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       Newerlych              
 
      Inauguracja  obchodów rocznico- 
wych  będzie  miała miejsce 5 kwiet- 
nia  2008  roku  o godz. 10.00 w Bia- 
łowieskim  Ośrodku  Kultury  w Bia- 
łowieży , gdzie  odbędzie się uroczy- 
sta  sesja  Rady  Gminy  Białowieża, 
w czasie której zostaną nadane: Jaro- 
sławowi  Abramowowi - Newerlemu  
Tytuł Honorowego Obywatela Biał- 
wieży,  Gminnej  Bibliotece  Publicz-  
nej w  Białowieży  – Imię  Igora Ne-          
werlego.  Następnie  rozpocznie  się 
Sympozjon Literacki Pamięci Igora 
Newerlego  ( również  6.04.2008 r.).            
W dalszej kolejności planowana jest 
projekcja  filmu  A. Titkowa  Zostało  
z uczty bogów  oraz  spotkanie    z re- 
żyserem. Na Sympozjon przybędą li- 
teraci  -  przyjaciele  Newerlych.   
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MIESIĘCZNIK  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                    
                   Dziękuję Ci po prostu za to że jesteś 
                   za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za 
                                                                                                logiczna 
                 
                   za to że nie sposób Cię ogarnąć sercem które jest za 
                                                                                                nerwowe (…) 
                   za to że nie czynimy niczego dla Ciebie ale wszystko 
                                                                                          dzięki Tobie (…) 
 
                   za to że milczysz. Tylko my – oczytani analfabeci 
                   chlapiemy językiem 
 
 
                                                                                                        Jan Twardowski 
 
                        
 

             

UROCZYSTOŚCI 
W BIAŁOWIEŻY 

 
         Począwszy od uroczystej aka-
demii z okazji  90 rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepod-
ległości, która odbyła się 11 listo-
pada, poprzez odsłonięcie dwu 
pomników upamiętniających Ada-
ma Loreta i Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, 28 listopada 2008 roku, 
poprzez wyświęcenie pomnika 
Bolesława Bierwiaczonka - po 
przygotowania do obchodów 600-
lecia Puszczy Białowieskiej -miesz-
kańcy Białowieży uczestniczyli i 
będą zapewne jeszcze uczestniczyć 
w wydarzeniach, które upamiętnia-
ją ważną i bogatą historię tej ziemi, 
za którą my, żyjący dziś,  jesteśmy 
odpowiedzialni i wpisujemy się w 
bieg historii swoją pracą,  
                                             Red. 
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 Już w listopadzie trwały 
uzgodnienia i rozmowy w sprawie 
atrakcji, które zatrzymają turystę na 
terenie naszej Gminy na dłużej. 
Pojawiły się „widoki” na trzy duże 
imprezy w przyszłym, 2009 roku.  
W przyszłym roku czeka nas 
dwudziesta piąta edycja  „Nocy 
Kupały”, która odbędzie się 4 lipca. 
Drugą będzie wyścig kolarski dla 
amatorów – dla osób w każdym 
wieku poczynając od najmłodszych, 
a kończąc na dorosłych. Oczywiście 
długość dystansu i trudność trasy 
będzie uzależniona od umiejętności 
i możliwości uczestników. Orga-
nizatorem, oprócz Urzędu Gminy w 
Białowieży, będą nasi polscy znani 
kolarze – mistrzowie świata i 
olimpijscy - Czesław Lang i Lech 
Piasecki  oraz oczywiście nasz 
najlepszy kolarz Pan Jerzy Kuczko. 
Impreza jest planowana na 2 maja. 
Trzecią będzie inscenizacja polo-
wania króla Jagiełły w Puszczy 
Białowieskiej przed bitwą pod 
Grunwaldem. Będzie można  obej-
rzeć walki bractw rycerskich, zoba-
czyć warsztaty rzemieślników śred-
niowiecznych, wziąć udział w 
turnieju łuczniczym i popróbować 
średniowiecznych potraw. 
 21 listopada odbyła się 
uroczystość jubileuszowa zorga-
nizowana przez Panią Irenę Kozak – 
kierownika USC, 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Była to bardzo 
sympatyczne spotkanie osób, przed 
którymi należy się pokłonić i tylko 
gratulować wytrwałości i stałości 
uczuć. W tym szczególnym dniu 
nasi Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pols-
kiej - Lecha Kaczyńskiego. Zostały 
im wręczone  kwiaty i drobne 
upominki. Mamy nadzieję, iż 
Jubilaci tego dnia poczuli się 
docenieni i nie zapomną tych 
uroczystości jeszcze przez długi 
czas. Korzystając z okazji 
chciałbym wszystkim Jubilatom 
życzyć dużo zdrowia i szczęścia w 
życiu.  
 Dnia 11 listopada obcho-
dziliśmy również w naszej Gminie 
90 rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Uroczystość 
odbyła się w kinie i niewątpliwą 

atrakcją wieczoru okazał się koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
chóru naszych leśników  pt. Z 
pieśnią przez dzieje Polski oraz  
występ młodzieży z koła teatralnego 
prowadzonego przez Panią Elżbietę 
Laprus, która zorganizowała całą 
uroczystość . 
 23 listopada z inicjatywy 
mieszkańców Bud odbyła się 
uroczystość wieńcząca przenosiny 
pomnika poświęconego poległemu 
żołnierzowi kampanii wrześniowej, 
Bolesławowi Biarwieczonkowi. Na 
uroczystość przybyła również 
delegacja miasta Hajnówka  (w oso-
bach Burmistrza, Anatola Ochry-
ciuka oraz Przewodniczącego Rady 
Miasta, Leonarda Kulwanowskiego) 
w obronie której zginął.  
 28 listopada odsłonięto 
również pomniki Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz Adama Loreta. 
Powyższe uroczystości zgromadziły 
liczne rzesze gości i mieszkańców 
Białowieży.  
 W listopadzie zleciliśmy 
również wykonanie projektu prze-
budowy ulicy Tropinka. Z pro-
jektem oświetlenia będzie można 
mówić o całkowitej zmianie 
wizerunku tej ulicy. Mamy 
nadzieję, iż w przyszłym roku 
pojawią się możliwości pozyskania 
funduszy na modernizację Tropinki. 
 W listopadzie również 
została podpisana umowa na 
wykonanie projektu herbu, flagi i 
pieczęci naszej Gminy. W końcu 
doczekamy się herbu, który będzie 
nie tylko naszym symbolem, ale 
także będzie spełniał wszelkie 
wymogi, które narzucają zasady 
heraldyki.  
 Wkrótce zostanie zakoń-
czona inwentaryzacja i będzie 
wykonany projekt wymiany 
wszystkich starych opraw 
oświetleniowych na terenie naszej 
Gminy. Wymiana opraw w 
znacznym stopniu przyczyni się do 
oszczędności w opłatach za energię 
elektryczną potrzebną do oświet-
lenia ulic. 
 Udało nam  się pozyskać 
dotację na zakup nowego 
samochodu strażackiego - w kwocie 
210 tys. zł z Zarządu Głównego 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 
brakującą kwotę 300 tys. zł na 
preferencyjnych warunkach.  

 Został także, wspólnie z 
Powiatową Komendą Straży 
Pożarnej w Hajnówce, złożony 
wniosek na dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych, zakupu 
ciężkiego wozu bojowego dla 
naszej białowieskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Gdyby został on 
pozytywnie oceniony, udałoby się 
nam odnowić w całości stan 
naszego parku samochodowego, 
będącego na wyposażeniu 
białowieskich strażaków. Obecnie 
dysponują oni dwoma kilku-
dziesięcioletnimi wozami, z których 
jeden praktycznie nie nadaje się do 
użytku. Jak przekonaliśmy się, przy 
ostatnim pożarze jednego z hoteli, 
nawet najlepsi strażacy potrzebują 
odpowiedniego sprzętu. W ostatnich 
latach mieliśmy trzy duże pożary – 
Dom Pomocy Społecznej, szkoła i 
hotel Soplicowo. Jak powiedział 
Pan Jarosław Trochimczyk – ko-
mendant PSP w Hajnówce „to cud 
że jeszcze nikt w trakcie tych 
pożarów nie zginął”. Dlatego 
oczywistą rzeczą jest konieczność 
wymiany naszych wozów bojo-
wych, gdyż być może pozwoli to 
uratować komuś życie. 
 Został też rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji przebudowy ulic biało-
wieskich. W wyniku czego pow-
stanie dokumentacja pozwalająca 
nam na ubieganie się o środki na 
przebudowę i modernizacje ulic na 
terenie naszej Gminy.  
 Ruszył odbiór odpadów za-
wierających azbest. W tym roku 
znowu odbierzemy od naszych 
mieszkańców około 70 ton eternitu. 
 3 grudnia zostanie przepro-
wadzona zbiórka elektrośmieci i 
opon samochodowych.  
Będzie to już trzecia edycja tej 
zbiórki. Nasza gminna brygada 
będzie zbierała ww. śmieci z terenu 
całej Gminy.  
       
    Albert  Waldemar Litwinowicz,  
 
 

 
 
XXI Sesja Rady Gminy Białowie-
ża odbyła się  12.XI.2008 roku. 

      WÓJT 
 INFORMUJE    
INFORMUJE 
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Obrady otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Gminy – Jan 
Gwaj. 
Na 14  radnych - na sesji obecnych 
było 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Białowieża 
Na wstępie zaznaczam, że w dniu 10 
listopada otrzymałem wniosek od 
Wójta Gminy Białowieża w sprawie 
zwołania nadzwyczajnej sesji, z 
uwagi na pilną sprawę. Sesja 
zwyczajna miała być 14, ale terminy 
związane z realizacją zadań 
wymagają  przyspieszenia. 
Witam  pana Jarosława Trochim-
czyka Komendanta Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Hajnówce. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił 
porządek obrad. 
 
Radna Lewczuk – zabrakło mi 
tutaj punktu: Zapytania i interpe-
lacje radnych, jako punkt drugi. 
 
Przewodniczący Rady 
Czy składa pani taki wniosek? 
 
Radna Lewczuk 
Tak. 
 
Przewodniczący Rady 
Słyszymy tu pana Wójta mówiącego, 
że nie ma takiej możliwości. Prob-
lem polega na tym, że są to obrady 
Rady Gminy. Rada Gminy w głoso-
waniu może zadecydować czy taki 
punkt zostanie wprowadzony. 
Art. 20 Ustawy o samorządzie gmin-
nym mówi, że Rada Gminy obraduje 
na sesjach zwyczajnych, zwoły-
wanych w terminie 7- dniowym  
Wójt Gminy albo ¼ Rady mogą 
złożyć wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. Przyznam się, że z 
przepisu ustawy nie wynika, jaki ma 
być porządek obrad na tej sesji. 
Statut Gminy mamy przed sobą – 
sesje nadzwyczajne są zwoływane w 
przypadku przewidzianym w usta-
wie, czyli przygotowanie i przebieg 
sesji… 
 
Radna Lewczuk 
Ja rozumiem, że mam wycofać 
panie Przewodniczący 
 
Przewodniczący Rady 
Nie ma takiego problemu, żeby 
wycofać. Ja mogę to poddać pod 
głosowanie. Jeżeli Rada przegłosuje 

i nie będzie to aż tak rażące 
uchybienie przepisom, to my ten 
punkt wprowadzimy. Nic się nie 
stanie. Jeżeli nam się spieszy z 
uchwaleniem poszczególnych 
punktów, dotyczących poszcze-
gólnych uchwał, to możemy sobie 
umieścić ten punkt. 
Przepisy ustawy o samorządzie 
nigdzie nie stanowią o porządku 
obrad sesji. Porządek obrad w 
Statucie Gminy dotyczy obrad 
zwyczajnych. Nigdzie nie ma mowy 
o tym, jaki ma być porządek obrad, 
jeżeli będzie to sesja nadzwyczajna. 
 
Wójt Gminy 
To jest tak, że ten, kto wnioskuje o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
zgłasza porządek obrad i za zgodą 
tego, kto zgłasza wniosek o zwoła-
nie sesji nadzwyczajnej dokonuje się 
zmian. 
 
Przewodniczący Rady 
Rozumiem, że pani Lewczuk wyco-
fuje swój wniosek 
 
Radna Lewczuk  
Tak. 
 
Za przyjęciem porządku obrad 
głosowało 12 radnych. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki  na reali-
zację zadania: zakup średniego 
samochodu pożarniczego z przez-
naczeniem dla OSP w Białowieży. 
 
Przewodniczący Rady 
Proszę pana Wójta o zreferowanie. 
 
Wójt Gminy 
W związku z tym, że nasz sprzęt 
gaśniczy, nasze dwa samochody 
praktycznie już dawno straciły 
swoje wartości użytkowe, bojowe. 
Jeden nie wyjeżdża. Od poprzedniej 
kadencji, moja poprzedniczka i pan 
Kujawiak, starali się o dofi-
nansowanie i wymianę naszych sa-
mochodów. Nagle pojawiła się moż-
liwość otrzymania 210 tys. zł dotacji 
na zakup średniego samochodu 
strażackiego. My musimy zaciągnąć 
pożyczkę w wysokości 300 tys. zł i 
musimy to zrobić bardzo szybko. 
Decyzja musi dzisiaj zapaść, 
dlatego, że za nami jest kolejka 
chętnych na otrzymanie tych 
dotacji, więc myślę, że powinniśmy 
skorzystać z tej możliwości i zgodzić 
się na przyjęcie dotacji. Tak 

naprawdę, to musimy wymienić dwa 
samochody, które mamy. Myślę, że 
pan Komendant Trochimczyk powie 
więcej. 
 
Komendant J. Trochimczyk 
Jeżeli państwo pozwolicie, ja 
pozwoliłem sobie przywieźć kilka 
zdjęć z dwóch pożarów, które miały 
miejsce w Białowieży, tj. pożar 
szkoły i Soplicowa. Jakim sprzętem 
dysponuje Białowieża?  Jest to 
sprzęt sprzed dwudziestu kilku lat. 
Kiedy był kupowany, był bardzo 
nowoczesnym sprzętem. Jednym z 
najnowszych, jednak czas upływa. 
Technika idzie na przód i niestety 
ten sprzęt trzeba wymieniać. Wiek 
samochodu, który powinien 
funkcjonować w strażach, to 10 lat. 
On już się zamortyzował dwukrok-
nie. Druga ważna rzecz, która 
dotyczy zabezpieczenia waszej 
miejscowości, to jest nasycenie bu-
dynkami drewnianymi, nie tylko 
mieszkalnymi, ale również pensjo-
natami, budynkami hotelowymi To 
szczęście, że te pożary, które na 
przestrzeni ostatnich 6 lat miały 
miejsce ( to były trzy duże pożary: 
dom starców, prawie 1/3 tego 
budynku została spalona, budynek 
szkoły, którego nie ma w tej chwili, 
no i oczywiście dwór Soplicowo, 
który też jest w tej chwili odbudowy-
wany?) Jakie to są koszty akcji, 
jakie koszty napraw? Najbardziej 
dotknął Białowieżę i Samorząd 
remont szkoły. 
To są zdjęcia, które pokazują co 
przede wszystkim zapewni nowy 
samochód. To jest najnowsza 
jednostka, jakie są w tej chwili 
produkowane. Te samochody 
wszystkie są robione pod konkretne 
zamówienie. Pojawiła się możliwość 
wyboru takiego samochodu w tym 
roku, ponieważ Gmina Boćki 
wycofała się z zakupu tego 
samochodu ze względów 
finansowych. Mają inne pilne 
zakupy. Takie samochody były 4 w 
województwie podlaskim na 14 po-
wiatów. Proszę nie myśleć, że to się 
tak łatwo trafiła okazja. 
Od państwa będzie zależało czy 
będziecie mieszkali bezpiecznie czy 
niebezpiecznie. Przypominam, że 
samochód, który będzie u państwa 
stacjonował, będzie służył miesz-
kańcom Białowieży. 
Pożarów macie w Białowieży około 
30 rocznie, od 5 lat, chociaż tego 
nie widać. 



                                                                                    
 

4 

Namawiam państwa do podjęcia 
decyzji pozytywnej, bo macie jedyną 
taką  okazję kupienia. Nie było tak 
prosto dostać te pieniądze na dofi-
nansowanie. 
My jesteśmy administracją rządową 
od 2007 roku. W tej chwili w 
Hajnówce, w wyniku tej reformy, 
pracuje 5 strażaków na cały powiat. 
To są dyżurni strażacy. Do reformy 
pracowało 12. Dziś 5 ludzi obsłu-
guje po więcej, niż po jednym samo-
chodzie. 
Takie są wyniki reformy  i przek-
ształceń gospodarczych. Będziecie 
państwo coraz bardziej skazani na 
to, co sami potraficie zdziałać na 
własnym podwórku. Macie 
jednostkę  na miejscu ze swoja 
siedzibą. Macie ludzi, którzy chcą 
działać. Dajcie im narzędzia do 
tego, żeby również was ratowali.  
 
Radny Zamojski 
Ten samochód jest uzbrojony? 
 
Komendant Trochimczyk  
Nie. Posiada podstawowe wyposa-
żenie: zbiornik na wodę, 
autopompa. To, co bezpośrednio do 
funkcjonowania tego sprzętu służy, 
natomiast sprzęt specjalistyczny 
będzie częściowo przełożony z tych 
samochodów, które macie.  
 
Przewodniczący Rady 
Czy jest na terenie Gminy ustalony  
jakiś standard, jakie wyposażenie 
powinno być w stosunku do ilości 
mieszkańców? 
 
Komendant Trochimczyk 
Takiego standardu nie ma . 
Za bezpieczeństwo mieszkańców 
odpowiada Wójt, a pośrednio Rada 
Gminy, która może podejmować w 
tym  zakresie pewnego rodzaju dzia-
łania. 
 
Radny Tkaczenko 
Czy ten proponowany wóz bojowy 
może gasić pożary na terenach 
leśnych? 
 
Komendant Trochimczyk 
Oczywiście. To jest samochód o 
napędzie 4 na 4. To są dwa mosty i 
oba są napędzane. Ma dobrą 
możliwość manewrowania i możli-
wość jazdy po trudnym terenie. 
 
Radny Gutowski 
Czy nasi strażacy będą w stanie go 
obsłużyć? 

Komendant Trochimczyk 
Oczywiście. Przy zakupie samocho-
du za takie pieniądze producent 
oferuje przeszkolenie na miejscu 
strażaków. My szkolimy też straża-
ków, jako państwowa straż. 
Strażacy to są ochotnicy, którzy we 
własnym wolnym czasie jadą 
ratować ludzi. To specyficzny 
gatunek ludzi, ginący już. Macie 
również 3 czy 4 ratowników 
medycznych w straży. 
 
Przewodniczący Rady 
Nasza Rada Gminy też szanuje 
swoich strażaków, podziwia ich, 
dziękuje im za dotychczasową pracę 
i ma taką nadzieję, że tych 
strażaków będzie coraz więcej. 
 
Radny R.Wołkowycki 
Chciałem zapytać, co będzie z tymi 
samochodami. Które w tej chwili są 
u nas na stanie. Zostaną czy będą 
sprzedane? 
 
Komendant Trochimczyk 
Jest to kwestia Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Praktyka jest taka, 
że są wystawiane na sprzedaż, jeżeli 
ktoś będzie chciał kupić taki 
samochód, to zostanie pewnie 
sprzedany. To nie jest majątek 
państwowej straży, to jest majątek 
wasz, gminny. Co będziecie chcieli, 
to zrobicie z tym samochodem. 
 
Wójt Gminy 
Ten stary samochód, którym nawet 
na akcje strach wyjeżdżać 
chcielibyśmy sprzedać, albo oddać 
do innej ASP, która nie ma nawet 
takiego samochodu. A gdyby nam 
się udało uzyskać pieniądze na 
drugi samochód, to na tym, który 
jest trochę lepszy, chcielibyśmy 
zamontować pług i piaskarkę, tak 
żeby on pełnił funkcje komunalne, 
ale w ramach OSP. 
 
Radny Szpakowicz 
Mam do pana Wójta pytanie. Zbliża 
się koniec roku kalendarzowego.. 
Będziemy uchwalać budżet. Jak to 
się będzie miało później na jakieś 
tam inwestycje. Proszę mi powie-
dzieć, żebym miał świadomość, że 
podnoszę rękę słusznie. 
 
Wójt Gminy 
Myślę, że praktycznie żadnego. 
Dlatego, że 210 tys. dotacji, 
pożyczka 300 tys.rozłożona na 3 
lata, lub 5, to już decyzja 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, która może być na 
koniec w 25% umorzona i to nie 
będzie miało wpływu na nasze 
inwestycje. 
 
Komendant Trochimczyk 
Zakup samochodu do końca tego 
roku, to jest warunek otrzymania 
dotacji z Zarządu Głównego w 
Warszawie. tj. 150 tys. Natomiast 
po rozmowach z Zarządem Fun-
duszu Wojewódzkiego udało się z 
panem Wójtem wytargować jeszcze 
60 tys. dotacji bezzwrotnej, ale w 
tym roku. Zakup musi być 
zrealizowany do 31 grudnia. 
 
Radny Gutowski 
Pan Komendant tutaj wspomniał, że 
te środki są nie z Powiatu, nie z 
Białegostoku, to może jest jakaś 
szansa, żeby te środki z Hajnówki 
Powiat dołożył trochę. 
 
Komendant Trochimczyk 
Komenda Powiatowa jest jednostką 
budżetową. Możecie się państwo 
zwrócić do Starostwa po pieniądze. 
Myślę, że trzeba korzystać z tego, o 
czym dzisiaj mówimy.  
 
Radny Dowbysz 
Wydaje mi się, że tak dużo mamy 
inwestycji do zrobienia, jeszcze 
przed nami dużo roboty i dużo 
nakładów pieniężnych, ale cóż jest 
ważniejszego nad bezpieczeństwo 
mieszkańców, bezpieczeństwo życia, 
mienia. Mnie się wydaje, że to jest 
bardziej ważne od wszystkich 
rzeczy, w które mamy zainwesto-
wać. 
 
Radny Szpakowicz 
Bezpieczeństwo pożarowe nie pod-
lega w ogóle dyskusji, tylko kwestia 
pieniędzy. Mam propozycję dla 
pana Wójta i dla pana Komendanta 
– dobrze wyrywacie te pieniądze, to 
jedźcie jeszcze, jak umowę będziecie 
podpisywać, coś wyrwijcie. 
 
Komendant Trochimczyk 
Obiecuję, że to, co mogę zrobić dla 
tego powiatu, to robię cały czas, bo 
to jest moje zadanie, za to otrzymuje 
pobory od Państwa Polskiego. Dzię-
kuję bardzo za to, że chcecie 
wysłuchać strażaka. 
 
Wójt Gminy 
Dobrze, że pan Komendant chce z 
nami współpracować, bo jest 
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komendantem, który najwięcej środ-
ków pozyskał w całym woje-
wództwie dla swoich jednostek. 
 
Przewodniczący Rady 
Do tej pory nie zaciągnęła Gmina 
na inwestycje żadnych kredytów. My 
te inwestycje planujemy, ale jeszcze 
nie było żadnych rzeczy 
kredytowanych. Na przykład za te 
drogi, które są  budowane w chwili 
obecnej nie będą pieniądze płacone 
z kredytów, ale z pieniędzy, którymi 
w tej chwili Gmina dysponuje. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2008 
rok. 
 
Za przyjęciem  uchwały głosowało 
12 radnych. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący Rady 
3 listopada 2008 roku wpłynęło 
oświadczenie pana radnego 
Sławomira Przygodzkiego następu-
jacej treści: 
Informuję, że z dniem 1.XI.2008 r. 
rezygnuję z pełnienia mandatu 
radnego Rady Gminy Białowieża. 
Zgodnie z przepisami o ordynacji 
wyborczej musimy podjąć uchwałę 
o wygaszeniu tego mandatu. Przed 
podjęciem tej uchwały powinniśmy 
zapytać wnioskodawcy, czy 
podtrzymuje swój wniosek, ale po-
nieważ jest nieobecny, to przyjmu-
jemy, że taki wniosek podtrzymuje. 
W wyjaśnieniu należałoby powie-
dzieć, że od Rady Gminy jest 
wymagana uchwała o wygaszeniu 
mandatu. Dalszy tryb wyborów 
uzupełniających Rady jest pro-
wadzony przez Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego. Wojewódz-
ki komisarz, po otrzymaniu naszej 
uchwały ma odpowiednie terminy 
rozpisane ustawowo i będziemy 
informowani o terminach i o czyn--
nościach, które będą podejmowane. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w Programie Rozwoju Lo-
kalnego na lata 2006/2013 
 

Wójt Gminy 
Abyśmy mogli ubiegać się o środki 
unijne na inwestycje, czy 
wyposażenie domu kultury. Złoży-
liśmy wniosek o utworzenie 
Ponadlokalnego Centrum Kultury 
Puszczy Białowieskiej wraz z mo-
dernizacją. 
W  oparciu o ten wniosek chcie-
libyśmy z czasem mieć możliwość 
robienia Festiwalu Filmów 
Przyrodniczych czy wynajmowania 
sali kina na różne konferencje tak, 
żeby zwiększyć przychody naszego 
kina Żubr. 
Drugi wniosek, to przebudowa 
infrastruktury ulicy Tropinka 
związanej z rozwojem funkcji turys-
tycznej. Chcielibyśmy ten deptak, o 
którym od pewnego czasu mówimy, 
chcielibyśmy do programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich taki wniosek 
złożyć. To umożliwi nam ubieganie 
się o pieniądze na ten cel ze źródeł 
unijnych. 
 
Radny W. Wołkowycki 
Czy te przewidywane nakłady są 
liczone, czy to są przybliżone 
kwoty? Czy będą miały jakieś 
znaczenie tu zapisane później co do 
możliwości zmiany? I czy to nie za 
mało? 
 
Wójt Gminy 
Z progu możemy ubiegać się tylko o 
chodniki i oświetlenie uliczne. To 
jest mniej więcej 600 tys. zł. Jeżeli 
chodzi o asfalt, to jest odrębna 
sprawa. 
Telefonów nie możemy, chyba  że na 
swój koszt. 
Traktujemy to jako rzecz intencyjną. 
Tu jest takie ograniczenie, że choć-
byśmy na milion zł. wystąpili, to i 
tak maksymalna dotacja jest 500 
tys. zł na inwestycje. 
Dzisiaj wpisujemy po to, żeby był w 
dokumencie strategicznym taki 
zapis, a resztę możemy później mo-
dyfikować. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych. 
 
Przewodniczący Rady  
Chciałbym w imieniu wszystkich 
radnych odnotować wczorajszy 
dzień, a mianowicie 90 Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. Jest to 
data bardzo ważna.  
Chyba wyrażę wszystkich radnych 
życzenie, aby Polska w dalszym 
ciągu rozwijała się pomyślnie. 

 
Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXI sesji Rady Gminy 
Białowieża. 
 
 
 
 

Odszkodowania za 
szkody od żubrów 

  
     Jak poinformował nas jeden z 
mieszkańców Białowieży nie ma 
szansy na odszkodowanie za 
zniszczenia, które w obejściach 
mogą robić żubry. Otrzymał  z 
Urzędu Wojewódzkiego nas-
tępującej treści odpowiedź na 
swoje zapytanie o od-
szkodowanie: 
 
"Odpowiadając na Pana 
wiadomość elektroniczną z 
dnia 27 listopada 2008 r. w 
sprawie szkód wyrządzonych 
przez żubry, które zniszczyły 
kilka przęseł wokół siedliska i 
ogrodu w minionym tygodniu - 
uprzejmie informuję, iż brak 
jest podstaw prawnych do 
zrekompensowania przedmio-
towych szkód. 
Zgodnie z art. 126 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. nr 
92, poz. 580 z późn. zm.) Skarb 
Państwa odpowiada za szkody 
wyrządzone przez żubry - w 
uprawach, płodach rolnych 
lub w gospodarstwie leśnym. 
Obowiązek ten nie obejmuje 
utraconych korzyści". 
 
 
                            Andrzej  Antczak 
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POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW 
ALARMOWYCH 

ALARM POWIETRZNY 
 

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, jednakże starając się zachowywać 
rozważnie i bez paniki. 
 
             Osoby które znajdują się w domu powinny: 
- ubrać się, zabrać koniecznie dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki 
opatrunkowe oraz  w miarę możliwości latarkę elektryczną i koc oraz odbiornik radiowy z zakresem fal UKF. 
- wyłączyć wszystkie urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić ogień w piecu, 
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie, 
- zawiadomić o alarmie sąsiadów, 
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia. 
             Osoby które znajdują się w miejscu publicznym powinny: 
- jak najszybciej udać się do najbliższego schronu lub ukrycia, 
- pomagać słabszym chorym i ułomnym, 
- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej. 
  Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni zatrzymać je i zaparkować tak aby 
nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca pojazdu i pasażerowie powinni udać się do najbliższego 
ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły ukryć się w schronach, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za 
innymi trwałymi osłonami.    

                                                                   ALARM O SKAŻENIACH 
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy: 

- nie zbliżać się do rejonu awarii, 
- zachowywać spokój, przeciwdziałać ogólnej panice oraz lękowi, 
-  wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się ściśle do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, 
głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach. 

Osoby przebywające w tym czasie na terenie otwartym powinny; 
- zwrócić szczególną uwagę na kierunek wiatru (szczególnie obserwować unoszące się dymy i pary) 
- opuścić zagrożony rejon ( prostopadle do kierunku wiatru ) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach 
przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające, 
- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.  
             Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły  przed wystąpieniem 
skażenia wyjść z rejonu zagrożenia powinny: 
- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych i zastosować się do przekazywanych komunikatów i 
poleceń. 
- nie opuszczać budynku, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami okna, drzwi, otwory wentylacyjne, przebywać 
w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych, 
- osoby które posiadają maski przeciwgazowe zakładają je, 
- do momentu odwołania alarmu lub zarządzenia o ewakuacji, nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, starając się nie 
przebywać w pobliżu okien oraz otworów wentylacyjnych, 
- ważne jest aby powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz wykonywania prac wymagających wysiłku, 
powodujących zwiększone zapotrzebowanie na tlen przez organizm, 
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne ( po za radiem lub telewizorem), wygasić ogień w piecu, 
- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z 
gazy, ręcznik itp. 
             UPRZEDZENIE O ZAGROŻENU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami należy; 
-sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony, zapasy żywności, wody i  paszy dla zwierząt, 
-sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, 
- jeśli nie ma zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych, przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia 
organów i służb OC.  
            UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy: 
- postępować zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wykonywać inne polecenia organów obrony 
cywilnej. 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Białowieża 
 



 7 

                                       
             Białowieża żyje 
 
 
  Ostatnie spotkania komisji 
i Rady poświęcone były 
kwestiom bieżącym. Wiele 
się dzieje i widać to gołym 
okiem w postaci remontów 
ulic. Część mieszkańców 
jest co prawda zmartwiona 

zarówno terminem, jak i tempem prac.  Cóż, 
przepisy prawa są nieubłagane – obowiązuje 
ustawa: Prawo o zamówieniach społecznych. Jeśli 
zima przyjdzie późno, a na razie się nie spieszy, 
wszystkie prace się zakończą i będziemy mogli 
pogratulować Panu Wójtowi. Jeśli nie, pewnie 
będziemy na nich narzekać – taka ich dola. 
 
Część radnych z Panem Przewodniczącym Rady 
chciałaby bardziej aktywnego zaangażowania się 
Gminy w obchody 600-lecia ochrony i opieki nad 
Puszczą. Uroczystości związane z tym jubileuszem 
szczególnie rozbudowane są u naszych wschodnich 
sąsiadów.  Warto na pewno wykorzystać każde 
wydarzenie i rocznicę, aby zaistnieć medialnie i 
przyciągnąć jeszcze trochę turystów do Białowieży. 
Logicznym wydaje się powołanie komitetu 
organizacyjnego i zaangażowanie szerszej grupy 
przedstawicieli społeczeństwa, aby imprez było 
dużo i by były one udane. 

 
Przy okazji warto sobie zadać pytanie czy imprezy 
te mają nas integrować, czy może robimy je na 
pokaz. Frekwencja na sali kina podczas ostatnio 
organizowanych akademii i koncertów sugeruje, że 
część mieszkańców ma znacznie lepsze propozycje 
spędzenia tego czasu.  Jeśli jest to siedzenie w 
domu i oglądanie okienka na świat w postaci 
telewizora, niech się wstydzą. No, chyba że 
informacja o tych imprezach jest niedostateczna – 
wtedy niech piszą lub dzwonią do redakcji. Bardzo 
zależy organizatorom tych imprez, w tym i mojej 
osobie, abyśmy się spotykali i cieszyli wspólnie z 
organizowanych w naszej miejscowości uroczys-
tości. 

 
Miesiące jesienne i zimowe nastrajają 
melancholijnie, warto wyjść z domu, porozmawiać 
ze znajomymi – czasem dawno niewidzianymi, 
pośmiać się czy wzruszyć występami artystów.  
 
Ważnym zagadnieniem był stan ochrony przyrody 
na terenie Gminy. Cały teren naszej Gminy objęty 
jest Naturą 2000. Tak się jakoś porobiło, że nikt 
(podkreślam nikt) nie pytał o zdanie samorządów 
lokalnych, mieszkańców, ani właścicieli ziemi. To 
dość dziwny przykład demokracji, jak na państwo  

 
będące członkiem Unii Europejskiej. Dodatkowo 
sprawę zarządzania przestrzenią na terenie Gminy 
komplikuje fakt objęcia dość dużej przestrzeni, 
wzdłuż granic Parku Narodowego, otuliną. Niestety 
Park uważa, że otulina jest niezbędna również na 
Polanie Białowieskiej – jaki będzie zasięg 
terytorialny i ograniczenia z tym związane, na razie 
nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nadleśnictwo 
przesunie ambony i nęciska dalej od granic Parku 
Narodowego – nie wiadomo kto będzie płacił za 
szkody ze strony zwierząt łownych (czytaj w tym 
momencie niełownych, bo parkowych). 

 
W podejściu do rezerwatów przyrody ze strony 
służb ochroniarskich widać silne uzależnienie od 
czynnika skrajnie ekologicznego. Brak natomiast 
podejścia cechującego profesjonalistów. Prosty 
przykład:  kornik ma się mnożyć w Rezerwacie 
Krajobrazowym bez ograniczeń. A jednocześnie 
rezerwat chroni krajobraz puszczański - czyli 
typowy dla Puszczy Białowieskiej. Obumarcie 
świerka pociąga za sobą śmierć sosen, potem wiatry 
wywracają całe to martwe towarzystwo razem z 
pozostałymi przy życiu brzozami i dębami. Potem 
przez 30-40 lat czekamy na jaki taki las (przykład z 
Rezerwatu Ścisłego). Wszystkie te etapy dla osób 
odpowiedzialnych za krajobraz są czymś 
najzupełniej kojarzącym się z Puszczą. Wszystko to 
w otoczeniu szosy Hajnówka-Białowieża i paru 
przebiegających przez rezerwat szlaków 
turystycznych i wielu dróg leśnych. 
  
Rozwój przestrzenny form ochrony przyrody 
znacznie wyprzedził możliwości organizacyjne i 
finansowe opracowania planów ochrony dla tych 
obiektów. Takich planów nie ma ani Park 
Narodowy ani znaczna część istniejących 
rezerwatów przyrody. Dla mnie oznacza to, że nie 
tylko kierowcy powinni być karani za nadmierną 
szybkość. 
 
Czy powinno dziwić znane zdaje się arabskie 
przekleństwo:  Obyś żył w ciekawych czasach.  
 
 
                                                 Krzysztof Zamojski 

         W I E Ś C I   Z   R A D Y   G M I N Y    *    W I E Ś C I   Z   R A D Y    G M I N Y 
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   Z CYKLU:  BIAŁOWIEŻA – NA STAREJ FOTOGRAFII         
 
         
          

 Park Dyrekcyjny. Zima 1957 roku. Klasa VII 

1957 rok 



Jak w latach trzydziestych żyło się w Białowieży  
 
Któregoś zimowego wieczoru 1985 roku zadałem Michałowi 
Szpakowiczowi, 60-letniemu wówczas białowieżaninowi, 
pytanie: jak się żyło w Białowieży przed II wojną światową? 
Mój rozmówca chętnie przystał na wspominki. A oto, co 
zanotowałem. 
            Gmina Białowieża przed II wojną światową liczyła 
ponad 10 tysięcy mieszkańców. Rodowici białowieżanie 
tworzyli czwartą lub może nawet piątą część całej 
białowieskiej społeczności. Zajmowali się głównie pracą na 
polu i w lesie. Powodem olbrzymiego napływu ludności z 
całej Polski do Białowieży była łatwiejsza możliwość 
uzyskania pracy, w tym także dobrze płatnej.  
            W okresie międzywojennym w Białowieży mieściła 
się Dyrekcja Lasów Państwowych, Park Narodowy, trzy 
nadleśnictwa, trzy tartaki, muzeum puszczańskie, 
laboratorium biologiczne, szkoła powszechna, szkoła dla 
leśniczych, bursa, poczta, posterunek policji, biblioteka, 
kino, dwie restauracje, kilka jadłodajni robotniczych, spora 
ilość sklepów różnego rodzaju, kilka masarń, trzy piekarnie. 
Miejscowość miała komunikację kolejową i - od 1934 roku – 
autobusową. Działało tutaj blisko trzydzieści różnych 
organizacji politycznych, społecznych i związkowych. 
            Ludzie, którzy przybywali do Białowieży, musieli, 
rzecz jasna, gdzieś zamieszkać. Zwykli robotnicy leśni czy 
tartaczni, kupowali niewielki plac, a najczęściej brali go w 
arendę i na tym miejscu stawiali domek z odpadów 
tartacznych. Urzędnicy z kolei wynajmowali u gospodarzy 
jeden lub dwa pokoje, płacąc za nie 60-70 złotych 
miesięcznie. Był to dobry interes dla autochtonów. Liczni 
gospodarze dobudowywali z tyłu domu jakieś przybudówki i 
przenosili się do nich, a pokoje przeznaczali na wynajem. 
Wśród napływowej ludności znaczną część stanowili Żydzi. 
Zajmowali się oni przede wszystkim handlem, rzemiosłem i 
usługami. Co trzeci, czwarty dom w Białowieży był 
jednocześnie żydowskim sklepem. Najwięcej sklepików 
różnej maści (powszechnie nazywanych „budkami) mieściło 
się na rogu obecnych ulic: Waszkiewicza i Sportowej.  
 Rolnictwo w okresie międzywojennym stało na 
słabym poziomie. Chłopi mieli przeciętnie po jednym lub 
dwa hektary ziemi. Siali żyto, proso (którego dzisiaj już się 
nie uświadczy, podobnie jak konopi), jęczmień, owies, len, 
czasem też pszenicę. Sadzili ziemniaki. Maszyn rolniczych 
wówczas nie było. Zboże żęto sierpem. Nawozów 
sztucznych w ogóle nie znano. Każdy chłop posiadał konia, 
krowę, świnie, kury, czasami także gęsi lub kaczki. W 
okresie, kiedy nie było prac polowych, chłopi zajmowali się  

wywózką drewna z lasu. Zarobki były dobre. Mając konie, 
można było zarobić dziennie maksymalnie 8-10 złotych, ale 
przeciętnie zarabiano 3-4 złote. Do wywózki wyjeżdżano 
jeszcze przed świtaniem, około godziny szóstej. W tartakach 
najlepsi „wyciągali” po 5-7 złotych. Zwyczajna dniówka dla 
lepszych pracowników wynosiła 2 złote, dla gorszych – 1,20 
złotych.  
 Jedzenie przygotowywane było najczęściej rano, na 
cały dzień. Gotowano fasolę z zacierką lub kaszę, barszcz, 
ziemniaki z kwasem chlebowym i z cebulą. W niedzielę pie-
czono babkę ziemniaczaną. Przestrzegano wszystkich pos-
tów. Spożywano wówczas ziemniaki z siemieniem lnianym 
lub olejem z siemienia, także ziemniaki z lakiem od śledzi, 
kapustę, grzyby, kaszę z prosa. Gotowano również kisiel z 
owsa. Bułkę pieczono cztery razy w roku, na najważniejsze 
święta. Dzieci, które prosiły rodziców o kupno bułeczek u 
Żydów, zniechęcano. Mięsa, tyle co dzisiaj, nie jedzono. 
Zabijano przeważnie jednego wieprza na cały rok. Mięso 
solono i przechowywano w tzw. raszkach (beczkach). 
Śmietanę, jajka, także cielęta sprzedawano Żydom. W ich 
sklepikach kupowano wówczas różne rzeczy przydatne w 
gospodarstwie, najczęściej zaś jakieś naczynia kuchenne. 
Pito kawę z cykorii. Chleb razowy pieczono od razu na cały 
tydzień. 
 Materiał na ubrania tkano z lnu, własnoręcznie. 
Obuwie, które wówczas kosztowało 10-12 złotych, za-
mawiano u szewców, ale najczęściej chodzono w łapciach 
lub obuwiu własnego wyrobu. Lepsze obuwie wkładane było 
tylko w niedziele i święta. 
 Gospodarze, poza wywózką drewna z lasu, 
świadczyli również usługi przewozowe, wożąc gości po 
puszczy lub dowożąc ich razem z bagażem ze stacji 
kolejowej do Domu Świckiego (Myśliwskiego). Najmowali 
się również do naganki podczas polowań, urządzanych 
każdego roku,  przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 
 W latach trzydziestych cetnar zboża kosztował 12 
złotych, kilogram cukru – 1,20 złotych, jeden papieros – 2-3 
grosze, paczka tabaki – 6 złotych, krowa początkowo 120, 
później już tylko 100 złotych, rower 120 złotych, przejazd 
pociągiem do Hajnówki 1,20 złotych. Nic więc dziwnego, że 
na przykład p. Przybysz, który pracował w Hajnówce, 
zmuszony był jeździć do pracy na rowerze (a wówczas nie 
było jeszcze szosy asfaltowej!). 
                                                                              Piotr Bajko 
                                                                                                     

 
Michał Szpakowicz 
 
Działacz polityczny i społeczny. Urodził się 17 maja 1925 roku w Białowieży. W kwietniu 1941 roku ukończył kurs urządzania lasu. W czasie okupacji 
pracował jako czeladnik u szewca. Po wojnie w 1947 roku brał udział w odbudowie cukrowni w Malborku. W latach 1948-1949 pracował przy urządzaniu 
lasów Puszczy Białowieskiej. Przez następne 3 lata był laborantem-meteorologiem w IBL. W 1950 roku wstąpił do PZPR. Z  początkiem 1951 roku 
przeszedł do pracy w Rejonie Lasów Państwowych w Białowieży. W grudniu 1954 roku został wybrany przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej. Tę funkcję sprawował do 1961 roku W latach 1961-1969 był zastępcą przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Hajnówce. W tym czasie ukończył zaocznie technikum ekono-miczne. W 1969 roku przeszedł na stanowisko prezesa Zarządu GS w Białowieży, na którym 
pracował do 1972 roku. Następnie, do czasu przejścia na wcześniejszą emeryturę w 1978 roku, odpowiadał w gminie  za sektor rolny. W okresie pracy w 
radach narodowych dopro-wadził m.in. do zagospodarowania 100 ha gruntów we wsiach Zastawa i Stoczek, uregulowania rzeki Narewki, elektryfikacji 
puszczań-skich wiosek, położenia asfaltu na szosie Hajnówka-Białowieża. Szczególne zasługi położył w upamiętnieniu miejsc masowych straceń z II wojny 
światowej. Występował na sesjach PRN w Hajnówce w obronie Puszczy Białowieskiej przed nadmierną jej eksploatacją. Nagrodzony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną odznaką „Zasłużony dla Białostocczyzny”. Zmarł 30 grudnia 1990 roku. 
Pochowany w Białowieży. 
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Pomruk – żubr, który lubił rozrabiać 
 
Jednym z najbardziej popularnych w Puszczy Białowieskiej 
żubrów był swego czasu Pomruk. Na świat przyszedł 22 maja 
1951 roku - jego rodzicami byli Plisch i Polana. To właśnie 
Pomruk, obok Popasa, był pierwszym żubrem wypuszczonym 
13 września 1952 roku z rezerwatu hodowlanego 
Białowieskiego Parku Narodowego na wolność w Puszczy 
Białowieskiej.  

Pomruk bardzo szybko dał się poznać jako osobnik 
agresywny w stosunku zarówno do zwierząt, jak i ludzi. W 
puszczy prowadził samotniczy tryb życia. Szczególnie 
upodobał sobie okolice nadleśnictwa Narewka. Tutejsi 
mieszkańcy mówili, że pomimo stosunkowo młodego wieku, 
zachowywał się „nieobyczajnie” i „po chuligańsku”. 
Twierdzili, że na ogół tylko bardzo stare żubry bywają 
złośliwe, z pretensjami do ludzi – i to też rzadko się zdarza.  
 W końcu maja 1955 roku Pomruk po raz któryś z 
rzędu dał znać o sobie. Wyszedł na skraj puszczy koło 
wioski Świnoroje. Pasły się tam wioskowe krowy. Roman 
Izbicki tak zrelacjonował to zdarzenie w „Życiu 
Białostockim”: „Żubrowi coś pomieszało się w dużym łbie, 
bo naraz skoczył ku stadu i pewnej, widocznie uroczej dlań 
krowie. A kiedy się broniła, poturbował ją tak dotkliwie, że 
trzeba było dorżnąć. Właściciel w miesiąc potem zażądał od 
nadleśnictwa 3500 zł odszkodowania. Napisałem, że 
Pomrukowi pomieszało się w dużym łbie, ponieważ ruja u 
żubrów odbywa się dopiero jesienią. A może co innego 
wydarzyło się krowie? Świadkiem jest pastuch, niezbyt 
rozgarnięty, analfabeta, i on żubra oskarżył”.  
 Owym pastuchem był Mikołaj Sołogubik. Pomruk 
jakby szukał zemsty na nim za owo wiosenne niepowodzenie 
z krowią pięknością. Okazja przytrafiła się 31 lipca 1955 
roku. W południe żar lał się z nieba niemiłosiernie. Pomruk 
stał sobie dla ochłody w krzakach na brzegu puszczy, a 
wspomniany pastuch pędził ku wsi stado bydła. 

 Leśny samotnik wypadł nagle z krzaków i łbem 
pchnął chłopa w siedzenie. Następnie leżącego na trawie 
podebrał rogami i rzucił nad siebie. Przerażony pastuch 
spadł na oklep na grzbiet żubra i przez pewien czas 
utrzymywał się na złośliwym wierzchowcu. Zwierz poniósł 
jeźdźca galopem w las. Tam pastuch uchwycił się gałęzi i 
pod wpływem wielkiego strachu wlazł prawie na szczyt 
drzewa. Na konarze przesiedział godzinę czy dwie, bo 
Pomruk czekał. Wreszcie brzydko mruknął i poszedł sobie. 
Sołogubik pokuśtykał do Narewki i tam go opatrzono w 
ośrodku zdrowia. 

W dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego 
zapadła decyzja - Pomruka należy odłowić i umieścić w 
rezerwacie. Tak też się stało. W dniu 15 sierpnia tego 
samego roku żubr - rozrabiaka trafił za ogrodzenie, a na 
wolność wypuszczono dorosłą jałówkę. Pomruk z czasem 
stał się turystyczną atrakcją – w rezerwacie pokazowym 
oglądały go tysiące turystów i wycieczkowiczów. Strażnicy 
rezerwatowi wiedzieli o jego złośliwej naturze i na ogół 
unikali bliższych spotkań z nim. Ale w końcu zwierzęciu 
przytrafiła się okazja do przypomnienia człowiekowi o 
swojej złośliwości. W dniu 23 sierpnia 1964 roku Pomruk 
zaatakował w rezerwacie starszego strażnika Daniela 
Perszko. Ciężko poturbowanemu mężczyźnie, ze złamaną 
miednicą, udało się doczołgać do telefonu i wezwać pomoc. 
Po tym wypadku strażnik do pracy już nie wrócił. 

W dyrekcji Parku dość szczegółowo rozpatrzono 
ten wypadek i podjęto decyzję o wywiezieniu żubra z 
Puszczy Białowieskiej. W dniu 21 maja 1965 roku Pomruk 
przekazany został do Ośrodka Hodowli Żubrów w 
Smardzewicach. Żywot zakończył tam po upływie siedmiu 
miesięcy - 22 grudnia 1965 roku. Przeżył czternaście lat i 
siedem miesięcy. 

                                                                Piotr Bajko 
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Ptakami zainteresowałem się już w 
dzieciństwie. Najdawniejszym mo-
mentem, jaki pamiętam z tamtego 
okresu, był prezent od moich 
Rodziców - książeczka - składanka,  
a w niej widok bociana czarnego na 
tle soczystej, leśnej zieleni. Było to 
ok.1954 roku. Do tej pory jestem 
pod wrażeniem tego kolorowego 
obrazka, który, jak się okazało, miał 
wpływ na całe moje życie. 
Urodziłem się w przepięknym, 
niewielkim mieście, Wrześni (50 
km od Poznania), położonym 
pośród pól i lasów, nad rzeką 
Wrześnią, niedaleko jej ujścia do 
Warty. Młode lata wspominam jako 
beztroskie życie w raju. Zawsze 
lubiłam obcować z przyrodą i gdy 
tylko świeciło słońce, musiałem być 
w ogrodzie lub parku, albo na 
polach i łąkach, a najczęściej w 
moim ukochanym lesie - Dębinie. 
Bardzo wcześnie, bo w wieku 11 
lat, podjąłem decyzję o zostaniu na 
zawsze ornitologiem. Wtedy to, 
latem 1961 roku, zakupiłem serię 
pocztówek z obrazkami Ptaki 
prawnie chronione. Jakie to było 
przeżycie; zafascynowała mnie 
mnogość gatunków ptaków, ich 
różne kształty i barwy, a ponadto 
rozmaitość środowisk, w których 
żyją. Wyobraziłem sobie, że gdy 
będę wytrwały, to prędzej czy 
później te wszystkie gatunki, tak 
pięknie namalowane, będę mógł 
zobaczyć, a nawet bliżej poznać ich 
życie. Regularnie odwiedzałem 
księgarnie i kupowałem książki o 
ptakach. Każdą chwilę też 
poświęcałem na obserwację ptaków 
w terenie. 
W latach 60-tych zacząłem 
prowadzić regularny notatnik 

ornitologiczny, co jednym ciągiem 
kontynuuję do dnia dzisiejszego. 
Od tamtej tż pory zacząłem 
malować ptaki, naśladując niejako 
takich artystów jak Henryka 
Pieskowskiego i Władysława Siwka 
– autorów wspomnianych obraz-
ków. 
W moich zainteresowaniach wspie-
rała mnie zawsze Mama, wielka mi-
łośniczka przyrody. Ona to 
zobaczywszy, że moja pasja jest tak 
wielka, pewnego jesiennego dnia      
( miałem wtedy 16 lat), pojechała ze 
mną na Uniwersytet do Poznania, 
aby skontaktować mnie z nau-
kowcami, których profesją była 
ornitologia. Wielkim dla mnie 
szczęściem i zaszczytem było po-
znanie Zygmunta Czarneckiego i 
prof. Wacława Skuratowicza oraz 
innych pracowników naukowych 
Zakładu Zoologii Systematycznej 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
Ucząc się w Technikum Weteryna-
ryjnym we Wrześni odwiedzałem 
Uniwersytet, dostarczając nau-
kowcom wypluwek sowich do 
badań fauny drobnych ssaków. Jako 
bywalec lasów i łąk znalazłem 
zimowe stanowisko sów. 30 uszatek 
wtedy zimowało w mojej Dębinie. 
Mnóstwo wypluwek tam zostawiły. 
Był to cenny materiał do badań 
składu pokarmu sów. Zwoziłem te 
wypluwki i przy tym dałem się 
poznać naukowcom na uniwersy-
tecie. Już wiedzieli, że trzeba na 
mnie czekać na uczelni. 
Po ukończeniu Technikum Wetery-
naryjnego podjąłem studia na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
UAM w Poznaniu . Na studiach, od 
razu na pierwszym roku zostałem 
kierownikiem Sekcji Ornitologicz-

nej Koła Naukowego Przyrodników 
UAM. 
W czasie studiów, w chwilach 
wolnych, a niekiedy kosztem 
wykładów z fizyki czy chemii, 
wyjeżdżałem na obserwacje ornito-
logiczne. Po prostu bardziej mnie 
interesowało to, co jest w lesie, na 
polanach, nad rzekami i na 
jeziorach. Całkowicie pochłaniał 
mnie świat ptaków. Każda chwila 
mojego życia była wypełniona 
przyrodą, ptakami. Wiedziałem, że 
najwięcej mogę zrobić, gdy jestem 
młody, silny fizycznie, bystry. 
Miałem wtedy dużo pomysłów i 
zamiarów. Musiałem to wy-
korzystać. Dzięki temu w 1972 r., 
podczas studiów, wykonywałem 
badania awifauny powiatu 
Września., które są cytowane w 
polskich i zagranicznych książkach. 
Publikowałem bardzo wcześnie w 
czasopiśmie ogólnokrajowym 
,,Notatki przyrodnicze” 
Kiedy skończyłem studia poznałem 
moją wspaniałą żonę, Annę 
Morawską. Wybór naszego miejsca 
w życiu nie był przypadkowy. 
Białowieża znana była jako miejsce 
niezwykłej przyrody. Czytałem 
wiele publikacji o puszczy, o tym 
najbardziej pierwotnym lesie na 
niżu  Europy. Jeszcze podczas stu-
diów, w 1975 r., odbyłem  praktykę  
naukową w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa, gdzie poznałem wielu 
ciekawych i wybitnych ludzi. Szefa-
prof. Aleksandra Sokołowskiego, 
pracowników naukowych – Amelię 
Kawecką, Krzysztofa Wołka, Si-
monę Kossak, Małgorzatę Pio-
trowską. Miałem tu miejsce pracy 
już przygotowane. Moja żona 
przyszła do Białowieży za mną, 
podjęła pracę w Technikum Leśnym 

Portrety 
pamięci            

 

mieszkańców 
Gminy Białowieża 

Zenon Lewartowski 
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W IBL pracowałem kilka lat. 
Zajmowałem się badaniami 
naukowymi zarówno w Puszczy 
Białowieskiej, głównie na powierz-
chniach, w środowiskach pier-
wotnych. Najcenniejsze były prace 
w Białowieskim Parku Naro-
dowym. Poza tym prowadziłem 
badania na obszarze  Niziny Północ-
nopodlaskiej, Mazur i Suwalszczy-
zny, na jeziorze Oświn, w 
Suwalskim Parku Krajobrazowym, 
który wtedy był tworzony, jako 
pierwszy park krajobrazowy w 
Polsce oraz w dolinie Biebrzy i Nar-
wi, gdzie później powstały parki 
narodowe. Prowadziłem prace 
dotyczące składu i liczebności 
ptaków na każdym z tych obszarów. 
Te badania miały na celu określenie 
znaczenia poszczególnych obiektów 
jako ostoi  ptaków. Wiadomo, że 
kryterium zasadniczym przy ocenie 
ostoi ptasich jest występowanie 
rzadkich gatunków. Jeśli jest dużo 
gatunków, które gdzie indziej nie 
występują, a więc są rzadkością, to 
obiekt jest cenny. Już wcześniej by-
ło wiadomo, że Puszcza Bia-
łowieska i  dolina Narwi, w rejonie 
Białegostoku,   między Łapami a 
Żółtkami, mają cechy naturalne. 
Badania, które wykonałem 
interesowały mnie w 100%. 
Znaczną część ich wyniku o-
publikowałem. To był cały zestaw 
opracowań w postaci tzw. prac w 
czasopismach naukowych. Między 
innymi ukazał się drukiem w 
Ochronie Przyrody   artykuł o wys-
tępowaniu podróżniczka w 
bagiennej dolinie Narwi. Gatunek 
ten był wybrany, jako sztandarowy  
dla obiektu – przyszłego Nar-
wiańskiego Parku Narodowego. Na 
jego przykładzie zostały 
przedstawione walory doliny. 
Bywało z reguły tak, że 
zajmowałem się w swych pracach 
całością awifauny, ale niekiedy 
moją uwagę skupiał gatunek 
wybitnie rzadki. Wykryłem najlicz-
niejszą populacje dzierzby 
rudogłowej w Środkowej Europie. 
To było nad środkowa Wartą. Ta 
populacja w latach 70 liczyła 
kilkanaście par. W Polsce w tej 
chwili ocenia się, iż gatunek ten już 
nie gnieździ się na terenie kraju, a 
na pewno po 2001 roku gniazda nie 
znaleziono.  
Tu, na Polanie Białowieskiej, 
miałem stwierdzenia kilku rzadkich 
gatunków, np. mornela; do tej pory 
jest to jedyne stwierdzenie mornela 

w Puszczy Białowieskiej. 20 lat 
temu. Prowadząc obserwacje z 
uczniami Technikum Leśnego na 
polu przy Parku Dyrekcyjnym, 
zaobserwowałem dwie poświerki 
szponiaste. Jest to jedyne 
stwierdzenie tego gatunku w 
Puszczy. Mógłbym jeszcze 
wymienić jedyne stwierdzenie 
dzierzby czarnoczelnej na południu 
Polany Białowieskiej. Zajmuję się 
więc czasem ptakami rzadkimi, ale 
gdyby ich nie było, to ornitologia 
wcale nie byłaby dla mnie nudna. 
Jeżeli gdziekolwiek ornitolodzy 
prowadzą terenowe badania nad 
ptakami, to powinni się zająć przede 
wszystkim tymi, które w danej 
okolicy stale występują i tworzą 
trzon świata ptasiego. Ja się tym 
zajmuję przez całe lata. Trzeba tu 
powiedzieć jedną istotną  rzecz: 
ornitolodzy Europy wykonali 
badania, w których brało udział 
wiele tysięcy osób; były to badania 
tak zwane atlasowe. Efektem jest 
Atlas Ptaków Europy. Na mapach 
tego atlasu widać, w których 
rejonach naszego kontynentu zespół 
gatunków ptasich jest najbogatszy. 
Wyraźnie widać, że w Środkowej 
Europie, na linii Gdańsk, Kraków, 
Budapeszt – zaczyna się, ciągnący 
się na wschód, obszar 
występowania wielu gatunków. 
Wschodnia Polska ma wyraźnie 
bogatszy świat ptasi, niż zachodnia, 
a cała Zachodnia Europa jest też 
uboższa w gatunki. Puszcza Biało-
wieska wyróżnia się szczególnie 
wielka liczbą gatunków ptaków.  

Na każde 100 km kwadratowych 
występuje ponad 100 gatunków 
ptaków lęgowych, a w Zachodniej 
Europie jest to już rzadkością. 
Zestaw gatunków jest tutaj bardzo 
obfity. Nie znajdzie się miejsca w 
Polsce, które byłoby tak bogate, jak 
awifauna Puszczy Białowieskiej a 
okolicą. Występuje tu wiele 
gatunków rzadkich, które mają 
liczne populacje, bytujące w 
warunkach naturalnych. 
Dawniej, wykonując badania 
ptaków różnych okolic, wybierałem 
duże obszary. W związku z tym 
musiałem duże przestrzenie 
pokonywać pieszo, niekiedy 
kajakiem. Siłą rzeczy nie były to 
badania dokładne. Wtedy chodziło o 
ogólne oszacowanie liczebności 
populacji ptasich. Dla dokładnych 
badań trzeba poświęcić znacznie 
więcej czasu na niedużych 
powierzchniach. 
Badania, które prowadzę od kilku 
lat polegają na tym, że na bardzo 
precyzyjnie wybranych powierz-
chniach, które reprezentują 
konkretnie opisane siedliska, czyli 
typy biotopu, wykonuję obserwacje 
i ich zapis przy wielkim nakładzie 
czasu. Kilkaset godzin obserwacji 
przypada w ciągu wiosny na 50 ha 
lasu. Ich celem jest ocena 
liczebności par wszystkich gatun-
ków. 
Mam w planie opublikowanie 
wyników tej pracy. Moi poprzedni-
cy, którzy opisywali ptaki 
Białowieskiego Parku Narodowego, 
zrobili to szybko i dość 

powierzchownie, popełniając 
błędy. To, co robię, jest więc 
czymś nowym w stosunku do 
już opublikowanych wy-
ników. 
Bardzo kocham ptaki, a 
uprawiając ornitologię zaj-
muję się  tym, czego inni w 
ogóle nie badali. I z reguły 
wybieram nie to, co jest 
przyjemne, ale to, co jest 
trudne. Odkrywam to, czego 
inni nie odkryli. Sprawia mi 
to niezwykłą przyjemność i 
dopełnia mi życie. 

 
Serdecznie dziękuję za po-
dzielenie się  wspomnie-
niami. 
 
                        
                          Elżbieta Laprus 
 Zenon Lewartowski z pójdźką ( 1966 r.) 

                     Fot. Elżbieta Lewartowska 



    

                                            

 

Udało mi się uciec przed latem na południu Hiszpanii - na 
początku czerwca przeprowadziłam się bardziej na północ, 
do Castilla-León, gdzie jest zdecydowanie chłodniej i w 
ogóle bardziej swojsko, szczególnie pod względem 
klimatycznym. Dzięki podjętej decyzji nie musiałam w 
tym roku znosić temperatur dochodzących do 50ºC w 
cieniu, budzić się w nocy co 2 godziny zlana potem za 
każdym razem, gdy wyłącza się wentylator ani pamiętać, 
aby wychodząc z domu zawsze mieć przy sobie wachlarz 
(bardzo użyteczny przyrząd zapewniający ułudyczne 
poczucie ochłody, które niestety znika natychmiast, kiedy 
tylko zaprzestaniemy poruszać nadgarstkiem). 

Ktoś, kto nie spędził lata w Hiszpanii – nie mówię tu ani o 
nadmorskich miejscowościach, gdzie wiatr od morza 
łagodzi nieznośny gorąc, ani o tak modnych ostatnio 
Wyspach Kanaryjskich, gdzie z kolei przez cały rok panują 
przyjemne temperatury - nigdy nie zrozumie pewnej części 
hiszpańskiej mentalności, jaką niewątpliwie stanowi 
sjesta... 

Sjesta to nie tylko poobiednia drzemka, ale także 
wszystko, co się z nią wiąże. Nam wydaje się to dość 
paradoksalne, bo niby jak się ma taka chwila relaksu do, 
dajmy na to, godzin pracy - tymczasem w Hiszpanii to 
tradycja wyrosła ze zwyczajnej konieczności. Przed epoką 
klimatyzacji po prostu niemożliwa była jakakolwiek praca  
w godzinach południowych. Pracowało się od rana do 
mniej więcej południa, zanim słońce nabrało sił, a także 
pod wieczór, gdy już tak mocno nie paliło. Obecnie 
kontynuuje się stary obyczaj, przez co pomiędzy godziną 
13 a 16 (z drobnymi wariacjami) nie ma co się wybierać 
nie tylko na zakupy, ale po prostu... nigdzie. Wszystko jest 
pozamykane. Po kilku latach spędzonych na emigracji 
nadal mnie to czasem irytuje, a także nieco zadziwia. Otóż 
niektóre instytucje, jak np. banki czy urzędy, otwierają 
dzwi dla klientów tylko do godziny początku sjesty. Tutaj 
pojawia się pytanie: jak ktoś, kto pracuje,  ma załatwić 
cokolwiek gdziekolwiek? W większych miastach są 
chociażby hipermarkety czynne cały dzień, ale w 
mniejszych miejsowościach zrobienie zakupów w porze 
obiadowej to już wyczyn. I to jest właśnie fenomen, 
którego nadal nie potrafię do końca zrozumieć, choć już 
teraz zdecydowanie mniej dziwią mnie przerwy na kawę, 
na śniadanie itp., w czasie których pracownicy po prostu 
opuszczają na pewny czas miejsce pracy... 

Choć Hiszpania oficjalnie znajduje się w czołówce 
rankingu państw europejskich o największym wymiarze 
dni wolnych od pracy  (w porównaniu z Polską ma więcej 
o 3 dni ustawowo wolne od pracy, czyli 14 świąt plus 22 
dni urlopowych), to tak naprawdę wymiar godzinowy dnia 
pracy jest większy niż w Polsce i wg najnowszych badań 
jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Kłóci się to z 
wizerunkiem Hiszpanii jako kraju beztroski i fiesty, 
prawda? 

Przeciętny dzień pracy w kraju słońca zaczyna się 
zazwyczja o 8-10 i trwa, wyłączając przerwę na sjestę, do 
20-22. Nie każdy ma szczęście mieszkania w pobliżu  

 

 

 

miejsca pracy, najczęściej dojazd do domu na obiad jest 
zbyt czasochłonny, tak więc pozostaje koczowanie w 
jakimś barze itp. Nie do pozazdroszczenia... Być może 
jednak stąd bierze się przeświadczenie o skłonności do  

 

zabawy, wesołości i towarzyskości pojmowanych wręcz 
jako cechy narodowe Hiszpanów? 

W tym miejscu płynnie przechodzimy do jednego z 
najboleśniejszych problemów pracujących Hiszpanów, a 
mianowicie życia rodzinnego. Jak pogodzić wycho-
wywanie dzieci z 12-14 godzinną nieobecnością w domu? 
Jak wygospodarować czas dla najbliższych, dla przyjaciół, 
dla kogokolwie lub czegokolwiek poza pracą?  

W rezultacie dzieci widują swoich rodziców jedynie 
wcześnie rano i późnym wieczorem, do żłobków są długie 
listy oczekujących na wolne miejsce, zaś szkoły, 
zwłaszcza te dobre lub prywatne, prowadzą zajęcia do 17-
18. Oczywiście nieocenioną pomocą są dziadkowie... 

Być może z powodu znikomego udziału rodziców w 
wychowywaniu dzieci tym, co bardzo rzuca się w oczy 
postronnym, są braki w takowym młodego pokolenia. 
Oczywiście to swoista generalizacja, ale w życiu 
codziennym naprawdę zauważa się róznice. Sporo narzeka 
się na samowolę, rozluźnienie norm i obyczajów, 
eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami, przemoc 
szkolną...Ostatnio pojawił się pomysł ustawy, która 
pozwoliłaby rodzicom na spożycie choćby jednego posiłku 
dziennie w domu z dziećmi...Do tego trzeba jeszcze dodać, 
że poziom nauczania w Hiszpanii jest bardzo niski. Wg 
raportu UNESCO Hiszpania znajduje się na 26.miejscu 
wśród krajów świata, razem w Węgrami oraz Trynidadem 
i Tobago, zdecydowanie poniżej pozostałych krajów 
europejskich (dla porówania Polska jest na wysokim 7. 
miejscu). Blisko połowa dorosłych Hiszpanów zakończyła 
swą edukację na szkole średniej. W tym kontekście 
przestaje dziwić powtarzające się w rozmowach pytanie: 
”Polska? A tak właściwie, to gdzie to jest?  Koło 
Rumunii?” Niestety, przeciętnemu Hiszpanowi Polska, od 
kilku lat członek Unii Europejskiej, nadal kojarzy sie z 
zimnem, egzotyką i niemal baśniową egzystencją gdzieś 
na obrzeżach znanego świata, a jednym z nielicznych 
dowodów na jej istnienie jest postać Jana Pawła II, 
najczęściej jedynej znanej, słynnej  postaci związanej z 
naszym krajem. A proszę mi teraz pokazać Polaka, który 
nie wie, gdzie leży Hiszpania i nie jest w stanie wymienić 
choćby 5 postaci, współczesnych bądź historycznych, 
związanych z tym śródziemnomorskim krajem.  

Co tu dużo mówić, możemy być dumni z bycia Polakami, 
nie tylko z okazji obchodów Święta Niepodległości. 

Ja jestem. 

                                                           Elżbieta Karwowska 

     Z cyklu: BIAŁOWIEŻANIE W ŚWIECIE - HISZPANIA 

     Uciec przed latem 
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  Zdjęcia: Elżbieta Karwowska       

                                                                                                    

                                                                                                                           

Nad Palencją góruje postać Cisto del Otero, jedyna tego typu 
rzeźba w Europie. 

12 października – Święto Narodowe Hiszpanii, a także dzień, w którym czci się  Virgen del Pilar. 

Palencja, jak cała Castilla-Leon, słynie ze sztuki romańskiej. 
Na zdjęciu fragment katedry. 

        Kapral Bierwiaczonek ma swoje miejsce 

23 listopada 2008 roku odbyła się w Budach szczególna 
uroczystość. Po 69 latach od chwili śmierci, poległy we 
wrześniu 1939 roku kapral Bolesław Bierwiaczonek do-
czekał się pomnika. Przy drodze z Bud do Białowieży 
stanął, przeniesiony z prywatnej posesji, pomnik poległe-
go żołnierza. 

Na uroczystość przybyli – Burmistrz Hajnówki, Anatol 
Ochryciuk, Wójt Gminy Białowieża, Albert Litwinowicz, 
z zastepcą Dariuszem Dutkowskim, Przewodniczący Rady 
Miasta Hajnówka, Leonard Kulwanowski i Przewodni-
czący Rady Gminy Hajnówka, Wiesław Komarowski. 

                                                                                                Red. 
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Mój pies i inne zwierzęta 
 
Karol Zub 
 
Niektórzy wierzą, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem. Szkoda, że nie jest to prawdą, gdyż 
wówczas mógłbym usłyszeć wiele interesujących historii o zwierzętach od mojego psa. Zawsze jesteśmy w 
terenie razem, ale kto wie, co widzi mój czworonożny towarzysz, gdy nagle znika w przydrożnych 
krzakach lub buszuje w nadrzecznych szuwarach.  
 
Wszystkie stworzenia małe … 
 Nigdy nie myślałem o posiadaniu psa 
myśliwskiego, ale kiedyś mój przyjaciel wyjeżdżał za 
granicę i musiał komuś oddać szczeniaka. Nie wahałem się 
wówczas długo i tak w moim życiu pojawił się Agat – 
posokowiec bawarski. Pierwsze doświadczenia trzy-
miesięczny psiak zdobywał na Wojciechówce, gdzie ogród 
otaczający dom dostarczał wielu okazji do poznawania 
innych zwierząt. Pierwszą „zdobyczą” Agata okazała się 
ogromna gąsienica nocnego motyla. Przyniósł ją wówczas 
do domu, trącił mnie nosem i utkwił we mnie pytający 
wzrok. Gąsienica wyglądała jak mała, zielona kiełbaska 
wystająca z pyska. Na szczęście uścisk był tak delikatny, 
że nic się jej nie stało i wróciła cała i zdrowa do ogrodu.  
 
… i duże.  
 Z czasem Agat zaczął się rozglądać za nieco 
większymi stworzeniami. Kiedyś podczas spaceru 
próbował wyciągnąć ze sterty gałęzi zaskrońca ponad- 
metrowej długości. Nie zraził się ani ostrzegawczym 
syczeniem ani straszliwym smrodem wydzielanym przez 
węża ze specjalnych gruczołów. Uwolniony gad 
błyskawicznie uciekł do swojej kryjówki, a pies dostał 
porządną burę. Na szczęście nie była to żmija, gdyż takie 
spotkanie mogłoby się skończyć źle. Od tego czasu 
starałem się pohamować w Agacie łowieckie zapędy, 
zastępując polowanie długimi spacerami i zabawą. Jak się 
jednak okazało, nie zawsze dawało to pożądane efekty. 
 Najtrudniej było oduczyć Agata polowania na 
małe zwierzątka – myszy, norniki i łasice. Z czasem 
jednak nauczył się cierpliwie czekać aż opróżnię pułapkę i 
wypuszczę gryzonia, udając, że w ogóle go to nie 
interesuje. Uśpiło to moją czujność i kiedyś Agat capnął 
wypuszczaną łasicę. Chyba sam się przestraszył swojego 
niecnego czynu i szybko wypuścił zwierzątko z pyska. Na 
szczęście okazało się, że łasica nie doznała uszczerbku na 
ciele i psychice, gdyż udało się ją złowić ponownie jeszcze 
kilka razy. Dostała nawet imię „Gruby Bill” ze względu na 
swoje zaokrąglone kształty.   
  
Kto się boi wilka? 
 Już pierwszej zimy zauważyłem, że Agat nie 
reaguje na tropy i zapach wilka. Podchodził do nich bez 
obawy, oglądał i wąchał miejsca, w których wilki 
znakowały. Wiele psów myśliwskich reaguje na swojego 
dzikiego kuzyna panicznym strachem. Dzieje się tak nie 
bez powodu, gdyż wilki często zabijają psy. Kilka lat 
później Agat miał szansę stanąć oko w oko z dzikim 
wilkiem. Stało się to, kiedy pewnego dnia śledziłem łasicę 
z nadajnikiem, która upodobała sobie łąki sąsiadujące z 
otuliną parku narodowego. Aby lepiej słyszeć sygnał z 
nadajnika wspiąłem się na ogrodzenie a pies pozostał na 
dole. Nie spodobało mu się to zbytnio i aby dać wyraz 
swojemu niezadowoleniu zaszczekał kilka razy. W tym 

momencie za płotem od strony rezerwatu coś podniosło się 
z gęstych traw. W pierwszej chwili zmyliła mnie rudawa 
barwa futra i pomyślałem, że to lis. Kiedy jednak zwierz 
odszedł kilka kroków i stanął na niewielkim wyniesieniu 
okazało się, że to wilk. Drapieżnik oddalał się powoli i bez 
strachu, co chwila oglądając się to na mnie, to na psa. Agat 
tylko patrzył z zaciekawieniem, powstrzymując chęć 
pognania za tym dziwnym stworzeniem. Dobrze, że tym 
razem był między nimi wysoki płot … 
 
Dzik jest dziki …  
 Agat nie darzy zbytnią sympatią zwierząt ko-
pytnych, szczególnie od czasu, gdy jakiś koń próbował 
capnąć go zębami za grzbiet. Wyjątek stanowią dziki, 
które zawsze budzą w moim psie zew myśliwskiej krwi. 
Którejś jesieni jeden z dzików, wychodzących wieczorami 
na pola przy drodze do Parku Narodowego, postanowił 
spędzać dzień w krzakach, tuż na skraju lasu. Pech chciał, 
że w pobliżu tego miejsca miałem ustawione pułapki na 
łasice i na ich sprawdzanie często zabierałem psa. 
Kontrolując kolejną pułapkę usłyszałem nagle nerwowe 
pochrząkiwanie i z tego samego kierunku dobiegło mnie 
szczekanie Agata. Byłem przekonany, że pies zwęszył 
jakiegoś grzybiarza i ten dyskretnie daje mi znać, żebym 
zabrał swojego podopiecznego. Ruszyłem więc w gąszcz 
krzewów, kierując się odgłosami. Na małej polance 
zamiast grzybiarza zobaczyłem dzika, którego Agat 
przyparł do pnia drzewa. Zobaczywszy mnie zwierz rzucił 
się do ucieczki, ale pies z zadziwiającą sprawnością 
osaczył go przy kolejnym drzewie. Z niemałym trudem 
udało mi się odwołać Agata, który wcale nie miał ochoty 
zrezygnować z takiej „zdobyczy”. Nie wiedziałem już sam 
czy cieszyć się z tego, że pies cało wyszedł z tej przygody 
czy łajać go za głupotę. Od tego czasu starałem się zawsze 
mieć Agata na oku i nie pozwalam na żadne „skoki w 
bok”. A dzik wcale nie przejął się tym zdarzeniem i nas-
tępnego wieczora żerował w tym samym miejscu. 
 Podejrzewam, że podobnych spotkań Agat 
przeżył znacznie więcej, jednak nigdy się o nich nie 
dowiem. Chociaż może kolejnej wigilijnej nocy zamiast 
spać. zacznie długą opowieść o swoich przygodach … 
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Drzewa usunięte w Rezerwacie Krajobrazowym im. prof. Wł. 
Szafera w 2007r. oraz zgłoszone do wycięcia w 2008r. i           
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Dynamika rozwoju kornika drukarza w aspekcie zaniechania usuwania 
drzew trocinowych (zasiedlonych), w rezerwacie przyrody - Rezerwat 

Krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera 
 

 
  Powierzchnie, które przedstawiamy Radzie Gminy 
Białowieża są przykładem całkowitego zaniechania cięć 
sanitarnych związanych z zasiedlaniem świerków przez 
kornika drukarza. 
 Cięcia te zostały wstrzymane od początku 2008r. w 
wyniku protestu organizacji „zielonych” o nazwie 
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Oddział Podlaski, 
który to został zgłoszony do Ministra Środowiska. 
W związku z zaniepokojeniem Rady Gminy stanem lasów 
Puszczy Białowieskiej, jesteśmy zobowiązani wskazać 
istotne zagrożenia, które mogą doprowadzić do rozpadu 
wielu tysięcy ha drzewostanów,  jak to ma miejsce w 
części białoruskiej Puszczy Białowieskiej. Postępowanie 
przy redukcji szkód wywoływanych przez kornika 
drukarza przez administracje leśną ma przede wszystkim 
na celu spowolnienie dynamiki uśmiercania świerka w 
czasie oraz zagwarantowanie powrotu formacji leśnej na 
powierzchniach po uśmierconym drzewostanie.(jest to 
wskazane w ustawie o Lasach ). 
Niezależnie od stanowiska stron reprezentujących 
spojrzenie na Puszczę Białowieską, czy to z poziomu 

gatunku, czy poziomu ekosystemu leśnego, trzeba sobie 
zdać sprawę, że  w składzie gatunkowym drzewostanów  
puszczańskich świerk przeciętnie stanowi 30%, a w 
niektórych miejscach przekracza 60%( np. Rezerwat 
Krajobrazowy im. prof. Szafera). W rzeczywistości  co 3 
drzewo jest świerkiem. Obiekt,   który państwu po-
kazujemy został szczegółowo zinwentaryzowany pod 
względem zasiedlenia i uśmiercania świerka. Porównując 
dane z roku 2007, gdzie mieliśmy możliwości usuwania 
świerka zasiedlonego, z danymi z 2008r., kiedy  nie 
usunęliśmy żadnej sztuki wyraźnie widać, iż kornik zabił 
2- krotnie większą ilość drzew( wykresy}. Są to liczby, 
reprezentujące tylko powierzchnie 600ha. Straty 
spowodowane w wyniku niezagospodarowania drewna,      
( które zostało uśmiercone), w cenach rynkowych wynoszą 
1,5 mln   złotych w ciągu jednego roku. Zaprzestanie 
usuwania świerka na całej części gospodarczej Puszczy 
Białowieskiej, spowoduje szacunkowo zamieranie około 
150 tys. świerków rocznie z utratą ich wartości handlowej 
sięgającej 21 mln złotych w skali roku.

.  

 
 
                                                                                                                               Nadleśnictwo Białowieża 
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IDĄ ŚWIĘTA… 

 Pomału zbliżają się Święta i Sylwester. 
Jest to dla nas czas radości i zabawy, ale 
niekoniecznie dla naszych zwierząt i dlatego 
właściciel psa musi się do niego odpowiednio 
przygotować. Święta i pierwsze dni nowego roku 
to już od kilkunastu lat okres, w którym rejestruje 
się najwięcej zgłoszeń o zaginionych psach. 
Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim 
ucieczka zwierząt, spowodowana hukiem petard 
i fajerwerków. Noc Sylwestrowa, to dla wielu 
psów duży stres i wiele niebezpieczeństw. 
Oczywiście nie każdy pies boi się głośnych 
wystrzałów, ale są i takie, którym trzeba podać 
w tym czasie środki uspakajające. Psy, które 
boją się huku, zazwyczaj reagują ucieczką, a 
wystraszony pies pędzi przed siebie, aby jak 
najdalej odbiec od źródła hałasu i może się 
okazać, że nie tak łatwo będzie mu później 
znaleźć drogę do domu. Najlepiej tego dnia 
udać się z psem na długi spacer, żeby zwierzak 
mógł się porządnie wybiegać, a dzięki temu 
będzie zmęczony i spokojniejszy. Jeśli na co 
dzień obserwujemy, że nasz pies reaguje 
strachem na takie odgłosy jak np. głośna 
muzyka,  jest to dla nas sygnał, że w czasie 
Sylwestra mogą być z psem kłopoty. Jeżeli to 
możliwe, to najlepiej nie zabierać swoich psów 
na publiczne zabawy sylwestrowe, ale jeżeli nie 
mamy innego wyjścia, to na wszelki wypadek do 
obroży psa należałoby przypiąć identyfikator z 
numerem telefonu i adresem właściciela. Dzięki 
temu możemy sobie i swojemu psu 
zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów i 
zmartwień. Jeżeli w Noc Sylwestrową 
zostawiamy psa samego w domu lub na 
podwórku, to należałoby dokładnie pozamykać 
drzwi, okna i bramy. Dzięki temu uciekający w 
popłochu pies nie będzie mógł uciec z domu czy 
posesji. Gdy pies przebywa w domu, to najlepiej 
zasłonić okna, gdyż psy reagują  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepokojem także na różnokolorowe, 
rozbłyskające na nocnym niebie światła z 
fajerwerków. Ze spostrzeżeń wielu właścicieli 
psów wynika, że najlepszym miejscem tej nocy 
jest łazienka, gdyż tam psy najczęściej szukają 
schronienia. Ale Święta i Nowy Rok, to nie tylko 
huk wystrzałów petard, a przede wszystkim suto 
zastawione świątecznym jedzeniem stoły. 
Niestety prezenty z takiego stołu nie służą 
naszym pupilom. Psy, czy koty wiedzą jak 
podejść swoich właścicieli, gdyż wystarczy 
błagalne spojrzenie i już smakołyki ze stołu 
trafiają do ich pyska. Jeśli chcemy uniknąć 
poważnych problemów żołądkowo – jelitowych u 
naszego pupila, to nie dokarmiajmy psa czy kota 
resztkami ze świątecznego stołu. Lepiej zrobić 
mu prezent i kupić jakiś smakołyk na stoisku z 
karmą dla psów i kotów. Inne zachowania 
naszego psa podczas świąt też musimy 
przewidzieć dużo wcześniej, żeby uniknąć 
potem nieprzyjemnych sytuacji. Jeżeli mamy w 
domu szczeniaka, to pamiętajmy, że gościom, 
którzy odwiedzili nas w czasie świąt, może 
pogryźć buty. Ozdób choinkowych też nie 
wieszajmy zbyt nisko, bo podczas  zabawy pies, 
czy kot może nawet przewrócić drzewko. Kabel 
elektryczny z lampek choinkowych jest  często 
łakomym kąskiem, zwłaszcza dla młodych psów, 
a w takiej sytuacji o porażenie prądem nie jest 
trudno. 
 Pamiętajmy, żeby w tej gorączce 
świąteczno – sylwestrowych przygotowań nie 
zapomnieć o naszych pupilach, gdyż to właśnie 
w tym okresie niektóre z nich wymagają 
szczególnej opieki z naszej strony. 

 
    
    Lek. wet. Mariusz Miniuk 

 
 

 

          ŚWIAT  ZWIERZĄT 
    Proponujemy Państwu do lektury i wspólnego redagowania 
rubrykę, na łamach której będziemy drukowali wypowiedzi dotyczące  
naszych   domowych   ulubieńców.  Ogłosimy  konkursy  na zdjęcia 
czy najzabawniejsze historyjki z nimi związane,  zanim jednak to 
nastąpi, spróbujemy  zmierzyć się z  problemami,  które  nie są łatwe 
do rozwiązania.    
Okazuje się,  że  zwierzęta  też mają swoje potrzeby. Jak każda istota  
żyjąca pragną wolności i godnego traktowania. Wg św. Franciszka z 
Asyżu : 
O naszym człowieczeństwie decyduje nasz stosunek 
do  zwierząt .                                                                                             
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UROCZYSTA AKADEMIA 
Z OKAZJI 

90 ROCZNICY 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 odbyła się 11 listopada 2008, w sali kina Żubr 
 

Program tego wieczoru przewidywał: 

* Część artystyczną  To jest Polska w wykonaniu dzieci i młodzieży z koła teatralnego BOK 
 

* Koncert Chóru Leśników Białowieskich Z pieśnią przez dzieje Polski 
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Uroczystość rozpoczął sygnał myśliwski , przy którym zostały wprowadzone poczty sztandarowe Białowieskiego Parku Naro-
dowego i Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. 

 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Białowieża, Albert  Waldemar Litwinowicz: 
              
(…) 11 listopada, to dzień szczególny w naszych dziejach 
narodowych. Upamiętnia wydarzenia, gdy polska 
państwowość odrodziła się  po 123 latach niewoli. Polska 
stała się w 1918 roku samodzielnym państwem. Złączone 
ziemie zaborów: pruskiego, rosyjskiego i austriackiego 
zrosły się w jedność. Walka o niepodległość była długa i 
uciążliwa. Najpierw  wybuchały powstania: listopadowe, 
krakowskie, styczniowe – znaczone drogą przelanej krwi. 
Podczas pierwszej wojny światowej szczególną rolę 
odegrał przywódca Legionów – Józef Piłsudski, który 
stanął na czele oddziałów polskich. Po zakończeniu wojny 
Piłsudski został Naczelnikiem odrodzonego Państwa 
Polskiego. 
              Dzień 11 listopada został ustanowiony  -  ustawą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 1937 roku  -  polskim 
świętem narodowym. 

              Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat 
patriotyzmu i hołdu pamięci oddanego tym , którzy złożyli 
swoje życie na ,,ołtarzu Ojczyzny”, abyśmy dzisiaj mogli 
żyć w wolnym kraju. Miłość do ukochanej Polski  była dla  
nich wartością najwyższą. 
              Pomimo upływu lat od tamtych wydarzeń -  
patriotyzm powinien nadal stać na straży wartości naszego 
Narodu, jego kultury i obyczajów. Już Cyprian Kamil 
Norwid napisał ,,Ojczyzna, to  wielki, zbiorowy 
obowiązek!”. Wymaga to niemałej troski od nas 
wszystkich, abyśmy  w Polsce mogli żyć bezpiecznie i 
godnie  oraz zapewnili naszym dzieciom i wnukom 
spokojną przyszłość. 

               
W  uroczystości z programem wystąpiły dzieci i młodzież 
z koła teatralnego Białowieskiego Ośrodka Kultury, 
zatytułowanym: To jest Polska. Z przekonaniem mówiły o 
miłości do kraju rodzinnego i pamięci poświęconej  
Polakom, którzy położyli głowę na ołtarzu Ojczyzny. 
Kolejną część artystyczną  stanowił koncert chóru 
leśników białowieskich - Z pieśnią przez dzieje Polski. 
Chór  zaprezentował  pieśni patriotyczne, głównie 
legionowe. Wykonawcami byli nauczyciele i 
wychowawcy z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, 
pracownicy Nadleśnictwa Białowieża i Nadleśnictwa 

Hajnówka. Na sygnałówce zagrał pracownik Nadleśnictwa 
Browsk - Andrzej Niedźwiedź. Leśnicy białowiescy 
starają się kontynuować tradycje pokoleń, które na tej 
ziemi zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii 
lasów i Ojczyzny.  
Uroczystość odbywała się w podniosłej atmosferze i była 
powodem wielu wzruszeń zarówno  wykonawców, jak i  
widzów, którzy licznie  przybyli, pamiętając o  90 
rocznicy  święta narodowego. Podczas Roty, odśpiewanej 
przez chór , publiczność wstała z miejsc i  często ze łzami 
wzruszenia wtórowała chórowi

.   
                                                                                                                                                                                                       Elżbieta Laprus 
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Uroczystość odsłonięcia tablicy Adama Loreta oraz 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 28.11.2008 w 

Białowieży 
Sygnałem myśliwskim  Powitanie  odegranym przez Galindowe Rogi rozpoczęła się  uroczystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej Dyrektora Adama Loreta i pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 Hymn Leśników Polskich odśpiewał  Chór Leśników Białowieskich 

Otwarcia uroczystości dokonał Ryszard Ziemblicki,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych    w Białymstoku:  

Kto lasu nie kocha, ten Ojczyzny nie kocha, ten Boga nie 
kocha. A kto Boga i Ojczyznę miłuje, ten musi kochać  
las. 

 – tymi słowami zwrócił się do zebranych 80 lat temu 
biskup dr Kubina z okazji poświęcenia sztandaru 
Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu. Naród 
budując tożsamość musi zachować w pamięci swoich 
bohaterów. Listopad bieżącego roku, to czas obchodów 
90–tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dziś gromadzimy się, aby oddać hołd ludziom, którzy 
poświęcili życie służbie dla Ojczyzny – Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu oraz Adamowi Loretowi – twórcy 
współczesnego leśnictwa oraz pierwszemu i jedynemu w 
okresie międzywojennemu Naczelnemu Dyrektorowi 
Lasów Państwowych. W imieniu organizatorów: 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, 
Oddziału Białostockiego Związku Piłsudczyków oraz 
Wójta Gminy Białowieża witam parlamentarzystów 
Rzeczypospolitej Polskiej w osobach: pana posła 
Krzysztofa Jurgiela, senatorów Jana Dobrzyńskiego oraz 
Bogdana Paszkowskiego. Witam: Wicewojewodę 
Podlaskiego, pana Wojciecha Dzierzgowskiego, Dyrektora 
Departamentu Leśnictwa w Ministerstwa Środowiska, 
panią Zofię Chremplińską, Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych – dr inż. Mariana Pigana,  Dyrektora Biura 
Urządzania Lasu w Warszawie – dr inż. Janusza 
Dawidziuka, pułkownika Mariana Ząbka – Prezesa 
Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków, Piotra 
Augustynowicza – Prezesa Związku Piłsudczyków Zarządu 
Oddziału w Białymstoku, Waldemara Wilczewskiego – 
Naczelnika Biura Edukacji Publicznej  Instytutu Pamięci 
Narodowej w Białymstoku, 

Witam duchowieństwo:  Księdza Prałata Stanisława 
Hoduna – duszpasterza białostockich leśników, Księdza 
Józefa Poskrobko – Duszpasterza Leśników Diecezji 
Drohiczyńskiej,  Księdza Mirosława Świderskiego, 
Kapelana Leśników Prawosławnych, Księdza Bogdana 
Popławskiego – Proboszcza Parafii Katolickiej w 
Białowieży, Księdza Protojereja Sergiusza Korcha – 
Proboszcza Parafii Prawosławnej w Białowieży. 

Witam władze samorządowe Powiatu i gmin Puszczy 
Białowieskiej, z Włodzimierzem Pietroczukiem – Starostą 
Hajnowskim na czele. Witam świat nauki w osobach:  
profesora Andrzeja Grzywacza – Prezesa Polskiego 
Towarzystwa Leśnego, prof. Aleksandra Sokołowskiego – 
Przewodniczącego Rady Społeczno-Naukowej Leśnego 

Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska oraz 
Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, 
prof. Jerzego Gutowskiego – Kierownika Zakładu Lasów 
Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa,  prof. 
Adama Dobrońskiego – historyka z Uniwersytetu 
Białostockiego, prof. Jana Wójcika – Dyrektora Zakładu 
Badania Ssaków w Białowieży, prof. Marcina 
Smoleńskiego – Dziekana Zamiejscowego Wydziału 
Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w 
Hajnówce, dr inż. Czesława Okołowa – emerytowanego 
dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego,  dr Bog-
dana Jaroszewicza, Kierownika Białowieskiej Stacji 
Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
Komendanta Powiatowego Policji w  Hajnówce insp. 
Piotra Rudnickiego, podpułkownika Stanisława Firleja z 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, starszego 
brygadiera Włodzimierza Ławniczaka, Naczelnika 
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, 
majora Stanisława Wandałowicza – szefa kadr 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, 
młodszego aspiranta Marka Iwaniuka – Komendanta 
Posterunku Policji w Białowieży  , Jerzego Dackiewicza – 
Zastępcę Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, 
Jarosława Artemiuka – Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych 
im. Leśników Polskich w Białowieży z młodzieżą leśną, 
która wkrótce za nas przejmie odpowiedzialność za 
przyszłość kraju, za przyszłość polskiego leśnictwa.  

Witam media obecne na naszej uroczystości: Sławomira 
Trzaskowskiego – Dyrektora Centrum Informacyjnego 
Lasów Państwowych , Benedykta Rozmiarka – Dyrektora 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Andrzeja Antczaka 
– przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa. 

Szczególnie serdecznie witam pana Jacka Frankowskiego 
– pomysłodawcę tablicy pamiątkowej Adama Loreta w 
Białowieży. 

Witam licznie zgromadzoną brać leśną i wszystkich 
mieszkańców Puszczy Białowieskiej. 

Szanowni Państwo! 

Znajdujemy się w Białowieży – w sercu Puszczy 
Białowieskiej. Za chwilę dokonamy odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej Adama Loreta – twórcy współczesnego 
leśnictwa polskiego, organizatora i pierwszego 
Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych.
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To on, zrywając kontrakt z brytyjską firmą CENTURA  
uratował Puszczę Białowieską od wyrębu. To on przyczynił 
się do utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego w 
strukturach Lasów Państwowych.  

Leśnicy mają swój udział nie tylko w ochronie 
Puszczy Białowieskiej, ale także w męczeństwie tej ziemi, w 
trudnych wojennych latach. Tak, jak setki jej mieszkańców, 
wywiezieni zostali w głąb Syberii. Wrócili nieliczni.  Adam 
Loret zginął w 1939 roku, wkrótce po aresztowaniu przez 
NKWD. 

Niech pamięć o nim,  jak Puszcza,  wiecznie trwa.  

Sylwetkę Dyrektora Adama Loreta przedstawił  prof. 
Andrzej Grzywacz, Przewodniczący Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Leśnego : 

ADAM LORET - wybitny leśnik, pierwszy Naczelny Dyrektor Lasów 
Państwowych, współtwórca nowoczesnej administracji leśnej, 
urodził się 26 grudnia 1884 r. w Jaśle, w rodzinie inżyniera 
kolejnictwa. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i 
średnią. W 1903 r. zapisał się do Krajowej Szkoły Gospodarstwa 
Lasowego we Lwowie. Po dwóch latach nauki przeniósł się do 
Akademii Leśnej w Tharandcie koło Drezna. Po ukończeniu 
studiów, z tytułem inżyniera leśnictwa, rozpoczął pracę zawodową 
w Biurze Urządzania Lasu, a następnie, jako zarządca lasów dóbr 
prywatnych Sucha koło Żywca. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości rozpoczął pracę w administracji Lasów 
Państwowych, miał wówczas 37 lat. Najpierw objął stanowisko 
pełniącego obowiązki naczelnika w Okręgowym Zarządzie Lasów 
Państwowych w Warszawie, następnie naczelnika, a od 1925 r. 
Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W 1926 r. 
minister rolnictwa, któremu wówczas podlegało leśnictwo, powołał 
Adama Loreta na nadzwyczajnego delegata do spraw administracji 
lasów państwowych. Funkcję tą pełnił równocześnie jako dyrektor 
lasów okręgu warszawskiego do 1931 r. Faktycznie jednak już w 
1928 r. wszedł w skład Departamentu Leśnictwa w charakterze 
doradcy, jednak przejmując wszystkie ważniejsze prerogatywy i 
podejmując strategiczne decyzje. Departament Leśnictwa uległ 
likwidacji w 1931 r., a z dniem 1 stycznia 1931 r. Adam Loret 
został kierownikiem nowo utworzonej Dyrekcji Naczelnej Lasów 
Państwowych, od 1933 r. był dyrektorem naczelnym LP. Na tym 
stanowisku pozostał do końca okresu międzywojennego. Po napaści 
hitlerowskich Niemiec na Polskę, ewakuował się wraz z dyrekcją 
naczelną na Polesie, bowiem nie  skorzystał z propozycji opuszczenia 
kraju wraz z rządem. Licząc, że na Wileńszczyźnie będzie bardziej 
bezpieczny, udał się w stronę Wilna. Po drodze zatrzymano się na 
nocleg w siedzibie Nadleśnictwa Naliboki (w województwie 
nowogródzkim). Na wieść o napaści na Polskę przez Związek 
Radziecki, zdecydowano, że zawrócą w kierunku Polesia. Jednak 
został aresztowany przez oddział wojsk sowieckich i odstawiony do 
więzienia w Nowogródku. Na temat dalszych losów Adama Loreta 
są bardzo różne wersje, zostały one szczegółowo opisane przez prof. 
Józefa Brodę w II tomie „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa 
polskiego 1924-2004", obejmującego lata wojny i okupacji. 
Wiarygodne źródła podają, że słyszano, że Adam Loret przebywał 
w wiezieniu w Mińsku, był to początek 1940 r. Niestety sprawa 
ustalenia dokładnej daty, gdzie,

 kiedy i w jakich okolicznościach Dyrektor Loret został 
pozbawiony życia lub zmarł - pozostaje nadal otwarta. Pomocne 
byłyby tu archiwa radzieckie z tamtego czasu, ale jak wiemy są one 
dla nas niedostępne. 

Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych podzielił tragiczny 
los wielu leśników polskich podczas hitlerowskiej i sowieckiej 
okupacji naszego kraju. 

Adam Loret w pamięci współpracowników miał opinię 
wymagającego i niezwykle konsekwentnego przełożonego. Był 
znakomitym organizatorem i gospodarzem lasów, miał wizję 
wielkiego rozwoju leśnictwa, a w szczególności Lasów 
Państwowych. Był współtwórcą zasad zarządzania lasów, 
zatwierdzonych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej w 
1924 r. Przygotował i konsekwentnie realizował program reform, 
między innymi likwidujących umowy z prywatnymi firmami, na 
wyrąb i przerób drewna. Zbudowano, za jego dyrektorstwa, 
kilkanaście zakładów przerobu drewna (w tym zakłady drzewne w 
Hajnówce), zorganizowano sprawną spedycję i transport drewna 
oraz eksport na rynki zachodnie  przez firmę Paged, utworzono 
Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a w nim oddział 
rezerwatów, odpowiedzialny za tworzenie parków narodowych, 
rezerwatów i pomników przyrody, nie było wtedy Ministerstwa 
Środowiska. Warto przypomnieć, że w okresie międzywojennym 
na terenach Lasów Państwowych znajdowało się łącznie 95% 
wszystkich obszarów chronionej przyrody, powierzchnia lasów 
ochronnych wzrosła w tym czasie aż 13-krotnie. W 1935 r. parki 
narodowe i rezerwaty przyrody obejmowały ponad 35 tys. ha, 
Wszystkie znajdowały się w administracji Lasów Państwowych. 
Białowieski Park Narodowy utworzono również w strukturach i za 
pieniądze Lasów Państwowych. Adam Loret słusznie uważany jest 
za twórcę nowoczesnej administracji leśnej okresu 
międzywojennego, za współautora wzrostu powierzchni Lasów 
Państwowych (przy obniżaniu się lesistości Polski), dobrze 
funkcjonującej firmy, rozwijającej się, o wzrastającym potencjale 
finansowym i kadrowym, a co za tym idzie szanowanej, dobrze 
postrzeganej, ciszącej się wysokim autorytetem. Sukces wcale 
łatwo nie przychodził, początki były niezwykle trudne. W Państwo 
Polskie uderzyła sieć kryzysów politycznych i społecznych, 
rozkręcała się spirala inflacji. Tylko w samym 1923 roku cena 
dolara z 18 tys. marek polskich, na początku roku, wzrosła do 140 
tys. w lipcu, aby w listopadzie 1 dolar kosztował już 2 mln marek. 
Podwyżki płac nie nadążały za inflacją, która drastycznie obniżyła 
poziom życia najuboższych warstw społecznych, wybuchła fala 
strajków, nasiliły się kradzieże i rozboje, państwo pogrążało się w 
chaosie. Upadł rząd Wincentego Witosa, jako kolejny spośród 11 
gabinetów w ciągu 5-lecia niepodległości. Nowy premier i 
jednocześnie minister skarbu - Władysław Grabski, zaplanował 
reformę walutową i skarbową, wprowadzając nowy pieniądz - 
polski złoty. Aby reforma się udała, potrzebowano na gwałt 
wielkich wpływów do budżetu, aby zrównoważyć dochody z 
wydatkami. Zaplanowano, że w latach 1924-1925 dochody skarbu 
państwa z wszystkich przedsiębiorstw państwowych stanowić 
będą w 1/3 dochody z Lasów Państwowych. 

Naciskał premier Grabski, polecał minister rolnictwa, aby 
przeprowadzić transakcję białowieską z Firmą Century, na 
eksploatację nadleśnictw białowieskich, którą podpisał Michał 
Jastrzębowski , dyrektor 
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spółki drzewnej, w kwietniu 1924 roku. Loret był w tym czasie 
tylko naczelnikiem w warszawskiej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Co Polska, biedna po 123 latach zaborów i 
wyniszczających wojen, mogła sprzedawać - tylko swoje zasoby 
naturalne: drewno i węgiel. Na podobnych warunkach 
wydzierżawiono też 11 nadleśnictw w puszczach 
nadniemeńskich. 

Obok potrzeby zdobycia środków finansowych na potrzeby 
Skarbu Państwa, w grę wchodziły także względy polityczne. 
Litwa zamknęła w 1923 r. dostęp polskich towarów do portu w 
Kłajpedzie, w odwet za uznanie przez mocarstwa zachodnie 
faktycznej przynależności Wileńszczyzny do Polski. W tej sytuacji 
najlepszym rozwiązaniem było wydzierżawienie lasów w rejonie 
Słonima i Grodna. Nie ulega najmniejszej kwestii, że transakcje 
z firmą Century miały ścisły związek z przeprowadzaną reformą 
walutową w Polsce. Firma Century okazała się nierzetelna, 
prowadziła rabunkową eksploatację lasów, nie wywiązywała się 
z umowy, która i tak dla polskiej strony była niekorzystna. 
Adam Loret zdecydował się w 1929 r. na wypowiedzenie 
umowy koncesyjnej, co pociągnęło konieczność zapłacenia firmie 
odszkodowań w łącznej wysokości 525 tys. funtów szterlingów, 
kwotę gigantyczną, jak na ówczesne czasy. Pieniądze te zapłaciły 
z własnych dochodów  Lasy Państwowe. Ta decyzja wówczas i 
obecnie jest postrzegana za bardzo rozsądną, gdyż uchroniła 
Puszczę Białowieską przed dalszą dewastacją. Historia leśnictwa 
posiada pełną dokumentację tej sprawy, z której jednoznacznie 
wynika, że Loret był obrońcą Puszczy, a nie jak część młodych 
ekologów twierdzi, że był odpowiedzialny za dewastacje, które 
poczyniła firma Century. Jest to opinia krzywdząca, niemająca 
żadnego uzasadnienia. Powiem dość kategorycznie: 
„nieznajomość faktów i historii, nie usprawiedliwia głoszenia 
nieprawdy". Nas, leśników, boli decyzja odmowy umieszczenia 
tablicy na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Bardzo 
dobrze się stało, że inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku uzyskała przychylność władz 
samorządowych Białowieży i dzisiaj jesteśmy uczestnikami 
podniosłej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, 
czczącej zasługi Adama Loreta, tu, na głazie narzutowym 
przed budynkiem Poczty Polskiej. 

Loret lubił powtarzać: „Tylko państwo, jako właściciel, 
jest w stanie  racjonalne gospodarować lasami i  uwydatniać 
wszystkie ekonomiczne przyrodnicze i kulturalne korzyści 
płynące z nich dla kraju". 

 Zdanie to widnieje również na statuetce przyznawanej za 
najwybitniejsze osiągnięcia na rzecz rozwoju lasów i leśnictwa - 
statuetce wręczanej laureatom prestiżowej nagrody Lasów 
Państwowych im. Adama Loreta.  

Niech to zdanie służy za motto zbliżającym się 
uroczystościom 85-lecia Lasów Państwowych, jubileuszu, który 
będzie obchodzony w 2009 roku. Jednym z punktów obchodów 
będzie odsłonięcie w połowie czerwca okazałego pomnika 
Adama Loreta w parku obok Ministerstwa Środowiska w 
Warszawie. 

 Pomnik powstaje ze składek leśników i nadleśnictw pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Leśnego. 
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Nastepnie głos zabrał   Marian Pigan,  Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych, który wypowiedział 
ważne dla mieszkańców Białowieży słowa: 

(…) nie sposób zapomnieć o lokalnych władzach 
samorządowych. Bardzo dziękuję za wspieranie leśników 
w dyskusjach na temat Puszczy Białowieskiej, Parku 
Narodowego, Lasów Państwowych, zarządzania tym 
obszarem. Wspieracie i za to chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować. Myślę, że ci, którzy dzisiaj przyjeżdżają do 
Puszczy i formują takie bardzo krytyczne osądy, dotyczące 
dorobku i pracy leśników na terenie poza Puszczą – są w 
wielkim błędzie. Chciałbym podziękować wszystkim 
pokoleniom leśników, które pracowały na tej ziemi. Ta 
piękna przyroda, która tutaj się znajduje, piękne 
drzewostany, które możemy obserwować, to wielki dorobek 
i wysiłek wielu pokoleń leśników. Za to wam bardzo 
serdecznie dziękuję i muszę powiedzieć, że są to 
powierzchnie, są to fragmenty lasów, którymi można się 
szczycić w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Piękny 
dorobek. Niektóre rozwiązania są wzorcowe. Dzisiaj 
jesteśmy świadkami takiego okresu, w którym próbuje się 
zarzucić leśnikom rabunkową gospodarkę. To jest 
nieprawda. To my mamy koncepcję wielofunkcyjnego 
modelu leśnictwa.(…) 

Uroczystego  odsłonięcia tablicy Dyrektora Adama Loreta 
dokonali: Zofia Chremplińska, Dyrektor Departamentu 
Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Marian Pigan, 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w asyście, 
Ryszarda Ziemblickiego Dyrektora RDLP w 
Białymstoku, prof. Andrzeja Grzywacza Przewod-
niczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Leśnego 

 
Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej wystawił 
Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w 
Białowieży 
 
Wyświęcenia tablicy pamiątkowej dokonali: ks. prałata 
Stanisław Hodun oraz ks. Mirosław Świderski, kapelani 
białostockich leśników   

Uczestnicy uroczystości przemieścili się w kierunku 
pomnika ofiar II wojny światowej, gdzie odbyła  się  
ekumeniczna modlitwa za poległych podczas II wojny. 

Uczniowie Technikum Leśnego  pobrali ziemię  do urny z 
miejsca, gdzie w 1934 odsłonięto pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

Następnie sformowały się  kolumny  w kolejności:  

 

orkiestra, zespół sygnalistów myśliwskich, poczty sztan-
darowe. delegacja z urną ziemi, goście, młodzież ZSL i  
przemaszerowały  pod  Pomnik Marszałka Piłsudskiego w 
Parku Dyrekcyjnym. 

Uroczystego odsłonięcia pomnika  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego dokonali: Zofia Chremplińska, Dyrektor 
Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. 
Wojciech Dzierzgowski, Wicewojewoda Podlaski,  
Anatola Wapa, Dyrektor Departamentu Kultury Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marian Pigan Dyrektor 
Generalny LP,  

w asyście pułkownika Mariana Ząbka, Prezesa Zarządu 
Głównego Związku Piłsudczyków, Piotra 
Augustynowicza, Prezesa Zarządu Oddziału Związku 
Piłsudczyków w Białymstoku, Alberta Litwinowicza, 
Wójta Gminy Białowieża , Ryszarda Ziemblickiego,  
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Białymstoku  

Odśpiewane zostały pieśni legionowe w wykonaniu Chóru 
Leśników Puszczy Białowieskiej. 
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Podczas dzisiejszej  uroczystości zasłużeni leśnicy zostali 
wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  

Srebrnym  Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Mikołaj 

Tyszków – główny specjalista RDLP w Białymstoku, Jan 

Małmyszko – emerytowany leśniczy  z Nadleśnictwa 

Bielsk, Henryk Warakomski – emerytowany podleśniczy 

z Nadleśnictwa Płaska, Ryszard Karczewski nadleśniczy 

Nadleśnictwa Pomorze 

Brązowym Krzyżem zasługi zostali uhonorowani: 

Krzysztof Bozik -  nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły, 

Waldemar Sudnik -  inżynier nadzoru z Nadleśnictwa 

Szczebra, Bronisław Korycki - starszy specjalista z RDLP 

w Białymstoku, Jerzy Szawkało -  leśniczy z Nadl-

eśnictwa Nurzec 

Dyrektor RDLP w Białymstoku uhonorował Kordelasem 
Leśnika Polskiego : Olgę Rygorowicz – Wójta Gminy 
Hajnówka,  

Alberta Litwinowicza – Wójta Gminy Białowieża, 

Jerzego Kisielewskiego – leśniczego z Nadleśnictwa 

Browsk 

 

Kordelas Leśnika Polskiego, to najwyższe honorowe 
wyróżnienie w Lasach Państwowych. Nawiązuje  do 
honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w 
okresie II Rzeczpospolitej Polskiej. Kordelas przyznawany 
jest od 1996 roku. Mogą otrzymywać go zarówno leśnicy 
jak i osoby spoza środowiska, które w szczególny sposób 
przyczyniają się do rozwoju Lasów Państwowych . 

 Oficjalne uroczystości odsłonięcia tablicy Dyrektora 
Adam Loreta i pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego 
dobiegły końca . 

 W auli internatu odbył  się występ Orkiestry Dętej z 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 

                                                                  Oprac. E. Laprus 



Złoto dla wytrwałych 
 

Miłość jest nie tylko uczuciem, 
nie jest tylko wzruszeniem, 

romansem ani zakochaniem się. 
Jest dojrzewaniem, troską 

i wzajemną odpowiedzialnością za siebie.  
 
    Dnia 21 listopada 2008 r. w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Białowieży miała miejsce niecodzienna uro-
czystość jubileuszowa, zorganizowana przez kierownika USC, Irenę Kozak. Takich  par, które wspólnie pokonywały 
trudy życia i wychowania dzieci przez 50 lat było jedenaście. 
 
 
Oto złoci jubilaci : 
 
Zoja i Eugeniusz Rogaczewscy                                          

Halina i Jan Sawiccy                                                                                     

Helena i Mikołaj Buszkowie 

Maria i Teodor Szpakowiczowie 

Barbara i Ryszard Gęskowie 

Janina i Stanisław Ignatjewowie 

Zofia i Bolesław Rychterowie 

Zenaida i Jerzy Dzięciołowie 

Halina i Czesław Turowscy 

Tamara i Michał Androsiukowie 

Maria i Borys Wołkowyccy 
 

   Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin, założonych przed pół 
wiekiem, za wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni - Jubilaci zostali 
odznaczeni medalami. 
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Białowieża, Albert Litwinowicz, a Zastępca Wójta, Dariusz Dutkowski wręczył 
listy gratulacyjne, wiązanki kwiatów i prezenty. 
Uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej i sympatycznej atmosferze. Po części oficjalnej strzeliły korki od 
szampanów i wzniesiono tradycyjny toast. Nie zabrakło oczywiście Marsza weselnego Mendelssohna. Następnie 
dostojni jubilaci przeszli do Galerii Obok na słodki poczęstunek.  
  O artystyczną oprawę uroczystości zadbał Białowieski Ośrodek Kultury. Koło „Kredka” prowadzone przez Krystynę 
Dackiewicz oraz uczniowie Technikum Leśnego, wraz z opiekunką Barbarą Szymanowską, przygotowali piękny i 
wzruszający montaż słowno-muzyczny pt.: „On dał Ci serce – serce dałaś Ty.”  Na koniec odśpiewano gromkie sto lat. 
Przy torcie i szampanie dzielono się wspomnieniami. 
Niejednym zakręciła się łezka w oku, padło wiele serdecznych słów i podziękowań. 
W imieniu jubilatów podziękowania za zorganizowanie tej miłej uroczystości przekazał  pan Bolesław Rychter. 
                                                                                           

                                                                                         Ludmiła Kanecka 
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                              Z życia szkoły…   
      

       Święto Niepodległości w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
Białowieży 

 
         
    W dniu 6.11.2008r. uczniowie i nauczyciele uczcili 90-lecie odzyskania niepodległości Polski 

uroczystym apelem, który przygotowali ich koledzy i koleżanki z klasy I gimnazjum.  
      Uczniowie przedstawili historyczne przyczyny utraty wolności przez Polskę oraz wielką rolę Józefa 

Piłsudskiego, który po 123 latach niewoli zjednoczył dążenia Polaków i stworzył podwaliny II 
Rzeczypospolitej. 

       W trakcie przedstawiania losów powstańców były recytowane wiersze: M. Brykczynskiego - „11 
listopada”, J. Żuławskiego – „Do moich synów”, J. Relidzyńskiego – „Wielka wojna”,  

   W. Szymborskiej – „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”,  które ukazały heroiczną walkę Polaków, 
    ich miłość do Ojczyzny i ciągłe dążenie do odzyskania niepodległego państwa. 
       Oprawę muzyczną stworzył chór szkolny, który zaśpiewał pieśni żołnierskie: „Pierwsza kadrowa”, 

„Wojenko, wojenko”, „Legiony”. 
    Apel zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczestniczący w apelu uczniowie nie 

tylko zapoznali się z historią odzyskania niepodległości, ale swoją postawą i zachowaniem podczas 
uroczystości godnie uczcili święto narodowe, wskazując na emocjonalne związki łączące ich z 
Ojczyzną.                                                                                                           

                                                                                                                                                                               Roman Bugwin 
     
 
 

                        Chcę iść do szkoły! Pomóż mi 
               
             
      

      Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży wzięli udział w akcji - Pomoc afrykańskim 
dzieciom „Chcę iść do szkoły! Pomóż mi!”, akcja była nadzorowana  przez katechetkę, Grażynę Jóźwik. 
Uczennice z klasy I gimnazjum: Monika Antypiuk, Ewelina Szuma, Martyna Tkaczenko i Angelika 
Narowska przygotowały puszki, do których w okresie 

   od września 2008r. do listopada 2008r. zbierały w szkole dobrowolne ofiary. Zebrano 160 zł.,  
   kwota ta pozwoli opłacić rok nauki w szkole podstawowej dwójce afrykańskich dzieci. 
   W następnym roku szkolnym również przeprowadzimy taką akcję, by ta dwójka dzieci mogła dalej 

kontynuować naukę w szkole podstawowej. 
                                                                                                                    
                                                                                                                                                    Grażyna Jóźwik 
 

 
         Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom 
      
          Samorząd uczniowski wraz z 
opiekunkami p.W.Januszkiewicz i p. A. Dulko 
przystąpił do  akcji Fundacji  „Serce – Na pomoc 
chorym i potrzebującym dzieciom”. Na terenie     

szkoły ucz. M. Szymczak i P. Osakowicz 
rozprowadzają świece Bożonarodzeniowe.  
Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na 
rzecz Fundacji i pomogą chorym i potrzebu- 
jącym dzieciom
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Stowarzyszenie „Białowieża - 
sławna wieś” informuje… 
 

Pod patronatem Stowarzyszenia „Białowieża – sławna wieś” w 
październiku powstało Ognisko Młodego Społecznika, do którego należy 
młodzież z klas pierwszych Technikum Leśnego. Celem Ogniska jest 
propagowanie wiedzy historycznej regionu wśród młodzieży, ochrona 
spuścizny kulturalnej i materialnej regionu, popularyzowanie i wspieranie 
tradycyjnych i  

 
ekologicznych metod gospodarowania, tradycyjnych rzemiosł 
oraz dziedzictwa kulturowego, promocja i reklama wyrobów 
rękodzieła artystycznego i ludowego, podnoszenie poziomu 
kulturalnego młodzieży. 

W ramach zajęć organizowane są spotkania z 
mieszkańcami Białowieży. Pierwszą wizytę młodzież złożyła 
Pani Annie Bajko, byłej wójt naszej gminy. A interesowała 
nas jej domowa kolekcja haftów, którą obejrzeliśmy z wielkim 
zainteresowaniem. Robótki były rozmaite i zachowane w 
dobrym stanie. Zobaczyliśmy dużo starych, ponad 100-letnich 
haftów, wykonanych różnymi technikami (haft angielski, 
krzyżykowy, mereżka, itp.). Wysłuchaliśmy opowiadania o 
życiu rodziny w tamtych czasach. O pracy w polu, o hodowli 
bydła, o spędzaniu wolnego czasu przy rękodziełach.  

Drugą wizytę złożyliśmy Panu Aleksemu Filipczukowi, 
który jest znany we wsi jako dobry cieśla, a jego ozdoby 
widać prawe na każdym domu w Białowieży. 

Trzecią wycieczkę odbyliśmy do Restauracji Carskiej, 
gdzie obejrzeliśmy nie tylko zabytkowy budynek, odnowiony 
przez Pana Aleksego Filipczuka, ale również gustowny  
 

wystrój restauracji i nowych pokoi w wieży. Pan Aleksy 
wykonał schody wewnątrz wieży oraz stolarkę okienną i 
drzwiową w pozostałych budynkach. Cały obiekt zrobił na nas 
duże wrażenie, podobało nam się to, ile w powstanie obiektu 
włożono ręcznej pracy. 

Planujemy jeszcze kilka różnych wizyt i prosimy o 
kontakt tych mieszkańców Gminy, którzy posiadają 
interesujące domowe zbiory rzemiosła ludowego.  

Chcemy sporządzić wystawę rękodzieł oraz zdjęć z 
naszych wycieczek. Liczymy na wsparcie BOK-u. Takie 
piękne rzeczy powinno zobaczyć jak najwięcej ludzi. 
Na zakończenie pragnę podziękować tym, którzy pomogli w 
stworzeniu Ogniska Młodego Społecznika: Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Leśnych – Jarosławowi Artemiukowi,  
przewodniczącemu Rady Rodziców w ZSL – Krzysztofowi 
Zamojskiemu, nauczycielce z ZSL – Joannie Zamojskiej oraz 
uczniom klasy 1B Technikum Leśnego. 

Zdjęcia wkrótce można będzie zobaczyć na naszej stronie 
internetowej www.bialowiezaslawnawies.interia.pl 
 

                                                                                                                                       Łarysa Bugwin animatorka 
 
 
 

http://www.bialowiezaslawnawies.interia.pl
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   Z cyklu: SMAKI ZAPOMNIANE 
             
         Drukujemy kolejne przepisy kulinarne regionalnych 
dań, które niegdyś  uchodziły  za smakowite,   a dziś,  wy-
parte przez komercję,   uchowały  się  w  domowych prze-
pisach, często  pisanych odręcznie przez mamy czy babcie.  
         Postanowiliśmy  systematycznie odkrywać   dawne 
smaki, aby w przyszłości  wydrukować  broszurę ze zdję-
ciami  pt. ,,Białowieskie  potrawy”  i obowiązkowo   
zorganizować piknik z degustacją. Dziś drukujemy 
przepisy  dawnych  potraw. 
 
 
                                                                                                  E.L.                                                                                              
                          PRZEPISY MIESIĄCA: 
 

chleb wiejski 
 

   * 1/2  kg                mąki pszennej 
 *  ½ kg                  mąki żytniej 
 * 1 dkg                  kminku             

     *  2dkg                 drożdży 
     * ½ dkg                cukru      
     *                           sól, mleko, woda 
Z drożdży, cukru, 3 dkg mąki i wody zarobić rozczyn. 
Postawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Wymieszać 
w misce z mąką żytnią i pszenną, posolić, dodać mleko. 
Wyrobić ciasto. Dodać kminek, ponownie postawić do 
wyrośnięcia. Przygotować długą wąską formę. Wyrośnięte 
ciasto włożyć do formy i znów postawić niech wyrośnie. 
Posmarować letnia wodą i wstawić do gorącego pieca lub 
piekarnika. Piec ok. 1 godziny 
 

               bliny 

*  40 dkg                     mąki pszennej 
*  10 dkg                     mąki gryczanej            
*  2                               jaja 
*  3 dkg                       drożdży 
 * 4 dkg                       masła 
 * ½  l                          mleka 
 *                                  cukier, sól, olej 
                                   
Drożdże, łyżeczkę cukru, łyżeczkę mąki i trochę ciepłego 
mleka rozetrzeć z drożdżami i postawić do wyrośnięcia. 
Pozostałe mleko zagrzać, dodać żółtka i roztrzepać. 
Wsypać mąkę pszenną, wyrośnięte drożdże i ubitą pianę z 
białek. Ostrożnie wymieszać i [postawić w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Zamieszać ponownie i dodać 
stopione masło, wymieszać i smażyć na rozgrzanym 
tłuszczu niewielkie bliny. Jeść np. z konfiturami czy posy-
pane cukrem pudrem. 
                                                                                       Red. 
 

 
 
 
Książki, które warto przeczytać ... 
 
    Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży 
zachęca do lektury książek. 
Oto niektóre propozycje czytelnicze: 
 
W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali ... 
Ireny Grudzińskiej - Gross i Jana T. Grossa, to 
zbiór wstrząsających opowieści ofiar masowych 
deportacji na wschód. Podstawą do stworzenia 
tej książki stały się dla autorów świadectwa 
Polaków przechowywane w Instytucie Hoovera 
w Stanford. Autentyczne relacje na długo 
pozostają w pamięci. Szczególnie przejmujące są 
wspomnienia dzieci. 
 
Europa walczy 1939 – 1945. Nie takie proste 
zwycięstwo Normana Daviesa, to przedstawienie 
wszystkich aspektów II wojny światowej. Davies 
nie analizuje jednego wybranego zagadnienia. 
Przedstawia całościową wizję konfliktu. 
Popularność Daviesa w Polsce niewątpliwie 
przyczyni się do umieszczenia tej książki na 
listach bestsellerów. 
 
Sprawa honoru. Dywizjon 303 
Kościuszkowski Lynne Olson, Stanley Cloud, to 
historia polskich pilotów myśliwców z 
legendarnego Dywizjonu 303. Autorzy, poprzez 
losy pięciu pilotów, ukazali jak młodzi Polacy 
weszli do grona najbardziej bohaterskich 
myśliwców II wojny światowej. Śledzimy ich 
losy w czasie szkolenia przed wojną, ewakuację 
po wybuchu wojny do Francji, potem do 
Wielkiej Brytanii, w której początkowo zostali 
potraktowani pogardliwie przez RAF. Piloci z 
Dywizjonu 303 odegrali kluczową rolę w bitwie 
o Anglię, a ich umiejętności i brawura przeszły 
do legendy. Poznajemy również ich powojenne 
losy. 
  
                                                  Ludmiła Osakowicz                                        
 
  
      

   

   BIBLIOTEKA PROPONUJE 
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DZIECI I RODZICÓW 

W DNIU 12 GRUDNIA 2008 ROKU 
OD GODZ. 1500 - 1800 

DO GALERII „OBOK” 
NA 

WARSZTATY 
BOŻONARODZENIOWE 

 
W PROGRAMIE: 

• WYKONYWANIE POCZTÓWEK 
• OZDÓB CHOINKOWYCH 

• STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH 
 
 

 
 

 
 

             MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁOWIEŻA 
ORAZ 

TURYSTÓW 
NA 

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 
„POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ” 

Z 
ZESPOŁEM 
„TWISTER” 

W DNIU 31.12.2008 ROKU 
OD GODZ. 2130 

NA PARKING ul. KOLEJOWA 
 

 
Białowieski Ośrodek Kultury - Galeria "OBOK"  

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej 
Zaprasza na     

Pokaz slajdów 
pt "BOCIAN" 

oraz spotkanie z Wiktorem Wołkowem 
(Wiktor Wołkow - Urodzony 4 kwietnia 1942 r. w Białymstoku. Jest artystą-fotografikiem specjalizującym się w fotografii pejzażu i 
przyrody Polski północno-wschodniej (z wykształcenia jest leśnikiem). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Udział w 
licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych przyniósł mu ponad 100 nagród i wyróżnień. Na swoim koncie ma szereg   

wystaw indywidualnych , m.in.: "Flora i fauna Białostocczyzny" ( 1970 ), „Gawrony” (1970), "Ptak" (1974) , „Bocian” - (1976), "Taki 
pejzaż” (1976), "Biebrza" (1977), "Potrawka z zająca" (1981), "Pejzaż czarno-biały północno-wschodni" (1983), „Moje loty” (1995). 

Album autorski: "Wołkow" (1983), "Rok 1963" (1993), "Kraina zielona" (1996), "Biebrza" (1997).) 

Na spotkaniu zaprezentowana będzie także wystawa prac plastycznych Sławomira Wojtkiewicza. 
 

(Sławomir Wojtkiewicz - asystent, Politechnika Białostocka, Director Architectural Division, KAS) 
 

Spotkanie odbędzie się  w Galerii Obok (Urząd Gminy)  
dnia  05.12.2008 o godz. 15:30 

ZAPRASZAMY 
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     Poetyckie zamyślenia 

 
 
             
Zagubiony przyjaciel 
 
 
Znowu się gdzieś zapodziałeś… 

Czekam co dnia na ciebie 

Nie dajesz żadnego znaku, 

Szukam cię wśród gwiazd. 

 

      Może zaklęty w ptaka 

      Przyfruwasz do mego okna? 

      Może w puszystym śniegu 

      Ukryta jest twoja postać? 

      Czy szum wichru przynosi     

      Od ciebie pozdrowienie? 

      Czy mrok szarej nocy 

      Ma z tobą widzenie? 

 

Wśród udziwnionych symboli 

Wypatruje od ciebie znaku. 

Niepocieszone zapłakane oczy 

I serce pełne tęsknoty 

Darmo wypatrują cię w mroku. 

 

 

 

 
 
                           

          
 
 Księżycowa poświata 
 
                                               
Żyć bez pieśni nie sposób… 

Serce bije niespokojne, 

Księżyc cudną poświatę  

Roztacza dookoła. 

Każdy krzew tajemniczy, 

Drzewa milczą dostojne. 

Urokiem świetlistym 

Noc ku sobie woła. 

        

       Jest cicho, chłodno, 

       Lecz głowa rozpalona 

       I myśli wzburzone. 

 

W samotności błąkam się po łące, 

Nad nią unoszą się gęstych mgieł opary 

Chciałoby się mieć kogoś przy sobie, 

Lecz mało  jest  ludzi 

Rozumiejących mowę gwiazd… 

Więc znów jestem sama. 

Pozostały tylko marzenia 

I sny księżycowe. 

 

      Minęło lato życia, nadciąga smutna jesień… 

      Wciąż wracam myślami do chwili rozstania. 

      Rozdzieliły mnie i ciebie burzliwe zamieci, 

       Wyroków losu nic już nie odmieni, 

       Tylko księżyc ten sam 

       Nadal tobie i mnie świeci… 

 

                                              Amelia Kawecka 
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                          Sensacyjny awans białowieskich gimnazjalistek. 

Nowo stworzona reprezentacja dziewcząt naszego gimnazjum w piłce 
siatkowej trenowana w tym roku przez Radosława Świcia w półfinale grupy 
południowej rozegrała bardzo udany turniej siatkówki. Dziewczęta w pierwszym meczu 
z dużymi problemami pokonały 2:1 PG Milejczyce, następnie uległy nieznacznie 
faworytkom PG Mońki 0:2 by w trzecim meczu wygrać 2:1 z PG 2 B. Podlaski - 
kandydatkami do finału Gimnazjady w tegorocznych rozgrywkach. W ten sposób 
sensacyjny awans białowieskich gimnazjalistek stał się faktem. Do finału GRUPY 
awans uzyskały dziewczęta z Moniek i z Białowieży. Tym samym awansowały do 12-ki 
najlepszych drużyn województwa.Wyniki turnieju: 

1. PG Mońki - PG nr 2 Bielsk Podlaski          2;0 (11;19)  
2. PG Białowieża - PG Milejczyce                 2:1 (21;-17; 8)            
3. PG Milejczyce - PG nr 2 Bielsk Podlaski   0:2 (14;11)  
4. PG Mońki - PG Białowieża                        2:0 (12;15)  
5. PG Mońki - PG Milejczyce                        2:0 (11;2)  
6. PG nr 2 Bielsk Podlaski - PG Białowieża 1:2 (-17, 21, 7) 

                                                                                                                                                     

Kolejność końcowa:                               

1. PG Mońki  
2. PG Białowieża  
3. PG nr 2 Bielsk Podlaski  
4. PG Milejczyce                        

                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                                                                                                                              Opracował: Jarosław Kutikow 
 

 

Półfinał grupy południowej gimnazjalistów 
 

Dnia 20.11.2008r w Białowieży rozegrano półfinał grupy 
południowej w piłce siatkowej gimnazjów chłopców. Po zaciętych    
i stojących na wysokim poziomie spotkaniach nasi gimnazjaliści 
mogli cieszyć się z awansu do finału grupy. 
Wyniki spotkań: 
ZS w Jaświłach  -  PG Nr 3 Bielsk Podlaski         2:0 /25:18, 25:11/ 
PG Białowieża - ZS w Dziadkowicach                2:0 /25:14, 25:21/               
ZS w Jaświłach - ZS w Dziadkowicach               2:0 /25:18, 25:23/ 
PG Białowieża - PG Nr 3 Bielsk Podlaski            2:0 /25:11, 25:13/ 
PG Białowieża - ZS w Jaświłach                          2:0 /25:15, 25:17/ 
ZS w Dziadkowicach - PG Nr 3 Bielsk Podlaski  2:0 /25:21, 25:13/ 
 
Kolejność turnieju: 
1. PG Białowieża - awans 
2. ZS w Jaświłach- awans 
3. ZS w Dziadkowicach 
4. PG Nr 3 Bielsk Podlaski             

Do Finału grupy południowej awans uzyskały dwa zespoły z zaliczeniem meczu PG Białowieża- ZS w Jaświłach 2:0 
/25:15, 25:17/ 
FINAŁ GRUPY odbędzie się dnia 01.12.2008r. /poniedziałek/ - godz.10.00 w Białowieży  
z udziałem drużyn: PG Białowieża, ZS w Jaświłach, PG z DNJB Hajnówka oraz PG Supraśl. 
Zapraszamy kibiców oraz rodziców.                                                                                                                  Jarosław  Kutikow 

SPORT  *  SPORT   *   SPORT    *   SPORT    *  SPORT    *   SPORT    *   SPORT   *  SPORT 



                                                                                   

Turniej Niepodległości 
 
      W dniach 15-16 listopada 2008r. w hali sportowej  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży odbył się 
Siatkarski Turniej Niepodległości. Do rozgrywek 
przystąpiło 8 drużyn. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
          Rocznik 1993                                 

1. MUKS Stoczek 45 Białystok  
2. UKS „Oczko” Białystok                          
3. UKS „Olimpijczyk” Białowieża   
4. UKS Danex Siemiatycze 
5. UKS Puszcza Supraśl 
6. PG 2 Bielsk Podlaski       
        Rocznik 1993                               

      1. PG Białowieża 
       2. PG 1 Sokółka           
       Drużyny zostały uhonorowane pucharami oraz 
najlepsze medalami. Statuetkami oraz nagrodami 
książkowymi nagrodzeni zostali dwaj wyróżniający się 
zawodnicy z każdego zespołu. Ponadto każdy zawodnik, 
trener, obsługa medyczna, sędzia otrzymał "reklamówkę" 
z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów turnieju, 
których było naprawdę wielu. Dekoracji dokonali 
osobiście Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Białowieży Krzysztof Peruk oraz Prezes T.S. Żubr” 
Białowieża Wojciech Niedzielski wraz z przybyłymi 
sponsorami. 
Wyróżnieni zawodnicy:                                     

UKS „Olimpijczyk” Białowieża - Kalinowski 
Szymon, Kajak Paweł                             
PG Białowieża - Bugwin Tomasz, Androsiuk Tomasz 
PG 2 Bielsk Podlaski - Lewczuk Łukasz, Kryński 
Tomasz                                              
UKS Danex Siemiatycze - Lisiak Sylwester, Żero 
Bartosz  
PG 1 Sokółka - Ignatowicz Łukasz, Borowski Piotr 
UKS Puszcza Supraśl - Korzeniewski Sławomir, 
Hermanowski Piotr  
UKS „Oczko” Białystok - Guziejko Piotr, Bielawski 
Piotr        
MUKS Stoczek 15 Białystok - Wywrot Damian, 
Kowalewski Krzysztof  
Organizatorzy: 

POZPS w Białymstoku, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Białowieży, UKS Olimpijczyk 
Białowieża. Turniej finansowano ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku oraz POZPS w 
Białymstoku. Do organizacji włączyli się rodzice, 
którzy po raz kolejny przygotowali smaczne kanapki 
oraz ciasta uczestnikom, a Dyrekcja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Białowieży zapewniła w czasie 
turnieju dzięki pracy stołówki szkolnej organizację 
żywienia, udostępniła salę wraz z obsługą oraz 
częściowo zakwaterowała uczestników. 

 
 
 
 
 
 

 
Szczególne podziękowania kierujemy do 

sponsorów, dzięki którym startująca młodzież po 
dwudniowych zmaganiach została hojnie obdarowana 
dodatkowymi nagrodami, a zawodnicy z wielkim 
zainteresowaniem porównywali otrzymane prezenty 
podczas uroczystego zakończenia turnieju. Udało się 
zgromadzić prezenty na kwotę około 2.000zł. 
Sponsorzy z Białowieży: 
Urząd Gminy Białowieża, T.S. Żubr Białowieża, 
Schronisko "Paprotka", Biozon sp zo.o., Hermes sp 
zo.o., Danuta i Jerzy Bajko - przewozy konne 
„Kornik”, Świć Tatiana i Jerzy Bołąkowski, Wojciech 
Kuryło - Gospodarstwo Agroturystyczne, Dowbysz 
Irena i Jerzy, Waśko Jarosław -sklep spożywczy, 
Romir - Usługi Transportowe B-ża 
oraz  
Grafix sp z o.o., Kardasz TON sp z o.o., OSM 
Hajnówka, Sieć Sklepów Biedronka w Hajnówce, 
Hurtownia Mango, Moderator Hajnówka, 
P.P.H.Karmel IMPORT EXPORT sp.j. , Kwiaciarnia 
"Agatka" w Hajnówce.  
 Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY. 

 
 

                                   Organizatorzy : Jarosław Kutikow 
                                                             Radosław Świć 
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