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Wójt informuje
Gmina Białowieża podpisała umowę na
stworzenie programu rewitalizacji naszej
gminy na ponad 50 tys zł. Dokument ten
będzie niezbędny do ubiegania się o kolejne
dotacje zewnętrzne na przebudowę dróg,
remonty budynków i miejsc publicznych.
Istnieją szanse na przebudowę części drogi
Wojciechówka oraz Meleszkowska. W tej
sprawie zawarłem umowy z Lasami
Państwowymi, a w chwili obecnej trwa
procedura przetargowa. Jeżeli zostaną złożone
stosowne oferty przez wykonawców, w tym
roku zaczniemy przebudowę tych dróg.
Trwa przebudowa ulic Nowa i Ogrodowa.
Powinny być gotowe do listopada tego roku.
Przepraszamy za utrudnienia powstałe w
wyniku prowadzonych prac. Warto jednak
przez pewien czas mieć utrudnienia, by
później móc poruszać się wyremontowanymi
drogami.
W dniu 27.09.2017 w Teremiskach odbyły się
wybory Sołtysa. Nowym Sołtysem została Pani
Tamara Artemiuk. Dziękuję przybyłym
mieszkańcom za miłą atmosferę i rozmowę.
W Pogorzelcach również nastąpiła zmiana
Sołtysa, a został nim Aleksander Dackiewicz.
Serdecznie gratuluję i życzę owocnej wspólnej
pracy.
5.11.2017 odbędą się wybory uzupełniające do
Rady Gminy Białowieża w okręgu nr 9.

Zostały
zarejestrowane
dwa
komitety
wyborcze, zatem mieszkańcy będą wybierali
radnego z dwójki kandydatów. Już dziś
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
głosowaniu.
Rada Gminy Białowieża podjęła uchwały w
sprawie zmiany nazw ulic. Waszkiewicza nosi
teraz nazwę Stoczek, a Olgi Gabiec zmieniła
nazwę na Pałacowa.
W gminie uzupełnione zostały znaki
informacyjne z nazwami ulic, trwają prace nad
ustawieniem
dodatkowych
znaków
informacyjnych, kierujących do atrakcji
turystycznych.
Złożyliśmy wniosek do Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na 2016-2019r o dofinansowanie przebudowy
ulicy Paczoskiego w 2018r w wysokości 50%.
Szacowany koszt inwestycji to około 600 000zł.
27.08.2017r. Odbył się Turniej Wędkarski o
Puchar
Wójta
Gminy
Białowieża
organizowany przez Koło Wędkarskie Tarpan
w Białowieży. Dziękuję za wspólną zabawę i
zapraszam na kolejne zawody już za rok!
Gmina Białowieża jak co roku była
gospodarzem
X
Turnieju
Oldbojów
Ochotniczej Straży Pożarnej.
W turnieju wzięło udział 13 jednostek z
powiatu Hajnowskiego.
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Obwieszczenie o obowiązkach dotyczących
mieszkańców objętych zmianą nazw ulic w
Białowieży
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Białowieża informuje, że w
związku z podjętymi przez Radę Gminy
Białowieży uchwałami w sprawie zmiany
nazw ulic: Generała Aleksandra Waszkiewicza
na „Stoczek” i Olgi Gabiec na „Pałacowa”,
mieszkańcy objęci ww zmianami powinni
dokonać
następujących
zmian:

pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia
2016
roku
o
zakazie
propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.
744) dokumenty te zachowują swoją ważność
pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic.
Zatem nie ma konieczności zmiany ww.
dokumentów.
Wójt
Gminy
powiadomił:
Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, Urząd Skarbowy w
Hajnówce,
Pocztę
Polską,
Komendę
Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce,
Prokuraturę Rejonową w Hajnówce, Komendę
Powiatową Policji w Hajnówce Posterunek
Policji w Białowieży, ZUS, KRUS, PZU, PGE,
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., o dokonanej
zmianie
nazw
ulic.

1. Urząd Skarbowy – należy wypełnić
zgłoszenie aktualizacyjne druk ZAP-3.
2. Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w terminie 7 dni od
daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć
w
urzędzie
wniosek
CEIDG-1.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,– osoby
pobierające świadczenia powinny zgłosić
zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług
telekomunikacyjnych – należy dokonać
zgłoszenia
zmiany
nazwy
ulicy.
5. Nie ma konieczności składania korekty
deklaracji w sprawie gospodarowania
odpadami oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/171/17 Rady Gminy
Białowieża z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra
Waszkiewicza w miejscowości Białowieża,
weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2017r..
Uchwała Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy
Białowieża z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany nazwy ul. Olgi Gabiec w miejscowości
Białowieża, wejdzie w życie w dniu 19
września
2017r.

Ponadto Wójt Gminy Białowieża informuje, że
wymiana dokumentów takich jak: dowód
osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny

WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA
Białowieża dnia, 07.09.2017r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Białowieża zarządzonymi na dzień 5
listopada 2017 r podaję do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Podlaskiego
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2017
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15
i 1089) zarządza się, co następuje:
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§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Białowieża w okręgu wyborczym nr 9.
§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 5 listopada 2017 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
wz. WOJEWODY PODLASKIEGO
Jan Zabielski
Wicewojewoda Podlaski
Załącznik do zarządzenia Nr 98/2017
Wojewody Podlaskiego
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Lp.

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności

1

2

3

1

do dnia 17 sierpnia
2017 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia
Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Białowieża w okręgu wyborczym nr 9

2

do dnia 27 sierpnia
2017 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji
o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych
radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Białowieży,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na
radnych do Rady Gminy
Białowieża w okręgu wyborczym nr 9

3

do dnia 6 września.
2017 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów do
Gminnej Komisji Wyborczej w Białowieży

4

do dnia 11 września
2017 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Gminnej
Komisji Wyborczej w Białowieży

5

do dnia 26 września
2017 r. (do godz. 2400)

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych

6

do dnia 6
października 2017 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Białowieża kandydatów na członków
obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej

7

do dnia 15
października 2017 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Białowieży obwodowej
komisji wyborczej,
- nadanie przez Gminną Komisje Wyborczą w Białowieży numerów
zarejestrowanym
listom kandydatów na radnego,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Białowieża,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
4

8

9
10

11
12

do dnia 16
października 2017 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w
zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do dnia27
października 2017 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

w dniu 3 listopada
2017 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 4 listopada
2017 r.

- przekazanie przewodniczącemu
spisu wyborców

w dniu 5 listopada
2017 r.
w godz. 700 - 2100

- głosowanie

obwodowej

komisji

wyborczej

Wójt Gminy Białowieża
/-/
Grzegorz Kasprowicz

Z dniem 13 września 2017 zmianie ulega lokalizacja Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Nowy PSZOK znajdować się będzie na terenie oczyszczalni
ścieków w Białowieży (wjazd od ul. Paczoskiego).
PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach 8:00 – 15:00.
Dotychczasowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK
pozostają bez zmian.

Ulotne wakacyjne chwile z BOKiem
Gdy za oknem szaro, buro i ponuro, czasem
miło powspominać ciepło letnie chwile
spędzone z Białowieskim Ośrodkiem Kultury.
Ulotne chwile z warsztatów dla dzieci
pozostawiły swój trwały i twardy ślad na
skarpie przed budynkiem. Zaczęło się od
malowania polnych kamieni. Powstały koty,

pszczoły, biedrony, sowy, ufoludki i inne
dziwno-straszne cudaki, które spoczęły pod
rozrastającymi się na naszej skarpie iglakami.
Później potworzyły się na drewnianych
krążkach
malowidła
zwierząt,
zaobserwowanych przez dzieciaki podczas
wspólnych wypraw kładką Żebra Żubra do
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Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz do
Muzeum
BPN.
Galerię
białowieskich
osobliwości, która powstała na zewnętrznej
ścianie kina, zasiliły ponadto laleczki z
drewnianej łyżeczki oraz mobile, czyli ozdoby
wiatrowe wykonane z patyków, szyszek i
piórek.
W
ramach
odpoczynku
od
precyzyjnych prac ręcznych urządziliśmy
nocowanie w BOKu i tak przewracaliśmy się z
boku na bok do bladego świtu, grając,
śpiewając i oglądając filmy.
Oprócz zabawy, zbierania patyków i klejenia
mogliśmy się także wzbogacić duchowo i
kulturalnie, a to dzięki pokazowi ilustrowania
na żywo, jaki w te wakacje odbył się w galerii
oBOK podczas wernisażu prac Marysi Dek –
ilustratorki, od wiosny Białowieżanki, która jak sama o sobie mówi - lubi bzdury i inne
dziwadełka. Warsztaty były niepowtarzalną
okazją, by na własne oczy przekonać się, w
jakie kształty zmieni się czytany wiersz Jana
Brzechwy „Żuk”.
Ponadto w jedną z sierpniowych niedziel na
dziedziniec przed Muzeum BPN przybył
nietypowy „Gość z planety 326”, kłótliwi

„Punch i Judy”, szczudlarze w otoczeniu
baniek mydlanych, wielkie marionetki w
barwnych maskach – wszystko to w ramach IX
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Wertep, który po kilkuletniej przerwie znowu
powrócił do Białowieży.
A kto przespał nocowanie w BOKu, mógł na
stadionie spędzić noc pod chmurką i parasolką
(niestety padał deszcz) podczas plenerowego
seansu Filmowego lata z Orange i Multikinem,
które najwytrwalszych widzów zabrało w
kolorową, apetyczną i magiczną „Podróż na
sto stóp” – blisko i daleko, bo aż w głąb siebie.
Miesiąc później leżaczki zastąpiły (niestety
znowu z powodu deszczu) słynne fotele
naszego niezwykle klimatycznego kina
„Żubr”. Nie wiemy wprawdzie „Za jakie
grzechy, dobry Boże?” nas to spotkało, ale
nikomu to nie przeszkadzało, a śmiech na sali
nie milkł, gdyż przebojowa francuska komedia
okazała się wspaniałym remedium na nasze
uprzedzenia i napięcia współczesnego świata
– nie próbujmy go zmienić, ale rozbić
śmiechem.
Redakcja
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Ostatni koncert z cyklu Różnogłosie za nami
1 września 2017 na parkingu gminnym odbył
się ostatni, czwarty koncert z cyklu
„Różnogłosie”. Podczas imprezy mogliśmy
zobaczyć prezentacje białoruskiego ruchu
artystycznego. W ostatnim koncercie udział
wzięła grupa starsza zespołu „Suniczki”
działająca
przy
Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym w Białowieży pod opieką pani
Angeliny Masalskiej przy akompaniamencie
Marka Zubryckiego, solista, gawędziarz,
konferansjer Jan „Wania” Szymaniuk z
Siemianówki,
zespół
folklorystyczny
„Wrzosy” z Wilanowa (gmina Mielnik) pod
kierunkiem Henryka Mułenko, zespół
folklorystyczny „Kalina” z Załuk (gmina
Gródek) pod kierunkiem pani Ireny
Koronkiewicz oraz gwiazda wieczoru zespół
„Dawid Szymczuk Band” z Hajnówki.
Podczas koncertu była możliwość zakupu
niedawno
wydanej,
pierwszej
płyty
„Czerwona Kalina” młodych hajnowskich
muzyków
z
białoruskojęzycznym
repertuarem. Koncert prowadził pan Jan
Karczewski.

pani Angeliny Masalskiej, Zespół Tańca
Ludowego „Przepiórka” z Hajnowskiego
Domu Kultury pod kierunkiem pani Justyny
Biryckiej, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej
z Łosic pod kierunkiem pana Mirosława
Odoszewskiego, zespół estradowy „Axel” z
Narwi – kierownik Janusz Snarski. Koncert
prowadziła pani Angelina Masalska. Następna
impreza odbyła się 16 czerwca, a udział wzięli:
zespół folklorystyczny „Cegiełki” z Lewkowa
Starego pod kierunkiem pana Mikołaja
Miażennego, Uczestniczka Warsztatu Terapii
Zajęciowej
Julita
Kiczkajło,
zespół
folklorystyczny „Żawaranki” z Mochnatego
pod kierunkiem pana Aleksego Gierasimiuka,
a do tańca przygrywał zespół estradowy
„Natural” z Białegostoku. Koncert prowadziła
pani Angelina Masalska. W dniu 14 lipca odbył
się trzeci koncert, który prowadził pan Jan
Karczewski, a wystąpili w nim: zespół
folklorystyczny „Wierasy” z Czyż pod
kierunkiem pani Ireny Łukaszuk, zespół
folklorystyczny „Ruczajok” z Białowieży pod
kierunkiem pana Marka Zubryckiego, zespół
folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż pod
kierunkiem pana Jerzego Haniewicza, a
zabawę w białoruskich rytmach poprowadził
zespół estradowy „Lailand” z Białegostoku
pod kierunkiem pana Bogdana Ostapczuka.

W 2017 roku odbyły się 4 koncerty z cyklu
„Różnogłosie”. W pierwszej imprezie, która
odbyła się 6 maja udział wzięli wykonawcy:
grupa młodsza zespołu „Suniczki” z
Białowieży – uczestnicy dodatkowych zajęć z
języka białoruskiego w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem

Koncerty
z
organizowane
7

cyklu
w

„Różnogłosie”
są
ramach
projektu

„Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszości narodowej”. Celem
zadania jest
promowanie
białoruskiej,
amatorskiej działalności kulturalnej, a w
szczególności białoruskojęzycznych zespołów
ludowych, folklorystycznych, estradowych.
Zadanie jest realizowane przy finansowym
wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Organizatorami
cyklu imprez są Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży oraz Białowieski Ośrodek Kultury
przy współpracy z Urzędem Gminy
Białowieża,
Nadleśnictwem
Białowieża,
Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w
Hajnówce, Hajnowskim Domem Kultury,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Białowieży,

Domem Pomocy Społecznej „Rokitnik” w
Białowieży oraz instytucjami i podmiotami
delegującymi wykonawców. W tym miejscu
dziękujemy wszystkim wymienionym wyżej
podmiotom,
a
szczególnie
pragniemy
podziękować członkom stowarzyszenia TPB
za pomoc włożoną w przygotowanie oraz
obsługę koncertu.
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży złożyło
wnioski o dofinansowanie cyklu koncertów w
2018 roku. Mamy nadzieję, że wzorem lat
ubiegłych otrzymamy dotacje na realizacje
imprez. Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy
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Od opery po szlagiery w Białowieży
To był wyjątkowy koncert na zakończenie
wakacji w Białowieży „Białowieskie Arie. Od
opery po szlagiery”. To dowód na to, że
publiczność potrzebuje również muzyki
wymagającej. Wymagającej nie tylko od
wykonawcy, ale również od słuchacza.
W sobotę 26.08.2017. o godz. 19.00, na placu
przed
Muzeum
Przyrodniczym
Białowieskiego Parku Narodowego w
pięknych okolicznościach przyrody, wśród
licznie zgromadzonej publiczności, którą
tworzyli zarówno mieszkańcy, jak i turyści,
rozległy się dźwięki muzyki poważnej.
Wystąpiła Grodzieńska Kapella, kierowana
przez znakomitego dyrygenta Władimira
Bormatowa
Orkiestrze towarzyszyli soliści: Marina
Gorowaja – sopran, Władimir Gorowoj –
baryton oraz Michał Skiepko – tenor.

Koncert
poprowadziła
dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury Katarzyna
Turosieńska-Durlik.
W repertuarze można było usłyszeć m.in.:
1 Mozart . Uwertura "Wesele Figaro"
2. Giuseppe Verdi. Povero Rigoletto z opery
"Rigoletto"
3. Gioacchino Rossini. Aria Rozyny z opery
"Cyrulik sewilski"
4. Piotr Czajkowski. Aria Onegina z opery
"Eugeniusz Onegin"
5. Kalman. Aria Toadory z operetki
"Księżniczka Czardasza"
6. Strauss. Toast Orłowskiego z operetki
"Zemsta nietoperza"
7. Kalman. Duet Silvy i Edwina z operetki
"Księzniczka Czardasza"
8.Strauss. Frauenherz.Polka-mazurka
9.Legar. Aria Giuditty z operetki "Giuditta"
10.E di Capula "O sole mio"
11.Verdi. Brindisi z opery "La Traviata"
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„Puszczańskie Opowieści”
w Białowieskim Ośrodku Kultury
Kiedy dyrektor BOK Katarzyna TurosieńskaDurlik obejrzała „Puszczańskie Opowieści”
podczas premiery w Białymstoku, uznała, że
spektakl koniecznie musi być zagrany w
Białowieży, u źródła. I tak też się stało dnia
10.09. w sali kina Żubr Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
Tak o samym spektaklu piszą twórcy:
„Na końcu świata, bo tak się mówi o tym
tajemniczym miejscu – gdzie wiecznie
zabiegana ludzka stopa nie zostawiła swego
śladu – następuje niezwykłe zjawisko. Raz na
tysiąc lat spotykają się tam Dobre Duchy.
Gdzieś w sercu pierwotnych lasów, w
gęstwinach mroku pokłonią się najpiękniejszej
i niczym nie skalanej dzikiej naturze. Czy
wyjawi ona przed nimi swoje sekrety i
tajemnice? Wyruszmy razem na wędrówkę w

głąb najstarszej z puszcz – Puszczy
Białowieskiej. Być może legenda krążąca od
uroczyska do uroczyska zaczyna powoli
umierać w ludziach. Być może, ale w Puszczy
pozostanie ona wiecznie żywa.
Puszczańskie opowieści to projekt
muzyczny, który narodził się ze współpracy
niezależnej grupy teatralnej Kooperacja Flug
oraz Białostockiego Teatru Lalek. W swojej
strukturze łączy on ze sobą formę koncertu z
teatralnymi
środkami
wyrazu.
Teksty
piosenek zostały oparte o legendy i
opowiadania spisane przez Waldemara
Sieradzkiego – wieloletniego nadleśniczego
Puszczy
Białowieskiej
oraz
Puszczy
Knyszyńskiej. Muzyka zaś, a w zasadzie jej
fundamenty powstawały podczas nocnych
jam sessions”.
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Spektakl został przyjęty przez białowieską
publiczność owacjami na stojąco. Wszyscy
chętni, mieli również okazję do rozmowy z
twórcami już w mniej formalnej atmosferze.
Były pytania o inspirację miejsc, dobór historii
czy tekstów. W trakcie dyskusji okazało się, iż
jeden z aktorów nigdy wcześniej nie był w

Białowieży. Mieszkańcy oczywiście zaprosili
go na dłuższą wizytę i obiecali wskazanie
miejsc, które były uwzględnione w treści
spektaklu.
Na zakończenie odbyło się wspólne rysowanie
puszczańskich
stworów
i
prośby
o
powtórzenie spektaklu w Białowieży.

Nasi sąsiedzi
JAN (JANEK) SAWICKI – sybirak, żołnierz,
hodowca żubrów

gajowy). Zbliżała się wojna, mały Janek
zapamiętał lądowanie na Budach małego,
dwumiejscowego, szpiegowskiego samolotu
niemieckiego. Pasażerka samolotu mówiła po
polsku i rozpytywała o jednostkę wojskową,
zlokalizowaną w Puszczy. Niedługo po tym
pojawili się niemieccy okupanci. Jankowi
utkwił w pamięci widok bohaterskiego
kaprala Bierwiaczonka, którego żołnierze
przywieźli martwego na furmance i pochwali
na skraju wsi Budy. W wyniku paktu
Ribbentrop-Mołotow niemiecki okupanta

Urodził się w puszczańskiej wsi Budy w 1925
roku, tam też mieszkał z rodziną, ojcem Janem,
matka Marią (z domu Wiśniewską), braćmi
Konstantym i Aleksandrem i siostrami Janiną,
Anną i Konstancją. Z rodzicami mieszkała
także córka Janina z mężem i dwuletnim
synem Aleksandrem. Ojciec pracował w
Nadleśnictwie Hajnówka w leśnictwie
Zwierzyniec, jako podleśniczy (starszy
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zostaje zastąpiony przez radzieckiego. Czego
widomym dowodem było pojawienie się
skośnookich „bojców” na małych myszatych
konikach. Represje nowych władz radzieckich,
jako pierwszych dotknęły pracowników
administracji lasów państwowych. Zaczęły się
ich wywózki na daleki wschód. Schemat był
zawsze jednakowy. O godzinie czwartej rano
walenie do drzwi i do domu wkracza lejtnant
z NKWD i dwóch „bojców”, którzy z
karabinami gotowymi do strzału stawali w
rogach pokoju. Tak samo było 10 lutego 1940
roku, kiedy zjawili się w domu Jana
Sawickiego, padł rozkaz „macie 2 godziny na
spakowanie”. Na wszelkie pytania była tylko
jedna odpowiedź „wszystkiego dowiecie się
na miejscu”, ale gdzie jest to miejsce nie
mówili. Jeden z „bojców” po cichu
podpowiedział „wieźcie ciepłe ubranie,
jedzenie i pościel”. Cała rodzina Sawickich
pakuje się na podwodę i jedzie do stacji
Białowieża Towarowa. Na miejscu zostaje cały
dobytek konie, krowy, kury, koty i pies.
Załadowano ich do bydlęcych wagonów.
Sąsiadami w wagonie byli Jagielscy z
Białowieży i Waszkiewicze z Podolan.
Rozpoczęła się długa podróż na wschód
Związku Radzieckiego przez Brześć, Mińsk,
Omsk, Tomsk, Czelabińsk, Nowosybirsk.
Dalsza podróż z Nowosybirska odbyła się
samochodem na gaz drzewny i wreszcie
ostatnie 40 km przejechali furmankami.
Miejscowością docelową był Oktiabrskij
Posiołok, Tisul’ski Rajon, Nowosibirskaja
Obłast’. Sawickich dokwaterowano do domu
miejscowej rodziny. Dorosłych przydzielono
do pracy w kopalni złota. Złotonośny piasek
pozyskiwano z miejscowej góry i spławiano
drewnianymi rynnami na dół, gdzie
wypłukiwano drobiny złota. Była to praca dla
kobiet i starszych ludzi. Mężczyźni pracowali
w kopalni na dole, przez cały czas kapała na
nich woda i jak wychodzili na powierzchnie
ich ubrania zamieniały się w lodowy pancerz.
Za taką pracę otrzymywali bochenek chleba.
Młody, czternastoletni, Janek uczęszczał do
miejscowej szkoły. Pewnego razu, prymuska
Ulla, z pochodzenia Tatarka odczytała mu
ułożony przez siebie krótki wierszyk:

W rewanżu dostała od Janka kilka ciosów i
poskarżyła się nauczycielce na Iwana
Iwanowicza Sawickiego, który jednak uniknął
kary gdyż powiedział, że sama uczitel’ka
mówiła, że w Zawiązku Radzieckim wszystkie
narody są równe i nie można nikogo obrażać
„po nacjonal’nosti”. Na co nauczycielka
odpowiedziała widać, że to Ulla powinna
przeprosić Janka.
Wreszcie gruchnęła wieść, że na podstawie
układu Sikorski-Majski z lipca 1941 r. na
terenie ZSRR będzie formowało się Wojsko
Polskie. Rodzina Sawickich czekała przez
miesiąc na transport do Armii Andersa.
Wreszcie cała ich rodzina rodzice, dzieci i
szwagier wraz z innymi Polakami wyruszyła
pociągiem kierującym się do punktu zbornego
w Samarkandzie. W połowie drogi, w Kraju
Ałtajskim w mieście Barnau nad rzeką Ob,
kazano pasażerom opuścić pociąg i
oświadczono, że dalej nie pojadą. Janek wraz z
innymi Polakami został skierowany do pracy
w tartaku (Spauzawod), gdzie pracował
wycinając z 2 metrowych kloców drewna,
cztero centymetrowe listwy,
używane
prawdopodobnie
przy
wyposażenia
samolotów. Norma dzienna wynosiła 1500
listewek na człowieka, a on z kolegą przez 12
godzin wyrabiali zaledwie 700 sztuk i dlatego
dostawali tylko połowę racji chleba. Panował
duży głód, dożywiano się zupą z lebiody i
pokrzywy.
Niespełna 18 letni Janek, został powołany
15 stycznia 1943 roku do I Armii
Kościuszkowskiej do II, a następnie III dywizji.
Po dwutygodniowym szkoleniu został
skierowany za front ze swoim oddziałem. W
tym czasie Niemcy zaczęli się już wycofywać,
ale stawiali duży opór. W lipcu 1944 roku III
Dywizja Berlinga dotarła pod Warszawę skąd
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widać było płonącą stolicę. Powstańcy błagali
o broń i amunicję ale Stalin był nieugięty.
Generał Berling zezwolił ochotnikom na
przeprawę przez Wisłę, aby pomóc
powstańcom, ostrzał niemiecki był tak silny, że
prawie wszyscy zginęli. Generał Zygmunt
Berling był za tą decyzję szykanowany przez
dowództwo radzieckie. Następnie oddział
Janka został skierowany do forsowania Wisły
pod Puławami. Na drugi brzeg rzeki
przeprawili
się
pontonami.
Ścigali
wycofujących się Niemców pokonując od 30
do 50 km dziennie. W Bydgoszczy po raz
pierwszy od początku wojny Janek spał w
łóżku i najadł się do syta. Dalej wojsko poszło
w kierunku Kołobrzegu, o który stoczono
ciężki bój, walcząc o każdy dom i każde piętro.
Walki były bardzo krwawe, z jednej strony
Armia Czerwona i katiusze, z drugiej Niemcy
i armaty „150-ki”. W pewnym momencie Jan,
wysłany na zwiad, zobaczył czerwonoarmistę
na koniu, który tylko krzyknął „udiraj”
(uciekaj), jednak było już za późno i zaczęła się
walka. Sawicki dostał dwoma odłamkami w
głowę i stracił przytomność, nagle usłyszał
słowa „biedny Sawicki zginął”, otworzył oczy
i powiedział „Jurek ratuj” i ponownie zemdlał.
Opatrzono go w punkcie sanitarnym, a
następnie w szpitalu w Bydgoszczy przeszedł
operację na żywo, podczas której cały czas
śpiewał rosyjskie piosenki, aby nie słyszeć
brzęku
narzędzi
chirurgicznych.
Miał
wyjątkowe szczęście, pod strzaskanymi
kośćmi czaszki widać było oponę mózgową,
ale mózg był nieuszkodzony. Gdy Janek
wyruszał na front dostał od siostry „niebieski
obrazek z modlitwami”, który miał zawsze
przy sobie, uważa, że dzięki niemu nie zginął,
choć jego życie było wielokrotnie zagrożone.
Po 3 miesięcznym pobycie w szpitalu, w
lipcu 1945 roku, został wypisany i wrócił w
rodzinne strony. Wieś Budy była kompletnie
spalona przez Niemców. Zatrzymał się u wuja
Wiśniewskiego. Po powrocie zaczął pisać listy
do Moskwy z prośbą o umożliwienie powrotu
do Polski matce i rodzeństwu, którzy wrócili w
1946 roku, ojciec zginął w Rosji. Razem z
bratem, z wielkim trudem, zaczęli budować
drewniany dom na Budach, dostali na ten cel
15 metrów sosny. Dach pokryli struganymi
drankami. Na początku Jan zaczął pracować w
Biurze Urządzania Lasów. W 1949 roku złożył

podanie o przyjęcie do pracy w Białowieskim
Parku Narodowym. Wpłynęło wiele podań na
jedno miejsce, ale dyrektor J. Karpiński wybrał
Jana Sawickiego, dlatego, że był Sybirakiem.
Ożenił się z Eleonora Kalinowską z Bud i wraz
z rodziną zamieszkał na Osadzie Zwierzyniec.
Obecnie Jan Sawicki, po śmierci żony
Eleonory, mieszka na Budach, otoczony
troskliwą opieką dzieci.
Z panem Janem rozmawiałem w marcu
2017 roku, w szczegółach opowiadał mi o
pobycie na Syberii i swoich frontowych
dziejach, pomimo że jest w wieku 92 lat to
doskonale pamiętał daty ważniejszych
zdarzeń.
Inspiracją do opisania życia Jana Sawickiego
stała się książka „Od „Puszczy do Tajgi”,
autorstwa
Bogusława
Koseli
i
Ewy
Pirożnikow, wydana przez Jarosława Chyrę w
2017 roku.
Ze wspólnej, wieloletniej pracy z panem
Jankiem, jak go wszyscy nazywali, utkwiły mi
w pamięci niektóre fragmenty jego barwnego
życiorysu, między innymi, krótki wierszyk
cytowany w tekście. Za pobyt na Sybirze
uhonorowano Jana Sawickiego Krzyżem
Sybirackim, a za frontowe walki w Dywizji
Kościuszkowskiej, między innymi, Krzyżem
Polonia
Restituta,
Odznaką
Strzelca
Wyborowego oraz Krzyżem Walecznych „Na
Polu Chwały 1944”. Za zasługi w hodowli
żubrów
otrzymał
prestiżowy
medal
„Przyjaciel Żubra”.
Pan Janek od 1949 roku pracował w
rezerwatach
hodowlanych
żubrów
Białowieskiego Parku Narodowego, był
między innymi świadkiem wypuszczenia na
swobodę w 1952 roku byka Popasa, jednego z
pierwszych, które odzyskały wolność.
Wyróżniał
się
doskonałą
znajomością
wszystkich
żubrów
hodowanych
w
rezerwatach, był bardzo sumiennym i
oddanym swojej pracy hodowcą żubrów.
Godny odnotowania jest fakt, że jego syn
Andrzej kontynuuje tradycję ojca pracując w
Ośrodku Hodowli Żubrów BPN. Mieszka
nawet w tym samym mieszkaniu na Osadzie
Zwierzyniec.
Jest
trzecim
pokoleniem
leśników
pracujących
w
Puszczy
Białowieskiej.
Szkoda, że w Białowieskim Parku
Narodowym nie jest kontynuowana tradycja
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przyznawania medalu „Przyjaciel Żubra”,
gdyż jeszcze wielu pracowników i emerytów
Ośrodka Hodowli Żubrów na niego zasłużyło.

Fot. 1. Fotografia Jana Sawickiego w mundurze
w okresie pracy w Białowieskim Parku
Narodowym.
Fot. 2. Krzyż Polonia Restituta.
Fot. 3. Inne ważniejsze odznaczenia Jana
Sawickiego.

Zbigniew Andrzej Krasiński
Podpisy pod zdjęciami
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Wycieczka do „Rezerwatu Pokazowego Żubrów” BPN
1 czerwca przedszkolaki odwiedziły
„Rezerwat Pokazowy Żubrów” BPN. Niektóre
z nich były tam po raz pierwszy i nie mogły się
już doczekać wizyty. Zwłaszcza, że inne dzieci
dużo opowiadały o pobycie w rezerwacie przy
innych
okazjach.
Celem naszej wycieczki było oczywiście
zrobienie
przyjemności
dzieciom,
ale
i zobaczenie przez nie z bliska dzikich
zwierząt żyjących w najbliższym otoczeniu.
Tego dnia mieliśmy szczęście. Prawie
wszystkie zwierzęta nam się pokazały. Nie
udało się tylko wypatrzeć niedawno
urodzonego małego łosia. Ukrył się w
wysokiej
trawie.
Przyglądając się zwierzętom, dzieci z

ciekawością słuchały opowieści o ich życiu
i zwyczajach, zadawały wiele pytań. Same
również dużo mówiły. Wykazały się obszerną
wiedzą przyrodniczą, uzupełniały wzajemnie
swoje wypowiedzi, przechwalały się. Swoją
wiedzę
wykorzystały
w
turnieju
zorganizowanym przez p. Marzannę w
przedszkolu. Zazwyczaj odpowiadały chórem,
ale prawie nie było pytań bez odpowiedzi.
Dzień zakończyliśmy wesołą, swobodną
zabawą na placu przedszkolnym. Dzieci
cieszyły się ze swego towarzystwa i czasami
wspominały wspólnie przeżyte chwile, o
których opowiedzą najbliższym w domu.
Marzanna Petruk

Międzykulturowy dialog polsko - białoruskiego
pogranicza
Wizyta dyrekcji i nauczycieli ze szkoły w
Novickoviczach na Białorusi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Białowieży
w ramach działań związanych z realizacją
projektu
„ Międzykulturowy dialog polsko białoruskiego pogranicza”.

W dniu 20.05.2017r., w sobotę,
gościliśmy
w
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym
w Białowieży dyrekcję i
nauczycieli ze szkoły w Novickoviczach na
Białorusi.
Uczniowie naszej szkoły uroczyście powitali
gości chlebem podanym na białoruskim
ręczniku. Następnie oficjalnego powitania
oraz prezentacji polskiej kadry pedagogicznej
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dokonali dyrektor szkoły – p. Krzysztof Petruk
oraz wicedyrektor – p. Barbara Leoniuk.
W dalszej części goście z Białorusi obejrzeli
prezentację multimedialną przygotowaną
przez pedagoga szkolnego p. Piotra Leoniuka
i prowadzoną przez wicedyrektor – p. Barbarę
Leoniuk
poświęconą
działalności
i
osiągnięciom naszej placówki, krótkiej historii
Białowieży i Puszczy Białowieskiej.
Następnie wizytę Białorusinów uświetnił
koncert białoruskiego zespołu dziecięco –
młodzieżowego „Suniczki”, prowadzonego w
naszej szkole przez nauczycielkę języka
białoruskiego – p. Angelinę Masalską. Zespół
dzieli się na dwie grupy: młodszą - ucz. kl. I
i III SP, którzy zaśpiewali dwie białoruskie
piosenki „Nastauniku” i „Woczy dziaciej” oraz
starszą – ucz. V, VI i klas gimnazjalnych którzy przy akompaniamencie akordeonu
(p. Marek Zubrycki) wykonali cztery piosenki:
,,Czom dub nie zialony’’, ,,Kupalinka’’,
,,Noczka ciomnaja’’ i ,,Wiosaczka’’.
Goście z Białorusi zwiedzili szkołę i zapoznali
się z nauczycielami uczącymi
w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży.
Zostali podjęci uroczystym obiadem
w

stołówce szkolnej. Odbyła się debata pod
tytułem: „Podobieństwa i różnice w systemie
edukacyjnym w Polsce i na Białorusi” nauczyciele
wymienili
się
wiedzą
i
doświadczeniem na temat edukacji w Polsce i
na Białorusi.
Zwiedzili również Park Pałacowy oraz
Muzeum Przyrodniczo- Leśne w Białowieży.
Po południu w hali sportowej Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego został rozegrany
towarzyski mecz w piłkę siatkową pomiędzy
kadrą pedagogiczną z Novickovicz
i
Białowieży.
Zwycięzcami
zostali
nasi
nauczyciele. Brawo My !!!
Dzięki tej wizycie rozpoczęliśmy realizację
partnerskiego
projektu
edukacyjnego
„Międzykulturowy
dialog
polsko
białoruskiego pogranicza”, opartego na
wzajemnej współpracy na płaszczyźnie
edukacyjnej,
kulturalnej
i
sportowej
polegającej na wymianie doświadczeń
pedagogicznych, szerzeniu tradycji i kultury
terenów Pogranicza, podpisanego przez
dyrekcje obu szkół. Czas trwania projektu kwiecień 2017- kwiecień 2019.
Barbara Leoniuk, Angelina Masalska

Dzień Mamy i Taty

Mama i tata to wielkie słowa, które są
synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i
szczęścia. Dla małego dziecka rodzice to
najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc
dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między
dzieckiem a rodzicem. Dlatego też co roku w
naszym przedszkolu nauczycielki pomagają
dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców
organizując Dzień Mamy i Taty.
W dniu 26 maja przedszkolaki
zaprosiły swoich Rodziców na występ z okazji
ich święta. W sali Kina „Żubr” zaprezentowały
swoje umiejętności przed najbliższymi.
Przygotowania do tego ważnego dnia
trwały już jakiś czas. Próby gry aktorskiej
przeplatały się z nauką tańców, piosenek i
wierszyków.
Dzieci
z
dużym

zaangażowaniem
włączyły
się
w
przygotowania
do
występu.
Grupę
„Maluchów” przygotowała Pani Anetta, a
grupę „Starszaków” Panie Iza i Marzanna.
Na początku wszystkie przedszkolaki
miały okazję popisać się przed gośćmi
znajomością wierszy i piosenek, których
tematem byli oczywiście mama i tata.
Następnie
grupa
„Starszaków”
zaprezentowała przedstawienie pt: „Jak mama
tatę poznała”.
Goście z zaciekawieniem i skupioną
uwagą słuchali życzeń, wierszy, piosenek. Za
swoje popisy dzieci zostały nagrodzone burzą
braw.
Było to wyjątkowe spotkanie, pełne
uśmiechu i radości.
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I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA
OBECNOŚĆ.

KOCHANI RODZICE, ŻYCZYMY WAM
JESZCZE RAZ
SPEŁNIENIA WSZYSTKICH MARZEŃ

tekst: Izabela Wołoncewicz
zdjęcia: Marek Zubrycki

VI Podlaski Festiwal Tańca Nowoczesnego
18 czerwca w Hajnówce odbył się "VI Podlaski
Festiwal Tańca Nowoczesnego", ostatni w tym
sezonie turniej tańca tego rodzaju. W turnieju
wzięły udział obie grupy „What do you meen”
z Białowieży. Tancerze startowali w trzech
konkurencjach i jak poprzednio w każdej
odnieśli sukces.
W kategorii Duetów do lat 11 Marysia i Natalka
zajęły III miejsce.

W kategorii Mini Formacje do lat 15 dziewczyny
wytańczyły I miejsce.
W kategorii Formacje do lat 11 młodsi
uczestnicy zajęli II miejsce
Wszyscy otrzymali medale, dyplomy i
puchary. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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Wycieczka do biblioteki
13 czerwca grupa „Starszaków” wybrała się na
wycieczkę do Biblioteki Szkolnej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży.
Celem wycieczki było rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych, kształtowanie
poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u
dzieci nawyku korzystania ze zbiorów
biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz
wzbogacenie słownictwa dzieci.
Podczas spotkania Pani bibliotekarka
Iwona Lickiewicz opowiedziała nam o swojej
pracy, zapoznała z zasadami zachowania się w
bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz
zachęciła dzieci do przychodzenia do
biblioteki i wypożyczania książek, kiedy
przedszkolaki po wakacjach pójdą do szkoły.
Po krótkiej rozmowie, jak należy
obchodzić się z książką, nadszedł czas, by z
nich skorzystać. Nasze dzieci bardzo często
sięgają po książki z kącika w przedszkolu, ale

takiego wyboru się nie spodziewały. Dla
każdego było coś, czym się interesuje.
Przedszkolaki wymieniały się książkami.
Nawet nie zwróciliśmy uwagi jak szybko
płynie czas i trzeba wracać do przedszkola.
Spotkanie odbyło się w radosnej
atmosferze, za co serdecznie dziękujemy. W
ramach podziękowania podarowaliśmy Pani
Iwonie pamiątkowy obrazek wykonany przez
przedszkolaki. Pani bibliotekarka obiecała
nam, że zawiesi go w widocznym miejscu w
bibliotece szkolnej.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy
budynek szkoły, aby pokazać „nowym”
uczniom pomieszczenia, z których będą
korzystać już po wakacjach.
Do przedszkola wróciliśmy wszyscy w
dobrych humorach.
Izabela Wołoncewicz
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Projekt „Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna
ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”
Nasza szkoła, jako jedna z sześciu szkół na
terenie województwa podlaskiego, brała
udział w projekcie „Dlaczego warto chronić
czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody
w Puszczy Białowieskiej”. Program był
realizowany przez nadleśnictwa Leśnego
Kompleksu
Promocyjnego „Puszcza
Białowieska” i składał się z trzech zajęć:
pierwsze
odbywały
się
na
terenie
Nadleśnictwa
Białowieża,
drugie
w

Nadleśnictwie Browsk, a trzecie realizowało
Nadleśnictwo Hajnówka.
Podczas zajęć uczniowie naszego Gimnazjum
zapoznali się z różnorodnością biologiczną
płazów Puszczy Białowieskiej. Brali udział w
zajęciach terenowych, podczas których szukali
siedlisk rozrodu płazów i zastanawiali się nad
metodami ich ochrony. Poznaliśmy również
charakterystyczne
cechy
morfologiczne
ptaków i rozróżnialiśmy wybrane ich gatunki.
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Nad Zalewem Siemianówka wspólnie
obserwowaliśmy ptaki z wieży widokowej.
Rozmawialiśmy również o żubrze największym ssaku Europy i jego ochronie.
Spacerowaliśmy w Rezerwacie Krajobrazowy
im. Władysława Szafera rozpoznając gatunki
drzew.
Cały projekt zakończył wspólny Rajd przez
Puszczę, w którym gimnazjaliści
z

Białowieży zdobyli III miejsce pokonując trasę
8 km, zdobywając
punkty za zadania
intelektualne i sprawnościowe.
Bardzo
dziękujemy
Nadleśnictwu
Białowieża, a w szczególności Pani Renacie
Krzyściak
- Kosińskiej za zaproszenie do
realizacji projektu.
Mariola Glencner

ERASMUS+ BUS wystąpił w PUSZCZY!
Już od pół roku Erasmus+ bus podróżuje po
kraju z misją informacyjną na temat szans,
jakie daje uczestnictwo w największym
unijnym programie edukacyjnym. Ostatni
przed wakacjami wyjazd odbył się 1 czerwca,
a jego celem była malownicza miejscowość w
województwie podlaskim- Białowieża. W
ciągu 6 miesięcy trwania projektu, bus
wyjeżdżał na polskie drogi 11 razy, odwiedził
10 województw i przejechał łącznie ponad 5
700 kilometrów.
1 czerwca busa programu Erasmus+ było
można zobaczyć w Białowieży. Eksperci

zaprezentowali przykłady dobrych praktyk z
sektora
Edukacja
Dorosłych,
omówili
platformę EPALE (Jolanta Wołągiewicz),
przedstawili
najciekawsze
projekty
koordynowane przez nauczycieli działających
w eTwinningu
(Beata
Lenartowicz),
a
przedstawicielka
lokalnej
społeczności
(Paulina Podolak) opowiedział o swojej
przygodzie z programem Erasmus+ w ramach
wolontariatu europejskiego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
szkół (techników i zespołów szkół), Miejskiego
i Białowieskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
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Rekreacji, Domu Pomocy Społecznej, Domu
Dziecka, lokalnej Fundacji Podlasze, a także
reprezentanci Rady Gminy.
W drodze powrotnej bus odwiedził Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, którego
pracownicy zaprosili ekspertów programu

Erasmus+ do województwa podlaskiego.
Wokół busa szybko zgromadziła się grupa
dzieci, które ‒ z okazji swojego święta ‒
otrzymały drobne gadżety od FRSE.
Mariola Glencner

Wieczorek białoruski z zespołem DSB
27 września odbyło się drugie z pięciu spotkań
z cyklu „Wieczorki białoruskie” w 2017 roku.
26 września to dzień języków obcych, dlatego
też w szkole w Białowieży cały tydzień był
poświęcony
językom
obcym.
Podczas
spotkania widzowie wysłuchali koncertu
starszej grupy zespołu „Suniczki” oraz gościa
głównego spotkania zespołu Dawid Szymczuk
Band. Co prawda w spotkaniu uczestniczyła
tylko część zespołu Dawid – lider (gitara) oraz
Denis (akordeon), ale i tak dla duetu udało się
porwać publikę do wspólnego śpiewania.
Grupa to sześciu młodych muzyków (bez
przygotowania muzycznego) z Hajnówki,
którzy wykonują białoruska muzykę ludową
we własnych, jak sami określają folkowo –
rockowych aranżacjach. Na spotkaniu nasi
goście opowiadali o powstaniu zespołu, o dość

szybkim sukcesie i po roku działalności
występie na jednej z większych scen Opery i
Filharmonii w Białymstoku, o tym dlaczego po
białorusku. Na zakończenie Sniczki i DSB
wspólnie zaśpiewali białoruskie piosenki
„Ciacze wada u jarok” i „Czaraunica”.
Spotkanie tradycyjnie prowadziła opiekunka
grupy „Suniczki” Angelina Masalska.
Spotkania z cyklu „Wieczorki białoruskie” w
2017 roku są organizowane przez Białowieski
Ośrodek Kultury przy współpracy z Zespołem
Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży w
ramach projektu „Wieczorki białoruskie w
Białowieży” z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz ze
środków własnych Białowieskiego Ośrodka
Kultury.

21

I Białowieski Piknik Rodzinny
Impreza zainicjowana przez wójta gminy
Białowieża Grzegorza Kasprowicza, okazała
się wielkim sukcesem. W sobotę 12 sierpnia, na
stadionie gminnym w Białowieży, bawiły się
setki mieszkańców i turystów. Od godz.15
odbywały się prezentacje służb mundurowych
i instytucji znajdujących się na terenie gminy.
Były bogate animacje i konkursy dla dzieci i
całych rodzin. Każdy chętny, mógł w nich
wziąć udział i wygrać atrakcyjne nagrody,
ufundowane przez Hotel Żubrówka, Hotel
Białowieski oraz Nadleśnictwo Białowieża. Od
godz.18 na scenie królowały zespoły lokalne, a
zaraz po nich występy gwiazd estrady.

Publiczność do wspólnego śpiewania porwał
Norbi, a po nim, swoje największe hity
radiowe wykonał zespół RED LIPS.
Warto podkreślić, że mimo rozmachu i dużej
ilości uczestników, cała impreza przebiegała
bardzo bezpiecznie, w miłej, rodzinnej
atmosferze.
Organizatorze dziękują sponsorom oraz
patronom medialnym, bez których to
wszystko by się nie udało.
Za
koordynację
działań
odpowiadał
Białowieski Ośrodek Kultury.
Tekst: BOK, foto: Andrzej Durlik

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, sponsorom oraz patronom!
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I Białowieski Turniej Sołectw
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom i
partnerom, którymi byli:
- sołtys Walentyna Kozak,
- sołtys Krystyna Dobrzyńska,
- sołtys Jan Micun,
- sołtys Piotr Buszko,
- sołtys Grzegorz Orzechowski,
- przewodniczący Rady Gminy Białowieża
Krzysztof Zamojski,
- Michał Olszewski,
- Mateusz Gutowski,
- Piekarnia Hermes,
- Białowieski Ośrodek Kultury,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce,
- Platforma Obywatelska Powiatu
Hajnowskiego,
- Technikum Leśne w Białowieży.
Do zobaczenia za rok!

W sobotę 26 sierpnia odbył się I Białowieski
Turniej Sołectw zorganizowany przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Białowieży.
Każdy z uczestników wydarzenia, zarówno
mały, jak i duży, mógł na nim znaleźć coś dla
siebie. Konkursy sprawnościowe, dmuchańce,
strzelnica, malowanie twarzy, zabawy z
chustą czy bańkami mydlanymi,
przysporzyły wszystkim obecnym wiele
radości. Nie można również zapominać o
pokazie umiejętności strażacki strażaków z
KPPSP w Hajnówce i OSP Białowieża.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się także
babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana i
szarlotka przygotowana przez poszczególne
sołectwa. To tylko utwierdza nas w
przekonaniu, że był to wprawdzie turniej
pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
Końcowa kolejność zawodów:
1. Sołectwo Stoczek.
2. Sołectwo Gródki.
3. Sołectwo Zastawa.
4. Sołectwo Podolany i Budy.

Mateusz Gutowski
Foto. Marta Orzechowska, Małgorzata
Orzechowska
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VII Turniej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży
Malinniki wygrywają w Białowieży.
W sobotę 23 września odbył się już VII Turniej
o Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce
nożnej
pięcioosobowej
dla
jednostek
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zawody zostały zorganizowane przez OSP
Białowieża i objęte honorowym patronatem
przez Roberta Tyszkiewicza, posła na Sejm RP.

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

Wyniki poszczególnych spotkań:
Grupa "A"
OSP Mielnik-OSP Siemianówka 1:3
OSP Siemianówka-OSP Parcewo 3:4
OSP Parcewo-OSP Mielnik 6:2
Grupa "B"
OSP Białowieża-OSP Hołody 6:0
KPPSP Hajnówka-OSP Malinniki 0:1
OSP Białowieża-KPPSP Hajnówka 0:0
OSP Malinniki-OSP Hołody 8:0
OSP Białowieża-OSP Malinniki 0:1
OSP Hołody-KPPSP Hajnówka 1:11

Najlepszy zawodnik: Rafał Chrostowski (OSP
Malinniki)
Najlepszy bramkarz: Piotr Ostaszewski (OSP
Malinniki)
Najlepszy strzelec: Michał Wołkowycki (OSP
Białowieża)
Skład OSP Białowieża: Karol Wojciechowski
(kapitan),
Piotr
Orzechowski,
Ernest
Wołosowicz, Mateusz Gutowski, Kuba
Wołkowycki, Michał Wołkowycki, Oskar
Woźniak, Cezary Nasiłowski.
Dziękujemy partnerom turnieju, którymi
byli:
- Podlaski Urząd Wojewódzki,
- Urząd Marszałkowski Województwa

O miejsca 5-7
OSP Hołody-OSP Białowieża 0:8
OSP Mielnik-OSP Białowieża 1:1
OSP Hołody-OSP Mielnik 1:6
Półfinały:
OSP Parcewo-KPPSP Hajnówka 1:1 (karne 6:5)
OSP Malinniki-OSP Siemianówka 5:0
25

Podlaskiego,
- Urząd Gminy Białowieża,
- Białowieski Ośrodek Kultury,
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

- Dom Dziecka w Białowieży,
- Technikum Leśne w Białowieży,
- Koło Platformy Obywatelskiej w Białowieży.

BOK - informacje
Nowy wygląd holu i nowe krzesła w BOKu
Kochani, ciągle się dla Was zmieniamy, by
było i ładniej, i wygodniej. Robimy to głównie
własnymi siłami, w przerwach między
warsztatami, spektaklami, pisaniem projektów
na dofinansowanie i innymi codziennymi
zajęciami.
Tym razem, duże zmiany zaszły w holu
głównym. Zostały pomalowane ściany,
kaloryfery oraz drzwi, odnowiliśmy wieszaki i
stoliki, stworzyliśmy całą ścianę z półkami tak,
by było miejsce na puchary i trofea, które

zdobywają nasze zespoły. Tam też znajdują się
gry planszowe, z których wszyscy chętni mogą
korzystać. Zostały również zamontowane
tablice korkowe na dyplomy i inne ważne
informacje. Ale chyba najbardziej, jesteśmy
dumni z odrestaurowanych krzeseł! Tak, tak...
to są te stare BOKowskie krzesła, które teraz
otrzymały drugie życie.
Mamy nadzieję, że te zmiany, które
wprowadziliśmy, przypadną Wam do gustu i
będziecie teraz jeszcze chętniej korzystać z
naszej oferty.
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Obecnie nasz nowy hol :-) :-) :-)
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Inicjatywa połączenia BOK i GBP
Jest inicjatywa połączenia ośrodka kultury i
biblioteki.
Rada Gminy Białowieża podjęła intencyjną
uchwałę w sprawie połączenia ośrodka
kultury i biblioteki. Tym samym by
powstało Białowieskie Centrum Kultury i
Czytelnictwa.
Jest to bardzo naturalna sytuacja, która
doskonale sprawdza się w tak małych
gminach jak nasza. Aktualnie w bibliotece są
jedynie 2 całe etaty i cząstka etatu księgowej,
w BOKu zaś 4 całe etaty i również cząstka
dla księgowej (z czego księgowość w obu
instytucjach prowadzi ta sama osoba). Obie
nasze kulturalne jednostki mieszczą się w
jednym budynku, którego zarządcą jest
dyrektor
BOK.
Wszelkie
remonty,
inwestycje i utrzymanie obiektów jest na
jego głowie, ale budżety instytucji są
oddzielne. O wiele sprawniej by wszystko
mogło funkcjonować, gdyby instytucje były
połączone. Jeden budynek, ta sama obsługa
księgowa, połączenie etatów i uzupełnianie
się pracowników, wzajemna wymiana
doświadczeń, pomoc przy organizacji
imprez, a w ostateczności oszczędności.
Oszczędności te, można przeznaczyć na
powiększenie
księgozbioru,
cyfryzację
biblioteki i jej większą profesjonalizację.
Dzięki temu będzie można również
zapraszać uznanych pisarzy na wieczory
autorskie i spotkania z czytelnikami. Po
połączeniu, możliwe też będą zastępstwa

wśród pracowników, które dadzą płynność
otwarcia biblioteki podczas np. sezonu
urlopowego. W gronie pracowników BOK
jest bowiem osoba, która spełnia wymogi
formalne, by pracować w bibliotece.
Dodatkowym
atutem
płynącym
z
połączenia obu instytucji jest pojawiająca się
możliwość
aplikowania
o
środki
zewnętrzne. Aktualnie, biblioteka nie
pozyskuje ich prawie wcale. Połączenie
instytucji da zupełnie inne możliwości w
tym zakresie, bo zawsze „duży może
więcej”. Zwiększony zostanie budżet na
wkład własny, a i doświadczenie w pisaniu
projektów zostanie powiększone, dzięki
wiedzy i umiejętnościom, które posiadają
pracownicy BOK.
Widzicie zatem Państwo, że połączenie tych
jednostek prowadzi do usprawnienia ich
funkcjonowania i poprawy jakości usług.
NIE MA TO NA CELU LIKWIDOWANIA
BIBLIOTEKI.
A
niestety,
takie
nieprawdziwe
informacje
są
rozpowszechniane i pod takim przekazem,
zbierane są podpisy.
Bardzo Państwa proszę o przychylne
spojrzenie na tę propozycję, bo naprawdę
prowadzi
ona
do
usprawnienia
funkcjonowania i wsparcia działań w
zakresie czytelnictwa.
Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz

--------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Koła Seniora pani Irena
Bajko wraz z członkami koła pragnie
serdecznie podziękować właścicielowi
„Hotelu Białowieski” panu Markowi
Czarny za przemiłe przyjęcie oraz
udostępnienie
wiaty
ogniskowej
na
Białowieskie
Integracyjne
Spotkania
Seniorów, które odbyło się 13 lipca 2017
roku.
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Wójt odznaczony przez strażaków
24 września w Narwi odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Strażackie OSP. Podczas
uroczystego apelu, wójt gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz, otrzymał Podlaski
Krzyż Floriański. Jest to wyróżnienie,

przyznawane
za
wspieranie
działań
strażackich.
W zawodach startowała drużyna z OSP
Białowieża, która zajęła 5 miejsce.
Serdecznie gratulujemy.

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

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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