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Białowieża szeptem - Anna Kamińska
Białowieża szeptem , kolejna opowieść o niezwykłym miejscu na ziemi jakim jest Puszcza Białowieska . Ostatnio za sprawą
kornika drukarza, Puszcza Białowieska jest w centrum uwagi nie tylko polskiej opinii społecznej , ale także społeczności
międzynarodowej . Puszcza Białowieska to ostatni kompleks leśny w Europie zachowany nieomal w pierwotnej postaci .
Postęp cywilizacyjny wpływa na dewastację środowiska w tym także puszczy. Tylko szeroka wiedza na temat ekosystemu
Puszczy Białowieskiej , pozwoli nam zrozumieć , co należy robić w celu uratowania tych zasobów leśnych
Biografia jedynego takiego miejsca na Ziemi Szeptem o najgłośniejszym lesie w Europie
Nowa książka Anny Kamińskiej, autorki hitowych wspomnień o Simonie Kossak oraz Wandzie Rutkiewicz 'Puszcza ginie!' - alarmował w 1922
roku młody reporter Józef Mackiewicz, obserwując niszczycielską działalność kornika i masowy wyrąb lasu. Niemal pięćdziesiąt lat później w
Puszczy Białowieskiej pojawiła się Simona Kossak, córka słynnego malarza, która pragnąc wolności, osiadła w pobliskiej leśniczówce. Na
początku XXI wieku śladami ostatniej Kossakówny do Białowieży zawitała z kolei młoda pisarka, Anna Kamińska. Wszyscy oni byli 'nawołocz',
co w języku miejscowych oznacza przybysza, który dotarł z daleka. Każde z nich trafiło do Białowieży z innych powodów. Połączyła ich
miłość do tego niezwykłego miejsca i ludzi - tych, których jeszcze dziś można spotkać na ulicach oraz tych, których legenda wciąż żyje wśród
białowieżan. 'Wiedźmar' był prawdziwym czarnoksiężnikiem, 'Mordala' - zapalonym kłusownikiem, Filimon Waszkiewicz - ostatnim
bartnikiem. Olga Nieścierowna miała własny rower za całodobową karetkę pogotowia. Halinę Kopalińską do Białowieży rzuciła burzliwa
historia XX wieku, która odebrała jej męża i majątek pod Wilnem, zaś Jan Potoka - późniejszy hodowca żubrów - przetrwał dziesięć lat łagru
tylko dzięki nadziei, że jeszcze kiedyś wróci do Puszczy. Podobnych 'kolorowych ptaków' było znacznie więcej. Prawosławnych, katolików,
Żydów i partyjnych. Drwali i ekologów. Jedni poświęcali życie, by chronić las, inni bez skrupułów go ograbiali. Wszyscy nierozerwalnie
związani przez los z Puszczą. Wielopokoleniowe rodzinne wspomnienia, dwie wojny światowe, historie udokumentowane w kronikach
kryminalnych, pijackie majaki, w których zaciera się granica między trudną rzeczywistością a niemniej ciężkim snem. Pasjonująca biografia
Białowieży, ukazująca ludzką twarz najgłośniejszego lasu Europy. 'Atmosfera szacunku dla drugiego człowieka, emanacja ziemi i przyroda to
jest dla mnie Białowieża.' (fragment książki)
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