wiat przyrody wokó nas. Wiedz o zio ach i ich
zastosowanie na co dzie poszerzyli my podczas
wycieczek na ki i do Zio owego Zak tka. Ma
Ojczyzn poznawali my w trakcie wycieczki po
naszej gminie odwiedzaj c zabytki i miejsca
pami ci
narodowej.
Zwierz ta
le ne
charakterystyczne
dla
naszego
regionu
obserwowali my
podczas
wycieczki
do
Bia owie y, a zabytki Podlasia podziwiali my
w muzeum miniatur. S siaduj c
z nami
Lubelszczyzn poznali my zwiedzaj c Kazimierz
Dolny, Na czów, Lublin a kultur mieszka ców
podczas zaj
w Krainie Rumianku. Dzia ania
wakacyjne
zarazi y
nas
dobr
energi ,
zainspirowa y do twórczej aktywno ci i zasia y
mi o do Ma ej Ojczyzny. Dzi kujemy ksi dzu
Krzysztofowi,
Panu
Wójtowi
Andrzejowi
Jankowskiemu, paniom Danusi, Jasi i Dorocie
z biblioteki i pani Renacie
mamie Mateusza,
Dominika i Ani za ciekawie sp dzony czas. Mamy
nadziej , e spotkamy si podczas kolejnych zaj
w bibliotece, a za rok sp dzimy wspólnie wakacje.
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Piknik wakacyjny - baw si z nami rodzinami
Wszyscy uczestnicy wakacji wraz ze swoimi
rodzinami, zaproszeni go cie, spo eczno ca ej
gminy spotka a si tak e podczas Pikniku
Wakacyjnego 21 sierpnia. Pokaz ratownictwa
po arowego, spektakl o Tadeuszku akomczuchu,
gry i zabawy dla ca ych rodzin, ognisko i grill,
fina konkursu Mam talent , turniej pi ki no nejto wszystko mogli my obejrze podczas pikniku.
Pewnie ma y stres przed wyst pem i rado po nim
prze ywa y niektóre rodziny. Rodzice wspólnie ze
swoimi dzie mi stawali si aktorami, tancerzami,
piosenkarzami i animatorami zabaw dla
uczestników pikniku. Swoje zdolno ci muzyczne
prezentowa Ja z mam , taneczne Julia z mam ,
Ola wraz ze swoj mam , Mateusz i Dominik
tak e z mam . Amelka, Kuba wraz z rodzicami
prezentowali Kaczuchy. Martyna, Zuzia i mama
prezentowa y talenty aktorskie. Wielu uczestników
pikniku wspólnie ta czy o Belgijk . Podczas
zabawy nie zabrak o te podzi kowa . Oto jak
swymi s owami wyrazi a je Pani Beata Turowska:
W imieniu rodziców dzieci ucz szczaj cych na
pó kolonie w Szmur ach, pragn
gor co
i serdecznie podzi kowa osobom, dzi ki którym
te kolonie mog y w ogóle zaistnie i tak owocnie
si
odby . Dzi kuj
ksi dzu Krzysztofowi
Dobrogowskiemu, proboszczowi tutejszej parafii:
za pomys , inicjatyw , za czas po wi cony naszym
dzieciom, kiedy ksi dz dopilnowywa aby
wszystko zaplanowane mog o zosta jak najlepiej
wykonane. Dzi kuj Wójtowi gminy Bra sk, panu
Andrzejowi
Jankowskiemu:
za
pomoc
w organizacji pó kolonii naszym dzieciom, gdy
jako gospodarz czuwa pan nad prawid owym
przebiegiem tego przedsi wzi cia. Na r ce pani
dyrektor Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa
w Szmur ach, Danuty Romaniuk, podzi kowania
sk adam równie wszystkim pracownikom tego
O rodka: za ogrom pracy, za profesjonalizm
i zaanga owanie w prac i opiek nad naszymi
pociechami tutaj w Szmur ach jak te podczas
wszystkich wyjazdów. Jako rodzice zdajemy sobie
spraw , e dopilnowanie takiej gromadki nie jest
wcale takie proste jak by si to mog o wydawa .
A zorganizowanie im czasu tak by si nie nudzi y
jest ju nie lada wyczynem. Tym bardziej raz
jeszcze serdecznie wszystkim Wam dzi kujemy.
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Warsztaty teatralne
Gminna Biblioteka Publiczna i Szko a Podstawowa
im. Jana Paw a II w Holonkach uczestnicz
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
W ramach wspó pracy tych obu instytucji odby y si
warsztaty teatralne dla nauczycieli i uczniów.
Zaj cia prowadzi a Pani Marta Gryko - Soko owska
aktorka Teatru Baj z Warszawy. Nauczyciele podczas
warsztatów uczyli si animacji, ekspresji. Dla wielu
w nich stan si one pomoc w przygotowaniu
i re yserii przedstawie , apeli szkolnych, oraz
przygotowaniu uczniów do
konkursów teatralnych
i recytatorskich. W szkole wraz z grup uczniów
Pani Marta rozpocz a próby do spektaklu, które b d
kontynuowa
nauczyciele.
Grupa
teatralna
przygotowuje swoje przedstawienie na podstawie
tekstów ksi ki Beaty Jacewicz Savoir- vivre czyli
dzieciaki i naopaki . Ju pierwsze wyst py obejrzeli
koledzy i kole anki ze szko y.
yczymy
nauczycielom dalszych owocnych prób z uczniami
a aktorom gromkich braw podczas wyst pów,
w czasie których zaprezentuj
przygotowany
spektakl.
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Ostro - wertowanie historii
10 maja 2016 roku na cmentarzu parafialnym
w Szmur ach, przy d wi kach kapel weselnych
zosta
pochowany
Tadeusz
Wasilewski.
Niespodziewana mier pogr y a w smutku
rodzin , znajomych oraz rodowisko muzyków
estrady weselnej . Odesz a ikona muzyki
ludowej, tanecznej i rozrywkowej. Grajek
niezwykle uzdolniony, obdarzony przez Boga
wybitnym talentem i s uchem absolutnym.
Tadeusz Wasilewski urodzi si 28 pa dziernika
1938 roku w rodzinie rolniczej. Ojciec jego gra na
harmonii, dziadek ze strony matki-Plichta na
skrzypcach. Muzyka towarzyszy a Tadeuszowi od
dzieci stwa i rozwija a pasj do grania na harmonii. Uczy si od ojca . Szybko opanowa technik
gry. Zafascynowany by muzyk wybitnego
akordeonisty polskiego Tadeusza Weso owskiego.
Wzorowa si na nim, graj c niemal wszystkie
jego utwory. ona Weso owskiego po mierci
m a przys a a Wasilewskiemu podzi kowania
i kasety z nagraniami w dowód wdzi czno ci za
propagowanie pi knej, ludowej muzyki polskiej.
Mo na by o jej pos ucha na ulicy Sk odowskiej
w Bra sku gdzie w ostatnich latach mieszka pan
Tadeusz. Jako ucze
Szko y Podstawowej
w Spieszynie i Holonkach, Tadeusz cz sto
pogrywa
na
uroczysto ciach
szkolnych
i choinkach noworocznych. Pewnego dnia
zbuntowa
si
poniewa
kazano
mu
zagra ,,Mi dzynarodówk . Twardo powiedzia ,
e tego nie b dzie gra . Z zachowania syna
musia t umaczy si jego ojciec. W wieku 14 lat
rozpocz
granie na zabawach i weselach.
Zaczyna z Ignacym Kobusem a nast pnie
z bra mi Anusiewicz z Rudki. Ponad 20 lat gra
w zespole z Kazikiem i Waldkiem Ostrowskim.
Wirtuoza akordeonu ka dy zespó chcia mie
w swoim sk adzie . Zagra z Wasilewskim to by
zaszczyt i przyjemno . Grali z nim: Eugeniusz
Sacharzewski
nauczyciel szko y muzycznej
w Bielsku , Zbyszek Korzeniewski akordeonista
i saksofonista, Adam P o ski - pianista, Jan
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Ciechanowski wybitny instrumentalista, Kazimierz
B aszkiewicz- Tr bacz, Tomasz Karwan
altowiolista Filharmonii narodowej i wielu innych
muzyków i muzykantów. Tadeusz cz sto
wyst powa na koncertach i festiwalach. W 1975
otrzyma I nagrod
w Trzecim Ogólnopolskim
Konkursie Akordeonowym kategorii D . W VI
Ogólnopolskim Festiwalu Obrz dów Weselnych
W grów 2002 zdoby I nagrod w kategorii
kapele ludowe . Na V Festiwalu Klimaty
Akordeonowe Co w Miechu gra otrzyma
nagrod specjaln za najlepsze wykonanie polki
i oberka. Kilkakrotnie by nagradzany na
festiwalach folklorystycznych w Kazimierzu
Dolnym nad Wis . W ostatnich latach
uczestniczy w konkursach organizowanych przez
Podlaskie Muzeum Wsi. Graj c w zespole
Zabu aki z b bnist Pyka o z Siemiatycz
i skrzypkiem Przczelem z Siedlec zdobyli w 2011
roku nagrod g ówn . W ostatnich latach cz sto
wyst powa w zespo ach i jako solista na
uroczysto ciach organizowanych przez Urz d
Miasta i Urz d Gminy w Bra sku oraz imprezach
kulturalnych: Bra skie Dni Kultury , Do ynki
Miejsko-Gminne , Piknik Wakacyjny , Festyn
Rodzinny . Przygrywa tak e na zabawach
organizowanych przez Klub Seniora w Bra sku
i Kalnicy. Aktywnie uczestniczy w Spotkaniach
Artystów Muzyki Weselnej w O rodkach kultury
w Bra sku. 1 maja 2016 po raz ostatni zagra
z muzykami na spotkaniu w Kosowie Lackim.
Kilka dni pó niej niespodziewanie odda dusz
grajka Panu Bogu. W swoim domu cz sto wraz
z ma onk Urszul go ci licznych muzyków,
którzy przyje d ali pos ucha jego grania oraz
pomuzykowa razem z mistrzem. Na sta e
zadomowili si u Wasilewskich Pan W adzio
Puchalski ,,Zegareczek oraz Wiesio Tomczak
przyjaciel Tadeusza. Autor tekstu , s siad zza p ota
z przyjemno ci i lekk ,,zazdro ci
s ucha
d wi ków pi knie wykonywanej muzyki. Nad
trumn
Tadeusza
podczas
pogrzebu
na
yczenie
ma onki
oraz
rodziny
grali
koledzy ,,po fachu dla których mistrz by du ym
autorytetem.
Wojciech Ostrowski
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Projekt realizowany przy wsparciu Lokalnej Grupy Dzia ania Brama na bagna we wspó pracy
z Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu Dzia aj lokalnie Polsko-Ameryka skiej
Fundacji Wolno ci

PHU Marcin Sztejniec
Skup Byd a Rze nego
Tel. 661 851 433
Byki, Krowy, Ja ówki
- Wyrejestrowanie, faktura
- Odbiór i wa enie u rolnika
(waga elektroniczna)
- Gotówka lub przelew do 7 dni
- Rozliczenie na wag yw lub WBC

SKLEP MOTORYZACYJNY AUTOCZ CI
Karol Koz owski
ul. Mickiewicza 37
17-120 Bra sk
tel. 798 891 652
OFERUJE:
-cz ci zamienne do aut
krajowych i zachodnich
-akumulatory (BOSCH,
CENTRA ORAZ BUD ETOWY
VOLTMASTER)
-oleje rolnicze, samochodowe i
motocyklowe
-smary, d tki, opony
-p yny
-chemia motoryzacyjna
-art. lakiernicze
-cz ci do dojarek, p yny
De Laval, sznurek
SZEROKI ASORTYMENT
W KONKURENCYJNYCH
CENACH!!!

Gminne Echa

ZAK AD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
DARIUSZ KUNICKI
CHOJEWO 107
TEL.661 766 638

NAPRAWY BIE CE
TYPU:
WYMIANA KLOCKÓW,
ELEMENTÓW ZAWIESZENIA,
UK ADU KIEROWNICZEGO,
ROZRZ DÓW;
WYMIANA P YNÓW I OLEJÓW
SZEROKO POJ TE NAPRAWY BLACHARSKIE
SZEROKI ZAKRES NAPRAW
W DOGODNYCH TERMINACH
I ROZS DNYCH CENACH

Redakcja: 17-120 Bra sk, ul. Rynek 8, tel. 85 737 50 31, fax. 85 737 58 04, e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

