Temat miesiąca: Puchar Dyrektora Technikum Leśnego
Dnia 22.03.2014 r. w sali TL Białowieża doszło do spotkania
reprezentacji RDLP Białystok (Mistrz Polski RDLP z 2013
r.), RDLP Olsztyn, ŻUBR Białowieża (byli absolwenci TL
Białowieża) oraz młodzieży z TL w Białowieży.
Więcej przeczytaja Państwo na stronie 5.

Drodzy Czytelnicy
W czwartek 27 marca w Hajnowskim Domu Kultury odby o si spotkanie
„Podlasie 2020” organizowane w ramach Podlaskiego Forum Samorz dowego.
Go mi wydarzenia byli: Maciej Żywno (Wojewoda Podlaski), Jarosław
Dworzański (Marszałek Województwa Podlaskiego), Barbara Kudrycka
(parlamentarzystka, kandydatka do europarlamentu), Robert Tyszkiewicz
(parlamentarzysta, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Regionie
Podlaskim) oraz Mikołaj Mantur (Starosta Siemiatycki).
Spotkanie otworzy Wiesław Rakowicz, przewodniczący Platformy
Obywatelskiej Powiatu Hajnowskiego, który podczas krótkiej prezentacji
przybli y liczb inwestycji w powiecie hajnowskim, które zosta y dofinansowane
ze rodków zewn trznych. Jak si okazuje nasz powiat jest w cis ej czo ówce
województwa pod wzgl dem otrzymywanego wsparcia. Zanosi si , e równie
w perspektywie 2014-2020 nie zostaniem pozostawieni sami sobie. Uczestnicy
spotkania podkre lali, e jest to zarówno zas uga w adz wojewódzkich, jak
i lokalnych samorz dów, które s aktywne i maj ciekawe pomys y.
Có , pozostaje nam czeka na nowe „rozdanie” unijnego wparcia. Jest du a
szansa, e ich nie ma a cz
trafi do naszego regionu, w tym równie do
Bia owie y.

Z wyrazami szacunku
Mateusz Gutowski

Białowieski Ośrodek Kultury
oferuje możliwość wynajęcia wiat ogniskowych
znajdujących się na stadionie gminnym
- mo liwo zmieszczenia jednocze nie 60 osób,
- mo liwo po czenia ogniska z zabawami,
sportowymi (boisko do pi ki no nej, bie nia,
lekkoatletyczna, boiska do siatkówki pla owej),
- mo liwo skorzystania z us ug akordeonisty za
dodatkow op at ,
- ciche, po o one na uboczu miejsce, niedaleko od
centrum Bia owie y.
Cennik:
- ognisko do 2 godzin- 180 z otych,
- ognisko powy ej 2 do 5 godzin- 260 z otych.
Kontakt:
Bia owieski O rodek Kultury
ul. Sportowa 1, 17-230 Bia owie a
tel: 85 68 12 460 lub 693 630 082
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl

Wiele zmian w parku
Zakończono prace modernizacyjne małej infrastruktury turystycznej na terenie BPN
3. K adki na Wilczym Szlaku. Równie
na Wilczym Szlaku obie k adki, które byy ostatnio zamkni te ze wzgl du na z y
stan techniczny, zosta y rozebrane i wykonane od nowa. Pierwsza k adka w oddziale 161D prowadzi przez ols na
race trwa y od wiosny do zi- odcinku 127 m, druga o d ugo ci blisko
my i by y finansowane z dwóch róde 200 m w oddziale 194C ukazuje g, ols
tj. Narodowego Funduszu Ochrony ro- i fragment gr du. Druga k adka jest podowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza- wi zana ze cie k edukacyjn
wie oraz ze
rodków Funduszu
Le nego.
Dzi ki dotacji
z tych dwóch róde uda o si
przeprowadzi nast puj ce prace:
1. Modernizacja i konserwacja
wiat turystycznych wraz z remontem ogrodze wokó tych obiektów (w sumie 10 obiektów).
Zosta a przeprowadzona konserwacja obiektów polegaj ca na
wymianie uszkodzonych elementów i konserwacji pow ok ochronnych. W obiektach takich jak
punkt obserwacyjny w ostoi ubrów zosta o wykonane nowe
ogrodzenie. Nowego wygl du nabra o miejsce ogniskowe Zamosze,
gdzie
wiaty
przesz y
gruntowny remont.
W 2013 roku w Białowieskiemu Parku
Narodowym udało się zakończyć prawie wszystkie prace modernizacyjne
małych obiektów infrastruktury turystycznej.

P

2. Modernizacja Szlaku Carska
Tropina. Na szlaku zosta y wymienione
na nowe wszystkie k adki, które u atwiaj przej cie przez bardziej podmok e odcinki szlaku ( cznie 302 mb). Zosta
wykonany nowy mostek nad rzek Przedzieln , w innym miejscu, gdy w szlak
rodkowym odcinku zmieni swój przebieg – dotychczas prowadzi lini oddziaow w oddziale 190D, a teraz biegnie
przez jego rodek i pokrywa si w pe ni
z przebiegiem dawnej carskiej drogi.
Wiosn poruszaj c si tym szlakiem na
pewno napotkamy sporo b ota – prosimy
o wyrozumia o . Konieczno dostarczenia materia u na budow k adek spowodowa a, e w niektórych miejscach
nawierzchnia poza k adkami zosta a
uszkodzona. Jednocze nie przypominamy e szlak Carska Tropina jest szlakiem pieszym i obowi zuje na nim
zakaz poruszania si rowerem.

4. cie ka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska”. cie ka zast pi a wcze niej ju
istniej c w tej cz ci Parku cie k edukacyjn „Co w lesie piszczy?”. Nowa
cie ka, prowadz c przez trzy zbiorowiska le ne, zapoznaje z procesami w nich
zachodz cymi, gatunkami, które mo emy tu spotka oraz wieloma innymi ciekawostkami. Wszystkie informacje
zosta y zawarte na nowych tablicach edukacyjnych przygotowanych w formie
ksi ki – jest ich 12.
5. K adka w obszarze ochrony cis ej.
Zosta a zmodernizowana k adka w obszarze ochrony cis ej na g ównej trasie turystycznej. Nowa k adka o d ugo ci 404
mb pokrywa si w swym przebiegu
z wcze niej istniej c k adk . Dzi ki
niej tury ci mog podziwia jeden z adniejszych fragmentów naturalnego olsu,

jaki spotykamy w Puszczy Bia owieskiej, a dalej k adka prowadzi do popularnego wykrotu.
6. Na parkingu przed Kosym Mostem,
sk d mo na wyrusza w g b pó nocnej
cz ci BPN zosta a postawiona toaleta.
Pomimo cz stego serwisu toalety
wszystkich odwiedzaj cych prosimy
o zachowania czysto ci, tak by z toalety
mog y korzysta równie inne
osoby (toaleta zafunkcjonowa a
w ramach projektu pilotowanego
przez PTOP).
7. Zosta o odnowione oznakowanie wszystkich szlaków turystycznych biegn cych przez
teren Parku, a w celu atwiejszej
komunikacji ustawione zosta y
tabliczki kierunkowe z informacj o odleg o ci do charakterystycznych
punktów.
Nowe
oznakowanie uwzgl dnia korekt szlaku Carska Tropina –
wcze niej szlak przebiega liniami oddzia owymi w oddziale
190D, a teraz biegnie przez jego
rodek i w pe ni pokrywa si
z przebiegiem dawnej carskiej
drogi.
W 2014 roku na terenie BPN
planowane s nast puj ce dzia ania:
- odbudowa wie y widokowej w uroczysku Kosy Most,
- remont obiektu turystycznego Filipówka.
Po ich wykonaniu mo na b dzie powiedzie , i prace zwi zane
z modernizacj obiektów ma ej infrastruktury turystycznej na terenie BPN
zostan zako czone.
Wszystkich
odwiedzaj cych
Park zapraszamy do przesy ania konstruktywnych uwag dotycz cych nowych
obiektów
infrastruktury
turystycznej na adres nadle niczego Andrzeja Karczewskiego, e-mail: karczewski@bpn.com.pl

•

Andrzej Karczewski, nadle niczy
Bia owieskiego Parku Narodowego

WYDARZYŁO SIĘ...

Ostatnie reprezentacyjne polowania w Puszczy Białowieskiej
Sławę Białowieży w dwudziestoleciu
międzywojennym roznosiły szeroko po
kraju i za granicą organizowane tutaj
przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego zimowe polowania reprezentacyjne. Ściągały one do Puszczy
Białowieskiej wielu powszechnie znanych w Europie polityków, dyplomatów, wojskowych etc.

O

statnie dwa polowania reprezentacyjne odby y si w lutym 1939 roku. Prezydent ich organizacj osobi cie
ju si nie zajmowa , ani te w nich nie
uczestniczy . Ostatnie swoje polowanie
w Puszczy Bia owieskiej, przez pras nazwane – prywatnym, odby w dniach 1416 stycznia 1939 roku. Towarzyszyli
mu: Marsza ek Polski Edward mig yRydz, cz onkowie Gabinetu Wojskowego oraz zaproszeni go cie: ministrowie –
Micha Mo cicki, Juliusz Poniatowski,
Wojciech wi tos awski, Marian Zyndram-Ko cia kowski, Tadeusz Kasprzycki,
Marsza ek
Senatu
Bogus aw
Miedzi ski, genera owie – Kazimierz
Schally, Józef Zamorski-Kordian, Tadeusz Piskor, Kazimierz Fabrycy, Antoni
Szyling, Mieczys aw Trojanowski, Bronis aw Regulski, Stanis aw Skwarczy ski,
wojewoda bia ostocki Henryk Ostaszewski, starosta bielski Zelis aw Januszkiewicz i inni. Upolowano wówczas 44
dziki, 2 rysie, 1 wilka i 3 lisy.
W lutym 1939 roku do Bia owiey przyjecha najpierw Heinrich Himmler, a tydzie
po jego wyje dzie
w miasteczku przyjmowano ju kolejnego wa nego go cia – ministra spraw zagranicznych W och – hrabiego Galeazzo
Ciano.
Heinrich Himmler – szef policji
III Rzeszy, zapragn zapolowa w Puszczy Bia owieskiej pod wp ywem opowiada premiera Prus Hermanna Göringa,
który Bia owie odwiedza a czterokrotnie. Göringowi Puszcza bardzo si
spodoba a, by te zachwycony bogactwem wyst puj cej na tym terenie zwierzyny.
Polska ambasada w Niemczech
niezw ocznie przekaza a do Warszawy
informacj o yczeniu H. Himmlera, któ-

rego naszym w adzom nie wypada o zignorowa . Himmler by przecie jedn
z najwa niejszych osób w III Rzeszy.
Oficjalnie zaprosi Himmlera do Polski
gen. Józef Kordian-Zamorski – komendant g ówny Policji Pa stwowej.
Niemieckiego go cia powitano
na dworcu w Warszawie 18 lutego 1939
roku. W stolicy H. Himmler spotka si
z wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim i ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem. Z okazji wizyty
H. Himmlera ambasador III Rzeszy
w Polsce hr. Hans von Moltke wyda uroczysty obiad w gmachu ambasady. Jeszcze tego samego dnia H. Himmler,
krótko przed pó noc , w towarzystwie
sporej grupy esesmanów, opu ci Warszaw , udaj c si poci giem do Bia owie y.
Polowanie roz o ono na trzy dni.
Poci g przyjecha do Bia owiey wczesnym ranem 19 lutego. Czasu
nie marnowano. Polowanie rozpocz o
si ju o godz. 8 rano, na terenie nadlenictwa Hajnówka. Oprócz szefów policji obu krajów, w polowaniu wzi li
udzia tak e: minister pracy i opieki spoecznej Marian Zyndram-Ko cia kowski,
gen. Kazimierz Schally, radca MSZ
Adam Kurnatowski (opu ci Bia owie
wcze niej w zwi zku ze mierci swego
ojca), radca Stefan Lubomirski z ambasady polskiej w Berlinie, owczy Rzeszy
Ulrich Scherping i inne osoby.
Polowanie przebiega o bardzo
pomy lnie. Naganiacze, w ród których
licznie byli reprezentowani przebrani
funkcjonariusze policji granatowej, spe ni a swe zadanie doskonale. Tego dnia
ustrzelono 27 dzików, w ród których
trzy sztuki zapisano na konto Himmlera.
Drugi dzie owów (20 lutego)
przywita my liwych bardzo mro n pogod . Polowanie rozpocz o si tak e
o godz. 8, ale przebiega o ono ju na terenie nadle nictwa Czo o. Grono my liwych powi kszy o si o przyby ego po
po udniu ambasadora von Moltkego. Ten
dzie polowania przyniós 20 dzików
(dwa z nich zabi Himmler) i jednego lisa.
Pó nym wieczorem, po uroczystym obiedzie, urz dzono przed pa acem

tradycyjny rozk ad zwierzyny. Odbywa
si on przy wietle pal cych si zniczy
i d wi kach sygna ówek my liwskich.
Oko o pó nocy H. Himmler w towarzystwie gen. J. Kordiana Zamorskiego, dyrektora Dyrekcji Lasów Pa stwowych
w Bia owie y in . Karola Nejmana
i grupy oficerów SS zwiedzi miejscowe
muzeum przyrodnicze.
Trzeciego dnia owów (21 lutego) my liwi wyruszyli do puszczy o godzin pó niej. Polowano na terenie
nadle nictwa Gródek. Tylko trzy godziny, a wi c i wynik by s abszy – 10 dzików i jeden ry .
Trzy dni owów da y niez y rezultat: 57 dzików, jeden ry i jeden lis.
Po cz ci by a to zas uga inspektora owiectwa Maksymiliana Doubrawskiego
z bia owieskiej DLP, który prowadzi
polowanie.
Wszyscy go cie wyjechali z Bia owie y
o godz. 13.30. H. Himmler opu ci Polsk w godzinach wieczornych, udaj c
si do Berlina.
Kolejny go , minister spraw
zagranicznych W och – hrabia Galeazzo
Ciano, przyjecha do Polski razem z on Edd – córk Benito Mussoliniego.
Ich pobyt w naszym kraju trwa od 25
lutego do 1 marca 1939 roku.
Oficjalnym powodem wizyty
hrabiego Ciano w Polsce by a uroczysto ods oni cia w Warszawie pomnika
bohaterskiego W ocha – pu kownika
Francesco Nullo, który zgin w 1863
roku w bitwie o nasz wolno .
Przebywaj cy w Warszawie, hr.
Ciano spotka si m.in. z ministrem
spraw zagranicznych Polski Józefem
Beckiem, prezesem Rady Ministrów Felicjanem S awojem Sk adkowskim
i Marsza kiem Polski Edwardem mig ym-Rydzem. Go udekorowany zosta orderem Or a Bia ego.
Wieczorem 27 lutego minister
Ciano wraz z towarzysz cymi mu osobami i grup dziennikarzy w oskich
opu ci Warszaw , udaj c si do Bia owie y. Wszystkie mijane stacje na szlaku kolejowym by y udekorowane
zieleni oraz flagami narodowymi Polski i W och. Od wi tny wygl d przybra-

a równie Bia owie a. Na domach powiewa y flagi w oskie i polskie, a na
gmachu poczty umieszczono obramowane zieleni i flagami narodowymi god a
obu pa stw, które w godzinach wieczornych by y pod wietlane.
Poci g dotar do Bia owie y
o godz. 21.35. Po ceremonii powitania,
go ci zawieziono samochodami do pa acu, w którym mie ci y si apartamenty
reprezentacyjne prezydenta RP. Honory
gospodyni domu pe ni a Jadwiga Beckowa.
Nazajutrz, 28 lutego, o godz. 8
rano, pi tnastu my liwych wyruszy o
w teren. Polowano na terenie nadle nictwa Narewka – Zwierzyniec. Poza hrabiostwem Ciano, w grupie poluj cych
znale li si tak e: minister J. Beck, ambasador RP w Rzymie gen. Boles aw
Wieniawa-D ugoszowski,
ambasador
W och w Warszawie baron Pietro Arone
di Valentino, gen. Kazimierz Schally, dyrektor Józef Potocki i Leopold Koziebrodzki – radca z MSZ oraz par osób
z rz du w oskiego.

Pogoda my liwym sprzyja a. owy trwa y osiem godzin, z przerw niadaniow , któr og oszono o godz. 13.
My liwi spo yli posi ek w przeno nym
pawilonie my liwskim. By a to te okazja do podzielenia si pomi dzy sob
pierwszymi wra eniami. W oscy go cie
byli bardzo zadowoleni z przebiegu polowania, bardzo im spodoba a si te sama
Puszcza.
Upolowano 35 dzików, 3 rysie
i jednego lisa. Kilka dzików ustrzeli hr.
Ciano, natomiast jego ona Edda tylko
jednego. Poniewa by to jej pierwszy
dzik, przeprowadzono ceremonia tzw.
chrztu my liwskiego. Polega on na tym,
e jeden z le ników pomaza hrabinie
twarz krwi z dzika, a obecni z o yli jej
gratulacje z powodu udanego strza u.
Hrabina ustrzeli a te okaza ego
rysia, cho do ko ca nie jest to pewne.
W Bia owie y d ugo jeszcze kr y y na
ten temat sprzeczne ze sob opinie. Mówiono na przyk ad, e na stanowisko hrabiny wyszed ry , a jej z wra enia
zacz y si trz
r ce. Wtedy towarzy-

sz cy strzelec wzi od hrabiny bro
i zabi rysia. Inni „wtajemniczeni”
twierdzili, e hrabina strzeli a do rysia
rutem, który go tylko zrani . S u ba owiecka odszuka a zwierz i je dobi a.
Ry zosta dostarczony hrabinie jako
w asnor cznie przez ni zabity. Podczas
obiadu w pa acu hrabin og oszono królow polowania.
Tego samego dnia minister Ciano, jego ona i osoby towarzysz ce,
zwiedzili miejscowe muzeum. Po uroczystym obiedzie, podanym o godz. 21,
na dziedzi cu przed pa acem odby si
tradycyjny przegl d ubitej zwierzyny,
z odegraniem stosownych sygna ów
my liwskich. Min. Ciano podzi kowa
kierownictwu polowania za wzorow
organizacj .
Wyjazd go ci z Bia owie y nast pi o godz. 22. Udali si oni do Krakowa, gdzie sp dzili ca y dzie , po
czym opu cili Polsk .

•

Piotr Bajko

SIATKARSKIE EMOCJE

Puchar Dyrektora Technikum Leśnego
Emocjonujący Wiosenny Turniej piłki sce zaj li uczniowie z TL Bia owie a.
siatkowej o Puchar Dyrektora Techni- M odzi adepci siatkówki pokonali fawokum Leśnego w Białowieży
rytów Bia owieskie ubry 2:1. Ta ostatnia dru yna ostatecznie uplasowa a si
nia 22.03.2014 r. w sali TL na 4 miejscu tocz c w ka dym meczu
Bia owie a dosz o do spotkania reprezen- wyrównane boje, minimalnie przegrane
tacji RDLP Bia ystok (Mistrz Polski po 2:1.
RDLP z 2013 r.), RDLP Olsztyn, UBR
Turniej podsumowa a Pani DyBia owie a (byli absolwenci TL Bia o- rektor Szko y mgr Anna Kulbacka, która
wie a) oraz m odzie y z TL w Bia owie- wyrazi a zadowolenie, e tak wielu absoly.
wentów TL Bia owie a przy okazji zawoRozgrywki przynios y wiele dów mog o po latach spotka si
emocji, wszystkie mecze by y bardzo za- w swojej „starej” szkole.
ci te, sety przewa nie ko czy y si dwuPrzyk ad starszych kolegów siatpunktow przewag , poziom sportowy karzy le ników na pewno b dzie dzia a
dobry, a zaanga owanie wszystkich mobilizuj co na obecn reprezentacje
uczestników wspania e. Po zaci tych bo- Technikum Le nego w Bia owie y – majach z tej walki zwyci sko wyszli repre- j z kogo bra przyk ad. Cele sportowe
zentanci RDLP Olsztyn pokonuj c i nie tylko zosta y osi gni te, po yteczswoich przeciwników TL Bia owie a ny sprawdzian zdopinguje wszystkie dru3:0, UBR Bia owie a 2:1, RDLP Bia y- yny do wyt onej pracy.
stok 2:1. Zdobyli w sumie 7 pkt. Na druPrzed nimi nowe wyzwania.
gim miejscu uplasowa a si dru yna Ch opcy z TL Bia owie a przygotowuj
RDLP Bia ystok, która oprócz przegra- si o Mistrzostw Polski Szkó Le nych,
nej z Olsztynem zwyci y a z TL B- a które odb d si na pocz tku kwietnia
2:1 i UBREM B- a 2:1. Trzecie miej- w Bi goraju. Reprezentacja RDLP Bia y-

D

stok i Olsztyn przygotowuj si do mistrzostw Polski Regionalnych Dyrekcji
Lasów Pa stwowych (wrzesie 2014).
Dru ynom yczymy sukcesów.
Uczestnicy rozgrywek wyrazili
ch , aby ten turniej odbywa si cyklicznie raz do roku. Wszyscy graj cy
otrzymali medale, a zespo y puchary.
Pani Dyrektor szko y wr czy a
5 pami tkowych statuetek za zas ugi
w rozwój pi ki siatkowej w Lasach Pa stwowych. Otrzymali je: Miros aw
Waszkiewicz i Wojciech Niedzielski
z Bia owie y oraz Cezary wistak
z RDLP Bia ystok, Sebastian Smoluk
z RDLP Olsztyn, Artur Karetko z RDLP
Toru .
Organizatorami turnieju by o
TL Bia owie a, LUKS UBR TL Bia owie a oraz Bia owieski O rodek Kultury. S dzi g ównym zawodów by Piotr
Orzechowski.

•

Wojciech Gutowski

BIAŁOWIEŻA CZYTA DZIECIOM

Piaskowy wilk
10 marca lektorem w programie Białowieża Czyta Dzie- wyobra ni za po rednictwem przyjaznego, ciep ego jak naciom w przedszkolu był Sławomir Droń, założyciel Biało- grzany piasek wilka odpowiada na wa ne nurtuj ce Karusi
wieskiego Centrum Sportu w Białowieży.
pytania i pomaga radzi sobie z problemami. Wilk jest bowiem odwieczny, kosmiczny, wie wszystko i wszystko mo e
aluszkom przeczyta kilka rozdzia ów z przepi k- „wymy li ”. „Ale wymys y nie s naprawd ” – powiedzia a
nej ksi ki Kariny Schaapman pt. „Mysi domek”. Ilustracje Karusia w pierwszym rozdziale czytanej przez lektora ksi ki
w tej ksi ce s zdj ciami zbudowanego przez artystk dom- – „A niby jak, je li nie naprawd ? - mia si Pisakowy Wilk.
ku, w którym wszystkie elementy zosta y wykonane jak dzie a - Je li co jest wa ne, to musi by naprawd !”. Serdecznie zasztuki – z oryginalnych materia ów - szyte na miar ubranka, ch camy wszystkich rodziców do czytania dzieciom tej m budowane z papieru mâché male kie mebelki, kuchenki,pral- drej, a bez cienia moralizatorstwa ksi ki – wilk jest nie tylko
ki,nawet listy, kredki dla dzieci myszek i tysi ce innych ele- wszechwiedz cy, ale te zwariowany, weso y i dowcipny,
mentów. Do wykonania wn trz Karina wykorzysta a mo na si z nim pochlapa , wskoczy do ziarenka piasku
autentyczne tkaniny z lat 50., 60, i 70. XX wieku, szy a i buja w nocy w hamaku na aglowcu, a jednocze nie dowiewszystkie ubranka. Mysi Domek mo na ogl da od frontu, ty- dzie co si dzieje z kolorami w nocy, czy mo na cofn czas
u i z boku, a liczy on przesz o setk pokoików, przej i zaka- i przygl da si swoim wspomnieniom. Wa ny w ksi ce jest
marków. Same postacie - myszy, które zamieszkuj pi tra te sposób przedstawienia postaci dziewczynki, który wy adomku, zosta y te zaprojektowane i wykonane przez Karin . muje si z dominuj cego w Polsce stereotypowego postrzegaDo powstaj cego projektu artystycznego artystka stopniowo nia dziewczynek jako grzecznych dzieci bawi cych si
u o y a krótkie historyjki tocz cego si tam ycia. Gor co po- ró owymi lalkami, których zainteresowania skupiaj si na
lecamy dzieciom zupe nie ma ym i ca kiem du ym, bo samo odtwarzaniu ról gosposi domowej. Karusia jest ciekawa wiaogl danie domku to fascynuj ca przygoda. Starszakom lektor ta, je dzi wariacko na rowerze, brudzi si , gra w pi k no n ,
przeczyta pocz tkowe rozdzia y z przygodowej ksi ki „Afry- z o ci si , nie lubi sukienek, marzy o przygodach i stawia
ka Kazika”, napisanej przez ukasza Wierzbickiego na podsta- wa ne w yciu pytania, a zajmuje si ni przede wszystkim
wie historii Kazimierza Nowaka, podró nika, który jako tata, bo mama ca ymi dniami pracuje poza domem.
pierwszy na wiecie przemierzy Afryk rowerem i to w czaGor co polecamy zarówno lektur „Piaskowego wilsach, gdy by to niezbadany jeszcze, tajemniczy kontynent. ka”, jak i „Afryki Kazika”i „Mysiego domku”, które, zakuKsi ka dla dzieci powsta a po sukcesie pierwszej pozycji na- pione przez nasz Fundacj , s dost pne w przedszkolnej
pisanej przez Wierzbickiego na podstawie tej historii, która biblioteczce i mo na wypo ycza je dzieciom do domu.
przeznaczona by a dla doros ych - „Rowerem i pieszo przez
Czytanie odby o si w ramach programu Bia owie a
Czarny L d”. 17 marca z kolei Adam Koczuk, tata Oli ze star- Czyta Dzieciom wspó finansowanego w 2014 roku ze rodszaków przeczyta dzieciom dwa rozdzia y z pierwszego tomu ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji
o Piaskowym wilku. Trzy tomy przygód dwójki bohaterów: BGK im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundacji Edukacyjnej
Piaskowego wilka i Karusi (Piaskowy wilk, Piaskowy wilk Jacka Kuronia.
i prawdziwe wymys y oraz Piaskowy wilk i wiczenia z my lenia) to jedne z najlepszych ksi ek dla dzieci w ostatnich latach. Szwedzka autorka Asa Lind pos uguj c si dzieci c
Katarzyna Winiarska
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Konkurs recytatorski
5 marca 2014 r. w naszej placówce po raz trzeci odbył się
konkurs recytatorski pod hasłem "Las uczy nas". Jak co
roku konkurs objął honorowym patronatem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
W tym roku konkurs cieszy si du popularno ci .
W eliminacjach wzi o udzia 40 osób, dzieci i m odzie z Domu Dziecka w Supra lu, Szko y Podstawowej w Topczewie
i Orzeszkowie, z Zespo u Szkó w Bia owie y i Domu Dziecka w Bia owie y. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych.
Po d ugich obradach jury w sk adzie: pani Urszula
Olejnicka reprezentuj ca Nadle nictwo w Browsku, pani Hanna Schmidt z O rodka Edukacji Przyrodniczej, pani Marzanna
Szkuta – Zub z Instytutu Biologii Ssaków w Bia owie y, pan

Jaros aw Chyra, pan Wojciech Antczak z Nadle nictwa z Biaowie y i dyrektor BOK pan Mateusz Gutowski wy oni o
zwyci zców.
W kategorii wiekowej do 9r. . I miejsce zaj a Marta l.9, II miejsce Paulina l.5 i III miejsce Aleksandra l.7. Wyró nienie otrzyma a Antonina l.4.
W kategorii wiekowej 10-14lat I miejsce zaj a Aleksandra l.13, II miejsce Magdalena. l.12, III miejsce Karolina l.12, akompaniowa a jej na gitarze Gabriela l.12.
Wyró nienia otrzymali: Hubert l.11, Daria l.10 i Natalia l.10.
W kategorii wiekowej 14-18 lat zwyci y a Magda l.17, II miejsce zaj a Natalia l.14 i III miejsce Klaudia l.16. Wyró nienia otrzymali Krystian l.18 i Przemek l.15.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Przed og oszeniem werdyktu wychowanki naszej
placówki zaprezentowa y zebranym
taniec. Zdobywcy

I miejsca w ka dej kategorii wiekowej otrzymali puchary ufun- nicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Sponsorom konkursu serdecznie dzi kujemy.
dowane przez Nadle nictwo w Bielsku Podlaskim. Laureaci
otrzymali nagrody, których g ównym sponsorem by o Nadlenictwo Browsk, a tak e Nadle nictwo w Bia owie y, BPN
www.domdziecka.bialowieza.pl
oraz Instytut Biologii Ssaków w Bia owie y. Wszyscy uczest-
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PREZENT DLA PAŃ

Akademia z okazji Dnia Kobiet
W czwartek 6 marca w sali kina „Żubr” odbyła się uroczy- z Domu Pomocy Spo ecznej w Bialowie y, przygotowana
przez Pani Ann Leoniuk. Jak zwykle pokaza a ona wysoki
sta akademia z okazji Dnia Kobiet.
poziom gry aktorskiej, który zrobi ogromne wra enie, na
a samym pocz tku wyst pili najm odsi uczestnicy licznie zgromadzonej publiczno ci.
Dwa bardzo dynamiczne ta ce zaprezentowa a natowydarzenia, czyli uczniowie z Zespo u Szkolno – Przedszkolnego w Bia owie y, przygotowani przez Pani Angelik Ma- miast grupa taneczna „Ma olaty” z Domu Dziecka w Bia oBarbar
salsk ,
nauczycielk
j zyka
bia oruskiego.
Dzieci wie y. „Ma olaty” prowadzone przez Pani
przygotowa y bardzo ciekawe i urozmaicone przedstawienie, Nowack , pokaza y urozmaicony repertuar i ogromn energi
ta ca.
zawieraj ce równie elementy j zyka bia oruskiego.
Wszystkim Paniom chcia bym yczy z okazji 8 marNast pnie na scenie pojawi y si zespó „Ruczajok”
prowadzony przez Pana Marka Zubryckiego. Grupa zaprezen- ca wiele rado ci i u miechów, du o zdrowia i spe nienia matowa a 4 piosenki, skierowane przede wszystkim do Pa , za- rze .
równo w j zyku polskim, jak i bia oruskim.
Mateusz Gutowski
Pó niej scen zaw adn a grupa teatralna „Rokitnica”
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Oj pad mostam
Osnową kolejnych zajęć muzycznych z Anią Fionik, prowadzonych w przedszkolu przez
Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia, była wyliczanka ludowa
z Podlasia po białorusku "Biehaw zajczyk po kapuści".
Dzieci uczy y si s ów i prostej melodii, wicz c jednocze nie
otwart emisj g osu. Siedz c
w kole gra y w zabaw "zajczyk",
ci gle powtarzaj c poznan wyliczank . Dzieci utrwala y poznane
pie ni graj c na instrumentach i próbuj c razem piewa . Potem by korowód, "horod" - dzieci sta y parami jedna za drug , a osoba b d ca bez pary chodzi a pod r koma kolegów
i wybiera a sobie par , za osoba pozostaj ca teraz bez pary
bieg a na koniec i znowu wybiera a sobie kogo z której
z par. By o te powtórzenie poznanych wcze niej korowodów
i wiczenia emisyjne poprzez wykrzykiwanie jednego lub kilku wyrazów. Na marcowych zaj ciach atrakcj by o prawdziwe pawie pióro, które prowadz ca przynios a dzieciom.
Motyw pawia jest bowiem cz stym motywem pojawiaj cym
si w tradycyjnych podlaskich pie niach. Dzieci pozna y jedn z nich, pochodz ca z okolic Narewki wiosenn pie "Oj
pad mostam". Nauka piosenki odbywa a si w trakcie zabawy
z pawim piórem, które ka de dziecko po kolei obnosi o po kole w rytm pie ni. W drugiej cz ci zaj dzieci stworzy y zespó muzyczny z o ony z grupy instrumentalnej, graj cej na
b benkach, drewienkach i grzechotkach oraz chóru, który pie-

wa poznana pie . Dzieci improwizowa y te na instrumentach w asne utwory samodzielnie i w parach.
Na zaj ciach 14 marca, kiedy w przedszkolu obchowiczy y
dzono"dzie marchewki", dzieci na rozgrzewk
emisj wykrzykuj c s owo "marchewka". Pozna y te drug
zwrotk piosenki o pawiu „Oj pad mostam”, któr piewa y
i gra y na instrumentach w podziale na sekcje b benków, drewienek i tamburynów. Dzieci mog y te obejrze prawdziwe
tradycyjne haftowane ruczniki (r czniki), które jak pisze
w „Przegl dzie Prawos awnym” Irena Matus „towarzyszy y
mieszka com prawos awnego Podlasia w najwa niejszych
momentach ich ycia, od narodzin, poprzez lub, po ostatni
drog , pe ni c przeró ne funkcje praktyczne, estetyczne, kultowe, symboliczne, ochronne, magiczne, ale przede wszystkim b d c popularn form prezentu. Stanowi opraw
obrz dów rodzinnych i wi t religijnych. Powszechnie by
wykorzystywany w yciu codziennym i podczas pracy.”
W nagrod za czynny udzia w zaj ciach dzieci bawi y si
w zabaw z r cznikami, która polega a na wspó zawodnictwie
dwóch grup przekazuj cych sobie r cznik z r k do r k w jak
najszybszym tempie. Na zako czenie zaj wszyscy zrobili
sobie wspólnie zdj cie z r cznikami i pod wisz c na cianie
gigantyczn marchewk .
Warsztaty realizowane s w ramach programu wspó finansowanego ze rodków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urz du
Marsza kowskiego Woj. Podlaskiego, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia.
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Katarzyna Winiarska

PISZĄ O NAS

Szretterowie i Szpyrkówna w „Polskim Słowniku Biograficznym”
Niedawno drukarnię opuścił dwusetny, a więc jubileuszowy zeszyt „Polskiego Słownika Biograficznego” – wielotomowej publikacji ukazującej się od 1935 roku, a mającej
na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących
już osób związanych z Polską.

W

prawdzie rzadko, ale zdarza si , e w „PSB” zamieszczane s tak e biogramy osób zwi zanych z rejonem
Puszczy Bia owieskiej. I w a nie we wspomnianym zeszycie
znajdujemy biogramy dwóch powsta ców listopadowych – Jakuba Szrettera (1771-1842) i jego syna Piotra (1818-1903). Jakub urodzi si w Hajnowszczy nie (obecnie Hajnówka).
Pochodzi prawdopodobnie z jednej z rodzin saskich, które
król August III sprowadzi jako stra le n do Puszczy. By dowódc jednej z trzynastu puszcza skich stra y. Mieszka
w wietliczyskach, gdzie urodzi si jeden z jego synów –

Warsztaty teatralne w szkole
4 marca rozpoczęły się cotygodniowe warsztaty teatralne
w szkole w Białowieży realizowane przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia.
Tempo jest niema e, bo ju od pierwszych zaj dzieci mierzy y si z zadaniem stworzenia etiud na temat "miejsca" w oparciu o posiadane zasoby - a wi c w asne cia a
i ogromne p achty materia u. wiczy y te panowanie nad ruchami i mimik podczas gry w kissera oraz zabawie w prezentowanie siebie. Na kolejnych marcowych spotkaniach dzieci
pracowa y nad improwizacj ruchow oraz budowaniem
pierwszej etiudy, która stanie si fragmentem przygotowywanego w j zyku bia oruskim spektaklu, który zostanie zaprezentowany podczas Spotka Teatralnych w Teremiskach w maju
oraz w kinie ubr w Bia owie y w czerwcu. Warsztaty prowadzi Joanna Stelmaszuk-Troc, aktorka i re yserka Teatru Czrevo. Warsztaty odbywa si tez b d w pierwszym semestrze

Opera w przedszkolu
„Wyszydzony zazdrośnik” Pietra Chiariniego z 1746 roku
– przedstawienie operowe (intermezzo) w kostiumach o perypetiach małżeńskiej pary, obejrzały dzieci 10 marca, podczas kolejnego spotkania z Filharmonią Warszawską
w przedszkolu w Białowieży organizowanego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia.
Dzieci dowiedzia y si czym jest opera, akty i arie
oraz czym si charakteryzuje przedstawienie komediowe.
Przez zawi o ci akcji mi dzy ma onkami, którzy wy piewywali swoje kwestie, prowadzi dzieci aktor-narrator, który

Piotr. Odegra wa n rol w przebiegu powstania. Zmar na
emigracji we Francji, podobnie jak jego syn.
W tym samym zeszycie PSB zamieszczony zosta
równie biogram Marii Szpyrkówny (1893-1977) – poetki,
powie ciopisarki i publicystki. Ma o kto dzisiaj wie, e w dorobku M. Szpyrkówny znajduje si wydana w okresie mi dzywojennym powie
o dojrzewaniu i k opotach
uczuciowych dziewczyny – sieroty z Puszczy Bia owieskiej
pt. „Kariera Haneczki”. Powie ta zosta a adaptowana przez
radio wile skie; wyemitowano j na antenie pt. „Królewna
z Bia owie y”. Pisarka w 1929 roku odwiedzi a Bia owie
i napisa a o niej artyku , który zosta zamieszczony w czasopi mie „Naoko o wiata” (nr 29/1929).
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Piotr Bajko

nowego roku szkolnego 2014/2015. S cz ci wi kszego
programu, którego celem jest wspieranie lokalnej kultury biaoruskiej poprzez poznawanie przez dzieci i m odzie z Bia owie y dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz w asne
tworzenie dzie kultury. W jego ramach odbywaj si te
warsztaty muzyczne prowadzone przez Ann Fionik w przedszkolu, planowane s te warsztaty muzyczne w szkole oraz
wycieczki do miejsc zwi zanych w kultur bia orusk – Muzeum Ma ej Ojczyzny w Studziwodach i Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci i M odzie y Ucz cej si J zyka Bia oruskiego
AB-BA z Bia egostoku.
Program wspó finansowany jest przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Urz d Marsza kowski w Bia ymstoku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a warsztaty w przedszkolu równie przez Fundacj BGK im.
J.K. Steczkowskiego.
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Katarzyna Winiarska
w charakterystyczny dla intermezz (czyli krótkich przedstawie odbywaj cych si w przerwach mi dzy aktami wielkiej
opery) sposób, prezentowa widzom arsena komediowych
gagów, wzbudzaj c wybuchy miechu maluchów. Wyst pili:
Magdalena Krzysztoforska jako Dorina (sopran), Artur Ro ek
jako Masacco (baryton), Sebastian Boguszewski jako Trapollo (aktor), akompaniowa na fortepianie Artur Janda.
Przedstawienie wspó finansowane by o ze rodków
Fundacji BGK im.J.K. Steczkowskiego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia.
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Przekaż 1 % na edukację dzieci w Białowieży i Teatr w Teremiskach
Wpisz w zeznaniu podatkowym: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia KRS: 0000221831
Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe Fundacji za 2013 rok mo na przeczyta na stronie www.teremiski.edu.pl.

KĄCIK POETYCKI

Wiersze z Puszczy Białowieskiej
Wierzba rosochata
Gruba,stara i garbata,
Na dodatek ca a w bliznach,
Nazywana rosochat ,
Chroni nas wci jak talizman.
Kiedy drzew tych by o wi cej.
Ros y rz dem tu przy drogach.
Dzisiaj nikt ich sadzi nie chce.
Uwa aj c je za wroga.
W pejza wsi od lat wpisana,
Jak bociany i ich gniazda.
B dzie przez nas pamietana,
Dot d, a zaniknie ka da.
Z wierzb zniknie te Rokita,
Który straszy nas do dzi .
Ale o to nikt nie pyta.
W diab a dzi nie wierzy nikt.
Do Podolańców
Czy pami tasz jeszcze dzi ,
W sk cie k poprzez pola,
I t nasz wielk z o ,
Gdy w a ciciel j zaora ?
Lub pachn c dymem ku ni ,
Która sta a w rodku wsi.
I te harce obok przednie,
Które w g owie s do dzi .
Albo mecze w pi k no n ,
Na wygonie za k uniami?
Tam si spotka by o mo na,
Ze wszystkimi ch opakami.
Te wspomnienia cho banalne,
B d tkwi w pami ci naszej,
A e s tak naturalne,
Wi c nie mo e by inaczej.
Ostatni rejs
Z po atatanym starym aglem,
Nadgryzionym z bem czasu,
Dzi wyp yn w morze nagle,
Bez po egna i kompasu.
To ostatni jego rejs.
Nie zawinie ju do portu.

Swoj przysta znajdzie tam,
Gdzie nie trzeba mie paszportu.
Niepotrzebny ju nikomu,
Um czony ci g prac ,
P ynie do takiego domu,
W którym szanty fale nuc .
Statek do snu go ko ysze.
Wkrótce za nie wiecznym snem.
Nie zak óci nikt mu ciszy,
Która jest na morskim dnie.
Niebo nocą
Ksi yc w pe ni nad g owami,
Jak wietlista aureola,
Która swymi promieniami,
wiat rozja nia dooko a.
A do tego gwiazd miliardy
Bo z nich niebo jest utkane.
Wzory ró ne, inny ka dy.
Nigdy nie s powtarzane.
Patrzmy na nie, podziwiajmy.
Pi knem tym nacieszmy oczy.
Swym marzeniom noc oddajmy.
Przy ni nam si sen uroczy.
Wiatr terrorysta
Wiatr ko ysze ga ziami,
Wygwizduj c swoj pie .
Potem milczy godzinami,
By ofiarom odda cze .
I tak ci gle, naoko o,
Wiosna, lato, jesie , zima.
Jego nigdy nic nie zmog o.
On si zawsze wietnie trzyma.
Mo e gdy pozrywa li cie,
Da ga ziom wreszcie spokój.
Lecz ka demu terrory cie,
Daje rado czyj niepokój.
Przedwiośnie
Wkrótce przyjdzie do nas wiosna.
Ju jej zapach tu czujemy.
Jest on miksemwonnej sosny,.
I wilgotnej le nej ziemi.

Znika puszcza

Zim twarda jak eb ubra
Teraz mi kka jest jak g bka. o9
Wch ania wi c swój nie ny kubrak,
Niczym pokarm do o dka.

Ju nie ro nie stary d b,
Powalony si czasu.
W miejscu tym jest pusty k t.
Tak si zmniejsza obszar lasu.

Jeszcze nieg zalega pola,
Ale tylko w g bszych miejscach.
A od zbó zielona rola,
Ju u miecha si ze szcz cia.

Tu nie sadz m odych drzew,
Starych te nie przesadzaj .
A le ce grube pnie,
Z wolna w ció k si zmieniaj .

S o ce wy ej,dni cieplejsze,
Cho nocami jeszcze mróz
Ale nam jest najwa niejsze,
To e wiosna jest tu tu .

W miejscu tym wyrosn trawy,
I pokrzywy po sam pas.
B dzie miejsce do zabawy.
Po co komu jaki las.
Wies aw Lickiewicz
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KOSZYKÓWKA

Pierwszy Mecz Gwiazd już za nami
W

szyscy zawodnicy bardzo ambitnie podeszli do spotkania i nawet je li w niektórych
momentach brakowa o umiej tno ci, to w rozgrywk anga owali
swoje
wszystkie
si y.
Ostatecznie lepsi okazali si koszykarze Reszty wiata. Lecz
niebawem czas na rewan .
Urząd Gminy Białowieża –
Reszta Świata 46:72 (I p. 13:33)
UG: A. Litwinowicz (kapitan),
W. Januszkiewicz, M. BzowskaDowbysz, W. Gutowski, J. Szpakowicz, G. Orzechowski, P. Bajko,
M.
Gutowski,
R.
Litwinowicz, K. Litwinowicz.
Reszta Świata: P. Orzechowski
(kapitan), A. Ko odzi ska, H. Niemcunowicz, M. Ko odzi W sobotę 15 marca na sali Zespołu Szkolno – Przedszkol- ski, W. Linke, A. Gabiec, S. Wo kowycki.
nego w Białowieży odbył się mecz piłki koszykowej zorganizowany przez Białowieski Ośrodek Kultury, pomiędzy
Mateusz Gutowski
Urzędem Gminy Białowieża i Resztą Świata.
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