Rys. Barbara Bańka

Temat numeru: Poszerzenia nie będzie
Mieszkańcy nie doczekają się utwardzonego pobocza
przy remontowanej drodze łączącej Białowieżę z Hajnówką. O modernizacji drogi Hajnówka-Białowieża
pisaliśmy już na początku tego roku. Przypomnijmy –
przebudowa miała się rozpocząć już we wrześniu.
Prace nie obejmują jednak poszerzenia tej trasy, choć
na to czekali mieszkańcy.
Więcej przeczytają Państwo na stronie 7.
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Rykowiska czar s. 5-6.

Turystyka:

Białe Noce i dinozaury s. 6-7.

Temat numeru:

Poszerzenia nie będzie s. 7.

Kultura i nauka:

Koncert w regionalnych
rytmach s. 8.
Koncert Ani Brody z dziećmi i dla dzieci s. 8.
Peretocze 201 3 s. 9.
Słoń i kwiat s. 9.
Zwierzątka w stodole s. 91 0.
Polowanie Króla Jagiełły s. 1 0-11 .
Wizyta delegacji z Francji s. 11 -1 2.
Dorota Miśkiewicz śpiewa
Tuwima s. 1 2.
Białowieża Czyta Dzieciom w nowym roku szkolnym s. 1 2-1 3
Dzieci są najważniejsze s. 1 3.

Sport:

Udany start lekkoatletów
Technikum Leśnego
w Białowieży s. 1 4.
Turniej piłki siatkowej-Memoriał im. Rafała Gontara s. 1 4.
Piłkarskie emocje w Białowieży s. 1 4.

Drodzy Czytelnicy,
Spotykamy się po długiej przerwie spowodowanej wakacjami. W tym czasie oczywiście wiele się wydarzyło. Niestety część informacji nie jest wesoła. Na
początku września gruchnęła wieść, że w trakcie planowanego remontu drogi Hajnówka-Białowieża, nie przewidziano poszerzenia tej trasy. To bardzo smutna wiadomość i dla mieszkańców naszego regionu, i dla odwiedzających nas turystów.
Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z lektury naszego czasopisma.
W tym wydaniu Głosu Białowieży można się również zapoznać z opiniami
na temat tegorocznego sezonu turystycznego oraz turystyki jako takiej, na terenie
naszej miejscowości. Myślę, że to bardzo ciekawa lektura. Symptomatyczne wydaje
się, że większość moich rozmówców narzeka na brak odpowiedniej informacji turystycznej oraz wspólnej strategii rozwoju turystyki. Tu ważną kwestią jest również
to, jak chcielibyśmy tą turystykę rozwijać. Czy ma być ona tylko stricte naukowa,
czy ma również dotyczyć „zwykłych zjadaczy chleba”. Zdecydowanie optuje za tą
drugą opcją- przede wszystkim dlatego, że tylko z takiej będą w stanie „wyżyć” nasi
usługodawcy. Dlatego dziwi mnie i opór Białowieskiego Parku Narodowego odnośnie tras kajakowych, i sytuacja z zamknięciem tras, która miała w tym roku miejsce
w Obszarze Ochrony Ścisłej. Ciekawi mnie jak te wszystkie wydarzenia ocenia ministerstwo środowiska?
3 sierpnia w Białowieży miała miejsce V edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WERTEP”. Jak co roku przedstawienia plenerowe można
było oglądać na terenie Parku Pałacowego oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
Białowieskiego Parku Narodowego. W Białowieskim Ośrodku Kultury w Galerii
OBOK odbyło się przedstawienie dla dzieci „Szczęśliwe myszy” teatru LYEOFIL
z Francji, na które należało się wcześniej zapisać, gdyż ilość miejsc była ograniczona. Na scenie kina Żubr ponownie gościliśmy Młodzieżowy i Dziecięcy Teatr Lalki
i Przedmiotu „eF” w spektaklu „Cyrk”. Artyści jak i organizatorzy byli mile zaskoczeni dość sporą frekwencją na spektaklach. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” z Policznej przy współpracy z Białowieskim
Ośrodkiem Kultury oraz Białowieskim Parkiem Narodowym.
19 sierpnia w Galerii OBOK odbyło się otwarcie wystawy „Ameryka w fotografii” Wally’ego Kulaka. Organizatorami wydarzenia był Białowieski Ośrodek
Kultury oraz Klubokawiarnia Walizka. Wally Kulak to amerykański fotografik
pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego. Od dziesięciu lat jest związany zawodowo
z Timothy Whaley & Associates Photograhic Artists w Chicago.
Z poważaniem
Mateusz Gutowski

Białowieski Ośrodek Kultury
oferuje możliwość wynajęcia wiat ogniskowych znajdujących się
na stadionie gminnym
- możliwość zmieszczenia jednocześnie 60 osób,
- możliwość połączenia ogniska z zabawami sportowymi (boisko do piłki nożnej,
bieżnia, lekkoatletyczna, boiska do siatkówki plażowej),
- możliwość skorzystania z usług akordeonisty za dodatkową opłatą,
- ciche, położone na uboczu miejsce, niedaleko od centrum Białowieży.
Cennik:
- ognisko do 2 godzin- 180 złotych,
- ognisko powyżej 2 do 5 godzin- 260 złotych.
Kontakt:
Białowieski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
tel: 85 68 12 460 lub 693 630 082
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
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~I n form acj e~

Renaturalizacja Narewki w Białowieży

W połowie sierpnia bieżącego roku,
w ramach projektu ochrony orlika
krzykliwego, który w Puszczy Białowieskiej realizowany jest od 2010 roku
z funduszy Komisji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
rozpoczęło realizację jednego z najważniejszych i najbardziej spektakularnych zadań, tj. renaturalizację
rzeki Narewki.

Jest to pierwszy z dwóch eta-

pów, który polega na odtworzeniu 6 meandrów od mostu w pobliżu restauracji
Carskiej do mostu na ul. Mostowej. Kolejny zaplanowany na przyszły rok zakłada wykopanie 4 meandrów od mostu na
ul. Mostowej do mostu na ul. Waszkiewicza przy Parku Pałacowym.
Krótko o historii
Pierwsze doniesienia dotyczące
regulacji (prostowania koryta) rzeki Narewki pochodzą z XVIII wieku. Prace te
związane były z udrożnieniem rzeki
i przystosowaniem jej do spławiania
drewna. W kolejnych okresach procesy
te nasilały się, obejmując coraz to nowe
fragmenty rzeki. Ostatnich prac dokonano na początku lat 60. XX wieku, na odcinku od granicy państwa do ujścia
Łutowni.

Cel projektu
Celem
tego
działania jest
podniesieniepoziomu
wody
i spowolnienie
jej
odpływu.
Przyczyni się
to do poprawy
jakości wody
oraz warunków
bytowania nie
tylko ryb, ale
również owadów,
płazów
i gryzoni (głównie norników),
które stanowią
podstawowypokarm orlików.
Renaturalizacja
będziemiałakorzystny wpływ na warunki życiowe rybostanu, tj. powstaną bardziej urozmaicone
siedliska do bytowania i rozrodu oraz
wzrośnie baza pokarmowa. Poza tym
w wielu miejscach na zakolach rzeki wykopywane są tzw. zimochowy (o głębokości nawet ponad 2 m), które
zagwarantują rybom dogodne do przezimowania.
Podstawy opracowania projektu
Projekt przywracania naturalnego charakteru Narewki został przygotowany
przez
grupę
specjalistów
zajmujących się problemami związanymi z renaturalizacją rzek w całej Europie. Zanim przystąpiono do prac
hydrotechnicznych naukowcy dokonali
szczegółowej inwentaryzacji ichtiofauny, bezkręgowców oraz siedlisk przyrodniczych występujących w dolinie
Narewki, starorzeczach i w samej rzece .
Dzięki temu odnotowano obecność 11
gatunków ryb: płoć, okoń, koza, kiełb,
szczupak, słonecznica, piskorz, lin, różanka, ciernik i miętus – gatunek nie wykazywany w latach 90. XX wieku,
obecnie ponownie stwierdzony na skutek zarybień dokonanych w 2006 roku
przez PTOP. Również wcześniej przez
szereg lat prowadzono badania nad składem gatunkowym ryb występujących
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w Narewce. Ich wyniki, podobnie jak te
uzyskane w czasie badań przygotowawczych do niniejszego projektu, jednoznacznie stwierdzały, że jej rybostan jest
bardzo ubogi. Potwierdziły to obecne
badania. Naukowcy podają szereg czynników, które za to odpowiadają. Do
podstawowych należą (1) uregulowanie
koryta, czego konsekwencją są (2) okresowe śnięcia ryb, (3) silna presja wędkarska oraz (4) kłusownicza.
Kto i za co?
Pieniądze na to zadanie pochodzą z Komisji Europejskiej (instrument
finansowy LIFE+). Za realizację pierwszej części projektu odpowiedzialna jest
firma specjalizująca się w pracach hydrotechnicznych, która wygrała otwarty
przetarg na jego realizację, w którym
wzięło udział 8 wykonawców.
Podsumowanie
Podjęte prace, mimo że obecnie
wyglądają dość drastycznie i wzbudzają
wiele kontrowersji, przyczynią się do
poprawy jakości wody oraz warunków
bytowania dla wielu organizmów, w tym
w szczególności ryb. Pierwsze sukcesy
można zauważyć już teraz – w pierwszym z odtworzonych meandrów na początku września obserwowaliśmy raka
wielkości dłoni dorosłego człowieka.
Narewka oprócz znaczenia dla
różnorodności biologicznej odgrywa duże znaczenie dla rozwoju turystyki. Jest
ona ważnym szlakiem spływów kajakowych. Dzięki podjętym pracom walory
rekreacyjne i krajobrazowe tego terenu
znacznie wzrosły. Poza tym ponieważ
projekt jest jednym z niewielu tego typu
realizowanych na terenie Europy, już teraz przyciąga on liczne grona osób zainteresowanych tą tematyką. Pierwszy
tego typu przypadek już miał miejsce.
Pod koniec sierpnia br. odwiedziła Białowieżę około 15 osobowa grupa Szwedów, którzy podobne działania planują
prowadzić w swoim kraju. Zrealizowane
dotychczas prace wywarły na nich
ogromne wrażenie. Zdobyte w ten sposób doświadczenie planują wykorzystać
w swoich projektach.

•

Adam Zbyryt

~Opinie~
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SEZON TURYSTYCZNY

Sporo do poprawienia
Wakacje już za nami. Zacznie się
okres kiedy turyści rzadziej odwiedzać będą Puszczę Białowieską. Postanowiliśmy sprawdzić jak tegoroczny
sezon oceniają mieszkańcy Białowieży
oraz instytucje odpowiedzialne za rozwój turystyki w naszym regionie.

Z

acznijmy od liczb. W okresie styczeń-sierpień najchętniej odwiedzanym obiektem Białowieskiego Parku
Narodowego był Rezerwat Pokazowy
Żubrów, który zwiedziło ponad 97 tysięcy turystów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne gościło 55901 zwiedzających, Obręb
Ochronny Sierganowo (dawny Rezerwat
Ścisły) cieszył się popularnością prawie
15 tysięcy osób.
– Aby podsumować tegoroczny sezon turystyczny w Białowieży należy zaczekać
jeszcze minimum do końca października, bo wrzesień i październik to miesiące, w których, jeśli pogoda dopisze, ruch
turystyczny w Białowieży może być
dość znaczny – komentuje Anna Gierasimiuk, kierownik działu udostępniania
parku. – Frekwencja w Białowieskim
Parku Narodowym w 2013 roku jest bardzo porównywalna z frekwencją za ten
sam okres w roku ubiegłym. Jeśli chodzi
o Obręb Ochronny Sierganowo to liczba
odwiedzających go osób nie odzwierciedla trendu ogólnego, bowiem tę część odwiedza jedynie ok. 20% turystów
zwiedzających BPN – tłumaczy.
Wśród działań jakie zamierza
podjąć park, aby zwiększyć zainteresowanie turystów Białowieżą, nasza rozmówczyni wymienia m.in. modernizację
Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Modernizacja rezerwatu ma polepszyć widoczność prezentowanych w nim zwierząt
oraz uatrakcyjnić jego obecną ofertę. Powstaną platformy widokowe przy zagrodach, stworzona zostanie zagroda
mini-safari, by turyści mogli zobaczyć
niektóre gatunkami zwierząt bez barier
w postaci ogrodzenia. Wybudowany zostanie duży pawilon edukacyjny z nowoczesną wystawą nt. restytucji żubra,
powstaną edukacyjne place zabaw dla
dzieci. Pierwsze prace modernizacyjne

już trwają. W muzeum niektóre sceny na
wystawie stałej uzyskają inną aranżację,
z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości technicznych. Specjalnie dla turystów oczekujących na wejście na tą
wystawę stworzona zostanie interaktywna strefa edukacyjna. Na niej, stosownie
do wieku, każdy będzie mógł w ciekawy
sposób poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie parku i całej Puszczy Białowieskiej.
Aktualnie park prowadzi postępowanie
przetargowe na stworzenie koncepcji modernizacji muzeum.
Trwają również remonty małej
infrastruktury turystycznej na szlakach.
Ponadto planuje się otwarcie, wspólnie
z Gminą Białowieża, trasy narciarskiej.
Zmodernizowany zostanie Punkt Informacji Turystycznej Parku, powstanie mobilna aplikacja na smartfony z wersją
questingów, promującą ofertę turystyczną parku i całego Regionu Puszczy Białowieskiej.
W okresie trwania rykowiska
Białowieski Park Narodowy wydłużył
również czas przebywanie we fragmencie Obrębu Ochronnego Hwoźna, co ma
ułatwić miłośnikom przyrody podsłuchiwanie godów jeleni.
Pytana o największe braki w zakresie rozwoju turystki w naszym regionie Anna Gierasimiuk mówi o braku
ustalonej jednolitej wizji rozwoju turystyki, uwzględniającej wspólnie wydyskutowany i zaakceptowany przez
wszystkie zainteresowane podmioty podział zadań i inwestycji do realizacji.
– Wśród tych zadań ważną rolę powinna
odegrać wspólna, bardzo dobrze zaplanowana, atrakcyjna medialnie promocja całego regionu Puszczy Białowieskiejpodkreśla.
Na zaniedbania ze strony Białowieskiego Parku Narodowego zwracają
natomiast uwagę białowiescy przewodnicy.
– Nie mogę tego nazwać inaczej niż kpiną ze stu przewodników, którzy funkcjonują w Białowieży – mówi nam jeden
z nich – chodzi o trasy położone w Obszarze Ochrony Ścisłej. – Są one bardzo
często zamykane. Choć by fragment
w kierunku Dębu Jagiełły, tam gdzie
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znajdują się olsy. Jednym z argumentów
jej zamknięcia było to, że jest tam mokro. Mieliśmy bardzo suche lato i spokojnie można było z niej korzystać od
lipca do początków września. Tłumaczono nam też, że w sierpniu będzie tam
robiona kładka, jednak tak się nie stało.
Wydaje mi się, że dla niektórych pracowników parku problemem jest po prostu zabrać tabliczkę z napisem trasa
zamknięta, a postawić ją ponownie po
jakichś większych opadach.
Nasz rozmówca zwraca również uwagę,
że taka sytuacja może po prostu zniechęcać turystów do odwiedzania Białowieży.
– Takie trasy są dużo mniej atrakcyjne
– komentuje – to chodzenie prostą trybą.
Przy poszerzaniu parku mówiono o zyskach z rozwoju turystyki. – Ale Białowieski Park Narodowy też musi chcieć
ją rozwijać i po prostu wykazywać się
większą elastycznością, a nie bazować
tylko na zakazach.
Z kolei przewodniczący białowieskiej
rady gminy narzeka na brak udostępnienia rzeki Narewka dla kajaków.
– Nie rozumiem tego zakazu – mówi
Włodzimierz Wołkowycki – kiedyś nie
było z tym żadnego problemu. – Przecież to bardzo zdrowa i nie szkodząca
przyrodzie forma wypoczynku. Szkoda,
że Białowieski Park Narodowy nie chce
wystąpić z taką ofertą. Mogłyby to przecież być wycieczki z przeszkolonym
przewodnikiem. Dałoby to również
możliwość poszerzenia współpracy choć
by z gminą Narewka
Na zmniejszającą się liczbę gości narzekają z kolei białowiescy agroturyści.
– Jak na razie zanotowałem spadek odwiedzających o około 20 procent – mówi Roman Wołkowycki, właściciel
kwatery Nad Stawami – wątpię, żeby do
końca roku sytuacja się poprawiła. Myślę, że są dwa powody takiej sytuacjikryzys oraz brak zbiornika wodnego.
Podczas gorącego lata turyści wybierają
po prostu miejsca gdzie pod nosem mają
wodę.
Na brak kąpieliska zwracam również
uwagę doktor Karol Zub z Instytutu

~Przyroda~
Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
- Owszem można stwierdzić, że brak kąpieliska, basenu czy czegoś w tym stylu
to duży problem- komentuje.
Zwraca jednak uwagę także na
inne przeszkody.
– Wydaje mi się, że brakuje tutaj przede
wszystkim rozwiązań systemowych, na
poziomie gminy czy regionu. Indywidualne osoby i instytucje dobrze wywiązują się ze swoich zadań, bo jest gdzie
spać i gdzie zjeść. Brakuje jednak jakiejś
ogólnej wizji. Co z tego, że w tej chwili
blisko centrum jest kilka knajp, i to na
poziomie, skoro brakuje jakiegoś fajnego deptaka, z ładnymi latarniami, ławeczkami? Można by to zrobić w Parku
Pałacowym, ale tam po zmroku strach
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wchodzić.
Zub porusza również sprawę informacji
turystycznej.
– Ta sprawa zupełnie u nas leży – opowiada – oczywiście jest PTTK i informacja parkowa w muzeum, ale tu
w okolicach centrum konieczny jest
punkt IT. – Na razie za taką informację
robi pan do malowania obrazów pod cerkwią albo przypadkowi przechodnie.
Doktor zwraca również uwagę na brak
atrakcji, które zachęciłby turystów do odwiedzin Białowieży.
– Jest oczywiście Puszcza Białowieska,
ale dla zwykłego turysty potrzebny jest
jakiś magnes. Na pewno jest to muzeum,
bo wszyscy o nie pytają, ale brakuje czegoś na świeżym powietrzu. Mogła by to
być ścieżka w koronach drzew albo park

dzikich zwierząt, ale nie taki jak w tej
chwili Rezerwat Pokazowy BPN, który
przypomina kiepskie zoo. Marzy mi się
coś na kształt parku safari, gdzie ludzie
poruszaliby się między zwierzętami.
Czyli więcej miejsca dla zwierząt, jakieś
korytarze, ukrycia, które pozwalałyby
na poczucie bycia bliżej zwierząt. Coś
nowoczesnego, z pomysłem- podsumowuje.
O ocenę turystki w rejonie
Puszczy Białowieskiej pytaliśmy również białowieskie biuro PTTK. Jednak
do czasu zakończenia artykułu, nie zechciało odpowiedzieć na nasze pytania.

•

Mateusz Gutowski

KAROL ZUB O...

Rykowiska czar
"Gdybym przed śmiercią dostałbym
do wyboru - jak spędzić ostatnią noc,
na rykowisku jeleni czy też z najpiękniejszą kobietą świata - to wybrałbym
rykowisko".

T

e słowa, które ponoć wypowiedziałem ponad dziesięć lat temu,
przypomniał mi niedawno Wojtek Koronkiewicz. Jednocześnie wyraził żal, że
wówczas ich nie nagrał, bo teraz nie
mógłbym im zaprzeczyć. Ale ja chyba
ciągle nie zmieniłem zdania w tej kwestii, tym bardziej, że właśnie rozpoczęło
się kolejne rykowisko
Trzydzieści lat minęło…
Dokładnie przed trzydziestu laty
po raz pierwszy poczułem czym jest rykowisko, kiedy to przyjechałem do Białowieży
aby
rozpocząć
naukę
w Technikum Leśnym. Wcześniej nie
miałem na to żadnych szans, gdyż wychowałem się w miejscu, gdzie łatwiej
było o łosia niż jelenia. Słowo poczułem
jest tu jak najbardziej na miejscu. I to co
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wchodzi się do lasu w okresie
rykowiska od razu czuje się zapach piżma, zapach którym przesiąknięte są byki
i który unosi się w powietrzu jeszcze długo po ich przejściu. Po drugie moje
pierwsze rykowisko kojarzy się także

na pewno było to podczas wyprawy do
lasu z moim przyjacielem Czarkiem Bystrowskim. Wyrywaliśmy się wówczas
do lasu w każdej wolnej chwili, pozostając tam aż do zmroku. Pamiętam, że kiedy wracaliśmy, cała Polana Białowieska
tonęła już we mgłach, z których wystawały jedynie wierzchołki pojedynczych
drzew. Nie mając żadnego doświadczenia z dzikimi zwierzętami nie mieliśmy
pojęcia jak się zachować wobec tak potężnej demonstracji siły. Pamiętam dobrze, że kiedy pierwszy raz byk zaczął
iść w naszą stronę natychmiast wskoczyliśmy na wykrot, nie będąc pewni
czy nas nie zaatakuje. Szybko jednak
okazało się, że jelenie to tchórze i trzeba
wykazać się wielką cierpliwością i mieć
sporo szczęścia, żeby któregoś zobaczyć. W młodzieńczym zapale liczyliśmy też odnogi poroża, chwaląc się
później, który widział silniejszego byka
– „dwunastaka”, „czternastaka” albo nawet „szesnastka”.
Kiedy już pracowałem w ZBSie zdarzało mi się zabierać ze sobą kamerę video. Dzięki temu teraz mogę odtworzyć niektóre momenty z minionych
rykowisk. I oto z porannej mgły wyłania
się byk. Jego poroże przyozdobione jest
Mój pierwszy raz…
Trudno byłoby mi dzisiaj przy- kawałkami gałęzi i paproci. Dyszy ciężpomnieć sobie okoliczności w jakich zo- ko i co chwilę przystaje nasłuchując.
baczyłem swojego pierwszego byka, ale Nagle z oddali dobiega głos rywala. Byk

z kopniakiem wymierzonym w mój tyłek przez starszego kolegę. W tamtym
okresie tradycyjnym miejscem, w które
wszyscy chodzili słuchać jeleni był południowy skraj rezerwatu ścisłego, na końcu drogi prowadzącej z Parku
Dyrekcyjnego. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że zaczęło się rykowisko postanowiliśmy wraz z kolegami z pokoju
poczuć jego atmosferę. Nie wzięliśmy
tylko pod uwagę, że chętnych było więcej i kiedy dotarliśmy na miejsce okazało się, że w krzakach siedziały już całe
tłumy ludzi. Starsi koledzy nie szczędzili
nam kopniaków, które miały nam uświadomić, że wolnych miejsc już nie ma,
i że jeżeli już się tutaj zjawiliśmy, to powinniśmy zachowywać się trochę ciszej.
To bolesne doświadczenie nie zniechęciło mnie jednak do kolejnych prób i prawie każdy wieczór spędzałem na
wsłuchiwaniu się w pierwotne odgłosy
natury. A w tamtych latach było czego
posłuchać, gdyż zagęszczenia jeleni były
o wiele wyższe niż obecnie i z jednego
miejsca można było usłyszeć do najmniej dziesięć a nawet piętnaście różnych osobników.
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~Turystyka~
powoli unosi głowę i wydaje z siebie
przeciągły ryk, zakończony serią stęknięć. Potem podchodzi do krzaka leszczyny i uderza w niego porożem. Za
chwilę niknie wśród potężnych drzew.
Albo inny widok. Zza zwalonych pni wychodzi byk a za nim podążają dwie łanie. Zwierzę staje i nieprzytomnym
wzrokiem patrzy w moją stronę, po
czym zadziera głowę i ryczy. Powoli odwraca się i niespiesznym truchtem biegnie za łaniami. Poza tymi nagraniami
nigdy nie udało mi się zrobić zdjęcia na
rykowisku, z którego byłbym naprawdę
zadowolony. Ryczący jeleń to wprawdzie symbol kiczu, ale chciałbym kiedyś
uwiecznić taki moment.
Szczęściarz…
Rykowisko jeleni kojarzy się też
z łoskotem zderzających się poroży, jednak w rzeczywistości takie walki nie zdarzają się zbyt często. Zazwyczaj
wszystko kończy się na demonstracji siły i gonitwach. Jednak w Puszczy, pełnej
grubych drzew i zwalonych pni, nawet
samo zobaczenie jelenia jest sukcesem.
Jednak zdarzają się osoby, które mają
więcej szczęścia od innych. Należy do
nich niewątpliwie Wojtek Koronkiewicz,
który kilkanaście lat temu zawitał do Białowieży, żeby nagrać głosy rykowiska.
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Najpierw próbowaliśmy wieczorem, ale
szczekanie psów psuło cały efekt. Zaproponowałem więc, że pójdziemy rano, bo
w parku narodowym byki są aktywne
także w ciągu dnia. Następnego dnia po
prostu weszliśmy do lasu i obraliśmy
kurs na pierwszego usłyszanego jelenia.
Postanowiliśmy podejść trochę bliżej
i zanim się zorientowaliśmy byk wraz
z łaniami już pędził w naszym kierunku.
Szybko rozejrzałem się po okolicy
i w pobliżu dostrzegłem niewielki prześwit, gdzie było nieco więcej przestrzeni
i światła. Machnąłem ręką w tym kierunku, ale kiedy spojrzałem na Wojtka dostrzegłem popłoch w jego oczach.
Okazało się, że w kamerze wyczerpała
się bateria i trzeba założyć nową. W kilku susach dopadłem do polanki i nerwowo zerkałem w stronę Wojtka, który
zmagał się ze sprzętem. A byk był coraz
bliżej. Dosłownie w ostatnim momencie
Wojtek dołączył do mnie i przyczailiśmy
się u stóp wielkiego dębu. Za chwilę
przeparadował przed nami potężny jeleń
w towarzystwie kilku łań. Byk głośno porykiwał, zerkając co chwila na swój harem. Po kilkunastu sekundach całe
towarzystwo zniknęło wśród drzew, jednak Wojtkowi udało się nakręcić całą sytuację.
Byłem
chyba
bardziej
podniecony od niego, bo miałem świado-

mość, że takie historie nie zdarzają się
codziennie. Potem nagranie to trafił nie
tylko na antenę TV Białystok, ale było
pokazywane nawet w Teleekspresie.
Sam nigdy nie miałem okazji go zobaczyć, ale ponoć udało się w nim trafnie
oddać atmosferę jelenich godów.
Nieuchwytne piękno…
W każdym rykowisko budzi
nieco inne emocje, ale niewątpliwie jest
to pierwotny zew natury, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Z pewnością
budzi ono w nas atawistyczne instynkty
łowieckie, gdyż odurzone miłosnymi
uniesieniami byki są łatwą zdobyczą,
z czego zapewnie korzystali nasi pradziadowie. Wiedzą o tym także wilki,
które przez cały czas trwania rykowiska
kręcą się w pobliżu wygrażających sobie rywali. Rykowisko jest też jednym
z ostatnich zrywów przyrody przed nadciągającą zimą, który wraz z jesiennymi
mgłami i kolorami tworzy jedyną i niepowtarzalną atmosferę. Niech więc każdy przeżywa rykowisko na swój sposób.
I zapewniam wszystkich, że nawet po
raz trzydziesty budzi ono tak samo
świeże emocje.

•

Karol Zub

Białe noce i dinozaury
czyli mój pierwszy wyjazd do Skandynawii
Ten wyjazd był nietypowy. Nie był to
urlop ani wakacje, nie pojechałam wypoczywać ani zwiedzać. Pojechałam
służbowo. Jako, że pracuję w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
wysłano mnie do Szwecji, do miasta
Goteborg na doroczną konferencję
centrów nauki. Wyjazd był krótki, zaledwie dwudniowy, a jednak pełen
wrażeń.

T

o był mój pierwszy wyjazd
do Skandynawii i już sama podróż była
niezwykła. Pogoda była piękna, a widoki z okna samolotu - zapierające dech
w piersiach. Kiedy minęliśmy Bałtyk
i samolot wleciał nad Półwysep Skandynawski, pod nami, jak okiem sięgnąć rozpościerały się lasy iglaste. Pierwszy raz
w życiu widziałam tajgę! Gdzieniegdzie,

pomiędzy drzewami, jaśniały niebieskie
jeziora. I nagle, w środku lasu, lotnisko
– lądujemy w Goteborgu!
Lotnisko też inne niż te, które widziałam
w innych miastach Europy. Wystrój
wnętrz w drewnie, na ścianach ceramiczne talerze malowane w etniczne wzory.
Autobusem pojechałam do centrum Goteborga. W mieście również zielono i czysto, świeże skandynawskie powietrze
działało orzeźwiająco po kilku godzinach spędzonych w samolotach.
Kolejne zaskoczenie spotkało
mnie wieczorem: mijały kolejne godziny, a Słońce ani myślało zachodzić! Zmęczona podróżą próbowałam zasnąć, ale
o godzinie 23:00 było nadal jasno i Słońce świeciło wysoko nad horyzontem. Nawet
szczelnie
zasłonięte
kotary
w oknach nie pomagały! Białe skandy6

nawskie noce są piękne i mają swój
urok, jednak na dłuższą metę pewnie
mocno zaburzają rytm dobowy. Nie mówiąc już o tym, że zimą z kolei jest odwrotnie – dni są krótkie, noce
przygnębiająco, depresyjnie długie. Na
wiele osób ma to negatywny wpływ.
Z tego powodu w niektórych krajach
skandynawskich wprowadzono ograniczony dostęp do alkoholu – zimą dopada ludzi depresja i wielu niestety wpada
w alkoholizm. Na szczęście latem dni są
bardzo długie i można się nacieszyć
Słońcem.
Jako, że wyjazd był służbowy,
następnego dnia wybrałam się zwiedzić
tamtejsze centrum nauki zwane Universeum. Jest w nim oceanarium z niesamowitymi gatunkami ryb i innych
stworzeń morskich; zwiedza się je spa-

~Temat numeru~
cerując oszklonymi podwodnymi korytarzami. To naprawdę niesamowite wrażenie zobaczyć nad sobą przepływającą
monstrualną rybę piłę! Podobnie wielkich przeżyć dostarczyła mi kolejna
atrakcja tego centrum nauki: tropikalny
las deszczowy (sic! w Skandynawii! –
oczywiście wybudowany w specjalnej
szklarni). Widziałam w nim małpy, le-

niwce i piękne motyle, ale przede wszystkim różne gatunki kolorowych ptaków,
płazów i gadów. Inną atrakcją Universeum – może bardziej dla dzieci – był
park dinozaurów. Naturalnej wielkości figury dinozaurów, pokryte skórą, a nawet
piórami, nie tylko ruszały się, ale także
wydawały dźwięki, strasząc przechodniów!
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Ten krótki wyjazd okazał się
pod wieloma względami niezwykły.
Pierwszy raz w życiu byłam w Skandynawii! Ta kraina okazała się na tyle niezwykła, że na pewno będę chciała tam
wrócić i zobaczyć więcej.

•

Helena Jędrzejewska

DROGA HAJNÓWKA-BIAŁOWIEŻA

Poszerzenia nie będzie
Mieszkańcy nie doczekają się utwardzonego pobocza przy remontowanej
drodze łączącej Białowieżę z Hajnówką.

O

modernizacji drogi Hajnówka-Białowieża pisaliśmy już na początku tego roku. Przypomnijmy –
przebudowa miała się rozpocząć już we
wrześniu. Prace nie obejmują jednak poszerzenia tej trasy, choć na to czekali
mieszkańcy.
Jak się dowiedzieliśmy, pierwszy przetarg na remont drogi został unieważniony. A w swoim zakresie zawierał on
prace polegające na wzmocnieniu poboczy mieszanką mineralno-bitumiczną,
czyli po prostu ich utwardzenie.
– Faktycznie, trzeba było unieważnić
przetarg w pierwotnym kształcie i ograniczyć zakres robót – czytamy w odpowiedzi przesłanej nam przez Jana
Kwasowskiego, rzecznika prasowego
marszałka województwa podlaskiego. –
Wpłynęło na to wystąpienie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podnosiło kwestię inwestycyjnego, a nie remontowego charakteru
robót drogowych, polegającą na wzmocnieniu poboczy mieszanką mineralno-bitumiczną. Według RDOŚ, wymaga to
uzyskania zezwolenia na realizację tej
właśnie inwestycji, a wcześniej przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 OSO
i SOO Puszcza Białowieska.
Trochę inaczej całą sprawę widzi RDOŚ.
– Analizowaliśmy, czy należy przygotować ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 dla inwestycji, polegającej na
remoncie nawierzchni jezdni w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podla-

ski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa – odpowiada Grzegorz Piekarski
z wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natury 2000. – Inwestycja obejmowała remont 17-kilometrowego odcinka
drogi, w ramach którego przewidziano
wykonanie jezdni szerokości 6 metrów
z betonu asfaltowego na obecnej nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie
poboczy pospółką. W tym przypadku
stwierdziliśmy, że nie ma konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
remontu na obszar Natura 2000 OSO
i SOO Puszcza Białowieska.
Wątpliwości pojawiły się dopiero po
ogłoszeniu informacji o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– Zamieszczone w biuletynie ogłoszenie
mówiło o znacznie szerszym zakresie
prac remontowych drogi. Byliśmy tym
zdziwieni – tłumaczy Grzegorz Piekarski.
Dlatego Lech Magrel, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, poinformował zarząd dróg, iż określony
w ogłoszeniu zakres prac nie był opiniowany i nie posiada oceny oddziaływania
na obszary Natura 2000 Puszcza Białowieska. To z kolei doprowadziło do unieważnienia przetargu.
– Nie stwierdziliśmy, iż istnieje potrzeba
sporządzenia raportu oddziaływania na
obszar Natura 2000 lub że nie ma potrzeby opracowania takiego dokumentu – tłumaczy Piekarski. – Zasygnalizowaliśmy
jedynie, że przedsięwzięcie, na realizację którego został ogłoszony przetarg nie
jest tym, które było opiniowane przez
nasz urząd i nie posiada ono oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
Chcę podkreślić, że nie jest to równoznaczne z koniecznością sporządzenia ra7

portu.
Całym zamieszaniem zdziwiony jest m.in. wójt gminy Białowieża, Albert Litwinowicz.
– Oczywiście, cieszy mnie, że rozpoczyna się remont drogi Hajnówka – Białowieża. Jest to przecież jedyne
połączenie Białowieży z resztą świata –
mówił Albert Litwinowicz. – Od lat o to
zabiegaliśmy. Szkoda tylko, że ktoś zablokował planowany gruntowny remont
tej drogi. Z tego, co wiemy został ogłoszony nowy przetarg, który nie przewiduje m.in. utwardzenia pobocza jezdni.
A co z bezpieczeństwem rowerzystów?
Także białowiescy naukowcy
uważają, że cała ta sprawa to typowo
urzędnicza przepychanka.
– Od dawna postulujemy o poszerzenie
tej drogi – mówi doktor Karol Zub z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. – Ani ja, ani
nikt z moich kolegów nie uważa, że będzie miało to negatywny wpływ na
przyrodę Puszczy Białowieskiej. Tym
bardziej nie wymaga to oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Zasadniczo poszerzenie drogi nie zmieni
żadnych warunków przyrodniczych,
a biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
oraz wygodę ruchu zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych taka inwestycja
jest konieczna. Tym bardziej, że jest to
jedyna droga łącząca Białowieżę ze
światem. Poza tym istnieje ona już tak
długo, że żadna jej modernizacja nie
wpłynie zasadniczo na układ przyrodniczy puszczy.

•

Mateusz Gutowski

~Kultura i nauka~

Głos Białowieży

PROJEKT OSP W BIAŁOWIEŻY

Koncert w regionalnych rytmach
17 sierpnia na parkingu gminnym
w Białowieży odbyła się plenerowa impreza „Koncert w regionalnych rytmach”. Organizatorem wydarzenia
była Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży. Koncert odbył się w ramach
realizacji projektu „Zostawić ślad –
pieśni znane i nieznane mieszkańców
Podlasia”.

I

mprezę rozpoczął pan Marek
Zubrycki - koordynator projektu witając
serdecznie zaproszonych oraz wszystkich przybyłych gości. W ramach projektu odbyły się warsztaty śpiewu
tradycyjnego zwanego również śpiewem
białym. Uczestnikami warsztatów byli min pensjonariusze Domu Pomocy
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży,
którzy ciężko pracowali na spotkaniach
warsztatowych, a rezultat można było
usłyszeć podczas koncertu, który rozpoczęła właśnie grupa warsztatowa.
Grupa zaśpiewała 5 piosenek
„Upływa szybko życie”, „Czyżyk czyżyk deż ty byw”, „Gdybym miał gitarę”,
„Oj tam pod mostam” oraz „Głęboka studzienka”. Jak powiedziała pani Anna Fionik –instruktor warsztatów wokalnych

„jest dla mnie dużym sukcesem, że
w dość krótkim czasie grupa nauczyła
się repertuaru na występ”.
Przypomnę, że projekt polega
głównie na zbieraniu starych, zapomnianych, rzadko wykonywanych już piosenek z terenu Podlasia, które zostaną
zebrane i wydane w śpiewniku. Następnie na scenie zaprezentowała się stosunkowo młoda grupa, bo działająca
zaledwie 2 lata „Skowronki” z Mochnatego, choć poziomem wykonania nie odbiegająca
od
innych
zespołów
istniejących dużo dłużej. Kierownikiem
zespołu jest pan Aleksy Gierasimiuk, natomiast kierownikiem muzycznym pan
Piotr Skiepko.
Kolejny zaproszony zespół to
„Ceglinki” z Lewkowa Starego, powstał
w 1976 r. przy Zakładzie Ceramicznym
w Lewkowie Starym. W repertuarze posiada piosenki w języku białoruskim.
Wielokrotny laureat konkursu "Piosenki
Białoruskiej"; kilkakrotnie gościł na Białorusi. Kierownikiem jest pani Helena
Batroszuk, kierownikiem muzycznym
pan Mikoła Miazhenny (Grodno). W drugiej części koncertu wystąpiły zespoły
estradowe Sherion oraz Metro z Hajnów-

ki.
Grupy poprowadziły zabawę taneczną do godz. 23:00. Podsumowując
przytoczę słowa koordynatora projektu
pana Mareka Zubryckiego „jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni
z frekwencji oraz że dopisała nam pogoda, mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy organizować takie
wydarzenia kulturalne, a przy okazji
chciałbym podziękować wszystkim partnerom projektu”.
Przypomnę, iż projekt jest realizowany przez OSP Białowieża przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku przy współpracy z Nadleśnictwem Białowieża, Białowieskim
Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy
Białowieża, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Stowarzyszeniem Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach, Domem Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży oraz
Hajnowskim Domem Kultury.

•

Mateusz Gutowski

Koncert Ani Brody z dziećmi i dla dzieci
Piosenki o kisielu, do którego dzieci
z radością się co dzień przyklejają
i o piratach mieszkających na wyspie
z kotletów to tylko niektóre z piosenek, których wysłuchaliśmy podczas
koncertu Ani Brody, która wystąpiła
śpiewając i grając na cymbałach w teremiszczańskim teatrze wraz ze swoją
córką Melą oraz Bożeną Rodzeń (
i Maciejem Kierzkowskim.
Koncert odbył się na zakończenie czterodniowych warsztatów muzycznych, które Ania Broda poprowadziła na
Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach z dwiema grupami dzieci: maluchami 4-6 letnimi, w większości
złożonymi z przedszkolnej grupy białowieskiej oraz 7- 10 latkami: zarówno
z Białowieży, jak i dalszej okolicy.
Dzieci wspólnie z artystką układały teksty piosenek, grały na instrumen-

tach, uczyły się trudnych rytmów,
tworzyły układy choreograficzne. W ich
wyniku koncert rozpoczęła wspólnie nie
czwórka muzyków z zespołu, ale wraz
z nimi ponad dwudziestka dzieci. Przebojem okazała się napisana przez dzieci
zwrotka do piosenki Ani Brody „Kiedyś
przyjdzie taka chwilka” o najmłodszym
uczestniku warsztatów - Stefanie, który
zresztą z wyczuciem wkroczył na scenę
w odpowiednim momencie i zagrał po
kolei na kilku instrumentach. Hitem starszej grupy była wpadająca w ucho piosenka, w której „elfy wschodnie mają
spodnie i peruki bardzo modne, a w niedziele po kościele rzeźbią łuki dla nauki
naciągają złote strzały, które dawno zardzewiały”. Po oklaskiwanym występie
dzieci, które rozsmakowane w twórczym
działaniu, niechętnie zeszły ze sceny,
Ania Broda z zespołem zagrała piosenki
8

ze swojej płyty „A ja nie chcę spać” wiersze Natalii Usenko i Danuty Wawiłow, do których napisała muzykę: "Jak
wygląda wiatr", "Powóz", "Siedzieli na
ganku", "Lala lili", "Królewna" i "Parasol". Na zakończenie koncertu artystka
zagrała na samych cymbałach inną piosenkę stworzoną przez siebie pt.
"Strasznie ważna rzecz" – o miłości do
mamy. Po koncercie na dużych i małych
artystów oraz publiczność czekało nie
tylko, jak zwykle, ciasto, ale upieczony
przez mamę Sary tort z biedronkami.
Koncert sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej
Jacka Kuronia. Fundacja dziękuje Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury za pożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

•

Katarzyna Winiarska

~Kultura i nauka~
Słoń i kwiat

Głos Białowieży

To iuż za nami

W dżungli, która była prawie puszczą... która była prawie lasem... który
był prawie ogrodem... działy się wyjątkowe rzeczy.
Z tymi słowami widzowie
spektaklu „Słoń i kwiat” w Teremiskach wkroczyli na godzinę w zaczarowany świat, w którym mimo
niezwykłych bohaterów- mówiącego
kwiatu, maleńkiego słonia, teatralnych
dżdżownic, niebieskiej hieny rozgrywały się rzeczy najważniejsze w każdym
ze światów.
Opowieść wg tekstów Briana
Pattena w adaptacji Roberta Jarosza pokazana przez teatr Coincidentia to opowieść o odpowiedzialności, tęsknocie
za wolnością i pragnieniu akceptacji,
o pięknie i zachwycie, i o strachu
i zwątpieniu,ale przede wszystkim
o poszukiwaniu samego siebie i o przyjaźni. Kolorowy, dowcipny i wzruszający spektakl pobudzał publiczność do
żywych reakcji, które w rezultacie doprowadziły do wykonania na bis piosenki z przedstawienia, o tym dlaczego
małpy jedzą banany.
Po przedstawieniu w siedzibie
Uniwersytetu w Teremiskach odbyły się
warsztaty teatralne z Dagmarą Sową
i Michałem Jarmoszukiem, oparte na
ćwiczeniach aktorskich i krótkim
warsztacie budowania papierowych lalek-zwierząt z dżungli, które do dźwięków muzyki granej przez Roberta Jurco
ożyły w rękach dzieci.
Pokaz spektaklu zrealizowany
został w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
TEATR POLSKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spektakl
w
Teremiskach
sfinansowano ze środków MKiDN oraz
Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
Fundacja dziękuje Białowieskiemu
Ośrodkowi Kultury za pożyczenie
sprzętu nagłaśniającego.

PERETOCZE 2013
Dwudniowe XI Białowieskie Integra- muzykę na ulicach z bryczek. Kolejno
cje Artystyczne „Peretocze 2013” już prezentowali się artyści z Bielska Podlaza nami.
skiego zespół śpiewaczy „Szołucha”, ponownie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
ostatni weekend lipca „Bez Wianka” z Ostrów Mazowiecka
mieszkańcy Białowieży oraz turyści mo- tym razem prezentując „Suitę łowicką”,
gli podziwiać występy artystów z Polski z Białorusi (miejscowość Lida) zespół
oraz zagranicy.
muzyki żydowskiej „Shalom”, z WęgoWydarzenie rozpoczęło się prze- rzewa Ukraiński Zespół Tańca Ludowejazdem bryczek po Białowieży z muzyka- go „Czeremosz”, z Wilna na Litwie
mi, którzy wystąpili na koncercie, Zespół Litewskich Sił Zbrojnych „Vilnenastępnie na scenie pojawił się hejnalista le”, z Majkop (Republika Adygeja – Robiałowieski po czym głos zabrali pan Mi- sja) Zespół Pieśni i Tańca „Kazaczata”
kołaj Buszko oraz gospodarz gminy Bia- oraz Cygański Zespół „Hitano” z Olszłowieża pan Albert Litwinowicz.
tyna.
Jako pierwsi zaprezentowali się
Podczas Peretocza widzowie
gospodarze czyli zespół „Ruczajok”, na- mogli zobaczyć prawdziwą mieszankę
stępnie widzowie mogli zobaczyć Zespół kultur i narodowości polskich, białoruPieśni i Tańca „Bez Wianka” z Ostrów skich, żydowskich, cygańskich, litewMazowiecka, który to zaprezentował skich, rosyjskich oraz ukraińskich.
„Wesele żydowskie”, Chór Pieśni i TańGłównym organizatorem wydaca „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego, rzenia była Fundacja „Muzyka CerkiewKozacki Chór Dziecięcy Konserwato- na” w Hajnówce przy współpracy
rium w Rostowie nad Donem z Rosji, ze- z Białowieski Ośrodkiem Kultury, Odspół „Świtanak” z Białegostoku oraz działem PTTK w Białowieży, Białowiegwiazdę piątkowego wieczoru zespół skim Parkiem Narodowym. Dziękujemy
„Sarakina – Balkan Band” wykonujący również wszystkim sponsorom. Z pomuzykę bałkańską również z Białegosto- zdrowieniami do zobaczenia na XII Inteku.
gracjach....
Drugiego dnia mieszkańcy oraz
turyści w Białowieży również usłyszeli
Marek Zubrycki

W

•

Zwierzątka w stodole

Historie o przyjaciołach z magicznego
lasu – o niebieskim zającu (świetny Sean Palmer), który próbował wejść po
sznurku na gwiazdę a potem nie mógł
spaść na ziemię, o tym jak jeżykowi zalało norkę i jak niedźwiadek z jeżykiem mierzyli z armaty do rysia –
złodzieja pierogów - śledzili widzowie
spektaklu Pawła Passiniego „Zwierzątka, małe zwierzenia” w Teatrze w Teremiskach 24 sierpnia.
Katarzyna Winiarska
Na przedstawienie złożyło się
kilkanaście opowiadań Siergieja Kozłowa, jednego z największych rosyjskich
bajkopisarzy, znanego pokoleniu trzydziesto- czterdziestolatków z licznych filmów animowanych, które powstały na
ich podstawie. „Jeżyk we mgle” w reżyserii Jurija Norszteina uznawany jest za

•
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jedno z najwybitniejszych dzieł animacji
w historii kina.Samych bajek Kozłowa
przetłumaczono w Polsce zaledwie kilka, a zbioru wydanego w latach 50. nigdy potem nie wznowiono. Passini wziął
na warsztat opowiadania Kozłowa
w sprzeciwie wobec zalewającej nas disnejowszczyzny, w której dominującym
motywem jest odwet dobrego bohatera
nad złym. Tworzy przed naszymi oczami
świat pełen prawdziwych – dobrych
i złych - relacji i uczuć uosobiony przez
pełne charakteru i własnych osobowości
postacie niedźwiadka, jeżyka, zająca,
wiewiórki, rysia, sowy i psa.
Passini (w czapce borsuka), który ma zwyczaj sam brać udział w reżyserowanych przez siebie spektaklach nie
tylko jako aktor czy muzyk, ale i głos
z offu rozpoczął widowisko od czytania
fragmentów listów dzieci do zwierząt

~Kultura i nauka~
z zaczarowanego lasu, a rysunki nadsyłane przez małych widzów wplecione są w ciąg różnorodnych obrazów wyświetlanych w trakcie przedstawienia na elementach scenografii.
Samo przedstawienie nie powstawało z myślą o dzieciach, które teraz stanowią większość na widowni i na swój sposób je
odczytują. Dorośli znajdują w nim historie nie tylko o przyjaźni, ale i lęku i tajemnicy śmierci, wszechświata, historie wewnętrznych poszukiwań i pogubień, mierzenia się
w z własnymi słabościami i kreowania własnych wizerunków.
Dodatkowe sensy tworzą niesamowite projekcje Marii Porzyc
wyświetlane w trakcie przedstawienia, które odsyłają oglądane historie do szerszych kontekstów kulturowych.
Występujący zespół aktorski z NeTTheater - międzynarodowy skład świetnych młodych aktorów wystąpił w robiących wrażenie kostiumach zaprojektowanych przez lubelską
projektantkę Martę Góźdź, znaną jako El Bruzda. ]Po przedstawieniu odbyła się sesja zdjęciowa publiczności z aktorami
– zwierzętami oraz wyświetlono krótki film animowany do
jednej z bajek Kozłowa, który dzień wcześniej przygotowały
dzieci podczas warsztatów pod kierunkiem zespołu NeTTheater, które odbyły się w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach.
Paweł Passini, absolwent Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej, stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, laureat wielu prestiżowych nagród, wspólnie ze Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea powo-

Głos Białowieży

łał pierwszy w Europie teatr internetowy neTTheatre,
w którym tworzy nowy język artystyczny nawiązujący do
współczesnych form komunikowania, a jednocześnie szuka
inspiracji m.in. w klasycznych tekstach: Eurypidesa, Słowackiego, Herberta czy Wyspiańskiego. Spektakl "Turandot"
w reż. Pawła Passiniego realizowany z neTTheatre i Grupą
Coincidentia w sierpniu otrzymał dwie prestiżowe nagrody
Total Theatre Award i Herald Angel na Festiwalu Fringe
w Edynburgu, najważniejszym europejskim festiwalu teatralnym.
Passini gościł w Teremiskach po raz piąty. W 2006
roku prowadził warsztaty teatralne wraz z resztą zespołu
Chorei podczas 1. Spotkań Teatralnych w Teremiskach,
w 2007 pokazał przedpremierowy spektakl realizowany ze
Studium Teatralnym z Warszawy "Bramy Raju", w 2011
z okazji Roku Miłosza przygotował specjalnie dla widowni
teremiszczańskiego Teatru spektakl "MIŁOSZTŁUMACZYHAIKU", a w 2012 był reżyserem przedstawienia "Ifigenie –
Królestwo" prezentowanego podczas 6. Spotkań Teatralnych.
Spektakl w Teremiskach sfinansowano ze środków
Ministra Kutury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia. Fundacja dziękuje BOK za pożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

•

Katarzyna Winiarska

FESTYN PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Polowanie Króla Jagiełły
Już po raz trzeci w Białowieży odbyło się „Polowanie króla
Jagiełły” (2009, 2010, 2013). Impreza odbyła się 10 sierpnia i była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów.

P

olowanie otrzymało Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego oraz patronaty: Polskiej Organizacji Turystycznej, Radia Białystok, TV Podlasie i TVP
Białystok.
W południe odbyło się uroczyste otwarcie wydarzenia. Król Jagiełło wraz z orszakiem powitał wszystkich zgromadzonych w języku ojczystym – po Litewsku. Nastąpiło
symboliczne oddanie bram grodu Białowieża Królowi przez
Wójta Gminy Alberta Litwinowicza i zaproszenie do biesiady
oraz przygotowania upolowanych zwierząt.
Rozpoczęły się gry i zabawy dla zwiedzających średniowieczną wioskę. Animator oprowadzał i opowiadał o stoiskach dawnych rzemieślników, można było zobaczyć m. in.
garncarstwo, dziegieć, snycerstwo, warzenie soli. Odbyło się
pieczenie podpłomyków wspólnie z widzami. Dla gości dostępnie były stanowiska do strzelania z łuku, rzutu toporem
oraz obóz rycerski.
O 14:00 odbył się turniej rycerski, prezentacja szyków bojowych oraz uzbrojenia.
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Ciekawym elementem był pokaz artyleryjski oraz gry
i zabawy średniowieczne dla publiczności takie jak: ścinanie
głów kapusty, walka na kładce na worki, kręcioła.
Średniowieczna osada nie była jedyną atrakcją Polowania. Na stadionie było ponad 15 stoisk z regionalnymi produktami typu: sery domowej produkcji, miody, soki ze świeżo
wyciskanych jabłek, swojskie wędliny, kwas chlebowy, podpiwek, przyprawy naturalne i wiele innych. Stoiska cieszyły
się dużą popularnością.
O 16:00 odbył się konkurs na „Historyczną
potrawę Podlasia – Zrazy po Białowiesku”. Do zawodów
zgłosiły ponad 3 drużyny, które rywalizowały ze sobą o to,
kto najlepiej z wybranych składników przyrządzi zrazy. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Kolejną atrakcją był konkurs na „Najlepsze stoisko z produktem regionalnym”. Jury oceniło ponad 15 stoisk i wybrało
najlepsze.
I miejsce
Gospodarstwo Agroturystyczne Lech Kruk – regionalne wędliny, rosyjski kwas chlebowy
II miejsce ex aequo
Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka – tłoczone
soki jabłkowe bez dodatku wody
oraz
Monika Jakimiuk – miód i produkty pszczele
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III miejsce
„Swojskie jadło” - Jerzy Sokół – swojskie wędzonki, baba
ziemniaczana, kaszanka gryczana, kartacze z mięsem
Wszyscy otrzymali nagrody związane z wypoczynkiem w Hotelu Białowieskim w Białowieży.
Na zakończenie wystąpiły zespoły:
Ruczajok:
Zespół RUCZAJOK powstał w maju 2009 roku. Działa przy
Białowieskim Ośrodku Kultury. Zespół to wokalno – instrumentalna grupa miłośników szeroko rozumianego folkloru wykonujących regionalną muzykę ludową (białoruską, ukraińską,
rosyjską, polską). Założycielem i kierownikiem zespołu jest
Marek Zubrycki (akompaniament - akordeon). Uczestnikami
zespołu są mieszkańcy Białowieży i okolic. Członkowie zespołu to dwa pokolenia, śpiewają na scenie matki i córki, mężowie i żony.
Brygada Drwala
Zespół stworzony został przez Janusza Dudara, gitarzystę i wokalistę Brygady, której to celem jest promowanie unikalnego
stylu muzycznego opartego na pieśniach ludowych naszych
przodków w nowoczesnych aranżacjach.
Archiwum
Początek działalności zespołu to rok 1993. W tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Inspiracje muzyczne to The Beatles, Brekaut, Oddział Zamknięty, Czerwone Gitary, DŻEM.

Głos Białowieży

Trzecia edycja okazałą się kolejną udaną imprezą
Gminy Białowieża. Nawet deszcz, który spadł późnym popołudniem nie zakłócił jej przebiegu ani nie zepsuł radosnej
i przyjaznej atmosfery na stadionie gminnym.
Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku Król Jagiełło ze swoją
świtą ponownie zawita w Gminy Białowieża.
Wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujmy.
/Motyw historyczny/:
Widowisko kulturalno- historyczno- rozrywkowo- rekreacyjne zorganizowane po raz drugi w 2010 z okazji
600–lecia zwycięstwa króla Władysława Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim, upamiętniające przygotowania do Bitwy
pod Grunwaldem. Zainspirowane wpsami z roku 1409 skąd
pochodzi najstarszy zapis kronikarski dotyczący polowania
w Puszczy Białowieskiej.
Sporządzone przez Jana Długosza Roczniki, czyli
kroniki sławnego Królestwa Polskiego opisują ogromne łowy
jakie odbyły się przed bitwą pod Grunwaldem: Mięso upolowanych zwierząt było solone, wędzone i na wiosnę 1410 roku
spławiane w ogromnych bekach Narwią, Bugiem i Wisłą aż do
Płocka, Polowanie trwało 8 dni, w okolicach rzeki Leśnej
i miało wielkie znaczenie. Gromadzono na nich zapasy były
niezbędne podczas nadciągającej wojny. Zjazdy rycerzy na
polowania i turnieje rycerskie czynione dla: zabezpieczenia
w prowiant na czas wojny, ćwiczeń podnoszących sprawność
oręża oraz dla pokrzepienia duszy wojów i poddanych to motyw przewodni wydarzenia.

•

Całą imprezę poprowadził znany i ceniony aktor Dariusz Kordek.

Anetta Andrzejuk

Wizyta delegacji z Francji
W dniach 16-20 września Uniwersytet Powszechny w Teremiskach gościł grupę z Deux Sèrves, którzy m.in. od 30 lat
organizują Międzynarodowy Festiwal Filmów Ornitologicznych w Menigoute.
Goście z Francji przyjechali do Teremisek, by kontynuować rozmowy o współpracy rozpoczęte w zeszłym roku
podczas wizyty zespołu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia
na ich festiwalu. Teraz była okazję żeby zaprezentować działania Fundacji i Uniwersytetu oraz plany. Katarzyna Winiarska
opowiedziała o prowadzonych przez Fundację programach
edukacyjnych i Teatrze podczas spotkania w sali teatru w stodole, Paweł Winiarski o Białowieskiej Pracowni Społecznej
i raporcie z badań Białowieży oraz Danuta Kuroń, prezes Fundacji o planach na przyszłość.
Poza tym przygotowany przez Fundację program polegał przede wszystkim na przedstawieniu gościom Białowieży
od strony działających tu instytucji i ludzi. Odwiedziliśmy
wspólnie Ośrodek Edukacji Leśnej Jagielońskie, gdzie o pracy
Nadleśnictwa Białowieża opowiadał Wojciech Antczak, Technikum Leśne, w którym przyjęła nas dyrektor Anna Kulbacka,
Pensjonat Wejmutka – Białowieska Akademia Bioróżnorodności, w której rozmawialiśmy z Olimpią Pabian.
O kontrowersjach wokół ochrony Przyrody Puszczy
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Białowieskiej opowiadał gościom w kawiarni Walizka Wojciech Sobociński a działania Polskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków zreferował, m.in. na moście na naturalizowanej obecnie przez PTOP Narewce, Jarosław Chyra.
Grupa miała również spotkania z instytucjami, z którymi współpracowała już w czasie wcześniejszych pobytów
w Białowieży - z samorządem (na którym obecny był wójt
Białowieży oraz przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Wołkowycki) i z Białowieskim Parkiem Narodowym. Goście
spotkali się z dyrektorem Parku Mirosławem Stepaniukiem,
zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN z kustosz Muzeum Ewą Moroz -Keczyńską, Rezerwat Pokazowy z nadleśniczym Rezerwatu Hodowlanego Żubrów Jerzym
Dackiewiczem oraz Rezerwat Ścisły z Anną Gierasimiuk.
Krótki objazd po najważniejszych miejscach Białowieży z opowieścią o historii i kulturze Białowieży, który poprowadził Paweł Winiarski, dopełnił programu wizyty.
W czasie rozmów w siedzibie Uniwersytetu w Teremiskach
czy na ognisku w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagelońskie była
okazja do spotkań też z innymi osobami, m.in. znaną Francuzom z wystawy w Menigoute Basią Bańką.
Od zeszłego roku przy współpracy z Departamentem
Deux Serves z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia ściśle
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działa Jarek Chyra oraz Stowarzyszenie Deux-Sèvres – Re- stauracji Stoczek za wsparcie.
gion Biała Podlaska, którzy współorganizowali pobyt grupy
francuskiej w Białowieży. Fundacja dziękuje wszytkim partnerom współorganizującym pobyt grupy w Białowieży orz Re-
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Katarzyna Winiarska

TEATR W TEREMISKACH

Dorota Miśkiewicz śpiewa Tuwima
Dorota Miśkiewicz - znana wokalistka jazzowa wraz z niezwykłym zespołem Kwadrofonik, jedynym w Polsce kwartetem złożonym z dwóch duetów: fortepianowego i
perkusyjnego wystąpili wśród ogromu publiczności zgromadzonej w sali i ogrodzie wokół teatru w Teremiskach
w ramach obchodów ogólnopolskiego Roku Witolda Lutosławskiego organizowanego w Białowieży przez Fundację
Edukacyjną Jacka Kuronia.

N

a teremiszczańskiej scenie fortepian gościł już
cztery razy, nigdy jednak nie było ich dwu na raz i w towarzystwie tylu innych instrumentów - mówiła otwierając koncert
Katarzyna Winiarska. Występy Kwadrofonika to nie tylko
dawka oszałamiającej muzyki, ale i arcyciekawe przeżycie wizualne. Dwójka perkusistów: małżeństwo Magdalena Kordylasińska i Miłosz Pękala wędrują od jednego instrumentu do
drugiego, czasem grając na kilku jednocześnie, sprawiają wrażenie, że w muzykę wpisane mają również swoje kroki między kolejnymi instrumentami, których mają kilkadziesiąt.
Poza dominującą marimbą, dłuższą nawet od fortepianu i niewiele ustępującym jej wibrafonem muzycy grają m.in. na afrykańskich bębnach, talerzach,muszelkach, drewnianym
pudełku, trójkącie, misach tybetańskich i werblach. Pianiści:
Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik, również wykraczają poza nasze standardowe myślenie o graniu na fortepianie, zagłębiając
się co i raz w ich wnętrza, by grać bezpośrednio na strunach.
W takim niezwykłym instrumentarium muzycy wraz
z Dorotą Miśkiewicz dokonali nowego opracowania utworów
Lutosławskiego pisanych do wierszy Juliana Tuwima, którego
rok również teraz obchodzimy. Wysłuchaliśmy "Idzie Grześ

przez wieś", "Trudny rachunek" - o niemogących policzyć się
kaczuszkach, "O Panu Tralalińskim", "Kotka"- wykonanego
przez wokalistkę z czułością, nostalgicznego utworu "Rok
i bieda", "Ptasie plotki" oraz pełnego żaru "Tańca", do którego dołączyła nawet strachliwa miotła. W drugiej części koncertu, gdy Dorota Miśkiewicz zasiadła wśród publiczności,
Kwadrofonik zaprezentował dwa utwory ludowe wykorzystujące archiwalne nagrania wiejskich śpiewaczek "Któż tam po
kómorze" i "W kościele byli" wykorzystując poza własnymi
instrumentami sampler oraz dwa utwory inspirowane muzyką
tradycyjną i mazurkami Chopina, które są częścią szerszego
projektu jaki zespół zrealizował w ramach Roku Chopinowskiego.
Publiczność zgotowała artystom owację na stojąco,
w której wyniku Kwadrofonik z Dorotą Miśkiewicz wykonali
jeszcze jeden z utworów z tandemu Lutosławski-Tuwim pt.
"Rzeczka" oraz powtórzyli utwór "Taniec". Trzeci bis złożyli
na ręce prezes Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia - Danuty
Kuroń grając i śpiewając jej sto lat z okazji obchodzonych
dzień wcześniej urodzin.
Całość wydarzenia filmowała francusko-niemiecka
Telewizja Arte, która przygotowuje serial Odkrywamy Polskę, w którym uwiecznione zostanie również działanie Uniwersytetu i Teatru w Teremiskach.
Koncert sfinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski
2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz środków Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
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Białowieża Czyta Dzieciom w nowym roku szkolnym
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w przedszkolu robi się dla innych”. Drogą do akceptacji przez innych i co
ponownie Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia rusza najważniejsze do samoakceptacji stały się ich talenty – muzyz programem Białowieża Czyta Dzieciom.
ka i pyszne naleśniki. Obejrzawszy wszystkie przyniesione
książki, nie tylko do czytania, ale też do oglądania, jak „Mysi
września Katarzyna Winiarska i Paweł Winiarscy, Domek” Kariny Schaapman, który dzieci wyrywały sobie
animatorzy programu czytali dzieciom pozycje z nowej paczki z rąk, i do dotykania, jak „Czarna książka kolorów” Meneny
książek, która zasiliła przedszkolną biblioteczkę. Paczka jest Kottin (o tym jak postrzegają kolory niewidomi) starszaki
darem Fundacji Dziecko i Kultura (efekt akcji Dzielę się zgodnie wybrały do czytania książkę o.....psiej kupie.
Książkami), która już po raz kolejny wspiera białowieskie
Książka koreańskiego autora Kwon Jeong- saenga
dzieci literaturą.
„Psia kupa” to piękna opowieść o samotności, odrzuceniu
Starszaki zanurzyły się w „paskudnych” historiach – i w końcu o wielkiej przenikającej miłości, której efektem jest
najpierw wysłuchały opowieści o zwierzętach uznawanych za piękny kwiat. Książka wydawana jest na całym świecie, na jej
obrzydliwe – szczurze, ropusze, hienie i nietoperzu (Wolf El- podstawie nakręcono także film animowany. Doceniają ją hibruch ”Straszna piątka” - mądrej historii o tym, że nie ważne storycy, którzy traktują ją jako alegorię losów uciskanych najak się wygląda, ale jakim się jest i, jak powiedziała hiena „co rodów. Ze względu na „głęboką wartość ekologiczną”
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polecają ją ekologowie. Filozofowie rozważają na jej podstawie problem istnienia i wartości.
Maluszki z kolei wysłuchały historii o małym słoniątku, nierozumianym przez wielkie słonie w dżungli, które ruszyło w długą podróż na poszukiwanie zrozumienia, by
odnaleźć je w stadzie innych ...porcelanowych słoników
w sklepiku z bibelotami (Adam Jaromir „Słoniątko”). Uwagę
najmłodszych przyciągnęła też obrazkowa i interaktywna książeczka Erica Carle „Bardzo głodna gąsienica”, o gąsienicy,
która po wielkim obżarstwie i odpoczynku w kokonie przerodziła się w pięknego motyla.
W kolejnym tygodniu „Buch jak gorąco, puff jak gorąco, uff jak gorąco” – puchały i buchały maluchy podczas czytania z Beatą Fudalej, aktorką Teatru Narodowego
w Warszawie. Po udźwiękowieniu w ten sposób wspólnie „Lokomotywy” Tuwima, który dwa dni wcześniej „obchodził”
119 urodziny, dzieci zilustrowały też wspólnie z aktorką kolejny jego utwór - „Rzepkę”. Starszaki natomiast wysłuchały
z zadziwiającą uwagą tłumaczonego przez Tuwima utworu
Puszkina „O Rybaku i złotej rybce”, po którym mały Łukasz
słusznie zauważył, że rybak mógł przecież poprosić rybkę
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o lepszą żonę. A na pytanie o co sami poprosiliby złotą rybkę,
najpiękniejszą odpowiedzią było: „o to, żebym zawsze miał
marzenia”.
Opowiadania z tomu „Śpiewająca lipka. Bajki Słowian Zachodnich” czytała z kolei dzieciom 23 września Joanna Charkiewicz, wychowawczyni z Domu Dziecka
w Białowieży i mama przedszkolaków bliźniaków Marty
i Łukasza. Tomik, zawierający ponad 60 utworów pochodzących z ziem polskich, czeskich, łużyckich, słowackich, mających swoje korzenie w regionalnej tradycji i ludowej
mądrości, był bestsellerem w dzieciństwie lektorki, a teraz
wznowiony przez wydawnictwo Media i Rodzina czaruje kolejne pokolenie. Dzieci wysłuchały dwóch opowieści: słowackiej „O dwunastu miesiącach” i czeskiej „Mądre
rozwiązanie”.
Przypominamy, że każdy może wziąć udział w programie. Można zapisywać się na listę wywieszoną w przedszkolu lub mejlem: katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy!

•
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Dzieci są najważniejsze
Z Wiolettą Januszkiewicz, nową dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży,
rozmawia Mateusz Gutowski
Głos Białowieży: Nie bała się Pani podjąć takiego zadania jak
kierowanie szkołą?
Wioletta Januszkiewicz: Oczywiście, że obawy były. Zarządzanie tak dużą jednostką to trudna sprawa. W szczególności
jeśli zwrócimy uwagę na sytuację finansową, która jest bardzo
ciężka. Jak wiadomo subwencja oświatowa nie pokrywa w całości potrzeb finansowych szkoły, choć teoretycznie tak powinno być. Gmina Białowieża jest jedną z biedniejszych w naszym
regionie. Ale kto nie podejmuje wyzwań, ten nie wygrywa
i właśnie z taką myślą przystępowałam do konkursu.
Głos Białowieży: Jakie będą Pani priorytetowe zadania?
Wioletta Januszkiewicz: Oczywiście zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki naszym uczniom, bo to oni są
w szkole najważniejsze. Chciałabym również, aby powstała
fundacja, która będzie wspierać naszą placówkę. Już teraz staram się szukać sponsorów, którzy na stałe mogliby nas wspomagać. Chcę też nadać imię szkole i zakupić sztandar.
Zamierzam też podjąć działania, aby jak największa liczba
dzieci uczęszczała na język białoruski. Już widać tego efekty,
bo od pierwszego września wpływają nowe podania. Oczywiście nie można zapominać o współpracy z rodzicami, chciałbym ich jeszcze bardziej zaangażować w życie szkoły.
Głos Białowieży: Kogo imieniem chciałaby Pani nazwać szkolę?
Wioletta Januszkiewicz: Na razie nie chcę tego ujawniać.
Mogę jedynie powiedzieć, że byłaby to osoba przez wiele lat
związana z naszą miejscowością, o dużym autorytecie, poważany w całym kraju naukowiec.
Głos Białowieży: Na początku rozmowy mówiła Pani o finan-

sach. Czy ma Pani już jakiś plan oszczędnościowy?
Wioletta Januszkiewicz: Cóż oszczędności trzeba niestety
szukać. Chciałabym, żeby w pierwszej kolejności były to takie,
które nie będą miały negatywnych skutków społecznych. Czyli
mówiąc prościej- nie będą to zwolnienia. Takich szukam. Są
to między innymi zmiana dostawcy prądu, rezygnacja z zakupu drogich środków czystości na rzecz tańszych czy choćby
rezygnacja z niepotrzebnych usług, za które dotychczas płaciliśmy. Wydaje mi się, że możemy również zwiększyć nasze dochody, poprzez odpowiednią reklamę. Dysponujemy przecież
doskonałą bazą dla grup turystycznych. Mamy świetnie wyposażoną stołówkę i kuchnię, piękną salę gimnastyczną. Trzeba
to tylko lepiej rozgłosić, w szczególności, że możemy być konkurencyjni cenowo. Myślę też o usługach cateringowych. Innym aspektem jest to, że na niektóre rzeczy po prostu musimy
znaleźć pieniądze. Mowa tu choć by o przeciekającym dachu
sali gimnastycznej. Prędzej czy później trzeba go naprawić
i wydaje mi się, że czym szybciej to się stanie, tym będzie tańsze. Tak jak mówiłam, liczę tu również na wsparcie białowieskich przedsiębiorców.
Głos Białowieży: Dziękuje za rozmowę.

Głos Białowieży znajdą Państwo również na portalu www.bialowieza.pl
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Udany start lekkoatletów Technikum Leśnego w Białowieży
17 września 2013 r. w Zespole Szkół
Rolniczych w Czartajewie odbyły się
Mistrzostwa Województwa Juniorów
Młodszych szkół zrzeszonych w LZS.
W gronie 11 szkół uczestniczących
w zawodach nasi uczniowie spisali się
rewelacyjnie zajmując zdecydowanie
pierwsze miejsce w kategorii chłopców.

N

aszą szkołę reprezentowali
Juszczuk Michał, Mikiciuk Radosław,
Niemyjski Sebastian, Jedrzejczyk Wiktor, Anzulewicz Tomasz, Skupiński Michał, Grzegorczyk Damian, Kondracki
Mateusz, Małanowski Wojciech, Kmita
Karol, Mroczkowski Mateusz, Jabłoński

Turniej piłki siatkowej-Memoriał im. Rafała Gontara
Dnia 25.09.2013 w Technikum Leśnym
odbył się IV memoriał śp. Rafała Gontara.
Rafał był uczniem naszej szkoły
zginął tragicznie w 2009 roku. Był postrzegany jako niezwykle koleżeński,
otwarty, sympatyczny kolega i uczeń. Reprezentował szkołę w piłce siatkowej,
grał również w drużynie białowieskiejIII liga. Jego ulubiona pozycja na boisku
to rozegranie. Koledzy z drużyny, trener,
Dyrekcja Technikum Leśnego postanowiła pamiętać o Rafale organizując coroczny turniej jego imienia.
Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze, dostarczyły dużo pozytywnych emocji, mecze wyrównane,
zacięte stały na dobrym poziomie.
Końcowe wyniki turnieju:
I miejsce- ,,Żubr” Białowieża
II miejsce- ZSZ Hajnówka

Piłkarskie emocje w
Białowieży

Karol. Ta ekipa zyskała łącznie 91
punktów wyprzedzając tak renomowane
szkoły jak II LO Bielsk Podlaski 70
punktów i ZSR Różanystok 45 punktów
– punktowali zawodnicy, którzy zajmowali miejsca od 1 do 8 w poszczególnych konkurencjach.
Ciekawsze miejsca uczniów TL Białowieża: Juszczuk Michał 1 miejsce w skoku w dal, 2 miejsce w biegu na 100m,
Grzegorczyk Damian 1 miejsce w trójskoku, 3 miejsce w skoku w dal, Skupiński Michał 2 miejsce w biegu na 110m
przez płotki, Niemyjski Sebastian 2 miejsce w biegu na 100m, Kmita Karol 3
miejsce w rzucie dyskiem, Sankowski
Dawid 4 miejsce w biegu na 100m

i 400m, Kondracki Mateusz 5 miejsce
w pchnięciu kulą, Małanowski Wojciech
4 miejsce w rzucie dyskiem,
W sztafecie 4x100m 1 miejsce (Juszcuk
M. Niemyjski S. Mikiciuk R. Sankowski D.)
Jedyna dziewczyna, która reprezentowała naszą szkołę Aleksandra
Śledziewska zajęła 3 miejsce w pchnięciu kulą i 5 miejsce w rzucie dyskiem.
Mimo fatalnej pogody – padający deszcz, humory dopisywały bo nic
tak nie buduje dobrej atmosfery jak udane starty.

III miejsce- Czerwony Dwór (miejscowoć z której pochodził Rafał)
IV miejsce- TL Białowieża
Nagrody indywidualne zdobyli:
Artur Polanowski- Czerwony Dwór –
najwszechstronniejszy zawodnik,
Tomasz Androsiuk - ,,Żubr Białowieżanajlepszy rozgrywający,
Damian Fiszer- TL Białowieża- najlepszy atakujący,
Jakub Wiśniewski- ZSZ Hajnówka- najlepszy obrońca.
Sponsorzy turnieju: rodzina
Rafała Gontara, Technikum Leśne Białowieża, klub sportowy LUKS,,ŻUBR”
TL Białowieża, Nadleśnictwo Czerwony
Dwór.
Zawody przebiegały sprawnie,
bez kontuzji; drużyny zadowolone z idei
jaką przyświecała tym rozgrywkom, rozstały się z przeświadczeniem, że spotkamy się za rok na V już memoriale.

Organizatorzy przyznali również wyróżnienia indywidualne: najlepszy
strzelec Daniel Olesiuk (OSP Hajnówka, dziewięć bramek), najlepszy bramkarz Łukasz Romańczuk (KPPSP
w Hajnówce), najlepszy obrońca Piotr
Orzechowski (OSP Białowieża), najlepszy zawodnik Grzegorz Siemieniuk
(OSP Malinniki).
Zawody mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Partnerami wydarzenia były:
Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd
Gminy w Białowieży, Białowieski
Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, Technikum Leśne w Białowieży, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży, Przewodniczący
Rady Gminy Białowieża, koło PO
w Białowieży oraz Zarząd PO w Powiecie Hajnowskim.
Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. OSP Malinniki. 2. KPPSP Hajnówka, 3. OSP Hajnówka, 4. OSP
Białowieża, 5. OSP Nowe Piekuty, 6.
OSP Siemianówka, 7. OSP Kolnica, 8.
OSP Drohiczyn.
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Wojciech Gutowski

pięcioosobowej dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ostatecznie, tak jak w roku poW minioną sobotę na stadionie gminnym w Białowieży odbył się III Pu- przednim, największymi umiejętnościachar Prezesa OSP w piłce nożnej mi wykazali się strażacy z Malinnik.
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