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Wójt informuje
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Białowieża.
Piszę do Was ten apel, gdyż zaistniała bardzo niepokojąca sytuacja. Otóż, w
projekcie budżetu powiatu na przyszły rok, nie uwzględniono naszej ulicy
Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec). Pomimo ustaleń, wielu pism i rozmów
zapewniających, władze powiatu w ostatniej chwili zmieniły zdanie i odstąpiły
od tej wspólnej inwestycji. Ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich
powziętych wcześniej ustaleń. Są w projekcie budżetu Gminy Białowieża
zabezpieczone odpowiednie środki na współfinansowanie, nasza gmina już
sfinansowała w połowie koszt wykonania dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Pałacowej. Co więcej, jest wstępna zgoda Lasów
Państwowych na włączenie się do tej inwestycji i przekazanie funduszy.
Niewytłumaczalny jest fakt, że główna ulica wjazdowa do Białowieży, nie
będzie w przyszłym roku remontowana. Nasza gmina już 4 lata nie ma
inwestycji powiatowych na swoim terenie. Jest to sytuacja przykra zwłaszcza,
że obecne władze powiatu tak dużo mówią o zrównoważonym rozwoju.
Nierówne traktowanie gmin i jednostronność są w tym przypadku wybitnie
dostrzegalne.
Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o składanie podpisów pod apelem,
który w imieniu całej społeczności Gminy Białowieża, chcę wystosować do
władz powiatu hajnowskiego i powiatowych radnych. Chcę, by nasz wspólny
głos był w tej sprawie silny i słyszalny. Dlatego bardzo proszę o składanie
podpisów w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u poszczególnych sołtysów.
Nie może być bowiem tak, że chluba naszego województwa i kraju, jaką
niewątpliwie jest Białowieża, będzie pomijana w inwestycjach przez nasz
rodzimy powiat. Proszę, bądźmy w tej sprawie razem i spowodujmy, że
wreszcie przestaniemy się wstydzić z powodu fatalnej drogi wjazdowej, która
zamiast godnie przywitać wszystkich naszych Gości, od wielu już lat wywołuje
niesmak i zaskoczenie.
Dziękuję za Państwa wsparcie.
Łączę wyrazy szacunku.
Grzegorz Kasprowicz – Wójt Gminy Białowieża
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Informacje Rady Gminy
16 listopada 2017 roku odbyła się XXXVIII
Sesja Rady Gminy Białowieża, na której miało
miejsce zaprzysiężenie nowo wybranego
radnego – Grzegorza Orzechowskiego.
Grzegorz Orzechowski został wybrany na
radnego wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu
5 listopada br. w okręgu wyborczym nr 9,
obejmującym część sołectwa Stoczek, czyli
numery domów od 40 do 119 na ulicy Stoczek
(128 osób uprawnionych do głosowania). Do
wyborów zostało zgłoszonych przez komitety
wyborcze dwóch kandydatów: Halina
Lewczuk i Grzegorz Orzechowski. W
wyborach wzięło udział 53 osoby, oddano
jeden głos nieważny. Pani Halina Lewczuk
zdobyła 14 głosów, natomiast pan Grzegorz
Orzechowski zdobył 38 głosów i tym samym
16 listopada podczas XXXVIII Sesji Rady
Gminy złożył następującą przysięgę: "Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg".
Radny
Grzegorz
Orzechowski
został
wiceprzewodniczącym
Komisji
Ochrony
Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa. Z
funkcji
przewodniczącej
Komisji
zrezygnowała pani Elżbieta Malzahn, zastąpił
ja pan Wojciech Stanisław Niedzielski.

wniesiono. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 11 radnych (jednogłośnie) (głosy
przeliczył radny C. Kamiński).
Rada
Gminy
obradowała
według
następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w WPF
na lata 2017 – 2036.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie porządku obrad.
Ad.3 Skarbnik B. Masalska poinformowała
następująco: ,,W ostatnich zmianach WPF z
sesji 15 września 2017r. brakowało zapisu w
treści
uchwały
mówiącego
o
przedsięwzięciach,
które
zostały
wprowadzone.
W
załączniku
były
przedsięwzięcia, jak również w objaśnieniach.
Natomiast brakowało zapisu w treści uchwały:
,,
Określić
wykaz
przedsięwzięć
realizowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Uchwały. § 3. 1.Upoważnić Wójta Gminy
Białowieża
do zaciągania
zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć
określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 2.
Upoważnić Wójta Gminy Białowieża do
przekazywania uprawnień w zakresie
zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust.1
Uchwały,
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
realizujących
przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do
Uchwały”. Ten zapis potrzebny jest dlatego, że
projekt jest realizowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny”.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod dyskusję. Wobec braku głosów
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał
uchwałę pod głosowanie. Kto jest za podjęciem
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2036
(głosy przeliczył C. Kamiński) Za – 11 radnych
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
Rada Gminy przyjęła uchwałę. Na obecnych 11
radnych za głosowało 13.
Ad. 4 2 W sprawach różnych poruszono:
Przewodniczący Rady poinformował, że ,,W
tym tygodniu będzie p. Lebiedzińska, więc
mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/17 z obrad
nadzwyczajnej XXXVI Sesji Rady Gminy
Białowieża odbytej dnia 3 października 2017
roku XXXVI Sesja Rady Gminy Białowieża
odbyła się w lokalu Urzędu Gminy, ul.
Sportowa 1.
Ad. 1 Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady
Krzysztof
Zamojski
o
godz.
14.07,
wypowiadając następujące słowa: „Otwieram
XXXVI Sesję Rady Gminy Białowieża”.
W obradach uczestniczy 11 radnych.
Następnie
Przewodniczący
powitał
zebranych, radnych, zaproszonych gości.
Ad. 2 Sesja została zwołana na wniosek Wójta.
Uwag i propozycji do porządku obrad nie
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zrobimy połączone komisje, żeby zapoznać się
z materiałem. Po spotkaniu podamy termin w
przyszłym tygodniu, żeby zrobić połączone
komisje i porozmawiać na temat studium
zagospodarowania przestrzennego.
Odnosząc
się
do
powyższego
Wójt
poinformował, że ,, Nie odbyło się to spotkanie
dlatego, że ta ekofizjografia, która została nam
dostarczona
zawierała
dużo
błędów.
Zwróciliśmy się do wykonawcy aby poprawił
te błędy (…). RGOŚ pokazał te błędy. Zostały
one poprawione i dzisiaj dostaliśmy
poprawioną wersje - jutro, pojutrze postaramy
się to sprawdzić. Pani Lebiedzińska będzie u
mnie w czwartek, więc ustalimy termin
spotkania”.
Wiceprzewodnicząca
Rady
,,Dostaliśmy
pismo w sprawie zainteresowania naszymi
działaniami przez pana, który zajmuje się
księdza prawosławnego pracami. Chciałam
zapytać, czy jest jakiś dalszy ciąg, czy na razie
to pismo. Czy są rozmowy, czy podjęto jakąś
współpracę”.
Wójt odpowiadając: ,,Odbyło się spotkanie z
Panem Szwedem. Pan Szwed wyraził dalszą
chęć
współpracy.
Jest
zainteresowany
dzierżawą, tak jak w tym piśmie było
napisane. My teraz z Przewodniczącym
rozmawialiśmy przed sesją, że na tym
spotkaniu, które chcemy zwołać, ustalimy też,
w którym kierunku będziemy iść ze ,,starą
szkołą”. Czy występujemy do LP z wnioskiem
o dofinansowanie, czy przekazujemy p.
Szwedowi. Tutaj może jeszcze dodam, że była
u nas na spotkaniu firma, która jest
zainteresowana wydzierżawieniem parkingu.
Chcą wyremontować ten parking, chcą
pobierać opłaty. My w zamian za to byśmy
wydzierżawili im ten teren i myślę, że ten
temat przygotuję na to spotkanie”.
Wiceprzewodnicząca
Rady
,,Czy
jest
kalkulacja, na ile nam to się opłaci?”
Wójt odpowiedział, że ,,mamy wszystkie dane,
ile mieliśmy za konkretny rok za to pieniędzy.
Oczywiście zatrudniamy tam jeszcze dwóch
pracowników, więc to należy wliczyć. Pytanie
jest za ile ewentualnie. Z takich dobrych też
informacji, to w naszej gminie ksiądz katolicki
otrzymał 200 tys. zł dotacji z Ministerstwa na
remont kościoła i z tego co się orientuję, to
będzie podzielone na etapy. Pierwszy etap to
będzie remont schodów”.

Sołtys Sołectwa Zastawa: ,,W związku z
końcówką remontu ulicy Nowej, już p.
sekretarz sygnalizowałem kilkakrotnie sprawę
rozjeżdżonego odcinka ulicy Polnej (między
Nową a Pałacową), żeby w jakiś sposób
doprowadzić do stanu poprzedniego. Druga
sprawa to na poprzedniej sesji mówiliśmy o
porządkach na posesjach. Ja bym zgłosił jedną
posesję Pałacowa 42 (pomiędzy p. Siemieniuk
a p. Kanecką), ta opuszczona posesja i rosnące
w pobliżu drzewa utrudnia przejście
chodnikiem. Wystające konary i tak dalej, żeby
w jakiś sposób administracyjnie właściciel
podciął czy wyciął to, bo obecnie zasłania
nawet oświetlenie na słupach. Działka jest
nieogrodzona, robi się tam wysypisko”.
Wójt odpowiadając: ,,My wiemy, już pisma ze
zdjęciami były wysyłane do właściciela”.
Radny A. Kudlewski ,,Czy sprawa tych
przywilejów dla nowopowstałych firm – czy to
już zgasło całkowicie, czy to jest jeszcze w
trakcie załatwiania prawnego z prawnikiem,
czy to już jest definitywnie sprawa
zakończona”.
Wójt odpowiadając: ,,W tym albo w przyszłym
miesiącu mecenasi zobowiązali się, że już
projekt takiej uchwały przekażą do Rady”.
Radna I. Buszko: ,,Jak tam z umową z
Nadleśnictwem w sprawie hydroforni?”
Wójt odpowiadając: ,, Została ona przejęta w
piątek, więc już to przejęliśmy i przekazaliśmy
do Wodociągów. Trwają prace związane z
dokumentacją i wkrótce Wodociągi zgłoszą się
w sprawie montażu liczników i będą się
kontaktować z każdym mieszkańcem”.
Wiceprzewodnicząca Rady: ,,Jakie są dalsze
losy sklepu koło Mostowej? Czy jest jakaś
koncepcja, czy ten sklep będzie, czy będzie
ktoś inny dzierżawił?”
Wójt odpowiadając: ,,Na razie zostało
wywieszone ogłoszenie o dzierżawie. Z tego,
co pamiętam chyba wisi do dziewiątego. Jeżeli
ktoś się zgłosi, to będziemy dzierżawili dalej”.
Radny W. Wołkowycki zwrócił się z
zapytaniem:
,,Czy
nasz
administrator
wodociągów przekazuje informacje o stanie
wody? Dlaczego pytam, bo wydaje mi się, że
stan wody się 3 pogarsza. To widać
jednoznacznie szczególnie w wannie, albo jak
jest nieszczelny kran (zaczynają się robić
rdzawe zacieki). Być może, że to są składniki
wody, które nie szkodzą zdrowiu ale dobrze
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by było wiedzieć co tam w niej jest”. Radna E.
Malzahn zwróciła uwagę, że wodociągi być
może nie wymieniają filtrów. Radny zwrócił
się z prośbą o przekazanie informacji radnym.

Ad. 5 Wobec wyczerpania porządku o
godzinie
14:21
Przewodniczący
Rady
zakończył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała Barbara Bajko

Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 11 listopada 2017 roku odbyły się
oficjalne uroczystości obchodów Święta
Niepodległości w Gminie Białowieża. Po Mszy
Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus nastąpiło uroczyste
złożenie wieńców przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Parku Dyrekcyjnym.
Słowo okolicznościowe wygłosił Grzegorz
Kasprowicz – Wójt Gminy Białowieża. Na
uroczystość przybyły władze samorządowe,
delegacje szkół, placówek oświatowowychowawczych, instytucji kultury oraz
przedstawiciele zakładów pracy, służb

mundurowych i organizacji społecznych.
Oprawę muzyczną zapewnił Chór Leśników
Białowieskich.
Po uroczystościach przy pomniku zebrani
goście udali się do budynku Białowieskiego
Ośrodka Kultury, gdzie miała miejsce
akademia pt. „Nasza Niepodległa” w
wykonaniu uczniów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży. Nad całością
przygotowań młodych artystów czuwali: pani
Iwona Lickiewicz, pani Danuta Sidoruk, pani
Ewa Woszczyńska – chór oraz pan Marek
Zubrycki – akompaniament.
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Złote i Diamentowe Gody w Gminie Białowieża
15 listopada 2017r. odbyła się szczególna
uroczystość - jubileusze małżeństwa.
Wśród jubilatów były pary obchodzących
pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa – Złote
Gody, a także pary obchodzące sześćdziesiątą
rocznicę – Diamentowe Gody. Imprezę
zorganizowano bardzo uroczyście, w salach
Białowieskiego
Ośrodka
Kulury.
Powitała zebranych Irena Kozak - kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Białowieży.

Następnie głos zabrał Grzegorz Kasprowicz –
Wójt Gminy. Małżonkowie odnowili przysięgę
małżeńską. Parom obchodzącym Złote Gody
zostały
przyznane
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
medale
„Za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu
dekoracji dokonał Wójt Gminy Grzegorz
Kasprowicz. W miły świąteczny nastrój
jubilatów, ich rodziny oraz gości wprowadził
występ dzieci z zespołu działającego przy
6

Białowieskim
Ośrodku
Kultury.
Były też kwiaty, drobne upominki oraz
tradycyjna lampka szampana i tort.
Gratulujemy
tak
wspaniałego
stażu
małżeńskiego
i
życzymy szanownym
Jubilatom dużo zdrowia, radości z każdego

wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha i
kolejnych
wspaniałych
rocznic.
Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy czuli się
dowartościowani tą formą świętowania
jubileuszu.
Irena Kozak

HUBERTUS WĘGROWSKI
i odznaki honorowe dla naszych samorządowców
29 października 2017 roku w Węgrowie
odprawiona
została
Msza
Święta
Hubertowska
z udziałem myśliwych,
leśników,
polityków,
samorządowców,
członków klubów i kół jeździeckich. Dzień
wcześniej na zamku w Liwie, po uroczystym
ślubowaniu nowych myśliwych, odbyło się
polowanie hubertowskie.
Tradycyjnie święto Hubertusa obchodzone
jest przed 3 listopada, kiedy zbliża się
liturgiczne przypomnienie patrona leśników,
myśliwych i rolników.
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Wiodącym hasłem tegorocznych uroczystości
było „Zdrowa żywność z polskich lasów i
polskiej wsi”.
O tradycji oraz znaczeniu w Polsce gospodarek
łowieckiej i leśnej mówił w swoim wystąpieniu
zaproszony na uroczystości prof. dr hab. Jan
Szyszko, Minister Środowiska. Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, dr Konrad
Tomaszewski wspomniał, iż mimo różnego
rodzaju przeciwności w Lasach Państwowych
realizowanych
jest
wiele
działań
rozwojowych, wśród których znajduje się
program ukierunkowany na promocję zdrowej
żywności, co nie byłoby możliwe bez udziału
środowiska myśliwych. .
Osobom angażującym się w propagowanie
kultury i tradycji leśnej oraz działania
związane z ochroną środowiska wręczono
odznaczenia i wyróżnienia: tradycyjne
Dzwony św. Huberta, odznaki ministerialne
za zasługi dla ochrony środowiska, a także
Kordelasy Leśnika Polskiego.
Odznaki honorowe ,,Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali z
regionu Puszczy Białowieskiej: Burmistrz
Miasta
Hajnówka
Jerzy
Sirak,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białowieża
Elżbieta Laprus, Przewodnicząca Komisji
Finansów Rady Gminy Białowieża Małgorzata
Szpakowicz, lek wet w BPN dr Michał Konrad,
Mieczysław Gmiter oraz dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
Andrzej Nowak. Pośmiertnie odznaczony
został Śp. Ksiądz Leonid Szeszko.

Częścią węgrowskiego spotkania był jarmark,
na którym dorobkiem pochwaliły się koła
łowieckie z Podlasia i Mazowsza. Odrębne
ekspozycję, gdzie prezentowano walory i
pożytki z lasów, m.in. produkty żywnościowe,
a także gry i zabawy z zagadnieniami leśnymi,
adresowane
do
dzieci
i
młodzieży
przygotowały Lasy Państwowe.
Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza
Białowieska" eksponował stoisko edukacyjnopromocyjne: m.in. dary lasu w myśl akcji
„Zdrowa żywność z polskich lasów”, a także
zastosowanie surowca, jakim jest drewno.
Odwiedzający mieli możliwość porównania
surowców
naturalnych
i
sztucznych,
nauczenia się rozpoznawania gatunków
drewna,
spróbowania
miodu
leśnego,
poznania owoców drzew i krzewów leśnych
oraz porozmawiania o aktualnej sytuacji w
Puszczy Białowieskiej. Najmłodsi mogli
ułożyć zwierzęta z klocków
i zagrać w gry
edukacyjne.
Lokalni producenci zaproponowali degustację
tradycyjnych potraw, przede wszystkim z
dziczyzny. Jedną z atrakcji tego święta był
pokaz psów myśliwskich, głównie ogarów
polskich, a także specyficzne dla Hubertusa
pokazy konne, w tym tzw. pogoń za lisem.
Spotkanie
zakończył
koncert
zespołu
AKCENT.
Tekst: Elżbieta Laprus
Zdjęcia: Natalia Bala-Gąsecka,
PODLASIE24.PL
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Listopadowe sprzątanie cmentarza
Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
są na tyle ważne, że wszystkie nekropolie w
kraju otaczane są szczególną troską rodzin
chcących
groby
bliskich
zmarłych
przygotować na tę uroczystość. Podobnie
rzecz się ma na cmentarzu w Białowieży.
Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy ilość
uprzątanych śmieci gwałtownie wzrasta i
okazuje się niemożliwa do usunięcia przez
zarządzającego cmentarzem ze względów
finansowych.
Nietypową decyzję radnych Rady Gminy
Białowieża poprzedziło posiedzenie Komisji

Porządku Publicznego 30 października 2017
roku, podczas której starano się doprowadzić
do porozumienia. Po trudnej dyskusji bez
pozytywnego finału w postaci uprzątnięcia
góry śmieci to radni postanowili wynająć
kontener, opłacić i osobiście w czynie
społecznym uprzątnąć śmieci z cmentarza w
Białowieży - 31 października… mając nadzieję,
że od przyszłego roku problem zostanie
rozwiązany. Zarówno Komisja, jak i Rada
Gminy będą dążyć do trwałego rozwiązania
tego problemu.
Elżbieta Laprus
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Program Rewitalizacji dla Gminy Białowieża
Gmina Białowieża pozyskała środki Unii
Europejskiej
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna
na
opracowanie
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji. Dokument będzie koncentrować
się
na
najbardziej
problemowych
(zdegradowanych) obszarach gminy oraz
przedstawiać będzie spójną wizję obszaru
zdegradowanego po wyjściu z kryzysu.
Program będzie stanowić podstawę do

pozyskiwania środków europejskich na
działania związane z rewitalizacją obszarów
problemowych gminy.
W chwili obecnej został wytypowany obszar
Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do
dalszych działań, gdyż to na nim będą
realizowane projekty związane z odnową
naszej
Gminy
w
ramach
programu
rewitalizacji.

Narodowe czytanie ,,Wesela” S. Wyspiańskiego
w Białowieży
2 września 2017 roku odbyło się w Białowieży
czytanie znakomitego dramatu narodowego,
jakim jest ,,Wesele” S. Wyspiańskiego,
niezwykłej opowieści o Polsce i Polakach, o
naszych
narodowych
zwycięstwach,
porażkach, ale też o szlachetnych postaciach
historycznych godnych naśladowania do dziś.
Przypomnieliśmy
sobie
tego
dnia
niepowtarzalny nastrój ,,Wesela” ale też
przenikliwe diagnozy dotyczące losów
Rzeczypospolitej. Nie obyło się bez humoru,
ironii i chyba jednak bardzo współczesnej
refleksji.
Oprawę stanowiła muzyka z epoki. Splendoru
wystąpieniu lektorów nadał koncert sygnałów
w wykonaniu Pana Andrzeja Nieźwiedzia z
Narewki.
Serdecznie
dziękujemy.
Wybrane
fragmenty
,,Wesela”
S.
Wyspiańskiego
czytali:
Bogumiła
Jędrzejewska, Elżbieta Laprus, Krzysztof

Zamojski, Wojciech Szymanowski, Krzysztof
Petruk oraz Ewa i Dariusz Woszczyńscy.
Z inicjatywą zorganizowania w Białowieży
Narodowego Czytania, które odbywa się w
Polsce pod patronatem Pary Prezydenckiej,
wystąpiła Gminna Biblioteka im. Igora
Newerlego
w
Białowieży,
była
też
organizatorem spotkania.. Słowo wstępne
wygłosiła
bibliotekarka
p.
Ludmiła
Osakowicz.
Serdecznie dziękujemy TV Podlasie za
sfilmowanie pierwszego w Białowieży
Narodowego
Czytania.
Dziękujemy widowni za wielką życzliwość i
zachęceni tegorocznym czytaniem na role w
grupie czekamy na kolejną ciekawą
propozycję.
Elżbieta Laprus
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Projekt „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły”
w Technikum Leśnym
Technikum Leśne w Białowieży
realizuje szereg projektów dofinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród
nich jest projekt skierowany do kadry
pedagogicznej szkoły: „Język angielski
narzędziem
rozwoju
szkoły”.
Projekt
realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Kwota
dofinansowania wynosi 93 907,49 zł, a okres
realizacji projektu to 1.09.2016 r. - 30.11.2017 r.
Koordynatorką i inicjatorka projektu była pani
Iweta Przygodzka.
Celem realizowanych działań było
między innymi: podniesienie kwalifikacji i
umiejętności
językowych
pracowników,
poznanie
nowych
metod
nauczania,
motywowania
i
aktywizacji
uczniów,
zachęcenie
uczniów
do
ustawicznego
kształcenia.

W ramach projektu 8 pracowników
szkoły, w tym dyrektor szkoły wzięło udział w
szkoleniach zagranicznych.
Nauczyciele: Iweta Przygodzka, Anna
Wappa i Sławomir Przygodzki uczestniczyli
w dwutygodniowym szkoleniu - General
English w Dublinie, organizowane przez
Centre of English Studies i International House
Dublin. Celem głównym kursu było
poszerzenie i podniesienie kompetencji
językowych, jak również poznanie metod
pracy irlandzkich nauczycieli.
Dyrektor
Anna
Kulbacka
oraz
nauczyciele: Elżbieta Masajło, Anetta Świć i
Bartosz Nowosadko wzięli udział w General
English – dwutygodniowym szkoleniu na
Malcie organizowanym przez szkołę językową
Sprachcaffe w Pembrok. Tematyka kursu
skupiała się na doskonaleniu komunikacji w
języku
angielskim,
na
podstawowych
funkcjach języka i struktur gramatycznych.
Nauczyciel
Małgorzata
ChaniłoLeszczyńska uczestniczyła w
Creative
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Teaching in the Secondary and Adult English
Language Classrom – dwutygodniowym
szkoleniu w Oxfordzie organizowanym przez
Lake School of English. Tematyka kursu
skupiała się między innymi na poznawaniu i
wykonywaniu
różnorodnych
ćwiczeń
utrwalających
gramatykę,
fonetykę,
słownictwo,
propozycje
wykorzystania
filmów, piosenek, Internetu na lekcjach języka
angielskiego. W ramach szkolenia odbyła się
również obserwacja zajęć w szkole brytyjskiej.
Uczestnicy w ramach pobytu na
szkoleniach mieli możliwość zapoznanie się z
historią, kulturą, obyczajami i bogactwem
przyrodniczym Irlandii, Wielkiej Brytanii i
Malty.
Nauczyciele biorący udział w projekcie
ocenili bardzo wysoko realizację założeń
projektu. Bardzo dobrze ocenili efektywność

szkoleń. Podkreślano wzrost poziomu
zadowolenia z własnej pracy i chęć
kontynuacji rozpoczętej nauki. Wykorzystano
nowe
umiejętności
podczas
przeprowadzonych lekcji otwartych, Dni
Otwartych Szkoły, Dni Języków Obcych, zajęć
z wykorzystaniem poznanych metod.
Projekt „Język angielski narzędziem
rozwoju szkoły” jest jednym z punktów
założonych w Europejskim Planie Rozwoju
Szkoły, który został zatwierdzony w
Technikum Leśnym w Białowieży do
realizacji. Zarówno napisanie jak i realizacja
założeń projektu stanowią nieocenione źródło
wiedzy i doświadczenia, które chcemy dalej
wzbogacać i wykorzystywać przy pisaniu i
realizacji kolejnych projektów.
Anna Kulbacka
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
beneficjentem Programu Operacyjnego
„Wiedza Edukacja Rozwój”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
został beneficjentem Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w
ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w
latach
2017-2018 wezmą
udział
w
projekcie „Ponadnarodowa mobilność kadry
edukacji
szkolnej” realizowanego
przez
FRSE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Sukcesem dla nas jest to, że nasz
projekt „Technologia TIK w nauczaniu od
najmłodszych lat” zdobył uznanie i pozwoli
nam na realizację postawionych zadań, które
niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej
placówce, co będzie korzystne dla całej kadry
nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla
dzieci.

międzynarodowej w ramach projektów
unijnych i e-Twinning;
-podniesienie kompetencji metodycznych
nauczycieli języka angielskiego w celu
podniesienia efektywności nauczania języka
angielskiego w naszej szkole.
W ramach dwuletniego projektu zaplanowaliśmy
siedem mobilności zagranicznych
i
wyjazdy naszej kadry na kursy:
-Fluency and English Language Development
(kurs języka angielskiego dla nauczycieli);
-ICT skills and Technology Enhanced Learning
course (TIK- technologia informacyjnokomunikacyjna)
-Language Teaching Methodology (kursy
metodyki j. angielskiego).
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie
kompetencji
kluczowych
nauczycieli
(a w dalszej perspektywie uczniów),
niewątpliwie zwiększy komunikację kadry w
języku angielskim, podniesie umiejętności
informatyczne nauczycieli. Zdobyta wiedza i
umiejętności oraz praktyka będą doskonałym
narzędziem do pracy z dziećmi, promocji
szkoły oraz dzielenia się przykładami dobrych
praktyk z innymi.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy
szkoły w trzech obszarach:
-stosowanie
TIK
przez
nauczycieli
przedmiotów na lekcjach w stopniu wyższym
niż do tej pory, aby uatrakcyjnić jakość
kształcenia;
-podniesienie
kompetencji
językowych
nauczycieli różnych przedmiotów w celu
zaangażowania kadry w realizację współpracy

Mariola Glencner - koordynator projektu

Europejski Dzień Języków
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
W ramach
Europejskiego Dnia Języków
przypadającego na 26 września w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym odbyły się spotkania

i zajęcia, które promowały różnorodność
kulturową i językową Europy jako bogactwa,
które należy rozwijać i pielęgnować.
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Na zajęcia w przedszkolu
został
zaproszony wyjątkowy gość: João Ferro,
Portugalczyk
mieszkający
obecnie
w
Białowieży. Podczas spotkania dzieci miały
okazję dowiedzieć się, w jakim celu uczymy się
języków
obcych
i
poznały
kilka
podstawowych zwrotów w różnych językach
europejskich.
Przedszkolaki
chętnie
uczestniczyły w rozmowie z gościem,
dowiadując się od niego wielu ciekawych
informacji na temat języków obcych oraz
krajów
europejskich,
które
wspólnie
zwiedziliśmy udając się w podróż „Palcem Po
Mapie”.
Starsi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
lekcjach języka niemieckiego prowadzonych
przez Panią Julię Rutkowską, studentkę
Lingwistyki Stosowanej w Warszawie.
Pan Rafał Kowalczyk „zabrał” naszych
uczniów i nauczycieli na drugą półkulę do
kraju kangurów, dziobaków i Wielkiej Rafy
Koralowej!
Pani Angelina Masalska promując kulturę
białoruską
zaprosiła
na
„Wieczorek
białoruski”, który rozpoczął się od występu

szkolnego zespołu „Suniczki”. Podczas
"wieczorku" wystąpiła też folk-rockoaą grupa
„Dawid Szymczuk Band” z Hajnówki, która
wykonuje białoruską muzykę ludową we
własnych folkowo-rockowych aranżacjach.
Działania
podejmowane
w
ramach
Europejskiego Dnia Języków uświadamiają,
iż globalizacja oraz różnorodność form
działalności gospodarczej powodują, że coraz
bardziej potrzebna jest znajomość języków
obcych – także po to, byśmy mogli pracować
efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj
znajomość jedynie języka angielskiego nie jest
już wystarczająca.
Uczenie się języków daje wymierne korzyści
zarówno młodym, jak i starszym- nigdy nie
jest za późno, aby uczyć się języków i
korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza.
Znajomość języków obcych pozwala także
na
lepsze
wzajemne
zrozumienie
i
pokonywanie różnic kulturowych.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom
za wspólnie spędzony czas.
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Interaktywny robot edukacyjny Photon
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Pomysł zakupu robota edukacyjnego do
szkoły i przedszkola powstał wraz z
wprowadzeniem nauki programowania do
najnowszej podstawy programowej MEN.
Pierwszym zakupionym robotem do nauki
programowania jest mały BeeBoot tak zwana
„Pszczółka”. Posiada on 4 funkcje i wydaje
dźwięk. Dzieci bardzo chętnie się nią bawią,
wykonując coraz trudniejsze zadania. Ale
technika się rozwija i wymagania edukacyjne
też. Dlatego zakupiony został interaktywny
robot edukacyjny Photon. Zakup robota takiej
jakości możliwy był dzięki przystąpieniu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do projektu
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej” „Technologia TIK w nauczaniu od
najmłodszych lat” i w ramach tego projektu
sfinansowany.
Photon to super zabawa, nauka i rozwój na
wysokim poziomie. To pierwszy interaktywny
robot, który rozwija się razem z dzieckiem,
ucząc je elementów programowania. Stworzył

go polski start-up Photon Entertainment z
Białegostoku. Robot wyposażony jest w
sensory, które pozwalają mu widzieć, słyszeć,
odczuwać dotyk, odróżniać ciemność od
światła, mierzyć odległość, zmieniać kolory,
odróżniać kontrast podłoża i nie tylko. Steruje
się nim dzięki wgranej na tablet specjalnej
aplikacji. Programuje przesuwając palcem po
ekranie dotykowym. Do jego podstawowej
obsługi dziecko nie musi umieć czytać ani
pisać. Starszym, przy trudniejszych zadaniach,
te umiejętności się przydają.
Photon może być nie tylko towarzyszem
zabaw. Może być przydatny na lekcjach ze
wszystkich przedmiotów. Wykorzystywanie
Photona na lekcjach niewątpliwie wpłynie na
ich atrakcyjność oraz jakość, co będzie
korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale
przede wszystkim dla dzieci.
Przed zakupem robota odbyły się warsztaty,
które w części pokazały jego możliwości.
Zachęciły nas do jego zakupu.

„Pokochaj pluszowego misia, on przyjacielem dzieci jest”
W dniu 27 listopada dzieci z naszego
przedszkola uroczyście obchodziły Światowy
Dzień Pluszowego Misia. W naszym
przedszkolu obchodzenie tego święta to już
tradycja.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie
przemija. Miś jest towarzyszem dzieci w
świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielempowiernikiem największych sekretów i
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tajemnic. I choć trudno w to uwierzyć,
pluszowe misie już od ponad stu lat
towarzyszą dzieciom na całym świecie i do
dziś pozostają jedną z najpopularniejszych
zabawek.
Tego dnia dzieci przyszły do
przedszkola
w
towarzystwie
swoich
ulubionych i kochanych pluszaków. Duże,
małe, kolorowe misie opanowały przedszkole.
W dniu obchodów święta misia
przygotowanych
było
wiele
atrakcji.
Przedszkolaki poznały historię powstania
pluszowej maskotki, słuchały wierszy o
misiach, bawiły się na „Misiowej dyskotece”
przy wiązance różnych znanych piosenek,
uczestniczyły w konkursach, zabawach
ruchowych i plastycznych.

Na zakończenie spotkania wszystkie
przedszkolaki
odśpiewały
misiom
urodzinową piosenkę „200 lat” (ponieważ
misie mają już 115 lat), pozowały do zdjęć
grupowych ze swoimi ulubieńcami, a za
wspólną zabawę w tak wyjątkowym dniu
dzieci otrzymały misiowe odznaki i słodkie
„małe, co nieco”.
Ten dzień w przedszkolu był pełen
uśmiechu oraz wspólnej zabawy. W
przyszłym roku na pewno zaprosimy do
przedszkola wszystkie najukochańsze misie,
misiaczki, miśki, małe i duże, różnokolorowe i
wspólne się będziemy bawić bo „czy to jutro,
czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”
Izabela Wołoncewicz

Projekt „W hajnowskim się kręci”
26 października 2017r. uczniowie klasy
III gimnazjum i trzy uczennice z klasy
II gimnazjum uczestniczyli w projekcie
współfinansowanym przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „W
hajnowskim się kręci”, celem którego jest
krzewienie idei
wolontariackich i postaw
obywatelskich oraz zwiększenie kompetencji
społecznych i świadomości obywatelskiej.

Podczas
warsztatów
młodzież
obejrzała prezentację pt. „Wolontariat”.
Następnie rozwiązywała krzyżówki o w/w
tematyce. Na koniec każdy uczestnik miał za
zadanie zaprojektować logo Szkolnego Koła
Wolontariatu przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży, które działa już
7 lat. Wszystkie działania młodzieży były
rejestrowane przy pomocy kamery i drona.
Grażyna Jóźwik
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Witaj STOLICO!
13 października 2017r. 28 uczniów Szkoły
Podstawowej z Białowieży uczestniczyło
w wycieczce do Warszawy. Harmonogram
wyjazdu obejmował zwiedzanie Sejmu oraz
wizytę na Stadionie Narodowym. W
Sejmie uczestniczyliśmy w wykładzie w Sali
Wszechnicy Sejmowej, a następnie udaliśmy
się do Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie mogliśmy
wyobrazić sobie organizację obrad sejmowych.
Na Stadionie Narodowym przeżywaliśmy
piłkarskie emocje. Ci, którzy marzą o grze
w piłkarskiej reprezentacji Polski, mogli
poczuć się jak Robert Lewandowski czy
Arkadiusz Milik. Podczas zwiedzania trasy
„Piłkarskie emocje” zobaczyliśmy m.in.
pomieszczenia
strefy
zawodniczej,

wykorzystywane
podczas
meczów
reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz
centrum medialne PGE Narodowego, które
przeznaczone jest dla dziennikarzy.
Uczniowie
mogli
również
podziwiać
przepiękną panoramę Warszawy z punku
widokowego znajdującego się w Pałacu
Kultury.
Mimo zmęczenia z uśmiechami na twarzach
wróciliśmy do domów planując już kolejną
wycieczkę.
Opiekunowie wycieczki:
Danuta Sidoruk, Mariola Glencner

Działalność Zespołu „Suniczki”
07.11.2017 odbył się wyjazd zespołu
„Suniczki” do redakcji gazety NIVA oraz do
redakcji Radia Racyja w Białymstoku.
Uczestnicy wyjazdu zobaczyli jak wygląda
redakcja od kuchni, natomiast w redakcji
Radia Racyja młodzież nagrała piosenkę i
miała swoje pięć minut na antenie.

09.11.2017 odbyło się ognisko integracyjne
zespołu "Suniczki" działającego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży. Były
piosenki, żarty i wspólne zabawy. W miłej
atmosferze podsumowaliśmy naszą pracę.
16.11.2017r uczniowie z naszej szkoły
uczęszczający na dodatkowe zajęcie z j.
białoruskiego oraz do białoruskiego zespołu
17

,,Suniczki" zwiedzili Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach, którego założycielem jest
Pan Doroteusz Fionik. Następnie obejrzeliśmy
spektakl "Dobry Dzień Jaraslau Wasilewicz" w
reżyserii Joanny Troc, który odbył się w
Bielskim Domu Kultury w ramach spotkania z
cyklu "Twarze znane i nieznane’’.

która odbyła się w Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce.
Wyjazdy oraz ognisko odbyły się w ramach
projektu "Suniczki - dziecięco-młodzieżowy
zespół białoruskiej mniejszości narodowej"
realizowanego przez Białowieski Ośrodek
Kultury przy współpracy z Zespołem Szkolno
- Przedszkolnym w Białowieży z dotacji
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
Administracji."

26.11.2017 zespół „Suniczki” (dwie grupy)
zaprezentował swój program muzyczny na
imprezie „Mastackija sustreczy szkolnikau”,
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Młodzież z Białowieży w Konkursie Recytatorskim
Prawosławnej Poezji Religijnej
16 listopada 2017r., po raz XIII z
błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego
Sawy,
Prawosławnego
Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w
ramach spotkań z poezją i prozą w języku
mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w
Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs
Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs został zorganizowany przez doradcę
metodycznego dr Lillę Busłowską przy
współpracy z parafią świętej Trójcy w
Hajnówce,
Bractwem
Młodzieży
Prawosławnej
przy
tej
parafii
oraz
Hajnowskim Domem Kultury. W tym roku do
Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej
Poezji Religijnej przystąpiło 150 uczniów szkół
powiatu hajnowskiego (Hajnówki, Białowieży,
Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel,
Nowokornina, Dubin, Narwi, Czyż) z
Warszawy oraz z Białorusi. Przesłuchania
konkursowe przebiegały w 6 kategoriach:
przedszkoli, klas I-III i klas IV-VII szkół
podstawowych, szkół specjalnych, szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury

pod przewodnictwem ks. mitrata mgr Michała
Niegierewicza, w każdej kategorii przyznało
poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Szczególne
gratulacje
składamy
uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży, przygotowanych przez ks.
Walerego Piotrowskiego, którzy zajęli bardzo
wysokie miejsca i uznanie jury.
Maria Wołosik - I miejsce,
Kristina Rachalevich - I miejsce,
Maria Marczuk - II miejsce,
Marta Chilecka - wyróżnienie.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpili
i
zostali
uhonorowani
pamiątkowymi
dyplomami i upominkami podczas Wieczoru
Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim
słowie”, który odbył się 24 listopada 2017r., w
Hajnowskim Domu Kultury.
ks. Waldemar Piotrowski
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Aktywni Seniorzy z Białowieży
25.10.2017
w
przepięknym
Hotelu
Białowieskim odbył się coroczny „Bal
Seniora”. Zaproszeni Seniorzy z sąsiednich
gmin powiatu hajnowskiego wysłuchali
koncertów zespołu „Suniczki” i Ruczajok”, po
czym bawili się szampańsko.
Przewodnicząca Pani Irena Bajko, Zarząd oraz
Członkowie Koła Seniora w Białowieży
działającego przy Białowieskim Ośrodku
Kultury składają serdeczne podziękowania
zespołowi
młodzieżowemu
„Suniczki”,
działającemu przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym
w
Białowieży
pod

kierownictwem Pani Angeliny Masalskiej,
zespołowi folklorystycznemu „Ruczajok”,
działającemu przy Białowieskim Ośrodku
Kultury pod kierownictwem Pana Marka
Zubryckiego za wspaniały koncert, a
szczególne
podziękowania
i
wyrazy
wdzięczności kierujemy właścicielom Hotelu
Białowieski w Białowieży Sz. P. Markowi
Czarny oraz Joannie Sorko – Czarny, za
nieocenioną pomoc i wielki wkład w
organizację Dnia Seniora w Białowieży w
Hotelu Białowieskim.
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09.11.2017 odbyły się wybory Zarządu Koła
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Pani Irena Bajko jednogłośnie ponownie
została przewodniczącą: skład zarządu: Iryda

Pietruszkiewicz
–
wiceprzewodnicząca;
członkowie: Halina Buszko, Walentyna
Jaganow, Zofia Tarasewicz. Serdecznie
gratulujemy!

-----------------------------------------

21.11.2017 seniorzy z Białowieży odwiedzili
stolicę. Zwiedzaliśmy Rynek Starego Miasta,
widzieliśmy Pałac Prezydencki, kamienne
tablice upamiętniające katastrofę lotniczą z

10.04.2010. Głównym powodem wizyty był
spektakl w Teatrze Komedia „Interes życia” z
czołowymi aktorami w rolach głównych.

-----------------------------------------
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22.11.2017 seniorzy z Białowieży uczestniczyli
w powiatowym Balu Seniora w Hajnówce,
gdzie nasza przewodnicząca otrzymała
odznaczenie za zasługi. Wielkie gratulacje i

podziękowanie za wkład i zaangażowanie dla
pani Ireny Bajko od członków koła oraz
zespołu BOK.

----------------------------------------27.11.2017 seniorzy z Białowieży bawili się we własnym gronie na zapustach w Galerii oBOK.

----------------------------------------W numerze świątecznym „Dobre Rady” 12/2017 został opublikowany przepis naszej koleżanki
Joanny Jaganow na kresową kutię. Gratulujemy i liczymy na więcej!
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Ostatni „Wieczorek białoruski” w 2017 roku
tam świadkami dwóch rewolucji oraz krwawej
wojny domowej. Po 5-7 latach wracają do swoich
wsi, już w odrodzonej Polsce. Zastają tu spalone
gospodarstwa, zapuszczoną ziemię, głód i nieufność
władz. Mają szczęście, ok. 30 procent uchodźców
nie przeżyło tułaczki.
Te niezwykłe i tragiczne doświadczenia trzech
milionów ludzi nie doczekały się swoich badaczy.
Literatura przedmiotu jest bardzo uboga, nie
zachowało się zbyt wiele wspomnień. W Białorusi,
podobnie jak w Rosji, to wydarzenie jest nieznane.
Narrację historyczną z tego okresu zdominowały
opisy działań wojennych. Chłopi nie spisali
pamiętników, a przekazy ustne zostały w większości
zapomniane.
Film Jerzego Kaliny to po części historia
rodzinna. Prababka reżysera, Zofia, wyjechała
z małej wsi Koszele w ujeździe bielskim
guberni grodzieńskiej do kozackiej stanicy
Stepowe Matiunino guberni saratowskiej. Tam
urodziła córkę Nadzieję. Zofia nazwała tak
córkę ponieważ spodziewała się, że wkrótce
dołączy do nich zmobilizowany do armii
carskiej jej mąż Jakub. Nie wiedziała, że mąż
zginął na froncie. Nigdy nie zobaczył córki…
Wprowadzenie do filmu o historii i losach
biżeńców przedstawiły Angelina Piotrowska,
Maria Marczuk, Andżelika Szpakowicz i Julia
Barmuta przygotowane przez nauczycielkę
języka białoruskiego w ZS-P Angelinę
Masalską. Po prezentacji reżyser opowiedział
o pracy nad filmem, powodach dla których
podjął się tego tematu. Widzowie również
zabrali głos dzieląc się swoimi odczuciami i
refleksjami. W tym miejscu chciałbym
podziękować dla Państwa Katarzyny i Pawła
Winiarskich za użyczenie projektora na
prezentację.
Spotkania z cyklu "Wieczorki białoruskie"
odbywają się w ramach projektu "Wieczorki
białoruskie w Białowieży" realizowanego
przez Białowieski Ośrodek Kultury przy
współpracy
z
Zespołem
Szkolno
Przedszkolnym w Białowieży z dotacji
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
Administracji."
Marek Zubrycki

27.11.2017 odbyło się ostatnie spotkanie z
cyklu „Wieczorek białoruski”. Tym razem
miało ono miejsce w sali kinowej
Białowieskiego Ośrodka Kultury. Jako
organizatorzy spodziewaliśmy się większej
ilości widzów i tak też się stało. Sala była
wypełniona po brzegi, a to za sprawą naszego
gościa pana Jerzego Kaliny, reżysera filmu
„Bieżeńcy 1915 – 1922”, który był
prezentowany.
Jerzy Kalina, 50 lat, publicysta, reżyser filmów
dokumentalnych, od 22 lat związany z
Telewizją
Polską.
Kierownik
redakcji
zamiejscowej Bielsat TV w Białymstoku. Autor
ponad stu reportaży i filmów dokumentalnych
zrealizowanych w kilkunastu krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. Filmy „Czarnobylcy”,
„Od moru i głodu”, „Pogoń za prawdą”,
„Ostatni dyktator Europy”, „Ballada o
Mieleszkach”, „Partyzancka szkoła”, „Misja”,
„Archimandryta”,
„Siewca”,
„Siaroża”
otrzymały nagrody na festiwalach filmowych
w Armenii, Austrii, Białorusi, Gruzji,
Czechach, Meksyku, Polsce, Rosji, Słowacji,
Ukrainie, Portugalii, Wielkiej Brytanii.
Krótkie streszczenie filmu: Jest lato 1915 roku.
Armia rosyjska wycofująca się z zachodnich
guberni Imperium pozostawia nacierającym
Niemcom spaloną ziemię. Wypędza chłopskie
rodziny, niektórzy uciekają sami, płoną całe wsie.
Setki tysięcy wozów suną na wschód. Tarasują
drogi, przeciskają się między kolumnami wojska.
Rozpętuje się piekło: epidemie tyfusu i cholery,
skwar, brak wody do picia, głód, ostrzał i
bombardowania nacierających Niemców.
Ogromne
terytoria
dzisiejszego
Podlasia,
Lubelszczyzny,
Chełmszczyzny,
innych
zachodnich regionów Rosji, w mniejszym stopniu
centralnej Polski – pustoszeją. Uciekinierzy to
przede wszystkim prawosławni Białorusini,
Ukraińcy i Rosjanie (ok. 70 proc.), Polacy (12
proc.), Żydzi, Litwini, Łotysze, Ormianie. Według
szacunków historyków, swoje domy opuściło ok.
trzech milionów ludzi. Była to największa
przymusowa migracja w XX wieku w tej części
Europy.
Ci, którzy przeżyli koszmar podróży, docierają nad
Don, na Syberię, Kaukaz, do Azji Środkowej. Są
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Siatkarski Turniej Niepodległości
11 Listopada w białowieskim Zespole
Szkolno-Przedszkolnym, odbył się świąteczny
turniej piłki siatkowej. Jak zwykle nad całością
prac organizacyjnych czuwał Pan Jarosław
Kutikow oraz Piotr Leoniuk. Wójt Gminy
Białowieża Grzegorz Kasprowicz wraz z
wicedyrektor szkoły Barbara Leoniuk dokonał
wręczenia medali i statuetek. Ten turniej był
doskonałą okazją do wspólnego i radosnego

świętowania niepodległości oraz integracji
środowisk szkolnych.
Podczas turnieju UKS Olimpijczyk
gościł u siebie zespoły
UKS „Rekord”
Szepietowo, SP Supraśl oraz MSM UKS
Olimpik Mońki. Mecze zostały rozegrane
systemem „każdy z każdym”. Mecz o I miejsce
rozegrano w ostatniej kolejce pomiędzy
Szepietowem I i Mońkami. Turniej wygrała
drużyna z Moniek. Należy wspomnieć, że w
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zespole UKS Olimpijczyk wystąpili zawodnicy
z klasy V, a nawet z klasy IV. Z każdego
zespołu zostało wyłonionych 2 najlepszych
zawodników nagrodzonych statuetkami:
Paweł Bagiński i Piotr Dąbrowski (Szepietowo
I), Szymon Wyszyński i Damian Filistowicz
(Szepietowo II), Szymon Balcewicz i David
Wyszkowski (Mońki), Krzysztof Serafin i
Dawid Lebiedziński (Supraśl), Kamil Glencner
i Bartosz Cieślak (Białowieża I), Szymon
Jabłoński i Mateusz Szpakowicz (Białowieża
II). Każdy z uczestników - włącznie z sędziami
- otrzymał pamiątkowy medal, a zespoły
nagrodzono również drobnymi upominkami.

Wszystkim
uczestnikom
turnieju
przygotowano słodki poczęstunek, który
służył regeneracji sił oraz integracji młodzieży.
Klasyfikacja końcowa:
1. MSM UKS Olimpik Mońki
2. UKS „Rekord” Szepietowo I
3. UKS Olimpijczyk I
4. SP Supraśl
5. UKS „Rekord” Szepietowo II
6. UKS Olimpijczyk II
Dziękujemy wszystkim za przybycie i
kibicom za dopingowanie naszych drużyn.
Jarosław Kutikow

Turniej o Puchar Burmistrza Szepietowa
Dwudniowy turniej
o Puchar
Burmistrza Miasta Szepietowa był doskonałą
okazją do sprawdzenia umiejętności młodych
siatkarzy z UKS Olimpijczyk Białowieża oraz
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży. Na turniej zaproszonych zostało 8

drużyn chłopców i 8 dziewcząt. Wielka hala
sprawiła ogromne wrażenie na dzieciach.
Zespoły z Wysokiego Mazowiecka, Moniek,
Białegostoku, Szepietowa, zostały podzielone
na dwie grupy, w których grał każdy z
każdym do dwóch wygranych setów do 25
26

pkt. Czteroosobowe zespoły swoje rozgrywki
w grupach zakończyły około 13.00, by udać się
na zasłużony posiłek zapewniony przez
organizatora UKS "REKORD" Szepietowo.
Poobiednie granie rozpoczęła pierwsza
drużyna w składzie/ Wojciech Bruszewski,
Bartosz Cieślak, Kamil Glencner, Jakub
Ptaszyński/, zajmując ostatecznie trzecie
miejsce w grupie uzyskała prawo gry o miejsca
5-8 w turnieju. Druga drużyna / Michał
Glencner,
Szymon Jabłoński,
Michał
Lickiewicz, Mateusz Szpakowicz, Gabriel
Wołkowycki/ rozpoczęła popołudniowy
turniej od porażki, ale w kolejnym meczu
zdobyła punkty. W ostatecznym rozrachunku

w grupie zajęła czwarte miejsce oraz prawo
gry o miejsca 5-8 w turnieju. Równolegle swoje
mecze na ogromnej hali rozgrywały
dziewczęta.
Mecze o miejsca rozpoczęły się w
niedzielą i zapewniły VI-miejsce pierwszej
drużynie i VIII – drugiej UKS Olimpijczyk
Białowieża.
Wielki turniej, ogromne puchary i
medale zdobyte kolejne doświadczenie i
ostatecznie niezły wynik– tak można
podsumować
udział
we
wspaniale
zorganizowanym turnieju w Szepietowie.
Jarosław Kutikow

Powiatowe biegi przełajowe
Biegi przełajowe jak co roku - pomimo
fatalnych warunków pogodowych w trakcie
przygotowań - zgromadziły na starcie w
Hajnówce rzesze uczniów przygotowanych do
rywalizacji na dystansach od 600 dla
najmłodszych
do
1500
metrów
dla
gimnazjalistów. Jesień nie rozpieszczała nas
pogodowo lecz piątek 27 października 2017 r.,
był idealnym dniem do rozgrywania tego typu

zawodów i zgromadził na wspaniale
oznaczonych trasach 332 zawodników ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu
hajnowskiego. Organizatorzy zadbali o
uczestników przygotowując gorącą herbatę po
biegu oraz dobrą motywację do wysiłku medal, który otrzymali zawodnicy plasujący
się na miejscach I-VI w każdej kategorii. Nasza
szkoła, jak zwykle sprawiła kilka miłych
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niespodzianek, plasując się na czołowych
lokatach w kilku biegach. Największą
niespodziankę
sprawił
występ
Pawła
Sieńczuka, którym swoim fantastycznym
finiszem i przysłowiowym rzutem na taśmę
pokonał hajnowskiego biegacza, faworyta
gospodarzy wygrywając swoją kategorię.
Każda ze startujących osób pobiegła na miarę
możliwości, co było widać na mecie. Aż
sześciu uczniów naszej szkoły uzyskało awans
do półfinałów wojewódzkich:
V – CHILECKA Magda (SP Białowieża) –
rocz.2007
VI – JABŁOŃSKI Szymon (SP Białowieża) –
rocz.2007
II – KLONOWSKA Nadja (SP Białowieża) –
rocz.2006

II – SZPAKOWICZ Angelika (SP Bialowieża)
– rocz.2005
III – SZPAKOWICZ Oliwia (PG Białowieża) –
rocz.2003
I – SIEŃCZUK Paweł (PG Białowieża) –
rocz.2002
Półfinały wojewódzkie odbędą się w marcu
2018 roku w Supraślu w rozbiciu na dwie
grupy roczników: 2005, 2006, 2007 – 28 marca
2018r. o godz.10.00 oraz 2002, 2003, 2004 – 27
marca 2018r. godz.11.10.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy
wytrwałości
w
trudnych
zimowych
przygotowaniach do zawodów.
Jarosław Kutikow

BOK - informacje
Festiwal ŻUBROFFKA w Białowieży
12. Edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA
odbędzie się od 6 do 10 grudnia 2017 roku.
Festiwal jest marką samą w sobie – to
największe tego typu wydarzenie w tej części
Europy! ŻUBROFFKA od ponad dekady
buduje kulturalny pomost między Wschodem

i Zachodem, Północą i Południem, dzięki
czemu w Białymstoku i na Podlasiu spotyka
się twórcza energia z całego świata.
ŻUBROFFKA to mądre filmy, niepowtarzalne
spotkania z twórcami, warsztaty, panele
dyskusyjne,
energetyczne
koncerty
i
interesujące wystawy.
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W 2017 roku, do ośmiu konkursów
selekcjonerzy wybrali 125 najciekawszych
filmów (spośród prawie dwóch tysięcy!). Jak
zwykle, w programie znajdą się także
specjalne
projekcje
produkcji
krótkometrażowych z całego świata. W ciągu
pięciu dni widzowie obejrzą łącznie prawie
300 krótkich filmów, na pokaz których – jak
zawsze – wstęp jest bezpłatny.
Od lat Festiwal gości w zaprzyjaźnionych
instytucjach i placówkach kultury, w galeriach,
liceach, na uczelniach, klubie i w szkole
językowej. W tym roku krótkie kino z całego
świata pojawi się w aż 11 podlaskich
miejscowościach!
Od dawna świat kina ma pewne oczekiwania
względem azjatyckich czy chińskich produkcji.
Są nimi konkretne obrazy, pokazywane
historie czy poruszane tematy. W ostatnich
latach pojawiło się jednak wielu ambitnych
twórców filmowych, którzy próbują złamać
ten schemat. Czwórka reżyserów, których
filmy zobaczycie, pochodzi z różnych
środowisk, ale kręci filmy, których akcja
rozgrywa się w Chinach. Część z nich to
niestereotypowe chińskie historie, część

porusza chińskie tematy, ale jest pod silnym
wpływem kina europejskiego i światowego.
Definicje chińskiego kina zacierają się tu, co
jest najbardziej interesujące. Choć w żadnym
wypadku nie są to filmy perfekcyjne, filmowcy
ci mogą w nadchodzących dekadach mieć
wpływ na kształt chińskiego, a nawet
azjatyckiego kina.
Kurator: Qiu Yang
Program
Home, Amelie Wen, China/USA 2015, 17’35”
Burrow, Natalie Erika James, Australia/China
2013, 17’
Iron Hand, Johnson Cheng, USA/China 2017,
11’
Female, Yang Mingming, China 2012, 42’
Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta
Białegostoku oraz dofinansowania Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej
Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury –
DKF „GAG”
Współorganizator: Białowieski Ośrodek
Kultury
Więcej:
www.zubroffka.pl
www.facebook.com/zubroffka

Pokaz w Białowieży
6 grudnia 2017 (środa) / godz. 18:00 Białowieża / Kino Żubr, ul. Sportowa 1
Nowy Pekin – współczesne kino chińskie (88’), wiek: 16+

WSTĘP WOLNY!
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Spektakl dla dzieci „Wilczek Milczek„
w Białowieskim Ośrodku Kultury
5 grudnia 2017 / godz. 18:00 / sala kinowa

---------------------------Remont Klubu Kultury w Pogorzelcach trwa
Podłoga w pomieszczeniu socjalnym już gotowa
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16.12.2017 / godz. 14:00 / Dom Dziecka w Białowieży
Spotkanie autorskie z panią Anna Kamińską i promocja książki
„Białowieża Szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej”
Wstęp Wolny!

Ogłoszenie
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GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 30.11.2017
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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