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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składam najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia, radości, mnóstwa wiosennego
optymizmu oraz pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.

zwłaszcza w okresach świątecznych, gdy
odwiedzamy zmarłych.
Informuję, że w Urzędzie Gminy Białowieża
wprowadzamy darmowe porady prawne.
Obsługa prawna będzie do Państwa
dyspozycji w co drugi czwartek od godziny
12.30 do 14.00 zaczynając od 27.04.2017r. Mam
nadzieję, iż darmowa porada prawna okaże się
Państwu pomocna.
Rada
Gminy
Białowieża
pozytywnie
ustosunkowała się do wniosku zmiany nazwy
części ulicy Browskiej na Simony Kossak. Od
kilkunastu dni droga prowadząca do
Dziedzinki nosi nową nazwę. Dziękuję
Towarzystwu Przyjaciół Energii Odnawialnej
za tę inicjatywę i efektywną współpracę.
Trwają również porządki oraz przygotowanie
Gminy do sezonu turystycznego. Przed
urzędem Gminy i skarpie pojawiły się kwiaty i
wymieniamy zniszczone płyty chodnikowe na
kostkę brukową. Po remoncie miejsce to będzie
służyło mieszkańcom gminy min. na spotkania
czy wystawy organizowane przez Białowieski
Ośrodek Kultury.
Serdecznie zapraszam Państwa na obchody
Święta Narodowego 3 Maja.

Z przyjemnością informuję, że Gmina
Białowieża w najbliższych dniach będzie
dysponowała nowym sprzętem komunalnym.
Rozstrzygnięte zostały oferty na zakup
ciągnika, zamiatarki ulicznej z funkcją mycia,
przyczepy i pługa śnieżnego. Nowy sprzęt z
pewnością przysłuży się utrzymaniu czystości
w Gminie Białowieża.
Wyłoniony został również wykonawca na
przebudowę ulicy Puszczańskiej wraz z
budową oświetlenia. Szacowany koszt tej
inwestycji wynosił około 250 000zł, a po
przetargu udało nam się zaoszczędzić około
100 000zł. Oszczędności zostaną przeniesione
na inne planowane inwestycje w tym roku.
Inwestycja ta poprawi komfort poruszających
się tą drogą mieszkańców i turystów, a
wykonanie oświetlenia pozytywnie wpłynie
na bezpieczeństwo ludzi po zmroku,

Informacje Rady Gminy
6 marca 2017r. odbyła się Nadzwyczajna
XXVIII Sesja Rady Gminy Białowieża, która
zwołana była w sprawie nadania nazwy ulicy
Prof. Simony Kossak części drogi Browskiej. W
obradach uczestniczyli również mieszkańcy
Gminy, którzy w tej sprawie mogli zabrać głos
i przedstawić swoje stanowisko. Lokalizacja
proponowanej nazwy ulicy to droga od
skrzyżowania ulic Wojciechówka i Browska w
kierunku ściany lasu.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z
przeprowadzonych konsultacji społecznych,
które
trwały
7
dni.
Konsultacje
przeprowadzono metodą ankietową. W

Urzędzie złożono 202 ankiety, w tym ważnych
201: „za” głosowało 143 osoby, na ,,nie”
oddano 58 głosów. Następnie miała miejsce
wywołująca wiele emocji dyskusja, w której
m.in. padły stwierdzenia, iż może nie jest to
najlepsza lokalizacja ze względu na otoczenie
(rekultywowane dawne wysypisko śmieci).
Przewodniczący Rady zaproponował, aby
nazwę przenieść na część głównej alejki w
Parku Dyrekcyjnym od IBL (gdzie Pani
Profesor pracowała i gdzie można by było
umieścić np. izbę Jej pamięci – propozycja
Radnej E. Laprus)) do plebanii. Padły również
propozycje uczczenia pamięć Pani Simony
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pierwszy etap przebudowy ulicy
Nowej,

zakup małego ciągnika, małej
zamiatarki do ulic, posypywarki do dużego
ciągnika, przyczepki i pługa do odśnieżania,
dwóch kos spalinowych,

zasadzenie kwiatów przy Urzędzie,
przy szkole i przy domu dziecka.
Dyrektor BOK poinformowała o
planowanych wydarzeniach i imprezach
kulturalnych:

koncert połączony z warsztatami
wokalnymi w okolicach Dnia Matki - Anna
Stankiewicz i Janusz Strobel,

Noc Kupały i Peretocze – to drugie
stoi pod znakiem zapytania ponieważ
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Ministerstwo Kultury nie przyznały
dofinansowania,

Międzynarodowy Festiwal Muzyki,
Sztuki i Folkloru ,,Podlaska Oktawa Kultur”,

Białowieski Arie,

ożywienie świetlic podczas sezonu
letniego,

Festiwal Teatralny ,,Wertep”,

Bieg Żubra,

spotkanie z Panem Markiem
Twardowskim wielokrotnym mistrzem
świata w kajakarstwie,

Międzynarodowy Festiwal
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej –
koncerty na skarpie,

wystawa plenerowa ,,Magia
Podlasia”, czyli zdjęcia Pana Wiktora
Wołkowa,

rodzinny piknik profilaktyczny na
stadionie (20 sierpnia).
Następnie Radny M. Cieślak poinformował, na
jakim etapie są prace nad ogólnodostępną
mapą dla turystów. Projekt mapy jest już
gotowy. Obecnie będą zbierane materiały
reklamowe od podmiotów, które będą
partycypować w kosztach druku. Z
informacjami reklamowymi można się
zgłaszać do Pani Dyrektor BOK. Mapa będzie
bezpłatna.
W
dalszej
kolejności
głos
zabrali
przedstawiciele branży turystycznej, którzy
poruszyli m.in.: temat bezpieczeństwa
turystów na szlakach (Green Velo, ścieżka
edukacyjna ,,Żebra Żubra”), estetycznego
wyglądu parkingu i straganów oraz kwestii

Kossak w inny sposób, chociażby poprzez
nadanie Jej imienia naszej szkole podstawowej
(mieszkaniec Gminy Bazyli Skiepko). Jednakże
Wójt wraz z Radną E. Malzahn, poparty przez
radcę prawnego Urzędu Gminy, panią
Agnieszkę Daniluk, stali na stanowisku, iż
rzeczonemu fragmentowi drogi Browskiej
trzeba nadać nazwę ulicy Prof. Kossak,
szczególnie
że
Towarzystwo
Energii
Odnawialnej już pozyskało i ma szanse
pozyskać jeszcze fundusze na jej rewitalizację,
pod warunkiem, że ten konkretny odcinek
drogi będzie się nazywał im. prof. Simony
Kossak.
Po wyrażeniu przez wszystkich chętnych
swoich opinii w tej sprawie przystąpiono do
głosowania nad uchwałą o nadaniu części
drogi Browskiej nazwy ul. Prof. Simony
Kossak – na 14 obecnych Radnych: za było 11,
3 wstrzymało się od głosu.
Na Sesji przyjęto także ramowy projekt
planu pracy Rady Gminy Białowieża na 2017r.,
który przedstawia się następująco:
Styczeń – Luty - Marzec
Studium zagospodarowania przestrzennego
obszaru Gminy Białowieża.
Przygotowania Gminy do sezonu
turystycznego 2017.
Kwiecień – Maj - Czerwiec
Gospodarka wodna, ściekowa oraz odpadami
stałymi na terenie Gminy.
Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016
rok.
Wrzesień – Październik
Inwestycje gminne w bieżącym roku
budżetowym – stan realizacji.
Przychody podatkowe Gminy Białowieża –
analiza.
Listopad - Grudzień
Budżet 2018, projekty inwestycji gminnych.
Współpraca Gminy w zakresie zabezpieczenia
potrzeb mieszkańców Gminy.
Kolejnym punktem obrad było
omówienie sezonu turystycznego w Gminie
Białowieża na rok 2017. Wójt poinformował o
planowanych inwestycjach i remontach:

budowa ścieżki przy placu zabaw
wraz z oświetleniem,

remont i oświetlenie ul.
Puszczańskiej,

remont ulic Wojciechówka,
Meleszkowska, Browska,
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parkowania na terenie Białowieży. Radny M.
Cieślak poinformował, że na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej wypracowano wniosek o
wszczęcie prac nad uchwałą krajobrazową,
która ograniczyłaby swobodności wyglądu
straganów oraz reklam. Praca nad powyższą
uchwałą została rozpoczęta przez pracownika
merytorycznego. Komisja stoi na stanowisku,
aby ujednolicić wygląd, kolorystykę oraz
kształt tych straganów. Również chce wpłynąć
na wygląd budynków i ogrodzenia posesji, na
co Pani mecenas odpowiedziała, że zgodnie z
polskim
prawem
narzucenie
osobom
prywatnym określonej architektury jest
niemożliwe. Natomiast odnośnie straganów to
zależy, czy stoją na mieniu gminnym, czy
prywatnym.
Ponadto
Pani
mecenas
poinformowała, że w Urzędzie Gminy będą
świadczone usługi prawne dla mieszkańców,
którzy są w trudnej sytuacji finansowej lub nie
są w stanie dojechać do Hajnówki.
Radny J. Łapiński i radna E. Laprus poruszyli
kwestię kajaków oraz udostępnienia do
spływów rzeki Narewki na terenie Parku
Narodowego, na co Pani Dyrektor BPN
odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. W
planach jest natomiast udostępnienie stawów,
po których będzie można pływać łódkągondolą.
W sprawach różnych poruszono:

Sołtys G. Orzechowski zwrócił się z
prośbą o interwencję w sprawie lisów - radna
J. Morawska, jako pracownik Nadleśnictwa
Białowieża poinformowała, że w roku
bieżącym w planie ujęto odstrzał 30 lisów,
który został zwiększony i na dzień dzisiejszych
odstrzelono już około 40 lisów i jenotów.

Mieszkaniec J. Dowbysz zwrócił się o
informację w sprawie gazyfikacji - Pani
Sekretarz odpowiedziała, że sieć gazowa jest
cały czas w budowie.

Poszczególni Radni i Sołtysi zgłosili

potrzebę naprawy dróg: droga na Dąbrowę,
zasypanie dołów w jezdni przy przystanku,
droga w kierunku Podolan, ul. Paczoskiego
przy moście, ul. Mostowej.

Radny W. Niedzielski zapytał się o
rozbiórkę starej szkoły, a Radna I. Buszko o
hydrofornię w Czerlonce.
Na powyższe zapytania Wójt odpowiedział
następująco:
Wszystkie drogi gruntowe, jak co roku, gdy
tylko obeschną są równane. Odnośnie ulicy
Mostowej to została podpisana umowa na
wykonanie
dokumentacji
technicznej.
Dokumentacja zostanie wykonana w tym
roku, są również plany, aby w przyszłym roku
zgłosić
ją
o
dofinansowanie
ze ,,Schetynówek” . Koszt remontu to około 3
milinów zł. Gmina będzie się starać pozyskać
w 25 % dofinansowanie także z Lasów
Państwowych. Odnośnie ulicy Ogrodowej to
dokumentacja jest już ujęta w planie budowy
dróg w roku bieżącym i być może droga będzie
w tym roku zrobiona. W sprawie rozbiórki
starej szkoły Gmina wraz z Fundacją będzie się
starać pozyskać środki na jej remont. Odnośnie
hydroforni to sprawa jest w toku, zajmuje się
nią Pani mecenas i o rezultatach Wójt
poinformuje Radną w późniejszym terminie
(jak uzyska więcej informacji). W sprawie ulicy
Paczoskiego są wspólne plany z BPN, aby
zgłosić ją do projektu i pozyskać
dofinansowanie. Jeśli chodzi o bieżącą
naprawę, to będzie ten odcinek zalany, gdy
tylko pojawi się firma specjalistyczna, która
będzie zalewała asfalt w Białowieży i będzie to
zrobione profesjonalnie. Droga betonowa do
Podolan zostanie zgłoszona do naprawy w
ramach gwarancji.
Na
powyższym
posiedzenie
Nadzwyczajnej XVIII Sesji Rady Gminy
zostało zakończone.

Kącik Przedszkolaka
Przedszkolaki witają wiosnę!

Powitanie
wiosny
to
dla
każdego
przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. W
naszym przedszkolu przygotowania do tego
wydarzenia

Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…
(E. Budryk)
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zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła
się dekoracja
przedszkola z zimowej na wiosenną,
rozmawialiśmy o pierwszych zwiastunach
wiosny,
nie
zabrakło
również
prac
plastycznych związanych ze zbliżającą się
wiosną. A w przeddzień powitania wiosny
dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w
wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowych,
wiosennych kwiatów.
21 marca nadszedł długo oczekiwany Pierwszy
Dzień Wiosny. Punktualnie o godzinie 10.00
dzieci z obu grup przedszkolnych ruszyły w
barwnym korowodzie nad rzekę, aby wziąć
udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania
zimy - powitania wiosny”. Maszerowaliśmy z
naszą kukłą Marzanną – zimową panną. Nasz
korowód
nie
pozostał
niezauważony.
Wszystkich ogarnęła spontaniczna radość. W

trakcie drogi dzieci radośnie śpiewały piosenki
wiosenne i skandowały hasła: „Żegnaj Zimo –
Witaj Wiosno!”, „Niech żyje Wiosna!”.
Po dotarciu nad rzekę pożegnaliśmy naszą
Marzannę słowami:
„Marzanno, Marzanno – ty zimowa panno,
Ciebie już żegnamy, bo wiosnę witamy!”
i, jak nakazuje tradycja, wrzuciliśmy ją do
wody, gdzie odpłynęła, a wraz z nią zima.
W trakcie powrotu do przedszkola z uwagą
obserwowaliśmy otaczającą nas przyrodę,
poszukując pierwszych oznak przybyłej
wiosny. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna
już przybyła i mamy nadzieję, że zagości u nas
na dobre.
Izabela Wołoncewicz
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Wiosenno-wielkanocne warsztaty w BOKu
Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego
słoneczka wpadającymi przez nasze okna do
Białowieskiego Ośrodka Kultury jak lekki
zefirek wpadły dzieci na wiosennowielkanocne warsztaty plastyczne, które
ruszyły z początkiem marca.
Każdego piątku wszystkie nasze kąty i boki
wypełniają się ich piskliwym szczebiotem i
hałaśliwym chichotem. A że dzieci mamy
utalentowane, a ich twórczość nie zna granic
jest u nas bardzo wesoło i kolorowo. Na
początku marca, kiedy za oknami było jeszcze
szaro, buro i ponuro, na oknach naszego holu
przysiadło mnóstwo kolorowych ptaszków, a
na gałązkach zawisły jaskółki w stylu vintage i jak mówi przysłowie jedna jaskółka wiosny
nie czyni, ale już jaskółki wykonane przez

ponad dwudziestoosobową grupę małych
artystów wiosnę w naszych sercach i na
naszym holu obudziły.
Łagodny, wiosenny zefirek czasem przeistacza
się jednak w gwałtowny huragan, powodujący
istny bałagan – całe szczęście w naszym
przypadku twórczy. Z tego twórczego
bałagano-huraganu wyszły… jaja jak balony,
bo w końcu Wielkanoc zbliża się dniami i
nocami wielkimi krokami. Wielkanocne stoły
uczestników
naszych
warsztatów
przyozdobione będą nie tylko ażurowymi
jajkami zrobionymi z kordonka na balonach,
ale także jajeczkami włóczkowymi i stroikami
z mchu i barwinka, które dzieci miały okazję
wykonać na zajęciach.
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Przedszkolaki wiedzą, jak dbać o zdrowie.
Okres
przedszkolny
jest
bardzo
ważnym
etapem
w
kształtowaniu
prozdrowotnych wyborów dziecka. W naszym
przedszkolu o tym pamiętamy i staramy się
wpajać dzieciom zasady zdrowego stylu życia.
W ostatnich tygodniach realizowaliśmy
tematykę „Zdrowie na wiosnę”. Dzieci
poznały treści związane ze zdrowym
odżywianiem, higieną osobistą i potrzebą
ruchu.
W ramach realizacji tematyki 30 marca
wybraliśmy
się
na
wycieczkę
do
Białowieskiego Ośrodka Zdrowia. Pan doktor
Wojciech Lemiesz i pani pielęgniarka Maria
Gabiec szczegółowo opowiedzieli nam o
swojej pracy, zapoznali nas ze sprzętem
lekarskim potrzebnym do wykonywania ich
zawodu i cierpliwie odpowiadali na wszystkie
pytania dzieci. Usłyszeliśmy także kilka rad,
jak dbać o swoje zdrowie.
Przedszkolaki miały niepowtarzalną okazję
posłuchać bicia serca przez prawdziwy
stetoskop, zostały zważone, zmierzone, a
niektórzy zostali poddani badaniu pobierania
krwi na niby.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i
życzliwej atmosferze. Podziękowaliśmy Panu
Wojtkowi i Pani Marii za spotkanie wręczając
przygotowane przez dzieci obrazki.
W drodze powrotnej do przedszkola
wstąpiliśmy do apteki, aby zobaczyć, jak
wygląda miejsce, gdzie kupuje się leki. A
następnie udaliśmy się na pobliską siłownię,
gdzie dzieci mogły poćwiczyć na świeżym
powietrzu, bo – jak wiadomo – ruch to
zdrowie.
Kontynuując tematykę zdrowia, 3 kwietnia
nasze przedszkole odwiedziła pani doktor
stomatolog – Zdzisława Nowak, która
przybliżyła nam wykonywany przez siebie
zawód. Wyjaśniła przedszkolakom, co robić,
aby zęby jak najdłużej pozostały zdrowe,
zachęcając do wizyt w gabinecie i ucząc
prawidłowego mycia zębów. Mamy nadzieję,
że to spotkanie zmotywuje wszystkie dzieci do
systematycznego dbania o swoje zęby.
Bardzo dziękujemy pracownikom służby
zdrowia za możliwość spotkania i poświęcony
nam czas.
Izabela Wołoncewicz
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Nasi sąsiedzi
roku
otrzymał
pokój
w
Schronisku
Turystycznym PTTK. Opiekę nad sędziwym
myśliwym sprawował ówczesny kierownik
schroniska PTTK pan Ryszard Kapuśniak oraz
pani Paraska Bajko. Syn pana Wagnera po
wojnie zamieszkał w Afryce w Tanzanii, która
wówczas nazywała się Tanganika, w
miejscowości Moshi u podnóża najwyższego
szczytu Afryki – Kilimandżaro (5895 m
wysokości). Po śmierci żony Wagnera, syn
postanowił zabrać ojca do siebie i w grudniu
1958 roku Edmund Wagner wyruszył w
daleką podróż. Na prośbę syna rozpoczął pisać
wspomnienia ze swojego bogatego życia, które
ukończył w marcu 1959 roku. Liczący 87 stron
maszynopis zatytułowany: „Wspomnienia
myśliwskie Edmunda Wagnera za okres
1980-1958” znajduje się w bibliotece
Białowieskiego Parku Narodowego. Znany
fotografik przyrody, Włodzimierz Puchalski,
po zapoznaniu się z treścią tego pamiętnika
wyraził opinię, że przed publikacją wymaga
dużych zmian redakcyjnych na co autor nie
wyraził zgody.
Wagner nie mógł się zaaklimatyzować w
Afryce,
podeszły
wiek,
klimat
oraz
nieznajomość angielskiego sprawiły, że
postanowił powrócić do Białowieży. W 1963
roku nastąpiło jednak pogorszenie się stanu
zdrowia sędziwego łowczego spowodowane
przeżyciach związanymi z pożarem Domu
Myśliwskiego oraz złamaniem nogi. Syn

Edmund Wagner – carski oberjeger
Niewiele już osób w Białowieży pamięta
łowczego Edmunda Wagnera (1875-1963). Gdy
przyjechałem do Białowieży w czerwcu 1961
roku zwróciłem uwagę na interesującą
sylwetkę starszego pana z sumiastym wąsem,
który ze strzelbą na ramieniu przechadzał się
w pobliżu Domu Myśliwskiego. Był ubrany w
zielony strój myśliwski, a na głowie nosił
kapelusz myśliwski z piórkiem. Edmund
Wagner
mieszkał
wtedy
w
Domu
Myśliwskim. Po spaleniu się Domu
Myśliwskiego w nocy z 23 na 24 styczeń 1962
8

postanowił ponownie zabrać ojca do siebie. E.
Wagner podróżował pod opieką pana R.
Kapuśniaka, wkrótce po przyjeździe do
Tanganiki zmarł.
W tym miejscu pragnę wrócić do
początków
życia
tego
interesującego
człowieka. W 1900 roku, przyjechał do Puszczy
Białowieskiej, gdzie główny łowczy carski
(oberjeger) Józef Newerly zatrudnił go na
stanowisku łowczego, jako jednego z pięciu
łowczych podległych mu na terenie Puszczy.
Jesienią 1903 roku towarzyszył Wielkiemu
Księciu Mikołajowi Mikołajewiczowi w
polowaniu na jelenie na terenie Puszczy.
Wielki Książę polecił E. Wagnera carowi
Mikołajowi II, jako dobrego fachowca. Jesienią
1913 roku, car wezwał Go do swojej rezydencji
w Carskim Siole, oddalonej o 25 km od
Petersburga i zlecił zorganizowanie łowiectwa
na Krymie. Łowczy poprosił o możliwość
zabrania z Białowieży do pomocy trzech ludzi
ze służby łowieckiej, byli to Sieduń,
Borysewicz i Filipczuk, których imion we
wspomnieniach nie podał. W lutym 1914 roku
przywieziono z Białowieży na Krym 4 żubry,
w tym jednego samca i 3 krowy, w wieku około
4 lat. Zwierzęta te umieszczono w zwierzyńcu
o powierzchni 1 ha, zbudowanym w 1913
roku. Znajdował się on na terenie górskim,
porośniętym
starym
drzewostanem
bukowym,
przez
zagrodę
przepływał
strumyk. Zagroda była oddalona oddalony o
24 km od miejscowości Ałuszta. Transport
żubrów na teren zwierzyńca był bardzo
trudny, klatkę asekurowało linami po 6 ludzi z
każdej strony. Przed samym wybuchem
rewolucji 1917 roku stado żubrów na Krymie
liczyło piętnaście osobników, ale w końcu 1918
roku pozostał jeden żubr, który wkrótce zginął
z rąk kłusowników. Po rewolucji E. Wagner
pracował na Krymie, jako taksówkarz. W 1924
roku otrzymał zezwolenie na powrót do
Polski. Pracował, jako łowczy w kilku
miejscach, między innymi w majątku hr.
Maurycego Potockiego „Iwacewicze” na
Polesiu. Okres okupacji niemieckiej spędził w
Jabłonnej koło Warszawy. W 1944 roku
przyjechał do Białowieży, gdzie pracował, jako
łowczy do czasu likwidacji służby leśnej w
marcu 1951. Następnie w latach 1952-1958
pracował w Białowieskim Parku Narodowym,
początkowo w bibliotece, a następnie, jako

kierownik Muzeum BPN. Na emeryturę
odszedł 1 lipca 1958 roku. Z żoną Aleksandra
miał 2 synów, jeden zaginął bez śladu podczas
wojny, drugi walczył w II Korpusie Wojska
Polskiego, a po wojnie zamieszkał w
Tanganice w Afryce.
Więcej szczegółów z życia Edmunda
Wagnera można znaleźć w książce kronikarza
białowieskiego
Piotra
Bajko
pt.
„Z
zakamarków białowieskiej historii” wydanej
w 2015 roku. Pierwszy raz czytałem
„Wspomnienia
E.
Wagnera”
szukając
informacji o żubrach. Drugi raz musiałem
zajrzeć do tego maszynopisu w ubiegłym roku,
gdy nasz kolega i przyjaciel z Białorusi Aleksej
N. Buniewicz przekazał nam list dr Mariny
Iwanownej
Rudenko
z
Krymskiego
Przyrodniczego Rezerwatu z prośbą o
informacje dotyczące wysyłki żubrów z
Białowieży na Krym. Niestety w Białowieży
nie zachowały się żadne dokumenty z tego
okresu. Przypomniałem sobie wtedy, że we
wspomnieniach Wagnera znajduje się duży
fragment teksu poświęconego tej sprawie.
Nasz list, w którym opisaliśmy informacje
dotyczące organizacji łowiectwa na Krymie
oraz
wywozu
żubrów
na
Krym
przetłumaczyła na rosyjski pani Lusia
Dworakowska,
za
co
Jej
serdecznie
dziękujemy. Przy okazji opowiedziała nam, że
Jej babcia, felczerka Olga Smoktunowicz,
przyjaźniła się z łowczym Wagnerem i Jego
żoną. Jako mała dziewczynka odwiedzała z
babcią Wagnerów w Domu Myśliwskim.
Czasami te odwiedziny miały związek z
chorobą pani Aleksandry. Gdy Wagner
wyjechał do Afryki przysyłał babci pani Lusi
kolorowe kartki, w których pisał, że bardzo
tęskni do Polski i narzekał na uciążliwe upały.
Jednocześnie dowiedzieliśmy się od pani Lusi,
że mogiła żony Wagnera znajduje się na
cmentarzu w Białowieży. Na pomniku
Aleksandry Wagner, która zmarła w kwietniu
1958 roku, jest podane Jej panieńskie nazwisko
Żukowa, a od pani Lusi dowiedzieliśmy się, że
była krewną marszałka Żukowa. Zdjęcie
pomnika na grobie żony Wagnera na
cmentarzu w Białowieży wykonałem w marcu
2017 roku, pozostałe zdjęcia dołączone do
artykułu pochodzą w archiwum córki państwa
Kapuśniaków – Ewy Łuczaj, które dostarczył
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nam pan Zbigniew Niechoda, za co serdecznie
dziękujemy.

Fot. 2. Edmund Wagner w oknie Domu
Myśliwskiego w 1961 roku.
Fot. 3. Przed wejściem do Domu
Myśliwskiego, lata 1950-te XX wieku. Na dole
od lewej stoi E. Wagner.
Fot. 4. Edmund Wagner z żoną i synkiem.
Prawdopodobnie w latach 1914-1918 na
Krymie.
Fot. 5. Napis na pomniku Aleksandry Wagner
na cmentarzu w Białowieży

Zbigniew A. Krasiński i Małgorzata Krasińska
Podpisy zdjęć:
Fot. 1. Zdjęcie Edmunda Wagnera w 1961
roku, umieszczone w jego wspomnieniach
myśliwskich.
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Grupa Taneczna „What Do You Meen”
Już drugi rok szkolny w Białowieskim
Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia
taneczne w ramach Mobilnej Szkoły Tańca
„Dance Project” prowadzone przez Krzysztofa
Twarowskiego. Uczestnicy swoją formację
taneczną nazwali „What do you meen”. Dzieci
i młodzież z miejscowej szkoły tańczą hip –
hop i elementy tańca nowoczesnego. W
poprzednim sezonie grupa prezentowała
przygotowany układ taneczny w BOK. Kilka
razy wzięła też udział w organizowanych
festiwalach i turniejach. Na przeglądach w
Czeremsze i Starym Dworze zajęła I miejsce w
swojej kategorii wiekowej. W Czeremsze

sukces odniosły także Marysia i Natalka,
zajmując II miejsce w kategorii duetów.
Od września formacja „What do you meen”
podzieliła się na dwie grupy: młodszą i starszą.
W marcu tego roku obie formacje wzięły
udział w IV edycji Dance Festival 4 School w
Szepietowie. Tancerze wystąpili w nowych,
atrakcyjnych strojach.
Grupa starszych
dziewcząt zajęła III miejsce, natomiast młodsi
IV – gratulujemy.
Dziękujemy za życzliwość, wsparcie i pomoc
finansową Panu Wójtowi Grzegorzowi
Kasprowicz oraz Dyrektor BOK Pani
Katarzynie Turosieńskiej-Durlik.

Kącik poetycki
Czerlonka

dom z drewna oczom pięknieje

Jest takie miejsce na ziemi
gdzie żubry wychodzą z cieni
jest takie miejsce na wschodzie
ot, tak – Czerlonka się zowie

a w nim weranda babcina
dom mojej matki wspomina
tu komin do przeczyszczenia
tam okno do naprawienia

gdzieś w puszczy jest położona
wpadam w jej dzikie ramiona
idę przez lasu gęstwinę
i sarnę spotkam za chwilę

i pościel w czerwone serca
głos iskry z ciepłego pieca
ach, myśl powraca wciąż rzewna
skwierczy jak ogień od drewna

o świcie w polach zieleni
kryje się kilka jeleni
już wchodzę w ostatnie knieje

ta myśl powtarza się wkoło
mą pamięć wskrzesza na nowo
że kogoś nie ma wraz ze mną
11

choć był tu nocą jesienną

Mogę tylko chylić czoło
W głębokiej pokorze

puszczo – dziś proszę cię skrycie
obdaruj mnie nowym życiem
nie pozwól mi czekać w trwodze
czas lżej mieć w samotnej drodze

Gracja Wojciuk
Jest krzyż
Jest krzyż
na którym mogę zatrzymać wzrok
I pojąć sens cierpienia

Artur Cywiński
Dałeś mi wszystko

Jest krzyż
który przemawia do mnie
rozpostartymi ramionami

Dałeś mi oczy
abym przejrzała
Dałeś mi serce
abym kochała
Dałeś mi rozum
bym poznawała
Dałeś mi ręce
bym pracowała
Dałeś mi nogi
abym biegała
Dałeś mi usta
bym rozmawiała
Dałeś mi wolę
bym wybierała
Dałeś mi ludzi
bym ich szanowała
Dałeś mi łzy
bym opłakiwała
Dałeś mi przyrodę
bym się zachwycała
Dałeś mi Wszechświat
abym oniemiała
Dałeś mi wszystko
A co ja Ci dam, Boże?

Jest krzyż
wizerunek twarzy umęczonego Chrystusa
ślady po gwoździach
Jest krzyż
który noszę na szyi na łańcuszku
i na swoich wątłych barkach
Jest krzyż
który z zawrotną prędkością
potrafi zmieniać człowieka
Jest krzyż
którego człowiek próbuje unikać
bo nie rozumie
A on jest przecież
tajemnicą największej miłości
misterium bólu
wszystkim
Gracja Wojciuk

Spotkanie z Simoną Kossak
18 marca odbył się w Białowieży Wieczór
wspomnień pt. „Spotkanie z Simoną Kossak w
10 rocznicę Jej śmierci”. Profesor Simona
Kossak, miłośniczka i znawczyni Puszczy
Białowieskiej, autorka popularnych gawęd
radiowych o przyrodzie „Co w trawie
piszczy”, zmarła 15 marca 2007r. W Białowieży
i
w
swojej
ukochanej
leśniczówce
„Dziedzinka” przeżyła 35 lat. Wszyscy ją tutaj
znali,
lubili
i
szanowali.
Większość
mieszkańców Białowieży ma z Nią związane

wspomnienia i tymi wspomnieniami można
się było podzielić podczas wieczoru, który
zorganizowało
Towarzystwo
Przyjaciół
Energii Odnawialnej wraz z Urzędem Gminy
Białowieża i Białowieskim Ośrodkiem
Kultury.
Spotkanie rozpoczęło się w plenerze
symbolicznym przecięciem zielonej wstęgi na
ulicy prof. Simony Kossak – Jej imię nadano
fragmentowi drogi Browskiej, która wiedzie
do „Dziedzinki”. Inicjatorem upamiętnienia w
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ten sposób prof. Simony Kossak było
Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej.
6 marca Rada Gminy Białowieża po burzliwej
dyskusji podjęła uchwałę w tej sprawie.
Decyzję Radnych poprzedziły konsultacje
społeczne, w których większość głosujących
poparła pomysł Towarzystwa. Jak zdradziła
przewodnicząca Towarzystwa – pani Irena
Chyra – Towarzystwo chce zabiegać o nową
nawierzchnię drogi, która teraz ma postać
gruntową, ale z zachowaniem jej naturalnego
charakteru. Droga ma stać się ścieżką
edukacyjną dla dzieci i młodzieży, gdyż
oprócz nauki i pracy badawczej Simona
Kossak przede wszystkim „stawiała na
edukację” przyrodniczą. Towarzystwo planuje
w przyszłości zasadzić w tym miejscu gatunki
drzew (jarzębina, głóg), których owoce są
pokarmem dla ptaków. Mają też powstać
ławeczki z tabliczkami dedykowanymi
osobom związanym z przyrodą, Puszczą
Białowieską i jej mieszkańcami.
W uroczystym otwarciu ulicy poświęconej
prof. Simonie
Kossak wzięli udział
mieszkańcy, przyjaciele Simony i władze
Białowieży. Każdy mógł odciąć fragment
wstęgi, zabrać na pamiątkę i uczynić zeń
chociażby zakładkę do książki.
Dalsza część Wieczoru wspomnień odbyła się
w Białowieskim Ośrodku Kultury, gdzie
można było przy filiżance herbaty i słodkim
ciastku wysłuchać gawęd radiowych Pani
Profesor oraz obejrzeć wystawę prac
plastycznych i przeczytać opowiadania

laureatów konkursu literacko-plastycznego
poświęconego pamięci prof. Simony Kossak
organizowanego
przez
Polskie
Radio
Białystok. Do prac tych dołączyły również
prace specjalnie wykonane na tę okazję przez
przedszkolaków i przywiezione przez
dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 77
„Rumiankowego
przedszkola”,
którego
patronką jest Simona Kossak i które ze
szczególnym
uwzględnieniem
realizuje
programy
edukacji
przyrodniczej
i
ekologicznej.
Następnie odbyła się projekcja filmu „Życie
żaby” oraz prezentacja zdjęć autorstwa Leszka
Wilczka – życiowego partnera Simony, który
ze względu na swój podeszły wiek i stan
zdrowia nie był niestety obecny podczas
Wieczoru. Zdjęcia jednak obudziły miłe
wspomnienia – Profesor wspominali jej
współpracownicy i znajomi: prof. Elżbieta
Malzahn, Bożena Walencik, Irena Chyra,
Jarosław Chyra, Barbara Bańka, Barbara
Szymanowska, Anna Tomalak – miejscowa
poetka, która deklamowała wiersze swojego
autorstwa poświęcone Pani Simonie, oraz dr
hab. Rafał Paluch z IBL, który przedstawił w
zarysie dorobek naukowy i badawczy prof.
Simony Kossak. We wspomnieniach ożyli
nietypowi mieszkańcy Dziedzinki: kruk
Korasek, dzik, osioł i śmieszne zdarzenia z
nimi związane.
Wieczór zakończyło odczytanie przez uczniów
Technikum Leśnego fragmentów książki
Simony Kossak „Saga Puszczy Białowieskiej”.
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I turniej szachowy
18.03.2017r rozegrano I Turniej
Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Białowieży.
Mimo, że szachy wydają się bardzo spokojną
grą, to emocje były wielkie, a każdy ruch był
przemyślany.
W
turnieju
rozegranym
systemem "każdy z każdym" wzięło udział 7
uczniów
oraz
Pani
wicedyrektor.
Nie padł ani jeden remis, co pokazuje, że walka
toczyła się tylko o zwycięstwo. Mistrzem
szkoły został Łukasz Bajko, który był
niepokonany. Na drugim miejscu uplasował
się Michał Lickiewicz. Trzecie miejsce zajął
Jakub Ptaszyński.

Sponsorami pucharu i medali była
dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży - dyrektor Krzysztof Petruk i
wicedyrektor Barbara Leoniuk.
Uczestnicy:
1. Oliwier Pasyńczuk
2. Michał Glencner
3. Michał Lickiewicz
4. Szymon Jabłoński
5 Kamil Glencner
6. Jakub Ptaszyński
7. Łukasz Bajko
8. wicedyrektor Barbara Leoniuk
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
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RadioSTACJA BIAŁOWIEŻA
oryginalny, interesujący sposób, a także
napisanie
i
zaprezentowanie
swojego
powitania słuchaczy jako prezenter radiowy.
Drugiego dnia w ramach niespodzianki
została zaaranżowana konferencja z panią
Katarzyną
Turosieńską-Durlik,
dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury, podczas
której zbieraliśmy materiały, na podstawie
jakich ćwiczyliśmy pisanie krótkich newsów.
13 marca byliśmy z oficjalną wizytą u Wójta
Gminy
Białowieża
oraz
dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury, do których
zwróciliśmy się z prośbą o objęcie projektu
RadioSTACJI BIAŁOWIEŻA patronatem.
Zarówno Pan Wójt, jak i Pani Dyrektor
przychylnie odnieśli się do złożonych podań.
Urząd Gminy udostępni nam stronę
internetową, a BOK będzie zamieszczał relacje
z działań młodzieży w lokalnej gazecie "Głos
Białowieży".
Naszym patronem medialnym zgodziło się
zostać również białostockie Radio AKADERA.
W poszukiwaniu sponsorów dotarliśmy także
do Nadleśnictwa Białowieża.
Zgodnie z planem, w dniach 15-16 marca,
odbyły się kolejne spotkania organizowane w
ramach warsztatów radiowych. Przebiegały
one jednak w zupełnie inny sposób niż
ostatnio. Każdy z nas miał okazję
przeprowadzić wywiad z mieszkańcami
Białowieży oraz zmierzyć się z obróbką

Tak zaczynaliśmy kilka tygodni temu...
Dnia 16.02.2017r. w internacie Technikum
Leśnego w Białowieży odbyło się spotkanie
organizacyjne w związku z projektem
Towarzystwa
Przyjaciół
Białowieży
"RadioSTACJA BIAŁOWIEŻA". Poprowadziła
je pani Ilona Wołosik z Białowieskiego
Ośrodka Kultury. Wszyscy chętni, zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele mogli przyjść, aby
uzyskać informacje na temat planowanych
działań. Ustalone zostały też wstępne terminy
warsztatów z dziennikarzami z białostockiego
radia AKADERA oraz ogłoszony konkurs na
logo naszego radia, w którym wygrał projekt
Eryka Zaremby.
Później były pierwsze warsztaty radiowe...
W dniach 1-2 marca odbył się pierwszy etap
warsztatów radiowych prowadzonych przez
panią Julittę Grzywę, panią Paulę Wakuluk
oraz panią Joannę Augustynowicz z radia
AKADERA w Białymstoku. Poruszono wiele
kwestii odnośnie samej techniki pracy, jak i
strony prawnej, jeśli chodzi o założenie oraz
prowadzenie radia. Wiedza teoretyczna
przeplatana była praktyką. Naszym zadaniem
było m.in. przedstawienie prognozy pogody w
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zebranych materiałów. Z pozoru łatwe
zadanie okazało się dużym sprawdzianem
odwagi zarówno ze strony przyszłych
reporterów, jak i rozmówców.

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyjazd
do Białegostoku do siedziby radia AKADERA,
który odbędzie się pod koniec kwietnia.
Do zobaczenia na naszym fanpage'u na
facebooku - uczestniczki projektu Martyna
Gużewska i Klaudia Wicik

ERASMUS+ BUS w Białowieży
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
został
zakwalifikowany do projektu ERASMUS+

BUS. 1 czerwca 2017r. naszą miejscowość
odwiedzą „mobilni eksperci” Narodowej
Agencji Programu Erasmus+.
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„Erasmus+ Bus” to nowa propozycja Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej
Agencji
Programu
Erasmus+.
Projekt
wystartował w styczniu 2017 r. i wpisuje się w
kalendarz
ogólnopolskich
wydarzeń
związanych z obchodami 30-lecia działania
programu Erasmus. Podczas spotkań eksperci
przybliżają priorytety programu, zachęcają do
indywidualnych konsultacji oraz pokazują, jak
upowszechniać
rezultaty
projektów
edukacyjnych.

Serdecznie
zapraszamy
przedstawicieli
samorządów, szkół, bibliotek, domów kultury,
organizacji kształcenia zawodowego, kadry
edukacji dorosłych, organizacji działających w
sektorze
młodzieży,
niekomercyjnych
instytucji i organizacji oraz organów
publicznych działających w obszarze sportu
do udziału w spotkaniu.
Mariola Glencner

eTwinning –społeczność szkół w Europie
tematem są ssaki Puszczy Knyszyńskiej i
Puszczy
Białowieskiej.
Projekt
jest
prowadzony z wykorzystaniem narzędzi Tik:
internetu, poczty elektronicznej, aparatu
cyfrowego.
Drugi projekt „The World Post Day”, do
którego przystąpili uczniowie klasy II zachęcał
do współpracy międzynarodowej. Podczas
jego
realizacji
uczniowie
wykonali
samodzielnie i przesłali tradycyjną pocztą
pocztówki z pozdrowieniami do wszystkich
krajów uczestniczących w projekcie. Znalazły
się wśród nich: Czechy, Włochy, Turcja,
Chorwacja, Ukraina, Hiszpania. W ten sposób
otrzymaliśmy również pocztą tradycyjną
pozdrowienia i krótkie opisy miejscowości
znajdujących się we wspomnianych wyżej
państwach.
Realizacja projektów eTwinning daje
możliwość nawiązania współpracy pomiędzy

W bieżącym roku szkolnym uczniowie II klasy
szkoły podstawowej biorą udział w projektach
programu eTwinning.
Pierwszy z nich to ”Nasi
przyjaciele z
puszczy”. Polega on na realizowaniu tego
samego projektu przez dwie grupy uczniów z
różnych szkół. Projekt jest współrealizowany z
uczniami kl I z Nowego Aleksandrowa, a
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nauczycielami
ze
wszystkich
krajów
europejskich, angażując jednocześnie
do
podejmowania różnego rodzaju aktywności
również naszych uczniów na kilku poziomach
edukacyjnych.

Opiekunowie projektów:
Elżbieta Rubiel
Mariola Glencner

Konkurs poezji religijnej
Sołoniewicz. Udział w nich wzięła uczennica
naszej szkoły Aleksandra Świć . Jest mi bardzo
miło, że komisja konkursowa w składzie:
Janina Kozłowska, Grażyna Pater, Jan
Zalewski oraz Jadwiga Kiczkajło, która
wysłuchując uczestników zwracała uwagę na
kulturę słowa, interpretację, dobór repertuaru
oraz wyraz artystyczny doceniła naszą
uczennicę. Została ona laureatką konkursu
zajmując I miejsce.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród laureatom odbyło się podczas
Wieczoru Poezji Religijnej w dniu 9 kwietnia
w Hajnowskim Domu Kultury. Opiekunowie
artystyczni,
którzy
przygotowywali
uczestników do konkursu otrzymali dyplomy
i podziękowania.
Grażyna Jóźwik

23 marca
odbyły się eliminacje między
powiatowe
dla szkół gimnazjalnych i
średnich 11 edycji Konkursu Poezji Religijnej
im Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego w
Hajnowskim Domu Kultury im Tamary

Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego
Wersal Białystok zwycięża w Mistrzostwach
LZS
W niedzielę 9 kwietnia już po raz kolejny w
Białowieży
odbyły
się
Mistrzostwa
Województwa
Podlaskiego
LZS,
organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Białowieży oraz Podlaskie Zrzeszenie LZS.
Turniej został objęty honorowym patronatem
przez Roberta Tyszkiewicza, posła na Sejm RP.
W zawodach udział wzięło 7 drużyn: OSP
Białowieża, TL Białowieża, Wersal Białystok,
SPPS Supraśl, LZS Narewka, Siat-Bud
Choroszcz, MOSiR Michałowo. Spotkania
przyniosły wiele emocji, ale również dużo
zaskakujących rozstrzygnięć. Tym razem nie
udało się wyjść z grupy zespołowi z Narewki,
który wydawał się być faworytem turnieju.

Największy wpływ na to miał zapewne brak
podstawowych zawodników. Niemniej jednak
postawa młodego zespołu z technikum
leśnego, któremu udało się zwyciężyć z
Narewką, bardzo dobrze świadczy o tym
zespole. W grupie „A” do końca o pierwsze
miejsce walczyły drużyny OSP i SPPS Supraśl.
W decydującym spotkaniu minimalnie lepsi
okazali się zawodnicy gości.
W pierwszym spotkaniu półfinałowym
Supraśl bez większych problemów uporał się z
młodą drużyną TL Białowieżą. Natomiast
drugi półfinał przyniósł dużo więcej emocji. Po
pierwszym secie wydawało się, że Wersal
Białystok
bez
problemów
rozniesie
miejscowych strażaków. Jednak w drugiej
partii nastąpiło odwrócenie ról. Trzeci set to
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już walka punkt za punkt do samego końca.
Ostatecznie bardziej odporni okazali się
zawodnicy z Białegostoku.
Mecz o 3 miejsce to derby Białowieży. Tutaj
lepsi okazali się bardziej doświadczeni
zawodnicy OSP Białowieża. Natomiast mecz
finałowy to pewna wygrana Wersalu
Białystok. Jak się okazało, ten zespół jedynego
seta w całym turnieju stracił właśnie z drużyną
gospodarzy.
Wyniki spotkań:
Grupa „A”

OSP Białowieża-MOSiR Michałowo 2:0
(15:6, 15:12)

Siat-Bud Choroszcz-SPPS SupraśL 0:2
(12:15, 13:15)

OSP Białowieża-Siat-Bud Choroszcz
2:0 (15:8, 15:11)

SPPS Supraśl-MOSiR Michałowo 2:0
(15:8, 15:11)

OSP Białowieża-SPPS Supraśl 1:2 (15:8,
6:15, 13:15)

MOSiR
Michałowo-Siat-Bud
Choroszcz 1:2 (6:15, 15:11, 17:19)
Grupa „B” (3 sety bez względu na wynik, do
25 punktów)

LZS Narewka-TL Białowieża 1:2 (16:25,
25:27, 25:22)

Wersal Białystok-LZS Narewka 3:0
(25:13, 25:16, 25:22)

Wersal Białystok-TL Białowieża 3:0
(25:12, 25:14, 25:11)
Mecz o 5 miejsce:

Siat-Bud Choroszcz-LZS Narewka 0-3
(20:25, 15:25, 15:25)
Półfinały:

SPPS Supraśl-TL Białowieża 2:0
(15:11,15:10)

OSP Białowieża-Wersal Białystok 1:2
(9:15,15:9, 14:16)
Mecz o 3 miejsce:

OSP Białowieża-TL Białowieża 2:0
(15:10, 15:10)
Mecz o 1 miejsce:

Wersal Białystok-SPPS Supraśl 2:0
(25:20, 25:19)
Wyróżnienia indywidualne:

Puchar Roberta Tyszkiewicza, Posła na
Sejm RP, dla MVP zawodów: Mateusz Kardasz
(Wersal Białystok).

Puchar
Bohdana
Paszkowskiego,
Wojewody Podlaskiego, dla najlepszego

rozgrywającego zawodów: Łukasz Kowalski
(SPPS Supraśl).

Puchar Jerzego Siraka, Burmistrza
Miasta Hajnówka, dla najlepszego atakującego
zawodów: Stefan Ochryciuk (OSP Białowieża).

Puchar
Mirosława
Romaniuka,
Starosty
Powiatu
Hajnowskiego,
dla
najlepszego
przyjmującego
zawodów:
Jarosław Szpilko (Wersal Białystok).

Puchar
Mateusz
Gutowskiego,
Przewodniczącego koła PO RP w Białowieży,
dla najlepiej broniącego zawodów: Wojciech
Lisicki (OSB Białowieża).
Końcowa kolejność:
1.
Wersal Białystok.
2.
SPPS Supraśl.
3.
OSP Białowieża.
4.
TL Białowieża
5.
LZS Narewka.
6.
Siat-Bud Choroszcz.
7.
MOSiR Michałowo.
Skład OSP Białowieża: Piotr Orzechowski
(kapitan), Mirosław Kołodziński, Sebastian
Wołkowycki, Karol Wojciechowski, Mateusz
Gutowski, Stefan Ochryciuk, Wojciech Lisicki,
Artur Kupień, Wojciech Gabiec, Adam
Waszkiewicz.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc
techniczną:
Jakubowi
Wołkowyckiemu,
Markowi
Barmucie,
Tomaszowi
Kołodzińskiemu, Halinie Niemcunowicz,
Wojciechowi Gutowskiemu, Małgorzacie
Orzechowskiej,
Marcie Orzechowskiej,
Walentemu
Leoniukowi,
Grzegorzowi
Orzechowskiemu.
Partnerzy zawodów:

RDLP Białystok,

Nadleśnictwo Białowieża,

Podlaski Urząd Wojewódzki,

Bank Spółdzielczy w Hajnówce,

Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

Urząd Miasta Hajnówka,

Koło PO RP w Białowieży,

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Białowieży,

Technikum Leśne w Białowieży.
Mateusz Gutowski
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BOK - informacje
Dotacje dla BOK
Szanowni czytelnicy, pragniemy podzielić się z wami informacją, iż BOK otrzymał
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektów
„Ruczajok – zespół białoruskiej mniejszości narodowej”, „Wieczorki białoruskie w Białowieży”
oraz po raz pierwszy dostaliśmy dotację, która wspomoże funkcjonowanie dziecięco młodzieżowego zespołu „Suniczki” działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży pod kierunkiem pani Angeliny Masalskiej. BOK wspiera grupę od początku
działalności, akompaniatorem zespołu jest pracownik naszego ośrodka kultury pan Marek
Zubrycki.
Ponadto we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Białowieży będziemy po raz piąty
organizować koncerty z cyklu „Różnogłosie”.

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