
Temat miesiąca: W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Dwa tygodnie do świąt. Odwiedzam stolicę naszego województwa, 
w której, jak grzyby po deszczu, na przełomie trzech ostatnich lat 
wyrosły okazałe galerie handlowe. Przed świętami szczególnie ko-
lorowe i strojne. Zarówno z zewnątrz jak i w środku. Łańcuchy 
zdobią wszystkie alejki i przejścia. Stoiska przepełnione migoczą-
cymi świecidełkami. A wszędzie pełno śpieszących się ludzi. Bo i 
spraw na głowie każdy ma mnóstwo. A to prezenty dla każdego z 
rodziny, a to nowe bombki choinkowe, a to niezbędne zakupy na 
stół świąteczny, bo gości co nie miara zjeżdża się na Boże Naro-
dzenie.

Więcej przeczytają Państwo na stronie 10. Życzymy miłej lektury.
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Drodzy Czytelnicy
Zbliża się koniec roku. Jak wiadomo jest to czas podsumowań i refleksji. 

Od kwietnia miałem zaszczyt być redaktorem naczelnym „Głosu Białowieży” i co 
miesiąc docierać do Państwa domów. Korzystając z okazji chciałbym podziękować 
mojej koleżance z redakcji Pani Dagmarze Widanow, a także współpracownikom 
miesięcznika za trud i ciężką  pracę, którą włożyli w jego tworzenie. Bez nich nie 
byłoby szans, aby „Głos Białowieży” mógł powstać. Co znamienne, każdy z nich 
robi to zupełnie społecznie, co w dzisiejszych czasach nastawionych na zysk, jest 
sprawą niezwykle rzadką i godną podziwu. 

Z ogromną radością pragnę także Państwa poinformować, że od stycznia 
nakład naszego czasopisma zostanie zwiększony. Wszystko to dzięki działaniom 
p.o. Dyrektora Białowieskego Ośrodka Kultury Pani Ludmiły Kaneckiej, za co 
w serdecznie dziękuję. Dzięki temu nasz miesięcznik dotrze także do mieszkańców 
wsi puszczańskich, co przy obecnym nakładzie nie było możliwe.

A Wam drodzy Czytelnicy, w imieniu swoim i redakcji, życzę radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku, w którym na pew-
no choć jedno Wasze marzenie zostanie zrealizowane.

Z poważaniem
Mateusz Gutowski

Dla naszych Czytelników mamy świąteczną niespodziankę. Poeta, Pan 
Franciszek Kobryńczuk, autor tomiku „Rysowanie żubra”, o którym mogli 
Państwo czytać w listopadowym numerze „Głosu”, przysłał do redakcji wiersz o 
Bożym Narodzeniu w Białowieży. Magiczny, bo puszczański, o naszych 
zwierzętach i szczególnej białowieskiej aurze. Myślę, że utwór wprowadzi Was, 
drodzy Czytelnicy, w refleksyjny nastrój. I pozwoli nieco inaczej spojrzeć na Boże 
Narodzenie, bardziej regionalnie. Zdrowych, cudownych, bajecznie białych Świąt!

Noc w bielutkich skier powodzi
 

W Białowieży w żłobie leży
Jezus wśród zwierzyny.

Niebo białym puchem śnieży
w Boskie Urodziny.

Żubr i jeleń, dzik i zając,
przy Dzieciątku w głębi,

ciepłem z nozdrzy Mu chuchają,
by się nie przeziębił.

A aniołki jak supełki
glorię w górze nucą.

A ze strachu drżą diabełki.
Może się nawrócą?

Noc w bielutkich skier powodzi
śpi nad Białowieżą.

Dobrze, że się Pan Bóg rodzi
również i dla zwierząt.

Franciszek Kobryńczuk

Dagmara Widanow

Magicznego Bożego Narodzenia
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Miniony miesiąc jak i grudzień 
jest czasem wytężonej pracy nad budże-
tem gminy. Musimy tu pogodzić wydat-
ki bieżące, z wydatkami na inwestycje, 
nie zapominając również o promocji i 
uatrakcyjnieniu czasu turystom odwie-
dzającym nasz region. Przyszły rok zapo-
wiada się bardzo interesująco, ale przy 
wielkości naszego budżetu będzie on 
również bardzo trudnym. 

Na dzień dzisiejszy już wiemy, 
iż otrzymaliśmy pieniądze z tzw. „Sche-
tynówek” na przebudowę ulicy Tropin-
ka, jednak w budżecie musimy 
wygospodarować 50% wydatków z tym 
związanych. Również Starostwo Powia-
towe otrzyma dotację na przebudowę uli-
cy Waszkiewicza na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Sportową do skrzy-
żowania z ulicą Browską. I tu także musi-
my zaangażować swoje środki, gdyż 
bez naszego udziału ta inwestycja nie zo-
stanie zrealizowana. Naszym udziałem 
ma być 25% kosztów.

Trwają wciąż prace nad doku-
mentacją przebudowy dróg gminnych, 
jednak tu napotykamy na duże trudno-
ści, gdyż dotychczas nie uregulowano 
spraw własnościowych działek położo-
nych w obrębie pasa drogowego. Jest re-
alna szansa, że do przyszłorocznego 
„rozdania” funduszy z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych zdą-
żymy z dokumentacją na ulicę 
Sportową. 

Kolejną dobrą wiadomością 
jest ta, iż otrzymamy dofinansowanie ze 
środków unijnych na budowę kanaliza-
cji dla wsi Puszczańskich oraz ulicy 
Sportowej i Żubrowej. Tak więc długo 
oczekiwana inwestycja ma szanse zo-
stać w przyszłym roku w końcu zrealizo-
wana. Ale żeby nie było tak „słodko”, to 
niestety tu także musimy zaangażować 
własne środki. Z środków zewnętrznych 
otrzymamy 4 miliony złotych, resztę bę-
dziemy musieli dołożyć. Jednak nie mo-
żemy zaprzepaścić szansy wykonania 
tego odcinka kanalizacji, gdyż podobna 
okazja może już nigdy się nie zdarzyć – 

musimy za wszelką cenę wygospodaro-
wać pieniądze na tę inwestycję. Jedno-
cześnie zapewniamy, że nie 
zapominamy o innych rejonach naszej 
gminy. Już trwają prace nad dokumenta-
cją na ulice Wojciechówka, Mostowa, 
Brzozowa, a „przymierzamy się” do 
ulic Zaułek Bartników oraz  Kamienne 
Bagno. 

Pomimo pewnego oporu ze stro-
ny naszych radnych, chcemy w budże-
cie zapisać pewne kwoty na imprezy 
promujące naszą gminę. Wiemy, iż wyda-
wanie na nie pieniędzy może wydać się 
niecelowe, ale musimy pamiętać, iż jeste-
śmy gminą turystyczną. Chcemy ścią-
gnąć do nas turystów i zatrzymać ich 
jak najdłużej. A jedynym sposobem jest 
zapewnienie im atrakcji. Oczywiście naj-
większą „atrakcją” jest i będzie Białowie-
ski Park Narodowy. Co to tego chyba 
nikt nie ma wątpliwości. Ale jedną z 
form promocji i uatrakcyjnienia pobytu 
są również imprezy. I tą rolę mają peł-
nić, właśnie wydarzenia typu „Kupal-
le”, „Polowanie króla Jagiełły”, wyścig 
MTB Skandia Maraton. Czy również 
koncerty organizowane w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Hajnowskie 
Dni Muzyki Cerkiewnej, „Peretocze”, 
Białowieskie Spotkania z Arią, Białowie-
skie Dni Muzyki Cerkiewnej, Koncerty 
Organowe, a także wystawy organizowa-
ne przez Białowieski Park Narodowy. 
Musimy, stworzyć i promować, jakiś pro-
dukt turystyczny, takim może być wła-
śnie „Polowanie Króla Jagiełły”. I 
mamy nadzieję, że takim właśnie się sta-
nie, już udało nam się wpisać „polowa-
nie” w kalendarz imprez związanych z 
Bitwą pod Grunwaldem. Podobnie wy-
ścig kolarski ma promować aktywny spo-
sób spędzania czasu. Ma pokazać 
potencjalnym turystom naszą sieć ście-
żek rowerowych. I utwierdzić miłośni-
ków rowerów, że u nas też znajdą 
ciekawe i atrakcyjne miejsca dla siebie. 

Wkrótce rozpocznę się prace 
nad przyłączeniem Grudek do gminnej 
sieci wodociągowej. Już rozpoczęto pra-

ce przygotowawcze. 
Dużo pracy i zaangażowania 

tak Urzędu Gminy, jak i mieszkańców 
przysporzy  problem związany z gospo-
darką odpadami. Jak już wszystkim wia-
domo od dnia 1 stycznia 2010 roku 
gminne składowisko odpadów stałych 
przy ulicy Browskiej zostanie zamknię-
te, ale ten fakt nie oznacza, iż wysypi-
sko zamykamy i nie będziemy się nim 
więcej interesować. W najbliższym cza-
sie czekają nas prace rekultywacyjne i 
porządkowe. Również po zamknięciu 
jesteśmy zobowiązani do monitorowa-
nia procesów zachodzących na likwido-
wanym składowisku. Tak więc pomimo 
zamknięcia nadal będziemy musieli po-
nosić koszty jego zagospodarowania. 
Na dzień dzisiejszy posiadamy już do-
kumentację na techniczny sposób jego 
zamknięcia i rekultywacji. Już dziś 
„przymierzamy” się do pozyskania fun-
duszy zewnętrznych na ten cel. Mamy 
dwie możliwości - z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska oraz ze 
środków unijnych. Mamy nadzieję, że z 
jednego lub drugiego źródła uda się 
otrzymać niezbędne środki. Z tego po-
wodu w miesiącu grudniu po raz ostatni 
zostaną zebrane worki z nieczystościa-
mi. Zachęcamy mieszkańców, aby do 
końca roku postarali się o dostarczenie 
śmieci zalegających gdzieś na pose-
sjach na wysypisko, gdyż jest to ostat-
nia już okazja przekazanie ich do 
utylizacji na gminnym składowisku, 
jeszcze bezpłatnie. 

W przyszłym roku planujemy 
pomóc naszym mieszkańcom, poprzez 
minimalizację ilości nieczystości niese-
gregowanych, które będą musiały ode-
brać firmy specjalistyczne. Dzięki 
takim działaniom będzie można ograni-
czyć koszty związane z wywozem śmie-
ci. A mianowicie chcemy 
przeprowadzić kolejny raz akcję odbio-
ru niektórych frakcji odpadów. Tak 
więc postaramy się o możliwość nieod-
płatnego oddania odpadów niebezpiecz-
nych: odpadów azbestowych, 
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Sprawozdanie XXX Sesji 
Rady Gminy Białowieża      

W obradach uczestniczy Pan Ka-
zimierz Siwik, właściciel firmy „Na skra-
ju miasta”. Przed rozpoczęciem obrad 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił 
się do Pana Kazimierza Siwika o przed-
stawienie swojej propozycji ewentualne-
go zagospodarowania budynku starej 
szkoły. K Siwik: „Trzy lata wstecz pierw-
szy raz spotkałem się z problemem sta-
rej szkoły. Szkołę można odremontować 
i doprowadzić do stanu prawidłowego. 
Miałaby przeznaczenie na organizowa-
nie pobytu młodzieży tzw. ,,zielone szko-
ły”, hotel dla młodzieży. Od kilkunastu 
lat prowadzę inwestycje budowlane, 
obecnie remontuję starą kamienicę, któ-
ra jest w bardzo złym stanie. Co do kon-
kretnego przeznaczenia budynku, dużo 
do powiedzenia w tej sprawie będzie 
miał Konserwator Zabytków. Od jego bę-
dzie w dużej mierze zależało jaka działal-
ność będzie mogła być prowadzona. 
Mam jednak doświadczenie w rozmo-
wach z konserwatorem.Co do remontu 
trudno powiedzieć w jakim stanie jest bu-
dynek. Po dokładnej inwentaryzacji bę-
dzie wiadome co należy wykonać i jakie 
koszty będą poniesione. Z pewnością 
nie będą one małe. Sponsoruję wiele im-
prez i jestem w stanie nawet dołożyć do 
tej inwestycji, ponieważ robię to dla 
idei. To nie jest obiekt, który będzie przy-
nosił ogromne zyski”.  

Informacja Wójta Gminy z realizacji 
uchwał  Rady Gminy i istotnych dzia-
łań  dotyczących Gminy w okresie mię-
dzysesyjnym:
- Został złożony wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budo-
wę kanalizacji Budy, Teremiski, Pogo-
rzelce oraz na ulicę Sportową. W 

związku z tym Wójt zwrócił się z proś-
bą o podjęcie uchwały w sprawie progra-
mu wieloletniego wraz z załącznikiem, 
który jest niezbędny do wyżej wspomnia-
nego wniosku. 
- Złożono wniosek do Wojewody w ra-
mach „Schetynówek” na remont ul. Tro-
pinki. Został również złożony wniosek 
na dokończenie remontu ulicy Waszkie-
wicza.
- W ostatnim czasie była przeprowadzo-
na zbiórka eternitu od mieszkańców.
- W dniu dzisiejszym były przeprowadzo-
ne rozmowy odnośnie akceptacji herbu 
Białowieży. - Nasz wniosek odnośnie 
uznania herbu został pozytywnie zaopi-
niowany. Są drobne uwagi i w ciągu 2 – 
3 tygodni zostanie przesłana informacja. 
- Została rozpoczęta realizacja projektu 
promocyjnego Gminy, w ramach które-
go odbyły się dwa wyjazdy na targi tury-
styczne do Warszawy i Poznania. 
- Został rozstrzygnięty przetarg na wyko-
nanie strategii promocji turystycznej w 
połączeniu z partnerami (Boćki, Drohi-
czyn). Wygrała firma z Poznania. Strate-
gia będzie finansowana ze środków 
pochodzących z UE. 
- W ramach konkursu, który organizowa-
ny jest co roku przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego Ministra Finansów, 
Gmina Białowieża dostała wyróżnienie 
w rankingu ,,Europejska Gmina, Europej-
skie Miasto” w województwie podla-
skim. Jesteśmy na 14 miejscu pod 
względem wykorzystania funduszy unij-
nych.   

Sprawozdanie Przewodniczącego Ra-
dy oraz Przewodniczących Komisji o 
pracy międzysesyjnej:
Przewodniczący Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym uczestniczył w szeregu 
spotkań  dotyczących poszerzenia Biało-
wieskiego Parku Narodowego. W trak-

cie tych spotkań został ustalony 
program inwestycyjny, a także zasady 
funkcjonowania poszerzonego parku. 
Radni nie wyrazili zgody na poszerze-
nie granic BPN-u, lecz złożyli propozy-
cję, w której zaoferowali przekazanie 
Parkowi Narodowemu 1700 hektarów 
za Trybem Olemburskim w kierunku 
południowym. W międzyczasie Prze-
wodniczący otwierał dwie imprezy- Ku-
palle i Peretocze. Następnie brał udział 
w spotkaniu w Telewizji Kablowej Haj-
nówka, na którym przedstawił stanowi-
sko Rady Gminy Białowieża w sprawie 
poszerzenia Białowieskiego Parku Na-
rodowego. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Ko-
misji Planowania, Gospodarki Finan-
sowej z pracy międzysesyjnej:
Komisja spotykała się dwa razy. Zakres 
prac Komisji przedstawiał się następują-
co:
- Rozpatrzenie planu pracy brygady 
gminnej. Komisja interesowała się na 
ile brygada gminna uczestniczy w reali-
zacji zadań remontowo-budowlanych, 
inwestycyjnych (powiększania zasobu 
chodników, dróg). Stanowisko komisji 
w powyższej sprawie jest takie, aby po-
czynić działania w wygospodarowaniu 
środków finansowych na realizację in-
westycji. 
- Zapoznanie się z informacją  wykona-
nia budżetu za pierwsze półrocze bieżą-
cego roku. Komisja przyjęła je do 
wiadomości, bez wnoszenia uwag. 
- Planowane zadania w związku z za-
mknięciem w 2009 r. gminnego składo-
wiska odpadów. Komisja zapoznawszy 
się z przedstawionymi działaniami urzę-
du wnosi obawy czy są one skuteczne, 
w szczególności na polu wdrażania re-
gulaminu utrzymania czystości, czy 
wszyscy mieszkańcy są dostatecznie do-

elektrośmieci, opon każdego rozmiaru, 
odpadów wielkogabarytowych ( mebli, 
okien itp.), baterii, świetlówek. Chcieli-
byśmy, aby raz w miesiącu były odbiera-
ne z każdej posesji nieodpłatnie odpady 
nadające się do recyklingu ( plastik, 
złom, makulatura, szkło).

W przyszłym roku chcieliby-
śmy wykonać dokumentację na przebu-
dowę naszego stadionu gminnego. Gdyż 
tu także pojawią się możliwości uzyska-
nia dofinansowania ze środków unij-

nych takiej inwestycji. Po konsultacjach 
z naszymi sportowcami, Towarzystwem 
Sportowym „Żubr” oraz Radą Gminy po-
wstała koncepcja, która teraz musi zna-
leźć odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej. Według wstępnych założeń 
stadion gminny będzie posiadał boisko 
do piłki nożnej, cztero torową bieżnię z 
nawierzchnią syntetyczną, cztery boiska 
do siatkówki plażowej, boisko wielo-
funkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka) oraz budynek socjalny i try-

buny dla widzów. 
 Będziemy się także starać po-

nownie o środki na remont świetlic 
gminnych. Wkrótce, według zapewnień 
Urzędu Marszałkowskiego, będzie moż-
na z programu „Odnowy Wsi” sfinanso-
wać takie przedsięwzięcia. •

Z poważaniem
Albert Waldemar Litwinowicz
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informowani i czy poczynili działania w 
kierunku odbioru odpadów z posesji. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Ko-
misji Ochrony Środowiska, Turysty-
ki, Usług i Rolnictwa:
Komisja przeprowadziła wizytacje ujęć 
wody i hydroforni. Zapoznała się z za-
bezpieczeniem przeciwpożarowym oraz 
możliwościami i potrzebami retencji na 
terenie Gminy. Średnio miesięczne zuży-
cie wody wynosi około 11 tys. m3. Wo-
da gromadzona jest w czterech 
hydroforach. W przypadku, kiedy jest 
np. pożar konserwator ma możliwość 
ręcznego sterowania w kierunku zwięk-
szenia ciśnienia na odcinku, w którym 
jest zwiększony pobór wody. Komisja 
zwróciła się z prośbą do Wójta o spraw-
dzenie czy występuje procedura postępo-
wania w momencie zagrożeń, podczas 
dużego pożaru. Czy konserwator jest o 
tym powiadamiany? Odnośnie stanu hy-
drantów przeglądy są dokonywane na żą-
danie strony. Zgłoszenia należy 
kierować do brygadzisty p. Widanowa. 
Na terenie Gminy Białowieża znajdują 
się dwa punkty poboru wody- we wsi Po-
gorzelce oraz Podolany. Jest potrzeba 
stworzenia takich punktów we wsi Bu-
dy i Teremiski. Białowieża może korzy-
stać z poboru wody z rzeki za pomocą 
pompy pływającej. Komisja również za-
poznała się ze znajdującą się i planowa-
ną infrastrukturą turystyczną. Podczas 
analizy uchwał wypracowała następują-
ce stanowiska:
- zbyt mało informacji w zakresie zby-
cia nieruchomości,
- duże wątpliwości Komisji zwrócił 
kształt opracowanego dokumentu moder-
nizacji ulicy Tropinka,
- analizując uchwałę dotyczącą szkoły, 
został postawiony wniosek o uporządko-
wane obiektu poprzez rozebranie łączni-
ka nowej szkoły z częścią drewnianą 
(tzw. starą szkołą),
- uporządkowanie rozmieszczenia 
drzew w ciągu głównym ulicy  Waszkie-
wicza podczas modernizacji ulicy.   

Sprawozdanie Przewodniczącego Ko-
misji Kultury, Oświaty, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicz-
nego: 
Komisja w okresie międzysesyjnym spo-
tykała się trzykrotnie. W posiedzeniu 23 
czerwca Komisja poruszyła następujące 

zagadnienia:
- organizacja letniego wypoczynku,
- harmonogram i wstępna kalkulacja 
kosztu imprezy Noc Kupały (około 
11.000.00 zł),
- koszt wydania miesięcznika ,,Głos Bia-
łowieży” (563,40zł).
W posiedzeniu z dnia 6 października zo-
stały poruszone następujące tematy:
- współpraca BOK z Fundacją  ,,Muzy-
ka Cerkiewna”, a konkretnie mały 
wkład BOK-u w dofinansowaniu impre-
zy,
- polowanie Króla Jagiełły, Komisja nie 
uzyskała informacji na temat pokrytych 
kosztów ze względu na charakter zawar-
tej umowy z wykonawcą.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:
Komisja nie spotykała się w okresie mię-
dzysesyjnym. Członkowie komisji obra-
dowali w innych komisjach nad 
bieżącymi sprawami. Pani Przewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej złożyła następują-
ce wnioski:
1. Opracować regulamin funkcjo-
nowania kwatery agroturystycznej, któ-
ry zawierałby prawa i obowiązki 
kwaterodawców. Następnie zorganizowa-
nie szkolenia dla kwaterodawców w za-
kresie w/w regulaminu przeprowadzone 
przez pracownika Urzędu Gminy Biało-
wieża oraz osobę z Ośrodka Dworactwa 
Rolniczego kompetentnej w zakresie tu-
rystyki. 
2. Przeprowadzenie kontroli w za-
kresie sfinansowania imprez promują-
cych Gminę Białowieża tj. Polowanie 
Króla Jagieły, Skandia Maraton Lang Te-
am. 
Radny W. Wołkowycki w odniesieniu 
do pierwszego wniosku dotyczącego re-
gulaminu, zwrócił się z propozycją, aby 
przeprowadzić tylko szkolenie, gdyż obo-
wiązki, jakie ciążą na kwaterodawcy re-
gulują inne przepisy. W związku z 
powyższym Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej wyraziła zgodę na przeprowa-
dzenie szkolenia, regulamin został 
wykreślony z wniosku. 

Wniosek 2 w sprawie jednorazowej kon-
troli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Białowieża, w zakresie sfinansowania 
imprez promujących Gminę Białowieża 
tj. Polowanie Króla Jagiełły, Skandia Ma-
raton Lang Team został przyjęty w for-
mie uchwały (uchwała Nr 

XXX/156/09). 
Wniosek 1 poddano głosowaniu i zo-
stał on przyjęty.  

Dyskusja i głosowanie nad uchwałom 
w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu inwestycyjnego na lata 
2009 – 2011
Powyższa uchwała jest niezbędna do 
aplikowania o środki finansowe pocho-
dzące z programów UE, a mianowicie 
do złożonego wniosku na budowę kana-
lizacji Budy, Teremiski, Pogorzelce 
oraz na kanalizację przy ulicy Sporto-
wej.
Podczas dyskusji radni poruszyli nastę-
pujące tematy:
- Przeniesienia kolejności rozbudowy 
infrastruktury drogowej najpierw ulicę 
Sportową, a następnie ulicę Tropinka 
(Radny J. Dowbysz).
- Wyrazili niezadowolenie z projektu 
przebudowy ulicy Tropinka, a mianowi-
cie z materiału, z którego zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia ulicy 
(Radny K. Zamojski). 
- Zgłosili wniosek, żeby do uchwały w 
sprawie przyjęcia wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego na lata 2009 – 
2011, dodać inwestycję rozbudowy in-
frastruktury drogowej ulicy Mostowej. 
Wójt Gminy Białowieża poinformo-
wał radnych, iż w obecnej chwili są 
opracowywane dokumentacje na więk-
szość dróg gminnych. W trakcie wyko-
nywania prac pojawiło się dużo 
przypadków nieuporządkowanie granic 
działek sąsiadujących z ulicą Sportową, 
jak również Mostową. Trwają prace do-
tyczące wywłaszczenia, co przedłuża 
czas w przygotowaniu dokumentacji. 

Uchwałę poddano głosowaniu i została 

ona przyjęta (uchwała Nr 

XXX/157/09). 

Dyskusja i głosowanie nad uchwałom 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
zabudowanej nieruchomości, w dro-
dze przetargu nieograniczonego ust-
nego. Uchwała dotyczy 
nieruchomości o nr geodezyjnym 
131/2 o pow. 773 m2 we wsi Teremi-
ski, która mieści się przy Uniwersyte-
cie Powszechnym im. Jana Józefa 
Lipskiego
Radny K. Zamojski zwrócił uwagę, że 
planowane są inwestycje na budowę ka-
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nalizacji we wsi Teremiski. Podczas ich 
realizacji z pewnością będą potrzebne te-
reny rezerwowe, aby wymienić je z wła-
ścicielami prywatnymi na osadzenie 
przepompowni itp. urządzeń.  
Radny J. Dowbysz zwrócił się z zapyta-
niem, jaka jest przyczyna zbycia dział-
ki. 
Pan Wójt poinformował, że działka jest 
potrzebna do sfinansowania remontu ho-
telu na Grudkach- wykonanie jednego 
mieszkania komunalnego i 2-3 miesz-
kań socjalnych. 
Radna H. Lewczuk zwróciła uwagę na 
sytuację rynkową, jaka panuje w obec-
nej chwili oraz, iż jest to zły okres na 
zbywanie jakichkolwiek nieruchomości. 

Wójt Gminy Białowieża: „Gmina zobo-
wiązała się do zapewnienia mieszkania 
komunalnego osobie mieszkającej przy 
przejeździe kolejowym na ul. Parkowej. 
Termin na zapewnienie mieszkania mi-
nął w 2004 roku. Jest to obowiązek Gmi-
ny. Do tej pory osoba miała gdzie 
mieszkać i nie ubiegała się o mieszka-
nie. Pewne tereny gmina oddała za dłu-
gi, na których mieści się budynek 
zamieszkały przez w/w osobę. Została za-
warta ugoda z właścicielami tej nieru-
chomości i gminą, gdzie gmina 
zobowiązała się, iż opróżni mieszkanie i 
wymelduje mieszkańca do 2004 roku. W 
związku z powyższym potrzebne są środ-
ki do odremontowania budynku na Grud-
kach”.  
Uchwałę poddano pod głosowanie i nie 

została ona przyjęta. 

Dyskusja i głosowanie nad uchwałom 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości niezabudowanej 
w obrębie Białowieża. Uchwała doty-
czy działki o nr geodezyjnym 621/18  

Uchwałę poddano pod głosowanie i nie 

została ona przyjęta. 

Dyskusja i głosowanie nad uchwałom 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem tzw. „starej szkoły” w obrę-
bie Białowieży.  
Radny W. Wołkowycki: „W toku rozwa-
żań należałoby przeprowadzić głęboką 
analizę, na ile będzie to nam pomocne 
przy realizacji naszych zadań własnych. 
Czy nie będzie to szkodziło w dłuższym 

horyzoncie czasowym w funkcjonowa-
niu samej szkoły. Ta analiza powinna 
być przedstawiona na sesji, aby zapo-
biec podjęcia błędnej decyzji. Jest to bar-
dzo cenny grunt, położony w centrum 
Białowieży”. 
W związku z powyższym złożył wnio-
sek o odłożenie sprawy dotyczącej drew-
nianego budynku szkoły do dalszych 
prac.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Pan Krzysztof Petruk: „Od roku 
2002, kiedy to zostałem dyrektorem szko-
ły, ten budynek jest pod moim nadzo-
rem. Jako dyrektor powinienem wyrażać 
troskę o jego stan. Z każdym rokiem ule-
ga on pogorszeniu, gdyż nie ma finan-
sów na wykonanie prac remontowych. 
W grudniu 2003 roku za zgodą ówcze-
snych władz, była ogłoszona informacja 
na temat zbycia tego budynku, w drodze 
przetargu. Zainteresowanie nie było wiel-
kie z powodu złego stanu. Były również 
przeprowadzane rozmowy na posiedze-
niu Komisji Rewizyjnej w 2004 r. na te-
mat przyszłości budynku, gdyż 
demografia wskazuje na to, że nie bę-
dzie on już użytkowany przez szkołę. W 
2005 roku skierowałem pismo do pani 
Wójt o przejęcie tej własności przez gmi-
nę. Jeżeli spadnie komuś na głowę spad-
nie cegła czy zawali się ściana, gdzie 
zostało wymienione okno, wówczas ja bę-
dę odpowiadał za nie dotrzymanie wymo-
gów bezpieczeństwa. Należałoby się 
poważnie zastanowić co zrobić z tym bu-
dynkiem”.  
Radny W. Gutowski: „Każdy z nas naci-
skał na władzę wykonawczą, aby coś z 
tym budynkiem zrobić. Ludzi biznesu 
trzeba przyciągać do Białowieży. Dzięki 
nim będą nowe opłaty podatkowe. Zna-
lazł się człowiek, który chce zainwesto-
wać kapitał w Białowieży i my 
powinniśmy mu stworzyć do tego jak naj-
lepsze warunki”. 
Radna H. Lewczuk: „Temat szkoły był 
wielokrotnie poruszany na posiedze-
niach komisji. Zwracano się do władzy 
wykonawczej o pozyskanie środków fi-
nansowych, żeby ten budynek mógł rze-
czywiście służyć mieszkańcom 
Białowieży. Były propozycje, aby po-
wstał w nim: siedziba urzędu, muzeum re-
gionalne, sala konferencyjna, 
informacja turystyczna”.
W związku z powyższym Radna złożyła 
wniosek o następującej treści: „Po raz 

kolejny wnioskujemy, żeby wystąpić i 

szukać środków zewnętrznych na przy-

stosowanie tego budynku dla naszych 

potrzeb”. 

Po głosowaniach Rada Gminy przyję-
ła następujące wnioski:
- Odłożenie sprawy dotyczącej drewnia-

nego budynku szkoły do dalszych prac.

- Zobligowanie władzy wykonawczej 

do szukania rozwiązań związanych z 

pozyskiwaniem środków zewnętrznych, 

celem wykorzystania budynku starej 

szkoły dla celów społecznych. 

W sprawach różnych zostały poruszone 
następujące problemy:
- Zdjąć z płotu tablicę  nazwy ulicy 
Ogrodowej i umieścić ja na słupie- R. 
Wołkowycki
- Problem odprowadzania wody po opa-
dach atmosferycznych przy sklepie ,,Le-
onówka” i ,,Promyku”- R. Wołkowycki.
- Czy były rozmowy w sprawie miejsca 
parkingowego przy ulicy Parkowej?- R. 
Wołkowycki
- Przygotować na przyszłą sesję zesta-
wienie złożonych projektów i kwot po-
zyskanych środków z UE w obrębie 
urzędu Gminy- H. Lewczuk
- Wpisać w wieloletni program inwesty-
cyjny problem szkoły oraz poddać ten 
problem pod prace Komisji- J. Tkaczen-
ko.
- Potężne zapasy drewna brzozowego 
na opał dla mieszkańców- J. Tkaczenko 
- Poszerzenie BPN, brak odpowiedzi 
Ministra Środowiska na stanowisko Ra-
dy Gminy- K. Zamojski.
- Podjęcie uchwały w sprawie stawki 
członkowskiej w LGD- K. Zamojski
- Zwrócić się  do Wojewódzkiego In-
spektora Środowiska o stanie środowi-
ska Gminy Białowieża- W. 
Włodzimierz. 
- Odbieranie śmieci przez firmy ze-
wnętrzne w 2010 roku.   
W imieniu Komendanta Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej p. pół. 
Leszka Czecha oraz własnym, za dobrą 
współpracę. Komendant placówki zło-
żył Wójtowi podziękowanie za dotych-
czasową współpracę życząc dalszych 
sukcesów zawodowych oraz dalszej 
współpracy. 

•

Głos Białowieży
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Ze zdziwieniem przyjmuję stanowi-
sko Rady Gminy Białowieża w spra-
wie dalszych losów drewnianego 
budynku szkoły podstawowej, czyli 
tzw. starej szkoły. Z obrad XXX sesji 
Rady wynika, że nie jest ona ani do 
wydzierżawienia, ani do sprzedania, a 
plany wobec niej są  zupełnie inne. Ty-
le, że pomysłów można rzucić  nie 5, a 
50. Gorzej tylko z ich realizacją…

Fakty

Drewniana część szkoły jest 
nieużytkowana od kilku lat. Istnieje bar-
dzo duże prawdopodobieństwo, że już ni-
gdy nie będzie wykorzystywana do 
zajęć dydaktycznych, co wiąże się ni-
żem demograficznym. Przestano z niej 
korzystać w związku z fatalnym stanem 
technicznym, pogarszającym się z roku 
na rok, który zagraża bezpieczeństwu lu-
dzi. Koszt jej remontu jest dla osoby nie-
wyspecjalizowanej w tej dziedzinie 
trudny do oszacowania, zwłaszcza, że 
wszystkie szczegóły należy ustalać z 
konserwatorem zabytków (co jak wiado-
mo wcale łatwe nie jest). Można jednak 
zaryzykować stwierdzenie, że Gminy 
Białowieża nie stać na doprowadzenie te-
go budynku do użytkowania, nie ma 
ona po prostu takich środków. Ile zyskał-
by Urząd Gminy, a tym samym także 
mieszkańcy naszej miejscowości, gdyby 
szkoła została wydzierżawiona? No cóż, 
nie jest to wcale trudne do policzenia. 
Roczny podatek od takiej powierzchni 
(budynku i gruntu) wynosi około 20 ty-
sięcy zł. Co w ciągu 10 lat daje sumę 
200 tysięcy zł. Jeszcze korzystnej sytu-
acja wygląda w przypadku sprzedaży 
(bo przecież inwestor nie dostanie tego 
budynku za darmo). To wymierne zyski, 
na które w ciągu ostatnich lat stracili-
śmy szansę. Budżet gminy w zakresie do-
chodów własnych - stałych wynosi 5.5 
mln zł,a więc nie jest na tyle wysoki, 
aby rezygnować z takich możliwości. 
Do tego należy dodać jeszcze koszty 
ogrzewania, które rocznie szacuje się na 
50 tysięcy złotych.

Przez wiele lat próbowano zna-
leźć chętnego na kupno lub wydzierża-

wienie „starej szkoły”. Były to 
poszukiwania nieudane. Po prostu stan 
budynku odstraszał wszystkich chęt-
nych. W ostatnim czasie chęć zakupu wy-
raziła firma „Na skraju miasta” Pana 
Kazimierza Siwika. W założeniu miały-
by tam powstać miejsca noclegowe dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, przyjeżdża-
jące na np. „zielone szkoły”. Oczywi-
ście jest to tylko propozycja, a wszystko 
zostałoby rozstrzygnięte w drodze prze-
targu, który równie dobrze mógłby wy-
grać jakikolwiek inny inwestor, 
nazwijmy go firmą „X”, proponujący naj-
lepsze warunki (czytaj- najlepsza cena i 
najlepsze wykorzystanie budynku, także 
z pożytkiem dla lokalnej społeczności- 
prostsza ekonomia nie istnieje). Jednak 
to rozwiązanie zostało potraktowane 
dość sceptycznie przez naszą Radę Gmi-
ny (a przynajmniej przez jej dużą część).

…i mity
Wśród propozycji innego użyt-

kowania „starej szkoły” pojawiło się wie-
le pomysłów m.in. muzeum regionalne, 
nowa siedziba Białowieskiego Ośrodka 
Kultury, nowa siedziba Urzędu Gminy, 
informacja turystyczna (W całym tym 
ogromnym budynku?), sala konferencyj-
na (zaprawdę bardzo duża). Większość 
z nich to bardzo szczytne idee. I bardzo 
dobre. Ale nie w obecnych okoliczno-
ściach. Podczas dyskusji co do użytkowa-
nia szkoły, wśród osób sceptycznie 
nastawionych co do pomysłu jej sprzeda-
nia lub wydzierżawienia, zawsze poja-
wia się mityczny „rycerz na białym 
koniu”, ratujący całą sytuację, czyli ze-

wnętrzne środki finansowe (np. dotacje 
unijne). Przede wszystkim nie wszyst-
kie projekty są rozpatrywane pozytyw-
nie (mimo tego, że mogą być zrobione 
dobrze). Po drugie sporządzenie całej 
dokumentacji, w tym przypadku, też bę-
dzie trochę kosztować. Po trzecie, dota-
cje nie pokryją 100% kosztów 
inwestycji (tj. remontu).  W związku z 
tym nasza Gmina także musiałaby po-
nieść koszty i nawet jeśli byłoby to 20 
% całości, to nie byłaby to mała kwota. 
Przypominam, że w następnym roku 
już zaplanowano modernizację ul. 
Waszkiewicza i Tropinki , a także budo-
wę kanalizacji dla wsi Puszczańskich 
oraz ulicy Sportowej i Żubrowej (o tym 
chyba Radni powinni wiedzieć najle-
piej, o ile uważają na Sesjach Rady 
Gminy). Do tych wszystkich przedsię-
wzięć musi być przeznaczony wkład 
własny z budżetu Gminy. A nie są to 
wcale małe pieniądze. 

Kolejną sprawą wartą rozważe-
nia jest sens wszystkich wymienionych 
powyżej pomysłów w obecnej koniunk-
turze. Muzeum regionalne? Odkładam 
już na bok kwestie kosztów wyremonto-
wania budynku (i jego późniejszego 
utrzymania). Ale jakie inne argumenty 
mogą za tym przemawiać? Białowieża 
jest miejscowością ekskluzywną i to 
przez duże „E”. Jaki sens ma robienie 
takiego muzeum, skoro podobne znajdu-
ją się w najbliższej okolicy? Wątpliwe 
jest, aby taka instytucja sama na siebie 
zarobiła. Przecież wszystkich pracowni-
ków musiałby opłacać Urząd Gminy, co 
z kolei wymagałoby wygospodarowa-
nia środków z budżetu. Siedziba BOK-
u? Pomysł wcale niegłupi. Jednak na 
dzień dzisiejszy BOK zatrudnia na stałe 
2 osoby. Reszta zatrudniona jest na 
umowy zlecenia. Cóż takiego miałoby 
się dziać w nowej siedzibie BOK-u, 
skoro jego budżet został zwiększony na 
następny rok raptem o 1000 zł i obecnie 
wynosi 194 tysięcy zł. A należy pamię-
tać, że ta instytucja współorganizuje i 
współfinansuje wiele uroczystości odby-
wających się w plenerze i nie są one 
wcale tanie. Chyba, że nagle znalazłyby 
się jakieś „ekstra pieniądze”. Na razie 

Zagraj to jeszcze raz, Sam
…czyli  niekończąca się  historia „starej  szkoły”
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jednak nic o takowych nie słychać. W 
miarę najrozsądniejszym pomysłem wy-
daje się stworzenie nowej siedziby Urzę-
du Gminy. Obecna jest niefunkcjonalna 
i komuś, kto jej nie zna, łatwo się zagu-
bić. Jednakże znów wszystko rozbija się 
o pieniądze. Najzwyczajniej nie stać nas 
na to (przypominam, że „rycerz na bia-
łym koniu” nie da nam wszystkiego).

Cóż takiego strasznego w inwestorze?
Czy sprzedanie lub wydzierża-

wienie drewnianej części szkoły naraża 
nas na straty? Do zysków możemy zali-
czyć: podatek płacony od nieruchomo-
ści, nowe miejsca pracy (bo trudno 
sobie wyobrazić, żeby właściciel zatrud-
niał sprzątaczki z Warszawy, recepcjo-
nistki z Olsztyna, a konserwatora z 
Krakowa), zyski dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego - przecież posiłki dla 
przyjeżdżającej młodzieży przygotowy-
wałaby pewnie stołówka szkolna, go-
ście mogliby także wynajmować od 

szkoły salę gimnastyczną i inne pomiesz-
czenia szkolne, no i w końcu pozbycie 
się nierentownego i zagrażającego życiu 
ludzi budynku, szpecącego centrum Bia-
łowieży. Straty? W kuluarach pojawiają 
się głosy, że będzie to konkurencja dla 
agrosturystki w Białowieży. Ale czy te-
go typu firmy przyjmują „zielone szko-
ły”? Są one raczej nastawione na 
indywidualnego klienta. A nawet gdyby, 
to od kiedy konkurencja komuś zaszko-
dziła? Wydaje mi się, że może ona za-
działać tylko na korzyść 
indywidualnych firm i zmobilizować je 
do zwiększenia jakości usług. Jak to w 
kapitalizmie. A turystów w Białowieży 
wystarczy dla wszystkich. No cóż, traci-
my (lub pozbywamy się na pewien czas, 
w zależności od przyjętego rozwiąza-
nia), obskurny i niebezpieczny dla nas 
budynek, który w każdej chwili może 
się zawalić lub spłonąć. Fakt, jest on po-
łożony w centrum naszej miejscowości, 
na atrakcyjnej działce. Jednak idąc ta-

kim tokiem rozumowania, wysypisko 
śmieci w centrum Białowieży także by-
łoby atrakcyjne. 

Karuzela się  kręci, a orkiestra gra 
dalej
Trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć 
rozwój sytuacji. Problem „starej szko-
ły” nie pojawił się nagle. Nie jest on 
jednak nie do rozwiązania. Tylko że wy-
maga skończenia z przerzucaniem odpo-
wiedzialności jednych na drugich. 
Wymaga osiągnięcia porozumienia ko-
rzystnego na najbliższe miesiące, ale i 
na najbliższe lata. Wszystkie działania 
oceni historia. Nie za rok, czy dwa, ale 
za lat 10 czy 20. Ocenią to przyszłe po-
kolenia, w tym także nasze dzieci i wnu-
ki… •

Mateusz Gutowski

Ogłoszenie
Pragniemy poinformować miesz-

kańców, iż na terenie naszej gminy zosta-
nie przeprowadzona kolejna akcja 
bezpłatnej zbiórki i utylizacji płyt oraz in-
nych wyrobów zawierających azbest. Ak-
cja będzie miała na celu 
unieszkodliwienie pozostałości z pokryć 
dachowych wykonanych z eternitu. 

W związku z tym prosimy o skła-
danie w terminie do 10 lutego 2010 roku 
w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. 
Sportowej 1 w Białowieży  informacji o 
ilości zgromadzonego eternitu, który mo-
że zostać poddany utylizacji  (utylizacji 

zostanie poddany eternit składowany na 
posesjach – nie wchodzący w skład po-
kryć dachowych) - orientacyjny prze-
licznik to 50 arkuszy = 1 tona.

Prosimy również o uporządko-
wanie składowanych wyrobów pocho-
dzenia azbestowego i umożliwienie w 
dniu wywozu ich odebrania. Konkretna 
data odbioru zostanie ustalona w termi-
nie późniejszym o czym zawiadomimy 
osoby zainteresowane. •

Wójt Gminy Białowieża
Albert Waldemar Litwinowicz

Listy od czytelników
Prośba o daszek na przystanku

Droga Redakcjo!
Bardzo przejmuje mnie kwestia 

braku daszku na przystanku PKS w cen-
trum Białowieży. Codziennie korzystam 
z komunikacji autobusowej Białowieża – 
Hajnówka. Jesienne dni są ponure i słot-
ne, nieraz w deszczu czekam kilka, a na-
wet kilkanaście minut na mój autobus. 
Podobnie inni ludzie, również dzieci. 
Przejmuje mnie to i złości. Daszek na 

przystanku powinien być! Dlatego też 
zwracam się z prośbą do odpowiednich 
władz o wykonanie nowego daszku, że-
by oczekiwanie na podróż było bardziej 
dogodne.

Czytelniczka (imię i nazwisko do wiado-

mości redakcji)

•

W skrócie…

W grudniu, na terenie Białowieży, 
został otwarty nowy lokal – restauracja 
„Pokusa”. Więcej informacji znajdą 
Państwo na www.restauracja-

pokusa.pl. 

Wszystkich Czytelników „Głosu 
Białowieży” zapraszamy do 
odwiedzenia uaktualnionej strony 
Technikum Leśnego w Białowieży. 
Pod adresem 
www.zsl.bialowieza.lasy.pl/index.php 
znajdą Państwo mnóstwo ciekawych 
informacji i bogate galerie zdjęć z 
życia szkoły.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej miejscowości do udziału w 
plebiscycie na „Najpopularniejszego 
sportowca i trenera ziemi 
hajnowskiej”, w którym udział biorą 
także sportowcy z Białowieży. Głosy 
mogą Państwo oddawać na stronie 

www.hajnowka.pl. •
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W ostatnich latach zimy nie rozpiesz-
czają nas nadmiarem śniegu, ale za-
wsze z niecierpliwością czekam na te 
nieliczne dni, kiedy można udać się 
na tropienia. Częste obcowanie z natu-
rą sprawia, że budzi się we mnie od-
wieczny instynkt łowcy, więc kiedy 
tylko przyjdzie ponowa nie potrafię 
usiedzieć w domu i wyruszam do lasu. 
Tropienie zwierząt jest jak czytanie 
książki, gdyż pozostawia ogromne po-
le do popisu dla wyobraźni. Do histo-
rii, której fragmenty zostają zapisane 
na śniegu, musimy sobie dopowie-
dzieć całą resztę. 

Zwierzęta wokół nas

Jest to niestety smutna praw-
da, ale zazwyczaj zwierzęta starają się 
unikać kontaktu z człowiekiem i dosyć 
skutecznie kryją się przed jego wścib-
skim wzrokiem. Dopiero wówczas, kie-
dy spadnie śnieg zauważamy ze 
zdumieniem, że nawet w naszym najbliż-
szym sąsiedztwie żyje znacznie więcej 
zwierząt niż byśmy się tego spodziewa-
li. Nagle na dachu naszego domu dostrze-
gamy tropy kuny domowej a tuż za 
naszym płotem odciski łap lisa. Mnie nie-
odmiennie fascynują jelenie wędrujące 
nocą po Parku Pałacowym, po ścież-
kach, którymi w ciągu dnia spacerują lu-
dzie. Którejś zimowej nocy wyszedłem 
sobie na późny spacer do parku i nagle 
ujrzałem zupełnie bajkową scenę. W 
świetle latarni spora grupa jeleni, liczą-
ca sobie ponad 15 osobników, schodziła 
sobie alejką w kierunku stawów. Zwie-
rzęta szły powoli i w skupieniu, niczym 
grupa turystów podziwiających stare dę-
by przed muzeum. Kiedy rano patrzy-
łem na tropy pozostawione przez 
nocnych gości, uświadomiłem sobie jak 
trudno jest wyobrazić taką scenę, której 
świadkiem byłem tamtej nocy.

Dramaty małe ….
Śledząc tropy na śniegu może-

my czasami odczytać całą historię, któ-
rej byśmy nigdy w inny sposób nie 
poznali. Idąc któregoś zimowego ranka 
do lasu dostrzegłem trop myszy polnej 

przecinający drogę. W zasadzie nie było 
to nic ciekawego, ale tknięty jakimś prze-
czuciem poszedłem za nim kilka me-
trów. W pewnym momencie obok 
tropów myszy pojawiły się tropy łasicy. 
Widać było, że mysz rzuciła się do 
ucieczki, ale kilka kroków dalej oba tro-
py znów się spotkały a ślady krwi aż nad-
to wyraźnie świadczyły o tym, że 
polowanie zakończyło się sukcesem. Ła-
sica jednak nie zjadła ofiary na miejscu, 
co byłoby zbyt niebezpieczne, ale posta-
nowiła przetransportować ją do swojej 
nory. Niosła zdobycz przez ponad 100 
metrów, co łatwo było poznać po śla-
dach wlokącego się mysiego ogona, któ-
ry musiał zwisać z pyszczka 
drapieżnika. Innym razem znalazłem tro-
py łasicy, które nagle urywały się w miej-
scu, w którym widoczny był wyraźny 
odcisk skrzydeł myszołowa. Było tam 
też kilka kropel krwi. Jak to czasami by-
wa w przyrodzie, raz się jest drapieżni-
kiem a raz ofiarą. 

… i dramaty wielkie.
Reguła ta potwierdza się rów-

nież, kiedy tropi się wilki lub rysie, 
gdyż z nieznanych bliżej powodów zabi-
jają one wszystkie mniejsze od siebie 
drapieżniki. Kiedyś mój kolega z pracy 
tropiąc wilki znalazł jenota, który ukrył 
się w dziupli u podstawy drzewa. Wilki 
najwyraźniej próbowały się do niego do-
stać, ale otwór okazał się zbyt mały. Nie 
wszystkie jenoty mają jednak tyle szczę-
ścia i nierzadko padają ofiarą swoich 
większych kuzynów. Kiedy tropi się ry-
sie, nie sposób nie zauważyć, że rów-
nież one z upodobaniem odwiedzają 
nory zamieszkane przez lisy i jenoty. 
Wprawdzie nigdy nie widziałem, aby lis 
lub jenot stał się ofiarą tych kotów, ale 
zdarzyło mi się znaleźć kunę leśną zabi-
tą przez młodego rysia. Wbrew pozo-
rom podążanie tropem rysia dostarcza 
znacznie więcej emocji, niż tropienie wil-
ków. Te ostatnie żyją bowiem w dużych 
grupach i zazwyczaj trudno jest prześle-
dzić przebieg polowania, gdyż wszyst-
kie ślady zostają szybko zadeptane. 
Zazwyczaj po uczcie wilków znajduje 
się tylko strzępy skóry i poogryzane ko-

ści. Z rysiami jest zupełnie inaczej. 
Wprawny tropiciel potrafi dokładnie po-
wiedzieć jak odbywało się polowanie 
rysia. Wysiedziane miejsce, z wyraź-
nym odciskiem tylnych łap, wskazuje, 
że drapieżnik w tym czasie obserwował 
swoją przyszłą ofiarę. Potem możemy 
prześledzić jak się do niej podkradał, aż 
wreszcie kilka susów i ślady krwi 
świadczą o udanym polowaniu. Rysie 
rzadko zjadają ofiarę w miejscu, w któ-
rym ją zabiły. Zazwyczaj przeciągają ją 
w bezpieczne miejsce, nawet kilkadzie-
siąt metrów, niezależnie czy jest to sar-
na czy młody jeleń, który może być 4-5 
razy cięższy od drapieżnika. Ślady po-
zostawione na śniegu świadczą o tym, 
że ryś przeciąga ofiarę biorąc ją w pysk 
i wlokąc między przednimi łapami. Po-
dobnie zresztą robią jego więksi kuzyni 
– lwy, tygrysy i lamparty. Niezjedzone 
resztki ofiary są przez rysie starannie 
ukrywane i dokładnie przysypywane 
śniegiem. Jeżeli nie zostaną odkryte 
przez wilki lub dziki mogą być źródłem 
pożywienia jeszcze przez kilka dni.

Romantyczne spacery
Jednym z ciekawszych przeżyć 

podczas styczniowych tropień, są obser-
wację zachowań godowych wilków. W 
tym czasie dominująca para odłącza się 
od watahy i wędruje samotnie po całym 
rewirze. Widać wówczas, że oba osobni-
ki idą obok siebie, chociaż zazwyczaj 
poruszają się wstępując w ślady po-
przednika. Często też ganiają się w kół-
ko, kładą się lub turlają po śniegu. 
Bardzo trudno byłoby takie miłosne 
igraszki zobaczyć na własne oczy, jed-
nak bardzo łatwo jest je wyobrazić, kie-
dy idzie się tropem zakochanej wilczej 
pary. 

Kiedy więc przyjdą zimowe 
dni nie ograniczajmy się do oglądania 
„Animal Planet”, ale wyruszmy sami na 
spotkanie z przyrodą i może sami od-
kryjemy jakieś nieznane tajemnice le-
śnych zwierząt. •

Karol Zub

KAROL ZUB O BIAŁOWIESKIEJ PRZYRODZIE

Zapisane na śniegu

Głos Białowieży
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Gorączka przedświątecznych zakupów w dużym mieście. Duchowe, ciche białowieskie przygotowania 

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Dwa tygodnie do świąt. Odwiedzam 
stolicę naszego województwa, w któ-
rej, jak grzyby po deszczu, na przeło-
mie trzech ostatnich lat wyrosły 
okazałe galerie handlowe. Przed świę-
tami szczególnie kolorowe i strojne. 
Zarówno z zewnątrz jak i w środku. 
Łańcuchy zdobią wszystkie alejki i 
przejścia. Stoiska przepełnione migo-
czącymi świecidełkami. A wszędzie peł-
no śpieszących się ludzi. Bo i spraw 
na głowie każdy ma mnóstwo. A to pre-
zenty dla każdego z rodziny, a to no-
we bombki choinkowe, a to niezbędne 
zakupy na stół świąteczny, bo gości co 
nie miara zjeżdża się na Boże Narodze-
nie.

Zapach pomarańczy

Wchodzę za bramkę. Led-
wie znajduję wózek żeby zamontować 
na nim koszyk, a tu sympatyczna dziew-
czyna proponuje mi zakup czekoladowe-
go wielopaku, w bardzo korzystnej 
cenie. Ładnie dziękuję i idę przed sie-
bie. Nie mam pojęcia, że przede mną 
jeszcze dużo atrakcyjnych propozycji.

Od barwnych serwetek, które 
staram się obejrzeć, odrywa mnie krzyk 
kilkuletniego chłopca.
- Tu jest! Ja chcę taki zestaw dla detekty-
wa – maluch ciągnie stojącą obok mnie 
kobietę za rękaw – Taki będzie miał Ja-
cek i Kuba.
Zdenerwowana mama przestępuje z no-
gi na nogę usilnie szukając odpowiednie-
go obrusu, który widocznie jest 
niezbędny na świątecznym stole. 
- Ale nie taki jak ten – nie ustępuje chło-
piec –  ma być duża lupa.
-  Uspokój się – kobieta strofuje malu-
cha – Przekonasz się. Mikołaj w ogóle 
nie przyjdzie, jak będziesz taki niegrzecz-
ny.

Chwilę potem zaczepia mnie mi-
ła dziewczyna z tacką chipsów: o sma-
ku koperku, soli z masłem i peperoni. 
Częstuję się koperkiem. To chyba błąd, 
bo zaraz łapie mnie uśmiechnięty marke-
tingowym uśmiechem chłopak polecają-
cy świąteczne zestawy kosmetyków. 
Naprawdę tanio – mówi.

Po podłodze taczają się poma-
rańcze. Sok tryska między kółkami cięż-
kich przeładowanych wózków. Ktoś 
zrzucił owoce z półki, pobiegł dalej. 
Ktoś nie zauważa ich pod stopami, po 
przecież patrzy daleko przed siebie szu-
kając cukru, mąki, makaronu, bakalii.

Mądre rady i niemądre zakupy
Za zakrętem, obok świątecz-

nych stroików, niezwykły zestaw aroma-
tycznych świeczek. Ktoś mi 
podpowiada, że jeśli kupię dwa opakowa-
nia, trzecie dostanę gratis. Decyduję się, 
są urocze, chociaż nie wiem kiedy wyko-
rzystam kilkadziesiąt świeczek-gwiaz-
dek.

Prawie wpa-
dam na zataczającą 
kółka wokół półki z 
koszulami kobietę. 
Elegancka aż nadto, 
chyba wylała na sie-
bie cały wazonik per-
fum, głośna. 
Odskakuję do tyłu, o 
mały włos nieowinię-
ta jej szalem.
- Nie pojedziesz tak – 
tłumaczy stojącemu 
obok mężczyźnie. 
Zrobiła wokół siebie 
niezły bałagan. Poda-
je mężczyznie w tem-
pie ekspresowym 
jedną za drugą koszulę, te nieodpowied-
nie rzuca przed siebie.

Za zakrętem młodzież z puszka-
mi na biedne dzieci. One nie będą miały 
radosnych świąt. Wrzucam więc złotów-
kę.

Zmęczona docieram do kasy. Z 
ulgą opuszczam galerię i kolorowe, opę-
tane przedświąteczną gorączką miasto.

Tutaj wszystko jest inaczej
W drodze powrotnej, w Hajnów-

ce na przystanku, spotykam pana Arka-
diusza Szymurę, mojego „pana od 
przyrody”, nauczyciela biologii i lasu. 
Ze względu na obowiązkowy wykład ra-
no, przyjechał na wieczorną mszę świę-
tą do Hajnówki. Wracamy razem do 

Białowieży. Obudziła się zima, tupiemy 
w oczekiwaniu na autobus, żeby nie 
dać się mrozowi.

Rozmawiamy o ważnych spra-
wach w naszej miejscowości, wspomi-
namy. Słucham opowieści o śpiewie 
sóweczki.

W Puszczy absolutna ciem-
ność. Zupełnie zapominam, ze jeszcze 
dziś byłam w błyszczącym sztucznym 
światłem mieście. Mój dzień odwraca 
się o sto osiemdziesiąt stopni. Miejski 
hałas i pośpiech znikają momentalnie, a 
jego miejsce zajmuje błoga cisza biało-
wieskich uliczek. Uspokojona wracam 
do domu.

Z podróży wynoszę ciepły 

uśmiech mojego nauczyciela i spokojna 
świąteczną refleksję.

Święta to nie tylko bujny ogon 
tradycji, święta to nie bombki, świateł-
ka ani choinka. Prawdziwe Boże Naro-
dzenie obchodzimy w naszych sercach. 

Święta Bożego Narodzenia są 
nam potrzebne do odkrywania w sobie 
dobra i miłości. Święta budzą w nas po-
trzebę pojednania. Rozumiemy więcej, 
wybaczamy, słuchamy i dzielimy się z 
potrzebującymi.

Radosnych, spokojnych Świąt!•
Dagmara Widanow
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Mateusz Gutowski: Zbliża się koniec ro-
ku 2009. Taki okres zawsze sprzyja reflek-
sjom i podsumowaniom. Jaki był ten rok 
dla Białowieskiego Ośrodka Kultury?
Ludmiła Kanecka: Rok 2009 był ro-
kiem typowym. Realizowane były impre-
zy kulturalne zaplanowane w planie 
pracy ośrodka. Wachlarz tematyczny 
tych imprez był bardzo szeroki – począw-
szy od historycznych, kulturalnych, spor-
towych, aż po imprezy integracyjne, 
takie jak: „Pożegnanie wakacji”, „Sylwe-
ster pod chmurką”. W bieżącym roku Bia-
łowieski Ośrodek Kultury włączył się do 
współorganizowania dwóch nowych im-
prez gminnych, plenerowych, tj.: „Mara-
tonu Skandia” i „600-lecia polowania 
króla Jagiełły”. Inicjatorem tych imprez 
był Wójt Gminy Białowieża. Zaintereso-
wanie mieszkańców, jak też turystów by-
ło  bardzo duże. Działalność 
Białowieskiego Ośrodka Kultury to nie 
tylko organizacja różnego rodzaju uroczy-
stości, ale przede wszystkim działalność 
ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb 
naszych mieszkańców. Od wielu lat dzia-
ła przy ośrodku koło plastyczne „Kred-
ka”. Drugi rok odbywają się zajęcia 
taneczne dla najmłodszych, działa aktyw-
nie koło teatralne – nowo powstała for-
ma pracy w historii ośrodka. W tym 
roku, z inicjatywy Wójta Gminy Białowie-
ża został utworzony młodzieżowy zespół 
wokalny wykonujący muzykę białoruską.
M.G: Z jakimi instytucjami współpracu-
je Białowieski Ośrodek Kultury?
L.K: Od wielu lat bardzo dobrze układa 
się współpraca z Urzędem Gminy, Nadle-
śnictwem Białowieża i Ośrodkiem Eduka-
cji „Jagiellońskie”, Zespołem Szkolno – 
Przedszkolnym, Zespołem Szkół Le-
śnych, Ośrodkiem Edukacji Przyrodni-
czej przy BPN, Domem Dziecka, Strażą 
Graniczną i Policją.
M.G: Co chciałaby Pani poprawić w 
działalności BOK-u?
L.K: Wiele rzeczy wymaga doskonale-
nia, ale możliwości są ograniczone. 
„Tak krawiec kraje jak materii staje”.
M.G: Jak będzie wyglądał przyszły rok? 
Czy planowane jest stworzenie jakichś 

nowych imprez, czy udoskonalane będą 
te już istniejące?
L.K: W 2010 roku planowana jest ana-
logiczna ilość imprez jak w mijającym. 
Do kalendarza imprez wchodzi też nowa 
impreza kulturalna – teatr uliczny „Wer-
tep”. Będzie to druga edycja. W tym ro-
ku przyciągnął duże rzesze 
zainteresowanych mieszkańców, jak i tu-
rystów przebywających w tym czasie w 
Białowieży. Impreza odbywała się na te-
renie Parku Pałacowego. W przyszłym 
roku zasięg imprezy oraz ilość występu-
jących teatrów będzie poszerzona o arty-
stów z zagranicy. W związku z 
ustanowieniem przez Sejm RP roku 
2010 Rokiem Fryderyka Chopina, ma-
rzy mi się zorganizowanie koncertu z 
udziałem wybitnego śpiewaka operowe-
go, pana Michała Skiepko, który jest 
związanego z Białowieżą. 
M.G: Gdybyśmy mogli spełnić jedno 
Pani życzenie, jakie by ono było? 
L.K: Moim życzeniem jest, aby Biało-
wieski Ośrodek Kultury dysponował ta-
kimi środkami finansowymi, by było 
możliwe realizowanie nowych imprez 
kulturalnych oraz rozwinięcie tych, któ-
re na dobre zakorzeniły się w naszym 
środowisku. Moim marzeniem jest by 
mieszkańcy naszej gminy wykazali się 
większym zainteresowaniem i uczestnic-
twem w życiu kulturalnym Białowieży.
M.G: Dziękuje za rozmowę. •

Ślubowanie klas 
pierwszych

To bardzo ważny moment w życiu 
społeczności szkolnej. Od pięciu lat 
ślubowanie odbywało się w połącze-
niu z uroczystościami związanymi z 
rocznicą Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. W tym roku, z przyczyn 
od nas niezależnych, ceremoniał ślu-
bowania nie mógł się odbyć w dniu 
najważniejszego święta państwowego. 

4 grudnia 2009 r. na apelu 
szkolnym 50 osób z klas pierwszych zło-
żyło uroczyste przyrzeczenie. Na sztan-
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Udany rok 
dar szkoły  ślubowali pierwszoklasiści, 
którzy z najwyższą  notą dostali się do 
szkoły: Robert Wasiuk, Angelika Kram-
kowska, Paweł Rychlicki, Wojciech 
Markiewicz. Ślubowanie odbierała dy-
rektor Anna Kulbacka.

Odśpiewany też został  „Marsz 
Leśników”. Tradycyjnie było to zada-
nie klas pierwszych, które uczyły się 
pod kierunkiem pana Wojciecha Mała-
chowskiego. Starsze klasy wspomogły 
jednak swoim głosem, co dodało odwa-
gi nowo przyjętym do „leśnej białowie-
skiej rodziny”. 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i młodzież klas starszych życzą wszyst-
kim pierwszakom, aby znaleźli w szko-
le swoje miejsce, przyjaciół, aby 
mundur towarzyszył im przez lata na-
uki i może w przyszłej pracy i aby co-
dzienne pozdrowienie Darz Bór było 
im bliskie.  

•
Anna Kulbacka

Idą święta

Zachęcamy do pomocy świętemu Mi-
kołajowi w rozdawaniu prezentów! 

Spośród domów dziecka w 
Polsce 10 z największą ilością głosów 
otrzyma zimowe zestawy sportowe. Że-
by szczęśliwym zwycięzcą został Dom 
Dziecka w Białowieży wystarczy 
wejść na stronę www.wawel.com.pl/mi-
kolaj2009 i oddać swój głos. Każdy 
uczestnik konkursu dostanie kupon na 
filiżankę czekolady „Wawel”.

•
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PRZEKAZANIE POMNIKA

142 rocznica urodzin Marszałka 

5 grudnia 2009 r. minęła 142 rocznica 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskie-
go.  

W tym dniu o godz. 12.00 de-
legacja Białostockiego Oddziału Związ-
ku Piłsudczyków: Andrzej Dąbrowski, 
Piotr Chmielewski, Zbigniew Pawełski, 
Piotr Siwicki, delegacje Nadleśnictw Haj-
nówka i Białowieża oraz przedstawicie-
le społeczności ZSL Białowieża oddali 
hołd Marszałkowi poprzez złożenie kwia-
tów, zapalenie zniczy i wystawienie war-
ty przy Pomniku Piłsudskiego.  

Ważnym momentem uroczysto-
ści było podsypanie pod dąb „Piłsud-
ski”, posadzony 11 maja 2009 r. na 
terenie szkolnym, ziemi pobranej w Zuło-
wie koło Wilna – miejsca urodzenia Józe-
fa Piłsudskiego. Związek Polaków na 
Litwie przekazał Certyfikat poświadcza-
jący miejsce pobrania ziemi. Pod dąb wy-
sypał ją uczeń Janusz Kuźma. 

5 grudzień 2009 r. zapisze się w 
historii szkoły jako data podpisania Ak-
tu przekazania Pomnika Pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Treść aktu: „Pomnik został  od-
budowany w Białowieży na działce nu-
mer 1295/84 stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, we władaniu Nadleśnic-
twa Białowieża. Odbudowany staraniem 
Białostockiego Oddziału Związku Piłsud-

czyków i odsłonięty dzięki wsparciu Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku w 2008 roku – w 90 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W załączeniu przekazujemy 
również pełną dokumentację  budowy 
pomnika. Wyrażamy intencję  powierze-
nia pieczy nad pomnikiem Zespołowi 
Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w 
Białowieży”. Akt podpisali: w imieniu 
Oddziału Białostockiego Związku Pił-
sudczyków – Piotr Siwicki, w imieniu 
Nadleśnictwa Białowieża  – Wojciech 
Niedzielski, w imieniu ZSL w Białowie-
ży – Anna Kulbacka. 

Wychowanie patriotyczne jest 
ważnym celem pracy wychowawczej 
szkoły. Białostocki Oddział Związku Pił-
sudczyków, przekazując szkole pod 
opiekę pomnik, oddając pełną dokumen-
tację jego budowy, zaufał całej społecz-
ności szkolnej.

Mamy nadzieję, że spełnimy 
pokładane w nas nadzieje i Pomnik Jó-
zefa Piłsudskiego na stałe wpisze się w 
krajobraz Białowieży jako miejsce uro-
czystości państwowych, miejsce odwie-
dzane przez mieszkańców i turystów. 
Lokalizacja przy szkole powinna mieć 
także wpływ na zainteresowanie się od-
wiedzających gości ZSL w Białowieży. •

Anna Kulbacka

Szkoła Działania 
w listopadzie

27 i 28 listopada odbyła się kolejna se-
sja Szkoły Działania, programu prowa-
dzonego przez Uniwersytet 
Powszechny im. Jana Józefa Lipskie-
go w Teremiskach dla młodzieży w wie-
ku studenckim zainteresowanej 
działaniem społecznym, animacją śro-
dowisk lokalnych i animacją kultury. 

W piątek Elżbieta Rojek uczyła 
studentów pieśni Ecce torped probitas 
ze zbioru Carmina Burana, następnie Da-
nuta Kuroń rozmawiała ze studentami o 
problemach związanych z działaniem 
społecznym. W sobotę na zajęciach z cy-
klu Wiedza o trzecim sektorze Katarzy-

na Górniak mówiła o zasadach 
finansowania projektów, a na zajęciach 
Pawła Gałkowskiego z retoryki i argu-
mentacji studenci ćwiczyli zagadnienia 
dotyczące kompozycji wypowiedzi. Po 
obiedzie gościem cyklu Środowiska w 
działaniu byli państwo Zula i Andrzej 
Wielowieyscy z warszawskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej. Tematem spo-
tkania była działalność Sekcji Rodzin. 
Ostatnie zajęcia, prowadzone przez Da-
nutę Kuroń, poświęcone były Janowi Jó-
zefowi Lipskiemu, patronowi naszego 
Uniwersytetu. •

Danuta Kuroń

Warsztaty bębniarskie

Odbyły się  pierwsze zajęcia w ra-
mach nowego cyklu prowadzonego 
przez Uniwersytet Powszechny im. 
Jana Józefa Lipskiego w Teremi-
skach pod nazwą Od sztuki ulicy do 
kultury klasycznej. 28 listopada 
pierwsze warsztaty bębniarskie po-
prowadził Tomek Bozdek Kozdraj, 
wieloletni instruktor nauki gry na 
bębnach i wykonywania instrumen-
tów, muzyk, członek wielu zespołów 
oraz jego syn, Barni, też bębniarz.

Uczestnicy zajęć od swobodne-
go eksplorowania instrumentów prze-
szli do nauki najpierw prostych a 
potem bardziej skomplikowanych ryt-
mów afrykańskich. Uczestnicy na bęb-
nach typu: djembe i conga grali rytm 
wojenny z Angoli, rytm tańca brzucha 
z Egiptu oraz rytm k'panlogo z Afryki 
Zachodniej. Praca oparta była na autor-
sko opracowanych przez Tomka ćwi-
czeniach koordynujących dłonie: lewa- 
prawa. Finałem było wspólne wykona-
nie utworu z wykorzystaniem bębnów, 
a także rury aborygeńskiej – didgre-
edoo oraz instrumentów  perkusyjnych: 
kija deszczowego, a-gogo, cow-bell i 
shekere.

W przerwach młodsi uczestni-
cy, pod kierunkiem Barniego, uczyli 
się żonglowania flowerstickami (dwa 
patyczki, którymi podrzuca się trzeci 
patyk zakończony frędzlami). 
W czasie cyklu Od sztuki ulicy do kul-
tury klasycznej planowane są dalsze 
warsztaty bębniarskie, chodzenie na 
szczudłach, żonglowanie, starożytne 
tańce greckie i inne. 

Cykl realizowany jest w ra-
mach programu Akademia Orange. •

Katarzyna Winiarska
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II FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ LEŚNYCH 

Młodzi  leśnicy odwiedzil i  Białowieżę
W dniach 5-6 11.2009 r. w Ze-

spole Szkół Leśnych im. Leśników Pol-
skich w Białowieży odbyło się II 
Forum Samorządów Uczniowskich 
Szkół Leśnych Ministra Środowiska.

Uczestnikami forum byli 
przedstawiciele 10 szkół: Zespół Szkół 
Leśnych im. Leśników Polskich w Biało-
wieży, Zespół Szkół Leśnych w Biłgora-
ju, Zespól Szkół Leśnych im. inż. Jana 
Kloski w Goraju, Zespól Szkół Leśnych 
w Lesku, Zespól Szkół Leśnych im. 
Prof. Władysława Jedlińskiego w Mili-
czu, Technikum Leśne w Rogozińcu, 
Technikum Leśne im. Prof. Jana Mikla-
szewskiego w Starościnie, Zespól Szkół 
Leśnych w Tucholi, Zespól Szkół Le-
śnych im. Prof. Stanisława Sokołowskie-
go w Warcinie, Zespól Szkół Leśnych 
im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

Spotkanie dotyczyło prezenta-
cji Planów pracy Samorządów Uczniow-
skich na rok szkolny 2009/2010. Miało 
też na celu integrację uczniów Szkół Le-
śnych w Polsce i przyczynienie się do 
uatrakcyjniania oferty edukacyjnej skie-
rowanej do młodzieży. Jednym z punk-
tów programu forum było uczestnictwo 
w uroczystości Dnia św. Huberta obcho-
dzonego po raz drugi w ZSL. 

W tym roku zaproszenie przy-
jął leśniczy ds. gospodarki łowieckiej w 
Nadleśnictwie Hajnówka pan Andrzej 
Łukasiewicz (absolwent naszej szkoły). 
Ciekawym wykładem – gawędą o gwa-
rze łowieckiej i broni myśliwskiej, zain-
teresował wszystkich słuchających i 
przybliżył młodzieży praktyczne aspek-
ty tej tematyki. Podczas forum przypo-
mniano też postać św. Huberta – 
patrona myśliwych i leśników.

Wszyscy pasjonaci myślistwa 
mogli się sprawdzić w przygotowanych 
konkursach na temat wiedzy i gwary ło-
wieckiej oraz sygnałów myśliwskich. 
Najlepszym w dwóch konkursach oka-
zał się uczeń kl. IV a, Łukasz Niedźwiec-
ki. W konkursie dotyczącym sygnałów 
wygrał uczeń ZSL w Goraju Dominik 
Majer. Trochę humoru wprowadził kon-
kurs na wymyślone zwierzę łowne. Zo-
stały przyznane dwie równorzędne 

nagrody klasom 3b i 2a. Zwierzę zapre-
zentowane przez klasę 3b (w przebraniu 
Magdalena Gleba) – to GOBLIN:
Łacina: Glutonosus vulgaris, Rodzina: 
Nieparzystopalczaste, Rząd: Śluzowce.
Gobliny zamieszkują mongolskie mokra-
dła oraz wilgotne, zaniedbane pomiesz-
czenia gospodarcze. Żywią się padliną, 
rzadko polują na pędraki znajdujące się 
w glebie. Parkoty od stycznia do stycz-
nia z kulminacją w styczniu. Po dwóch 
tygodniach ciąży rodzi się od 20 do 30 
obślizgłych młodych. Turzyca zielono-
brunatna. Wzrost waha się w okolicy 
165 cm, waga zmienna, szerokość od 30 
do 80 cm. Gobliny nie dbają o higienę. 
Charakteryzują się nieprzyjemnym zapa-
chem sztywnych skarpet. W czasie rójki 
samicę charakteryzuje irokez na głowie 
oraz niebieska plamka na czole. Jest to 
gatunek łowny. Najlepiej smakują mło-
de, ich mięso swym smakiem przypomi-
na mięso dzięcioła. Cenne trofea to 
kończyny oraz głowa.

Program obchodów Dnia św. 
Huberta był urozmaicony występem Ze-
społu Sygnalistów Myśliwskich prowa-
dzonym przez pana Andrzeja 
Niedźwiedzia.

Forum - Samorządy uczniow-
skie przedstawiały plany pracy na rok 
bieżący. Wszyscy słuchali z zaintereso-
waniem prezentacji, które okazały się 
ciekawe i różnorodne. Większość im-
prez z kalendarza szkolnego pokrywała 
się w wielu wypadkach, co świadczy o 
wspólnych tradycjach szkół leśnych. 
Młodzież była zaangażowana, zadowolo-
na i podtrzymała wolę dalszych spotkań 
samorządowych. Należy się cieszyć, że 
znów jest widoczna chęć integracji oraz 
wymiany doświadczeń szkól leśnych w 
Polsce. Dostrzec to można było w pyta-
niach i dyskusjach po prezentacjach, w 
zapisywaniu ciekawych spostrzeżeń, któ-
re warto przenieść na własny grunt szkol-
ny. Podkreślono ważność tradycji, 
munduru, dyscypliny. Szczególnie waż-
ne jest to, że we wszystkich szkołach od-
bywają się zajęcia dodatkowe związane 
z poszerzeniem wiedzy zawodowej. Ze 
względu na położenie szkół, często z da-
la od dużych ośrodków miejskich, miesz-

kająca w internacie młodzież, widzi też 
potrzebę istnienia wielu dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych, w których mogła-
by rozwijać swoje zainteresowania. 
Wśród najciekawszych typowano zaję-
cia fotograficzne, zespoły kabaretowe, 
muzyczne, filmowe kluby dyskusyjne. 
Wspominano też o prowadzeniu harcer-
stwa. Młodzież jest też zainteresowana 
międzyszkolną wymianą uczniów pod-
czas praktyk zawodowych, co argumen-
tuje lepszym przygotowaniem do 
zawodu leśnika. Omówiono też formy 
promocji szkół i dni otwartych – każdy 
rozumie wagę rekrutacji. Wszystkim za-
leży, aby co roku mieć nabór do klas 
pierwszych młodzieży zdolnej, zaintere-
sowanej nauką w szkole leśnej. Można 
więc było podpatrzeć jak robią to inne 
szkoły. 

Uczestnicy forum mieli też oka-
zję poznania uroków Puszczy Białowie-
skiej. Organizatorzy przygotowali 
wycieczki do Rezerwatu Pokazowego 
Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne-
go i najstarszej części BPN - Obrębu 
Ochronnego Orłówka.

Cieszymy się, że mogliśmy go-
ścić przedstawicieli szkół leśnych i za-
prezentować im bogatą tradycję i 
osiągnięcia ZSL w Białowieży oraz 
piękną Puszczę Białowieską. Organiza-
torzy forum dziękują Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu za umożliwienie 
bezpłatnego zwiedzania obiektów BPN, 
Nadleśnictwu Białowieża za pomoc w 
transporcie młodzieży, Nadleśnictwu 
Augustów za piękne albumy autorstwa 
Romana Rogozińskiego „Puszcza Augu-
stowska”, które przekazane zostały 
szkołom.

Dyrekcja ZSL w Białowieży 
dziękuje pracownikom szkoły oraz mło-
dzieży za pomoc w organizacji pobytu 
uczestników forum, szczególnie p. Iwo-
nie Rogozińskiej. Słyszeliśmy chęć po-
wrotu tu jeszcze nie raz, więc 
zapraszamy!

Następne forum – kwiecień 
2010 – Goraj. •

Anna Kulbacka
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Nie bójmy się spiewać
Rozmowa z założycielem młodzieżowego zespołu wokalnego 

Panem Markiem Zubryckim

Mateusz Gutowski: Jak zaczęło się 
funkcjonowanie prowadzonego przez Pa-
na zespołu w Białowieży?
Marek Zubrycki: W maju zgłosiłem się 
do Pana Wójta, z propozycją rozpoczę-
cia tego typu działalności i została ona 
przyjęta. Tak naprawdę zaczęliśmy funk-
cjonować już od czerwca. 
M.G: Od kiedy zaczął się Pan intereso-
wać muzyką?
M. Z: Praktycznie od lat mojego dzieciń-
stwa. Grałem i gram w różnych zespo-
łach, na różnych instrumentach. Jestem 
kompletnym samoukiem w tej dziedzinie.
M.G: Ile osób liczy obecnie zespół? Ja-
kim repertuarem się zajmuje?
M. Z: Obecnie składa się on z 5 osób. 
Spotykamy się zazwyczaj w soboty. Nasz 
repertuar obejmuje przede wszystkim 
utwory z tego regionu, pieśni białoru-
skie i ukraińskie. Muszę się przyznać, że 
ciągle się uczę i dowiaduje czegoś nowe-
go na ten temat. 
M. G: Jakie ma Pan plany na przyszły 
rok odnośnie funkcjonowania zespołu?
M. Z:  Złożyłem 3 projekty na dofinanso-
wanie i mam nadzieję, że któryś z nich zo-
stanie pozytywnie rozpatrzony. Nie 
byłyby to duże sumy, ale wystarczyłyby 
na zakup niezbędnego sprzętu. Chciał-
bym także założyć zespół złożony nie z 
dzieci i młodzieży, ale dorosłych. Myślę, 
że nie jest to zły pomysł. Takie wspólne 
spotkania integrują  ludzi i pozwalają 
im wypocząć po ciężkim tygodniu pracy. 
Zresztą  mamy w Białowieży różne uro-
czystości, na których zespól mógłby wy-
stępować. Korzystając z okazji 
chciałbym zachęcić wszystkich czytelni-
ków „Głosu Białowieży” do nadsyłania 
propozycji nazwy naszego zespołu, ponie-
waż mimo, że działamy już od kilku mie-
sięcy, nie posiadamy jej.  Swoje pomysły 
proszę przesyłać na adres e-mailowy- ma-
rekzubrycki@poczta.onet.pl . Zachęcam 
także wszystkich do spróbowania swoich 
sił w naszym zespole.
M.G: Dziękuję za rozmowę.
Występy Zespołu z Białowieskiego 
Ośrodka Kultury:
20.06.2009 – „Porozmawiajmy o gmi-

nie” – Białowieża (Białowieski Ośrodek 
Kultury).
04.07.2009 – „Noc Kupały 2009” – Bia-
łowieża (Amfiteart w Białowieży).
12.07.2009 – Festyn etnograficzny z cy-
klu Kultura na schodach muzeum „Słon-
ko w słomce” – Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
20.09.2009 – Festyn z okazji 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubi-
czach Cerkiewnych.
20.09.2009 – Festyn etnograficzny w 
Redutach (gmina Orla) „I tut żywuć lu-
dzi” organizowany przez Muzeum i 
Ośrodek Kultury Białoruskiej w Haj-
nówce przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Orli.
08.11.2009 – Prezentacje pod hasłem: 
„Mastackije sustreczy szkolikau” organi-
zowane przez Muzeum i Ośrodek Kultu-
ry Białoruskiej w Hajnówce oraz Zespół 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka Biało-
ruskiego w Hajnówce, miejsce: Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w 
Hajnówce.
14.11.2009 – Festyn etnograficzny w 
Narewce (gmina Narewka) „I tut żywuć 
ludzi” organizowany przez Muzeum i 
Ośrodek Kultury Białoruskiej w Haj-
nówce przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Narewce.
Zespół istnieje od maj – czerwiec 2009 
roku. •

Marek Zubrycki

600 lat ochrony 
Puszczy Białowieskiej

2 listopada 2009 r. uczniowie ZSL mie-
li możliwość wysłuchania i obejrzenia 
prezentacji multimedialnej na temat: 
„600 lat ochrony Puszczy Białowie-
skiej” przedstawionej przez dr Toma-
sza Samojlika, pracownika 
naukowego Zakładu Badania Ssaków 
PAN w Białowieży. 

Duża dawka wiedzy historycz-
nej, rezultaty badań archeologicznych 
dały możliwość usystematyzowania wie-
dzy, zwłaszcza że podana została w spo-

sób niezwykle ciekawy i przystępny. 
Spotkanie to zapoczątkowało 

cykl wykładów pracowników nauko-
wych instytucji: Białowieski Park Na-
rodowy, Zakład Badania Ssaków PAN, 
Białowieska Stacja Geobotaniczna, Za-
kład Lasów Naturalnych IBL. Osoby 
prowadzące wyżej wymienione placów-
ki chętnie wyraziły zgodę na współpra-
cę placówek naukowych i szkoły. 
Mamy nadzieję, że będzie to miało 
wpływ na rozwój młodego człowieka, 
na jego umiejętnościi wiadomości. 
Chcielibyśmy zapoznać naszych pod-
opiecznych z najnowszymi badaniami 
prowadzonymi na terenie Puszczy Bia-
łowieskiej.

Panu dr Tomaszowi Samojliko-
wi dziękujemy za interesujące spotka-
nie, za przekazanie bibliotece szkolnej 
publikacji -  komiksów „Ostatni żubr”, 
którego jest autorem scenariusza i ry-
sunków. Książka została wydana w 
2009 r. przez Zakład Badania Ssaków 
PAN. 

•
Anna Kulbacka

Projekcja filmu 
Płoszcza/Plac Kalinowskiego

W sobotę  28 listopada na Uniwersy-
tecie Powszechnym im. Jana Józefa 
Lipskiego w Teremiskach odbył się 
pokaz, nakręconego całkowicie pota-
jemnie, filmu Płoszcza/Plac Kalinow-

skiego Jurija Chaszczewadzkiego. 
Przychodzących gości witała, 

przebywająca w tym czasie na Uniwer-
sytecie, młodzież z grupy Wielkie Księ-
stwo Litewskie, która śpiewała 
białoruskie i litewskie pieśni. Pogodne-
go klimatu nie dało się utrzymać po 
projekcji filmu, który opowiada o wy-
darzeniach z okresu wyborów prezy-
denckich na Białorusi w 2006 roku i 
daje przygnębiający obraz sytuacji na 
Białorusi w ogóle. Film choć utrzyma-
ny w tonie satyrycznym częściej wywo-
łuje łzy niż śmiech. Wrażenie filmu 
było tym mocniejsze, że projekcja od-
bywała się w towarzystwie grupy mło-
dzieży i dorosłych Białorusinów z 
Białegostoku. •

Katarzyna Winiarska
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Kubusiowi Przyjaciele Natury
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY

Rozpoczęła się ogólnopolska edycja 
edukacyjnego programu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, w której mogą 
wziąć udział wszystkie przedszkola z 
całej Polski. Akcję organizuje firma 
Tymbark i marka Kubuś, przy współ-
pracy z Fundacją Partnerstwo dla Śro-
dowiska. Patronat honorowy nad 
Programem objęło Ministerstwo Śro-
dowiska. Program na celu wprowadze-
nie najmłodszych w tematykę 
przyrodniczą i ekologiczną.  Potrwa 
do końca czerwca 2010 r. Rok temu w 
pilotażowej edycji programu wzięło 
udział 50 tysięcy dzieci z czterech woje-
wództw. „Kubusiowi Przyjaciele Natu-
ry” to ekologiczny program 
edukacyjny, którego celem jest naucze-
nie dzieci, w jaki sposób dbać o natu-
rę. Akcję organizuje firma Tymbark i 
marka Kubuś, przy współpracy z Fun-
dacją Partnerstwo dla Środowiska. Pa-
tronat honorowy nad Programem 
objęło Ministerstwo Środowiska.

Pod koniec października do po-
nad ośmiu tysięcy przedszkoli w całej 
Polsce zostały wysłane specjalnie przygo-
towane bezpłatne materiały edukacyjne 
dla nauczycieli wraz ze scenariuszami za-
jęć oraz propozycjami zabaw dla dzieci. 
Wszystkie są dopasowane do wieku i po-
trzeb przedszkolaków oraz uzyskały po-
zytywną opinię Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska. Przez cały rok szkolny 
2009/2010 mogą być one doskonałą in-
spiracją podczas nauki przyrody i ekolo-
gii, a także wsparciem dla nauczycieli 
podczas przeprowadzanych zajęć. Przed-
szkolaki, razem z Kubusiem, będą pozna-
wać leśne zwierzęta, nauczą się, jak 
zachowywać się w lesie, w górach i nad 
morzem, a także dowiedzą się, jak waż-
na jest segregacja śmieci i dokładne za-
kręcanie kranu. Oprócz wielu 
interesujących informacji, nauczyciele 
znajdą w materiałach propozycje działań 
ekologicznych i wskazówki, pomocne w 
ich realizowaniu. Wszystkie przedszko-
la, które zrealizują program według okre-
ślonych zasad, otrzymają zaszczytny 
Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
potwierdzony Certyfikatem oraz dodatko-

we nagrody. 
Jak twierdzi Małgorzata Łusz-

czek z Fundacji Partnerstwo dla Środo-
wiska – „Edukacja ekologiczna, 
rozpoczynająca się od przedszkolaka, 
który podejmuje się np.  segregowania 
odpadów czy oszczędzania wody powo-
duje, że dobre rozwiązania i działania 
stają się nawykiem. Poprzez uczenie naj-
młodszych edukujemy również rodziców, 
którzy bardzo często są zachęcani wła-
śnie przez swoje dzieci do wprowadza-
nia w swoich domach rozwiązań 
ekologicznych”.  

„Dobre postawy warto zaszcze-
piać u dzieci jak najwcześniej – mówi 
Dariusz Czech, prezes Tymbarku. Ukazy-
wanie im piękna przyrody i uczenie sza-
cunku do niej z pewnością jest bezcenną 
inwestycją w przyszłość.  Program „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury” w przyja-
zny i atrakcyjny dla przedszkolaków 
sposób edukuje jak chronić naturę, by 
później mogły one same zadbać o świat, 
w którym żyjemy”.

O atrakcyjności i wysokim po-
ziomie programu „Kubusiowi Przyjacie-
le Natury” może świadczyć ogromna 
popularność, jaką cieszyła jego pilotażo-
wa edycja. Realizowana w ubiegłym ro-
ku tylko w czterech województwach: 
lubelskim, małopolskim, śląskim i war-
mińsko – mazurskim, wzbudziła duże 
zainteresowanie przedszkoli. W progra-
mie wzięło udział ponad 50 tysięcy dzie-
ci, które poznawały piękny i 
fascynujący świat przyrody podczas za-
jęć edukacyjnych.

Wszystkie informacje na temat 
programu, regulamin oraz zasady są do-
stępne na stronie www.przyjacielenatu-
ry.pl. Udział w programie jest 
bezpłatny. 

Wszelkich dodatkowych infor-
macji z przyjemnością udzielą także:Do-
rota Liszka, tel. (0-33) 870 8204, 
d.liszka@maspex.comJoanna Olszow-
ska, tel. (0-33) 870 8464, j.olszow-
ska@maspex.com. •

www.bialowieza.pl

 
V Sympozjon 

Warto zapytać  o kulturę

Najważniejszą  częścią sympozjonu 
Warto zapytać o kulturze stała się pre-
zentacja, która odbyła się na margi-
nesie zaplanowanego programu. 

O żydowskich artystach pocho-
dzących z Białegostoku po których po-
zostały ledwie nikłe ślady, a czasem 
tylko imię i nazwisko, opowiadała Jo-
anna Tomalska, kustosz Muzeum Pod-
laskiego w Białymstoku. Ogromna 
kwerenda w archiwach jaką wykonała 
pokazuje bogactwo wybitnych postaci 
związanych z Białymstokiem i białą 
plamę niepamięci o nich. Co o nich 
wiemy? Pytania dotyczące kolejnych 
przedstawianych artystów, które zada-
wała autorka prezentacji, mnożyły ci-
szę. 

Sympozjon Warto zapytać o 
kulturę, w którym wzięli udział anima-
torzy naszego Uniwersytetu w dniach 
20-21 listopada, odbył się po raz piąty, 
tym razem w Muzeum Wsi w Ciecha-
nowcu. Sympozjon współorganizuje 
Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, na-
rodów z Sejn oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego. 
Zeszłoroczny sympozjon, który odbył 
się na naszym Uniwersytecie w Teremi-
skach, poświęcony tematowi Inny Ob-
cy Swój był kontynuowany w tym roku 
pod hasłem Dialog Międzykulturowy. 
Odsłona druga.

Jako pierwszego wysłuchali-
śmy referatu dr hab. Marzanny Moroze-
wicz La biennale di Venezia. Od idei 
sztuki narodowej do platformy człowie-
czeństwa poświęconego historii naj-
większego przeglądu sztuki na świecie, 
który odbywa się w Wenecji od 1895 
roku. 

Edwin Bendyk, dziennikarz 
Polityki, specjalista od nowych me-
diów wygłosił referat pt. Burzenie cy-
frowego muru. Antropologia w epoce 
informacji. 

Wydarzeniem wieczoru było 
otwarcie wystawy Iwony Zawadzkiej 
W stronę inspirowaną warsztatami śpie-
wu białoruskiego i ukraińskiego oraz 
koncert muzyki irańskiej grupy Anny i 
Mohammada Rasuli. 

Drugi dzień  sympozjonu roz-
począł wykład prof. Andrzeja Strumił-
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ły Orient w sztuce polskiej, pokazujący 
inspiracje czerpane z kultur wschodnich 
w twórczości polskich artystów m.in. Ka-
tarzyny Kobro czy Romana Opałki. Po 
profesorze wystąpiła Joanna Tomalska z 
prezentacją o białostockich artystach ży-
dowskich wprowadzając do puli poruszo-
nych tematów niezwykle ważny wątek. 

Zasadniczą  część drugiego 
dnia stanowiła dyskusja obejmująca sze-

roką  tematykę problemów kultury. Roz-
mawiano o wadze zachowywania 
małych ojczyzn i ich znaczeniu dla kultu-
ry całego kraju, omawiano problemy sto-
jących przed animatorami kultury 
działającymi poza miejskimi centrami i 
na pograniczach, a także trudności funk-
cjonowania organizacji zajmujących się 
kulturą w dalekich perspektywach czaso-
wych. Odbyła się również dyskusji o 

tym, czy w obliczu intensywnych 
zmian społecznych sztuka powinna peł-
nić rolę zaangażowaną a także komento-
wano pomysł, który zrodził się w 
środowisku ludzi kultury podczas Kon-
gresu Kultury, zorganizowania kongre-
su kultury niezależnej.  •

Katarzyna Winiarska

Jubileusz 50-lecia Koła 
Przewodników PTTK

W sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego, 4 
grudnia przewodnicy obchodzili swoje święto

Uroczystość prowadził prezes Koła, Ro-
bert Latawiec. Z przybyłymi przywita-
li się również goście z PTTK z Opola i 
Łowicza.  

Przewodnicy wysłuchali li-
stów gratulacyjnych pełniącego obowiąz-
ki dyrektora Białowieskiego Parku 
Narodowego i białowieskiego nadleśni-
czego - Wojciecha Niedzielskiego. Pa-
mięć nieżyjących przewodników 
uczczono minutą ciszy.Chór Leśników 
Białowieskich oraz młodzież z Koła Te-
atralnego BOK w Białowieży przygoto-
wali na tę uroczystość pieśni 
puszczańskie oraz wiersze Jana Jerzego 
Karpińskiego i Juliana Ejsmonda. Dr To-
masz Samojlik oraz dr Czesław Okołów 
podczas sesji referatowej przybliżyli te-
mat ,,Ochrony Puszczy Białowieskiej na 

przestrzeni dziejów” a dr Zbigniew Kra-
siński przybliżył ,,80 lat restytucji żu-
brów w Puszczy Białowieskiej”.

W przerwie kawowej przybyli 
mogli obejrzeć przygotowaną przez jed-
nego z przewodników, Mirosława Dwo-
rakowskiego, wystawę fotografii ,,Pół 
wieku na puszczańskich szlakach”.
Po wystawie podczas ostatniego refera-
tu goście wspominali historię Koła Prze-
wodników PTTK w Białowieży. 
Zasłużonym przewodnikom wręczono 
odznaki.

Po części oficjalnej w Ośrodku 
Edukacji Leśnej ,,Jagiellońskie” odbyła 
się uroczysta kolacja przy ognisku, my-
śliwskich poczęstunkach, wesołych pie-
śniach i tańcach. •

Dagmara Widanow

Zaproszenie na zabawę
"Pod szczęsliwą gwiazdą"

Białowieski Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Białowieża zapraszają 
mieszkańców gminy oraz turystów na zabawę „Pod szczęśliwą gwiazdą” 
oraz powitanie Nowego Roku 2010 z  zespołem METRO w dniu 
31.12.2009 r. od godz. 21.30 na parkingu przy ul. Kolejowej. •

Zapraszamy na wernisaż no-
wej wystawy w 
Muzeum BPN

Na wystawie zobaczymy prace 29 
twórców ludowych z Białorusi (Ob-
wód Brzeski), zrzeszonych w klubie 
„Skarb”, kierowanym przez panią 
Larysę Bycko. Prezentowane prace 
pochodzą z terenu zachodniego Pole-
sia białoruskiego – od Brześcia i Ka-
mieńca aż po Stolin i Łuniniec.

Swe prace zaprezentują wybit-
ni rzeźbiarze: Mikołaj Tarasiuk ze Stoj-
łów na skraju Puszczy Szereszewskiej, 
Iwan Suprunczyk z Ciereblicz (spod 
błot osmańskich), mistrz czarnej cera-
miki Wasil Łohwin z Brześcia.

Rodzaj, gatunek i technika wy-
konania prezentowanych na wystawie 
prac jest różnorodna. Zobaczymy: tra-
dycyjne oraz artystyczne garncarstwo i 
ceramikę, misterną i monumentalną 
rzeźbę, drzeworyty, tkactwo dwuosno-
wowe, pisanki, rysunki na szkle, wy-
twory sztuki ludowej wykonane ze 
słomy i łuczyny.

Białowieska prezentacja prac 
zamyka tegoroczną „wędrówkę” wysta-
wy po Podlasiu. W 2009 r. gościła w 
Hajnówce, Studziwodach, Bielsku Pod-
laskim i Białymstoku.
Autorem koncepcji wystawy jest Doro-
teusz Fionik – regionalista, który ak-
tywnie uczestniczył w wielu 
działaniach realizowanych przez BPN .
Organizatorami wystawy są: Brzeskie 
Centrum Społeczno-Kulturalne, Biało-
ruś, Muzeum Małej Ojczyzny w Studzi-
wodach, Muzeum Przyrodniczo-Leśne 
im. J. Miklaszewskiego Białowieskie-
go Parku Narodowego.

Czas trwania wystawy: 8 grud-
nia 2009 – 21 stycznia 2010 r. •

www.bialowieza.pl
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Flamenco rozgrzało 
przedszkole

O upalnej Andaluzji i kulturze przy-
byłych tam w XIV wieku Cyganów, 
dowiedziały się dzieci z Przedszkola 
w Białowieży podczas koncertu fla-
menco w wykonaniu zespołu Contra-
tiempo. 

Dzieci miały nie tylko okazję 
posłuchać prawdziwych utworów fla-
menco śpiewanych i granych na dwie 
gitary, ale też obejrzeć prawdziwy ta-
niec flamenco. Tancerka tańczyła przed 
dziećmi falując chustą, trzepocząc wa-
chlarzem a nawet operując czarnym ka-
peluszem, a na zakończenie uczyła 
dzieci różnych rodzajów wybijania ryt-
mu za pomocą klaskania. 

Koncert prowadziła Maria Ma-
łanicz-Przybylska a wystąpili: Jarosław 
Czajczyński (gitara i śpiew), Filip Swi-
narski (gitara, cajon), Magdalena Fasz-
cza (taniec). 

Spotkanie z flamenco 16 listo-
pada 2009 otworzyło cykl comiesięcz-
nych spotkań muzycznych w 
przedszkolu, które prowadzić będzie 
Filharmonia Narodowa z Warszawy. 
Cykl zorganizowany przez Uniwersytet 
Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego 
w Teremiskach jest realizowany w ra-
mach programu Akademia Orange. •

Katarzyna Winiarska

Pieśni, tańce, zdjęcia, filmy i Jan Jó-
zef – mnóstwo doświadczeń wywiozła 
grupa Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, która w ostatni weekend znów spo-
tkała się w Teremiskach. 

Pierwszego wieczoru dzieci 
białoruskie zaczęły od przypomnienia 
sobie pieśni z poprzednich spotkań. 
Dzieliły się też kolejnymi zebranymi hi-
storiami rodzinnymi i oglądały stare 
zdjęcia a na koniec obejrzały nagrodzo-
ny Oscarem, film Kola w reżyserii Jan 
Sveraka z 1996 roku. Następnego dnia 
grupa wspólnie z dziećmi litewskimi, 
które dojechały z Puńska, wzięła udział 
w warsztatach prowadzonych przez Elż-
bietę Rojek ze Stowarzyszenia Teatralne-
go Chorea, która na stałe współpracuje 
z naszym Uniwersytetem. 

Zajęcia miały charakter muzycz-
no - teatralny. Było to drugie spotkanie 
grupy z Elą, więc na początku powtórzy-
liśmy kilka pieśni. Tym razem Ela na-
uczyła młodzież kilku pieśni polskich, 
cygańskich, bułgarskich, łemkowskich i 
huculskich. W rewanżu młodzi nauczyli 
Elę pieśni litewskich i białoruskich, a ja-
ko niespodziankę pokazali taniec, który 
wymyślili do pieśni, której Ela nauczy-
ła  ich poprzednim razem. Część teatral-
ną stanowiło wprowadzanie ruchu i 

tańca do pieśni a także proste ćwicze-
nia teatralne polegające na ogarnięciu 
przestrzeni, ćwiczenia rozwijające wy-
obraźnię przestrzenną i koordynację ru-
chu a także kilka ćwiczeń 
akrobatycznych. 

Wieczorem dzieci wzięły 
udział w projekcji filmu Płoszcza/Plac 
Kalinowskiego opowiadającego o wy-
darzeniach z okresu wyborów na Biało-
rusi w 2006 roku. 

W niedzielę  zajęcia z tańców 
litewskich poprowadziła Asta Pieczu-
lis, opiekunka grupy z Puńska. Danuta 
Kuroń opowiedziała natomiast młodzie-
ży o patronie naszego Uniwersytetu – 
Janie Józefie Lipskim i jego tekście 
Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. 

Grupa podlaskiej młodzieży 
białoruskiej i litewskiej pracuje na 
wspólnych warsztatach pod nazwą 
Wielkie Księstwo Litewskie od lutego 
2009 roku. Jest to program realizowany 
razem przez Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Uczących się Języ-
ka Białoruskiego AB-BA oraz Funda-
cję Edukacyjną Jacka Kuronia na 
Uniwersytecie Powszechnym w Teremi-
skach.  •

Katarzyna Winiarska

W naszej skrzynce

Po wydaniu listopadowego nu-
meru, w naszej skrzynce e-mailowej poja-
wiła się wiadomość o następującej 
treści: „Szanowne Panie Helena Jędrze-
jewska, Dagmara Widanow. Serdecznie 
Paniom dziękuję za zamieszczenie moich 
wierszyków na stronie pięknie redagowa-
nego Głosy Białowieży (chodzi o artykuł 
Heleny Jędrzejewskiej O żubrze – dla 

dzieci (i nie tylko)- red.). To jest pierw-
sze wyjście tych utworów z tomiku Ryso-
wanie żubra na szerokie pola i bory. 
Gratuluję Naczelnemu Panu Mateuszo-
wi Gutowskiemu i Zespołowi Redakcyjne-
mu, a:                                         

Paniom Helenie i Dagmarze,

kiedy na pewno się rozmarzę,

napiszę wierszyk o komarze,

co w Białowieży, na gitarze

brzdąka, jak tylko przyjdzie marzec

Paniom Helenie i Dagmarze.

Franciszek Kobryńczuk”

Dziękujemy serdecznie za sło-
wa uznania i gratulujemy wspaniałych 
utworów. •

Red.
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Flamenco rozgrzało przedszkole - fotogaleria

Autor zdjęć- Pawł Winiarski
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Żubry w przedszkolu
Spotkanie z Tomaszem Samojlikiem

Spotkanie z autorem książek o przygo-
dach żubrach Pompika, Tomaszem Sa-
mojlikiem, odbyło się w przedszkolu 
w Białowieży 23 listopada. 

Tomasz Samojlik, autor i ilu-
strator książek o Pompiku, a także ko-
miksu pt. Ostatni Żubr na co dzień jest 
pracownikiem naukowym Zakładu Bada-
nia Ssaków PAN w Białowieży. W cza-
sie spotkania z dziećmi, które 
opowiadały o swoich przygodach z róż-
nymi zwierzętami, czytał opowiadania 
z nowych tomików Zapach wiosny i in-
ne historie oraz Letni zmierzch i inne 
opowieści. Było więc o  odkryciu tajem-
nicy gniazda, które spadło na ziemię, o 
tym jak Polinka i Pompik pomogli rodzi-
nie ryjówek we mgle i o tym, jak pozna-
li meszkę i żubrzy na nią sposób.

W ramach cotygodniowego czy-
tania dzieciom w przedszkolu, w tym 
miesiącu czytały dzieciom także mamy 
przedszkolaków. 9 listopada Iwona Lic-
kiewicz, mama Michałka z maluchów, 
nauczycielka biologii w Zespole Szkół 
w Białowieży przyniosła ze sobą zbiór 
bajek dla dzieci pt. Bajeczki na dobra-
noc. Maluchy wysłuchały historii o ma-
łym smoku, którego płacz ukoiła dobra 
wróżka, a starszaki opowiadania Pirat i 
syrenka oraz Przygoda na zakupach. 
Obie grupy przeżywały też bajkę O za-
jączku, co wyruszył w świat. Natomiast 
o tym, jak Plastuś spotkał w ogródku 
krasnoludka i o ich wspólnym obiedzie 
w domu krasnoludka – muchomorze, 
starszym dzieciom czytała 16 listopada 
Paulina Szpakowicz, mama Mateuszka. 
Młodsze dzieci wysłuchały bajki o Ja-
siu i Małgosi oraz o Królewnie Śnieżce. 

Zapraszamy wszystkich do 
wzięcia udziału w akcji czytania. Zgła-
szać można się w przedszkolu lub pod 
numerem telefonu: 609 096 285. 

Rodzicom polecamy wypoży-
czenie z biblioteki przedszkolnej no-
wych książek zakupionych przez nasz 
Uniwersytet: Mały Chopin Michała Ru-
sinka, literaturoznawcy, pisarza i sekreta-
rza Wisławy Szymborskiej, Czarownica 
Nanga. Baśnie afrykańskie kongijskie-

go pisarza, poety i dramaturga  Kamy 
Sywor Kamandy oraz nowych książek 
Tomasza Samojlika: Zapach wiosny i 
inne historie oraz Letni zmierzch i inne 
opowieści. Miłośnikom Pompika pole-
camy stronę internetową www.pom-
pik.pl . 

Wszystkie spotkania odbyły 
się w ramach akcji prowadzonej od ze-
szłego roku, przez Uniwersytet Po-
wszechny im. Jana Józefa Lipskiego w 
Teremiskach - Białowieża Czyta Dzie-
ciom, która od listopada realizowana 
jest w ramach programu Akademia 
Orange. •

Katarzyna Winiarska

Jak policzyć zwierzynę w 
Puszczy Białowieskiej?

Na to tylko z pozoru proste pytanie 
starał się dać rzetelną odpowiedzieć 
uczniom II i III klas 19 listopada 
2009 r., pracownik białowieskiego Za-
kładu Badania Ssaków PAN – To-
masz Borowik. 

Bo jak poznać liczebność zwie-
rząt, które się poruszają i to na tak 
ogromnym, zwartym obszarze leśnym 
jakim jest Puszcza? Dzięki prelekcji Pa-
na Tomasza dowiedzieliśmy się, że me-
todyka w tej materii jest dość rozległa 
– poczynając od liczeń grup odchodów 
na tranzektach, po użytkowanie zdoby-
czy techniki jakimi są kamery termowi-
zyjne. Jak się jednak okazuje w 
warunkach Puszczy Białowieskiej naj-
dokładniejsze wyniki daje metoda tzw. 
„liczeń próbnych”, lecz wymaga zaan-
gażowania w przedsięwzięcie w tym sa-
mym czasie znacznej ilości osób 
(obserwatorów i naganiaczy). Tę prze-
szkoloną już „kadrę” będą stanowili 
podczas tegorocznych liczeń nasi dru-
go- i trzecioklasiści. Prócz możliwości 
aktywnego uczestnictwa w tym intere-
sującym programie badawczym, 
uczniowie obejrzą dostępne tylko dla 
niewielu, niemalże pierwotne ostępy 
Obrębu Ochronnego Orłówka Białowie-
skiego Parku Narodowego. Jak obiecał 

Pan Borowik „do czynów” będzie moż-
na przejść dopiero jak puszczańskie ol-
sy skuje gruba warstwa lodu, więc póki 
co pozostaje nam czekać ma mrozy!

•
Mariusz Tokajuk

Księga Rodowodowa 
Żubrów

Ukazało się najnowsze wydanie Księ-
gi Rodowodowej Żubrów. 

Światowy stan liczebności żu-
brów czystej krwi na dzień 31 grudnia 
2008 wynosi 4032 osobniki. W hodow-
lach zamkniętych żyją 1392 żubry, na-
tomiast w populacjach wolnych i 
półwolnych pozostałe 2640 żubrów. Na 
świecie jest 30 populacji z żubrami na 
wolności w następujących krajach (w 
nawiasach podano liczbę stad wolno-
ściowych w danym kraju): Białoruś 
(7), Litwa (1), Polska (5), Rosja (10), 
Słowacja (1), Ukraina (6). Liczba żu-
brów w populacjach wolnościowych to 
2501 osobników. Populacje półwolne, 
czyli takie gdzie żubry żyją na ogrodzo-
nym obszarze, jednak bez ingerencji 
człowieka, występują w czterech kra-
jach. Są to: Francja, Rosja, Ukraina z 
pojedynczymi populacjami oraz Rumu-
nia, gdzie są dwie populacje półwolne. 
Łącznie w populacjach półwolnych ży-
je 139 żubrów. Puszcza Białowieska 
pozostaje nadal największą ostoją żu-
brów żyjących w stanie wolnym na 
świecie. W polskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej jest 456 żubrów natomiast 
w białoruskiej 364. Łącznie w naszym 
kraju na wolności żyje 948 żubrów 
(36% wszystkich żubrów ze stad wol-
nościowych na świecie) co czyni Pol-
skę prawdziwą żubrową potęgą! Poza 
Puszczą Białowieską w Polsce żubry w 
stanie wolnym występują w Bieszcza-
dach (286 sztuk), w Puszczy Boreckiej 
(79 sztuk), w Puszczy Knyszyńskiej 
(68 sztuk) oraz w Stadzie Zachodniopo-
morskim (59 sztuk).

•
www.bpn.com 
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Pierwsza przegrana Żubra
Porażka z Oczkiem Białystok

25 

W 7 kolejce III ligi piłki siatkowej 
pierwszą porażkę w sezonie poniósł ze-
spól LUKS TL Żubr Białowieża. Do-
tychczasowego lidera pokonała 
drużyna UKS Oczko Białystok. 

Mateusz Gutowski, I trener: 
„Nie będę tej porażki usprawiedliwiał 
ogromnymi brakami w składzie, bo po to 
trenuje nas 15, żeby właśnie w takich mo-
mentach było kim zastąpić nieobecnych. 
Nie mogę mieć także pretensji do zmienni-
ków, bo wielu z nich zagrało w tym spo-
tkaniu na zupełnie nowych dla siebie 
pozycjach i po prostu zabrakło im ogra-
nia. Nie będę jednak ukrywał swojego 
rozżalenia odnośnie zachowania gospo-
darzy, dla których problemem było prze-
suniecie meczu choćby o godzinę ( z 12 
na 13), przez co przystąpiliśmy do niego 
np. bez 4 przyjmujących. Jest to 3 sezon 
naszego zespołu w III lidze i pierwszy 
raz spotkałem się z jakimkolwiek bra-
kiem dobrej woli u przeciwników. Ow-
szem mieli to tego prawo, ale nie wydaje 
mi się to zgodne z duchem sportowej ry-
walizacji i w znaczący sposób umniejsza 
ich zwycięstwo. Myślę, że sami siatkarze 
z Białegostoku woleliby sprawdzić się z 
naszym pierwszym składem, a wygrana z 
nim sprawiłaby im dużo większą radość. 
Jak przykład wybitnie sportowego zacho-
wania mogę podać Biebrzę Lipsk – w 
końcu jednego z naszych najgroźniej-
szych  rywali – którzy zawsze gdy gramy 
u nich starają się nam iść na rękę i usta-
lić jakąś kompromisową godzinę rozegra-
nia meczu. Zresztą podobnie jest z 
większością drużyn. Już kilka dni przed 
meczem w wysłaliśmy odpowiednie pi-
smo do Podlaskiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Siatkowej, a konkretnie 
przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscy-
pliny, odnośnie tej sytuacji. Także inne 
kluby zgłaszały nam podobne problemy. 
Na razie czekamy na odpowiedź, ale je-
śli będzie ona negatywna zastanowimy 
się czy ma sens zgłaszanie się w kolej-
nym sezonie. Większość naszego składu, 
a także innych czołowych drużyn w III li-
dze stanowią studenci i ludzie pracujący 
zawodowo (a nie zawodowcy czy ucznio-
wie). Utrudnianie im udziału w me-

czach, poprzez ustalenie specjalnie 
wczesnych godzin jest moim zdaniem 
nie na miejscu i jakoś trzeba ten pro-
blem rozwiązać. Chyba, że chcemy obni-
żyć poziom tych rozgrywek. Z porażki 
nie będę robił tragedii. Traktuje ją w ka-
tegorii wpadki. Mam nadzieję, że tylko 
zmobilizuje ona moich siatkarzy to cięż-
szej pracy na treningach. Przed nami ko-
lejny mecz i w nim spróbujemy się 
odegrać”. 

UKS Oczko Białystok – LUKS TL Żubr 
Białowieża 3-1 (16:25, 25:22, 25:18, 
25:23) 

Żubr: M. Gutowski, Małachowski, An-
drosiuk, Szykuła, Ochryciuk, Biendar 
oraz Gabiec (Libero), Chilecki, Lew-
czuk, Orzechowski, Rubiel. Trenerzy: 
M. Gutowski, W. Gutowski. •

Mateusz Gutowski

UKS Olimpijczyk Białowie-
ża wiceliderem w kadetach

 
Do rozgrywek o mistrzostwo woj. pod-
laskiego kadetów przystąpiły drużyny 
MUKS Stoczek, 45 Białystok, UKS Li-
bero Hajnówka, UKS Oczko Biały-
stok, UKS Grajewo i UKS 
Olimpijczyk Białowieża. 

Od zwycięstwa 3:0 w Białym-
stoku rozpoczęli sezon siatkarze UKS 
Olimpijczyk. Po bardzo dobrym spotka-
niu zawodnicy UKS mogli cieszyć się z 
pierwszych punktów, które mogą być 
bardzo ważne w tym sezonie, gdyż po-
ziom rozgrywek ciągle rośnie. 

W kolejnym spotykaniu z nie-
kwestionowanymi faworytami z UKS 
Oczko Białystok było bardzo blisko sen-
sacji. W pierwszym secie nasi chłopcy 
prowadzili już  23:19….,  to sztuka prze-
grać seta, ale siatkówka jest piękna i nie-
przewidywalna. Przegraliśmy 23:25! I 
całe spotkanie 0:3 (23, 21, 27). Był to 
jednak bardzo dobry mecz. W Oczku 
grają wyselekcjonowani zawodnicy bia-
łostockich klubów. Nasi zawodnicy po-
kazali, że posiadają duże umiejętności i 

postarają się udowodnić to w rewanżu. 
Trzeci mecz rozegraliśmy w 

Hajnówce z tutejszym UKS Libero bez 
sześciu zawodników - choroba. Było 
bardzo nerwowo, ale na wysokości za-
dania stanęli zmiennicy. Po dwóch wy-
granych setach nastąpił kryzys i seta 
przegraliśmy do 19. Na szczęście szyb-
ko wróciliśmy do gry i uporaliśmy się 
w czwartej partii wygrywając spotka-
nie 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:20). Je-
steśmy na drugim miejscu w tabeli 
(terminarz rozgrywek znajdą Państwo 
na www.pozps.bialystok.pl ).

•
Jarosław Kutikow

Zwycięstwo w Sokólce

W meczu 8 kolejki III ligi rozegra-
nym 29 listopada, LUKS TL Żubr 
Białowieża zwyciężył na wyjeździe z 
UKS Mikolo Sokółka 3-0. 

UKS Mikolo Sokółka – LUKS TL 
Żubr Białowieża 0-3 (19:25, 21:25, 
17:25) 

Mikolo: Czarniecki, Grzybek, Czajka, 
Zaniewski, Tomaszewski, Lenkiewicz 
oraz Todryk (libero), Markowski (libe-
ro), Rećko, Stefanowicz, Wysocki. Tre-
ner: W. Zajkowski. 
Żubr: Androsiuk, Małachowski, Ja-
niel, Szykuła, Ochryciuk, Zawiślak 
oraz Bokuniewicz (libero), Chilecki, 
Lewczuk, Furmanek, Biendar. Trene-
rzy: M. Gutowski, W. Gutowski.

•
Szybki mecz z Kolnem

LUKS TL Żubr Białowieża –  KOKiS 
Kolno 3-0 (25:14, 25:11, 25:15) 

Żubr: Androsiuk, Małachowski, Boku-
niewicz, Rubiel, Zawiślak, Furmanek 
oraz Gabiec (libero), Chilecki, Janiel, 
Biendar, Lewczuk, Ochryciuk. Trene-
rzy: M. Gutowski, W. Gutowski. 

•
M.G
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Bogaty Turniej Niepodległości
Grała białowieska młodzież

Dzięki tak dużej grupie sponsorów 
Siatkarski Turniej Niepodległości w 
Białowieży można uznać za najbogat-
szy w nagrody w tym roku. 

Na otwarcie turnieju przybył 
największy przyjaciel sportu i siatkówki 
w Białowieży - Wojciech Niedzielski, 
który wspólnie z organizatorami otwo-
rzył II Turniej Niepodległości Kadetów. 
Po całodziennych zmaganiach na bo-
isku blisko 80-osobowa grupa zawodni-
ków bez większych urazów dotrwała do 
punktu kulminacyjnego turnieju - zakoń-
czenia. Spośród 6-ciu startujących dru-
żyn, każdy z zawodników wyszedł z 
sali z uśmiechem na ustach – to dzięki 
otrzymanym nagrodom na zakończenie 
turnieju. Było wiele wyróżnień  i na-
gród indywidualnych. Ponadto wszyscy 
startujący otrzymali reklamówkę  z pre-
zentami – to dzięki sponsorom, którym 
należą się szczególne podziękowania. 
Okazałe puchary, statuetki oraz pamiąt-
kowe medale dla wszystkich uczestni-
ków turnieju oraz nagrody MVP, dały 
wiele radości i satysfakcji po trudach ca-
łodziennych zmagań  na boisku. Zakoń-
czenie turnieju stało się podniosłą 
chwilą, na którą z przyjemnością czeka-
ła prawie 80 osobowa grupa zawodni-
ków z kibicami. Dekoracji drużyn 
dokonał przybyły na zakończenie turnie-
ju Wójt Gminy Białowieża Waldemar Al-
bert Litwinowicz, członek Zarządu 
UKS Olimpijczyk Białowieża - Jerzy 
Chilecki oraz organizatorzy. Dziękuje-
my sponsorom, którzy zaszczycili tur-
niej swoją obecnością  oraz Dyrekcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w oso-
bach dyrektora Krzysztofa Petruka oraz 
wicedyrektor Haliny Szerszunowicz za 
pomoc w organizacji tak dużego przed-
sięwzięcia.   

Turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie. Każda z drużyn zaprezentowa-

ła maksimum swoich umiejętności. 
Świadczą o tym wyniki poszczególnych 
setów i meczy. Zawodnicy walczyli o 
każdą piłkę często ulegając drobnym 
stłuczeniom i otarciom. Było wiele emo-
cji i sportowej walki. Drużyna z Biało-
wieży wystąpiła  podzielona na UKS 
(rocznik 93) oraz uczniów PG (rocznik 
94). Pomimo podziałów zawodnicy PG 
Białowieża wyszli obronną ręką z grupy 
i w finale pokonali MUKS Stoczek 45 
Białystok 2:0.
Kolejność końcowa: 
1. PG Białowieża 
2. MUKS Stoczek Białystok 
3. ZSS Supraśl   
4. UKS Libero Hajnówka 
5. UKS Olimpijczyk Białowieża 
6. PG 2 Bielsk Podlaski
MVP 
Kalinowski Szymon - PG Białowieża   
Złotnik Łukasz - MUKS Stoczek Biały-
stok 
Korzeniewski Sławomir - ZSS Supraśl 
Najlepsi zawodnicy; 
Kuryło Grzegorz - PG Białowieża   
Czykier Kacper - MUKS Stoczek Biały-
stok 
Matowicki Patryk - ZSS Supraśl   
Ojdana Dominik - UKS Libero Hajnów-
ka 
Bugwin Tomasz - UKS Olimpijczyk Bia-
łowieża 
Mantiuk Piotr - PG 2 Bielsk Podlaski
Organizatorzy: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biało-
wieży 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpij-
czyk” w Białowieży
Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzię-

ki którym nasz turniej mógł się odbyć 

(pełna lista sponsorów na www.bialowie-

za.pl ). •
Jarosław Kutikow

Chłopcy SP Białowieża 
wicemistrzami 

grupy południowej

Dnia 20.11.2009 w Bielsku Podlaskim 
rozegrano turniej  półfinałowy w pił-
ce siatkowej szkół podstawowych.  

W półfinale grupy południowej 
zagraliśmy z Bielskiem, Mońkami, Kle-
osinem. Już w drugim spotkaniu nasza 
młodzież trafiła na dobrze dysponowa-
nych zawodników z Bielska Podlaskie-
go. Po emocjonującym spotkaniu 
przegraliśmy 0:2. Po zwycięstwie nad 
Kleosinem do awansu potrzebowaliśmy 
zwycięstwa nad Mońkami i cel osiągnę-
liśmy wygrywając 2:0. Awans do finału 
stał się faktem. •

Zwycięski finał 

Białowiescy Gimnazjaliści po raz ko-
lejny w tym sezonie udowodnili, że bę-
dą walczyć o najwyższe cele w 
województwie. 

W finale grupy południowej 
3.12.09 w Białowieży pokonali kolejno 
SG Supraśl  2:0 oraz PG Nr 2 Bielsk 
Podlaski 2:1. W meczu o pierwsze miej-
sce z Bielskiem pechowo przegrali 
pierwszego seta, aby w drugim pokazać 
swoje możliwości i wygrać 25:7! W se-
cie trzecim kontrolując spotkanie wy-
grali do 12. Są już w ćwierćfinale 
Gimnazjady Województwa Podlaskiego 
w piłce siatkowej, które odbędą się w 
marcu w Białowieży.  Kolejność końco-
wa: 1. PG Białowieża - awans, 2. PGNr 
2 Bielsk Podlaski – awans, 3. PG Nr 1 
Siemiatycze, 4. SG Supraśl. •

J.K


