
Temat miesiąca: Czy kochamy las?

Pytanie to może brzmi trochę przewrotnie, bo 
przecież każdy z nas lubi przebywać lesie, a to z racji 
swojej pracy lub zainteresowań, albo po prostu dla 
czystej przyjemności pooddychania świeżym 
powietrzem. Czy jednak tak do końca pytanie to jest 
bezzasadne?

Więcej przeczytają Państwo na stronie 10-11. 
Życzymy miłej lektury.

Pełnych ciepła, spokoju i 
radości Świąt Bożego 

Narodzenia oraz 
pomyślności i sukcesów w 
Nowym 2011 Roku życzą
Wójt Gminy Białowieża
Rada Gminy Białowieża

oraz pracownicy



W numerze:
Informacje:
- Zwycięstwo Alberta 
Litwinowicza s. 3.
- Włodzimierz Wołkowycki 
nowym przewodniczącym s. 
3 - 4.
- Profilaktyka 
przeciwpożarowa s. 4 - 5.

Turystyka:
- Wymarzona podróż do 
Rwandy s. 5 - 6.

Opinie:
- Przemysł, który nie dymi s. 
7 - 9.
- Po wyborach... s. 9.

Temat miesiąca:
- Czy kochamy las? s. 10 - 
11.

Kultura i nauka:
- Starzy znajomi s. 12.
- Chrzest Poteelki s. 12.
- Hubertus 2010 w ZSL w 
Białowieży s. 13.
- Wariacje w Białowieży s. 
13.
- Przełamujemy bariery s. 14.
- SzaZa w Białowieży s. 14.
- Znów bębny! s. 14.
- Mazurki na Andrzejki. 15.
- Pożegnanie pani Czesi s. 
15.
- Andrzejki w Białowieskim 
Ośrodku Kultury s. 15.
- Warsztaty świąteczne s. 15.
- Dotacja dla parafii w 
Białowieży s. 15.
- Działamy aktywnie s. 16.

Sport:
- Pierwsza porażka Żubra s. 
17.
- Żubr wygrywa z Mońkami 
s. 17.
- Zła passa trwa s. 17.
- Zwycięstwo w Kolnie s. 18.
- Grajewo pokonane s. 18.

Drodzy Czytelnicy
Zbliża się koniec roku. Jak wiadomo jest to czas podsumowań i refleksji. 

Korzystając z okazji chciałbym podziękować współpracownikom miesięcznika za 
trud i ciężką pracę, którą włożyli w jego tworzenie. Bez nich nie byłoby szans, aby 
„Głos Białowieży” mógł powstać. Mam nadzieję, że także w przyszłym roku ta 
współpraca będzie równie owocna. Chciałbym także przeprosić wszystkich Czytel-
ników za niedociągnięcia, które pojawiły się w naszym czasopiśmie w ciągu ostat-
niego roku. Oczywiście cały czas dążymy, aby „Głos Białowieży” miał jak 
najlepszą jakość.

Serdecznie dziękuje Pani Helenie Dulko za piękny list z życzeniami, który 
przysłała do naszej redakcji.

Wszystkich Czytelników wersji internetowej chciałbym przeprosić za brak 
zdjęć w numerze grudniowym. Niestety sprzęt na którym składany jest „Głos Biało-
wieży”, uległ awarii i nie było możliwe ich zamieszczenie.

Wszystkim Czytelnikom, w imieniu swoim i redakcji, życzę radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku. Oby był jeszcze 
lepszy niż ten, który powoli się już kończy.

Z poważaniem
Mateusz Gutowski

Podziękowanie
Serdecznie dziękuje za zaufanie jakim obdarzyliście mnie Państwo – 

wyborcy, oddając głos na mnie, kandydującej do Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Liczba głosów  nie była wystarczająca do uzyskania mandatu, ale 
cieszę się, że otrzymałam tak duże poparcie od mieszkańców Gminy Białowieża.  

Miłe słowa, które słyszałam od Państwa są zachętą do dalszych działań na 
rzecz nas wszystkich.

Przekazuję również Państwu   najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2011.

Z poważaniem
Anna Kulbacka  
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Za nami wybory samorządowe. Nad-
szedł, więc czas pierwszych podsumo-
wań.

W gminie Białowieża zdecy-
dowane zwycięstwo odniósł dotychcza-
sowy wójt Albert Litwinowicz. 
Zapewnił on sobie wygraną już w pierw-
szej turze, osiągając dużą przewagę nad 
resztą kontrkandydatów.
- Nie spodziewałem się takiego wyniku 
– komentuje dla „Głosu Białowieży” no-
wo wybrany wójt – myślałem, że należy 
się spodziewać drugiej tury. Świadczy 
to o dużym zaufaniu mieszkańców Biało-
wieży, do mnie i moich radnych. Chciał-
bym za nie podziękować. 

Komitet Wyborczy Alberta Li-
twinowicza zdobył także czternaście na 
piętnaście miejsc w radzie gminy. Taka 
sytuacja nie miała jeszcze miejsca w hi-
storii białowieskich wyborów.

- Ogólnie kampania nie była zła – konty-
nuuje podsumowanie wójt – niesmak po-
został jedynie po liście wydanym przez 
część radnych, a także jednego z kandy-
datów na wójta, w ostatnim tygodniu 
kampanii wyborczej. Zawierał on mię-
dzy innymi kłamstwa dotyczące mojej 
osoby. Nie pamiętam jeszcze czegoś ta-
kiego, jeśli chodzi o Białowieżę. Myślę, 
że to nauczka dla nas wszystkich.

Ciekawie ułożyły się wyniki w 
wyborach do rady powiatu hajnowskie-
go. Najwięcej mandatów zdobyła Koali-
cja Wyborcza – Ziemia Hajnowska. 
Udało się jej wprowadzić do rady dzie-
więciu kandydatów. Pozostałe miejsca 
rozdzieliły między siebie PSL, PO i 
PiS. Z tej trójki najwięcej miejsc zdoby-
ło Polskie Stronnictwo Ludowe, które 
ma pięć mandatów. Platforma Obywatel-
ska wprowadziła do rady dwóch kandy-
datów, natomiast Prawo i 

Sprawiedliwość jednego.
- Nasza formacja jest zadowolona z wy-
ników wyborów – komentuje dla „Gło-
su Białowieży” Włodzimierz 
Pietroczuk, starosta poprzedniej kaden-
cji, wybrany na radnego także w tych 
wyborach – udało nam się wygrać w 
mieście, gdzie mamy swojego burmi-
strza, a także większość w radzie mia-
sta. Dobry wynik zanotowaliśmy też w 
powiecie, gdzie również mamy więk-
szość.  Zobaczymy jakie będą dalsze 
rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że na 
nasz wyniki złożyła się dobra kampa-
nia, a także duże zaufanie, jakim darzą 
naszych kandydatów wyborcy. Warto 
zauważyć, że wielu z nich było radny-
mi także poprzednich kadencji- podsu-
mowuje starosta. •

Mateusz Gutowski

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Zwycięstwo Alberta Litwinowicza

I SESJA RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

Włodzimierz Wołkowycki nowym przewodniczącym
Białowiescy radni byli w swoich poglą-
dach jednogłośni. Przez najbliższe 
cztery lata radą będzie kierował Wło-
dzimierz Wołkowycki. W środę pierw-
szego grudnia,  odbyła się I sesja 
Rady Gminy Białowieża. Najważniej-
szym wydarzeniem, które miało na 
niej miejsce, były wybory przewodni-
czącego oraz wiceprzewodniczącego 
rady gminy w kadencji 2010-2014.

Nowo wybrani radni zdecydo-
wali, że przewodniczący będzie Włodzi-
mierz Wołkowycki, a jego zastępcą 
Jerzy Droń. 
– Wybory ułożyły się dla nas bardzo do-
brze – skomentował Włodzimierz 
Woł¬kowycki. – Cieszę się, że mieszkań-
cy Białowieży okazali nam takie zaufa-
nie, ale też oczekiwania wobec nas są 
ogromne. Nie wiem czy na wszystkie na-
sze pomysły wystarczy pieniędzy. Priory-
tetem jest dokończenie kanalizacji wsi 
puszczańskich, rozpoczęcie kanalizacji 
ulicy Wojciechówka i remont ulicy Spor-

towej. Ważne jest też uporządkowanie 
spraw związanych z Naturą 2000 oraz za-
gospodarowaniem przestrzennym gmi-
ny. 

Obecna rada znacznie różni się 
od poprzedniej. Pozostali w niej: Włodzi-
mierz Wołkowycki, Jerzy Droń, Jerzy 
Dowbysz, Wojciech Gutowski, Bożena 
Ptaszyńska (wszyscy KW Alberta Litwi-
nowicza), Krzysztof Zamojski (KW 
Czas Białowieży). 

Wśród nowych twarzy zobaczy-
my: Sebastiana Bajko, Ignacego Glada, 
Adama Grzelaka, Wojciecha Małachow-
skiego, Zygmunta Niemcunowicza, Eu-
geniusza Super¬sona, Mirosława 
Supersona, Tomasza Werkowskiego, Ja-
nusza Szpakowicza. Wszyscy reprezentu-
ją komitet wójta Litwinowicza.

Na sesji rozdzielono również 
składy poszczególnych komisji. W ka-
dencji 2010-2014 będą one wyglądały 
następująco: 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bia-
łowieża:

- Mirosław Superson – Przewodniczący 
Komisji.
- Zygmunt Marian Niemcunowicz – 
członek.
- Janusz Szpakowicz – członek.
- Krzysztof Zamojski – członek.
Komisja Planowania, Gospodarki Fi-
nansowej i Komunalnej Rady Gminy 
Białowieża:
- Jerzy Droń – Przewodniczący Komisji.
- Ignacy Glad – członek.
- Wojciech Gutowski – członek.
- Bożena Ptaszyńska – członek.
- Eugeniusz Superson – członek.
- Włodzimierz Wołkowycki – członek.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Pu-
blicznego Rady Gminy Białowieża:
- Wojciech Małachowski – Przewodni-
czący Komisji.
- Sebastian Bajko – członek.
- Wojciech Gutowski – członek.
- Adam Grzelak – członek.
- Bożena Ptaszyńska – członek.
- Krzysztof Zamojski – członek.
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Komisja Ochrony Środowiska, Tury-
styki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy 
Białowieża:
- Eugeniusz Superson – Przewodniczą-
cy Komisji.
- Sebastian Bajko – członek.
- Jerzy Dowbysz – członek.
- Ignacy Glad – członek.
- Wojciech Małachowski – członek.
- Tomasz Stanisław Werkowski – czło-
nek.

Niech podsumowaniem wybo-
rów oraz wyznaczeniem kierunku działa-
nia nowej Rady będą słowa 
wypowiedziane przez Radnego Pana Je-
rzego Dronia podczas I sesji Rady Gmi-
ny: ,,Zostaliśmy wybrani przez 

mieszkańców naszej Gminy, przez na-

szych sąsiadów, przyjaciół. Zdajemy so-

bie sprawę z tego, że wyborcy oczekują 

od nas aktywnego i pozytywnego działa-

nia na rzecz tych, którzy nas wybrali. 

Kandydaci do Rady Gminy Białowież 

startowali z różnych list, ale nasi miesz-

kańcy doceniając pracę i osiągnięcia 

wójta ubiegłej kadencji Alberta Litwino-

wicza zaufali w ponad 93% kandydatom 

z listy 11. Tak wysokie zwycięstwo Komi-

tetu Wyborczego może cieszyć, ale jedno-

cześnie nakłada na radnych ogromną 

odpowiedzialność. Niejednokrotnie usły-

szymy, zaufaliśmy wam, teraz czekamy 

na pozytywne działanie. W tym miejscu 

należy się gorące podziękowania wybor-

com, którzy wzięli udział w wyborach i 

oddali swój głos na osoby, które uważa-

li za najlepsze. Szanowna Pani i Pano-

wie Radni, Szanowni Państwo, aby 

dobrze funkcjonowała nasza Gmina, 

aby mądre i właściwe były podejmowa-

ne działania niezbędna jest konstruktyw-

na współpraca rady i wójta. Wskazana 

jest współpraca z instytucjami, które ma-

ją swoje siedziby w Białowieży. Przez 

żadną z tych instytucji rada i wójt nie 

mogą być stawiani w sytuacji faktów do-

konanych. Taka postawa do niczego nie 

prowadzi. Cieszymy się, że Puszcza Bia-

łowieska została doceniona u nas w kra-

ju i nie tylko, że ten unikalny kompleks 

leśny jest szczególny w skali europej-

skiej. Mieszkańcy Białowieży są za 

ochroną Puszczy i pragną, aby piękne 

świerki, sosny, dęby, klony, lipy i inne 

drzewa cieszyły nas wszystkich swoją 

piękną zielenią. To najwłaściwszy i naj-

piękniejszy kolor drzew. A o to powinny 

zadbać kompetentne służby leśne. Pani 

i Panowie Radni, Szanowni Państwo, 

życzę aby pod koniec kadencji nasi wy-

borcy mogli powiedzieć, że to był wła-

ściwy wybór, to byli radni na których 

nie zawiedliśmy się”. •
Mateusz Gutowski

OBRONA CYWILNA

Profilaktyka przeciwpożarowa
Zabezpieczenie budynków mieszkal-
nych przeciw zdarzeniom pożarowym 
polega na wykonaniu następujących 
czynności:
a. usunięciu wszystkich zbędnych mate-
riałów łatwopalnych, 
b. wszystkich zabezpieczeniu budyn-
ków w podręczne środki gaśnicze oraz 
podręczny sprzęt gaśniczy,
c. oszkleniu wszystkich otworów okien-
nych na strychach, w piwnicach i klat-
kach schodowych itp.: ( zapobiega 
przedostaniu się iskier, a tym samym roz-
przestrzenianiu się ognia),
d. utrzymaniu w odpowiednim stanie do-
jazdów i punktów czerpania wody,
e. kontrolowaniu instalacji elektrycznej,
f. zachowaniu ostrożności podczas korzy-
stania z pieców węglowych,
g. zapoznanie się ze sposobami likwida-
cji zarodków pożarów,
h. w okolicach włazów z klatek schodo-
wych na strychy i ze strychów na dachy, 
powinny być zainstalowane mocne, wy-
godne drabinki.

Na okna i drzwi oraz na klat-
kach schodowych i przejściach między 
nimi i wyjściach na dachu – nie zakła-
dać krat. Kraty znacznie utrudniają ewa-
kuację podczas pożaru oraz wydłużają 

czas oczekiwania na pomoc strażaków. 
W obawie przed złodziejami zasadnym 
jest montowanie kraty z możliwością 
otworzenia jej od wewnątrz. Klucz nale-
ży zostawiać w miejscu znanym wszyst-
kim domownikom. Należy pamiętać, iż 
może to być jedyna droga ewakuacji. Ko-
rytarzy i dojść do mieszkań nie należy 
zastawiać sprzętami, gdyż w ten sposób 
utrudnia się drogę ewakuacji a przede 
wszystkim dojście ratownikom.  

W ramach profilaktyki przeciwpożaro-
wej przy eksploatacji urządzeń energe-
tycznych:
a. nie należy stosować bezpieczników o 
większej mocy, niż wskazane, nie „wato-
wać” bezpieczników topikowych,
b. używać tylko tyle odbiorników prądu 
elektrycznego, na ile jest obliczona moc 
instalacji elektrycznej; ( nadmierne ob-
ciążanie instalacji spowoduje przegrza-
nie się przewodów, wypalanie styków w 
gniazdkach i puszkach rozgałęzionych,
c. nie należy również ustawiać sprzętu te-
lewizyjnego i radiowego na nie wentylo-
wanych  regałach, na półkach 
obłożonych książkami i innymi materia-
łami palnymi, ponieważ powolne i długo-
trwałe nagrzewanie zakurzonych 

przedmiotów może się stać przyczyną 
pożaru,
d. nie eksploatować uszkodzonych urzą-
dzeń elektrycznych,
e. nie podłączać odbiorników energii 
poprzez stosowanie prowizorek oraz 
przedłużaczy elektrycznych,
f. nie ustawiać elektrycznych urządzeń 
grzewczych w pobliżu materiałów pal-
nych ( mebli, firanek itp.).  

W ramach profilaktyki przeciwpoża-
rowej przy eksploatacji urządzeń ga-
zowych: 
a. nie wskazane jest przechowywać w 
mieszkaniu  więcej niż dwie butle gazo-
we o ładunku  nie przekraczającym 11 
kg ( nie podłączonych do urządzeń ga-
zowych),
b. nie przechowywać butli gazowych w 
pomieszczeniach poniżej poziomu tere-
nu (piwnicach, klatkach schodowych). 
Gaz propan-butan jest cięższy od powie-
trza i w przypadku zalegania grozi wy-
buchem,
c. pod żadnym pozorem nie zatykać 
przewodów wentylacyjnych, ponieważ 
w przypadku braku odpowiedniej ilości 
powietrza gaz nie ulega całkowitemu 
spalaniu, w związku z czym powstaje 
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niewyczuwalny tlenek węgla i można 
ulec zatruciu,
d. okresowo zlecać czyszczenie kana-
łów wentylacyjnych i kominowych; za-
niedbanie tych czynności często bywa 
przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem 
węgla, szczególnie w czasie kąpieli w ła-
zienkach wyposażonych w piece gazo-
we,
e. nie należy ogrzewać mieszkania kuch-
nia gazową, gdyż takie praktyki często 
się kończą poważnymi zatruciami,
f. nie ustawiać urządzeń grzewczych w 
pobliżu materiałów palnych (mebli, fira-
nek itp.).

Nieostrożność i niezachowanie elemen-
tarnych zasad bezpieczeństwa pożaro-
wego to przyczyny powstania 
większości pożarów, dlatego należy:   
a. dbać, aby dzieci nie miały dostępu do 
ognia otwartego, materiałów pirotech-
nicznych oraz urządzeń elektrycznych. 
Nigdy nie pozostawiać małoletnich dzie-
ci bez opieki,
b. nie spalać śmieci w śmietnikach,
c. nie zaprószać ognia w zsypie na śmie-
ci,
d. nie palić papierosów w łóżku lub fote-

lu przed zaśnięciem,
e. nie zapalać świec stojących pod półka-
mi lub lamp z abażurem przylegającym 
bezpośrednio do palnych mebli. Nagrze-
wanie może trwać wiele godzin, aż do 
momentu zapalenia,
f. nie pozostawiać włączonej kuchenki 
gazowej bez dozoru. Kipiąca woda z 
garnka może doprowadzić do wybuchu 
zgaszonego, ulatniającego się gazu,
g. należy posiadać gaśnicę proszkową o 
wadze minimum 2 kg, którą w razie ko-
nieczności będzie można ugasić pożar 
w zarodku. Gaśnica proszkową można 
gasić palące się urządzenia elektryczne 
będące pod napięciem. 
h. w przypadku konieczności wyjazdu z 
domu na dłuższy czas musimy pamiętać 
o wyłączeniu zasilania prądem elektrycz-
nym oraz zakręcić zawór wody. Sąsia-
dom pozostawiamy informację, gdzie 
będziemy przebywać. W przypadku po-
siadania butli gazowej należy dokładnie 
zakręcić zawór. 

W sytuacji gdy powstanie pożar:   
a. zadzwonić pod numer straży pożarnej 
( 998),
b. o ile jest to możliwe należy w zarod-

ku ugasić pożar przy pomocy posiada-
nych środków (gaśnica, woda), 
pamiętając o bezpieczeństwie własnym 
i innych osób,
c. do gaszenia urządzeń elektrycznych 
nigdy nie należy używać wody,
d. w miarę możliwości o powstałym za-
grożeniu powiadomić sąsiadów,
e. w sytuacji gdy nie ma możliwości 
wydostania się z mieszkania, należy 
przejść do pomieszczeń znajdujących 
się najdalej zarzewia i krzykiem wzy-
wać pomocy,
f. koniecznie należy pamiętać o odłącze-
niu dopływu energii elektrycznej (wyłą-
czyć bezpieczniki). 

W sytuacji gdy poczujemy gaz:
a. pod żadnym pozorem nie zapalać 
światła, żadnych urządzeń elektrycz-
nych, nie używać zapalniczek i zapałek,
b. otworzyć okna w całym mieszkaniu, 
powodując wywiew gazu, zmniejszając 
w ten sposób jego stężenie,
c. sprawdzić czy da się dokręcić zawór 
butli gazowej.     •

Barbara Szuma

BIAŁOWIEŻANIE PODRÓŻUJĄ

Wymarzona podróż do Rwandy
Marzenia podobno się spełnia-
ją… A ja od 8 lat marzyłam o 
tym, aby pojechać do Rwandy. 
Rwanda jest małym (wielkości 
jednego polskiego wojewódz-
twa), ale pięknym krajem w 
Afryce Środkowej. Szesnaście 
lat temu rozegrała się tam 
straszliwa wojna ludobójcza, 
po której zostały tysiące sierot. 
Polscy misjonarze pallotyni, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
tych dzieci, od wielu lat prowa-
dzą akcję Adopcja Serca, która 
polega na finansowym i emocjo-
nalnym wsparciu konkretnej 
afrykańskiej sieroty przez euro-
pejską rodzinę. Osiem lat temu 
moi rodzice zaopiekowali się ta-
ką sierotą i od tamtej pory jed-
nym z moich największych 
marzeń było to, aby pojechać 
do Rwandy i spotkać się z moją 

„młodszą siostrą”. Marzyłam, śni-
łam, planowałam i przygotowywałam 
się do tego wyjazdu.

Wobec tego, kiedy tylko po-
jawiła się taka możliwość (pallotyni zor-
ganizowali w listopadzie tego roku 
wyjazd do Rwandy dla chętnych osób, 
zaangażowanych w Adopcję Serca) – 
nie zastanawiałam się ani chwili! Poje-
chałam odwiedzić siostrę i zobaczyć je-
den z najpiękniejszych krajów Afryki, a 
może i świata.

Rwanda nazywana jest Krajem 
Tysiąca Wzgórz. Rzeczywiście – krajo-
brazy są tam niezwykle malownicze. 
Wbrew moim wyobrażeniom o pustyn-
nych, żółtawych odcieniach Afryki, 
Rwanda okazała się bardzo zielona! Ob-
jeżdżaliśmy ten kraj busem, klucząc 
między porośniętymi bananowcami 
wzgórzami, zatrzymując się nad liczny-
mi jeziorami, podziwiając wznoszące 
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się majestatycznie masywy wygasłych 
wulkanów. Ze względu na bliskość rów-
nika, dzień trwa tam zawsze 12 godzin 
– słońce wschodzi o 6 rano i zachodzi o 
6 wieczorem, witane i żegnane codzien-
nym, głośnym świergotem ptaków. 

Pod względem przyrodniczym 
największe wrażenie zrobił na mnie 
Park Narodowy Akagera – obszar poro-
śnięty sawanną, zamieszkany przez 
wspaniałe i niezwykłe zwierzęta. Pierw-
szy raz w życiu widziałam sawannę i by-
łam zachwycona! Okazała się być o 
wiele piękniejsza, niż to wygląda w tele-
wizji. Zielona równina porośnięta bu-
szem i rzadko rosnącymi drzewami. 
Niektóre były najbardziej niezwykłymi 
drzewami, jakie widziałam w życiu – 
przypominały ogromne kaktusy, miały 
jednak pień i gałęzie jak normalne, duże 
drzewa. Największą atrakcją na sawan-
nie są jednak zwierzęta. Ze względu na 
otwarte przestrzenie dobrze je widać – 
sprawia to wrażenie, że gdzie się nie 
spojrzy, napotyka się wzrokiem na gro-
mady zwierząt. Widzieliśmy kilka gatun-
ków antylop, bawoły afrykańskie, 
guźce, zebry, pawiany, żyrafy, a pod-
czas postoju nad jeziorami także mnó-
stwo wylegujących się na płyciźnie 
krokodyli i hipopotamów!

Poza oczywistymi walorami 
przyrodniczymi Rwandy, zwracałam 
uwagę również na miejscową kulturę. 
Kolorowe stroje kobiet przyciągały 
wzrok, podobnie jak ciekawe obyczaje 
afrykańskiej ludności. Spotykaliśmy lu-

dzi uprawiających maniok i banany, pra-
cujących w polu motyką; ludzi 
niosących towary na targ – niezależnie 
od wielkości i wagi towarów, w Rwan-
dzie wszystko nosi się na głowie, nawet 
damską torebkę! Natomiast małe dzieci 
kobiety noszą na plecach, w chuście, 
dzięki czemu ręce mają zawsze wolne, a 
dzieci są spokojne i grzeczne, przyklejo-
ne do matczynych pleców, ukołysane bi-
ciem jej serca. 
Byłby to zaiste sielankowy obraz Rwan-
dy, gdyby nie wszechobecna, niewyobra-
żalna dla Europejczyka bieda, 
spotęgowana jeszcze przez niedawną 
krwawą wojnę. Wieloosobowe rodziny 
mieszkają w maleńkich glinianych le-
piankach, bez prądu i wody. Cały ich do-
bytek to koza oraz równie małe jak 
lepianka poletko, zasiane maniokiem, ba-
nanami, ziemniakami lub fasolą. Kuch-
nia w lepiance się nie mieści, więc 
trzeba gotować na zewnątrz, na ogni-
sku, w glinianym garnku. Zresztą, nie 
za wiele można ugotować, nie mając pie-
niędzy, jedzenie jest więc bardzo mono-
tonne (papka z manioku) a posiłek je się 
raz dziennie, wieczorem. Pomimo ubó-
stwa jednak obejścia domów są czyste, 
zadbane. Ludzie mili, serdeczni i – co 
chyba typowe dla mieszkańców Afryki 
– niezwykle muzykalni, roztańczeni, roz-
śpiewani. 

Ale najbardziej wzruszającym i 
długo wyczekiwanym przeżyciem były 
spotkania z adopcyjnymi dziećmi. Na 
własne oczy mogliśmy się przekonać, 

ile znaczy dla tych dzieci nasza pomoc. 
Dla nas to niedużo (15 euro miesięcz-
nie), dla tych dzieci natomiast oznacza 
to możliwość, przeżycia: jedzenie, szko-
ła, wszystko, co potrzebne. Równie 
ważna, jak się okazało, jest dla nich 
świadomość, że ktoś o nich myśli. Dzie-
ci troskliwie przechowują wszystkie li-
sty, zdjęcia i pamiątki, jakie dostają od 
swoich adopcyjnych europejskich ro-
dzin. 

Wspaniale było spotkać swoją 
afrykańską siostrę (dla mnie, jedynacz-
ki, było to naprawdę wielkie przeży-
cie!). A marzenia naprawdę się 
spełniają. I warto, nawet długo, na ich 
spełnienie czekać. •

Helena Jędrzejewska
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KULTURA-FABRYKA

Przemysł, który nie dymi
„Nie można planować rozwoju, nie do-
strzegając zagrożeń wynikających z 
uzależnienia gospodarki od jednej 
branży” – powiedział w wywiadzie 
dla „Głosu Białowieży” wójt Albert Li-
twinowicz. Słusznie.

Tą jedną branżą, w naszym 
przypadku, jest oczywiście turystyka – 
największy pracodawca w gminie.  Jeże-
li jednak turystyka nie wystarczy, spójrz-
my, czym jeszcze dysponujemy.

 Z danych, do których udało mi 
się dotrzeć, wynika, że mamy na terenie 
gminy: złoża piasku – obecnie już nieek-
sploatowane; grunty orne IV i V klasy 
obejmujące 5,5% powierzchni gminy – 
w większości nieużytkowane; las – jed-
nak od 1 stycznia 2011 minister środowi-
ska zmniejszył etat pozyskania drewna 
na terenie LKP do 48,5 tysiąca metrów 
sześciennych rocznie (ile z tego przypa-
da na Nadleśnictwo Białowieża nie 
wiem); drobny przemysł w postaci kil-
ku tartaków; sektor usług, z grubsza od-
powiadający na potrzeby mieszkańców 
i turystów. Na terenie gminy nie ma nato-
miast ulokowanych instytucji otoczenia 
biznesu np.: inkubatorów przedsiębior-
czości czy instytucji doradczych. Jeżeli 
do tego weźmiemy pod uwagę, że w bez-
pośrednim zarządzie gminy znajduje się 
jedynie 12,3 % jej powierzchni (pozosta-
łe 87,7 % jest własnością Skarbu Pań-
stwa zarządzaną przez Lasy Państwowe 
i BPN), pojawia się pytanie: co w takim 
razie daje szansę na rozwój jakiejkol-
wiek dodatkowej branży w Białowieży? 
Czy Białowieża ma w ogóle jakieś zaso-
by stwarzające możliwość rozwoju? Od-
powiedź brzmi: ma i to ogromne!

Nowa ekonomia
„Pojęcie nowa ekonomia naro-

dziło się stosunkowo niedawno i nie jest 

jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Co-

raz więcej osób jednakże zgadza sie z po-

glądem, że rozwój i rozprzestrzenianie 

się technologii teleinformatycznych, 

zmienia w sposób gruntowny teorię i 

praktykę w takich dziedzinach jak biz-

nes, zarządzanie, ekonomika i marke-

ting. (…) Pomimo [niejasności], już 

dziś można wyodrębnić pewne elementar-

ne cechy tego nowego paradygmatu, w 

który wchodzi gospodarka światowa: in-

formatyzacja, globalizacja, łączność sie-

ciowa wszystkiego i wszystkich, 

suwerenność klientów oraz kluczowa ro-

la wiedzy” – informuje internetowa stro-
na Modernmarketing.pl.  Wymienione 
cechy sprawiają, że dziedziną szczegól-
nie dowartościowaną staje się kultura.

Nowym wyzwaniom  i szan-
som, jakie współczesność stawia przed 
kulturą w Polsce, a kultura przed Pol-
ską, poświęcony był w 2009 roku Kon-
gres Kultury Polskiej. Warto zajrzeć do 
„Raportu o stanie kultury”, który po-
wstał na potrzeby Kongresu. Znajduje 
się w nim, między innymi, następujące 
stwierdzenie, w którym wyraźnie czuć 
ducha nowej ekonomii:

„Dzisiejsza cywilizacja ma, w 

odróżnieniu od minionych dziesięciole-

ci, wymiar globalny. Dotyczy to wszel-

kich jej wymiarów, a zatem tak 

gospodarki, jak i kultury. Kultura staje 

się dynamicznie samodzielną dziedziną 

gospodarki i tworzy własne rynki wymia-

ny dóbr i pracy, staje się istotnym skład-

nikiem współczesnych stosunków 

politycznych (…). Nie jest już jedynie we-

wnętrznym medium identyfikacji społecz-

nej, ale staje się medium identyfikacji 

danego kraju w globalnej świadomości. 

Tak jak wiek XX wygenerował nową dzie-

dzinę gospodarki – turystykę, której zaist-

nienie stało się możliwe dzięki 

pojawieniu się społecznego fenomenu 

wolnego czasu i swobody przemieszcza-

nia się, tak wiek XXI - poprzez pojawie-

nie się fenomenu globalizacji i wolnej 

przestrzeni wymiany idei i wartości - sta-

je się wiekiem kultury. O ile turystyka za-

pewniła w XX wieku awans 

cywilizacyjny krajom dotychczas gospo-

darczo zacofanym, podobnie kultura i 

przemysł kultury może zmienić parytety 

udziału państw w globalnej cywilizacji 

w obecnym stuleciu. Czym dla rozwoju 

turystyki był rozwój środków transportu, 

tym dla wieku kultury jest rozwój me-

diów i komunikacji elektronicznej, inter-

netu i komunikacji mobilnej. 

Nieobecność kultury w tej nowej prze-

strzeni, brak silnej i dynamicznej identy-

fikacji skazuje lekceważący ją kraj na 

cywilizacyjną niszę”. 
Jeżeli niedowartościowanie kul-

tury, brak znajomości istotnych jej ele-
mentów, w tym własnego dziedzictwa 
oraz  brak identyfikacji z nim, może 
skazywać całe kraje na marginalizację, 
to podobnie jest z regionami i mikrore-
gionami. Szukając odpowiedzi na pyta-
nie w jaki sposób powinna rozwijać się 
nasza gmina, nie możemy pominąć tych 
faktów, tworzonych przez współczesne 
przemiany społeczno-cywilizacyjne 
świata. Wróćmy więc do pytań posta-
wionych w pierwszym akapicie: Co da-
je szansę na rozwój jakiejkolwiek 
dodatkowej branży w Białowieży? Czy 
Białowieża ma w ogóle jakieś zasoby 
stwarzające możliwość rozwoju? Spró-
bujmy odpowiedzieć na nie raz jeszcze, 
odwołując się do pojęcia przemysłu kul-
tury.

Przemysł kultury
Koncepcja Cultural Industry – 

przemysłu kultury narodziła się na z po-
czątku lat 90. XX wieku w Australii i 
Wielkiej Brytanii. Przygotowana przez 
brytyjski Departament Kultury, Me-
diów i Sportu definicja  mówi, że na 
opisywany sektor składają się działania 
oparte na indywidualnej kreatywności, 
umiejętnościach i talentach, w których 
zawarty jest potencjał tworzenia bogac-
twa i miejsc pracy. Terry Flew  z Queen-
sland University of Technology pisze: 
„Sektory kreatywne dostarczają produk-
ty i usługi, które szeroko łączą się z kul-
turalną, artystyczną lub zwykle 
rozrywkową wartością”. Według auto-
rów raportu „Analiza potrzeb przemy-
słów kreatywnych”: „kreatywność to 

umiejętność wyszukiwania, tworzenia 

nowych ścieżek i narzędzi rozwoju oraz 

koncepcji, idei, rozwiązań. Przedsiębior-

czość to umiejętność przekucia idei/po-

mysłu w konkretne działanie 

przynoszące wymierne korzyści. Z ich 

połączenia powstaje przemysł kreatyw-

ny” – piszą autorzy raportu.
Definicja UNESCO ujmuje 

Cultural Industry jako rynkową działal-
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ność instytucji zajmujących się produk-
cją i dystrybucją dóbr i usług kultury. 
Według UNCTAD przemysł kultury 
opiera się na cyklach tworzenia, produk-
cji i dystrybucji dóbr i usług, których 
podstawowym nakładem jest kreatyw-
ność i kapitał intelektualny. „Tworzą 

[one] zestaw działań opartych na wie-

dzy, skoncentrowanych, ale nie ograni-

czonych, do sztuki, potencjalnie 

generujących przychody z handlu i 

praw własności intelektualnej. Obejmu-

ją produkty namacalne i nienamacalne, 

artystyczne usługi zawierające kreatyw-

ną treść, wartość ekonomiczną i cele 

marketingowe”.
Konferencja Narodów Zjedno-

czonych ds. Handlu i Rozwoju (UNC-
TAD) wyróżnia cztery poziomy 
sektorów kreatywnych, na które składa-
ją się dziedzictwo (sztuka, rękodzieło, fe-
stiwale, obchody, biblioteki, muzea, 
wystawy i stanowiska archeologiczne), 
sztuka (teatr, taniec, koncerty, obrazy, 
rzeźby, fotografie), media (wydawnic-
twa książkowe, prasowe i inne oraz two-
rzenie i nadawanie przekazu 
audiowizualnego) oraz tak zwane kre-
acje funkcjonalne (wzornictwo, oprogra-
mowanie, cyfrowa zawartość 
kreatywna, architektura, reklama, kre-
atywne badania i rozwój, usługi kultural-
ne i rekreacja), które stanowią poziom 
najbardziej zaawansowany. Powyższa 
klasyfikacja oferuje dobrą strukturę do 
analizy zasobów oraz kierunków rozwo-
ju i jest dobrym punktem wyjścia do 
stworzenia pod tym kątem raportu o sta-
nie gminy jako podstawy do opracowa-
nia strategii rozwoju.

Podsumowując ten fragment 
można powiedzieć, że kultura po prosu 
się opłaca. Według strony Obywatele 
Kultury.pl, wydatki z budżetu państwa 
na kulturę w Polsce wyniosły w 2002 ro-
ku 1miliard 370 milionów złotych – co 
stanowi jedynie 0,74% wydatków budże-
tu. Nakłady te wygenerowały wartość do-
daną brutto wysokości 37 miliardów 
184 milionów złotych – co stanowi 
5,2% całej wartości dodanej wypracowa-
nej przez polską gospodarkę w 2002 ro-
ku. Oznacza to ponad 700% wzrost w 
stosunku do poniesionych nakładów! A 
trzeba dodać, że przemysł kultury wciąż 
nie jest w Polsce ani doceniony, ani roz-
winięty. Ponadto kultura jako narzędzie 
rozwoju działa na wielu płaszczyznach 

jednocześnie, pomnażając kapitał ludzki 
(kompetencje poszczególnych osób), ka-
pitał społeczny (wzory współdziałania, 
normy wzajemności, zaufanie i zasięg 
sieci społecznych), kapitał kulturowy 
(kompetencje do uczestniczenia w odbio-
rze i tworzeniu kultury), kapitał symbo-
liczny (prestiż), kapitał intelektualny 
(powstaje z połączenia kapitału społecz-
nego oraz możliwości, jakie stwarzają lo-
kalne instytucje i infrastruktura) oraz 
kapitał finansowy (pieniądz). Nie istniej 
nic bardziej uniwersalnego i wpisanego 
we współczesne przemiany społeczno cy-
wilizacyjne świata.

Złoża przyrodniczo-kulturowe Biało-
wieży

„Przestrzeń kultury tym różni 

się od przestrzeni wymiany gospodar-

czej, iż nie tworzy pól konfliktu, nie za-

wiera elementów perswazji, erystyki, 

manipulacji czy wpływu, ale jest polem 

dialogu, gdzie najbardziej aksjologicz-

nie istotnym elementem jest prawda rozu-

miana jako otwarcie na inne nieznane 

wartości i kultury. W tej przestrzeni real-

ne szanse ma ten, kto ma do zapropono-

wania prawdziwe wartości” – ta 
sformułowana w „Raporcie o stanie kul-
tury” definicja jest dobrym punktem wyj-
ścia do dalszych rozważań.

Jakie prawdziwe wartości ma-
my do zaproponowania światu? Na ja-
kich wartościach możemy próbować 
opierać kreowanie dóbr i usług, które 
przyczynią się do trwałego rozwoju na-
szej gminy? To jest oczywiście pytanie 
otwierające dyskusję, nie mniej spróbu-
ję zaproponować bardzo wstępną  odpo-
wiedź.

Wybitny historyk, założyciel In-
stytutu Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz członek Rady Wykonawczej UNE-
SCO –  profesor Jerzy Kłoczowski w 
swojej książce „Polska – Europa ”  pi-
sze, że różnorodność jest cechą wyróż-
niającą Europy. Białowieża jest 
miejscem, w którym różnorodność ma 
szczególnie szeroki zakres.

W książce „Eseje o ssakach”  au-
torstwa Bogumiły Jędrzejewskiej i Jana 
Wójcika na pierwszych stronach znajdu-
je się następujące zdanie: „Położona w 

geograficznym centrum Europy Puszcza 

Białowieska jest szczególnym miejscem, 

gdzie na niewielkim obszarze spotykają 

się najważniejsze elementy zoogeogra-

ficzne naszego kontynentu”. Chwilecz-
kę – ktoś powie – przecież Puszcza 
Białowieska ma wartość przyrodniczą, 
a nie kulturową. W rzeczywistości Pusz-
cza reprezentuje oba typy wartości. Kul-
tura powstaje w toku interpretowania 
przez człowieka otaczającej rzeczywi-
stości i nadawania znaczeń jej poszcze-
gólnym elementom. Cały ruch 
turystyczny w BPN bazuje na prze-
kształcaniu wartości przyrodniczych w 
wartości kulturowe. Podobnie jest z 
działalnością naukową oraz gospodarką 
leśną [Przy czym ta ostatnia mieści się 
w granicach tradycyjnej ekonomii i go-
spodarki przemysłowej, a więc nie jest 
przedmiotem tego artykułu].

Autorzy „Esejów o ssakach…” 
w cytowanym fragmencie zwracają 
uwagę na położenie Białowieży w cen-
trum Europy. W pracach Tomka Samoj-
lika przeczytamy natomiast, że 
Białowieża była dobrze zorganizowa-
nym łowiskiem leżącym na skrzyżowa-
niu szlaków pomiędzy Wilnem a 
Krakowem, a więc stolicami państwa, 
które w swoim czasie było najwięk-
szym tworem politycznym w Europie i 
jedynym, który powstał nie na drodze 
podboju, ale pokojowo wynegocjowa-
nej umowy. Profesor Andrzej Roma-
nowski mówi, że I Rzeczypospolita 
była prefiguracją jednoczącej się na na-
szych oczach Europy. Białowieża, leżą-
ca na granicy Unii Europejskiej, w 
obszarze żywego pogranicza kulturowe-
go i etnicznego, gdzie spotykają się i 
przenikają grecka i łacińska tradycja i 
duchowość; z 600- letnią historią i nie-
powtarzalną przyrodą jest stworzona do 
tego, by pełnić rolę cywilizacyjnej i kul-
turowej stolicy południowo wschodniej 
części województwa. Czy oznacza to, 
że ogromny potencjał symboliczny Bia-
łowieży należy zinstrumentalizować i 
sprzedać? Uczynić z Białowieży wio-
skę tematyczną rozdeptaną przez tury-
stów słuchających zbanalizowanej 
muzyki tradycyjnej i popijających żu-
brówkę? Było by to zaprzeczeniem i za-
przepaszczeniem szans, o których tu 
mowa. Podstawowym pytaniem, które 
chcę postawić brzmi: jak w warunkach 
współczesnej cywilizacji przekuć war-
tość dziedzictwa, którym dysponuje 
Białowieża, na siłę jej mieszkańców, w 
taki sposób, by dziedzictwo było chro-
nione, mieszkańcy mogli realizować 
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swoje aspiracje a gmina była zamożna i 
nowoczesna?

Na zakończenie
Mówiąc obrazowo, Białowieża 

leży na ogromnych złożach zasobów, któ-
re w warunkach obecnych przemian cy-
wilizacyjnych i ekonomicznych są tym, 
czym była ropa naftowa w epoce przemy-
słowej. W dniu dzisiejszym nie mamy na-
tomiast opracowanych ani „technologii” 

ich wykorzystania, ani wystarczających 
kadr do tego celu. I tu chciałbym wrócić 
do Starej Szkoły. Otóż jedną z funkcji 
wpisanych w jej program, którego spo-
łeczny aspekt przedstawiłem w zeszłym 
miesiącu, jest stworzenie inkubatora kre-
atywności (poprzez działania prezentują-
ce kulturę oraz warsztaty twórcze i 
artystyczne adresowane do wszystkich 
grup wiekowych mieszkańców) oraz 
przedsiębiorczości (poprzez gromadze-

nie wiedzy, spotkania z ekspertami, roz-
wój kapitału ludzkiego, systemu 
informacji i promocji oraz wsparcie in-
frastrukturalne). Inkubator taki byłby 
kuźnią kadr dla przyszłego „zagłębia” 
przemysłu kulturalnego w Białowieży

Mamy przed sobą nieograniczo-
ne możliwości rozwoju. •

Paweł Winiarski

Po wyborach...

BOŻE, UŻYCZ   MI 
POGODY  DUCHA
ABYM  GODZIŁ  SIĘ  Z  TYM
CZEGO  NIE  MOGĘ  ZMIENIĆ
ODWAGI
ABYM  ZMIENIAŁ  TO,
CO  MOGĘ  ZMIENIĆ
I  MĄDROŚCI,
ABYM   ODRÓŻNIAŁ
JEDNO  OD  DRUGIEGO

Po lekturze przedwyborczych 
pism sięgnąłem do „Desideraty”. 
„Modlitwę o pogodę ducha” mam nad 
łóżkiem – czytam ją codziennie. 
Czytam ze zrozumieniem. Po 
przyswojeniu obu treści nachodzą mnie 
refleksje; czy pamiętam, że mimo, iż 
mam prawo do własnego zdania, to inni 
nie muszą go podzielać? „Modlitwa…” 
przypomina mi, „abym godził się z tym 
czego nie mogę zmienić”; nie 

zatrzymam ziemi, nie zmienię 
pory roku, praw demokracji 
itd.  Czy zdobywając się na 
odwagę zmieniania tego, „co 
mogę zmienić”, pamiętam, że 
inni mogą mieć opinie 
odmienne niż moje? Czy 
prosząc Boga o mądrość 
potrzebną do „rozróżniania 
jednego od drugiego”, 
pamiętam, że moje 
przekonania rodzą się z moich 
doświadczeń? Czy jeśli 
przyjmę postawę osoby 
wszystkowiedzącej, to nie 
sprowokuję aby, świadomie i z 
premedytacją, sporu? 
Wychodząc z domu z łopatą 
do śniegu w ręku, a z 
treściami „Desideraty” i 
„Modlitwy…” w głowie – 
mam nadzieję, że nie będę 
musiał się z nikim o nic 
kłócić, tylko, że ktoś skorzysta 
z mojej „przetartej ścieżki”. 
Okres przedświąteczny 
nastraja mnie do takich 
refleksji i skłania do dobrych 
uczynków. Nawet ptaki cieszą 
się z nowego karmnika 
pełnego ziarna i na świerku 
zawieszonej słoniny, a 

najedzony pies merda radośnie 
ogonem. 

Ksiądz Jan Twardowski radził, 
by „śpieszyć się kochać ludzi…”, a ja 
pamiętam, że od jutra będę żył o jeden 
dzień krócej. •

Wiesław Kulbacki
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Karol Zub o przyrodzie

Czy kochamy las?

Pytanie to może brzmi trochę prze-
wrotnie, bo przecież każdy z nas lubi 
przebywać lesie, a to z racji swojej pra-
cy lub zainteresowań, albo po prostu 
dla czystej przyjemności pooddycha-
nia świeżym powietrzem. Czy jednak 
tak do końca pytanie to jest bezzasad-
ne?

Naga małpa w lesie

Większość ludzi, niezależ-
nie od ich przekonań religijnych, akcep-
tuje fakt, że nasi praprzodkowie 
wywodzą się z Afryki. Jako gatunek 
ludzki wyewoluowaliśmy na otwartych 
sawannach, przystosowując się do szyb-
kiego przemieszczania się na dwóch koń-
czynach pod palącym słońcem równika. 
Nie pozostało to bez wpływu na sposób 
postrzegania naszego otoczenia, gdyż na-
dal najlepiej czujemy się na otwartej 
przestrzeni, gdzie z daleka możemy do-
strzec potencjalną zdobycz lub zagrażają-
ce nam niebezpieczeństwo. W lesie 
odczuwamy jednak lekki niepokój, bo 
nie wiemy co czai się w gęstwinie liści, 
bo jest tam ciemno i wilgotno. Może nie 
każdy z nas przyznaje się do takich od-
czuć, ale słyszałem już od wielu osób, 
że długo oswajali się z Puszczą, z przy-
tłaczającą wielkością drzew, z wiecz-
nym półmrokiem, z nieprzebytą 
plątaniną pni i gałęzi. Lasy mojego dzie-
ciństwa też były inne –przestronne, sło-
neczne i ciepłe sośniny, bardziej 
przypominające sawannę, na której żyli 
nasi przodkowie, niż czarne bory Pusz-
czy Białowieskiej. Jeżeli kiedyś wybie-
rzemy się na spacer z naszymi 
znajomymi, którzy po raz pierwszy wi-
dzą Puszczę, to przyjrzyjmy się ich reak-
cji. Sam oprowadzając wycieczki nieraz 
obserwowałem jak niepewnie ludzie za-
głębiając się w las, jak milkną, jak roz-
glądają się niepewnie na boki i z jaką 
ulgą oddychają wychodzą ponownie na 
otwartą przestrzeń. To najzupełniej natu-
ralne, gdyż takie jest nasze ewolucyjne 
dziedzictwo, bo jesteśmy tylko nagimi 
małpami w obcym sobie środowisku.

Dobroczynny bałagan
W codziennym życiu rzadko za-

stanawiamy się nad tym, jak mocno po-
strzeganie otaczającego nas świata jest 
zdeterminowane przez kulturę, w której 
zostaliśmy wychowani. Cywilizacja euro-
pejska opiera się przede wszystkim na fi-
lozofii chrześcijańskiej, która głosi 
między innymi, abyśmy czynili sobie zie-
mię poddaną. Przez stulecia słowa te sta-
wiały nas w pozycji dominującej nad 
otaczającą nas przyrodą i zachęcały do 
jej eksploatacji. W ostatnich latach za-
czynamy rozumieć, że oznacza to także 
odpowiedzialność za istnienie innych ży-
wych stworzeń i nasze środowisko. Mi-
mo wszystko większość z nas uważa, że 
jesteśmy upoważnieni do urządzania 
świata według własnego uznania. Co to 
jednak ma wspólnego z naszym stosun-
kiem do lasu? Otóż  nie należy zapomi-
nać, ze model naszego leśnictwa w 
dużym stopniu opiera się na  zasadach 
zagospodarowania, których podwaliny 
powstały w Niemczech, kraju zamieszka-
łym w większości przez protestantów, 
którzy interpretują słowa Pisma Święte-
go w sposób bardziej dosłowny niż inni 
wyznawcy chrześcijaństwa. Stąd też za-
miłowanie do utrzymywania porządku 
w lesie jest wynikiem naszego historycz-
nego i kulturowego dziedzictwa. Pomi-
mo, że drzewka posadzone w równych 
rzędach nie budzą szczególnie korzyst-
nych skojarzeń estetycznych, to jednak 
łatwiej nam zaakceptować taką sytu-
ację, niż las pełen leżących pni i gałęzi, 
gęsty i nieprzebyty. Uporządkowany las 
daje nam poczucie panowania nad nim, 
daje nam ponadto z gruntu fałszywe po-
czucie, że bez nas tego lasu by nie było. 
A przecież stare przysłowie powiada 
„Nie było nas był las, nie będzie nas bę-
dzie las”.

Nic nie może się zmarnować
Dla wielu ludzi las to tylko zbio-

rowisko drzew, no i może jeszcze kilka 
ptaszków oraz innych zwierzątek. A prze-
cież las to tysiące żywych stworzeń połą-
czonych skomplikowaną siecią 
zależności. Na pewno niewielu z nas zda-
je sobie sprawę, że ponad połowa gatun-

ków roślin, zwierząt i grzybów 
zamieszkujących las związana jest z 
martwym drewnem, które z punktu wi-
dzenia człowieka jest bezwartościowe. 
Wszystko co obumiera i rozkłada się w 
lesie jest dla nas tylko wylęgarnią 
szkodników i marnowaniem się cenne-
go surowca. Zapominamy jednak, że po 
śmierci drzewa są często bardziej „ży-
we” niż kiedy są zielone, i że bez nich 
las nie może prawidłowo funkcjono-
wać. Pomijam już nawet kwestię setek 
gatunków zwierząt, roślin i grzybów, 
które uzależniły swoje życie od obecno-
ści martwego drewna, bo dla wielu lu-
dzi to tylko „robactwo”. Martwe 
drewno to jednak także ważne źródło 
materii organicznej, pierwiastków i wo-
dy niezbędnych dla żyjących drzew. 
Nie możemy bez końca usuwać z lasu 
ogromnych ilości biomasy i oczekiwać, 
że będzie on niewyczerpanym źródłem 
zasobów drzewnych. To tak jakby ocze-
kiwać od rolnika, że będzie ciągle zbie-
rał plony nie nawożąc swoich pól. Ktoś 
może powiedzieć, że przecież sadzimy 
nowe drzewa?  Oczywiście, tylko że 
nie da się postawić znaku równości mię-
dzy sadzonką i starym drzewem. Najle-
piej taką różnicę uzmysławia 
porównanie ilości tlenu, jaki produkuje 
stuletni dąb i jego potomstwo. Proszę 
sobie wyobrazić, że trzeba aż 1700 drze-
wek w wieku 10 lat, aby uzyskać taką 
samą ilość tlenu jaką produkuje jedno 
stare drzewo! 

Żyjemy dzisiaj w epoce nad-
miaru i warto się zastanowić czy na-
prawdę potrzebujemy takich ilości 
drewna, czy każdy pozostawiony kawa-
łek martwego drewna jest marnotraw-
stwem? Codziennie każdy z nas 
produkuje ogromne sterty śmieci, wy-
rzucamy żywność, pozbywamy się sta-
rych sprzętów i ciągle kupujemy nowe 
rzeczy. Aby zaspokoić nasze rosnące po-
trzeby zużywamy ogromne ilości ener-
gii a jednak nadal patrzymy łakomym 
okiem na wszystko, czego nie jesteśmy 
w stanie wykorzystać dla naszego do-
bra, czego nie jesteśmy w stanie skonsu-
mować lub zamienić na pieniądze. 
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Dla każdego czas płynie inaczej
Żyjemy coraz dłużej, jednak w 

porównaniu z puszczańskimi drzewami 
nasza perspektywa czasowa jest znacz-
nie krótsza. Jedno pokolenie dębów mo-
że żyć ponad 400 lat, podczas kiedy w 
tym czasie przemija wiele pokoleń ludz-
kich. Dlatego trudno jest nam patrzeć na 
las jako na twór, którego nie da się użyt-
kować jak pola pszenicy – zasiać i sko-
sić w ciągu jednego pokolenia. Las 
rośnie i zmienia się bardzo wolno, więc 
często trudno jest nam dostrzec te prze-

obrażenia a my  przystosowujemy go do 
swoich potrzeb, często nie mając poję-
cia o konsekwencjach naszych poczy-
nań. Za kilkadziesiąt lat wytniemy w 
Puszczy ostatnie drzewo nie zasadzone 
ręką ludzką, wywieziemy z niej ostatni 
kawałek martwego drewna. Las, jak każ-
dy skomplikowany układ, przypomina 
wieżę z klocków. Można z niej bezkar-
nie wyjmować poszczególne cegiełki, 
ale tylko do czasu, bo kiedyś cała kon-
strukcja zawali się. 

W swojej książce „O sztuce mi-

łości” Erich Fromm napisał, że kochają-
cy człowiek nie dąży do panowania nad 
obiektem swojej miłości. Wprost prze-
ciwnie, dojrzała miłość charakteryzuje 
się poczuciem odpowiedzialności i po-
szanowania, niezależnie od tego, czy 
dotyczy ona innej osoby, czy przedmio-
tu, czy też obiektu abstrakcyjnego. Mo-
że więc warto sobie zadać pytanie, czy 
naprawdę kochamy las? •

Karol Zub

BIAŁOWIESKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA 

MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁOWIEŻA
ORAZ TURYSTÓW

NA
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ

POD GWIAZDAMI
Z

ZESPOŁEM
„PROGRES”

W DNIU 31.12.2010 R.
OD GODZINY 21:30

NA PARKINGU UL. KOLEJOWA
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BIAŁOWIEŻA CZYTA DZIECIOM

Starzy znajomi
W ostatnim miesiącu dzieci w przed-
szkolu w Białowieży, podczas głośne-
go czytania przez zaproszonych gości, 
kontynuowały czytanie dobrze już zna-
nych pozycji oraz poznawały nowych 
bohaterów. 

Maluchy spotkały się z żuber-
kiem Pompikiem i jego siostrą Polinką, 
bohaterami stworzonymi przez Tomka 
Samojlika. Wraz z nimi odkrywały, 
czym różni się poroże od rogów i 
od....żuwaczek oraz, że chociaż fajnie by-
łoby latać i pływać jak ryba, to jednak 

dobrze jest być tym kim się jest. Malusz-
ki bawiły się też klasycznymi wierszyka-
mi Juliana Tuwima – Lokomotywą, 

Słoniem Trąbalskim, Skakanką oraz hi-
storyjką A ten misio, niebożę, to się ką-

pać nie może Marii Kownackiej z 

książki Kukuryku na ręczniku. Starszaki 
śledziły dalej losy Tomka z Opowiadań 

z piaskownicy Renaty Piątkowskiej. Spo-
tkanie z chińską dziewczynką Mayumi, 
pokazało, że niezależnie od tego, skąd 
się pochodzi, tak samo lubi się zabawy 
w piasku i można się łatwo dogadać, je-
śli spojrzy się na kogoś z uśmiechem, a 
w czasie choroby taty Tomka okazało 
się, że nie każde zapalenie korzonków 
da się ugasić wodą z konewki. Tomek 
opowiadał też starszakom o tym, jak faj-
nie jest mieć starszego brata, który jeź-
dzi na deskorolce, mówi nara i przebija 
piątkę, podziwiał dredy i smoczy tatuaż 
na ręku pasażera autobusu, zastanawia-
jąc się czemu może służyć kolczyk w 
pępku jego koleżanki i na koniec do-
szedł do wniosku, że fajnie jest być ko-

niem i mieć worek przysmaków 

zawieszony na głowie, fajnie jest być ko-

miniarzem i spacerować po dachach, 

ale najfajniej jest być Tomkiem i sie-

dzieć w parku na kolanach mamy. 
Lektorami w ramach akcji Bia-

łowieża Czyta Dzieciom prowadzony-
mi przez Uniwersytet Powszechny w 
Teremiskach byli: Grażyna Kowalczyk 
z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, Ka-
mil Witkoś, nowy pracownik Białowie-
skiego Parku Narodowego oraz Ewa 
Zin z Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Białowieży. Więcej o akcji na stro-
nie: www.teremiski.edu.pl. Akcję finan-
suje Fundacja Edukacyjna Jacka 
Kuronia. •

Katarzyna Winiarska

Chrzest Poteelki

W dniu 7 grudnia o godz. 9.00 w Re-
zerwacie Pokazowym Żubrów Biało-
wieskiego Parku Narodowego odbyła 
się bezprecedensowa w historii naszej 
szkoły uroczystość nadania przez mło-
dzież Technikum Leśnego imienia jed-
nemu z żubrząt.

W ceremonii, oprócz młodzie-
ży i dyrekcji pani Anna Kulbackiej i pa-
na Mariusza Tokajuka, brali również 
udział pracownicy BPN: pani Katarzyna 
Daleszczyk – adiunkt parku i pan Jaro-
sław Sawicki - leśniczy zamkniętej ho-
dowli żubrów.
Teraz już „NASZ” żubr, a konkretniej 
młoda żubrzyca – jałówka, będzie nosił 
imię: POTEELKA - urodzona 
23.08.2010 r. Jej matką jest krowa o 
imieniu: Pontyjka, natomiast ojcem 
byk: Postój.

Wybór imienia poprzedził kon-
kurs ogłoszony wśród uczniów, a zgło-
szono ich aż 64. Zgodnie z pismem 
otrzymanym od dyrektora BPN pan Zdzi-
sława Szkirucia przy nadaniu imienia 
obowiązują następujące reguły:
1. imię powinno zaczynać się na PO – ta-
ka zasada obowiązuje od 1937 r., kiedy 
to, pierwszy żubr nizinny urodzony w 
Białowieży otrzymał imię - POLKA,

2. wszystkie żubry urodzone w hodow-
lach zamkniętych są rejestrowane w 
Księdze Rodowodowej Żubrów wydawa-
nej od 1932 r.,
3. imiona nie powinny się powtarzać (in-
ne ośrodki hodowlane, poza Pszczyną, a 
więc Smardzewice, Niepołomice, Gołu-
chów i Woliński PN, również nadają 
imiona zaczynające się na PO).

Stosując się do tych zasad pani 
Joanna Zamojska wraz z członkami 
Szkolnego Koła Łowieckiego przejrzała 
Księgi Rodowodowe Żubrów udostęp-
nione przez BPN i wytypowała imiona, 
które pozostały do wykorzystania. W 
dniu 1 grudnia, uczniowie wybierali 
imię poprzez głosowanie.

Wybór padł na POPI, autorstwa 
ucznia Mateusza Dobrzyckiego, ale 
zgodnie z sugestią pracowników parku, 
że nie oddaje ono w pełni płci żubra zde-
cydowano się  na POTEELKĘ – imię 
zgłoszone  przez uczennicę Izabelę Ku-
jawską (II miejsce w sondażu).

BPN przygotował piękny doku-
ment pamiątkowy - AKT CHRZTU, któ-
ry został uroczyście odczytany przez 
dyrektor Annę Kulbacką w obecności 
głównych zainteresowanych: naszej PO-
TEELKI i przedstawicieli młodzieży. 

Szkoła natomiast przygotowała pamiąt-
kową tabliczkę informującą o zaistnia-
łym fakcie. Została ona umieszczona 
przy zagrodzie żubrów rezerwatu poka-
zowego.

Podczas rozmów „kuluaro-
wych” młodzież miała możliwość do-
wiedzenia się wielu ciekawostek na 
temat zachowań żubrów, a pani Katarzy-
na Daleszczyk z wielką pasją opowiada-
ła o wszystkich mieszkańcach 
Rezerwatu Pokazowego – zna przecież 
każdego z nich z imienia.

Serdeczne podziękowanie skła-
damy wszystkim, którzy zaakceptowali 
i wspomogli inicjatywę, aby Rodzicami 
Chrzestnymi została młodzież TL w 
Białowieży. •

Anna Kulbacka
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III OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO HUBERTA

Hubertus 2010 w ZSL w Białowieży
Dnia 16 listopada 2010 roku nasza 
szkoła świętowała już po raz III obcho-
dy „Dnia Świętego Huberta”, patrona 
myśliwych i leśników. Obchodzenie 
tej uroczystości zainicjował Samo-
rząd Szkolny w 2008 r. (Wiktoria Bur-
don, Łukasz Maciejunas, Wojciech 
Denert). Spotkało się to z zaintereso-
waniem kadry pedagogicznej i mło-
dzieży i zostało zapisane na stałe w 
kalendarzu imprez szkolnych.

Na uroczystości mieliśmy za-
szczyt gościć:
1. Pana Jarosława Żukowskiego - Łow-
czego Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego w Białymstoku,
2. Pana Andrzeja Łukasiewicza - Łow-
czego Nadleśnictwa Hajnówka,
3. Pana Stefana Bazyluka - myśliwego 
Koła Łowieckiego "Jenot" w Białymsto-
ku,
4. Pana Andrzeja Niedźwiedzia - opieku-
na Koła Sygnalistów Myśliwskich.

Imprezę rozpoczęły sygnały my-
śliwskie odegrane przez szkolnych sy-
gnalistów myśliwskich. Następnie Pan 
Jarosław Żukowski przedstawił nam bar-
dzo interesujący film o funkcjonowaniu 
Polskiego Związku Łowieckiego.
Po filmie przyszedł czas na KONKURS 
WIEDZY ŁOWIECKIEJ, który został 
zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski. W konkursie brali udział 
przedstawiciele z każdej klasy. Poziom 
wiedzy uczestników był bardzo wysoki. 
Po ciężkich zmaganiach w końcu wyło-

niono zwycięzców:
I miejsce – Kamil Pytel  kl. IIIa
II miejsce - Karol Zapisek kl. IVa
III miejsce - Karol Sienkiewicz kl. Ia

Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
przez Panią Dyrektor. Dodatkowe nagro-
dy wręczył Pan Jarosław Żukowski.

Kolejnym punktem programu 
była pogadanka Pana Stefana Bazyluka 
na temat sposobu wabienia  zwierząt łow-
nych. Podczas prezentacji  przedstawio-
no nam różnego rodzaju wabiki m.in. 
wymyślone przez  Amerykanów, Rosjan 
oraz wykonane własnoręcznie przez nie-
go. Następnie Pan Andrzej Łukasiewicz 
zademonstrował nam, jak się  gra na wa-
biku wabiącym jelenie. Opowiedział 
nam również o humorze myśliwskim. 
Trzeba przyznać, że Panu Łowczemu 
udało się rozbawić publiczność. 

Po tak ciekawych wykładach, 
przyszedł czas na kolejną rywalizację w 
MULTIMEDIALNYM QUIZIE WIE-
DZY ŁOWIECKIEJ przygotowanym 
przez  Panią Joannę Zamojską wraz z 
Kołem  Łowieckim. Uczniowie biorący 
udział w konkursie odpowiadali na pyta-
nia związane z przedstawionymi zdjęcia-
mi. Zwycięzcami tego konkursu zostali:
I miejsce – Hubert Telakowski kl. II b
II miejsce - Karol Zapisek kl. IVa
III miejsce – Karol Sienkiewicz kl. Ia

Obchody tegorocznego szkolne-
go „Hubertusa” kończył międzyklasowy 
konkurs  „MYŚLIWY OCZAMI 
UCZNIÓW". Naszym zadaniem było 
przedstawienie myśliwego w humory-

styczny sposób. Pomysły każdej klasy 
oceniała Pani Dyrektor - Anna Kulbac-
ka,  nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych - Pani Joanna Zamojska oraz 
Łowczy Okręgowy PZŁ w Białymstoku 
- Pan Jarosław Żukowski. Zwycięzcą 
została klasa IVa, która pokazała scenkę 
pt. "Samiec polujący na samicę w klu-
bie Nevada". II miejsce zajęła klasa 
IVb przedstawiająca myśliwego z epoki 
lodowcowej, zaś III miejsce zajęła kla-
sa IIIa przedstawiająca „myśliwego 
XXII wieku”.

Podczas obchodów rozstrzy-
gnięto również konkurs czytelnictwa 
prasy łowieckiej. Nagrodzeni zostali: 
Maja Panfiluk z kl. IIIb oraz Karol Sien-
kiewicz z klasy Ia.

W trakcie programu były rów-
nież odczytywane ciekawostki dotyczą-
ce życia zwierząt łownych. 
Przygotowało je Kółko Łowieckie, a 
prezentował Maciej Gołemberski.

Dziękujemy Paniom: Annie 
Kulbackiej, Iwonie Rogozińskiej, Mał-
gorzacie Trochimczyk, Joannie Zamoj-
skiej oraz Kołu  Łowieckiemu za 
pomoc w organizacji „Dnia Świętego 
Huberta”. Specjalne podziękowania kie-
rujemy do gości za to, że zechcieli 
uczestniczyć w naszych obchodach i 
opowiedzieć nam o rzeczach przybliża-
jących łowiectwo. •

Wiktoria Burdon 

Wariacje w Białowieży

Tym razem koncert Filharmonii Naro-
dowej, organizowany przez Uniwersy-
tet Powszechny w Teremiskach i 
Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia 
w przedszkolu i w szkole w Białowie-
ży, poświęcony był sztuce wariacji, jed-
nej z najstarszych technik 
kompozytorskich, używanej we wszyst-
kich epokach i gatunkach muzycz-
nych. 

Zespół Cup of Time zaprosił 
dzieci do zabawy z dźwiękami prezentu-
jąc materiał o charakterze ilustracyjnym 

jak na przykład Lot trzmiela z opery Baj-
ka o carze Sałtanie Nikołaja Rimskiego-
Korsakowa, utwory ludowe Lutosław-
skiego, taniec węgierski g-molll Brahm-
sa oraz tematy popularnych piosenek. 
Dzieci dośpiewywały refreny w kilku 
piosenkach, odgadywały melodie w mu-
zycznym quizie, a także poznały nowy 
instrument - bandoneon – rodzaj ręcznej 
harmonii. Cup of Time wystąpił w skła-
dzie: Ryszard Borowski – flet, Agniesz-
ka Cypryk – skrzypce, Krzysztof 
Lenczowski – wiolonczela, Rafał Grzą-

ka – bandoneon.
Koncert sfinansowało Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

•
Katarzyna Winiarska
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ZESPÓŁ ROKITNICA

Przełamujemy bariery
Już od przeszło roku w Domu Pomo-
cy Społecznej „Rokitnik” w Białowie-
ży, kierowanym przez Mikołaja 
Golonko, działa zespół Rokitnica. 

Pozwala on pensjonariuszom 
placówki aktywnie realizować swoje 
hobby oraz rozwijać swoje zdolności i ta-
lenty.
- Obecnie nasza grupa liczy osiem osób 
– mówi Anna Leoniuk, instruktor terapii 
zajęciowej. Prowadzimy między innymi 
zajęcia plastyczne, choreoterapii, teatral-
ne, rękodzieła. Gdy przyjeżdżają do nas 
wolontariusze prowadzimy również zaję-
cia z zakresu pedagogiki zabawy. Człon-
kowie naszego zespołu dysponują 
naprawdę wielkimi możliwościami. Mi-
mo tego, że najczęściej obarczeni są cięż-
kimi chorobami. Udział w tego typu 
przedsięwzięciach pozwala im na aktyw-
ny tryb życia, a także na większą integra-
cję. Chodzi nam też o przełamywanie 
barier. Często osoby na wózkach inwa-
lidzkich odsuwane są na bok. A przecież 
one też mogą np. tańczyć. Owszem jest 
to trudne, ale na pewno do zrealizowa-

nia.
Obecnie w skład grupy wcho-

dzą: Maria Bielenia, Monika Jankow-
ska, Katarzyna Lenkiewicz, Maria 
Celewicz, Wacław Chmielewski, Wenan-
ty Celewicz, Sławomir Rutkowski, Emi-
la Brynowska.
- To głównie zasługa pani Ani, że bierze-
my udział w tych zajęciach – komentuje 
dla Głosu Białowieży Katarzyna Lenkie-
wicz, podopieczna „Rokitnika” – potrafi 
wszystko wspaniale zorganizować i jest 
osobą bardzo kompetentną.
- Lubię się czegoś nauczyć, poznać coś 
nowego – dodaje Maria Bielenia – nie 
znoszę bezczynności i stagnacji.

Obecnie zespół Rokitnica stara 
się zebrać fundusze na wydanie tomiku 
wierszy pani Marii, która napisała już 
mnóstwo wspaniałej poezji.
- Niezwykle ważny jest dla mnie kon-
takt z ludźmi – mówi Wenanty Cele-
wicz – udział w zajęciach to dla mnie 
wspaniała zabawa na spędzenie wolne-
go czasu. A dzięki temu możemy też od-
krywać swoje talenty.

Poniżej przedstawiamy Pań-

stwu jeden z wierszy pani Marii Biele-
nii.

Mój dzień
Po nocy wstaje dzień

oddechem swym budzi do życia

troski odchodzą gdzieś w cień

na nowo wstaje – Mój Dzień!

O piękny mój dniu wspaniały!

słoneczkiem świecący na niebie

radością ogarniasz mnie całą

tyś -gwiazdką mą - moim natchnieniem.

Nie wiem co mi przyniesiesz

radości czy smutku wrzucisz

tak piękny Mój Dniu jesteś

że nie potrafię się smucić.

Z radością patrzę na niebo

w twe słonko jasno świecące

dodajesz mi dużo siły

rozpalasz me serce gorąco.

W Tobie sens życia widzę

o piękny Mój Dniu radosny!

Pokonam niejedną barierę

w mojej niepełnosprawności.

•
Mateusz Gutowski

 

SzaZa w Teremiskach!

Mgła w Teremiskach, Lato w Teremi-
skach i Oczy żubra to tylko kilka z wy-
myślonych na gorąco tematów 
improwizacji, jakie na naszych oczach 
komponowali i wykonywali Patryk Za-
krocki i Paweł Szamburski – twórcy 
Duetu SzaZa, którzy w naprawdę mgli-
sty wieczór 19 listopada gościli na sce-
nie w Teremiskach. 

Patrząc na dwóch muzyków mie-
liśmy wrażenie uczestniczenia w koncer-
cie wieloosobowego zespołu. Muzycy 
nagrywali własną grę na skrzypcach (Za-
krocki) i klarnecie (Szamburski) two-
rząc loop (ang. pętla), do którego 
następnie dokładali kolejne muzyczne 
głosy tych samych lub innych instrumen-
tów i rezonując jednocześnie z sygnała-
mi z sali, stworzyli niezwykły 
performance możliwy tylko „tu i teraz”. 

Patryk Zakrocki i Paweł Szam-
burski to muzycy, improwizatorzy, ani-
matorzy, którzy od 1999 roku aktywnie 

działają na stołecznej scenie muzyki im-
prowizowanej i sztuki niezależnej. Two-
rzą muzykę dla teatru, filmu, kina 
niemego, tańca współczesnego. Swoją 
muzyką w licznych projektach wspierali 
takie instytucje jak Centrum Sztuki 
Współczesnej, Galerię Zachęta, Filmote-
kę Narodową, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Narodowy Stary Teatr w 
Krakowie. Działają również w niezależ-
nym wydawnictwie LadoAbc (www.la-
doabc.com) oraz Stowarzyszeniu 
Kulturalnym Lado, środowisku którego 
konsekwentna, trwająca już kilkanaście 
lat działalność muzyczna, wydawnicza 
oraz animacyjna przyczyniła się do nie-
zwykle dynamicznego rozwoju nowej 
muzyki w Polsce. W roku 2009 minęło 
dziesięciolecie ich działalności arty-
stycznej! •

Katarzyna Winiarska

Znowu bębny!

W dniach 20-21 listopada 2010, odby-
ły się w Teremiskach pierwsze po 
przerwie  wakacyjnej warsztaty bęb-
niarskie. 

Grupa bębniarzy, która powsta-
ła w trakcie zeszłorocznych warszta-
tów z Tomkiem Kozdrajem (której 
koncertu mogliśmy wysłuchać w 
czerwcu na ulicy Białowieży) pracowa-
ła nad odświeżeniem sobie nieco już 
zapomniane rytmów. Uczestnicy uczyli 
się też rytmu kurubi oraz rytmów nie-
parzystych na pięć i na siedem, z po-
działem na składowe oraz  rumby i 
trioli granych na kongach oraz trenowa-
li wydobywanie dźwięku slap.

Warsztaty bębniarskie organi-
zowane przez Uniwersytet Powszech-
ny w Teremiskach realizowane są w 
ramach programu Akademia Orange. •

K.W
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Mazurki na Andrzejki
Trio Janusza Prusinowskiego

W ostatni weekend listopada Teremi-
ski wypełniły dźwięki mazurków i obe-
rków w najlepszym wykonaniu – Trio 
Janusza Prusinowskiego. 

Artyści, którzy już gościli w 
Teatrze w stodole w Teremiskach dwu-
krotnie, tym razem przyjechali prosto z 
trasy koncertowej w Azerbejdżanie, Gru-
zji, Estonii, Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych, gdzie w Nowym Jorku grali w 

najbardziej prestiżowej na świecie sali 
koncertowej – Carnegie Hall. Ci znako-
mici muzycy: Janusz Prusinowski 
(skrzypce, akordeon, głos); Piotr Piszcza-
towski (baraban, bas), Michał Żak (flet, 
klarnet, szałamaja) i Piotr Zgorzelski 
(bas) wirtuozerii tradycyjnych mazur-
ków uczyli się od wiejskich muzykan-
tów z Mazowsza, Radomskiego i 
Lubelszczyzny. Pod kierunkiem Piotra 
Zgorzelskiego, tancerza i animatora tań-

ca, uczyliśmy się tańców korowodo-
wych, takich jak chodzony, i wirowych 
czyli kujawiaków, mazurków i obe-
rków, a w czasie sobotniej Potańcówki 
bawiliśmy się też w różne taneczne za-
bawy. Mazurki sfinansowało Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Urząd Marszałkow-
ski w Białymstoku. •

Katarzyna Winiarska

2 grudnia 2010 w wieku 79 lat zmarła 
pani Czesława Siemionow z Teremi-
sek. 

Tylko Ona wiedziała, gdzie 
przed wojną stał czyj dom i kiedy urodzi-
ło się kolejnych kilkoro dzieci każdej z 
rodzin, których nazwisk czasem się dziś 
nawet nie pamięta. Teraz nie będzie już 
miał kto odpowiedzieć, kiedy zadzwoni 
do nas kolejny wnuk teremiszczański z 
pytaniem o losy swojego dziadka. Część 
pamięci pani Czesi zapisaliśmy – tak po-
wstał spektakl i książka Opowieści Tere-
miszczańskie. Nie zdążyliśmy jednak 
zapytać o wszystkich i wszystko, nigdy 
nie dowiemy się kim są ludzie na najstar-

szym zdjęciu mieszkańców wsi stoją-
cych na drodze w błocie po łydki. 
Umarła kochana pani Czesia, a wraz z 
nią odeszły dawne Teremiski. Łączymy 
się w bólu z panem Jankiem i całą rodzi-
ną pani Czesi. 

Od sierpnia 2010 pracujemy 
nad uporządkowaniem posiadanych 
przez nas materiałów dotyczących Tere-
misek – opowieści, zdjęć, dokumentów, 
pieśni. Znajdą się one w Wirtualnym 
Muzeum Teremiszczańskim dostępnym 
od 17 grudnia w internecie. Muzeum de-
dykowane będzie pamięci pani Czesi. •

Katarzyna Winiarska

Pożegnanie pani Czesi

Andrzejki w Białowieskim Ośrodku Kultury

W dniu 27 listopada 2010 r. 
dzieci i młodzież oraz rodzice bawili się 
wspólnie podczas zabawy andrzejkowej 
w Białowieskim Ośrodku Kultury. 
Celem zajęć było pokazanie poprzez 

zabawę jak kulturalnie można spędzić 
czas wolny oraz przypomnieć zabawy 
andrzejkowe z dawnych lat. •

K.D

Warsztaty świąteczne

W sobotę  11 grudnia 2010 r. w 
Białowieskim Ośrodku Kultury odbyły 
się warsztaty pt.: „Pocztówki świątecz-
ne”. Celem warsztatów było zachęcenie 
dzieci i młodzieży oraz rodziców do 
twórczości  artystycznej poprzez  własno-
ręczne wykonanie kartki. •

K.D

Dotacja dla parafii 
w Białowieży

Miło jest nam Państwa poinformo-
wać, iż zgodnie z uchwałą nr 
264/4058/10 z dnia 16 listopada 2010 
podjętą przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego, parafia prawosławna 
św . Mikołaja w Białowieży uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 198 
151,00 PLN ( 50% wartości projek-
tu) na „Remont ogrodzenia cerkwi 
oraz utwardzenie terenu pod miejsca 
postojowe przy cerkwi zabytkowej 
p.w. Św. Mikołaja w Białowieży”

Dotacja została przyznana w 
ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013. Uzyskane przez parafię pienią-
dze pozwolą na przeprowadzenie gene-
ralnego remontu zabytkowego 
ogrodzenia oraz wykonanie przycer-
kiewnego parkingu z miejscami posto-
jowymi dla osób niepełnosprawnych. 
Przewidziany koszt całej inwestycji to 
396 303,05 PLN. •

www.wrotapodlasia.pl
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Działamy aktywnie
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

W 2010 roku ruszyły w Puszczy Biało-
wieskiej i Knyszyńskiej prace Polskie-
go Towarzystwa Ochrony Ptaków w 
ramach projektu "Ochrona orlika 
krzykliwego". 

Fakt ten wart jest odnotowa-
nia szczególnie tu w Białowieży. Stowa-
rzyszenie PTOP zawiązało się właśnie 
tu, i to już ponad 25 lat temu. PTOP wła-
sne grunty na terenie gminy posiada od 
kilkunasty lat- choćby sławne "Wilczko-
we łąki". Jednak to właśnie w tym roku 
czynna ochrona siedlisk nabrały tempa 
dzięki funduszom Europejskim, a dokład-
nie Funduszowi Life+. Projekt czynnej 
ochrony wybranych siedlisk orlika krzy-
kliwego w obu puszczach realizowany 
jest przez PTOP we współpracy z Regio-
nalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Białymstoku (wraz z Nadleśnictwami 
Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnów-
ka, Knyszyn, Waliły, Żednia) we współ-
pracy z Ampli Consult, a także z FPP 
Consulting.

Jest to duży, trudny do opisania 
w dwóch zdaniach program. W ostat-
nich dniach można było obejrzeć w ki-
nie "Żubr" film o podobnym projekcie 
prowadzonym przez Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków, ale w ostojach 
cietrzewiowych. Film trwa 26 minut i tyl-
ko sygnalizuje główne założenia progra-
mowe, które w wielu PTOPowskich 
projektach są zbliżone - chodzi o przy-
wrócenie lub utrzymanie siedlisk cen-
nych przyrodniczo. W przypadku 
"Orlika Life+" idea opiera się na założe-
niu, że na Polanie Białowieskiej i w Doli-
nie Rzeki Narewki od wielu lat zanika 
rolnictwo. Tak długo trwający proces 
sukcesji wtórnej spowodował drastycz-
ne zmniejszenie otwartych biotopów nie-
zbędnych dla orlików, ale również i 
bocianów, czajek, rycyków i wielu, wie-
lu innych gatunków zwierząt. Krótko mó-
wiąc brakuje w naszej gminie otwartego 
krajobrazu rolniczego, który wzbogacił-
by naszą faunę o wiele niezwykłych pta-
ków.

Ponieważ koszty przywrócenia 
do kultury rolnej tak bardzo zapuszczo-
nych gruntów, są ogromne, PTOP wraz 

z partnerami postanowił pozyskać na 
ten cel środki z Funduszu Life+. Był to 
ostatni dzwonek, bowiem na całej Pola-
nie Białowieskiej uchowały się już tyl-
ko cztery pary orlików krzykliwych. Są 
to ptaki stepowe, przystosowane do polo-
wania w wysokich trawach (przejawia 
się to szczególnie w momencie ataku or-
lika na ofiarę - zawsze w ostatniej fazie, 
tuż przed zetknięciem z ziemią, orlik wy-
rzuca wysoko do góry skrzydła, aby zmi-
nimalizować niebezpieczeństwo 
kontuzji). Jednak to otwarte koszone łą-
ki, liczne miedze i mozaika rolniczego 
użytkowania są dla orlika rajem na zie-
mi. Wszędzie tam, gdzie ludzie eksten-
sywnie użytkują pola - orlik trzyma się 
lepiej. Oczywiście niezbędne są rów-
nież odpowiednie tereny na założenie 
gniazda - czyli dzikie, nieuczęszczane la-
sy. Tych w Puszczy Białowieskiej nie 
brakuje. Najgorzej jest z miejscami polo-
wań. Białowieskie orliki radzą sobie jak 
mogą. Część z nich poluje niemal wy-
łącznie w dnie lasu. Jednak, jak wykaza-
ły badania, największy sukces lęgowy 
mają pary z niedaleko oddalonymi od 
gniazda użytkowanymi polami i łąkami. 

Na PTOPowskie ziemie w 
2010 roku po raz pierwszy wszedł cięż-
ki sprzęt. Dotąd musieliśmy sobie ra-
dzić siłami wolontariuszy. Po 
zakończeniu prac polegających na usu-
waniu drzew i krzewów przyszedł czas 
na karczowanie. Wykonawca ścigał się 
z czasem i wyjątkowo niesprzyjającymi, 
wysokimi stanami wody. Tym bardziej, 
że prace polowe zbiegły się z dużą PTO-
Powską inwestycją, która na czas budo-
wy bystrotoku (w miejscu jazu przy 
stawach) musiała ze względów technicz-
nych podnieść tymczasowo lustro wody. 
Po zakończeniu prac, zgodnie z założe-
niami konstrukcyjnymi, lustro wody wró-
ciło do pierwotnego poziomu, ale na 
koszenie było już za późno. Pogoda nie 
sprzyjała i mimo specjalistycznego sprzę-
tu na bliźniaczych kołach, udało się wy-
kosić zaledwie kilkanaście hektarów. 
Docelowo będzie ich dwieście, między 
innymi w tak zwanej otulinie Parku, mię-
dzy puszczą a płotem oraz w dolinie Na-
rewki między mostami przy poczcie i 

Stacji Towarowej. Dzięki projektowi 
Orlik otworzyliśmy piękny kawał tere-
nu tuż przy granicy z puszczą, na tak 
zwanych Wilczkowych łąkach. To ideal-
ne żerowisko dla orlików i innych ga-
tunków związanych z łąkowo-leśnym 
ekotonem. W środkowej części polany 
pozostawiliśmy malowniczą kępę sta-
rych świerków oraz kilka pojedynczo 
stojących brzóz. Wszystko to z myślą o 
wygodnych czatowniach dla drapieżni-
ków. Szkoda tylko, że właściciele dzia-
łek sąsiadujących z PTOPowskimi, nie 
są zainteresowani sprzedażą ich na cele 
czynnej ochrony przyrody. Z drugiej 
strony krzaki porastające te działki two-
rzą mozaikę, PTOP nie zamierza otwie-
rać łąk po horyzont.

Po wykarczowaniu zostanie 
jeszcze przywrócenie łąk, ale już dzisiaj 
widok jest optymistyczny - z monotonii 
porastających białowieską polanę krza-
ków wyłaniają się piękne, otwarte, zie-
lone przestrzenie. Tym bardziej serce 
rośnie, gdy już drugiego dnia koszeń, je-
den z orlików ląduje tuż przy pracują-
cym ciągniku i w zespół z bocianami 
rozpoczyna polowanie... na piechotę. 
Ten typ polowania jest bardzo charakte-
rystyczny dla orlika. Doskonale poru-
sza się on po ziemi, mądrze ocenia 
niebezpieczeństwo i często podobnie 
jak bociany korzysta z takich okazji jak 
sianokosy. Jednak orlik nie jest w stanie 
chodzić po wysokich trawach, nawet 
długonogiemu bocianowi plączą się 
tam łapy, tym bardziej mniejszemu orli-
kowi. Poza tym na skoszonej łące ofia-
ry orlików są o wiele bardziej 
widoczne, nawet w czasie polowania 
drugą metodą - z powietrza, lub trzecią -
z zasadzki. Orlik jest doskonałym lotni-
kiem. Słynie z gracji i kunsztu w szybo-
waniu. Jego toki to efektowne 
widowisko a najbardziej uderzające w 
tych popisach jest to, że ptaki prawie 
nie korzystają z lotu aktywnego wystar-
czają im wstępujące prądy powietrzne i 
nieruchomo rozłożone ramiona. Kto nie 
widział - musi koniecznie zobaczyć. 
Najbliższa okazja już w kwietniu. •

Jarosław Chyra



Pierwsza porażka Żubra
Augustów za mocny

Pierwszą porażkę w III-ligowych 
rozgrywkach ponieśli siatkarze 
LUKS TL Żubr Białowieża. W 
wyjazdowym meczu przegrali z 
drużyną UKS Centrum Augustów. 

- Nie wyszło nam te 
spotkanie – komentuje Wojciech 
Gutowski, trener Żubra. – Zagraliśmy 
bardzo nerwowo, już na rozgrzewce 

widziałem, że moi zawodnicy są mocno 
spięci. Myślę, że w normalnej 
dyspozycji moglibyśmy bardziej 
powalczyć z przeciwnikami. Ale przed 
nami kolejny ważny mecz, z Biebrzą 
Lipsk. Teraz trzeba się skupić nad 
kolejnym rywalem – dodaje trener.

UKS Centrum Augustów – LUKS TL 
Żubr Białowieża 3-0 (25:20, 25:18, 

25:21)
Żubr: Lewczuk, M. Gutowski, 
Zawiślak, Łojewski, Ochryciuk, 
Bokuniewicz oraz Gabiec (libero), 
Czajka, Rafałko, Androsiuk, Biendar. 
Trener: W. Gutowski •

Mateusz Gutowski

Żubr wygrywa z Mońkami

Kolejne zwycięstwo w rozgrywkach 
trzeciej ligi odnieśli siatkarze białowie-
skiego Żubra. 13 listopada w meczu 
wyjazdowym pokonali drużynę Gim-
Net Mońki 3 do 0.

Pierwszy set spotkania nie przy-
niósł wielu emocji licznie zgromadzo-
nym kibicom. Siatkarze z Białowieży od 
początku osiągnęli dużą przewagę. Szcze-
gólnie gra blokiem stała w ich przypad-
ku na wysokim poziomie. W pewnym 
momencie prowadzili już 22 do 9 i zano-
siło się na pogrom. Jednak w końcówce 
seta w szeregach gości nastąpiło zbyt du-
że rozluźnienie i ostatecznie wygrali tą 
partię do 17. Najwięcej emocji przyniósł 
drugi set tego meczu. Od początku prze-
wagę osiągnęli zawodnicy z Moniek, któ-
rzy cały czas prowadzili 4-5 punktami. 
Jednak mobilizacja w końcówce, pozwo-
liła także w tej partii zwyciężyć zawodni-
kom z Białowieży 25 do 21. Trzeciego 

już w pełni kontrolował Żubr, wygrywa-
jąc go do 21.
- Drużyna z Moniek zrobiła duży postęp 
w ciągu tego roku – komentuje dla „Gło-
su Białowieży” Stefan Ochryciuk, kapi-
tan Żubra – mogą w tym sezonie 
urywać punkty mocnym zespołom. 
Ogólnie jestem zadowolony z tego me-
czu. Udało się nam przezwyciężyć trud-
ny moment, a to też świadczy o sile 
naszego zespołu.

Gim-Net Mońki – LUKS TL Żubr Biało-
wieża 0-3 (17:25, 21:25, 21:25)
Żubr: M. Gutowski, Ś. Zawiślak, R. Ło-
jewski, S. Ochryciuk, M. Czajka, J. Bo-
kuniewicz oraz A. Lewczuk (libero), T. 
Bugwin, M. Rubiel, Z. Rafałko, A. Bien-
dar. Trener: W. Gutowski •

Mateusz Gutowski

Zła passa trwa

Nie udało się przełamać złej passy siat-
karzom Żubra Białowieża. Na wła-
snym boisku przegrali oni z drużyną 
Biebrzy Lipsk 1:3. Zespół z serca Pusz-
czy Białowieskiej pierwszy raz w swo-
jej historii przegrał na własnym 
boisku z zespołem z Lipska. 

W pierwszym secie wyrównana 
walka trwała tylko do stanu 9:9. Wtedy 
w polu zagrywki pojawił się Artur Karni-
łowicz, kapitan gości. Jego atomowe za-
grywki sprawiły ogromny problem 
przyjmującym Żubra. Dzięki temu Bie-
brza zdobyła kilkupunktową przewagę, 

której nie oddała już do końca tej partii, 
wygrywając ją 25:20.
Drugi set to od początku przewaga Bie-
brzy. Żubr popełniał proste błędy, a go-
ście konsekwentnie realizowali swoją 
taktykę i drugą partię wygrali 25:17.

Wydawało się, że także trzeci 
set zakończy się łatwym zwycięstwem 
gości. Od początku osiągnęli oni prze-
wagę kilku punktów. Jednak w połowie 
partii gospodarze odrobili starty i po 
emocjonującej końcówce wygrali tą par-
tię do 24.

Czwarta partia tego spotkania 

to już totalna dominacja Biebrzy Lipsk. 
Wielka w tym zasługa Artura Karniło-
wicza i Mariusza Sienkiewicza, którzy 
zdobyli mnóstwo punktów zagrywką. 
W końcówce Żubr próbował jeszcze 
gonić rywali, jednak na dobrze dyspo-
nowaną Biebrzę to nie wystarczyło. 
Lipsk wygrał tego seta 25:16.
– Trudno coś mówić po takim meczu – 
komentuje Wojciech Gutowski, trener 
Żubra. – Zagraliśmy po prostu słabo. 
Goście grali mocną zagrywką, a my fa-
talnie przyjmowaliśmy. Zawiodły także 
inne elementy. Najgorsze jest to, że nie 
widziałem u moich zawodników wiary 
w zwycięstwo. Nie wiem, co na to 
wpłynęło. Wydaje mi się, że siedział 
im w głowach jeszcze mecz z Augusto-
wem. Jedynym, którego mogę pochwa-
lić, był Tomasz Androsiuk, który dał 
bardzo dobrą zmianę. Nasza sytuacja w 
tabeli stała się bardzo ciężka. Aby my-
śleć o barażach, musimy wygrać 
wszystkie mecze. Przy takiej dyspozy-
cji to ciężkie zadanie. Przede wszyst-
kim musimy sobie wszystko poukładać 
w głowach. Nabrać więcej pewności 
siebie i grać z większym luzem – pod-
sumowuje trener.

Żubr Białowieża – Biebrza Lipsk 1-3 
(20:25, 17:25, 26:24, 16:25)
Żubr: Czajka, M. Gutowski, Zawiślak, 
Łojewski, Ochryciuk, Bokuniewicz 
oraz Gabiec (libero), Androsiuk, Rafał-
ko, Biendar, Rubiel. Trener: W. Gutow-
ski. •

Mateusz Gutowski

~Sport~
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ZŁA PASSA PRZEŁAMANA

W niedzielę, 5 grudnia, LUKS TL 
Żubr Białowieża rozegrał kolejne 
spotkanie w rozgrywkach III ligi. 

Po dwóch porażkach sytuacja 
zespołu w tabeli stała się naprawdę 
ciężka i tylko zwycięstwo za trzy 
punkty, mogło podtrzymać nadzieje 
białowieskich siatkarzy na udział w 
barażach o II ligę. Tak też się stało, 
Żubr w meczu wyjazdowym pokonał 

KOKiS Kolno 3 do 0.
- Przede wszystkim cieszę się, że po 
dwóch porażkach zanotowaliśmy 
zwycięstwo – komentuje Wojciech 
Gutowski, trener Żubra – to na pewno 
poprawi nasze nastroje. Zdarzały nam 
się jednak w tym spotkaniu proste 
błędy. Przede wszystkim musimy 
przestać tracić punkty seriami, bo to jest 
naszą największą bolączką. 

KOKiS Kolno – Żubr Białowieża 0-3 
(17:25, 23:25, 20:25)
Żubr: Rubiel, M. Gutowski, 
Bokuniewicz, Łojewski, Ochryciuk, 
Biendar oraz Gabiec (libero), 
Androsiuk, Groszyk, Jeżewski, 
Lewczuk, Czajka. Trener: W. Gutowski.•

Mateusz Gutowski

Zwycięstwo w Kolnie

Grajewo pokonane

W meczu 7 kolejki trzeciej ligi LUKS 
TL Żubr Białowieża pokonał na wła-
snym boisku Mlekpol MOSiR Graje-
wo 3 do 0.

W tym dniu zdecydowanie le-
piej dysponowaną drużyną był zespół z 
Białowieży. Siatkarze gospodarzy na-
wet na moment nie pozwolili rozwinąć 

skrzydeł gościom. Złożyła się na to 
przede wszystkim dobra gra w obronie i 
skuteczna zagrywka.
- Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze – 
komentuje Wojciech Gutowski, trener 
Żubra – widać było wyraźny postęp, w 
porównaniu z poprzednimi meczami. 
Przede wszystkim dobrze broniliśmy i 
graliśmy blokiem. Do tej pory nie wy-
chodziło nam to najlepiej. Przed nami 
teraz dłuższa przerwa w rozgrywkach. 
Będziemy chcieli ją jak najlepiej wyko-
rzystać.

W rozgrywkach trzeciej ligi na-
stąpi teraz przerwa. Kolejny mecz Żubr 
rozegra dopiero 16 stycznia. Na wła-
snym boisku podejmował będzie 
SSUKS Suwałki.

Żubr Białowieża – Mlekpol MOSiR 
Grajewo 3-0 (25:13, 25:16, 25:16)
Żubr: Rubiel, Androsiuk, Bokunie-
wicz, Czajka, Ochryciuk, Biendar oraz 
Gabiec (libero), M. Gutowski, Groszyk, 
Łojewski, Lewczuk, Bugwin. Trener: 
W. Gutowski. •

Mateusz Gutowski


