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Wójt informuje
Szanowni Państwo!
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Radnego Gminy Białowieża - Piotra
Kalinowskiego z Bud. Był on człowiekiem od
dawna zaangażowanym w sprawy i dobro
Naszej Gminy, a przede wszystkim swojej
miejscowości.
Z
wielkim
smutkiem
przekazujemy kondolencje rodzinie i bliskim
śp. Piotra Kalinowskiego.
Chciałbym
przekazać
Państwu
informację w sprawie nałożenia kary za
nielegalne wycięcie drzew w Białowieży, o
której było głośno w jednej z podlaskich gazet
i na facebooku niektórych mieszkańców.
Samorządowe
Kolegium
Odwoławcze
uchyliło
w
całości
decyzję
Starosty
Hajnowskiego o nałożeniu kary na Gminę
Białowieża.
Zgodnie
ze
stanowiskiem
Kolegium Odwoławczego Gmina NIE
ZAPŁACI więc kary, którą nałożyło Starostwo
w Hajnówce, bowiem decyzja o karze została
anulowana.
Starostwo
prawdopodobnie
będzie dalej badało sprawę, aczkolwiek zdanie
Urzędu Gminy i prawników jest jednoznaczne
i potwierdzone przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.
Informuję, że na początku września
nastąpiły zmiany w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży. Po rezygnacji z
pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez panią
Wiolettę Januszkiewicz nowym dyrektorem
został pan Krzysztof Petruk. Liczę na
pozytywną i owocną współpracę, która
zapoczątkowana została przez aplikowanie o
środki na dokształcenie nauczycieli oraz
wyposażenie klas. Mam nadzieję, że projekt
przejdzie wszelkie wymogi formalne i
Białowieża otrzyma kolejne fundusze na
rozwój edukacji.
Z funkcji radnego zrezygnowała pani
Barbara Leoniuk, której serdecznie dziękuję za
dwa lata wspólnej pracy oraz życzę dalszych
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
W związku wygaśnięciem mandatów
dwóch radnych w Gminie Białowieża odbędą
się wybory uzupełniające, zaplanowane na
11.12.2016r. Z informacji otrzymanych od
Komisarza Wyborczego w Gminie powstał

tylko
jeden
komitet
wyborczy
„Białowieżanie”, z którego pochodziło 12
radnych tej kadencji. Wybory odbędą się w 2
okręgach: okręg numer 3 - Sołectwa Budy i
Czerlonka oraz okręg numer 8 - ulice Parkowa,
Park Pałacowy i Gen.
Waszkiewicza od
numeru 1 do 39.
W sierpniu odbyłem spotkanie z
Dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku - panem
Józefem Sulimą. Rozmawialiśmy na temat
możliwości utworzenia ścieżki rowerowej
przy
szosie
Białowieża-Hajnówka.
Po
przychylnej rozmowie w Zarządzie pismo z
prośbą
o
poparcie
mojej
inicjatywy
wystosowałem
do
pana
Jerzego
Leszczyńskiego, Marszałka Województwa
Podlaskiego,. Mam nadzieję, że wspólnie uda
nam się zrealizować tak bardzo potrzebną na
naszym terenie inwestycję.
W dalszym ciągu trwają pracę nad
dokumentacją przebudowy ulicy Olgi Gabiec.
W związku z proponowanymi zmianami i
budową zjazdów w najbliższym czasie
pracownik
Urzędu
Gminy
odwiedzi
mieszkańców
tej
ulicy
w
celu
przeprowadzenia rozmów i zapoznania z
projektem. Prace nabierają tempa i trzymamy
kciuki za ich powodzenie.
Napisaliśmy również wniosek na
przebudowę ulicy Nowej w Białowieży.
Wniosek został złożony w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Cała inwestycja
szacowana jest na kwotę 755 519zł.
Z przyjemnością informuję, że Gmina
Białowieża zajęła pierwsze miejsce w
konkursie grantowym organizowanym przez
Federację
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych NOT w Białymstoku na
Konsultację Dokumentów Planistycznych.
Pozyskane środki posłużą do stworzenia
dokumentacji związanej z opracowaniem
studium
uwarunkowań
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Urząd Gminy zaczął pracę nad
zmianami nazw ulic w Białowieży. Zmiany
mają dotyczyć ulicy Olgi Gabiec i Gen. A.
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Waszkiewicza. Pojawiają się już pierwsze
propozycje nowych nazw: Waszkiewicza na
Stoczek, Olgi Gabiec na Trakt Królewski.
Gmina ogłosi niedługo konsultacje społeczne
na ten temat, w trakcie których będą Państwo
mieli możliwość zgłoszenia swoich propozycji
i opinii.
W Gminie pojawiły się ostatnio
również dawno zapowiedziane ławeczki.
Przepraszam za dość długi czas realizacji
ustawienia ławek, ale związane było to z

procedurą uzgodnień ich lokalizacji i
wydłużonego czasu realizacji zamówienia.
W dalszym ciągu trwają ustalenia co do
możliwości wymiany przystanków na drogach
powiatowych w miejscowościach: Budy,
Teremiski i Pogorzelce. Przystanki na wniosek
mieszkańców
miałyby
zmienić
swoją
lokalizację. Próbujemy sprostać Państwa
oczekiwaniom, ale sprawa jest dość
skomplikowana. Liczę, iż pierwszy drewniany
przystanek na Budach zostanie wybudowany
jeszcze w tym miesiącu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z trwającymi pracami
projektowymi, nad projektem przebudowy
drogi powiatowej, ul. Olgi Gabiec w
Białowieży informujemy, że koncepcja planu
zagospodarowania ww. ulicy jest dostępna w
Urzędzie Gminy Białowieża ( pokój nr 9) oraz
na stronie internetowej Urzędu. Wobec
powyższego
zapraszamy
wszystkich

zainteresowanych do zapoznania się z
przedmiotowym dokumentem i wnoszenia
uwag dotyczących lokalizacji istniejących i
projektowanych wjazdów na posesje w
terminie do 14.10.2016.
Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz

Informacje Rady Gminy



XVII Sesja Rady Gminy Białowieża
23 maja 2016 roku odbyła się XVII Sesja
Rady Gminy Białowieża, którą otworzył
Przewodniczący Rady – pan Krzysztof
Zamojski. Na wstępie przywitał obecną na
obradach nową Dyrektor BPN – panią Olimpię
Pabian,
która
zadeklarowała
chęć
i
konieczność
aktywnej
współpracy
prowadzącej do dialogu i zrozumienia.
W wolnych wnioskach i zapytaniach
Radni i Sołtysi poruszyli przede wszystkim
sprawę remontu dróg, m.in.: drogi Białowieża
- Pogorzelce - Teremiski - Budy – Zwierzyniec,
Cegielnianej, drogi na Dąbrowę; sprawę
przystanków, gazociągu, bankomatu.
Następnie Wójt przedstawił informację
z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych
działań dotyczących Gminy w okresie
międzysesyjnym:
uczestniczył w spotkaniu z Generalnym
Dyrektorem LP, na którym uzyskano
informacje,
że
LP
będą
mogły
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współfinansować inwestycje gminne. Złożono
wnioski
na
dofinansowanie
remontu
dróg(Wojciechówka,
Nowa,
Ogrodowa,
Dąbrowa, Puszczańska), budowę kanalizacji
(Wojciechówka, Puszczańska) i przebudowę
mostu na Dąbrowie. Gmina nie otrzymała
żadnej pisemnej odpowiedzi na pismo w
sprawie dofinansowania. Podczas kolejnego
spotkania z Dyrektorem, które odbyło się w
Białowieży, Wójt otrzymał informację, że
Gmina dostanie dofinansowanie w wysokości
50% na drogę Wojciechówka bez kanalizacji
oraz na drogę na Dąbrowę i na przebudowę
mostu;
w sprawie przejęcia działek od Nadleśnictwa
Starostwo nie może przejąć, gdyż później nie
będzie mogło przekazać Gminie;
otrzymał ustną deklarację od Dyrektora LP, iż
wyraża zgodę na dofinansowanie ścieżek
edukacyjnych w Parku Dyrekcyjnym;
uczestniczył w wizytacji na Białorusi w
sprawie wspólnych projektów unijnych Polska








– Białoruś - Ukraina. Ustalone zostały wstępne
tematy do projektów, tj. wspólne imprezy
kulturalne, remont budynku, w którym
znajduje się Urząd Gminy;
od 1 lipca rusza nabór wniosków na
dofinansowanie OZE dla instytucji;
zostało zamówione drewno na przystanki,
złożono do Starostwa dokumenty w celu
uzgodnienia ich lokalizacji. Gmina otrzymała
drewno na przystanek na Zwierzyńcu od BPN,
za które dziękuje;
do Zarządu Dróg w Hajnówce oraz do
Konserwatora Zabytków zgłoszono montaż
ławek przy ulicach. Będzie zakupionych 35
ławek, kilka ławek będzie umieszczonych na
placu zabaw;
wpłynęło pismo z Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie doprowadzenia wody na piętro
Urzędu i wyposażenia budynku w węże
przeciw pożarowe - koszt to około 8 tys.
Złotych. Jest również konieczność wymiany
instalacji elektrycznej.
W kolejnym punkcie obrad Komisje
przedstawiły
sprawozdania
z
prac
międzysesyjnych. Radna Elżbieta Laprus w
skrócie opisała swoją batalię, jaką toczy
poprzez urzędy i media w sprawie Puszczy i
drewna opałowego dla mieszkańców.
Z uwagi na obecność przedstawicieli
PROT Rada przystąpiła do podjęcie uchwały w
sprawie rezygnacji z członkostwa Gminy
Białowieża
w
Podlaskiej
Regionalnej
Organizacji Turystycznej, która ma na celu
promowanie w Polsce i za granicą gmin
naszego regiony, m.in. Gminę Białowieża.
Opłata członkowska w PROT wynosi 2 tys. zł
rocznie.
Po
wysłuchaniu
informacji
przedstawionej przez dyrektor PROT o
funkcjonowaniu organizacji i działaniach
promocyjnych woj. podlaskiego Radni podjęli
decyzję o pozostaniu naszej Gminy w
Podlaskiej
Regionalnej
Organizacji
Turystycznej
Następnie Radni przyjęli uchwały:
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Białowieża za 2015 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białowieży za rok 2015.
3. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej
dla Gminy Białowieża
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady
Gminy Białowieża.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Gminnej
Biblioteki Publicznej w Białowieży za 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
oraz
określenia
zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy
Białowieża – zwiększono liczbę punktów
sprzedaży alkoholu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu korzystania z obiektu gminnego –
niestrzeżonego płatnego parkingu oraz
ustalenia wysokości opłat za parkowanie na
nim pojazdów mechanicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do opracowania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Białowieża.
Radni nie przyjęli natomiast uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu
ustanowionego
na
rzecz
Białowieskiego
Ośrodka
Kultury
w
Białowieży.
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
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Mapa turystyczna „Rowerem na wschód”
Białoruska
strona
Puszczy
Białowieskiej
wzbudza
coraz
większe
zainteresowanie
wśród
turystów
i
wędrowców nie tylko z Polski, lecz także z
wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich.
Od czerwca 2015 roku otwarte jest turystyczne
pieszo-rowerowe przejście graniczne w
Białowieży, które daje szansę oglądania
puszczy po wschodniej stronie. Z myślą o
osobach, które chcą poznawać puszczę z
perspektywy
roweru,
powstał
pierwszy mapo-przewodnik "Rowerem na
wschód". Dzięki niemu można się dowiedzieć,
jakie formalności należy spełniać, planując
wycieczkę rowerową na Białoruś, a także
poznać obszary możliwe do zwiedzania
bezwizowego. Przewodnik informuje również,
jak przygotować się do takiej wyprawy oraz co
warto obejrzeć po drugiej stronie granicy
polsko-białoruskiej.
Zapewniamy,
że
nietknięta działalnością człowieka przyroda
oraz gościna u Dziadka Mroza nie rozczarują
żadnego turysty, który zdecyduje się na
wycieczkę szlakami opisanymi w naszym
przewodniku.

Mapa prezentuje trasy południowej części
parku możliwe do przebycia podczas
planowanej wycieczki. Puszczańskie szlaki
rowerowe są wytyczone bardzo dobrze, dzięki
czemu można dotrzeć do najbardziej
interesujących miejsc, nie zakłócając przy tym
rytmu życia przyrody. Bezwizowa wyprawa
na Białoruś nie może trwać dłużej niż 3 dni, a
do jej odbycia konieczny jest paszport.
Kartograficzne opracowanie mapy wykonali:
Malwina Chilecka i Wiesław Klimiuk. Autorką
tekstów jest Dagmara Widanow, zaś autorami
zdjęć Janusz Korbel i Krzysztof Onikijuk.
Oprawę
graficzną
mapo-przewodnika
wykonała
Agata
Łuksza.
Nową mapę można obecnie nabyć w
białowieskich wypożyczalniach rowerów, w
Hotelu Białowieskim i Żubrówce, w sklepiku z
pamiątkami "Stara Białowieża" przy bramie do
Parku Pałacowego, a także w Hajnówce w
punkcie Lokalnej Organizacji Turystycznej
"Region Puszczy Białowieskiej" (ul. 3 Maja 45)
oraz w Parku Wodnym (ul. 3 Maja 50).
Ligatuta & Biała Wieża
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Ostatni koncert z cyklu „Różnogłosie” za nami
24 września 2016 na parkingu
gminnym w Białowieży odbył się ostatni
koncert z cyklu „Różnogłosie”. Była to piąta
impreza z tego cyklu. W 2016 roku były
zaplanowane cztery koncerty, natomiast udało
się zorganizować pięć imprez. Pierwsza
impreza odbyła się 27 maja, kolejne 16 lipca, 13
sierpnia, 3 września i 24 września. Łącznie na
pięciu koncertach w sezonie 2016 wystąpiło 20
wykonawców
wykonujących
białoruską
muzykę ludową i estradową, wśród których
znaleźli się: dwie grupy zespołu dziecięco –
młodzieżowego „Suniczki” działającego przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży, zespoły folklorystyczne „Wrzosy”
z Wilanowa, „Mielniczanie” z Mielnika, zespół
estradowy „Dawid Szymczuk Band”, duet
„Mania i Wania” z Siemianówki, zespół
folklorystyczny „Narewczanki” z Narewki,
dwukrotnie solistka Julita Kiczkajło z Bud,
zespół estradowy „Sherion” z Hajnówki,
zespoły
folklorystyczne
„Krynica”
z
Radziwiłłówki, „Żawaranki” z Mochnatego,
„Nowina” z Moszczony Królweskiej, zespół
estradowy „Progres” z Hajnówki, zespoły
folklorystyczne
„Harmoń”
z
Łosinki,
„Jesienny Liść” z Gródka, „Mikron” z
Białegostoku, solistka zespołu „Zniczka”
Natalia Musiuk działającego przy II Liceum
Ogólnokształcącym
z
Dodatkowym
Nauczaniem
Języka
Białoruskiego
w
Hajnówce, zespół estradowy „Axel” z Narwi,
zespół
folklorystyczny
„Ruczajok”
z
Białowieży oraz zespół estradowy „Xfort &
Adam Kraśko” z Bielska Podlaskiego.
Koncerty prowadzili Angelina Masalska, Jan
Karczewski oraz Jan Szymaniuk z duetu
„Mania i Wania” z Siemianówki.
Serdeczne podziękowania składamy
naszym partnerom, dzięki którym imprezy
mogły się odbyć, a są to: Wójt Gminy
Białowieża
Grzegorz
Kasprowicz,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża Dariusz Skirko, Prezes Ochotniczej Straży

Pożarnej w Białowieży - Jerzy Lisicki, Dyrektor
Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w
Hajnówce - Tomasz Tichoniuk, Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w
Białowieży - Mikołaj Golonko, Dyrektor
Hajnowskiego Domu Kultury - Rościsław
Kuncewicz. Specjalne podziękowania za
poczęstunek dla wykonawców podczas
ostatniego koncertu pragniemy złożyć dla
„Małej Gastronomii” Elżbieta Barmuta i
„Gospody pod Żubrem” Jerzy Dowbysz.
Ponadto podziękowania za pomoc techniczną
w przygotowywaniu i podczas trwania
koncertów składam członkom Towarzystwa
Przyjaciół Białowieży: Annie Szawkało,
Joannie Lewczuk, Alinie Wołkowyckiej, Marii
Russko, Anatolowi Lewczukowi, Januszowi
Szawkało, Sebastianowi Bajko. Imprezy
odbyły się w ramach realizacji projektu
„Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszości narodowej”, których
głównym organizatorem było Towarzystwo
Przyjaciół Białowieży przy współpracy z
Białowieskim Ośrodkiem Kultury z dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. W tym momencie
chciałbym również podziękować
pani
dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury,
Katarzynie Turosieńskiej – Durlik, za
wspaniałą współpracę podczas realizacji
zadania i organizacji imprez.
We wrześniu Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży złożyło wnioski o dofinansowanie
koncertów z cyklu „Różnogłosie” w 2017 roku.
Wyrażamy nadzieję, iż w następnym roku
również będziemy się wspólnie bawić na
imprezach, na które już teraz serdecznie
wszystkich Państwa zapraszam.
Z wyrazami szacunku
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
Marek Zubrycki
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Relacja z przebiegu prac w projekcie
„Stwórzmy Naszą Wizytówkę”
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
wspólnie z Urzędem Gminy Białowieża oraz
Białowieskim Ośrodkiem Kultury realizuje
projekt
„STWÓRZMY
NASZĄ
WIZYTÓWKĘ”
–
wspólne
działanie
mieszkańców Białowieży dla poprawy
wizerunku miejscowości. Celem naszego
działania
jest
integracja
mieszkańców
Białowieży, wyzwolenia w nich poczucia
wspólnoty i współodpowiedzialności za
miejsce, w którym mieszkają, za jego wyląd i
dbałość o wspólne dobro, jakim jest przestrzeń
publiczna naszej miejscowości. W tym celu
wytypowaliśmy przestrzeń publiczną w
centrum naszej miejscowości – skarpę przed
Białowieskim Ośrodkiem Kultury - jako
optymalne miejsce na zlokalizowanie NASZEJ
WIZYTÓWKI. Pragniemy podzielić się z
czytelnikami postępem naszych prac nad
projektem. Na samym początku odbył się
występ na skarpie opowiadający o projekcie,
przygotowały go dzieci uczestniczące w
zajęciach BOK. Na zakończenie występu było
wspólne
malowanie
transparentu

promującego ideę tworzenia dzieła w naszej
przestrzeni,
czego
dokonały
dzieci
występujące w przedstawieniu wraz z
przybyłą
publicznością.
Projekt
zagospodarowania
skarpy
i
plan
rozmieszczenia
gatunków
nieodpłatnie
sporządziła
Małgorzata
Pawłowska
Charyton, właścicielka i twórczyni firmy
„Leśny Ogród”. Usunięcie starej darni i
korzeni trwałych chwastów z powierzchni
skarpy, wykarczowanie pni po usuniętych w
ubiegłym roku drzewach i wyprofilowanie
skarpy wykonali pracownicy brygady
gospodarczej Urzędu Gminy Białowieża.
Użyźnienie gleby na powierzchni przyszłego
trawnika (rozsypanie wzbogaconego podłoża
ogrodniczego i przemieszanie go z glebą) to
zasługa
członków
koła
wolontariatu
działającego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białowieży wraz z
opiekunką panią Grażyną Jóźwik. Cięższe
prace (noszenie worków z podłożem)
wykonali członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Białowieży, Paweł Winiarski z Fundacji
7

Edukacyjnej Jacka Kuronia oraz pracownicy
Urzędu Gminy Białowieża. Koordynatorem
prac była projektantka „Naszej Wizytówki” Małgorzata
Pawłowska
Charyton.
Wyrównanie terenu pod trawnik wykonali
członkowie Koła Seniora działającego przy
Białowieskim Ośrodku Kultury na czele z
przewodniczącą panią Ireną Bajko, do
pracujących
dołączyła
pani
Dyrektor
Białowieskiego Domu Kultury. Dowóz
materiałów (na bieżąco - co bardzo sobie
cenimy) nieodpłatnie zapewnia nam radny
Gminy - pan Michał Cieślak, natomiast w
wyładunku chętnie pomagają urzędnicy z
Gminy i pracownicy BOK. Powstał projekt

plakatu, który swój debiut będzie miał podczas
podsumowania tegorocznego etapu tworzenia
wizytówki. Nasza inicjatywa 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. Zakończenie prac planowane jest
na
koniec
października.
Zapraszamy
wszystkich mieszkańców do zaangażowania
się w nasz wspólny projekt.
Marek Zubrycki
Małgorzata Pawłowska - Charyton
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Historia Żydów w Białowieży - I wojna światowa

Wybuch I wojny światowej 28 lipca 1914 roku
zakończył okres panowania carskiego w
Białowieży (i na całych ziemiach polskich).
Część Żydów, tak jak i innych mieszkańców,
zostało wcielonych do carskiej armii. [10]
Na przykład Hershel Feldabum, urodzony w
Białowieży w 1892 roku, który służył w armii
carskiej już trzy lata, został wysłany na front
niemiecki i jako jeniec wojenny trafił do
Niemiec, gdzie po wojnie został i ożenił się.
[11]
Do Białowieży wojna dotarła dopiero po roku.
Jeszcze w czerwcu 1915 roku odwiedził ją na
krótko car Mikołaj II. W sierpniu podjęto
decyzję o opuszczeniu Białowieży.
Rosjanie wywieźli większość wyposażenia
pałacu i cerkwi oraz historyczne pomniki. [2]
Ewakuowali też miejscową ludność w głąb
Rosji, strasząc mordami, gwałtami i innymi
represjami, jakich miała rzekomo doznać z rąk
Niemców. Ten tragiczny exodus, zwany
bieżeństwem dotknął ponad 3 miliony ludzi,
głównie z zachodnich guberni Imperium
Rosyjskiego,
a
najliczniej
z
guberni
grodzieńskiej, do której należała Białowieża.
[7] Tak bieżeństwo w Białowieży opisał Piotr
Bajko:
" W dniu 16 sierpnia ewakuowano w głąb Rosji
funkcjonariuszy miejscowej administracji leśnołowieckiej oraz większość mieszkańców okolicznych
wsi i osiedli. – Można było zabrać ze sobą to, co
zmieści się na furmance – opowiadał Julian Bajko
(...). Część zgromadzonych własnym trudem dóbr
białowieżanie sprzedawali miejscowym Żydom.
Niektóre rodziny jednak pozostały w Białowieży,
kryjąc się na parę miesięcy w lesie". [1]
W ramach akcji wysiedlani byli też Żydzi
(stanowi 6,4 % bieżeńców) [8], na pewno część
bielskich Żydów
[12] , nie wiadomo jednak, czy dotyczy to jakiś
rodzin żydowskich z Białowieży. Na pewno
część z nich została, na co wskazuje zarówno
powyższa informacja o odkupowaniu dóbr od
uciekających, jak i informacje o późniejszym
zmuszaniu Żydów do pracy dla okupanta
niemieckiego
(patrz
dalej).
Tomasz
Wiśniewski podaje, że w 1917 roku, czyli w
czasie kiedy trwało bieżeństwo, w Białowieży

mieszkało 80 Żydów, nie wiadomo jednak na
podstawie jakich materiałów to pisze [6].
Opuszczając Białowieżę, wojska kozackie
podpaliły jeszcze zabudowania. Przed
spaleniem uchowała się jedynie wieś
Podolany, a na Stoczku zabudowa na odcinku
od obecnego Zaułka Osoczników do ściany
Parku Pałacowego, w połowie spalona była
Zastawa. [1]
Jak pisze Piotr Bajko rosyjskie dowództwo
wojskowe pozostawiło w Puszczy niewielki
oddział partyzancki, złożony z ok. 100
żołnierzy, którego zadaniem było niepokojenie
Niemców. Ich główny pokarm stanowiły
upolowane żubry, a "skóry i rogi wymieniali u
miejscowych Żydów na produkty pierwszej
potrzeby" [1].
Wojska niemieckie wkroczyły do Białowieży
17 sierpnia 1915 r. i pozostały do grudnia 1918.
Puszcza Białowieska znalazła się pod
okupacyjnym zarządem wojskowym, na czele
którego stanął Georg Escherich. Członkowie
zarządu oraz żołnierze mieszkali w
budynkach w Parku Pałacowym i Parku
Dyrekcyjnym.
Przez trzy lata okupacji Niemcy dokonali
drastycznych
zniszczeń
w
Puszczy
Białowieskiej, eksploatując ją na ogromną
skalę w zbudowanych przez siebie zakładach
drzewnych (6 tartaków, fabryka wełny
drzewnej, terpentyniarnie, pracownia mebli,
wozów, łopat, kolb, prochownia).
Do tego celu wybudowali sieć wąskotorowej
kolejki leśnej, a dla ogromnej rzeszy
zatrudnionych robotników kolonie baraków,
które zamieniły się w nowe osady Grudki i
Czerlonka.
Na
terenie
Białowieży
zlokalizowane były dwa tartaki w Stoczku i
Grudkach, terpentyniarnia oraz trzy składy
drewna. Zakłady w Stoczku nosiły wspólną
nazwę „Zakładów Hindenburga”. Pracowało
tam 1200 żołnierzy fachowców, 300 jeńców
oraz
8000
robotników.
[1]
Rozwój
lokalnej
gospodarki
został
wstrzymany. Niemcy konfiskowali produkty
rolne i spożywcze, w wyniku czego ludność,
która nie udała się na bieżeństwo i została w
Białowieży,
cierpiała
głód.
[10]
9

opuszczali Białowieżę w końcu 1918 r. osada była
Mieszkańcy Białowieży i okolicznych wsi, w
zupełnie zniszczona, pałac obdarty i pozbawiony
tym Żydzi, zmuszani byli też przez Niemców
urządzenia, połowa domów spalona." [5]
do pracy w lesie. Wspomina to mieszkaniec
Źródła:
pobliskiej Narewki, Żyd Leon (Lejb) Leyson:
1. Piotr Bajko, Białowieża pod rządami Georga
"Podczas Wielkiej Wojny niemieccy żołnierze
Eschericha, Czasopis 9/2014;
obchodzili się na ogół dość przyzwoicie z Polakami,
niezależnie od wyznania. Z drugiej strony zmuszali
2. Piotr Bajko, Białowieża, której już nie ma,
ich do pracy dla Niemiec. Mój ojciec [Mosze
Białowieża 2015, s. 123;
Lejson] pracował dla Niemców na kolei
3. Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 8 (2005), Yad
wąskotorowej, wywożąc z naszej okolicy tarcicę i
Vashem, p. 139-140: "Bialowieza";
inne rzeczy, które miały iść do Niemiec." [9]
4. Niwa nr 47/1995, za: Piotr Bajko, Białowieża pod
Niemcy mimo rabunkowej gospodarki leśnej,
rządami Georga Eschericha, Czasopis 9/2014;
dzięki grupie naukowców niemieckich, na
5. J.J. Karpiński, M. Orłowicz, Krótki przewodnik
czele z prof. Hugo Conwentzem wytyczyli do
po Puszczy Białowieskiej, Białystok 1937, s.29;
ochrony najcenniejszy fragment Puszczy,
http://www.wbc.poznan.pl/Content/186083
który został wyłączony z użytkowania
/index.djvu
gospodarczego. Stał się on później przesłanką
6. Tomasz Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzny,
do
lokalizacji
zaczątków
przyszłego
Białystok 1992, str. 133;
Białowieskiego Parku Narodowego. [1]
7. Aneta
Prymaka
Oniszk,
Bieżeństwo,
Dla dzieci rodzin, które pozostały w
https://biezenstwo.pl/fakty/
Białowieży, niezależnie od wyznania, a wiec
8. Artur Markowski, Bieżeństwo dla Żydów
też dla Żydów, okupant otworzył szkołę
znaczyło co innego, wywiad Anety Prymakaelementarną, która mieściła się na Stoczku, w
Oniszk,
https://biezenstwo.pl/co-namocalałym od spalenia domu Michała i Eudokii
zostalo-z-biezenstwa/artur-markowskiDulków. Nauczycielem był młody Niemiec, w
historyk-uniwersytetu-warszawskiego/
cywilu także nauczyciel, bardzo srogi i
9. Leon Leyson, Chłopiec z listy Schindlera,
wymagający, a pomagała mu białowieżanka
Prószyński i S-ka, Warszawa 2014, s. 35-36;
Maria Milko (potem Wołkowycka). Dzieci
10. Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 8 (2005), Yad
uczyły się prawdopodobnie, jak w sąsiedniej
Vashem, "Narewka Mała";
Narewce w języku niemieckim. [10] Szkoła
11. Strona internetowa rodziny Feldbaumów, The
funkcjonowała do połowy 1918 roku. [2] Dzieci
Feldbaum
Family
Chronicles,
żydowskie po lekcjach studiowały religię u
http://www.feldbaumfamily.net/Home.ae
prywatnych nauczycieli, małamedów. [3]
12. Marek Gordon, Historia bielskiej rodziny
Niemcy opuścili Białowieżę w grudniu 1918
Chrabałowskich, Bielski Gościniec 2010 nr 1, s.
roku, niszcząc wcześniej budynki, urządzenia
31-40;
przemysłowe, rampę carską, grabiąc i
dewastując pałac.
Katarzyna Winiarska
W
"Krótkim
przewodniku
po
Puszczy
tekst ze strony Wirtualnego Muzeum Historii
Białowieskiej" autorzy piszą: "Gdy [Niemcy]
Żydów w Białowieży

Noc nigunów
24
września
w
Uniwersytecie
Powszechnym w Teremiskah miał miejsce
niezwykły koncert zespołu Vocal Varshe i
syryjskiego muzyka Adeba Chamouna przepięknych żydowskich pieśni bez słów nigunów. Koncert poprzedziła uroczystość
hawdali - pożegnania szabatu. Wydarzenie w

Teremiskach było premierą, wcześniej muzycy
Vocal Varshe: Olga Wądołowska, Anna
Woźnicka i Kuba Sitarski występowali tylko
jako wokalne trio. W Teremiskach po raz
pierwszy
wystąpili
ze
znakomitym
perskusjonalistą Adebem Chamounem. Adeb.
Ortodoksyjny chrześcijanin z Syrii wykonał też
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solo trzy pieśni w języku aramejskim, który wbrew powszechnemu mniemaniu - nie jest
językiem martwym. W Syrii dla części
chrześcijan jest językiem modlitwy, a w
niektórych wioskach Syrii jest nawet językiem
codziennym. Noc nigunów była magicznym
wprowadzeniem do rozpoczynającej się
tydzień później wizyty "Muzeum na kółkach"
w Białowieży.

Koncert sfinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia.
Katarzyna Winiarska

7. Festiwal Filmów Młodego Widza
"Wędrujące ALE KINO"
7. Festiwal Filmów Młodego Widza
"Wędrujące ALE KINO" w Białowieży, decyzją
dziecięcego jury, wygrał holenderski film
"Niesamowity Wiplala" w reż. Tima
Oliehoeka. Ten sam film został najwyżej
oceniony również w plebiscycie publiczności.
Dzieci w werdykcie uzasadniały: "W filmie
podobało nam się, że bohaterowi udało się
nauczyć kontrolować swoją umiejętność
oddziaływania
na
otaczający
świat
(migaczenia). Ciekawe i zaskakujące były efekty
specjalne oraz scenografia. Montaż filmu
umożliwiał nam uwierzenie, że magia
naprawdę istnieje. Liczne przygody głównych
bohaterów trzymały nas w napięciu aż do
samego końca".
Podczas dwóch dni projekcji w dniach
15-16 września najlepsze filmy dla dzieci
obejrzało 650 dzieci z Białowieży i Hajnówki, a
30 wzięło udział w warsztatach filmowych.
Podczas warsztatów animacji, prowadzonych
przez Bartka Zarzyckiego oraz Maćka
Fechnera, powstały dwa filmy animowane
poklatkowo,
a
podczas
warsztatów
reporterskich z Maćkiem Bronikowskim grupa
gimnazjalistów
stworzyła
krótki
film
fabularny. Wszystkie zostały pokazane 17
września podczas Gali kończącej Festiwal.
Atrakcją Gali było też spotkanie z Szymonem
Ruczyńskim, 16-latkiem z Białowieży,
zdobywcą szeregu nagród na festiwalach
filmowych
w
całej
Polsce.
Szymon
zaprezentował film "Wąż morski", "Pęd" oraz
najnowszy "Krzyk", wszystkie po kolei
nagradzane Grand Prix na Legnickiej

Akademii Filmowej oraz innymi głównymi
nagrodami na takich festiwalach, jak:
Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
„Klaps”
w
Bydgoszczy,
Ogólnopolski
Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych
„Halo Echo” we Wrocławiu, Ogólnopolski
Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych
przez Dzieci „Oko Kalejdoskopu” w Poznaniu
i in. Szymon opowiadał o tym, jak pracuje nad
swoimi filmami, o swoich inspiracjach,
używanych technikach, a także pokazał
elementy scenografii, w tym specjalne lalki do
animacji.
Wędrujące ALE KINO to walizkowa
wersja międzynarodowego festiwalu filmów
dla dzieci, który w Poznaniu prowadzi
Centrum Sztuki Dziecka. Od siedmiu lat
festiwal wędruje po Polsce, odwiedzając małe
miejscowości, w tym - od samego początku
istnienia - Białowieżę i Teremiski.
Organizator główny: Centrum Sztuki
Dziecka z Poznania i Ferment Kolektiv.
Organizator lokalny w Białowieży: Fundacja
Edukacyjna
Jacka Kuronia,
partnerzy:
Białowieski Ośrodek Kultury i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży. Organizatorzy
dziękują Instytutowi Biologii Ssaków PAN w
Białowieży za pomoc w sytuacji awaryjnej i
udostępnienie swoich sal. Festiwal w
Białowieży współfinansowany był ze środków
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia.
Katarzyna Winiarska
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„Muzeum na kółkach” w Białowieży
1000 lat historii Żydów w Polsce w
małym pawilonie, historyczna gra terenowa
po dawnym Stoczku, wystawy, projekcja
filmu, koncert żydowskich kołysanek,
warsztaty dla dzieci i dorosłych - przez trzy
dni w Białowieży słychać było ciągle jidysz,
hebrajski, dźwięk szofaru i mnóstwo pytań.
Wszystko za sprawą "Muzeum na
kółkach" - projektu Muzeum Historii Żydów
Polskich z Warszawy, który wędruje po Polsce
od miejsca do miejsca. W Białowieży wizytę
"Muzeum na kółkach" organizowała Fundacja
Edukacyjna Jacka Kuronia. W centrum
Białowieży, przed budynkiem Gminy, stanął
pawilon, w którym można było zwiedzać
ekspozycję wprowadzającą odwiedzających w
dzieje tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Na
trójwymiarowej makiecie pokazano jak
wyglądały przed wojną sztetle - miasteczka, w
których obok siebie stały cerkiew, kościół i
synagoga, a na wirtualnej, interaktywnej
mapie Białowieży, można było odnaleźć
najważniejsze miejsca żydowskiej historii w tej
miejscowości. Dwoje edukatorów z Muzeum,
Mirjam Boehm i Jan Grądzki, oprowadzało
każdą grupę po pawilonie, prezentując
zarówno historię Żydów, jak i omawiając
zagadnienia kultury i religii. Dużym
powodzeniem wśród dzieci cieszyło się dęcie
w szofar (rodzaj rogu, w który dmie się z okazji
niektórych świąt), pisanie swoich imion po
hebrajsku i odnajdywanie ich znaczeń,
kolorowanie fresków z synagogi w Gwoźdźcu
i wykonywanie frotaży na specjalnych
"domkach". Pawilon zwiedziły wszystkie
klasy szkoły podstawowej i gimnazjum z
Białowieży, grupy z Technikum Leśnego w
Białowieży oraz grupy gimnazjalistów z
Hajnówki, a także dorośli Białowieżanie,
Hajnowianie i turyści.
Wokół ekspozycji w pawilonie toczyły
się warsztaty i wydarzenia wieczorne. Dorośli
i młodzież zwiedzali dodatkową wystawę,
eksponowaną w Galerii "oBOK", pt. "Z
Narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów
podczas Zagłady", a także wzięli udział w
projekcji dokumentalnego filmu "Po-lin.
Okruchy pamięci" Jolanty Dylewskiej,
zbudowanego z materiałów filmowych

kręconych przed wojną przez rodziny
żydowskich emigrantów odwiedzających
swoich krewnych w Polsce.
Odbyły się też warsztaty dla dorosłych
poświęcone postaciom czterech wybitnych
kobiet żydowskich: filozofce Hannie Arendt,
działaczce politycznej Róży Luksemburg,
społeczniczce, animatorce ruchu oświatowego
Sarze Szenirer oraz bankierce Racheli Fiszel.
Najmłodsi natomiast wzięli udział w
warsztatach "Poznajemy żydowski świat"
prowadzonych przez edukatorów z Muzeum,
w czasie których pracowali nad zbudowaniem
modelu świata - najpierw swojego najważniejszych instytucji i miejsc, w których
żyją, które odwiedzają i które uważają za
podstawowe.
Na
ten
model
świata
współczesnych
dzieci
w
Białowieży
edukatorzy nałożyli model świata kultury
żydowskiej,
pokazując
odmienności
i
elementy wspólne, omawiając
znaczenie
synagogi, jesziwy, mykwy i cmentarza. Dzieci
mogły też włożyć na głowę kipę, śledzić jadem
(wskazówką w kształcie dłoni) hebrajski tekst
w książce, dotknąć menory, chanukowego
świecznika,
kielichów
kiduszowych
i
zrozumieć ich przeznaczenie oraz sens. Na
zakończenie grupa zrobiła gimnastyczny
performens językowy - swoimi ciałami
pokazywała
kolejne
litery
alfabetu
hebrajskiego.
Starsze dzieci wzięły udział w
terenowej grze historycznej poświęconej
odkrywaniu żydowskiego dziedzictwa w
samej Białowieży. Prowadziła je Katarzyna
Winiarska, koordynatorka lokalna "Muzeum
na kółkach" i zarazem twórczyni Wirtualnego
Muzeum Historii Żydów w Białowieży
(www.jewish.bialowieza.pl). Uczestnicy w
dwóch grupach odnajdywali na głównej ulicy
Białowieży, Waszkiewicza, dawnym Stoczku,
domy i miejsca, w których przed wojną
mieściły się bożnica, dom modlitwy, łaźnia i
najważniejsze sklepy i zakłady rzemieślnicze,
pamiętane przez wszystkich Białowieżan,
sięgających pamięcią czasów przedwojennych.
Dzieci odkrywały historie tych miejsc i robiły
zdjęcia, z których potem stworzyły małą
wystawę prezentującą współczesne zdjęcia
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domów i ich przedwojenne historie - o sklepie
bławatnym Racheli Nowokolskiej i jej
nieszczęśliwej miłości do młodego Tabacznika,
o synagodze i łaźni, o domu modlitwy
pewnego Żyda z Kaukazu, o małym Chaimku,
synu fryzjera, który uczył małą Zinę
hebrajskiego, o pysznych bułkach od Prynca i
o
Ocalonym
z
Zagłady
Davidzie,
mieszkającym dziś w Detroit w USA. Wystawa
prezentowana była na zewnętrznej ścianie
pawilonu Muzeum, a potem w holu Kina
Żubr.
W Kinie powstała też druga wystawa,
przygotowana z najmłodszymi dziećmi,
poświęcona
dzieciom
żydowskim
z
Białowieży. Podczas warsztatów kołysanek
żydowskich, prowadzonych przez Olę
Bilińską, dzieci najpierw poznały odnalezione
historie niektórych swoich żydowskich
rówieśników
sprzed
wojny.
Słuchając
opowieści snutych przez Katarzynę Winiarską,
malowały ich imiona w języku jidysz na
specjalnych planszach, które stały się
podstawą wystawy.
"Berjozkele" - koncert kołysanek
żydowskich śpiewanych w języku jidysz w
wykonaniu Oli Bilińskiej, który odbył się na
zakończenie całego projektu w Kinie Żubr,
poświęcony był też Estrze Alkon, młodziutkiej
żydowskiej pianistce z Białowieży, której
biogram
został
przedstawiony
przed
koncertem. Dwa ostatnie utwory koncertu,
artystka wykonała z dziećmi, biorącymi
wcześniej udział w warsztatach. Wspólnie
zaśpiewane kołysanki w jidysz, bardzo
popularne przed wojną, mogły być śpiewane
również w Białowieży. W ten sposób poprzez
muzykę i poprzez dzieci zbudowaliśmy

symboliczny most pomiędzy przeszłością a
teraźniejszością Białowieży. Czy most będzie
trwały, zależy od naszej wspólnej troski o
pamięć miejsca, w którym żyjemy.
Katarzyna Winiarska
Organizatorem głównym "Muzeum na
Kółkach" było Muzeum Historii Żydów
Polskich, organizatorem lokalnym: Fundacja
Edukacyjna
Jacka
Kuronia.
Fundacja
serdecznie dziękuje partnerowi projektu Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury - za
udostępnienie wszystkich pomieszczeń BOKu i opiekę nad wystawą w Galerii.
P.S.
Kontynuacją pracy nad historią Żydów w
Białowieży jest projekt "Ocalony z Białowieży",
który realizuję w ramach Fundacji Edukacyjnej
Jacka Kuronia z dotacji Stowarzyszenia
Żydowskiego Instytutu Historycznego. W
listopadzie
udaję
się
do
Stanów
Zjednoczonych nagrać wywiady z Ocalonym z
Zagłady
Białowieżaninem
Davidem
Waldshanem oraz Martinem Zafmanem,
potomkiem żydowskiej rodziny Feldbaumów,
która wyemigrowała z Białowieży przed
wojną. Obaj, blisko 90-letni mężczyźni, bardzo
na ten przyjazd czekają, z całych Stanów
zjeżdżają się ich dzieci i wnuki. Planuję
przygotować dla nich rodzaj prezentu od
Białowieży - m.in. prezentacji przygotowanej
wspólnie z dziećmi białowieskimi o
współczesnej Białowieży oraz książek. Jeśli
ktoś z Państwa chciałby dołączyć się do tej
inicjatywy, np. wspólnie napisanym przez
mieszkańców listem z pozdrowieniami,
zapraszam do kontaktu.
Katarzyna Winiarska
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Seniorzy z Białowieży na Szlaku Tatarskim
22 września członkowie Koła Seniorów
działającego przy Białowieskim Ośrodku
Kultury jeździli na wycieczkę Szlakiem
Tatarskim.
Pierwszym
punktem
było
zwiedzanie meczetu w Kruszynianach.
Naszym przewodnikiem był pan Dżemil
Gembicki, który jest muzułmaninem i mieszka
w Kruszynianach. Przybliżył on nam
wiadomości o tradycji, świętach oraz o
współczesnym
życiu
społeczności
muzułmańskiej na Podlasiu i w całej Polsce.
Następnie zwiedziliśmy niedaleko położony
mizar - muzułmański cmentarz, gdzie
najstarsze groby mają ponad 300 lat.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było
zwiedzanie „Centrum Edukacji i Kultury
Muzułmańskiej
Tatarów
Polskich
w
Kruszynianach”, po czym gościliśmy w
restauracji pani Dżannety Bogdanowicz
„Tatarska Jurta”, gdzie mogliśmy skosztować
tradycyjnych tatarskich dań.

małą rzeczką i stawem, ciekawe rzeźby z
drewna i kamienia, drewniane chatki,
zegary słoneczne, Strigiforium (dom sów),
Ptasią Chatę, Tropinkę – ścieżkę śladami
leśnych mieszkańców, przepiękną aleję
drzew, nazywaną "Alejką Feng Shui". Na
zakończenie wycieczki było ognisko z
wspólnym śpiewaniem przy dźwiękach
akordeonu.
W tym miejscu pragnę gorąco
podziękować w imieniu swoim oraz
wszystkich członków Koła Seniora
dyrektorowi Białowieskiego Ośrodka
Kultury - pani Katarzynie Turosieńskiej –
Durlik, oraz Wójtowi Gminy Białowieża panu Grzegorzowi Kasprowiczowi za
zorganizowanie
wycieczki.
Dziękuję
również Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Krynki
panu
Aleksandrowi
Lickiewiczowi
i
panu
Markowi
Chilimoniukowi za miłe przyjęcie i
oprowadzenie po obiekcie. Podziękowania
kieruję
także
do
pracowników
Białowieskiego Ośrodka Kultury: pana
Marka Zubryckiego za umilenie nam czasu
grą przy ognisku oraz paniom Iwonie
Krasowskiej i Ilonie Wołosik za pomoc
techniczną podczas wycieczki.
Przewodnicząca Koła Seniorów
w Białowieży
Irena Bajko

Tuż
po
opuszczeniu
terenu
Centrum naszą wycieczkę przywitał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki - pan
Aleksander Lickiweicz - i zabrał nas na
przejażdżkę po terenie Nadleśnictwa.
Końcowym punktem zwiedzania była
miejscowość Poczopek, która również
znajduje się na terenie Nadleśnictwa
Krynki. Po tajemniczo nazwanym przez
leśników obiekcie "Silvarium" oprowadził
nas pan Marek Chilimoniuk. Mogliśmy tu
zobaczyć liczne, malownicze mostki nad

14

„Bezpieczna droga” – spotkanie z policjantem
Od początku roku szkolnego dzieci w
naszym przedszkolu poznawały podstawowe
zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie
przedszkola, jak i poza nim. Chodziliśmy na
spacery,
ucząc się, jak prawidłowo
przechodzić przez jezdnię i zachowywać się w
jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu
drogowym wie pan policjant.
Dlatego też, 4 października, do naszego
przedszkola zaprosiliśmy funkcjonariuszy z
Posterunku Policji w Białowieży, którzy
zorganizowali dzieciom spotkanie pod hasłem
„Bezpieczna droga”.
Tematem spotkania było utrwalenie z
dziećmi zasad ruchu drogowego oraz
przypomnienie
zagadnień
dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w
domu. Pani policjantka wyjaśniła dzieciom, jak
należy poruszać się po drogach, aby
bezpiecznie dotrzeć do celu. Ochotnicy
wspólnie z panią policjantką przećwiczyli
bezpieczne
przejście
przez
pasy.
Przedszkolaki z pewnością zapamiętają, że

przechodząc przez przejście dla pieszych nie
należy biec ani spacerować, że trzeba przez nie
przejść
szybkim
i
zdecydowanym
krokiem. Żaden z przedszkolaków nie miał
również problemu z określeniem, jak należy
prawidłowo korzystać z sygnalizacji świetlnej.
Wszyscy wiedzieli, że powinni przechodzić
przez ulicę pod opieką osoby dorosłej. Dzieci
dowiedziały się również, jak ważna i
odpowiedzialna jest praca policjanta.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i
serdecznej atmosferze. Na zakończenie wizyty
przedszkolaki wręczyły funkcjonariuszom
policji podziękowanie w formie obrazka oraz
wyrecytowały wiersz Wandy Chotomskiej
„Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
Po tym spotkaniu na pewno żaden
przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania
z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego
przyjacielem, który chętnie służy pomocą.
Izabela Wołoncewicz
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Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży
W dniu 25 września (niedziela) na
Stadionie w Białowieży odbył się „IX Strażacki
Turniej Oldbojów” powiatu hajnowskiego,
organizowany od 2008 roku z nicjatywy
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Hajnówce, we współpracy z Wójtem
Gminy Białowieża. W sztafecie pożarniczej 7 x
50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym

rywalizowało 10 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie
powiatu
hajnowskiego.
W
końcowej
klasyfikacji punktowej OSP w Białowieży
zajęła VI miejsce. Kolejność miejsc na podium
ukształtowała się następująco: I miejsce OSP
Hajnówka, II miejsce OSP Trześcianka i III
miejsce OSP Czeremcha.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białowieży informuje, iż w 2016 roku
jednostka pozyskała środki finansowe na
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego o
łącznej wartości 13.005,00 zł. Za niniejsze
dotacje przyznane ze środków Komendanta

Głównego Państwowej Straży Pożarnej KSRG
(7.401,00 zł) i środki MSWiA (5.604,00zł.),
zostanie zakupiony sprzęt ratowniczogaśniczy niezbędny do podniesienia poziomu
gotowości operacyjnej jednostki.
Barbara Szuma

Światowy Dzień Przedszkolaka
Jak co roku, we wrześniu, obchodziliśmy
w
przedszkolu
„Światowy
Dzień
Przedszkolaka”. Wychowanie przedszkolne
jest ważnym etapem w rozwoju dzieci. Z tego
względu Ministerstwo Edukacji Narodowej
ustanowiło
20
września
Dniem
Przedszkolaków. Jest to dzień radosnej
edukacji i wesołej zabawy dla wszystkich
dzieci w wieku przedszkolnym. Jest też
kolejną okazją do świętowania oraz czerpania
radości z bycia przedszkolakiem.

Ten dzień nasze przedszkolaki, jak
zwykle, spędziły bardzo wesoło. Wspólnie
uczestniczyły
w
zabawach,
grach
i
konkursach. Starsze przedszkolaki chętnie
pomagały młodszym podczas konkursów i
gier oraz uczyły różnych zabaw. Takie gesty
sprzyjały dobrej atmosferze i powstawaniu
szczególnej więzi miedzy dziećmi. Po
zabawach przedszkolaki przypomniały sobie
również o swoich prawach – tak ważnych dla
każdego człowieka – a także obowiązkach,
16

czyli kodeksie właściwego zachowywania się.
Podczas
prezentacji
multimedialnej,
przygotowanej przez Izabelę Wołoncewicz,
dzieci miały możliwość wyboru dobrego
zachowania bohaterów i umotywowania
swojego wyboru. Na koniec uroczystości

przedszkolaki otrzymały zawieszki „Super
Przedszkolaka”, aby upamiętniały pełne
wrażeń
i pozytywnych emocji chwile.
Marzanna Petruk

Odszedł dr inż. Czesław Okołów – wieloletni dyrektor
Białowieskiego Parku Narodowego
23 sierpnia 2016 r.
zmarł
dr
inż.
Czesław Okołów –
emerytowany
dyrektor
Białowieskiego
Parku Narodowego,
leśnik, entomolog,
bibliograf
i
popularyzator
wiedzy o Puszczy
Białowieskiej.
Urodził się 21 grudnia 1935 roku w
leśniczówce Halinka koło wsi Biała (obecnie w
białoruskiej części Puszczy Białowieskiej). W
1940 roku został wywieziony wraz rodziną do
Wołogdy,
następnie
przesiedlony
do
Kazachstanu. Do kraju powrócił w 1946 roku.
Po wojnie ukończył Wydział Leśny Szkoły
Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w
Warszawie, otrzymując tytuł magistra
inżyniera leśnictwa (specjalizacja: entomologia
leśna i ochrona przyrody). W latach 1958-1960
pracował jako praktykant i następnie adiunkt
w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski.
15 kwietnia 1960 roku rozpoczął pracę w
Białowieskim
Parku
Narodowym.

Początkowo był preparatorem, następnie – od
1 czerwca 1961 roku – kustoszem Muzeum
Przyrodniczo-Leśnego, starszym asystentem
naukowo-badawczym (od 1 maja 1967 roku),
adiunktem naukowo-badawczym (od 1
stycznia 1972 roku), kierownikiem pracowni
naukowo-badawczej (od 1 września 1988
roku), zastępcą dyrektora (od 1 czerwca 1989
roku), p.o. dyrektora BPN (od 1 kwietnia 1992
roku) i dyrektorem BPN (od 1 sierpnia 1993 do
11 stycznia 2003 roku).
Po odejściu na emeryturę pracował jeszcze w
niepełnym wymiarze godzin, do końca 2015
roku,
jako
główny
specjalista
ds.
udostępniania BPN.
Tytuł doktora nauk leśnych otrzymał w 1967
roku. W czasie pracy ukończył podyplomowe
studium ochrony przyrody (Akademia
Rolnicza Kraków), Seminar on National Parks
and Reserves (University of Michigan USA,
National Park Service USA i Parks Kanada).
Zdobył specjalizację zawodową I i II stopnia w
zakresie ochrony zasobów leśnych (NOTSITLiD).
Na zlecenie UNESCO opracował koncepcję
systemu edukacji przyrodniczej rezerwatu
biosfery BPN, w tym Ośrodka Edukacji
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Przyrodniczej, która została wdrożona w życie
w BPN. Należał do osób najaktywniej
działających w sprawie przyznania Puszczy
Białowieskiej osobnego statutu (1975). Był
jednym z wielu przyrodników, którzy walczyli
o
ograniczenie
wyrębu
drewna
w
zagospodarowanej części Puszczy.
Prowadził badania nad wpływem turystyki na
puszczę i jej biologię, nad rozkładem drewna
w warunkach puszczy (wspólnie z dr. P.
Michalewiczem) oraz nad rozwojem populacji
kornika
drukarza
w
BPN
i
w
zagospodarowanej części Puszczy.
W czasie działalności Towarzystwa Przyjaciół
Białowieży pełnił w nim funkcję sekretarza;
inicjował
szereg
przedsięwzięć
popularyzujących miejscowość i puszczę.
Prowadził koło filatelistyczne, sam będąc
zagorzałym
filatelistą.
Jako
aktywny
przewodnik turystyczny, organizował kursy i
szkolenia
przewodnickie.
Oprowadzał
osobiście
najważniejszych
gości
odwiedzających
Białowieżę.
Był
przewodnikiem
turystyki
przyrodniczej
„Safari".
Na jego dorobek składa się ok. 300 publikacji
różnego typu, w tym 6 tomów bibliografii i ok.
20 przewodników oraz folderów o Puszczy
Białowieskiej
i
Białowieskim
Parku
Narodowym.
Uczestniczył w licznych konferencjach,
sympozjach naukowych oraz kongresach w
kraju i za granicą. Był członkiem szeregu
komitetów
i
towarzystw
naukowych
krajowych
i
zagranicznych,
głównie

związanych z funkcjonowaniem i rolą
ochronną parków narodowych. W 1981 roku
wystąpił w roli eksperta „Solidarności" w
negocjacjach leśników z rządem. W kwietniu
2007 roku został redaktorem naczelnym
czasopisma „Parki Narodowe i Rezerwaty
Przyrody".
Odznaczony wieloma odznakami i medalami,
w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2003), Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem im. Krzysztofa
Kluka za zasługi w ochronie środowiska, Złotą
Odznaką
„Zasłużony
Białostocczyźnie",
Medalem Alfreda Toepfera (1998), srebrną i
złotą odznaką Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, złotą odznaką
honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego,
srebrną, złotą i honorową Odznaką Ligi
Ochrony
Przyrody,
złotą
odznaką
Zasłużonego dla Ochrony Środowiska,
odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
W 1975 roku otrzymał nagrodę naukową
wojewody białostockiego „za całokształt
działalności naukowej w dziedzinie ochrony
Białowieskiego Parku Narodowego oraz
rozwój muzealnictwa na Białostocczyźnie". W
1980 roku został laureatem Nagrody „Gazety
Współczesnej".
Pozostawił po sobie niezatarty ślad w historii
Białowieskiego
Parku
Narodowego,
białowieskiej turystyki i muzealnictwa
przyrodniczego
Cześć Jego pamięci!
Piotr Bajko

Nasi sąsiedzi i przyjaciele
Szanowni Państwo,
Pragniemy zainaugurować nowy cykl
artykułów pn. „Nasi sąsiedzi i przyjaciele”. Z
pomysłem uruchomienia wskazanej tematyki
zwróciło się do mnie Towarzystwo Przyjaciół
Energii Odnawialnej uznając, że wokół nas
mieszka bardzo dużo ciekawych i cennych
osób, o których warto opowiedzieć słowami
najbliższych czy sąsiadów. Uznałam tę
inicjatywę za niezwykle ważną, bo gdzie jak
nie w „Głosie Białowieży” powinno się pisać o
ludziach, którzy w rozmaity sposób zaistnieli
w lokalnej społeczności. Dziękując za pomysł,

zapraszam do tworzenia owej rubryki.
Jednocześnie
pragnę
podkreślić,
że
Białowieski Ośrodek Kultury czeka na inne
oddolne inicjatywy. Ta gazeta jest przecież
naszym wspólnym dobrem, twórzmy więc ją
razem.
Katarzyna Turosieńska-Durlik
Dyrektor BOK w Białowieży
W niedzielę, 8 maja 2016 r. w kościele
pod wezwaniem Ducha Świętego w
Białymstoku odbyły się obchody poświęcone
pamięci Świętego Izydora Oracza - patrona
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rolników, prowadzone pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Edwarda
Ozorowskiego. Podczas tej uroczystości 16
osobom wręczono medale Św. Izydora Oracza.
Medal ten może być przyznawany za
szczególne zasługi w rolnictwie osobom
prowadzącym
gospodarstwa
rolne,
zatrudnionym w przetwórstwie rolnym,
lekarzom weterynarii i leśnikom. Z satysfakcją
można przyznać, że wśród tegorocznych
laureatów znalazły się dwie osoby pracujące
na rzecz ochrony przyrody. Byli to Krzysztof
Oniszczuk - Naczelnik Wydziału Ochrony
Ekosystemów RDLP w Białymstoku, oraz
Małgorzata Krasińska - emerytowany
profesor z Instytutu Biologii Ssaków PAN w
Białowieży.
Małgorzata Krasińska, absolwentka

Wydziału Weterynaryjnego SGGW, profesor
nauk biologicznych, przepracowała 52 lata w
Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży.
Prowadziła badania nad żubroniami oraz
ochroną, restytucją, zdrowiem i ekologią
żubra - króla Puszczy Białowieskiej. Jest
autorką kilkudziesięciu prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w książkach, licznych
artykułów popularno-naukowych oraz kilku
ekspertyz z zakresu ochrony żubra. Wspólnie
z mężem, Zbigniewem A. Krasińskim,
opublikowała Monografię Przyrodniczą Żubr
wydaną po polsku, angielsku (dwa wydania)
i niemiecku. Za opracowanie monografii Żubr
autorzy otrzymali w 2004 roku nagrodę
Ministra Środowiska.
Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej
w Białowieży

Na zdjęciu osoby, które otrzymały Medal Św.
Izydora Oracza w 2016 roku wraz z Jego
Ekscelencją
księdzem
arcybiskupem
Edwardem
Ozorowskim
w
kaplicy
Św. Izydora Oracza w kościele pod

wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku.
Od prawej w dolnym rzędzie stoi profesor
Małgorzata Krasińska, powyżej dr Krzysztof
Oniszczuk.
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III Turniej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
III
Turniej
Placówek
OpiekuńczoWychowawczych Województwa Podlaskiego
o Puchar Prezesa Firmy Chep Polska Sp. z o.o.
Kingi Di Salvo pod honorowym patronatem
Starosty
Hajnowskiego
Mirosława
Romaniuka - odbył się dnia 24.09.2016 na
stadionie Białowieskiego Ośrodka Kultury. W
sobotnich zmaganiach wzięło udział sześć
drużyn. Początkowo pogoda nas nie
rozpieszczała. Pierwsze mecze odbyły się w
deszczu, jednak stopniowo aura ulegała
poprawie i na koniec zaświeciło słońce. Mecze
odbywały się na dwóch boiskach. Grano
systemem każdy z każdym. Ostateczna
rywalizacja zakończyła się zwycięstwem
drużyny z Centrum Obsługi Placówek w
Zambrowie.
Na
kolejnych
miejscach
uplasowały się: Dom Dziecka w Białowieży,
Dom Dziecka w Supraślu, Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w
Łomży,
dziewczęta z Młodzieżowego Centrum
Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
i
drużyna
Placówki
OpiekuńczoWychowawczej
im.
dr
Białówny
w
Białymstoku.
Z
pośród
zawodników
sędziowie wybrali najlepszą zawodniczkę i
bramkarza turnieju. Wszystkie drużyny
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otrzymały puchary, nagrody rzeczowe,
plecaki ufundowane przez Wójta Gminy
Białowieża,
a
wyróżnieni
zawodnicy
okolicznościowe
statuetki
i
nagrody
indywidualne.
Drobne
niespodzianki
otrzymali opiekunowie. Najmłodsza drużyna
z Białegostoku otrzymała bilety wstępu do
Rezerwatu Pokazowego Żubrów.
Wszystko to było możliwe dzięki naszym
sponsorom:
Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Urząd Miasta Hajnówka,
Urząd Gminy Białowieża,
Firma Chep Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
Fundacja „Oni To My”
IKEA w Orli
Białowieski Park Narodowy
IBS w Białowieży,
Firma GO SPORT POLSKA z Warszawy,
Fundacja "Dar serca" z Warszawy,
Państwo Kasia i Tomek Sowińscy.
Wszystkim ludziom dobrego serca bardzo
serdeczne dziękujemy i liczymy na wsparcie
przy realizacji kolejnych imprez sportowych.

VI Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce nożnej
Debiutanci najlepsi. OSP Goniądz
zwycięża w VI Pucharze Prezesa OSP w
Białowieży w piłce nożnej.
W sobotę, 10 września, już po raz
szósty odbył się turniej o Puchar Prezesa OSP
w Białowieży w piłce nożnej pięcioosobowej
dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej organizowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Białowieży. W tym roku
zawody były objęte honorowym patronatem
Tomasza Cimoszewicza, posła na Sejm RP.
W zawodach wzięło udział 8 zespołów,
podzielonych na dwie czterozespołowe grupy.
Już wstępna faza rozgrywek przyniosła
zaskakujące rozstrzygnięcia. Do fazy finałowej
nie awansowały dwie najlepsze drużyny z
poprzedniego roku, czyli OSP Mielnik i OSP
Malinniki. Była to naprawdę ogromna
sensacja.
Ostatecznie o medale wałczyły: OSP
Goniądz, KPPSP Hajnówka, OSP Hajnówka,
OSP Goniądz i OSP Białowieża. Mecze
półfinałowe były bardzo zacięte. Mimo
ogromnego upału, żaden z zespołów nie
odpuszczał. Z tej fazy rozgrywek zwycięsko
wyszli strażacy z Goniądza i Białowieży.
Derby Hajnówki w meczu o 3 miejsce
zakończyły się minimalnym zwycięstwem
strażaków ochotników, w związku z czym
powtórzyła się sytuacja sprzed roku.
Natomiast mecz finałowy praktycznie do
drugiej części drugiej połowy był wyrównany
i zanosiło się, że o zwycięstwie zadecydują
karne. Jednak pierwsza bramka dla drużyny z
Goniądza pociągnęła za sobą kolejne.

Podłamani gospodarze w końcu nie stawili już
żadnego oporu i zasłużenie przegrali mecz
finałowy.
Partnerzy wydarzenia:
 Białowieski Ośrodek Kultury,
 Dom Dziecka w Białowieży,
 Fornir Hajnówka,
 Koło Platformy Obywatelskiej RP w
Białowieży,
 Podlaski Urząd Wojewódzki,
 Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
 Technikum Leśne w Białowieży,
 Urząd Gminy Białowieża.
Obsługa sędziowska: Wojciech Gutowski,
Walenty Leoniuk, Piotr Orzechowski.
Obsługa medyczna: Halina Niemcunowicz.
Skład OSP Białowieża: Karol Wojciechowski
(kapitan), Ernest Wołosowicz, Jakub Bubnicki,
Mateusz Gutowski, Igor Jabłoński, Tomasz
Szymanowski, Cezary Nasiłowski, Jakub
Wołkowycki, Adam Suchodoła.
Wyniki:
Grupa „A”
OSP Malinniki-KPPSP Hajnówka 0:2
OSP Hołody-OSP Goniądz 2:4
OSP Malinniki-OSP Hołody 2:1
OSP Goniądz-KPPSP Hajnówka 3:4
OSP Malinniki-OSP Goniądz 0:2
KPPSP Hajnówka-OSP Hołody 6:1
Końcowa kolejność:
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1.
2.
3.
4.

Półfinały
KPPSP Hajnówka-OSP Białowieża 0:2
OSP Hajnówka-OSP Goniądz 2:4

KPPSP Hajnówka 9 pkt.
OSP Goniądz 6 pkt.
OSP Malinniki 3 pkt.
OSP Hołody 0 pkt.

O miejsce 3
KPPSP Hajnówka-OSP Hajnówka 0:1

Grupa „B”
OSP Mielnik-OSP Hajnówka 0:3
OSP Siemianówka-OSP Białowieża 0:4
OSP Mielnik-OSP Siemianówka 2:2
OSP Białowieża-OSP Hajnówka 1:1
OSP Mielnik-OSP Białowieża 0:0
OSP Hajnówka-OSP Siemianówka 3:2

O miejsce 1
OSP Białowieża-OSP Goniądz 0:5
Końcowa kolejność:
1. OSP Goniądz
2. OSP Białowieża
3. OSP Hajnówka
4. KPPSP Hajnówka
5. OSP Mielnik
6. OSP Malinniki
7. OSP Siemianówka
8. OSP Hołody

Końcowa kolejność:
1. OSP Hajnówka 7 pkt.
2. OSP Białowieża 5 pkt.
3. OSP Mielnik 2 pkt.
4. OSP Siemianówka 1 pkt.
O miejsca 5-8
OSP Malinniki-OSP Siemianówka 3:3 (k. 4:3)
OSP Mielnik-OSP Hołody 4:2

Najlepszy
zawodnik
turnieju:
Eryk
Chrzanowski (OSP Goniądz).
Najlepszy strzelec: Paweł Dekarz (OSP
Goniądz)- 10 bramek.
Najlepszy bramkarz: Rafał Dawidziuk
(KPPSP Hajnówka.

O miejsce 7
OSP Siemianówka-OSP Hołody 8:0
O miejsce 5
OSP Malinniki-OSP Mielnik 2:5

Tekst: Mateusz Gutowski.
Foto. Małgorzata Orzechowska.
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Nowy tasiemiec u dzików w Puszczy Białowieskiej
Naukowcy z Instytutu Biologii
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w
Białowieży wykryli u białowieskich dzików
larwy potencjalnie groźnego dla człowieka
tasiemca Spirometra sp. Po spożyciu mięsa
pochodzącego od zarażonego zwierzęcia
można
zachorować
na
sparganozę.
Wystarczy, że mięso zawierające larwy
tasiemców
będzie
surowe
lub
niedogotowane.
Sparganoza jest chorobą znaną głównie
z krajów azjatyckich. U mieszkańców Europy
była dotychczas diagnozowana sporadycznie.
Tasiemiec wywołujący tę chorobę często
występuje u zwierząt drapieżnych w Puszczy
Białowieskiej i został tu pierwszy raz
stwierdzony już w latach 40. XX wieku.
W ostatnich kilku latach białowiescy
naukowcy przebadali pod kątem zarażenia
tasiemcem Spirometra sp. ponad 150 zwierząt.
Pomysł na badania zrodził się, gdy w 2013
roku dr Marta Kołodziej-Sobocińska wykryła
po raz pierwszy larwy pasożyta pod skórą
martwego borsuka z Puszczy Białowieskiej.
Rozszerzenie badań na inne gatunki zwierząt,
m.in. jenoty i dziki, przyniosło zaskakujące
rezultaty. Okazało się bowiem, że ogromna
większość białowieskich borsuków i jenotów
choruje na sparganozę. Ponadto larwy
tasiemca wykryto nie tylko pod skórą, ale
również w mięsie dzików. Po konsultacji z
miejscowym lekarzem weterynarii okazało się,
że na terenie Puszczy Białowieskiej obecność
„tajemniczych” larw w mięsie dzików była

zgłaszana przez myśliwych już w 2011 roku.
Dzięki pomocy myśliwych, pracowników
Lasów Państwowych oraz lekarza weterynarii
naukowcom z IBS PAN udało się w ciągu
zaledwie dwóch miesięcy znaleźć w Puszczy
Białowieskiej pięć dzików zarażonych
sparganozą.
Cykl rozwojowy tasiemca Spirometra
sp. jest dość skomplikowany i związany z
żyjącymi w wodzie drobnymi bezkręgowcami,
w których rozwija się pierwsze stadium
larwalne oraz z kręgowcami (płazami, gadami,
ssakami), u których rozwija się drugie stadium
larwalne. Larwy umiejscawiają się zwykle pod
skórą, ale również w mięśniach lub tkance
tłuszczowej. Po zjedzeniu zarażonego larwami
zwierzęcia w przewodzie pokarmowym
drapieżników
z
rodziny
psowatych
i kotowatych rozwijają się dorosłe tasiemce.
Wiadomo, że w Polsce są to rysie, wilki i lisy.
Zwierzęta te (żywiciele ostateczni) wydalają
z kałem jaja, co pozwala na krążenie pasożyta
w przyrodzie. Człowiek jest dla tasiemca
Spirometra sp. żywicielem przypadkowym,
u którego rozwijają się wyłącznie larwy, które
zwykle są znajdowane pod skórą chorego.
Zdarzali się też pacjenci, u których larwy
tasiemca zasiedlały mózg, płuca lub oczy,
doprowadzając
do
ciężkich
objawów
chorobowych. U zarażonych ludzi larwy
usuwa się chirurgicznie.
Wymagane przez prawo polskie
i unijne badania weterynaryjne, które
dopuszczają mięso dzików do sprzedaży nie
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obejmują wykrywania tasiemca Spirometra sp.,
ponieważ jest to obecnie praktycznie nieznany
lekarzom pasożyt. Dlatego naukowcy z IBS
PAN poinformowali o swoim odkryciu
głównego lekarza weterynarii.
Póki co konsumentom mięsa z dzika
pozostaje poddawać je przed spożyciem
długiej obróbce termicznej lub zrezygnować
z jego jedzenia. Zbyt krótkie smażenie,
pieczenie, gotowanie mięsa, jak również jego
wędzenie nie gwarantuje zabicia pasożyta.
Przypuszczalnie, podobnie jak w Azji,
w naturalnych stojących zbiornikach znajdują
się zarażone widłonogi, dlatego picie z nich
nieprzegotowanej wody niesie ryzyko
zachorowania. Natomiast samo dotknięcie
mięsa z larwami nie jest niebezpieczne.
Marta Kołodziej – Sobocińska

Od autorki:
Znalezione dotychczas okazy tasiemca pozyskano
w trakcie rutynowego rozbioru tusz dzików, co
pokazuje, że każdy myśliwy, a nawet konsument
może się spotkać z podobnym przypadkiem.
Ponieważ sparganoza jest w Polsce mało
rozpoznaną chorobą, będę wdzięczna za wszelkie
informacje, a także okazy pasożyta. Znalezione
larwy najlepiej zakonserwować w alkoholu. Można
też na krótki czas włożyć je do pojemnika z wodą
i skontaktować się ze mną w celu jak najszybszego
przekazania mi próbek.
W tej sprawie proszę o kontakt:
dr Marta Kołodziej-Sobocińska
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża
e-mail: mksobocinska@ibs.bialowieza.pl
Tel. 606 511 769

Larwy tasiemca Spirometra sp. mają barwę
białą, kremową lub żółtawą, a ich długość
może przekraczać 50 cm. Młode okazy są
jednak znacznie mniejsze (nawet 1 mm) i mogą
być trudne do zauważenia. Pod skórą,
w tłuszczu i w mięśniach tworzą grudkowate

struktury (cysty). Mogą się znajdować głęboko
w mięsie i dopiero jego nacięcie ujawnia ich
obecność. Larwy nie mają członów, są płaskie
i z jednej strony zakończone sercowatą
główką. Foto: Marta Kołodziej-Sobocińska (3).

BOK - informacje

24

Konkurs fotograficzny – Zwierzaki w obiektywie

1.

2.

3.

4.
a.

b.

c.
5.

6.

7.

8.

Białowieski Ośrodek Kultury zaprasza do
udziału
w
konkursie
fotograficznym
"Zwierzaki
w
obiektywie".
Zastawmy
fotopułapkę na naszego zwierza i zobaczmy,
jaki wyjdzie nam z tego Zwierzogród.
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Białowieski
Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1, 17-230
Białowieża, tel. 856812460
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych.
Tematem konkursu jest twórczo rozumiana
przyjaźń człowieka i zwierzęcia, radość
i wartość ich wspólnej zabawy.
Cele konkursu:
kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt,
tworzenie dobrych wzorców opieki na
zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
zaangażowanie w działanie na rzecz dobra dla
zwierząt i w imieniu zwierząt;
zachęcenie miłośników fotografowania do
prezentowania własnych umiejętności, do
zwrócenia uwagi na zwierzęta - ich
różnorodność, rolę i miejsce w przyrodzie oraz
w życiu człowieka;
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
nadesłanie fotografii zainspirowanej tematem
na
adres
e-mail
organizatora
bok@ug.bialowieza.pl w temacie e-maila
wpisując „konkurs fotograficzny”.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną
pracę.
Do prac należy dołączyć informację,
zawierającą następujące dane: tytuły pracy,
imię i nazwisko autora oraz wiek, adres
i numer telefonu, adres e-mail.
Prace mogą być wykonywane zarówno
aparatami fotograficznymi, jak i telefonami
komórkowymi (może to być selfie z naszym
pupilem).
Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być
retuszowane i obrabiane w programach
graficznych.
Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotąd nie
publikowane i nie nagradzane w innych
konkursach.

9. Zgłoszone fotografie mają być wykonane
osobiście przez uczestnika konkursu lub osobę
przez niego upoważnioną.
10. Uczestnik konkursu uzyskał zgodę rodziców
dzieci,
których
wizerunki
utrwalono
ewentualnie na fotografiach, na ich wykonanie
oraz
zgodę
na
wykorzystanie
tych
wizerunków.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych
uczestnika i osób pokazanych na zdjęciu.
12. Prace zostaną ocenione przez komisję
powołaną przez Dyrektora Białowieskiego
Ośrodka Kultury. Ocena jury nie podlega
dyskusji i jest ostateczna.
Kryteria oceny:
 wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;
 poziom artystyczny pracy;
 twórczy charakter fotografii.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do
wyłączenia z udziału w konkursie fotografii
o niskiej jakości technicznej lub w przypadku
podejrzenia
naruszenia
niniejszego
regulaminu.
14. Prace należy wysłać do 24 października 2016
do godziny 23:59
15. Wyniki zostaną ogłoszone 28 października
2016.
16. Organizator
zastrzega
sobie
prawo
nieodpłatnego eksponowania i publikację
fotografii.
17. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne
z oświadczeniem posiadania praw autorskich
do zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb konkursu, na
publikowanie wizerunku fotografowanych
i nagrodzonych osób oraz akceptacją
regulaminu konkursu.
18. W sytuacjach nieobjętych regulaminem
rozstrzyga organizator konkursu.
Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody. Nagrodą specjalną
będzie TABLET. Otrzyma go tylko jeden
uczestnik konkursu, wyłoniony spośród
wszystkich kategorii wiekowych.
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Toalety w BOKu już po remoncie.
Nastąpił moment, na który czekaliśmy wiele
długich lat. Toalety w Białowieskim Ośrodku
Kultury przeszły generalny remont. Było to
możliwe dzięki środkom finansowym, które
na wniosek Pana Wójta, jednomyślnie

przekazała Rada Gminy Białowieża. Dzięki
temu wszystkie osoby, korzystające z oferty
Białowieskiego Ośrodka Kultury, mogą
w komfortowych warunkach korzystać
również z nowych, świeżutkich toalet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magiczna ściana w BOKu.
Dzięki uprzejmości Pana Michała Puca,
właściciela firmy DOMLUX, posiadamy
w Białowieskim Ośrodku Kultury ścianę
o
niezwykłych
właściwościach.
Jej
powierzchnia
została
pokryta
farbą
magnetyczną oraz farbą tablicową. Dzięki
temu można na niej tworzyć wielkie obrazy

kredowe. A jeśli jeden obraz już się znudzi,
można go zmyć wodą i za chwilę rysować
kolejny. Liczymy na to, że nasza nowa atrakcja
zyska wielu zwolenników i będzie często
wykorzystywana. Zresztą udało nam się
uwiecznić na zdjęciach, że rysowanie kredą
sprawia dużo radości nie tylko dzieciom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wystawy w BOKu.

Białowieżanina, a od 02.10 do 21.10 również
w Galerii oBOK prezentowane są fotografie
Artura
Bieńkowskiego
pt.
„Notatki
z Południowego Podlasia”. Zapraszamy do
obejrzenia.

W dniach 22.08 – 80.09 można było
w Galerii oBOK oglądać wystawę prac Bartka
Szpakowicza – uzdolnionego plastycznie
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uniwersytet Powszechny w Teremiskach
zaprasza 22 października na pokaz filmów
krótkometrażowych z północno-wschodniej
Polski pn. "Filmowe Podlasie Atakuje!
Reaktywacja".
Pokazy FPA!R odbywają się w całej Polsce,
a także poza jej granicami (m.in. Białoruś,
Irlandia, Ukraina, Łotwa, Czechy, Stany

Zjednoczone i Niemcy). Filmy w ramach
FPA!R reprezentują wszelkie gatunki filmowe,
zaś ich autorzy to zarówno twórcy nagradzani
na
ogólnopolskich
festiwalach,
jak
i debiutanci, zaczynający dopiero swoją
przygodę z filmem. Organizatorem FPA!R jest
Białostocki Ośrodek Kultury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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