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Wójt informuje
Szanowni Państwo,

wykonanie projektu przebudowy tej ulicy.
Została zwołana Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy Białowieża, która w pełni poświęcona
była temu tematowi. Na sesję zaproszony
został Starosta Hajnowski. O ustaleniach
poinformuję Państwa w kolejnym numerze
Głosu Białowieży.

Gmina Białowieża pochwalić się może
nową stroną internetową. W chwili obecnej
dostępna
jest
ona
pod
adresem
gmina.bialowieza.pl, a docelowo zastąpi
dotychczasową, wysłużoną witrynę.
W lipcu i sierpniu serdecznie
zapraszam Państwa na bardzo bogatą ofertę
kulturalną Gminy Białowieża. Za nami jest już
Noc
Kupały,
Peretocze
i
koncerty
zorganizowane w ramach Podlaskiej Oktawy
Kultur, ale bawić będziemy się dalej na
Różnogłosiu
oraz
podczas
spotkania
z muzyką klasyczną „Białowieskie Arie”.
Pełną ofertę imprez, wystaw i wakacyjnych
warsztatów prezentujemy na tablicach
informacyjnych, stronie Gminy Białowieża
oraz Facebooku Białowieskiego Ośrodka
Kultury.

Drugim projektem jest pozyskanie
środków na przebudowę „starej szkoły”.
Inwestycja ta będzie bardzo kosztowna,
dlatego też musimy zastanowić się nad
źródłem finansowania oraz zgromadzenia
wkładu własnego. Zadłużenie Gminy niestety
nie pozwala nam na dalsze zaciąganie
kredytów, tym samym inwestycja ta staje się
bardzo trudna w realizacji. Wierzę jednak, że
wspólnymi siłami uda nam się w najbliższych
latach zakończyć temat straszącego budynku
w centrum Białowieży.

Wakacje trwają i - mimo sezonu
urlopowego - nie odpoczywamy, i mierzymy
się z dwoma dużymi projektami. Pierwszy
z nich to remont ulicy Olgi Gabiec. Gmina
Białowieża
przekazała
Starostwu
Powiatowemu w Hajnówce 20 000zł na

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, chciałbym poinformować, iż
jesteśmy w końcowym etapie realizacji
budowy wodociągu w okolicach Stacji
Towarowej. Obecnie trwa inwentaryzacja
nowopowstałego wodociągu i niebawem
mieszkańcy będą mogli z niego korzystać.
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Informacje Rady Gminy
XVI Sesja Rady Gminy Białowieża

 Gmina otrzymała środki na utylizację
azbestu (około 40 ton);
 12 marca odbyło się spotkanie
w Senacie
odnośnie
ratowania
Puszczy Białowieskiej; 13 marca
o godz.
12.00
przy
Hotelu
„Żubrówka”
miała
miejsce
manifestacja, a 15 marca spotkanie
z posłami
i
członkami
Komisji
Środowiska Sejmu RP.
Następnie
przewodniczący
poszczególnych komisji zdali sprawozdania
z prac
międzysesyjnych,
po
czym
przystąpiono do omawiania spraw bieżących.
Jako pierwszą podjęto uchwałę
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna
gry w Hotelu „Żubrówka”. Wydanie opinii
pozytywnej przez Radę nie jest jednak
jednoznaczne
z
powstaniem
kasyna
w Białowieży.
Zgodnie
z
przepisami
pozytywna opinia Rady Gminy Białowieża jest
potrzebna do wydania koncesji, o którą dopiero
stara się spółka BINGO CENTRUM z Katowic.
Kolejnym punktem było podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
Planu Odnowy Miejscowości Białowieża oraz
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2016-2022. Zmiany POM
były konsultowane na spotkaniach sołeckich.
Dokumenty te są niezbędne przy składaniu
wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
Radni dyskutowali także nad opracowaniem
podstaw strategii rozwoju Gminy Białowieża,
oceniając istniejące dokumenty w tym
zakresie.
Podjęto również uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym usytuowanym na
działce nr ewidencyjny gruntów 196/1 obręb
0006 Zastawa-Krzyże w Białowieży oraz
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016
rok. Pani Skarbnik – Bożena Masalska –
poinformowała, iż zwiększa się plan
dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
687 000,- zł
na
realizację
świadczenia
wychowawczego w wysokości 500,- zł na
dziecko w ramach dotacji na zadania zlecone
(decyzja Wojewody Podlaskiego znak:

16 marca 2016 roku o godzinie 13.00
odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Białowieża.
Na wstępie pan Wójt, Grzegorz Kasprowicz,
przedstawił informację z realizacji uchwał
Rady Gminy i istotnych działań dotyczących
Gminy w okresie międzysesyjnym, a były
to m.in.:
 zatrudnienie
nowego
dyrektora
Białowieskiego Ośrodka Kultury pani Katarzyny Turosieńskiej-Durlik;
 ustalenie z ubezpieczycielem, iż
w ramach
ubezpieczenia
mienia
gminnego
zostaną
również
ubezpieczone kolektory słoneczne;
 podpisanie porozumienia ze Starostą
w sprawie remontu i przebudowy
dróg
(Puszczańska,
Nowa
i Ogrodowa);
 odbyło
się
posiedzenie
antykryzysowe,
na
którym
zdecydowano, iż zostanie złożone do
Ministerstwa pismo w sprawie zmiany
zapisów dotyczących wprowadzania
stopnia
zagrożeń
w
Puszczy
Białowieskiej, który ustalany jest m.in.
na podstawie czystości powietrza,
ilości pożaru z poprzednich lat, nie ma
natomiast żadnego słowa o suchym
drewnie. Na posiedzeniu przekazano
również informację, iż w przypadku
podwyższenia zawartości manganu
w wodzie powyżej normy oraz gdy
zarządca wodociągu nie zmniejszy
jego zawartości w ciągu 60 dni,
wówczas
wodociąg
zostanie
odłączony. Radny, pan Wołkowycki,
zaproponował, aby koszty z tym
związane pokrywane były przez
Wodociągi Podlaskie.
 odbył się Turniej Zakładów o puchar
wójta w piłce siatkowej, pracownicy
UG zajęli drugie miejsce;
 odbyły się spotkania w sołectwach;
 został opracowany Plan Rozwoju
Lokalnego i został zaktualizowany
Plan Odnowy Miejscowości;
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FB-II.3110.23.2015.MA z dnia 21 stycznia
2016 roku). Ponadto zmniejsza się plan
wydatków budżetowych o kwotę 103 000,- zł
na podatek od nieruchomości i zakup energii
oświetlenia ulicznego, jednocześnie zwiększa
się plan wydatków budżetowych o kwotę
103 000,- zł na nabycie gruntów na cele
związane z budową dróg gminnych, opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej oraz
wydatki
na
funkcjonowanie
sieci
szerokopasmowej, tj. ubezpieczenie, opłaty za
umieszczenie
urządzeń
sieci
telekomunikacyjnej w pasie drogowym,
dzierżawa.
Następnie Radni przedyskutowali
sprawę
niewyodrębniania
funduszu
sołeckiego i podjęli uchwałę w sprawie
niewyrażenia zgody na jego wyodrębnienie.
Pani Skarbnik poinformowała, iż wyliczenia
funduszu sporządzono na podstawie danych
z ewidencji USC ze zbiorów stałych
mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r.
Łącznie w Gminie Białowieża na dzień
30.06.2015r. było zameldowanych na pobyt
stały 2196 mieszkańców, natomiast na dzień
31.12.2015r. – 2186 mieszkańców. Wysokość
środków przypadających na dane sołectwo
oblicza się według wzoru i opiewa na sumę
w wysokości 138 376,92 zł.
Wyliczenia
dla
poszczególnych
sołectw:

Stoczek

Liczba
mieszk.
na
31.12.2015
1151

Liczba
mieszk.
na
30.06.2015
1153

Zastawa

396

398

Podolany

163

167

Pogorzelce

64

64

Teremiski

73

74

Budy

71

72

Grudki

177

178

Czerlonka

91

90

Razem

2186

2196

Sołectwa

Środki funduszu przeznacza się na
realizację przedsięwzięć, które powinny być
zgłoszone we wniosku przez sołtysa, są
zadaniami własnymi gminy , służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodnie ze
strategią rozwoju gminy. Wniosek danego
sołectwa
uchwala
zebranie
wiejskie
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa.
Wniosek
powinien
zawierać
wskazanie przedsięwzięć do realizacji
w ramach środków określonych dla danego
sołectwa
na
terenie
sołectwa
wraz
z oszacowaniem
ich
kosztów
i uzasadnieniem.
Wniosek
winien
być
przekazany Wójtowi Gminy do dnia
30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy. Wójt w terminie 7 dni może
odrzucić wniosek niespełniający warunków.
Pieniędzmi funduszu dysponuje Wójt, jednak
także od aktywności mieszkańców i sołtysa
zależy , kiedy urząd gminy uruchomi
pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte
we wniosku. Wydatki z funduszu podlegają
na ogólnych zasadach kontroli Rady Gminy
i jej Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Wydatki
wykonane
w
ramach
funduszu podlegają zwrotowi z budżetu
państwa . W przypadku naszej Gminy jest to
20% wykonanych wydatków funduszu
sołeckiego.
Ponieważ w roku 2015 nie wpłynęły
wnioski z żadnego sołectwa, w bieżącym roku
pieniądze sołectwom nie zostaną przyznane.
Jednocześnie zwrócono się z prośbą do
sołtysów, aby wspólnie z mieszkańcami
zastanowili się na propozycjami i do
30 września 2016 r. złożyli wnioski na
realizację funduszu w 2017 roku.
Kierownik GOPS – pani Iwona
Sawicka - poinformowała, iż w związku
z wejściem w życie nowej ustawy w sprawie
pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Program
500+),
zarządzeniem
Wójta
realizację zadań wynikających z powyższej
ustawy przekazano GOPS i w związku
z powyższym jest potrzeba wprowadzenia
tego zadania w statucie GOPS. Radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie

Fundusz

40
190,80
24
034,10
14
750,02
10
610,37
11
012,28
10
931,90
15
192,12
11
655,33
138
376,92
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zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białowieży.
Na koniec posiedzenia Radni omówili
przygotowanie
Gminy
do
sezonu
turystycznego. Pan Wójt poinformował, że
została podpisana umowa na wykonanie
trzech
dużych
map
oraz
folderu
turystycznego. Jak co roku sprzątane są
również ulice i gminny parking, a wszystkie
miejsca przeznaczone pod handel przy
parkingu zostały już wynajęte.

Po wolnych wnioskach i interpelacjach,
które dotyczyły m.in. naprawy dróg po zimie,
oświetlenia oraz przystanków, obrady XVI Sesji
Rady Gminy Białowieża zakończono.
Streszczenia protokołu z Sesji dokonała
Redakcja.
Całość materiałów znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy
Gminy Białowieża dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.bialowieza.pl

Stwórzmy naszą wizytówkę
29 lipca na skarpie przed Urzędem
Gminy odbyło się spotkanie rozpoczynające
realizację projektu „STWÓRZMY NASZĄ
WIZYTÓWKĘ”–
wspólne
działanie
mieszkańców Białowieży dla poprawy
wizerunku
miejscowości.
Projekt
jest
inicjatywą
Towarzystwa
Przyjaciół
Białowieży, która otrzymała dofinasowanie
w ramach programu Działaj Lokalnie IX 2016
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju
Filantropii
w
Polsce
i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu
Puszcza Białowieska.
Celem naszego działanie jest integracja
mieszkańców Białowieży, wyzwolenia w nich
poczucia
wspólnoty
i współodpowiedzialności
za
miejsce,
w którym mieszkają, za jego wygląd i dbałość
o wspólne dobro, jakim jest przestrzeń
publiczna
naszej
miejscowości.
Jako
optymalne miejsce na zlokalizowanie NASZEJ
WIZYTÓWKI wytypowaliśmy przestrzeń
publiczną w centrum naszej miejscowości –
skarpę przed Białowieskim Ośrodkiem
Kultury i Urzędem Gminy.
Powierzchnię
skarpy
oczyścimy,
uformujemy na nowo, jej stromą część
obsadzimy krzewami wiążącymi ziemię. Na
pozostałej części założymy nowy trawnik.
Aby nadać tej przestrzeni trwale atrakcyjny
wygląd,
posadzimy
kępy
krzewów
ozdobnych. Działania te rozpiszemy na role:
lokalni
twórcy
sporządzą
projekt
zagospodarowania
terenu,
zaprojektują

i wykonają plakat promocyjny, pracownicy
UG pomogą w oczyszczaniu i formowaniu
teren,
lokalni
przedsiębiorcy
posadzą
drzewka,
mieszkańcy
zaangażowani
w projekt wykonają nasadzenia części
iglaków oraz krzewów liściastych, seniorzy
posieją trawę, ponadto dzieci i młodzież będą
udeptywać obsianą powierzchnię i podlewać
zasadzone rośliny, OSP dostarczy wodę do
podlewania.
Nasza lokalna inicjatywa to szereg
działań pod wspólnym hasłem „Stwórzmy
Naszą Wizytówkę”, które chcemy osiągnąć za
pomocą zaangażowania jak największej ilości
środowisk lokalnych i grup społecznych.
Informację
o
realizacji
naszego
projektu będą systematycznie ukazywały się
na stronie www.bialowieza.pl, na tablicach
ogłoszeń oraz na profilu Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych mieszkańców do udziału
w naszej wspólnej inicjatywie stworzenia
„WIZYTÓWKI”, którą sami sobie wystawimy.
Pierwszym krokiem do stworzenia
pięknych ogrodów na skarpie był krótki
występ
artystyczny
najmłodszych
mieszkańców Białowieży, promujący całą
inicjatywę i w zabawny sposób zachęcający
do wspólnej pracy na rzecz dobra
publicznego. Znane szlagiery posłużyły jako
muzyczna ilustracja prac ogrodniczych, jakie
będziemy musieli wykonać na skarpie. I choć
wszystko było przedstawione w krzywym
zwierciadle i zaprawione szczyptą humoru, to
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mali artyści spisali się wspaniale i stworzyli
piękny, kolorowy baner na płótnie naszego
projektu.
Mamy nadzieję, że zbliżające się prace
na skarpie, zjednoczą mieszkańców naszej
Gminy i sprawią tyle samo frajdy i radości, co

występ dzieci i młodzieży, a efekt końcowy
będzie równie wspaniały i efektowny, jak
wykonany przez dzieci baner zamieszczony
na stronie tytułowej.
Koordynator projektu:
Małgorzata Bzowska-Dowbysz
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Pożegnanie z doktor Grażyną Lendą
Z końcem czerwca pożegnaliśmy się
z naszą lekarz rodzinną – panią Grażyną
Lendą. Pani Grażyna odeszła na zasłużoną
emeryturę. Na okres wakacji jej obowiązki
przejął młody doktor Wojciech Lemiesz, który
przyjmuje pacjentów w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach 8.00-15.00.
Przez wiele lat doktor Lendzie
powierzaliśmy nasze bóle zarówno te
fizyczne, jak też często i te duchowe. Pani
Grażyna była i jest nie tylko troskliwym
lekarzem, który zawsze z cierpliwością
wysłuchał
wszelkich
narzekań,
ale
i wspaniałym,
wrażliwym
człowiekiem,
o czym świadczą chociażby przepiękne i jakże
wzruszające wiersze oraz pożegnanie ze
swoimi wieloletnimi pacjentami przesłane
przez panią doktor do naszej Redakcji.

Starość – w serce zakradł się dziś lęk,
Przed przyszłością strach i jęk,
Bo samotność cię ogarnia z wszystkich stron.
I osłabły ręce twe,
Kubek w ręku lekko drży,
I ramiona kiedyś mocne już bez sił.
Starość – nogi, stróże domu szły
Poprzez świata jasny szlak,
Dzisiaj kroczki drobne stawiasz
U swych drzwi.
Starość – twe kolana grzeje kot,
U stóp pies – przyjaciel śpi.
Stara lipa nad twą głową daje cień,
I choć tyle samo lat
Ona jasno patrzy w świat,
A ty z życiem swoim żegnasz się.
Starość – lecz nadzieję w sercu mam,
Że nadejdzie taki dzień,
Gdy odzyskasz młodość swą.
Że jak długowieczność drzew,
Życia nam powieje wiew.
I już więcej nikt nie zestarzeje się!

Kochani!
20 lat minęło jak „z bicza strzelił”.
Towarzyszyliśmy sobie przez ten czas w doli
i niedoli. I choć ciałem postarzeliśmy się, to
przecież serca nadal są gorące i gorąco wierzę, że
nadejdzie taki czas, kiedy spełni się obietnica
zapisana w starej księdze: „i już nikt nie powie
jestem chory”.
Życzę wam zdrowia i pogody ducha.
A oczami wyobraźni przenieśmy się w atmosferę
dwóch wierszy, które Wam dedykuję i zapraszam
na bal.
Grażyna Lenda

„Bal w puszczy”
Wystroiła zima drzewa
Na doroczny bal styczniowy.
Piękne suknie śnieżnobiałe,
Przystrojone głowy.
Panny sosny i świerkówny strzeliste,
wyniosłe
Między nimi kawalerzy z szerokimi
ramionami Dęby piękne, dęby rosłe.

„Starość”
Starość – czy rozumiesz słowa tego głębszy
sens?
Starość – czy ty wiesz, jak to naprawdę jest?
Czy pojmujesz tej starości gorzki smak?
Starość – oczy, które już nie patrzą ostro w
dal;
Uszy, które już nie słyszą miłych słów;
Włosy, których w warkocz już nie możesz
spleść;
Usta niegdyś pełne, niegdyś lśniące
Dziś zmarszczone i blednące
Pełne modlitw
Pełne cichych skargi słów.
Starość – i nie mielą już milczące (tj. zęby),
Nie bywają już gorące lica twe.

Mróz z długą brodą – gospodarz
Obchód ostatni odbywa,
Sypie dokoła skarbami,
Nigdy mu ich nie ubywa.
Komu koronkę jak kryształ lśniącą,
Komu sopelki na sukni brzegu,
Komu gwiazdeczki, komu pył śnieżny
Obdaruje w biegu.
Komu pagony z perełek lodu
I pelerynę z kryształu.
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Szadź wszystkim rozdaje dokoła
I lśniące lodowe kropelki,
Bo znany to przecież artysta
I możny, i hojny pan wielki.

Sosny na dębów ramionach wsparte
Wirują w takt muzyki.
Płynie melodia, las cały tańczy,
Na niebie gwiezdne świetliki.

I już wszystko dopięte, gotowe,
W oczekiwaniu las cały.
Czekają na mistrza, co bal poprowadzi,
Na rozpoczęcia pierwsze sygnały.

Mróz śnieżnym pyłem sypie i sypie,
Księżyc w zachwycie przystanął nad lasem.
A wiatr wirtuoz melodię zmienia
I oto nagle – rwie obertasem.

I oto jest, zbliża się z wolna,
Zakołysały się drzewa
I ukłon piękny na powitanie
Sypią się gwiazdki z nieba.

I zawirowało wszystko dokoła,
I pospadały w dół peleryny.
Sypią się lśniące ozdoby z ramion:
Koronki, frędzle i krynoliny.

I popłynęły wiatru melodie,
I rozkołysał lasu powały.
Ruszyły w tany dostojne pary,
Czekały na to rok cały.

A wicher huczy, jęczy i wyje,
Gwałtowne porywy jego
Las cały w pędzie wiruje, tańczy
W jeden rytm zgodny – do upadłego.

Raz ukłon w prawo, raz ukłon w lewo,
Najpierw polonez powolny
I srebrnym pyłem sypnął mróz wielki,
Nieutrudzony i hojny.

Dzwonią janczary w lasu oddali,
Rwą konie jak oszalałe.
Mkną śmigłe sanie po zaspach śniegu,
Ludzkie serca struchlałe.

Uniosły ramiona dęby i sosny,
Świerkówny z główkami w bok schylonymi,
Zafalowały rzędy koronek, pagony i peleryny.

Zamieć to, śnieżna burza,
Pędzą więc szybko do chaty.
Tchu już brakuje im w piersi,
To nic , że brak czucia w dłoni,
Strzela bat ostro na mrozie –
Wicher ich nie dogoni.

Błysnęły resztki słońca na strojach
Utkanych ze szczerej bieli.
Dodały złota, fioletu i różu
Na koniec purpurą się mieni.

Nie zamieć to, ani burza,
To w głębi boru bal się odbywa.
A wicher – znany wirtuoz wielki
Do tańca drzewami przygrywa.

I wszystko igrać nagle zaczyna
Odcieniem światła i cienia.
I oto wicher moc swą natęża,
Dostojny polonez – w walc się przemienia.

Grażyna Lenda

Sezon koncertowy w Białowieży rozpoczęty
Podczas trwania długiego weekendu
27 maja
2016
na
parkingu
gminnym
w Białowieży odbył się pierwszy koncert
z cyklu „Różnogłosie”. Imprezę otworzyli
prezes Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
Marek Zubrycki oraz dyrektor Białowieskiego
Ośrodka Kultury Katarzyna Turosieńska –
Durlik. Następnie głos zabrała prowadząca
koncert pani Angelina Masalska i jako pierwsze

na scenę zaprosiła dzieci z młodszej grupy
zespołu „Suniczki”, którego jest jednocześnie
opiekunem. Po występie najmłodszej grupy
zaprezentowały się zespoły folklorystyczne
„Mielniczanie” z Mielnika oraz „Wrzosy”
z Wilanowa. Akompaniatorem dwóch grup jest
pan Henryk Mułenko. Między występami
zespołów z gminy Mielnik wystąpiła starsza
grupa zespołu „Suniczki”. Na zakończenie
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zabawę w białoruskich rytmach prowadził
zespół z Hajnówki „Dawid Szymczuk Band”.
Młodzi muzycy dali pokaz swoich umiejętności
grając na żywo dwie godziny.
Organizatorami
wydarzenia
było
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży oraz
Białowieski Ośrodek Kultury. Koncert odbył się
w ramach projektu „Różnogłosie – cykl
prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości
narodowej”
z
dotacji
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego. Dziękujemy również naszym
partnerom: Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Hajnowski Dom
Kultury,
Zespół
Szkolno–Przedszkolny

w Białowieży, Gospoda pod Żubrem, Karczma
na parkingu.
16 lipca odbył się drugi koncert pod
nazwą Różnogłosie, w którym udział wzięli
Zespół Narewczanki, Julita Kiczkajło, duet
Mania i Wania, Zespół Estradowy Sherion.
Drodzy Państwo, były to dwa z czterech
koncertów zaplanowanych na sezon letni
w Białowieży.
Zapraszamy
na
kolejne
w sierpniu i wrześniu. O konkretnych terminach
będziemy
informować
na
facebooku
Białowieskiego Ośrodka Kultury, stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
Białowieża
i tablicach ogłoszeń w Białowieży.
Marek Zubrycki,
zdjęcia: Michał Buszko
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Letnie imprezy w naszej Gminie (fotorelacja)

02.07.2016 Noc Kupały. Podziękowania dla sponsora firmy DOMLUX –
market budowlany MRÓWKA.

09.07.2016 Karaoke w „Gospodzie pod Żubrem”

16.07.2016 Koncert „Różnogłosie”
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17.07.2016 Koncert Julka Lesińskiego

29-30.07.2016 XIV Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2016”

Otwarcie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów
w Białowieży
15 maja w Białowieży odbyło się
niecodzienne spotkanie - wnuk Matyldy
Lerenkind, Żydówki z Białowieży, która
wyemigrowała w 1934 roku, opowiadał
historię swojej rodziny mieszkańcom
Białowieży. Wśród nich byli świadkowie
przedwojennego świata, których opowieści
stały się początkiem do powstania
Wirtualnego Muzeum Historii Żydów
w Białowieży.
Muzeum, które stworzyłam w ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ma jedynie formę wirtualną strony
internetowej
www.jewishbialowieza.pl. Poza wiedzą odszukaną
w zakamarkach
pamięci
najstarszych
mieszkańców
Białowieży,
strzępkach
archiwaliów, nielicznych publikacjach oraz
kilkoma zdjęciami i listami zachowanymi

w rodzinach przedwojennych żydowskich
emigrantów, po Żydach z Białowieży nie
pozostał żaden ślad. Nie istnieje synagoga
rozebrana w latach 60-tych jako jedna
z ostatnich drewnianych bożnic w Polsce,
która, co nie wszyscy wiedzą, stała w samym
centrum obecnej ulicy Waszkiewicza (za
sklepem Kamar), a wcześniej wsi Stoczek.
Nieliczni też wiedzą, że białowieski rabin ma
swój biogram w encyklopedii. Ponad 60
domów na ulicy Waszkiewicza to domy,
w których Żydzi mieszkali i mieli swoje
sklepy, czasem swoje własne, czasem dzielone
wspólnie z białoruskimi czy polskimi
gospodarzami.
Najstarsi
Białowieżanie
dobrze pamiętają sklep Samuela Alkona,
z najlepszą gabardyną, z której leśnicy szyli
swoje mundury, smażone śledzie na zakąskę
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u Nechy, bułeczki od Prynca, ale też
wywózkę żydowskich sąsiadów do getta
i rozstrzelanie
mężczyzn
i
chłopców
w Żwirowni. Chciałam zapisać ich pamięć
i przywrócić Białowieży i jej mieszkańcom
zapomniany fragment naszej wspólnej
historii.
Uroczystość
otwarcia
Muzeum
zgromadziła mnóstwo osób - przede
wszystkim
Białowieżan,
młodych
i wiekowych, którzy przyszli posłuchać
o swoich sąsiadach, jakich wielu dobrze
jeszcze pamięta. Byli zarówno ci, których
opowieści stały się budulcem Muzeum, jak
i ci,
z
którymi
wywiadu
nie
przeprowadzałam, a którzy niemal już od
progu dzielili się swoimi wspomnieniami.
Przyjechali też goście spoza Białowieży.
Spotkanie rozpoczęła wypowiedź
Adama Dylewskiego z Muzeum Historii
Żydów Polskich "Polin", który mówił o wadze
lokalnych przedsięwzięć upamiętniających
historię Żydów i przewadze wirtualnych
muzeów nad stacjonarnymi. Następnie
opowiedziałam
o
swoich
inspiracjach
i motywach, dla których podjęłam działanie
zbudowania Muzeum oraz o tym, jak i czego
udało mi się dowiedzieć. Historię swojej
rodziny opowiedział Amir Berger, wnuk
Matyldy Lerenkind z Białowieży, która
wyemigrowała w 1934 roku, prawnuk Nechy,
której knajpę pamiętają wszyscy moi
białowiescy rozmówcy. Odczytano też list
specjalnie napisany z okazji otwarcia
Muzeum przez Davida Waldshana – jednego
z ocalałych z zagłady Żydów z Białowieży
(całość listu cytujemy obok).
Wydarzenie dopełnił koncert solo
Karoliny Cichej, która śpiewała pieśni
o współistnieniu, miłości i wojnie w trzech
językach: jidysz, po polsku i białorusku. Na
zakończenie
Konstanty
Gebert przedstawiciel społeczności Żydów polskich podsumował, że o historii współistnienia
Żydów i Polaków (a w Białowieży również
Białorusinów), choć nie jest łatwo, to trzeba
mówić i pamiętać, bo jest naszą wspólną
historią.
Chciałabym podziękować wszystkim
mieszkańcom Białowieży, którzy podzielili się
swoimi wspomnieniami: Zinaidzie Buszko,
Włodzimierzowi Dackiewiczowi, Aleksemu

Dackiewiczowi,
Jerzemu
Ławryszowi,
Borysowi
Russko,
śp.
Bolesławowi
Rychterowi,
Janowi
Sawickiemu,
Sławomirowi
Szpakowiczowi, a
także
młodszemu pokoleniu, które przekazało
wspomnienia swoich rodziców i dziadków,
materiały i różne cenne uwagi: Oldze
Dworakowskiej,
Annie
Komarewskiej,
Lechowi
Nowackiemu,
Przemysławowi
i Katarzynie Szuma, a także ś.p. Janowi
Gwajowi, który 10 lat temu powierzył nam
pierwszą historię żydowską o Białowieży
z prośbą o zajęcie się tym tematem. Dziękuję
Piotrowi
Bajko,
kronikarzowi
dziejów
Białowieży, który pierwszy w Białowieży
zbierał historie żydowskie wiele lat temu
i wskazał mi wielu cennych świadków do
przeprowadzenia rozmów. Dziękuję też
innym osobom z regionu, które dzieliły się ze
mną swoją wiedzą, materiałami i wspierały
mnie
podpowiedziami:
Tomaszowi
Wiśniewskiemu,
Arturowi
Cyrukowi,
Katarzynie
Bielawskiej,
Czesławowi
Okołowowi, Andżelinie Masalskiej, Ewie
Moroz-Keczyńskiej, Łukaszowi Ławryszowi,
Wojciechowi Sobocińskiemu, Ireneuszowi
Ruczyńskiemu.
Zapraszam też wszystkich Państwa do
zwiedzania
Muzeum
pod
adresem:
www.jewish-bialowieza.pl. Z zawartością
Muzeum będzie można też się zapoznać
w serii tekstów, które ukazywać się będą co
miesiąc na łamach Głosu Białowieży.
Zapraszam
również
serdecznie
wszystkich Państwa do wspólnego dalszego
tworzenia
Muzeum,
dzielenia
się
opowieściami, dokumentami, informacjami,
uwagami oraz do wspólnego robienia mapy
pamięci Białowieży - odszukania i opisania
historii naszych domów, sklepów i ulic.
Można mnie znaleźć na ulicach
Białowieży i w Teremiskach oraz na profilu
Muzeum na Facebooku a także skontaktować
się
drogą
mailową:
katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl
lub
telefonicznie 68 12 069.
Uroczystość otwarcia Muzeum odbyła
się w sali Kina Żubr dzięki uprzejmości
Białowieskiego Ośrodka Kultury, któremu
serdecznie za tę gościnę dziękuję.
Katarzyna Winiarska
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przyszłych pokoleń, które będą wiedziały, że
istniała gmina żydowska w małym, ale bardzo
słynnym miasteczku Białowieża. Bądźcie wszyscy
- uczestnicy i odwiedzający Muzeum błogosławieni za to, że zainteresowaliście się
historią i losem Żydów z Białowieży, społeczności,
która przestała istnieć.
Z najlepszymi życzeniami dla Was
wszystkich.

List przesłany przez Davida Waldshan na
otwarcie Muzeum:
Pozdrowienia
dla
wszystkich
odwiedzających Wirtualne Muzeum Historii
Żydów
z
Białowieży.
Chciałbym wyrazić moją wdzięczność Kasi za
badanie i opracowywanie wszelkich dostępnych
informacji dotyczących historii społeczności
żydowskiej w Białowieży, którzy zginęli w czasie II
wojny
światowej.
Jest to prawdziwy pomnik dla obecnych i

David Waldshan (Dawid Waldszan)
Ocalony Białowieży

13

Początki społeczności żydowskiej w Białowieży
(poł. XIX w do 1914)
Pierwsze rodziny żydowskie osiedliły
się w Białowieży w pierwszej połowie
XIX wieku (przed 1856 rokiem), kiedy
Białowieża należała do Rosji i znajdowała się
w
guberni
grodzieńskiej,
powiecie
prużańskim.
Punktami
odniesienia
społeczności białowieskiej w tamtym okresie
były leżące na wschód od Białowieży (obecnie
w Białorusi) - miasteczko Szereszewo
(Shereshevo) (35 km) i powiatowe miasto
Prużany (Pruzhany, 45 km), które połączone
były z Białowieżą leśnym traktem, do dziś
nazwanym Drogą Prużańską. Druga droga
przez las, zwana kamieniecką, łączyła
Białowieżę z Kamieniukami (25 km) i dalej
z Kamieńcem Litewskim (45) i Kobryniem
(95 km).
To
właśnie
przede
wszystkim
z guberni grodzieńskiej, do której Białowieża
wtedy należała, następowała migracja
pierwszych Żydów do Białowieży. Żydzi
przybywali z pobliskiego Szereszewa (gdzie
pod koniec XIX wieku na 9 200 mieszkańców
4800 to byli Żydzi) i większych Prużan,
a także Kobrynia i Grodna. Osiedlali się przede
wszystkim we wsi Stoczek, która obejmowała
wtedy odcinek obecnej centralnej dla Białowieży
ulicy Waszkiewicza od Zaułka Osoczników do
Zaułka Bartników i zamknięta była z obu stron
drewnianymi bramami, w których wartę pełnili po
kolei wszyscy dorośli mieszkańcy wsi (mężczyźni –
zimą, kobiety – latem) [14]. Mieszkano
w drewnianych chatach krytych słomą [18].
Najwcześniejszą informację o Żydach
w Białowieży znajdujemy w Księdze Pamięci
Sokółki. Wynika z niej, że przed 1856 rokiem
Jakub Mejer Halperin pełnił w Białowieży
funkcję rabina[1]. Oznacza to, że jakaś grupa
rodzin żydowskich musiała osiedlić się
w Białowieży przynajmniej na parę lat przed
1856 rokiem, żeby zaistniała konieczność
sprowadzania tu rabina.
Z dokumentów z Yad Vashem [13]
oraz od potomków rodzin [12] znamy
nazwiska
kilku
osób
urodzonych
w Białowieży w latach 1865-1890, co też
oznacza, że ich rodzice przyjechali do
Białowieży
prawdopodobnie
parę
lat
wcześniej. Część spośród nich zajmowała się

handlem drewnem. Na taką m.in. profesję
wskazuje też Wiszniakow, który w 1894 roku
pisze, że Żydzi zajmowali się przeważnie
drobnym handlem, w tym wyrobem
i sprzedażą "wina chlebowego" a bez ich
pośrednictwa nie obeszła się żadna transakcja
sprzedaży drewna, byli bowiem dobrymi
taksatorami (rzeczoznawcami oceniającymi
wartość drewna) [11].
Najstarsze
rodziny
żydowskie
w Białowieży jakie znamy z tego okresu to:
Burnsteinowie - Avraham Burnstein urodził
się w Białowieży już w 1865 roku, został
potem handlarzem drewna i jego rodzina
obecna jest w dalszej historii Białowieży;
Tenenbaumowie - w 1865 w Białowieży
Meierowi Tanenbaumowi rodzi się córka
Beiła Tenenbaum, która wychodzi potem za
wspomnianego Avrahama Burnsteina. Nie ma
jednak śladów tej rodziny później w okresie
przed II wojną;
Salmanowie - w 1870 roku w Białowieży
Dawidowi Szlomo i Dorze Chanie Salman
rodzi się Jakub Salman (Yakow Salman), który
zostanie handlarzem drewnem;
Sztejnbergowie - w Chanie i Eliahu
Sztejnbergom w 1878 w Białowieży rodzi się
syn Jakub;
Halperinowie - Jeszua Halperin przyjechał do
Białowieży z Grodna w II połowie XIX wieku,
na pewno już w 1892 roku urodził mu się
w Białowieży syn Lazar, a parę lat wcześniej
córka. Był właścicielem sortowni drewna zajmował
się
ścinaniem,
składaniem
i wysyłką drzewa. Potomkowie Halperinów
mieszkają w Izraelu. W 2016 roku dwoje
z nich odwiedziło Białowieżę [12];
Feldbaumowie - w 1875 roku przybywa
z Szereszewa do Białowieży i kupuje dom na
głównej ulicy Stoczek (wtedy we wsi Stoczek)
bardzo młode małżeństwo Aarona i Judis
(Judyty) Feldbaumów. Aaron stanie się
wkrótce bardzo znaczącą osobą dla całej
społeczności, czego wyrazem jest list
pożegnalny przygotowany przez Żydów
z Białowieży w chwili emigracji Aarona do
USA w 1921 roku. Aaron był między innymi
inicjatorem i częściowo też fundatorem
budowy synagogi w Białowieży. Cała
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wielodzietna
rodzina
Feldbaumów
wyemigrowała między 1900 - 1929 do USA
i Kanady, gdzie ich potomkowie mieszkają do
dziś;
Talmudowie - Israel Talmud urodził się
w 1884 roku w Białowieży;
Klejnermanowie - w 1890 roku Szlomie
i Dorze Klejnermanom rodzi się syn
Nachman, który zostanie potem właścicielem
sklepu spożywczego;
Poczynko - w 1898 roku rodzi się Bracha
Poczynko, córka Izaaka i Szoszany.
W archiwach w Grodnie znajdują się
dokumenty odnotowujące Żydów, którzy
ubezpieczyli swoje budynki w Białowieży
w latach 1895-1898. We wsi Zastawa El
Leibow Steinberg ubezpieczył jeden dom na
60 rubli, drugi dom na 300 rubli oraz chlew na
10 rubli, a Szmul Ratowiecki dom na 80 rubli
i chlew na 10 rubli. Z kolei we wsi Stoczek
Berko Krugman ubezpieczył dom na 8 rubli,
chlew na 5 rubli, a Icko Lerenkind - dom na
100 rubli, a chlew na 8 rubli [3].
Powiatowy urząd do spraw podatku
przemysłowego w Prużanie wśród osób
płacących podatki w ramach gildii kupieckiej
w 1898 roku notuje Lipkowskiego Naftalego i
- wspomnianego już wyżej - Bursteina
Abrama jako mieszkańców Białowieży
zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą
karmy dla drobiu [4].
Pod koniec XIX wieku Białowieża
zaczęła się intensywnie rozwijać w związku
z włączeniem w 1888 roku Puszczy
Białowieskiej do prywatnych dóbr cara
tzw. apanaży. W latach 1889 - 94 na polecenie
cara Rosji Aleksandra III wybudowano
w Białowieży pałac myśliwski oraz szereg
zabudowań wokół niego, a także murowaną
cerkiew (zachowaną do dziś) i osiedle domów dla
urzędników Zarządu Apanaży w Parku
Dyrekcyjnym. Grupa przybywających robotników
pociągnęła za sobą osiedlanie się w Białowieży
Żydów i powstawanie sklepów: "Narodowość
żydowska to tu ściągała w latach 80. XIX wieku,
w czasie robót budowlanych pałacu carskiego
i budynków w Parku Dyrekcyjnym. Żydzi raczej
nie pracowali przy tej budowie, ale przybywali
handlować, bo skupisko narodu tu było, tylu
robotników
zjechało.
Szereg
budynków
prywatnych zaczęło powstawać na Stoczku,
przedtem były tylko do Zaułka Osoczników,
a w końcu XIX wieku zaczęły się budować

budynki prywatne dalej (...). „Trzy tartaki
były. Surowiec był dowożony przez wozaków
białowieskich. Masę ludzi było. Robota była
w lesie, żeby taki dom zbudować - wywózka,
wycinka,
przygotowanie
drewna,
dowiezienie, obrobienie i stolarka" [24].
W latach 90. XIX wieku Białowieża
była siedzibą zarządcy Puszczy Białowieskiej
i wójta gminy. Funkcjonowały w niej: stacja
pocztowa, lecznica oraz dwie szkoły ludowe.
Piotr Bajko podaje, że liczyła w sumie 121
domów, w tym wieś Stoczek - 56 domów,
Podolany - 28, Zastawa 32, Krzyże - 5. Bajko
szacuje, że miejscowość zamieszkiwało wtedy
około 600 osób [5]. Nie wiadomo jednak
z jakich źródeł pochodzą te dane. Wydają się
być mocno zaniżone. Słownik Geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich z 1895 roku mówi bowiem, że
w Białowieży już za króla Augusta III, czyli
sto lat wcześniej, było 56 domów [25].
W Słowniku odnajdujemy też wieś Zastawę,
dla której podano 38 domów i 181
mieszkańców [26]. Stoczek i Podolany
odnotowane są tylko jako wsie bez żadnych
danych [27;28], a Krzyże (jako Kryże) jako
"uroczysko przy wsi Zastawa" [29]. Słownik
przygotowywany
był
przez
różnych
redaktorów, często na podstawie materiałów
dosyłanych z terenu, o różnej wartości
merytorycznej, jak redaktorzy sami piszą
we wstępie. Innym źródłem pochodzącym
z tego samego czasu, z 1897 roku, jest rosyjski
spis powszechny. Wynika z niego, że sama
wieś Stoczek liczyła wtedy 886 mieszkańców,
w tym 749 wyznawców prawosławia,
a Zastawa - 596 mieszkańców, w tym 544
prawosławnych.
Łącznie
Białowieżę
zamieszkiwały więc wtedy przynajmniej 1482
osoby, w tym 1293 prawosławnych [30]. Spis
uwzględnia dane tylko dla wsi liczących
ponad 500 mieszkańców, nie ma więc tam
danych dotyczących Podolan i Krzyży.
Najbardziej interesuje nas liczba 189 osób,
których wyznania nie podano. Możemy się
domyślać,
że
większość
z
nich
prawdopodobnie stanowili Żydzi, ponieważ
katolicy zaczęli przybywać do Białowieży
masowo dopiero po I wojnie światowej.
W omawianym okresie białowiescy katolicy
byli na tyle małą grupą, że należeli do parafii
w
Szereszewie,
parafia
katolicka
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w Białowieży została erygowana dopiero
w 1926 roku, a kościół konsekrowano
w 1934 [31].
Z relacji rodziny Feldbaumów,
wynika, że w czasie kiedy Feldbaumowie
mieszkali w Białowieży (1875 - 1920) żyło
w niej około 30 rodzin żydowskich (czyli
przynajmniej 100 os.), nie wiadomo jednak,
do którego okresu ich 40-letniego pobytu
w Białowieży te dane się odnoszą [2]. Georgij
Karcow w 1903 roku pisze, że "ponad
¾ mieszkańców Puszczy [a więc ma na myśli
szerszy obszar niż sama Białowieża] to
wyznawcy prawosławia, ok. 12 % wyznaje
religię katolicką i prawie tyle samo jest
wyznawców judaizmu" [10].
Powstanie
pałacu
było
powodem
wybudowania parę lat później linii kolejowej
łączącej Białowieżę z Hajnówką (1897-98) oraz od
1907 również z Siedlcami (a więc pośrednio też
z Warszawą) i związanych z nią dworców: dworca
Białowieża Pałac i Białowieża Towarowa. Wbrew
temu, co mówi Jan Sawicki, w budowie stacji
Białowieża Pałac brali udział robotnicy żydowscy,
co zostało uwiecznione wpisanymi w architekturę
bramy dworca gwiazdami Dawida. Obecna
rekonstrukcja dworca nie uwzględnia jednak tego
elementu. Budynek stacji Białowieża Towarowa
zachował się do dziś i obecnie mieści się w nim
restauracja.
W 1903 roku powstała też nowoczesna
szosa, która połączyła Białowieżę z jednej strony
z Hajnówką i Bielskiem, a z drugiej z Prużaną [9].
Otwarcie dzięki kolei i szosie Białowieży na zachód
zaowocowało m.in. przybywaniem Żydów do
Białowieży również z tamtej strony, wiemy
o dwóch rodzinach, które przeniosły się na
początku XX wieku do Białowieży z Warszawy
(Sznabel, Cynamon) oraz rodzinie Skałków
z Siedlec.
Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale już
przed pierwszą wojną Żydzi zbudowali na Stoczku
drewnianą synagogę oraz mieszczący się
w murowanym
domu
prywatny
dom
modlitwy [6]. Działała także szkoła dla chłopców
(cheder) [7]. Nie ma pewności, na jakim cmentarzu
chowani byli wtedy białowiescy Żydzi, Piotr Bajko
podaje (prawdopodobnie na podstawie rozmów
z najstarszymi mieszkańcami Białowieży), że
przed I wojną światową było to w Szereszewie
[21], ale w Pinkas HaKehilot znajdujemy
informację, że w Narewce [7], nie ma jednak
źródeł, które ostatecznie rozstrzygałyby, który
z cmentarzy był używany.

Nie wiemy też, jaką grupę religijną
Żydów
reprezentowali
mieszkańcy
Białowieży, są tylko przesłanki, żeby
domyślać się, że byli mitnagdami.
Poza sprzedażą i wyceną drewna w połowie
XIX wieku, Żydzi zajmowali się też handlem
i rzemiosłem oraz skupowaniem miodu
i wosku od bartników (do 1897 roku, kiedy
car zakazał bartnictwa). Jan Karpiński, na
podstawie rozmów z ostatnimi bartnikami
przeprowadzonych w latach 30. XX wieku,
pisze o tamtym okresie: "Miód i wosk
skupywali po wsiach żydzi. Za garncowy
"kadłubek" płacili od 2 rubli wzwyż.
W wyjątkowych wypadkach cena dobrego
"lipca" dochodziła podobno do 15 rubli za
garniec. Za wosk w "plitach" płacono po
5 złotych (75 kopiejek) za funt. Skupywali
również "żemeryny" [resztki po produkcji
wosku]" [17].
Mieszkaniec Białowieży, Borys Rusko
opowiada
też
o
dwóch
rodzinach,
notowanych w Białowieży "jeszcze za cara",
o których wie z opowiadań swojego ojca
Emiliana Russko. Kuszel Lubietkin przed
I wojną
mieszkał
w
leśniczówce
w Podolanach: "Kuszel mieszkał jakiś czas
koło terpentyniarni czy smolarni [raczej
smolarni, bo terpentyniarnię założyli dopiero
Niemcy w 1915 roku]. To był na
skrzyżowaniu tej drogi, która idzie od
Podolan do granicy i drogi prużańskiej, tej co
z Białowieży idzie. Na przecięciu się tych
dwóch dróg przed wojną [przed I wojną],
jeszcze za cara były budynki, w których
mieszkali pracownicy, wozili drzewo. Kuszel
prawdopodobnie zajmował się przewózką
terpentyny czy coś takiego. Stamtąd, z tego
miejsca przyjechał na Podolany" [19]. W 1922
roku Kuszel przeniósł się do Podolan. Drugą
pamiętaną przez Russko rodziną są
Słonimscy:
"Mieszkał
tam
również
[w leśniczówce w Podolanach] Słonimski,
którego syn kształcił się w Petersburgu na
wydziale
matematyczno-astronomicznym
przed I wojną światową. Ojciec mi o tym
opowiadał, bo ojciec chodził do siostry tego
studenta, uderzał do niej w konkury. Oni tacy
nie zamknięci byli, on mówił, że taka fajna
rodzina" [19]. Słonimscy przenieśli się potem
do Białowieży do dzielnicy Zastawa [20].
Na okres około 20 lat handel drewnem
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przestał być w Białowieży dobrym zawodem,
gdyż w związku z włączeniem Puszczy
Białowieskiej do osobistych dóbr cara
w 1888 roku i przeznaczeniem jej na cele
myśliwskie cara i innych dostojników,
zmniejszono
eksploatację
Puszczy,
a w 1897 roku wstrzymano całkowicie wyrąb
drewna oraz zakazano bartnictwa [15; 16; 17].
Na początku XX wieku do Białowieży
sprowadzają się kolejne rodziny żydowskie,
m.in. z Siedlec i Warszawy (patrz wyżej), ale
część z wcześniej osiadłych tu rodzin
decyduje się na emigrację, jak wielu Żydów
z terenu Rosji w tamtym czasie, ze względu
na wrogą wobec Żydów politykę carów
Aleksandra III i Mikołaja II. Od 1882 aż do
1917 roku obowiązywały restrykcyjne zakazy
osiedlania się, nabywania ziemi, ograniczenia
liczby pełnionych zawodów i możliwości
kształcenia przez Żydów, dyskryminacja
w armii. Wrogo wobec Żydów nastawiona
była też arystokracja i biurokracja rosyjska,
która obarczała Żydów winną za destrukcyjne
skutki modernizacji i industrializacji. Po
zamordowaniu cara Aleksandra II przez
grupę rewolucjonistów w 1881 roku, przez
Rosję i Królestwo Polskie przeszła fala
pogromów Żydów przez chłopów (18811906). W guberni grodzieńskiej, do której
należała wtedy Białowieża, było to 10
pogromów, w których zginęło aż 356 osób.
Największe
pogromy
miały
miejsce
w Białymstoku (1906) i w Brześciu (1905) [32].
Cała ta sytuacja doprowadziła do
masowej emigracji Żydów z terenu Imperium
Rosyjskiego
głównie
do
Stanów
Zjednoczonych, ale i Wielkiej Brytanii,
Argentyny, Kanady, Palestyny, Francji
i Afryki
Południowej
(gdzie
emigruje
m.in. społeczność
Kiszyszek,
z
której
prawdopodobnie pochodził białowieski rabin
Kopel Kahana).
Są informacje, że pogromowe zajścia
miały miejsce w położonej 18 km od
Białowieży Narewce. Leon Leyson z Narewki,
ocalały z Holocaustu na liście Schindlera,
pisze w swojej książce: "Chroniony miłością
i troską swojej rodziny niewiele wiedziałem
o prześladowaniach, jakie kiedyś spadały na
Żydów z Narewki. Moi rodzice przeżyli
pogromy na początku dwudziestego wieku,
gdy ta część Polski należała do carskiej Rosji.

Po tych wydarzeniach wielu Żydów
z naszych
stron
wyjechało
do
Ameryki (...)" [33].
Nic nie wiadomo, żeby w Białowieży
doszło w tym okresie do jakiegoś pogromu
Żydów. Niemniej, trudne warunki życia
w końcu XIX wieku i na początku XX wieku
oraz wieści dochodzące z okolicznych
miejscowości,
skłaniają
część
rodzin
białowieskich do emigracji. Na pewno ścieżkę
tę podjęła wielodzietna rodzina Aarona
i Judyty Feldbaumów. Jako pierwszy został
wysłany do USA mąż Małki Feldbaum,
Chaim Aaron Schneider, żołnierz carskiej
armii w 1901, którego rodzina chciała
uratować przed wysłaniem na front
zbliżającej się wojny rosyjsko- japońskiej. Do
wybuchu I wojny wyemigrowało jeszcze
czworo Feldbaumów [22]. Nie mamy danych
dotyczących innych rodzin, możemy jednak
podejrzewać,
że
wyemigrowali
także
Tannenbaumowie, Ratowiccy, Lipkowscy,
których nazwiska, obecne w końcu XIX
wieku, nie pojawiają się w żadnych
materiałach
dotyczących
okresu
międzywojennego w Białowieży.
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Wieczorek białoruski i „Tercet Rodzinny z Makówki”
14 czerwca w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym odbyło się drugie spotkanie
z cyklu Wieczorki białoruskie w Białowieży.
Gościem specjalnym wydarzenia był zespół
śpiewaczy „Tercet Rodzinny z Makówki”.
Spotkanie
zaczęło
się
od
występu
najmłodszych uczestników - młodszej grupy
zespołu
„Suniczki”.
Młodzi
artyści
zaprezentowali piosenki, które zaśpiewały na
konkursie „Piosenka Białoruska 2016” dla
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i gimnazjalnych, zdobywając III miejsce.
Dodam, iż starsza grupa zespołu zdobyła
również III miejsce. Zespoły pracują pod
opieką pani Angeliny Masalskiej.
Po występie naszych najmłodszych
artystów nadszedł czas na prezentację tercetu.
Zespół tworzą trzy siostry, które śpiewają od
dziecka
i
potrafią
swoimi
głosami
wyczarować niesamowity, niepowtarzalny
klimat. Grupa oczywiście zaprezentowała
swoje pieśni, w międzyczasie barwnie
opowiadając o historii zespołu, czym się

zajmują na co dzień, jak również o swoim
udziale w programie „Must be the Music”.
Spotkanie zakończyliśmy degustacją
białoruskiego dania. W tym momencie
chciałbym zaprosić Państwa na kolejne
spotkania z cyklu „Wieczorki białoruskie”,
które odbędą się już po wakacjach. Wstępne
terminy spotkań to wrzesień, październik
oraz listopad. Informacje o spotkaniach oraz
innych wydarzeniach można znaleźć na
tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Białowieża, na facebookowym
profilu Białowieskiego Ośrodka Kultury,
w gazecie lokalnej „Głos Białowieży”.
Projekt
„Wieczorki
białoruskie
w Białowieży”
jest
realizowany
przy
finansowym wsparciu Ministra Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
przez
Białowieski Ośrodek Kultury w partnerstwie
z
Zespołem
Szkolno–Przedszkolnym
w Białowieży.
Tekst i zdjęcia: Marek Zubrycki
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Oktawa w Białowieży
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki,
sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur,
która
jest
największym
tego
typu
wydarzeniem w województwie podlaskim,
zawitała w tym roku do Białowieży.
W ramach festiwalu odbyły się w sali kina
Żubr dwa koncerty. Pierwszym było
Stowarzyszenie
Polaków
„Polonia”
z Kirowogradu na Ukrainie oraz zespół
ukraińskiej pieśni tradycyjnej „Młyneczek”.
W ramach ciekawego programu został
zaprezentowany film o kompozytorze Karolu
Szymanowskim oraz program muzyczny
„Pieśni z Tymoszówki”. Na koniec wieczoru
artyści zaprosili do wspólnej zabawy na
scenie zgromadzoną na widowni publiczność.

Drugim wydarzeniem muzycznym
w ramach Oktawy był występ Studenckiego
Koncertowego Zespołu Cymbalistów „Lileia”
z Mińska na Białorusi. To profesjonalna
grupa, która na co dzień działa przy
Państwowej Akademii Muzycznej. W jej
repertuarze usłyszeć można było zarówno
ciekawe aranżacje białoruskich melodii
ludowych,
jak
i
znane
standardy
zachodnioeuropejskie.
Wielki
entuzjazm
publiczności
wzbudziło
żywiołowe
wykonanie rock’n’rolla na cymbałach.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy
dyrektorowi festiwalu Panu Andrzejowi
Dyrdałowi za podjęcie decyzji o rozszerzeniu
Oktawy o Białowieżę.
Redakcja

Laureaci „Matematycznego kangura”
W marcu odbył się
kolejny
międzynarodowy konkurs "Matematyczny
Kangur", w którym wzięli udział także
uczniowie
naszej
szkoły.
Niedawno
otrzymaliśmy wyniki, którymi chcemy się
pochwalić...
Wśród laureatów znalazła uczennica
klasy IV - Maria Marczuk (opiekun szkolny pani Elżbieta Kowalska) oraz uczeń klasy III
szkoły podstawowej - Michał Lickiewicz
(opiekun szkolny - pani Barbara Leoniuk).

Oboje uczniowie wystartowali w tej
samej kategorii wiekowej - "Maluch". Marysia
osiągnęła wynik 102,50 punktów/120 pkt.
możliwych do zdobycia, zaś Michał - 103,75
punktów/ 120 pkt. Uczniowie ci otrzymali
wyróżnienia.
Gratulujemy
wysokich
wyników
i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.
Barbara Leoniuk
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Zakończenie III klasy szkoły podstawowej
O takim zakończeniu klasy III szkoły
podstawowej nie marzyliśmy...
Najpierw, w przeddzień wakacji –
23 czerwca, wyjechaliśmy z naszą panią na
całodniową wycieczkę. Świetnie bawiliśmy
się w Chatce Baby Jagi, dokarmialiśmy
zwierzęta na Rancho Kupała w Orzeszkowie
i uczyliśmy się bezpiecznych zachowań
podczas wakacji oraz właściwych reakcji
w sytuacjach zagrożenia życia, uczestnicząc
w zajęciach edukacyjnych w Państwowej
Straży Pożarnej w Hajnówce.
Po powrocie okazało się, że dzień się

na tym nie kończy, ponieważ Rodzice
przygotowali dla nas ognisko na stadionie
gminnym.
I chociaż mówimy naszej Pani Basi:
"do zobaczenia we wrześniu", to i tak wiemy,
że właśnie zakończyliśmy pewien etap
naszego małego życia i żegnamy się na
zawsze.

Rodzicom dziękujemy za to, że stale
nas wspierali i że zawsze przy nas trwali oraz
że cierpliwie znosili nasze liczne wojaże,
bliższe i dalsze.
Barbara Leoniuk
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Relacja z wycieczki szkolnej
Zanim zaczniemy marzyć o wakacjach,
które zbliżają się wielkimi krokami,
chcieliśmy
poczuć
ich
przyjemny
przedsmak..., więc wybraliśmy się na kolejną
(chyba ostatnią w tym roku???) wycieczkę
szkolną. Wybraliśmy się, czyli my - dzieci z
klasy III podstawówki oraz młodzież z klas IV
i V i nasi opiekunowie - pani Basia Leoniuk
i pani Iwonka Lickiewicz.
Przez całe 10 miesięcy roku szkolnego
zdawaliśmy Wam relacje, gdzie, kiedy
i dlaczego nas "nosiło". Pewnie zastanawiacie
się, gdzie więc mogły nas zaprowadzić nasze
nogi tym razem, skoro bliższą i dalszą okolicę
oraz region mamy już opanowane. I słusznie.
Bo tym razem można to uznać za
wyprawę
życia....
no,
przynajmniej
dotychczasowego. Wyobraźcie sobie, że do
tego wyjazdu przygotowywaliśmy się już od
listopada. Opracowaliśmy trasę wycieczki,
przejrzeliśmy w Internecie podczas zajęć
komputerowych
najciekawsze
miejsca
i atrakcje, zamówiliśmy autokar, noclegi
i wyżywienie. Potem już tylko nazbieraliśmy
pieniążków i w drogę.
I nadal nie wiecie, gdzie byliśmy?!

Były to miejsca urocze, magiczne,
ciekawe, kolorowe, niepowtarzalne.
Pierwszego dnia wycieczki (4 czerwca
2016r.)
zwiedziliśmy przecudny Pałac
Zamoyskich w Kozłówce oraz jego otoczenie,
z pięknym ogrodem różanym, z pawiami
spacerującymi dostojnie po parku. Następnie
pojechaliśmy do Nałęczowa i byliśmy
w Parku Zdrojowym. Oprócz świadomości,
że woda zdrojowa na pewno jest lecznicza,
jakoś nie mogliśmy w niej znaleźć żadnego
przyjemnego smaku. Ale cóż, lekarstwo nie
ma smakować - ono ma leczyć. Żeby jednak
szybko "zabić" niesmak wody, udaliśmy się
do pobliskiej Pijalni Czekolady "Wedel".
Ooooo!!! to był prawdziwy raj! Trudno opisać
słowami, co czuliśmy podniebieniem.
Pod koniec dnia dotarliśmy do celu
naszej podróży - do Kazimierza Dolnego,
u stóp którego płynie nasza największa rzeka
Wisła. Szybciutko zakwaterowaliśmy się "Pod
wianuszkami" i w miasto... Najpierw
obkupiliśmy się w "koguty kazimierskie", bo
bez nich nijak wracać do domu. Potem....,
potem był wielki spontan. Nasz kolega,
zwany "Matkiem", miał tego dnia urodziny.
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Okrągłe, bo 10-te! Zrobiliśmy więc jemu
i sobie samym przyjemność i zamówiliśmy
przejażdżkę
meleksami
do
wąwozów
lessowych. Nikt z nas nie był wcześniej
w takich wąwozach. Dziwnie to wyglądało,
kiedy oglądaliśmy drzewa rosnące od dołu,
a zielone korony były wysoko, wysoko nad
nami i tworzyły zwarty tunel. A wieczorny
spacer w refleksach zachodzącego słońca
deptakiem wzdłuż Wisły... wyobrażacie
sobie?!
Następny dzień (5 czerwca 2016r.) to
był czas na wędrówkę. Zaraz po śniadaniu
wdrapaliśmy się na Górę Trzech Krzyży.
A stamtąd, jakie widoki na Kazimierz
i Wisłę!!! Wow! Potem przeszliśmy do Baszty
i ruin Zamku. Wracając, zajrzeliśmy do
Kościoła Farnego, gdzie są najstarsze w Polsce
organy i na Rynek. Jeszcze lody, pamiątki i...
znów w drogę.
W Lublinie było upiornie gorąco, a do
tego jeszcze ta "czarcia łapa" w lubelskim
zamku. Robiła wrażenie. Nie mówiąc już
o obrazie Jana Matejki "Unia Lubelska" -

taaaki wielki! Potem spacer wąskimi
uliczkami Starego Miasta, lody i zakupy
kolejnych pamiątek.
I niestety do domu. A tak chciałoby się
zatrzymać czas, chociaż na dzień, na dwa....
To prawda, co mówiły nam przed wyjazdem
nasze panie - "Kazimierz jest po to, żeby się
w nim zakochać". I tak się właśnie stało.
Dlatego wierzymy, że choć było to nasze
pierwsze spotkanie z tym przecudnym
miasteczkiem, to z pewnością nie ostatnie,
czego sobie i Wam, Czytelnikom, życzymy.
Przed nami WAKACJE, czas wojaży,
lenistwa, relaksu. Życzymy, byście spędzili je
poznając nowe miejsca naszego regionu
i kraju. Nam przez ten rok udało się zobaczyć
wiele. Teraz
będziemy
to
wszystko
pokazywać naszym rodzicom, dziadkom,
naszym bliskim. Możemy być Waszymi
przewodnikami.
A już na wrzesień mamy kolejny plan... Ale
o tym po wakacjach.
Barbara Leoniuk
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Podziękowania Sponsorom
VIII Europejskiego Tygodnia Sportu w Białowieży
„Jeden z najgłębszych sekretów życia
polega na tym, że tylko to wszystko,
co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić”
Carroll Lewis




Funkcjonariusze Straży Granicznej,
Wójt Gminy Białowieża Grzegorz
Kasprowicz,
 Przewodniczący Rady Gminy –
Krzysztof Zamojski,
 Bank Spółdzielczy w Hajnówce,
 Park Wodny w Hajnówce,
 Nadleśnictwo Białowieża,
 Białowieski Park Narodowy,
 Instytut Biologii Ssaków PAN,
 Instytut Badawczy Leśnictwa w
Sękocinie Starym,
 Grafix Białystok,
 PPHU Anise Helena Kasprowicz,
 Restauracja „Parkowa”,
 Restauracja „Żubrówka”
 Hermes Sp. z o.o.,
 Białowieski Express – Krzysztof
Szkuta,
 Przewozy konne – Jerzy Bajko,
 Fitness Klub ActiveLine w Hajnówce,
 Pan Krzysztof Twarowski – instruktor
tańca.
Mamy nadzieję, że roześmiane twarze
dzieci są najlepszym wyrazem wdzięczności
za Państwa zaangażowanie i hojność.

Szanowni Państwo,
Białowieski Ośrodek Kultury pragnie
bardzo serdecznie podziękować Państwu za
zaangażowanie, pomoc i wsparcie podczas
organizacji
VIII Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich oraz Dnia Dziecka. To
dzięki Państwa dobrej woli, chęciom
i ogromnym sercom wszystkie dzieci (i nie
tylko) bawiły się świetnie. Jest wiele pięknych
słów,
które
mogłyby
opisać
naszą
wdzięczność – my jednak użyjemy tego
najprostszego
i
najpiękniejszego,
ale
wyrażającego
wszystko:
DZIĘKUJEMY
i mamy nadzieję, że więcej takich aniołów jak
Państwo chodzi po ziemi.
Nasze działania wspierali i uświetnili:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny,
 Dom Dziecka,
 Technikum Leśne,
 Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej,
 Funkcjonariusze Policji,

Redakcja

Podziękowania sportowym zapaleńcom
Wspaniali sportowcy mali i duzi, młodsi
i starsi!
W dniach 26.05. – 01.06. Nasza Gmina
brała udział w XXII Sportowym Turnieju
Miast i Gmin, w ramach którego
zorganizowaliśmy Tydzień Sportu. W ciągu
tych 7 dni zorganizowaliśmy 25 imprez
sportowych, w których wzięło udział 612 osób
(czy to dużo, czy mało – oceńcie sami!).
Bawiliśmy się przednio, zakwasy już nam
odpuściły, a pozostały opalone twarze (trochę
spiekliśmy się podczas tańców na stadionie
z panią Kasią), uśmiechy i wspomnienia.

Jednak nie byłoby tego całego sportowego
ambarasu, gdyby nie sztab osób, które
w ramach
wolontariatu
poprowadziły
i zorganizowały poszczególne konkurencje
i zawody, czyli:
 pan Jarosław Kutikow,
 pani Anna Gutowska,
 pani Marta Bugwin,
 pani Marzanna Petruk,
 pani Izabela Wołoncewicz,
 pani Aneta Świć,
 pan Wojciech Gutowski,
 pani Krystyna Dackiewicz,
 pani Joanna Charkiewicz,
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Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
sportowym zapaleńcom i życzymy Wam
energii do dalszego działania.

pani Iwona Onopiuk,
pani Ewa Surel,
pan Walenty Leoniuk,
pani Katarzyna Turosieńska-Durlik,
pan Krzysztof Twarowski
Fitness Klub AciveLine.

Redakcja

Dzień Dziecka na sportowo
Punktualnie
o
godzinie
9.00,
1 czerwca, na stadionie gminnym w
Białowieży zawyły strażackie i policyjne
syreny, rozganiając kłębiące się od rana nad
białowieską polaną deszczowe chmury. W ten
oto hałaśliwy sposób najmłodsi mieszkańcy
Naszej Gminy zakomunikowali wszem
i wobec, że to ich dzień – Dzień Dziecka.
Na młodsze i starsze dzieciaczki
czekało szereg atrakcji przygotowanych przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
i Białowieski Ośrodek Kultury. Przedszkolaki,
dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Szkuty,
pojechały na miniwycieczkę krajoznawczą po
Białowieży
i
okolicach
Białowieskim
Expressem.
Uczniów
podstawówki
i gimnazjum w pocie czoła i kopyt woziły
koniki pana Jerzego Bajko. Chłopcy
okupowali wóz strażacki, quada Straży
Granicznej i samochód policyjny, który
niestety nie odjechał już ze stadionu
o własnych siłach.
Żółte i czerwone kartki podczas meczu
piłki nożnej rozdzielał pan Jarosław Kutikow.
Swoim wprawnym okiem wyznaczał również
środek liny w trakcie zawodów przeciągania
liny.
Dziewczyny
z
Samorządu
Uczniowskiego, panie Mariola Glencner,
Patrycja Szpakowicz oraz Iwona Krasowska
jak prząśniczki plotły kolorowe warkoczyki,
kręciły cudaki z balonów i malowały twarze.
W malowanie twarzy dała się wciągnąć nawet
pani Dyrektor – Wioletta Januszkiewicz.

Nadszarpnięte siły podczas zmagań
sportowych można było pokrzepić przy
ognisku
gorącym
bigosikiem,
przygotowanym
przez
restaurację
„Parkowa”, oraz kiełbaskami z patyka
zasposnorowanymi
przez
restaurację
„Żubrówka”. Słodki poczęstunek zapewniła
natomiast piekarnia „Hermes”.
Punktem kulminacyjnym programu
był konkurs „Mam talent” przeprowadzony
przez panią Iwonę Lickiewicz. Wschodzącym
gwiazdom
polskiej
sceny
artystycznej
nagrody w postaci książek, gier planszowych,
karnetów na basen, hula hop i piłek wręczyli
pani Dyrektor Szkoły oraz pan Wójt.
Ufundowanie nagród rzeczowych było
możliwe dzięki życzliwości: Nadleśnictwa
Białowieża,
Białowieskiego
Parku
Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków PAN,
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie
Starym, Parkowi Wodnemu w Hajnówce,
firmie Grafix z Białegostoku, Gminie
Białowieża
oraz
Zespołowi
SzkolnoPrzedszkolnemu w Białowieży.
Z tego miejsca pragniemy bardzo
serdecznie
podziękować
wszystkim
sponsorom oraz osobom zaangażowanym
w organizację Dnia Dziecka, a uśmiechnięte
buzie
naszych
dzieci
niech
będą
najpiękniejszym wyrazem wdzięczności.
Redakcja
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Wakacyjne warsztaty
Mimo iż nastały wakacje, umilkły
szkolne dzwonki, marzymy o urlopach
i wojażach bliższych i dalszych i chętnie
poddalibyśmy się nastrojowi błogiego,
wakacyjnego lenistwa, to jednak w BOKu nie
leniuchujemy i nie próżnujemy, tylko
kreatywnie i twórczo spędzamy czas. Nie
wkuwamy regułek ortograficznych, nie
łamiemy
głowy
nad
zadaniami
matematycznymi, no bo to przecież - jakby
nie było - wakacje, ale za to rozwijamy naszą
sprawność i zręczność na warsztatach
manualnych oraz wzbogacamy się o nowe
doświadczenia podczas naszych krótkich,
aczkolwiek niecodziennych wypraw.
Niewątpliwie wielką atrakcją było
wylądowanie na białowieskim stadionie
helikoptera i możliwość, by zasiąść - choć na
krótką chwilkę - za drążkiem sterowniczym.
I chociaż kropił deszcz, a panowie piloci
troszkę się spóźnili, to i tak było warto.
Warto też było, mino znowu
siąpiącego deszczu, wybrać się na spotkanie

z milusińskimi kudłaczami – alpakami.
O tym, co jedzą, gdzie chodzą do fryzjera (bo
fryzury mają naprawdę fantazyjne) oraz gdzie
leczą zęby, które wyrastają im tylko z dolnej
szczęki (!), bardzo ciekawie opowiadała pani
Dorota Raczkowska-Paluch. Po pasjonującym
wykładzie, karmieniu i tuleniu alpak, pani
Dorota pokazała jeszcze technikę filcowania
na mokro, dzięki czemu mali miłośnicy
rękodzieła mogli wykonać własne, osobiste
filcowe korale.
Jednak sprawność rąk w BOKu ćwiczą
nie tylko dzieci i młodzież, ale także panie
z Klubu Seniora. W czwartkowe popołudnia
Piwnica
pod
BOKiem
zmienia
się
w prawdziwą pracownię artystyczną, z której
wychodzą
papierowe
cudeńka.
A w najbliższym
czasie
panie,
które
początkowo zarzekały się, iż mają dwie lewe
ręce (w przypadku niektórych prawe) do tego
rodzaju prac, stworzą jeszcze niejeden arras
i gobelin.
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Serdecznie zapraszamy na warsztaty,
które przewidziane są w sierpniu, a czeka nas
jeszcze m.in.: teatr cieni, hip hop, filcowa
biżuteria, szale i latawce (więcej informacji

o zbliżających się warsztatach znajdziemy na
plakatach oraz fanapege’u Białowieskiego
Ośrodka Kultury).
Redakcja

Mistrzostwa LZS w Białowieży
Narewka nie obroniła tytułu. Malai Studio
Hajnówka zwycięża w Mistrzostwach LZS.
W sobotę, 14 maja, już po raz trzeci
z rzędu w Białowieży odbyły się Mistrzostwa
LZS Województwa Podlaskiego w piłce
siatkowej organizowane przez Podlaskie
Zrzeszenie LZS oraz Ochotniczą Straż
Pożarną
w
Białowieży.
Honorowym
patronatem turniej objął Robert Tyszkiewicz,
poseł na Sejm RP.
Spotkania były rozgrywane na sali
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Białowieży oraz Technikum Leśnego
w Białowieży. W zawodach wzięło udział
siedem drużyn (w ostatniej chwili z powodu
kontuzji
musiał
się
wycofać
zespół
z Supraśla). Zostały one podzielone na dwie
grupy. W grupie czterozespołowej grano do
dwóch
wygranych
setów,
natomiast
w trójzespołowej do trzech. Awans do

półfinałów uzyskiwały po dwie najlepsze
ekipy.
Z grupy „A” awansowały drużyny
Malai Studio Hajnówka oraz OSP Białowieża,
natomiast z grupy „B” LZS Narewka oraz
Zambrów. Pierwszy półfinał przyniósł chyba
najwięcej emocji tego dnia. Drużyny
z Hajnówki i Zambrowa zaprezentowały
bardzo wysoki poziom. W spotkaniu
dominowały długie, zacięte wymiany.
Ostatecznie zwycięsko z tego „boju” wyszli,
dysponujący większym doświadczeniem,
zawodnicy z Hajnówki, którzy wygrali cały
mecz 2:1. Drugi półfinał tylko w pierwszym
secie
przyniósł
spodziewane
emocje.
Praktycznie przez całą partię prowadziła
drużyna gospodarzy, jednak w końcówce
większym opanowaniem wykazali się goście
z Narewki. Drugi set nie przyniósł wielkich
emocji, przede wszystkim dzięki atomowym
27

zagrywkom zawodników z Narewki Dawida Skiepki i Michała Suchodoły. Nie
pozwoliły
one
„rozwinąć
skrzydeł”
gospodarzom.
Na mecz o trzecie miejsce zarówno
zawodnicy z Białowieży, jak i Zambrowa,
wyszli bardzo podmęczeni poprzednimi
spotkaniami. Poziom meczu nie był
szczególnie
wysoki,
jednak
większą
determinacją
wykazali
się
strażacy
z Białowieży, którzy wygrali 2:0.
Mecz finałowy był bardzo zacięty,
mimo zmęczenia siatkarze obydwu zespołów
wykrzesali z siebie ostatnie siły i grali bardzo
ambitnie. Ostatecznie to Hajnówka mogła się
po tym spotkaniu cieszyć ze zwycięstwa
i pierwszego miejsca w całym turnieju.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Grupa „A”:
OSP Białowieża-Malai Studio Hajnówka 0:2
(24:26, 23:25)
AKS Nowinka-LZS Choroszcz 0:2 (20:25,
22:25)
OSP Białowieża-AKS Nowinka 2:0 (25:18,
25:23)
LZS Choroszcz-Malai Studio Hajnówka 0:2
(19:25, 17:25)
OSP Białowieża-LZS Choroszcz 2:0 (25:16,
25:10)
Grupa „B”:
TL Białowieża-LZS Narewka 1:3 (20:25, 25:23,
11:25, 15:25)
Zambrów-LZS Narewka 1:3 (17:25, 25:18,
22:25, 22:25)
TL Białowieża-Zambrów 0:3 (17:25, 21:25,
20:25)
Mecze o miejsca 5-7:
TL Białowieża-Choroszcz 2:1 (22:25, 25:16,
25:17)
TL Białowieża-AKS Nowinka 2:1 (27:29, 25:17,
25:20)
LZS Choroszcz-AKS Nowinka 2:1 (18:25,
25:22, 25:23)
Półfinały:
Malai Studio Hajnówka-Zambrów 2:1 (25:21,
25:27, 15:13)
OSP Białowieża-LZS Narewka 0:2 (26:28,
14:25)
Mecz o 3 miejsce:
OSP Białowieża-Zambrów 0:2 (16:25, 22:25)
Malai Studio Hajnówka-LZS Narewka 2:0
(25:21, 25:23)
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Końcowa kolejność:
Malai Studio Hajnówka.
LZS Narewka.
OSP Białowieża.
Zambrów.
TL Białowieża.
LZS Choroszcz.
AKS Nowinka.
Wyróżnieni zawodnicy:
Puchar posła na Sejm RP Roberta
Tyszkiewicza dla najlepszego zawodnika
turnieju- Jarosław Szpilko (Malai Studio
Hajnówka).
Puchar Wojewody Podlaskiego Bohdana
Paszkowskiego
dla
najlepszego
rozgrywającego turnieju- Alina Awruk
(LZS Narewka)
Puchar Wojewody Podlaskiego Bohdana
Paszkowskiego
dla
najlepszego
przyjmującego turnieju- Michał Suchodoła
(LZS Narewka).
Puchar dla najlepszego broniącego turniejuWojciech Gabiec (OSP Białowieża).
Puchar dla najlepszego atakującego turniejuDawid Skiepko (LZS Narewka).
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania partnerom zawodów:
Podlaski Urząd Wojewódzki;
Biuro poselskie posła na Sejm RP Roberta
Tyszkiewicza;
Urząd Gminy Białowieża;
Starostwo Powiatowe w Hajnówce;
Urząd Miasta Hajnówka;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży;
Technikum Leśne w Białowieży;
Bank Spółdzielczy w Hajnówce;
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku.
Sędziowie zawodów: Sławomir Grygoruk,
Tomasz Grygoruk (Bielsk Podlaski), Wojciech
Gutowski (Białowieża).
Obsługa medyczna: Halina Niemcunowicz.
Skład OSP Białowieża: Paweł Androsiuk
(kapitan), Piotr Orzechowski, Mirosław
Kołodziński, Mateusz Gutowski, Artur
Kupień, Wojciech Lisicki, Tomasz Androsiuk,
Wojciech Gabiec, Adam Suchodoła, Michał
Jurek.
Tekst: Mateusz Gutowski.
Foto: Małgorzata Orzechowska.
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Leśnicy zapewnią opał
dla mieszkańców Puszczy Białowieskiej
Rankiem, 4 lipca, Nadleśnictwo Żednia
rozpoczęło dostawy drewna opałowego dla
mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej.
To odpowiedź na apel samorządowców,
którzy zwracali uwagę, że w związku
z ograniczeniem do minimum pozyskania
drewna w puszczańskich nadleśnictwach
Białowieża, Browsk i Hajnówka, ilość
dostępnego na lokalnym rynku opału nie
pokrywa zapotrzebowania, a mieszkańcy
coraz częściej palą węglem. Nadleśnictwo
Żednia
dostarczy
do
sąsiednich
puszczańskich nadleśnictw kilkaset metrów
sześciennych drewna opałowego, przede
wszystkim liściastego, które pochodzi
z wiatrołomów w Puszczy Knyszyńskiej

(nawałnice z 17 czerwca wywróciły
i połamały tam ok. 180 tys. m3 drzew).
Leśnicy chcą szybko uprzątnąć drewno
poklęskowe i w miarę możliwości je sprzedać,
by zalegając w lesie nie zwiększało ono
ryzyka pożaru, nie przyciągało korników,
a także zanim stanie się ono bezużyteczne dla
ludzi.
Sprzedaż drewna opałowego z Żedni dla
mieszkańców Puszczy Białowieskiej będzie
odbywała się w Białowieży, w pobliżu
siedziby miejscowego nadleśnictwa przy
ul. Wojciechówka, w poniedziałki i czwartki
w godzinach od 9-ej do 14-ej, oraz
w Hajnówce, również obok miejscowego
nadleśnictwa przy ulicy Rakowieckiego,
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we wtorki i w piątki w tych samych jak wyżej
godzinach. Drewno będzie sprzedawane
w cenach detalicznych. Cennik drewna
zamieszczony jest na stronie internetowej
Nadleśnictwa Żednia.
Jarosław Krawczyk

Rzecznik prasowy
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Białymstoku
Zdjęcia: Renata Krzyściak-Kosińska
Nadleśnictwo Białowieża.

Kornik rośnie w siłę
Wbrew przewidywaniom aktywistów
organizacji
pozarządowych
i
części
naukowców gradacja kornika w Puszczy
Białowieskiej wcale nie załamuje się.
Przeciwnie, spowodowane nią zamieranie
świerków przybiera na sile.
Wynika
to
jednoznacznie
z
prowadzonego
stale
przez
leśników
monitoringu drzewostanów świerkowych oraz
liczby wyznaczonych w tym roku świerków
zasiedlonych
przez
kornika
drukarza.
W Nadleśnictwie Białowieża (dane z 27
czerwca) od początku tego roku wyznaczono
ok. 69 tys. sztuk zasiedlonych świerków,
a usunięto jedynie 3,3 tys. sztuk. W przeliczeniu
na masę drewna z 76 tys. m³ usunięto niespełna
2 tys. m³ drewna. Prace te zostały wykonane
zgodnie z obowiązującym w Nadleśnictwie
planem urządzenia lasu. Na próby ograniczenia
gradacji kornika leśnicy zużyli cały limit
możliwego do pozyskania drewna, jaki
przewidziano w pierwotnej wersji PUL.
Nadleśnictwo Białowieża nie rozpoczęło
natomiast dotąd usuwania drzew zasiedlonych
przez
kornika
w
ramach
dodatkowo
zwiększonego limitu cięć ustalonego w aneksie
do PUL, który minister środowiska zatwierdził
25 marca br. (umożliwia on pozyskanie w ciągu
pozostałych jeszcze 6 lat obowiązywania planu
– do 2021 r. – maksymalnie do ok. 125 tys. m3
drewna).
W
tym
samym
Nadleśnictwie
w drzewostanach będących poza powierzchnią

referencyjną wyznaczono ponad 22 tys. sztuk
świerków zasiedlonych przez kornika drukarza.
W strefie referencyjnej, czyli gdzie las
pozostawiony jest działaniu samej natury, a
działania leśników ograniczone są do
absolutnego minimum, takich drzew jest już
przeszło 46 tys.
Porównując dane z miesięcy majczerwiec w latach 2012-2016, potwierdza się, że
w roku bieżącym dynamika rozwoju kornika
drukarza jest zdecydowanie wyższa w stosunku
do lat poprzednich.
Tylko w jednym tygodniu czerwca
leśniczowie zebrali z pułapek feromonowych 46
litrów korników, co odpowiada około 1,8 mln
sztuk dorosłych owadów, a licząc od początku
maja takich owadów zebrano ponad 4,5 mln
sztuk.
Brak możliwości prowadzenia ochrony
czynnej, przewidzianej w obowiązującej w
Lasach Państwowych Instrukcji Ochrony Lasu,
powoduje rozpad kolejnych drzewostanów
świerkowych,
degradację
siedlisk
przyrodniczych oraz zagrożenie dla trwałości
ekosystemów
leśnych.
Problem
dotyczy
zwłaszcza drzewostanów w wieku 100 lat i
starszych, a więc najcenniejszych przyrodniczo.
Jednak poprzez sąsiedztwo z drzewostanami
starszymi,
zasiedlonymi
przez
kornika
drukarza, w Puszczy Białowieskiej zamierają
również drzewostany młodszych klas wieku.
Nadleśnictwo Białowieża
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BOK zaprasza
Koncerty:
13.08 – godz. 18:00 / RÓŻNOGŁOSIE – prezentacje białoruskiego folkloru /
parking gminny w Białowieży
27.08 – godz. 18:00 / BIAŁOWIESKI ARIE / dziedziniec przy Muzeum BPN

Wystawy:
01-17.08 / Oryginalne kostiumy z filmu „Bitwa Warszawska 1920” /
Galeria oBOK
22.08 -08.09 / Prace Bartka Szpakowicza / Galeria oBOK

Warsztaty:
12.08 – godz. 10:00 – 13:00 / Ramka na wakacyjne zdjęcie/ budynek BOK
19.08 – godz. 10:00 – 13:00 / Puzderka na wakacyjne skarbulki /
budynek BOK
26.08 – godz. 10:00 – 13:00 / Wakacyjne wspomnienia lecą w niebo –
wykonanie i puszczanie latawców / budynek BOK

Inne wydarzenia:
21.08 – godz. 18:00 / Kino Plenerowe / parking gminny
28.08 – godz. 16:00 / Ognisko na zakończenie wakacji w Podolanach /
plac przy świetlicy

Wszystkie aktualne informacje
dostępne są na profilu facebook
Białowieskiego Ośrodka Kultury.

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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