Szanowni Pa stwo…
Przed nami czas szczególny
- wi ta Bo ego Narodzenia.
Z tej niepowtarzalnej okazji prosimy przyj moc
najserdeczniejszych ycze .
Aby te wi ta up yn y w zdrowiu, rado ci i cieple
rodzinnym, a nadchodz cy Nowy Rok by pe en
sukcesów w yciu osobistym jak i zawodowym.

Temat numeru: yczenia do ministra

W ostatnich tygodniach mia a miejsce zmiana ministra rodowiska. Marcina Korolca zast pi Maciej Grabowski, by y wiceminister finansów.
Postanowili my zapyta samorz dowców z regionu Puszczy Bia owieskiej, czego oczekuj od nowego szefa resortu rodowiska.
Wi cej przeczytaja Pa stwo na stronie 8.

Drodzy Czytelnicy
W tym numerze polecam szczególnie relacj z sesji rady gminny, na której
zajmowano si sprawami bardzo wa nymi dla naszej spo eczno ci. Nasi radni dobrze si do niej przygotowali, zadaj c du o szczegó owych pyta . Warto na ten materia po wi ci troch czasu, aby dok adnie go zanalizowa . Radz tak e dobrze
zapozna si z odpowiedziami przedstawiciela Bia owieskiego Parku Narodowego.
Cz
z nich mo e naprawd wprawi w os upienie. Szczególnie polecam t o mo liwo ci zakazu ruchu samochodowego. Dla mnie osobi cie- cytat roku.
Mi informacj otrzymali my z Urz du Marsza kowskiego Województwa Podlaskiego. W nast pnym roku b dzie doko czony remont drogi HajnówkaBia owie a. Tutaj ogromne podzi kowania nale si marsza kowi województwa
Jaros awowi Dworza skiemu oraz dyrektorowi Podlaskiego Zarz du Dróg Wojewódzkich Józefowi Sulimie. Nie bez przesady b dzie stwierdzenie, e na ten remont czekali my ponad 20 lat. Dobrze, e obecne w adze województwa
doprowadzi y do tego, e b dzie on przeprowadzony.
Natomiast z okazji zbli aj cych si wi t Bo ego Narodzenia oraz Nowego
Roku, chcia bym wszystkim Pa stwu yczy radosnych, spokojnych i rodzinnych
wi t, udanej zabawy sylwestrowej oraz wszystkiego najlepszego w 2014 roku.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Gutowski

Bia owieski O rodek Kultury
oferuje mo liwo wynaj cia wiat
ogniskowych znajduj cych si 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

By y owczy oczyszczony z zarzutów
Uniewinnieniem zako czy a si sprawa by ego owczego Nadle nictwa Biaowie a. Tomasz Werkowski by
oskar ony o naruszenie zakazu obwi zuj cego w rezerwatach przyrody.

P

rzypomnijmy- ca a sprawa
zacz a si 31 grudnia ubieg ego roku.
Doktor Nuria Selva z Instytutu Ochrony
Przyrody Polskiej Akademii Nauk na terenie Lasy Naturalne Puszczy Bia owieskiej natrafi a na lady wskazuj ce
wed ug niej na nielegalne polowanie na
ani . Wszystko dzia o si w oddziale
311w wiartce. A po zachodniej stronie
tzw. Drogi Ko cielnej, czyli na chronionym terenie Puszczy Bia owieskiej. Sprawa zosta a zg oszona na policj , która
jeszcze tego samego dnia zabezpieczy a
lady.

W sprawie nielegalnego polowania zg oszonego przez badaczk hajnowska prokuratura w ogóle odmówi a dochodzenia
w zwi zku z brakiem znamion czynu zabronionego.
Sprawa, która zako czy a si
w pa dzierniku dotyczy a nielegalnego
wej cia na teren rezerwatu.
- Wniosek o ukaranie z o y a Komenda
Powiatowa Policji w Hajnówce, a ca
spraw zg osi do niej Adam Bohdan
z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot –
mówi Tomasz Werkowski. – Oczywicie, e ciesz si z takiego wyroku.
W mediach pojawi o si mnóstwo
k amstw na temat tego wydarzenia. Sam
ponios em za ni konsekwencje s u bowe. Jak si okaza o nies usznie. Jest to
dla mnie tym bardziej przykre, bo zarówno Nuria Selva, jak i Adam Wajrak byli

moimi przyjació mi. S d w sentencji
wyroku potwierdzi , e nie tylko mia em
prawo, ale wr cz obowi zek wej na
teren rezerwatu.
By ego owczego zapytali my
równie czy nie uwa a, e ca y ten ci g
wydarze by po prostu nagonk na jego
osob .
- Mog o tak by , ale trudno to b dzie
udowodni – odpowiada. – Nie chodzi
tu tylko o zdarzenie z grudnia. Wszyscy
wiemy jak blokowane s przez organizacje pozarz dowe polowania w czasie
rykowiska. Tu moim zdaniem dochodzio i dochodzi do rzeczy bardzo niebezpiecznych, a ja moimi dzia aniami na
pewno nie przysporzy em sobie przyjació .

•

Mateusz Gutowski

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Gminy
Informacje Wójta Gminy z pracy mi dzysesyjnej
Wójt poinformowa , i zako czona zosta a przebudowa ulicy Centura w ramach,
której
zosta a
wykonana
nawierzchnia z polbruku. Koszt inwestycji pokryto z nast puj cych róde : dofinansowanie z ,,Schetynówki” oraz 25%
inwestycji pokry y Lasy Pa stwowe. S u-

py które zosta y przy drodze b d uprz tni te w pó niejszym terminie. Zosta
z o ony wniosek na remont ulicy . Poinformowa równie , e s plany, aby ca a
Puszcza Bia owieska stanowi a wiatowe dziedzictwo ludzko ci UNESCO.
Czy z tego tytu u Gmina Bia owie a b -

dzie mia a korzy ci czy te straty o tak
informacj nale a oby si zwróci do
Dyrektora BPN.
Nast pnie przedstawi wszystkim zebranym now Dyrektor Zespo u Szkolno–Przedszkolnego Pani
Wiolett
Januszkiewicz.

Plan Ochrony BPN i Plan Zada Ochronnych dla BPN
Przewodnicz cy Komisji Ochrony rodowiska poinformowa , i na wspólnym
posiedzeniu z Komisj Planowania wypracowano nast puj ce wnioski:
Plan Ochronny BPN
W planie nie zosta y uwzgl dnione postulaty Rady Gminy Bia owie a z roku
2010 w zwi zku z powy szym Komisja
wnosi o j cie w Planie nast puj cych
zmian:
1). Zezwoli na zabudow mieszkaln
na pó noc od granicy ulicy Kamienne Bagno na odleg o do 100 m (odleg o
od ulicy do Obszaru cis ego BPN wynosi 1650 m).

2). Usun zapis organizacji przej cia
granicznego z Bia orusi jako przej cia
tylko rowerowo-pieszego (nale y patrze przysz o ciowo i przewidzie mo liwo poruszania si pojazdami takimi
jak pojazdy elektryczne).
3). Zezwoli na organizacj sp ywów kajakowych rzek Narewka.
4). Nie rozszerza otuliny Bia owieskiego Parku Narodowego o nowe obszary
Polany Bia owieskiej i Pogorzelskiej
(str. 46 pkt 6 Planu) co gwarantowane
jest w porozumieniu z dnia 4 lipca 1996
roku zawartego mi dzy Ministrem
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa Stanis awem elichowskim,
Wojewod
Bia ostockim

Andrzejem Gajewskim a Gminami tj.:
§ 2 Z projektowanej otuliny Bia owieskiego Parku Narodowego zostan wyczone nast puj ce obszary: Polana
Masiewo, Polana Bia owie a, grunty
wsi Pogorzelce oraz grunty Lasów Pa stwowych oddzia y: 473, 474, 475,
cz
oddzia ów 449, 450, 451 le ce na
po udnie od szosy Hajnówka – Bia owie a Nadle nictwa Bia owie a i oddzia 80 Nadle nictwa Browsk.
Radny T. Werkowski zwróci si z zapytaniem do Dyrektora BPN: „dlaczego
BPN wchodzi w kompetencje gminy?
Ustala 100 m zabudowy od takich ulic
jak Po udniowa, Polna, które to nie granicz z parkiem oraz dlaczego Park Na-

rodowy chce mie wp yw na charakter
przej cia granicznego? Dlatego te s
obawy mieszka ców Bia owie y o to poszerzenie Bia owieskiego Parku Narodowego na ca o Puszczy. Mo e doj do
takiej sytuacji, i Dyrektor BPN b dzie
organem nadrz dnym i organy takie jak
Rada Gminy i Wójt nie b d mia y racji
bytu”.
Radny W. Gutowski zaproponowa
o zmian odleg o ci zasi gu zabudowy
przy ulicy Kamienne Bagno do 200 m
uzasadniaj c, i dawniej na tej granicy
kiedy mieszka pan Milko oraz przed
wojn znajdowa y si tam baraki.
Radny K. Zamojski zaproponowa , aby
we wnioskach uj zapis ze stanowiska
z 2010 roku tj. ,,to co Park zapisuje poza
swoim terenem BPN w planie ochrony
jest tylko zaleceniem. My jako spo eczno lokalna mamy prawo do rozwoju,
jest to zapewnione w Konwencji Europejskiej, w Konwencji ONZ, zawiera si to
w prawie ludno ci miejscowej do funkcjonowania i rozwoju, jak równie do ycia w sposób cywilizowany”.
Radny W. Gutowski w uzupe nieniu
do poprzedniej wypowiedzi powiedzia :
,,w odniesieniu do zabudowy polany troch jest to cyniczne i niezgodne z Konstytucj (brak równo ci wobec prawa).
Osoby prominentne tj. Pan W. Pan J.
Pan K. Pan G. wybudowa y domy przy
cianie Parku Narodowego. Dlaczego inni nie mog budowa w tych okolicach
i w czym oni s gorsi oraz czemu ma to
s u y ?”.
Radny W. Ma achowski powiedzia , i :
,,jeszcze tak niedawno, jak si wychodzio za Kamienne Bagno to by y pola
uprawne. Co by si sta o teraz, gdyby
kto si znalaz i powiedzia – a ja chc
wróci do roli. A mo e kto wróci i co?
B dzie si ogranicza o? Czy rolnictwo to
jest co z ego? Czy nawet ten las, który
jest lasem prywatnym. Dlaczego Bia owieski Park Narodowy ma decydowa
o tym, tak daleko poza otulin ? Cz
osób, która ma dzia ki prywatne dawno
chcia aby si pobudowa , ale nie mo e.
A gdzie ma si budowa ? Na Bia oru
ma wyjecha , bo bli ej i mo e nie ma
tam takich ogranicze . Na ca ej trasie
Pogorzelce – Teremiski te s ograniczenia. Ludzie nie chc st d si wyprowadza , ale ycie b dzie zmusza o. Chyba,
e to jest cel dzia ania parku. Bo ja tak
to odbieram, eby ograniczy do mini-

mum t Bia owie , eby ta Bia owie a
wymar a”.
Nast pnie zwróci si z zapytaniem do
Pani Dyrektor Zespo u Szkolno – Przedszkolnego: „Ile dzieci posz o do pierwszej klasy (odp. 11 dzieci)”. Poruszy
równie sytuacj materialn mieszka ców – du o osób pobiera zasi ki
w GOPS z uwagi na brak pracy, na zakazy (w tym zakaz budowania na w asnym
gruncie, które by o przekazywane z pokolenia na pokolenie).
W dalszej swej wypowiedzi: ,,naj atwiej
gospodarzy cudz w asno ci , nie ponosz c z tego tytu u adnych nak adów finansowych oraz konsekwencji. Prosz
si zastanowi co b dzie za 100 – 200
lat. miem twierdzi , e b dzie le”.
Radny I. Glad z o y nast puj c propozycj - nale y sprawdzi co zosta o zapisane podczas przekazywania otuliny
Bia owieskiemu Parkowi Narodowemu
i czy strony wywi zuj si z tych przepisów.
Radny W. Gutowski w odniesieniu do
otuliny powiedzia , i ogrodzenie jest
nieszczelne, brama jest otwierana, aby
zwierzyna mog a wyj na polan i wyrz dza szkody.
Radny W. Ma achowski zwróci uwag
na zapis dotycz cy ograniczenia wjazdu
pojazdów konnych z uwagi na przenoszenie obcych odmian nasion. W zwi zku
z powy szym zwróci si z zapytaniem
do Dyrektora BPN sk d jest brane siano
dla ubrów?
Po wys uchaniu uwag radnych g os zabra Przewodnicz cy Rady Gminy i powiedzia ,
e nie zgadza si
ze
stanowiskiem radnego K. Zamojskiego, poniewa : ,,je eli w Planie Ochrony
BPN Minister zatwierdzi postulaty czy
te zalecenia do studiów i planu zagospodarowania przestrzennego wówczas jest
to dla rady w a ciwej wi ce. Musimy
to przepisa z dobrodziejstwem wszystkich co tam zosta o zapisane i nie mo e
by inaczej. Teraz musimy uzasadni
wszystkie nasze oczekiwania i przekaza
Panu Ministrowi wraz z porozumieniem
zawartym w 1996 roku”.
Plan Zada Ochronnych dla BPN
Nast pnie Przewodnicz cy Rady Gminy poinformowa , i priorytetow spraw jest zaj cie stanowiska w sprawie
Planu Zada Ochronnych dla BPN.
W przypadku Planu Ochrony BPN mo -

na stanowisko prze o y na nast pny
termin.
Pytania i uwagi – dyskusja:
Przewodnicz cy Rady W. Wo kowycki
zwróci uwag na nast puj ce zapisy:
1). Zapis ,,obszar BPN jest niewystarczaj cy dla zwierzyny ( wilka, rysia, ubra) w zwi zku z powy szym zaleca si
korytarze ekologiczne”. Zdaniem Przewodnicz cego jest, i utworzenie korytarzy przy ulicy Kamienne Bagno jest
niezrozumia e gdy :
- odleg o od ulicy w stron Rezerwatu
jest oko o 1650 m,
- nasz postulat, a eby teren przyleg y do
ulicy Kamienne Bagno, który w stosunku do powierzchni gminy wynosi 0,07%
by w czony pod zabudow , gdy nie
wa y na przepustowo ci korytarza ekologicznego.
2). Zapis ,,zaniechanie tradycyjnego
krajobrazu”. Zdaniem Przewodnicz cego jest, e w obecnych czasach ludzie
chc y nowocze nie co przynosi tym
samym skutki dla krajobrazu.
3). Zapis dotycz cy zanieczyszczenia
powietrza ,,propagowanie w rejonie niskoemisyjnych róde ciep a oraz wykorzystanie
energii
ze
róde
odnawialnych”. Przewodnicz cy zaproponowa dopisa wspieranie, wspomaganie. Taki zapis b dzie furtk na
pozyskanie dodatkowych rodków finansowych.
Wyja nie udzieli Aleksander Bo bot
Z-ca Dyrektora BPN: ,,To nie Rada
Naukowa zarz dza parkiem. Zapisy Planu Ochrony BPN wynikaj wprost –
z potrzeb okre lonych przez ekspertów
je li chodzi o ochron Bia owieskiego
Parku Narodowego. Tworzenie planu
jest obowi zkiem Dyrektora BPN. Ma
oceni wszystkie zagro enia istniej ce,
potencjalne, a tak e zewn trze i wewn trzne. Likwidacja zagro e mo e
si ga bardzo daleko (w granicach parku i poza). Je eli eksperci, Dyrektor
BPN stwierdz , e istniej elementy, które mog powodowa nawet potencjalne
zagro enia wówczas jego obowi zkiem
jest to uwzgl dni w Planie Ochrony
BPN. Oczywi cie jest to projekt, który
b dzie jeszcze raz przekazany radzie do
zaopiniowania. W obecnej chwili plan
jest analizowany przez Departament
Ochrony Przyrody i Le nictwa i Departament Prawny i dlatego s pewne modyfikacje zapisów. Zapis dotycz cy

propagowanie niskoemisyjnych róde zosta zmodyfikowany przez Departament
Prawny. Poprzednia wersja mia a zapis
wspieranie co skutkowa o zapewnieniem
rodków przez BPN na wspieranie. Kwestia otuliny w ród Rady Gminy i mieszka ców budzi najwi ksze obawy. Nale y
zwróci uwag , i BPN przez wiele lat
funkcjonuje bez formalnej otuliny wokó
granic. Z punktu widzenia zagro enia
dla BPN otulina jest bardzo istotna –
granica pomi dzy terenami zurbanizowanymi a Parkiem Narodowym. I od strony
Masiewa i od strony Bia owie y park nie
ma otuliny. Czym jest otulina? Jest narz dziem dla Dyrektora Parku Narodowego, eby w sytuacji podejmowania
dzia a – tak na prywatnych gruntach,
które s innej w asno ci mo e wypowiedzie swoje zdanie na ten temat. W sytuacji braku otuliny nie ma podstaw do
tego, eby Dyrektor wypowiada si w jaki sposób. Mo e to trywializuje, ale gdyby przy granicy BPN kto podejmowa
dzia ania na swoim prywatnym gruncie
to w obecnej chwili nie ma rodków formalnych, eby Dyrektor Parku móg podejmowa
jakiekolwiek
dzia ania.
Zgodnie z zapisami w Konstytucji w asno prywatna w pewnych sytuacjach
mo e by ograniczana. Ochrona rodowiska jest jednym z takich elementów, który jest zapisany w Konstytucji. St d ca e
d enie, aby otulin w jaki sposób wokó parku stworzy . Oczywi cie, gdyby
by y ramy prawne, które np. w planie zagospodarowania przestrzennego pozwala yby powiedzie tak: nie ma adnych
zagro e dla terenu Parku Narodowego,

bo wynika to z naszego planu z kierunków rozwoju gminy” to w tym momencie posiadania otuliny staje si mniej
istotne".
Radny J. Dro zwróci si z zapytaniem o jakie zagro enia chodzi?
Pan A. Bo bot wymieni , i jednym z takich zagro e s bariery stworzone
przez cz owieka, które przecinaj szlaki
migracyjne zwierz t. Wyniki telemetrii
ubrów przedstawiaj , i z koszonej otuliny ubry przechodz g boko na po udnie przemieszczaj c si
wzd u
pó nocnej granicy zabudowa usi uj c
znale przej cie na po udnie. W pewnych sytuacjach nast puje konflikt mi dzy
antroprogresj
wywo an
dzia aniem cz owieka, a t przyrod któr my jeste my zobowi zani chroni . Do
planu y jako pierwszy z Parków BPN doczy mapy korytarzy ekologicznych, eby pokaza gdzie wyst puj pewne
miejsca, które mog tworzy konflikty
i gdzie pewne wymogi je li chodzi
o ochron przyrody nale a oby spe ni .
Zapewni , i nikt z osób opracowuj cy
powy szy plan nie mia takiego zamiaru,
eby ograniczy kogo w jego zamierzeniach, aspiracjach i ch ciach rozwoju.
W zwi zku, i s okre lone obowi zki
do realizacji i wymóg do rzetelnego przygotowania dokumentu, który b dzie
przez 20 lat regulowa funkcjonowanie
BPN. W zwi zku, i w przypadku b dnego zapisu nie ma mo liwo ci zmian
w planie zosta uj ty szeroki wachlarz zada .
Radny T. Werkowski zwróci si z zapytaniem czy jest mo liwo udost pnienia

rzeki Narewka do sp ywu kajakowego?
Pan A. Bo bot udzieli odpowiedzi nast puj co: ,,Dyplom Rady Europy dla
Bia owieskiego Parku jest zawieszony ze
wzgl du na wymogi formalne, które polska strona dotychczas nie dope ni a.
W ród rekomendacji Rady Europy jest,
aby rzeka Narewka i Hwo na by a nieudost pniana doturystyki kajakowej”.
Dyrektor BOK M. Gutowski zwróci
si do przedstawiciela BPN nast puj co:
,,Pan mówi , i przy tworzeniu zada dyrekcja i eksperci musz okre li zagroenia i do tych zagro e
nale y
dostosowa zadania. Mam pytanie, czy
to stwarza mo liwo , czy kiedy za ó my nowy dyrektor z innymi ekspertami
stwierdzi, e zagro eniem dla BPN jest
np. ruch samochodowy na terenie Bia owie y – jest teoretycznie taka mo liwo ?”.
Pan A. Bo bot potwierdzi , i taka mo liwo jest.
Uwagi do zada ochrony BPN:
- wprowadzi zapis dotycz cy wsparcia
inicjatywy powstania szlaku narciarskiego, który start planuje si z p tli Parku
Pa acowego.

le cej w sercu Puszczy Bia owieskiej.
W 2014 roku b dzie kolejny
etap remontu drogi Hajnówka-Bia owiea. Przypomnijmy, e w tym roku zmodernizowany zosta
10-kilometrowy
odcinek tej trasy.
- Mog potwierdzi , e w przysz ym roku planujemy doko czenie tych prac –
komentuje dla Kuriera Hajnowskiego
Zbigniew Nikitorowicz, dyrektor gabinetu marsza ka województwa podlaskiego.
Rys. Barbara Ba ka
– Przetarg og osimy ju zim , a remont
kolejnego odcinka drogi chcemy zako czy do ko ca roku.
Droga bez dziur
Nikitorowicz podkre la równie znaczeMieszka cy Bia owie y i ca ego powia- nie tej drogi dla ruchu turystycznego.
tu hajnowskiego doczekaj si w ko - - Wa ne jest dla nas, eby takie regiony
cu dobrego dojazdu do miejscowo ci jak powiat hajnowski mog y pochwali

si dobr infrastruktur –mówi . – Na
pewno tury ci ch tniej b d przyje d a
do miejscowo ci, gdzie nie musz jecha po dziurawych drogach.
Z tych decyzji cieszy si Albert
Litwinowicz, wójt gminy Bia owie a.
- To bardzo dobra wiadomo –- komentuje. – Szczególnie, e przez tyle lat nic
si z t tras nie dzia o. Jak si okaza o
mo na j wyremontowa w ci gu
dwóch lat. To na pewno poprawi wizerunek naszej miejscowo ci, ale równie
ca ego województwa, bo to w ko cu
droga wojewódzka.

Do opracowania ostatecznego stanowiska w sprawie planu zada Przewodnicz cy
Rady
wyznaczy
nast puj ce osoby:
- Wójt Gminy Albert Waldemar Litwinowicz
- Przewodnicz cy Komisji Ochrony
rodowiska. Eugeniusz Superson
- Radny Wojciech Gutowski

•

•

Mateusz Gutowski

Toronto, Niagara i Góry Skaliste,
czyli miesi c miodowy w Kanadzie
Dlaczego Kanada? – pytali znajomi.
Faktycznie, nietypowy kierunek. Nowo e cy wybieraj zwykle egzotyczne
ciep e kraje jako cel swojej podr y
po lubnej. My jednak postanowili my
spe ni swoje marzenia z czasów dzieci stwa i na miesi c
miodowy pojechalimy do Kanady.

dziej wielokulturowego miasta wiata.
Mieszkaj tam ludzie z ponad 150 nacji
i grup etnicznych, w tym wielu Polaków.
Przez trzy dni, które tam sp dzili my,

T

en kraj powyobra ni
budza
nie tylko nas, ale zapewne wielu dzieci.
Fascynuj ce powie ci
przygodowe Jamesa
Olivera
Curwooda
czy reporta e podró nicze Arkadego Fiedlera
pozostawi y
w g owach kilku pokole m odzie y niezwyk y obraz Kanady.
O nie one Góry Skaliste, wij ca si mi dzy
nimi
rzeka
Athabaska, jesienne
kolory lasów nad Zatok Hudsona i wielkie pustkowia zamieszkane przez wilki, nied wiedzie
i Indian – któ nie marzy by o tym, aby
ujrze to na w asne oczy?
Ale jak zorganizowa tak podró ? Nie by o to atwe zadanie, wszak
Kanada to kraj ogromny (drugi po Rosji
pod wzgl dem wielko ci). Jak w zaledwie 3 tygodnie zobaczy wszystko, co
by my chcieli? Jak przemierza wielkie
odleg o ci mi dzy wschodnim, a zachodnim wybrze em?
Uda o si znakomicie. Pocz tkowo zatrzymali my si w Toronto, po o onym nad jeziorem Ontario. Wielkie
Jeziora Pó nocnoameryka skie s naprawd WIELKIE! Zarówno z okna samolotu, jak i z brzegu Ontario wydawa o
si by morzem, a Toronto wygl da o
z góry jak zbudowana z patyczków makieta nad bezkresem wody. Jest to jednak miasto ogromne, a tak e nosi
oficjalny, nadany przez ONZ tytu najbar-

uda o nam si nieco zwiedzi samo miasto, wybrali my si te na wycieczk
nad Wodospad Niagara. Wodospad znajduje si na granicy Kanady i Stanów
Zjednoczonych, jednak widziany od kanadyjskiej strony robi o wiele wi ksze
wra enie. Ma si wówczas widok prosto
na wielkie spadaj ce ze ska kaskady wody.
Kolejnym naszym przystankiem
w krainie wielkich jezior by o miasteczko Windsor, po o one nad rzek Detroit,
na granicy z USA. Miasteczko niedu e,
ale przyjemne, a po drugiej stronie rzeki
roztacza si widok na ameryka skie Detroit. Chocia mówi si , e Detroit jest
miastem upad ym ekonomicznie i wiadomo, e ma powa ne k opoty z przest pczo ci , zza rzeki wygl da o adnie. Nie
odwa yli my si jednak wybra tam na
wycieczk .
W Kanadzie wszystko (nie tylko
jeziora) jest wielkie. Najwi ksze s odle-

g o ci. Aby dosta si na zachód kraju,
musieli my znowu odby d ug podró
samolotem. Ale po wyl dowaniu w Edmonton zacz a si najbardziej przez nas
oczekiwana
cz
wyprawy!
Znajomy z Edmonton po yczy
nam samochód,
dzi ki
czemu
mogli my pojecha w 5-dniow
wypraw w Góry
Skaliste. To by o
nasze
wielkie
marzenie!
Odwiedzili my dwa
parki narodowe
(Jasper National
Park oraz Banff
National Park).
Brak s ów, aby
opisa niezwyk e
widoki. Górskie
szczyty pokryte
niegiem, ogromne wierkowe lasy, zbocza gór
schodz ce wprost
do jezior, g bokie kaniony rzek… Widzieli my nawet
lodowce, a w wy szych partiach gór zaskoczy a nas nie yca. Troch obawialimy si nied wiedzi, które w a nie
jesieni s najbardziej aktywne, eruj
bowiem na zboczach gór i w lasach,
przygotowuj c si do snu zimowego.
adnego jednak nie spotkali my na
swojej drodze – troch szkoda, cho
mo e jednak na szcz cie.
Chocia kolejny raz przekonaam si , e marzenia si spe niaj ,
wszystkiego, co by my chcieli, zobaczy si nie da o. Góry Skalite by y
ostatnim przystankiem naszej podró y.
Trzy tygodnie to za ma o, aby zwiedzi
tak wielki kraj. Vancouver i Zatoka
Hudsona zostan na nast pny raz. Kiedy na pewno tam wrócimy!

•

Helena Krauze-Wulta ska

Toronto, Niagara i Góry Skaliste,
czyli miesi c miodowy w Kanadzie

Foto. Micha Krauze-Wulta ski

JEST NOWY SZEF RESORTU RODOWISKA

yczenia do ministra
W ostatnich tygodniach mia a miejsce
O tym, e niezwykle wa na jest
zmiana ministra rodowiska. Marcina kontynuacja rozmów, które podj KoroKorolca zast pi Maciej Grabowski, lec z samorz dami, mówi równie Albert
by y wiceminister finansów.
Litwinowicz, wójt Gminy Bia owie a.
- Oczywi cie, e mam nadziej , e nasze
ostanowili my zapyta samo- propozycje nie zostan teraz schowane
rz dowców z regionu Puszczy Bia owie- do szuflady – komentuje. – Licz rówskiej, czego oczekuj od nowego szefa nie na to, e nowy minister pomo e
resortu rodowiska.
nam w przeforsowaniu tzw. „subwencji
- Od ka dego ministra, od ministra rodo- ekologicznej”, która na sta e zwi kszy
wiska te , oczekuj m drych decyzji dochody samorz dów le cych w rejoi umiej tno ci s uchania innych w kwe- nie terenów chronionych. W innym przystiach o których chce decydowa – ko- padku taka gmina jak Bia owie a nie
mentuje
W odzimierz
Pietroczuk, b dzie w stanie korzysta ze rodków
starosta hajnowski. – Swoje oczekiwania unijnych, poniewa nie b dzie nas po
b d móg sformu owa , gdy us ysz jak prostu sta na wk ad w asny w poszczeminister Grabowski ma zamiar rozwi zy- gólne projekty.
wa problemy zwi zane z Puszcz Bia o- Tu przed swoim odej cie minister Korowiesk . Pakiet naszych oczekiwa , który lec poprosi samorz dy „puszcza skie”
przekazali my ministrowi Korolcowi b - o sporz dzenie listy inwestycji, które
dzie mam nadziej podstaw do rozmo- mia by by priorytetowe dla poszczególwy z nowym ministrem, ale tak e nych gmin. W Bia owie y s to m.in.: bupodstaw do budowania spójnego progra- dowa kanalizacji na niektórych ulicach,
mu rozwoju w oparciu o RPO 2014 - modernizacja oczyszczalni cieków, prze2020.
budowa dróg, rekultywacja k pieliska

P

z czasów II wojny wiatowej, docieplenie budynków u yteczno ci publicznej
oraz modernizacja ich kot owni, stworzenie edukacyjnego szlaku kajakowego
rzek Narewka, remont o wietlenia
ulicznego, budowa systemu parkingowego, stworzenie cie ki edukacyjnej
w koronach drzew.
Z kolei rady gminy Bia owie a
Ignacy Glad podnosi kwesti martwego
drewna.
- Moim zdaniem obecna sytuacja jest
niedopuszczalna – komentuje. – W niektórych miejscach puszczy na wydzieleniach hektarowych znajduje si oko o
osiemdziesi ciu procent posuszu wierkowego. Wydaje mi, e kto powinien
na to zwróci uwag . Odnosz wra enie, e poprzedni minister by pod zbyt
du presj organizacji pozarz dowych.
Czy nowy minister b dzie kontynuowa prace swego poprzednika? Do
tematu wrócimy.

•

Mateusz Gutowski

11 LISTOPADA

Obchody wi ta Niepodleg o ci w Bia owie y
Niedawno obchodzili my dziewi dziesi t pi t rocznic odzyskania przez
Polsk niepodleg o ci. W naszej miejscowo ci uroczysto ci rocznicowe rozpocz y si ju 7 listopada, kiedy to
w Sali kina ubr” odby a si okoliczno ciowa akademia.

S

woje programy zaprezentowa y: m odzie owa sekcja zespo u „Ruczajok” pod kierunkiem pana Marka
Zubryckiego, m odzie z Zespo u Szkolno – Przedszkolnego w Bia owie y przygotowana przez Pani Joann Jaganow,
chór Technikum Le nego w Bia owie y
kierowany przez Pana Wojciech Szymanowskiego oraz uczniowie szko y le nej
w Bia owie y przygotowani przez Pani

Spotkanie z himalaistk
Ann Czerwi sk
w Teremiskach

Niezwyk e spotkanie z Ann Czerwi sk , himalaistk sta o si udzia em ponad 60 osobowej publiczno ci, która
10 listopada zgromadzi a si w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach.
Anna Czerwi ska, alpinistka
i himalaistka jest zdobywczyni siedmiu o miotysi czników, pierwsz Polk ,

Joann Romaniuk.
Kolejna cz
uroczysto ci miaa miejsce 11 listopada pod pomnikiem
marsza ka Józefa Pi sudskiego. Poczty
sztandarowe wystawi Bia owieski Park
Narodowy oraz Technikum Le ne w Biaowie y. Wart honorow pe nili uczniowie technikum, Posterunku Policji
w Bia owie y oraz Placówki Stra y Granicznej w Bia owie y. Po od piewaniu
hymnu przemawia zast pca wójta Gminy Bia owie a Pan Dariusz Dutkowski.
Nast pnie odby o si uroczyste
z o enie wie ców przy pomniku, przez
delegacje: Urz du Gminy w Bia owie y,
Rady Gminy Bia owie a, Ochotniczej
Stra y Po arnej w Bia owie y, Technikum Le nego w Bia owie y, Zespo u

Szkolno-Przedszkolnego w Bia owie y,
Samorz du Szkolnego Zespo u Szkolno
– Przedszkolnego w Bia owie y, Nadlenictwa Bia owie a, Bia owieskiego
Parku Narodowego, Policji, Stra y Granicznej, Instytut Biologii Ssaków PAN,
Bia owieskiej Stacji Geobotanicznej
UW, Instytutu Badawczego Le nictwa,
Platformy Obywatelskiej Powiatu Hajnowskiego i pos a Roberta Tyszkiewicza.
Uroczysto
zako czy a si
koncertem Chóru Le ników Bia owieskich.

która zdoby a Koron Ziemi czyli najwy sze szczyty wszystkich siedmiu kontynentów. W 2000 jako druga Polka po
Wandzie Rutkiewicz (a zarazem najstarsza kobieta) stan a na szczycie Mount Everest. W latach 90.
zdobywa a kolejne najwy sze szczyty kontynentów. Wej ciem na Everest skompletowa a Koron Ziemi
jako drugi Polak po Leszku Cichym. Jest autork wielu artyku ów
w prasie górskiej (m.in. w "Taterniku"), a tak e kilkunastu ksi ek. Zosta a
odznaczona
Srebrnym
Krzy em Zas ugi (w 2004 roku)
oraz cz onkostwem honorowym Polskiego Zwi zku Alpinizmu. Podczas spotkania w Teremiskach
obejrzeli my dwa filmy autorstwa
Dariusza Za uskiego, który wspina
si razem ze swoj bohaterk .
"Wszystko prawie o wyprawie",
film dokumentuj cy wspinaczk na
K2, w której uczestniczy tak e Leszek Cichy, pokazuje po kolei jak
wygl da zdobywanie o miotysi cznego szczytu – od organizacji przez karawan , wygl d bazy a do samej
wspinaczki i emocji, jakie s udzia em
himalaistów. Z kolei dokument „Przypadki Pani Ani" robiony podczas wyprawy
na Lhotse w 2001 roku daje wgl d w znaczenie, jakie góry i wspinanie maj dla
bohaterki. Ogl daniu filmów ca y czas

towarzyszy rzeczowy, ale zarazem zdystansowany do siebie komentarz Anny
Czerwi skiej, która uj a swoj publiczno nie tylko pasj swojego ycia i niez omno ci , ale te w a nie swoim
stosunkiem do siebie, szczero ci
i otwarto ci . Po projekcji bohaterka filmów d ugo opowiada a o swojej drodze
do wspinania, motywach, wielkich wyprawach i aktualnych planach. Szacunek
wzbudzi te Dariusz Za uski, autor obu
filmów, laureat nagrody za zdj cia robione w najbardziej ekstremalnych warunkach, który w najtrudniejszych
zapieraj cych dech momentach wspinaczki musia by przecie o krok przed
filmowan bohaterk w dodatku z kamer . Anna Czerwi ska jest te autork
i wspó autork wielu ksi ek, w tym serii utrwalaj cej jej wspomnienia z ponad
40 lat sp dzonych w górach – „GórFanka” wydawanej przez Wydawnictwo
Annapurna, które serdecznie polecamy.
Szczególne
podzi kowania
sk adamy Andrzejowi Radziwionce,
który zaprosi Ann Czerwi sk na jeden ze spektakli w naszym Teatrze,
a potem by inicjatorem jej przyjazdu do
Teremisek. Dzi kujemy równie za pomoc Instytutowi Biologii Ssaków PAN
w Bia owie y.
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Mateusz Gutowski
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Katarzyna Winiarska

Muzyka ludowa in crudo
w przedszkolu

BIA OWIESKI O RODEK KULTURY

Muzyka ludowa in crudo czyli w jej
niestylizowanej postaci by a tematem
listopadowego koncertu Filharmonii
Warszawskiej w przedszkolu organizowanego przez Fundacj Edukacyjn Jacka Kuronia. Przed dzie mi
wyst pili muzycy nale cy do czo ówki artystów graj cych muzyk tradycyjn w Polsce - zesp o nazwie
"Pies szczeka".
Poza skrzypcami zabrzmia y
dawne, ma o znane dzi instrumenty,
jak cymba y i lira korbowa (Katarzyna
Andrzejowska de Latour), suka bi gorajska - instrument podobny do skrzypiec - (Krzysztof Butryn), a tak e
grecki instrument strunowy buzuki i gitara (Jurij Pastuszenko, by y cz onek
ukrai skiego zespo u Drewo). piewanie, wyliczanki i zabawy w muzyczne
pokazywanie prowadzi a z dzie mi,
graj ca te na b benku obr czowym,
Agata Harz. Arty ci wyczarowali na
oczach dzieci atmosfer dawnego jarmarku, wesela i wiejskiego podwórza
z niezno n koz , która nie chce gruszek str ca („Koza”). Dzieci wys ucha y wielog osowych pie ni, m.in.
weselnej pie ni z Czarnorusi „Biczem
konia biczem”, wspólnie z artystami
wykona y piosenk z Polski Centralnej
„S u y em u Pana” i wietnie bawi y si
w zabawie z Mazowsza do piosenki
„Maczek” oraz ta czy y polk . Wys ucha y te marsza weselnego z Polski
Centralnej, bia oruskiego walczyka,
„Cebulaka” i innych utworów. Jak zawsze ogl da y te instrumenty i znajdowa y ich cechy wspólne oraz ró nice
mi dzy nimi dowiaduj c si nowych
rzeczy jak na przyk ad ta, e struny suki
bi gorajskiej trzyma si nie palcami
a paznokciami, a w cymba ach znajduje
si kilka strun odpowiadaj cych jednemu d wi kowi.
Koncert sfinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

Prezentacja " aweczki"
15 grudnia w sali Kina ubr mia a
miejsce prezentacja filmowa dokumentu awaczka”, którego autorem by
Micha Grze . Film jest zbirem reporta y z kilkunastu miejscowo ci bia orusko – polskiego pogranicza. Wi cej
o projekcie opowiem sam autor.

Marek Zubrycki: Sk d pomys , idea na
zrealizowanie takiego w a nie projektu?
Micha Grze : Idea na zrealizowanie
projektu " awacza" powsta a pod koniec
2011 roku. Wtedy to, podczas rozmowy
z bia oruskim pisarzem Sokratem Janowiczem us ysza em od niego tez e "Obecne pokolenie jest ostatnim, które ma
szans zobaczy wie podlask w kszta cie który mia a przez wiele pokole ,
a który zniknie wraz z jedn zmian pokoleniow ". Zacz em zastanawia si jak
mo na zarejestrowa ten ostatni moment.
Wtedy te u wiadomi em sobie, e wie
bia oruska na Podlasiu ma w swym krajobrazie takie charakterystyczne miejsce.
By a to awka, na której kiedy cz sto,
dzi rzadziej przesiadywali mieszka cy
wiosek. aweczki dawa y chwil wytchnienia mieszka com od ci kiej pracy
w gospodarstwie, by y miejscem spotka ,
rozmów i wymiany pogl dów, itp. Koncentrowa o si tam wiejskie ycie. Dzi
aweczek we wsiach jest ju niewiele
a i te stoj najcz ciej puste.
MZ: Jakie s g ówne cele, za o enia projektu, gdzie i w jakim terminie by realizowany, dlaczego w a nie te gminy?
MG: Podstawowym celem jest zadokumentowanie - nagranie i zachowanie obrazu wsi bia oruskiej Podlasia dla
przysz ych pokole . Za o enie projektu
jest takie, i za 20-30 lat nie b dzie ludzi
mówi cych gwar , pami taj cych np.
czas II wojny wiatowej, ani te awek
przy ulicach i kultury która by a tu od
wieków. Projekt " awaczka" rozpocz
si w lipcu a zako czy w listopadzie by
realizowany w czterech gminach pogranicza polsko-bia oruskiego. Gminy te to
Katarzyna Winiarska Krynki, Narewka, Gródek, Bia owie a.
O ile gminy Krynki, Gródek i Narewka
by y przewidywalne co do rezultatu, i byem pewien e w tych gminach znajd ludno pos uguj c si gwar bia orusk
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o tyle gmina Bia owie a by a czym
w rodzaju eksperymentu. Jednak gdy zajecha em do pana W odzimierza Dacewicza w Bia owie y by em pewien, e by
to bardzo dobry wybór. Bia owie a pomimo wi kszego procentu katolików
w porównaniu z innymi gminami nie ró ni si niczym od gmin Narewki czy Krynek. Wynikiem pracy jest filmowa
dokumentacja (4 x 60 min. DVD) zanikaj cego oblicza wsi bia oruskich Bia ostocczyzny w retrospektywie minionego
pó wiecza, zawieraj ca dwana cie reporta y, zrealizowanych we wsiach Chomontowce, Nowosió ki, Gobiaty (gmina
Gródek), Ozierany Wielkie, Nietupa, Rudaki (gmina Krynki), Ochrymy, Olchówka, Michnówka (gmina Narewka),
Bia owie a, Krzy e, Bia owie a Stoczek,
Teremiski (gmina Bia owie a). Jest to
zapis wspomnie i refleksji s dziwych
mieszka ców w wyludnionych ju
wsiach. Przed kamer opowiedzieli, jak
wygl da y ich wsie w czasach m odo ci,
opisali dawne ycie codzienne, zwyczaje
rodzinne, ludowe obrz dy, itp. Nast pnie
skonfrontowali to ze smutnym stanem
obecnym, gdy z tamtego gwarnego
i barwnego wiata prawie nic ju nie zosta o.
MZ: Kto finansuje, pomaga, partnerzy
lub instytucje o których warto wspomnie ?
MG: Projekt " awaczka" zosta zrealizowany dzi ki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu
wspierania mniejszo ci narodowych i etnicznych w Polsce. Dodatkowo finansowego wsparcia udzieli o Gminne
Centrum Kultury w Gródku poniewa jako wydawca i instytucja wnioskuj ca do
MAiC zobowi za o si do dokonana
wk adu w asnego na potrzeby projektu
" awacza". Nale y podkre li , i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku, Jerzy Chmielewski, od pierwszej
wizyty i przedstawianiu pomys u bardzo
ch tnie i z wielkim zaanga owaniem
w czy si w powstanie i realizacj projektu. W poszczególnych gminach mog em liczy na pomoc wielu przyjaznych
osób (nazwiska których umie ci em na
opakowaniu albumu): dr hab. L. G o-

gowska - gmina Gródek, Joanna Czaban - gmina Krynki, Helena Rejent - gmina Narewka, Sergiusz Niczyporuk, Marek Zubrycki, Piotr Bajko - gmina Bia owie a. Osoby te pomog y mi
w skontaktowaniu si z mieszka cami wiosek, z którymi mog em przeprowadzi rozmowy oraz niejednokrotnie by y obecne w trakcie samego nagrania. Ponadto patronat medialny
nad projektem obieli: Radio Racja, TVP Bia ystok.
MZ: Czy ludzie ch tnie brali udzia w projekcie (wypowiadali si )?
MG: W wi kszo ci nagra nie by o problemu z przekonaniem
ludzi do udzia u w projekcie, a kiedy osoby nie zgadza y si na
udzia w nagraniach, bardzo ch tnie podpowiadali z kim warto by o by porozmawia w ich wsi. Moi respondenci zaskoczyli
mnie sw otwarto ci i atwo ci z jak wyst powali przed ka-

mer . Zaskakiwa y mnie równie niektóre ich odpowiedzi
i opowiedziane historie.
MZ: Czy realizowa e inne projekty o podobnej tematyce?
MG: W tym roku przeprowadzi em razem z Pani Iren Matysiuk, warsztaty filmowe dla m odzie y z Zespo u Szkó
w Gródku. Wspólnie z uczniami zrealizowali my reporta po
nazw "Popówka - 70 lat w pami ci". Jest to filmowe nagranie wspomnie mieszka ców gminy Gródek, dotycz ce pacyfikacji 43 mieszka ców wsi Popówka zamordowanych w 1943
roku. Sponsorem przedsi wzi cia by y: Nadle nictwo ednia
oraz Rada Rodziców Zespo u Szkó w Gródku.
MZ: Dzi kuj za rozmow , ycz wielu pomys ów na kolejne
projekty.

•

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zostawi lad – pie ni znane i nieznane mieszka ców Podlasia
Z ko cem pa dziernika zako czy a si realizacja projektu
„Zostawi lad – pie ni znane i nieznane mieszka ców Podlasia”. Projekt by realizowany przez OSP Bia owie a. Bya to duga edycja projektu, wcze niejsza nosi a podobna
nazw „Zostawi lad – pie ni znane i nieznane mieszka ców Bia owie y”.

T

ym razem chcieli my wyj poza granice naszej
gminy. G ównymi za o eniami oraz celami projektu by o zbieranie starych, zapomnianych pie ni z naszego regionu, spisanie ich oraz zarchiwizowanie. W ramach projektu odby o si
wiele dzia a , do których nale a oby zaliczy przede wszystkim zbieranie pie ni przez wolontariuszy, jak równie co by o
bardzo mi e zg asza y si do nas osoby maj ce ciekawy materia . Kolejnym punktem projektu by o zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, podczas których zebrany materia
by opracowywany. Warsztaty mia y miejsce w Domu Pomocy Spo ecznej „Rokitnik” w Bia owie y. Udzia w warsztatach
bali pensjonariusze DPS, cz onkowie zespo u „Ruczajok” oraz
wszyscy zainteresowani. Dodam, i warsztaty mia y charakter
otwarty, o czym informowali my pa stwa zamieszczaj c informacje na tablicach og osze w Bia owie y oraz w niektórych
instytucjach. Praca na warsztatach mia a swój fina na dwóch
zorganizowanych koncertach, które odby y si 11 maja oraz
17 sierpnia na parkingu gminnym przy ulicy Kolejowej. Na
koncertach zaprezentowa a si grupa warsztatowa oraz inne zaproszone zespo y, które mia y swój wk ad w projekt. Warszta-

ty prowadzi a pani Anna Fionik, która powiedzia a: „Bardzo
si ciesz , e uda o si podczas warsztatów opracowa materia , który w a nie zaprezentowa a grupa warsztatowa”. Ponadto podczas koncertów wyst pi a grupa m odzie owa
zespo u „Ruczajok”, zespó piewaczy „ emerwa” ze Studziwód ko o Bielska Podlaskiego, zespó „Narva” z Narwi, zespó folklorystyczny „Cegie ki” z Lewkowa Starego”, zespó
ludowy „ awaranki” z Mochnatego, zespo u estradowe „Sherion” oraz „Metro” z Hajnówki. Ostatnim elementem projektu
by o wydanie piewnika z zebranym i opracowanym materiaem. piewnik jest równie zamieszczony na stronie internetowej Urz du Gminy Bia owie a.
W tym miejscu chcia bym gor co i serdecznie podzi kowa wszystkim, dzi ki którym projekt móg zosta zrealizowany w kszta cie jaki zosta za o ony, wolontariuszom
oraz osobom, które same zg osi y si do nas z materia em.
Wielki uk on w stron instytucji, które wykaza y pomoc, a s
to: Nadle nictwo Bia owie a, Bia owieski O rodek Kultury,
Urz d Gminy Bia owie a, Muzeum i O rodek Kultury Bia oruskiej w Hajnówce, Stowarzyszenie Muzeum Ma ej Ojczyzny w Studziwodach, Dom Pomocy Spo ecznej „Rokitnik”
w Bia owie y, Hajnowski Dom Kultury. Projekt zrealizowano
przy finansowym wsparciu Urz du Marsza kowskiego Województwa Podlaskiego w Bia ymstoku.
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Marek Zubrycki

Plastu , Mi Uszatek i Reksio nadal bawi dzieci
O "Przygodach je a spod miasta Zgierza" Wandy Chotomskiej z przepi knymi ilustracjami Krystyny Witkowskiej
czyta a starszakom w przedszkolu, w ramach programu
Bia owie a Czyta Dzieciom prowadzonego przez Fundacj
Edukacyjn Jacka Kuronia, Iwona Ruczy ska z Instytutu
Biologii Ssaków PAN.
Jest to niezapomniana historia samotnego je a, który

w druje do Zgierza poszukuj c rodziny, bo m.in. chce mie
kilka zacnych ciotek, eby ciotki zaprasza y go na plotki
i szarlotki. W tym pragnieniu za ciotki bierze szczotki w sklepie, gdzie z kolei dwaj panowie „wzi li je a do kieszeni i zanie li do mieszkania, bardzo radzi, e kupili now szczotk
do ubrania”, któr wyczyszcz sobie p aszcze, bowiem
„P aszcze lubi jak si p aszcze szczotk g aszcze”. Ksi k

wydan w 1973 roku wznowi o w oryginalnej szacie graficznej Wydawnictwo
Nisza. Maluchy z kolei pozna y Misia
Uszatka Czes awa Janczarskiego. Lektorka z tomu „Przygody i w drówki Misia
Uszatka” przeczyta a dziesi
króciutkich przygód Misia, który uciek ze sklepu z zabawkami do dzieci - Zosi i Jacka
i zamieszka u nich na podwórku razem
z Kruczkiem, Kogucikiem i Zaj czkiem.
Przedszkolaki s ucha y o poszukiwaniu
przez Misia Mrozu w lesie, o ba wanku
i jego po egnaniu oraz o bocianie D ugonogim, który przyniós wszystkim mieszka com podwórka banany z ciep ych
krajów i o tym, jak Uszatek próbowa
urosn na deszczu i co wynik o ze skakania przez ka u . Ksi k wznowion
przez Nasz Ksi garni ilustrowa oczywi cie Zbigniew Rychlicki.
Mi Uszatek zosta z dzie mi na
d u ej, bo o nast pnych jego przygodach
czyta w kolejnym tygodniu Marek Zubrycki z Bia owieskiego O rodka Kultury, tata najm odszej przedszkolaczki
Kingi. Starszaki wys ucha y natomiast
opowiadania pt. „Znajdek” z tomiku

„Opowiadania o zwierz tach”.
4 listopada natomiast starszaki
pozna y nowego bohatera – Plastusia –
plastelinowego ludka mieszkaj cego
w piórniku Tosi. Pozna y nie tylko kilka
jego opowie ci i pi kn posta z oryginalnych ilustracji Zbiniewa Rychlickiego, ale równie samego Plastusia
z plasteliny wraz z samochodem, stolikiem i pó k z ksi kami, które lektorka
ulepi a wraz ze swym synem Radkiem,
jednym ze starszaków. Dzieci wys uchay kilku pierwszych opowiada z tomu
„Plastusiowy pami tnik” Marii Kownackiej o powstaniu Plastusia, o jego w a cicielce Tosi i towarzyszach Plastusia
z piórnika: gumce Myszce, o ówku, piórze i linijce a tak e historii o kleksie z kaamarza.
Lektork
by a
Marta
Soboci ska dr biologii z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia owie y, mama
Radka ze starszaków. Z kolei tata Radka,
Wojciech Soboci ski, dziennikarz, ornitolog i fotograf czyta dzieciom w kolejnym tygodniu
ksi k Anny Sójki
"Reksio. Kocie przedszkole i inne opowiadania." Maluchy us ysza y tytu owe

opowiadanie, w którym podwórkowe
zwierzaki: krowa, kura, kaczka oraz piesek Reksio opiekuj si ma ymi kotkami
oraz rozdzia dotycz cy wizyty Reksia
w ZOO ("W ZOO"). Starszaki s ucha y
o tym jak Reksio urz dzi podwórkowe
przedstawienie pt. " pi ca królewna"
("Przedstawienie") dla ma ych kurczaczków i o konkursie piewaczym na
wiejskim podwórku ("Koncert").
W roku 2014 organizatorzy
programu – Fundacja Edukacyjna Jacka
Kuronia – dzi ki otrzymanej dotacji
w ramach VI edycji programu grantowego „Na dobry pocz tek” Fundacji
BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
- poszerz czytanie o nowe elementy.
B d warsztaty ze znanymi wspó czesnymi pisarzami i ilustratorami ksi ek
dla dzieci oraz cykl warsztatów literacko-przyrodniczych, do których wspó prowadzenia ju
dzi
zapraszamy
rodziców przedszkolaków zajmuj cych
si przyrod .
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Katarzyna Winiarska

KO O SENIORA

Obchody Dnia Seniora
5 listopada w budynku OSP w Bia o- skiego O rodka Kultury Mateuszem
wie y odby a si impreza z okazji Gutowskim. Nast pnie g os zabra pan
Dnia Seniora.
Miko aj Czykwin wr czaj c dyplomy
uznania Wójtowi, dyrektorowi BOK
ieczór rozpocz a pani Ire- oraz pani Irenie Bajko, gratuluj c tym sana Bajko przewodnicz ca Ko a Senio- mym przodownictwa ko a w Bia owie y
rów w Bia owie y witaj c wszystkich w ród wszystkich kó w powiecie hajprzyby ych go ci na czele z panem Miko- nowskim.
ajem Czykwinem przewodnicz cym poW programie by wyst p zespowiatowym Ko a Emerytów i Rencistów, u Ruczajok dzia aj cego przy Bia owiewójtem Bia owie y panem Albertem Li- skim
O rodku
Kultury
pod
twinowiczem oraz dyrektorem Bia owie- kierownictwem pana Marka Zubryckie-

W

Teremiski
w serialu
„Odkrywamy Polsk ”
26 pa dziernika odby y si
kolejne
dwa
dni zdj do filmu kr conego przez niemiecko-francusk Telewizj Arte, w którym jednymi
z bohaterów b d Katarzyna i Pawe

Winiarscy, animatorzy Uniwersytetu
Powszechnego w Teremiskach i ich
dzia ania.
Pierwsza sesja zdj i wywiadów odby a si w sierpniu w Teremiskach, w czasie której zosta te nagrany
koncert zespo u Kwadrofonik z Dorot
Miskiewicz. Jesienny materia nagrywany by w Warszawie, m.in. w domu Jacka Kuronia, na Uniwersytecie Dzieci
i w Collegium Civitas, gdzie Pawe Winiarski robi doktorat. Materia zostanie

go oraz zabawa przy muzyce mechanicznej dj’a. Jak powiedzia a pani Irena
Bajko: „bardzo si ciesz , e przybyli
wszyscy zaproszeni go cie (ponad 70
osób) dla mnie jest to równie wi to bo
dok adnie rok temu zosta am wybrana
na przewodnicz c ko a w Bia owie y”.
W mi ej i weso ej atmosferze bawili si
razem go cie z ko a w Bia owie y, Hajnówki, Czy oraz Narwi.

•

Marek Zubrycki
zaprezentowany w dwóch filmach: jednym z 3 odcinków serialu o Polsce pt.
„Odkrywamy Polsk ” (planowana emisja serialu – w Telewizji Arte w kwietniu
2014)
oraz
w
filmie
przygotowywanym na Dzie Polski
w Telewizji Arte. Kolejna sesja zdj ciowa planowana jest w lutym, ponownie
w Teremiskach i w Bia owie y.

•

Katarzyna Winiarska

BIA OWIESKI PARK NARODOWY

To ju czwarta edycja
W czwartek 21 listopada ju po raz
czwarty odby si fina Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
„R norodno
biologiczna i formy
ochrony przyrody w Polsce”.

O

rganizatorem wydarzenia
by Bia owieski Park Narodowy. Jego adresatami jest m odzie gimnazjalna województwa podlaskiego. W udzia
w konkursie w czy o si pi dziesi t
gimnazjów z naszego regionu. Uzyska
on honorowy patronat: Podlaskiego Kuratora O wiaty w Bia ymstoku, parków
narodowych i krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Biaymstoku,
Zarz du
Regionu
Podlaskiego NSZZ Solidarno , Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia owie y.
- Có nie by o atwo – komentuje jedna
z uczestniczek testu. – Ale ogólnie je-

stem z siebie zadowolona, cho nie
wszystko wiedzia am. To by o bardzo
ciekawe do wiadczenie. Mam nadziej ,
e nie wypad am najgorzej.
Lista laureatów IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej:
1. Kowalczyk Natalia, Zespó SzkolnoPrzedszkolny w Bia owie y, opiekun
Iwona Lickiewicz
2. Kucharska Julia, Zespó Szkó w Jawi ach, opiekun Gra yna Kuc
3. Kurop Anna, Publiczne Gimnazjum
Dwuj zyczne nr 32 w Bia ymstoku, opiekun Agnieszka Gryczkowska
4. Danilczuk Anna, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Bia ymstoku, opiekun Halina Arciszewska
5. Smoktunowicz Beata, Zespó Szkó
z Dodatkow Nauk J zyka Bia oruskiego w Hajnówce, opiekun Anna Wasiluk
6. Czemiel Izabela, Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddzia ami Dwuj zyczny-

mi im. Seweryna Nowakowskiego
w Bia ymstoku, opiekun Anna wi tkowska
7. Karolczak Ewa Publiczne Gimnazjum
Nr 15 im. Wies awa Kazaneckiego
w Bia ymstoku, opiekun Irena Gryc
8. Kendy Justyna, Zespó Szkó z Dodatkow Nauk J zyka Bia oruskiego,
opiekun Alina Plis
9. Soko owska Anna, Publiczne Gimnazjum nr 8, im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w om y, opiekun Gra yna
Dworakowska
10. Zalewski ukasz, Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwuj zyczne w Bia ymstoku, opiekun Agnieszka Gryczkowska
Konkurs dofinansowany zosta
ze rodków WFO iGW w Bia ymstoku.
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Mateusz Gutowski

Festwial Filmowy ubroffka w Bia owie y
O rozwoju
kinematografii serbskiej,
r nicach
mi dzy pokoleniami
twórców oraz o braku finansowania
kultury w Serbii z Danko Prot em
i Zoranem Gaijnem rozmawia a Katarzyna cieszka, kulturoznawczyni, po
projekcji serii serbskich filmów animowanych w Kinie ubr 4 grudnia.

S

potkanie i projekcja filmów
odby y si w ramach Mi dzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometra owych
ubrOffka, którego g ównym
organizatorem jest Bia ostocki O rodek
Kultury DKF Gag. Pokaz w Bia owie y
odby si z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
Stereotypowe postrzeganie Serbii jako miejsca potwornej wojny zniech ci y
wielu
zazwyczaj
zainteresowanych inicjatywami filmowymi Bia owie an do przyj cia na pokaz.
A szkoda, bo seria krótkich animacji, któ-

re widzowie mieli okazj zobaczy skutecznie ten stereotyp ama a. M ode
pokolenie twórców (a w wi kszo ci to
ich filmy widzieli my) chce zostawi temat wojny i konfliktu narodowo ciowego za sob – jak mówili go cie podczas
spotkania – zajmuj ich wspó czesne
sprawy, takie same jak m odych ludzi
w innych krajach Europy czy wiata. Jak
bardzo ró ne, mo na by o stwierdzi
obejrzawszy 17 animacji, z których wiele by o lekkimi etiudami opartymi czasem na jednej my li czy przes aniu
("Lustro", "Wie a Babel"), arcie ("Kafana") czy zabawie form filmow („Fantasmagoria”).
Na wielu widzach
najwi ksze wra enie zrobi a poruszaj ca plastelinowa animacja pt. „Rabbitland” obna aj cego system
„cudownej” demokracji, w którym na ruinach yj wyprani z my li „szcz liwi”
mieszka cy – ró owe króliki z dziurami
w g owach, których jedyn aktywno ci
jest codzienne bezmy lne g osowanie na
z otego bo ka, a karm ró owa papka
z telewizora, wdrukowuj ca przekaz, e
jeste my „happy”. Rabbitland zdoby
w tym roku nagrod Kryszta owego

Nied wiedzia dla najlepszego filmu
krótkometra owego na Festiwalu Filmowym w Berlinie.
Go cie spotkania, Serbowie
mieszkaj cy obecnie w Polsce (Danko
od 89 roku a Zoran od 2 lat) opowiadali
o swojej misji upowszechniania kina
krajów ba ka skich w Polsce poprzez
inicjatyw Oko na Ba kany jak realizuj wraz z zespo em w ramach Fundacji
Cinemania i staraniach zró nicowania
w oczach widzów kinematografii poszczególnych
krajów
okre lanych
wspóln nazw Ba kany. Edycja festiwalu w 2013 roku po wi cona by a kinematografii
serbskiej,
w
2014
prezentowa b dzie kino chorwackie.
W Warszawie ju w styczniu, a potem
mo e i w Bia owie y...
Organizator: Bia ostocki O rodek Kultury – DKF „GAG”
Wsp organizator: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
Partner: Bia owieski O rodek Kultury
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Katarzyn Winiarska

DU O EMOCJI NA PARKIECIE

Turniej Niepodleg o ciwpi cesiatkowej ch opcówwBia owie y
Turniej Niepodleg o ci w Pi ce Siatko- MUKS Pi tnastka Bia ystok II - UKS
wej ch opców w Bia owie y przyniós Wysokie Mazowieckie 1:2
wiele niespodziewanych rozstrzygni . LUKS ubr TL Bia owie a – MUKS
Pi tnastka Bia ystok I 1:2
UKS Olimpijczyk Bia owie a – UKS
ospodarze turnieju UKS Wysokie Mazowieckie 1:2
Olimpijczyk Bia owie a w pierwszym LUKS ubr TL Bia owie a – MUKS
meczu po wspania ym, zaci tym spotka- Pi tnastka Bia ystok II 3:0
niu pokonali faworyzowan dru yn
LUKS ubr TL Bia owie a 2:1. W na- 10 listopada 2013 godz. 9.30
st pnych meczach nie by o ju tak do- MUKS Pi tnastka Bia ystok I - UKS Wybrze dla gospodarzy, cho wszystkie sokie Mazowieckie 1:2
pozosta e spotkania przegrali po walce UKS Olimpijczyk Bia owie a – MUKS
1:2. Zawodnicy Technikum Le nego gra- Pi tnastka Bia ystok II 1:2
li za z meczu na mecz coraz lepiej osta- LUKS ubr TL Bia owie a - UKS Wysotecznie zajmuj c II miejsce z tak sam kie Mazowieckie 2:1
liczb punktów co zwyci zcy MUKS MUKS Pi tnastka Bia ystok II - UKS
„Pi tnastka” Bia ystok. Wyniki wi kszo- Olimpijczyk Bia owie a 2:1
ci spotka by y cz sto du ym zaskoczeniem, ale ka da z dru yn walczy a do Ko cowa kolejno turnieju:
ko ca o zwyci stwo.
1. MUKS „Pi tnastka” Bia ystok I
2. LUKS „ ubr” TL Bia owie a
Wyniki spotka :
3. UKS Wysokie Mazowieckie
09 listopada 2013 godz.10.00
4. MUKS „Pi tnastka” Bia ystok II
MUKS Pi tnastka Bia ystok I - MUKS 5. UKS „Olimpijczyk” Bia owie a
Pi tnastka Bia ystok II 2:1
UKS Olimpijczyk Bia owie a - LUKS Wybrano najlepszych zawodników poubr TL Bia owie a 2:1
szczególnych dru yn, którzy zostali

G

uhonorowani nagrodami od organizatorów i sponsorów:
MUKS I – Cylwik Jan, Wróbel Kamil
MUKS II – Baranowski Daniel, Bia ojan Krzysztof, Biecak Dawid
Wysokie Maz. – Godlewski Micha
LUKS TL – Fiszer Damian, Waszkiewicz Patryk
UKS – Kajak Piotr, Muczko Pawe
MVP Turnieju – Godlewski Micha –
Wysokie Mazowieckie
Du e podzi kowania nale si
wspó organizatorom i sponsorom, dzi ki
którym po raz kolejny z Bia owie y
uczestnicy wyjechali z medalami, nagrodami i usatysfakcjonowani sportowo.
Turniej sfinansowano ze rodków Urz du Marsza kowskiego woj. Podlaskiego,
Urz du Gminy Bia owie a, Zespo u
Szkolno-Przedszkolnego w Bia owie y,
Fundacji
Ignacego
ukasiewicza
PGNiG, UKS Olimpijczyk Bia owie a.
Wszystkim licznie dzi kujemy
za pomoc we wspó organizacji wspaniaej, dwudniowej, sportowej imprezy.
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Jaros aw Kutikow

tów. Ostatecznie bezkonkurencyjni okazali si siatkarze z Hajnówki, którzy
Organizatorem wydarzenia by o
wygrali
wszystkie swoje spotkania.
W dniu 16 listopada odby si turniej
Towarzystwo Sportowe „ ubr” w parto Puchar Prezesa Towarzystwa Sportonerstwie z Bia owieskim O rodkiem
Kolejno turnieju:
wego ubr” w Bia owie y.
Kultury i Ochotnicz Stra
Po arn
W zawodach udzia wzi y 1. Muli Studio Hajnówka
w Bia owie y.
udzia cztery dru yny. Grano systemem 2. M ode ubry
ka dy z ka dym do dwóch wygranych se- 3. Towarzystwo Sportowe „ ubr”
M.G
4. Technikum Le ne w Bia owie y

Hajnówka wygrywa

•

Grano systemem ka dy z ka dym do
trzech wygranych setów. Spotkania by y
bardzo wyrównane, wiele setów
W sobot
14 grudnia w sali ko czy o si jedynie dwupunktow
Technikum Le nego w Bia owie y przewag . ltórej z dru yn.
odby
si
puchar
Dyrektora
Bia owieskiego O rodka Kultury Wyniki poszczególnych spotka :
T.S. ubr – OSP Bia owie a 3:0
w pi ce siatkowej.
W sportowych zmaganiach TL Bia owie a – OSP Bia owie a 0:3
udzia wzi y trzy zespo y: T.S. ubr, TL Bia owie a – T.S. ubr 3:2
OSP Bia owie a oraz TL Bia owie a.

Puchar Dyrektora BOK
w pi ce siatkowej

Ko cowa kolejno zawodów:
1. T.S. ubr 4 pkt.
2. OSP Bia owie a 3 pkt.
3. TL Bia owie a 2 pkt.
Wspó organizatorami zawodów
byli: Urz d Gminy Bia owie a, OSP
Bia owie a oraz TL Bia owie a.

G os Bia owie y znajd Pa stwo równie na portalu www.bialowieza.pl

•

M.G

UKS OLIMPIJCZYK BIA OWIE A

Kadeci na czwartym miejscu
ne nie wszystkim pozwoli y na dotarcie
na zawody. Wspólna dru yna Narewki
i Bia owie y pierwszym pi tkowym meczu turnieju, po zaci tym spotkaniu uleg a dru ynie gospodarzy z Wysokiego
Mazowieckiego 2:1, aby jeszcze tego
samego dnia pó nym wieczorem pokona GIM-NET Mo ki 3:0. Nast pnego
dnia graj c bez dwóch podstawowych
zawodników przegrali my z BAS Bia ystok 0:3 oraz z UKS Rawa Mazowiecka
po dobrym meczu 0:3. Niestety na turniej nie dotar y dru yny KPS Siedlce
i Plas Kielce. Ostatecznie zaj li my IV
miejsce w dobrze obsadzonym turnieju,
z ciekawymi nagrodami, pi knymi pucharami, pami tkowymi koszulkami
oraz wzorow organizacj gospodarzy.
Kolejno ko cowa:
1.UKS Rawa Mazowiecka.
2. BAS Bia ystok.
3. UKS Wysokie Mazowieckie.
4. UKS Olimpijczyk Bia owie a.
5. GIM-NET Mo ki.
Du e podzi kowania nale si
organizatorom turnieju i sponsorom,
dzi ki którym po raz kolejny z uczestnicy wyjechali bardzo zadowoleni.
Zawody pozwoli y na zdobycie dodatkowych do wiadcze , które powinny
zaprocentowa w najbli szych meczach
ligowych. Wyjazd dzi ki rodkom Urz du Gminy Bia owie a, Urz du Gminy
Narewka, Nadle nictwa Bia owie a, BS
w Hajnówce, Firmy Grafix oraz Fundacji Ignacego ukasiewicza PGNiG.
Wszystkim licznie dzi kujemy za pomoc w mo liwo ci wyjazdu na wspania, sportow imprez .
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Jaros aw Kutikow
Kadeci UKS Olimpijczyk Bia owie a Siatkowej w Wysokim Mazowieckim.
uczestniczyli w trzydniowym Ogólnopolskim Miko ajkowym Turnieju Pi ki
iestety warunki atmosferycz-

N

