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Kobiety w leśnictwie                 s.23 
Pielgrzymka na Litwę               s.24 
 
* Z ZESPOŁU SZKÓŁ W BIA- 
ŁOWIEŻY: 
- małe formy teatralne              s. 25 
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* GŁOSIK PRZEDSZKOLA 
                                               s. 27-28 
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SZTUKI KRESY                        s.30 
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Bulweczniki 
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                                                    s. 29  
 
* BIAŁOWIESKI OŚRODEK 
KULTURY              
Harmonogram imprez              s. 31 
 
*NAZEWNICTWO MYŚLIWS-
KIE WYBRANYCH GATUN-
KÓW PTAKÓW  – dr Amelia 
Kawecka                                    s.33        
 
* SPORT  
Sukces siatkarzy oldboyów w 
Ciechocinku                                s.34 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

         
           Roku  
       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 Biało- 
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.   
                                                     Red. 
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MIESIĘCZNIK  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ 

            
                         Kroplą pamięci 
                       Nicią pajęczą 
                       Zapachem bzu 
                       Wiesz już na pewno  
                       Świeżością rzewną 
                       To właśnie tu 
 
                                       Pamiętajcie o ogrodach 
                                       Przecież stamtąd przyszliście 
                                       W żar epoki użyczą wam chłodu 
                                       Tylko drzewa, tylko liście 
                                       Pamiętajcie o ogrodach 
                                       Czy tak trudno być poetą 
                                       W żar epoki nie użyczy wam chłodu 
                                       Żaden schron, żaden beton 
 
                                          Fragm. wiersza  ,,Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty 
 

SŁOWACY 
Z 

BELOVEŽY 
NASZYMI   GOŚĆMI 

 
       W dniach od 1 do 3 maja, na 
terenie  Gminy Białowieża, w ramach 
nawiązanej współpracy transgra-
nicznej, gościła 45 osobowa grupa z 
partnerskiej  gminy Beloveża na 
Słowacji. Wizyta Słowaków była 
owocem poszukiwań na terenie Unii 
Europejskiej gmin o podobnej wiel-
kości i chętnych do współpracy. Udało 
nam się właśnie ją nawiązać z Gminą 
Beloveża w Republice Słowackiej.   
     Beloveża jest to mała miejscowość 
( około 800 mieszkańców ) położona 
w północno-wschodniej części 
Słowacji w Kraju Proszowskim, 10 
kilometrów od Bardejova, w 
Beskidach Niskich, w dolinie potoku 
uchodzącego do rzeki Topla.                    
                               
                                 Dokończenie na stronie 20 
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       Kwiecień w naszej Gminie 
rozpoczął się od wielkiej i odno-
towanej w ogólnokrajowych me-
diach imprezy inaugurującej Rok 
Newerlych w Gminie Białowieża. Z 
inicjatywy naszego Przewod-
niczącego Rady Gminy, Pana Jana 
Gwaja oraz Pana Mikołaja Buszko, 
z Fundacji Muzyki Cerkiewnej          
w Hajnówce, rok 2008 ogłoszono 
Rokiem  Newerlych w Białowieży. 
W związku z powyższym w dniach 
5 i 6 kwietnia odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy oraz Sympozjon 
Literacki, w którym uczestniczyli 
licznie przybyli literaci. Jednak 
głównym i zarazem honorowym 
gościem był Pan Jarosław Abramow 
-Newerly, syn Igora Newerlego. 
Ww. obchody swoim honorowym 
patronatem objął Marszałek 
Województwa Podlaskiego Pan 
Jarosław Zygmunt Dworzański.    
 W  kwietniu rozpoczęliś-
my wiosenne porządki, aby po-
prawić estetykę i wizerunek naszej 
Gminy w oczach odwiedzających 
nas turystów. 
 Wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Hajnówce oraz 
Zakładem Energetycznym zostały 
przycięte lipki, rosnące przy głów-
nych ulicach.  
 Zostały uporządkowane 
miejsca pamięci narodowej, 
zlokalizowane na terenie Gminy. 
Uporządkowano  miejsce straceń 
przy „Drodze Browskiej” , przy 
ulicy Granicznej, Jagiellońskie oraz 
aleję mogił na cmentarzu. 
 Sprzątnięto główne ulice: 
Waszkiewicza, Zastawę, Olgi 
Gabiec. Szczególną uwagę poświę-
ciliśmy ulicy Waszkiewicza, tutaj 
odsłonięto krawężniki oraz zagra-
biono pobocza.  
 W dalszym ciągu trwa 
akcja usuwania wyrobów zawie-
rających azbest. Do wywiezienia 
pozostały już tylko miejsca o 
utrudnionym dojeździe, gdzie ze 
względu na podmokłe podłoże na 
razie nie ma możliwości wjechać 
ciężki sprzęt. Równocześnie 
rozpoczęliśmy ponowny nabór 
zgłoszeń od osób posiadających 
eternit i inne wyroby azbestowe, 
zgłoszenia będzie można składać  

do końca maja. Osobom, które 
zgłoszą się w tym terminie zostanie 
odebrany i unieszkodliwiony eternit 
jeszcze w tym roku. Zachęcamy do 
pozbywania się odpadów niebez-
piecznych, jakim niewątpliwie jest 
eternit, w sposób zgodny z prze-
pisami i zasadami ochrony 
środowiska. Równocześnie zazna-
czamy, iż odbiór będzie bezpłatny. 
 W kwietniu złożyliśmy 
wniosek na dofinansowanie 
modernizacji naszych czterech ulic 
(Polecha, Polnej, Południowej, 
Zaułka Rudników), rozstrzygnięcie 
ww. konkursu nastąpi praw-
dopodobnie około października br., 
ale już w maju ogłosimy przetarg na 
prace modernizacyjne  ww. ulic i 
będziemy liczyć na refundację 
poniesionych kosztów z funduszy 
unijnych. 
 Zawarliśmy porozumienie 
z Nadleśnictwem Białowieża w 
kwestii ustawienia masztu przekaź-
nikowego bezprzewodowego Inter-
netu w Białowieży, który będzie 
spełniał także bardzo istotną rolę w 
systemie ochrony przeciw- 
pożarowej Puszczy Białowieskiej. 
W najbliższej przyszłości zostanie 
zawarte porozumienie dotyczące 
lokalizacji podobnego masztu i 
oczyszczalni ścieków w Czerlonce, 
na działce będącej własnością 
Nadleśnictwa Białowieża. 
 W dniu 9 kwietnia nasza 
Ochotnicza Straż Pożarna 
uczestniczyła w gaszeniu komplek-
su hotelowego „Dwór Soplicowo”.  
Akcja rozpoczęła się około godziny 
15. i trwała praktycznie do południa 
dnia następnego. W akcji oprócz 
naszych ochotników uczestniczyły 
również jednostki z całego niemalże 
województwa.  Według informacji 
Powiatowej Straży Pożarnej w 
Hajnówce pożar  w Soplicowie był 
133 zdarzeniem na terenie powiatu 
hajnowskiego, w którym uczest-
niczyła straż pożarna, w akcji brało 
udział 133 strażaków i 33 wozy 
bojowe min. z Białegostoku, 
Hajnówki, Orli, Bielska Pod-
laskiego, Mielnika, Siemiatycz i 
innych miejscowości. Wobec tak 
dużej ilości strażaków biorących 
udział w akcji oraz długości akcji, 
nasz Gminny Zespół Reagowania 
Kryzysowego musiał stanąć na 
wysokości zadania i zorganizować 
posiłki i  napoje dla utrudzonych 
ratowników – co w pełni się udało i 
zostało zauważone nawet przez 

Wojewódzkiego Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Białymstoku, który wystosował 
pismo z podziękowaniami. 
 Aby w przyszłości być 
przygotowanym na takie zdarzenia 
w dniu 16 kwietnia przepro-
wadziliśmy szkolenia połączone z 
ćwiczeniami praktycznymi Grup 
Operacyjnych przy Gminnym 
Zespole Reagowania Kryzy-
sowego. Ćwiczenia polegały na 
ewakuacji Zespołu Szkół w 
Białowieży na wypadek zagrożenia 
( pożaru lub klęski żywiołowej ). W 
ćwiczeniach oprócz dzieci, pań nau- 
czycielek oraz pracowników admi-
nistracji szkoły  wzięła udział 
również Ochotnicza Straż Pożarna z 
Białowieży, a także przedstawiciele 
z Powiatowej Straży Pożarnej w 
Hajnówce oraz Policja. Ewakuacja 
przebiegła bardzo sprawnie. Dzieci i 
ich wychowawcy potraktowali  
sytuację bardzo poważnie i 
sprawnie opuścili budynek. Wobec 
powyższego pragniemy podzię-
kować za zaangażowanie wszystkim 
osobom  biorącym udział w 
ćwiczeniach i mamy nadzieję,  iż 
nigdy nie zaistnieją sytuacje 
wymagające szybkiej i sprawnej 
ewakuacji budynków szkoły, ale 
musimy być przygotowani na 
wszelkie niespodziewane sytuacje 
(co potwierdzą wypadki w 
Spolicowie ), i właśnie temu służyły 
przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 
ćwiczenia. 
 Miesiąc kwiecień zakoń-
czyliśmy akcją propagującą 
czystość i porządek na terenie 
naszej Gminy. Z inicjatywy Pani 
Abiby Boulahdjel została przepro-
wadzona akcji pod hasłem 
„Białowieża bez śmieci”. W dniu 29 
kwietnia, pomimo złej pogody i 
padającego deszczu, zgromadziły 
się liczne rzesze naszej młodzieży 
szkolnej, pracowników instytucji 
oraz mieszkańców Gminy, którym 
leży na sercu ład i porządek 
otoczenia. Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim uczestnikom i 
organizatorom, mamy nadzieję, iż 
akcja w znaczący sposób 
przyczyniła się do poprawy stanu 
czystości naszego otoczenia.    
  
   
      Albert Waldemar Litwinowicz 
 
 
                

      WÓJT 
 INFORMUJE    
INFORMUJE 
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                   OGŁOSZENIE 
 
            Pragniemy poinformować 
mieszkańców, iż na terenie naszej 
Gminy zostanie ponownie przepro-
wadzona akcja bezpłatnej zbiórki i 
utylizacji płyt oraz innych wyrobów 
zawierających azbest. Akcja będzie 
miała na celu unieszkodliwienie 
pozostałości z pokryć dachowych 
wykonanych z eternitu.  
 W związku z tym prosimy 
o złożenie w terminie do 31 maja 
2008 roku, w sekretariacie Urzędu 
Gminy przy ul. Sportowej 1 w 
Białowieży,  informacji o ilości 
zgromadzonego eternitu, który 
może zostać poddany utylizacji  
(utylizacji zostanie poddany eternit 
składowany na posesjach – nie- 
wchodzący w skład pokryć 
dachowych) - orientacyjny przelicz-
nik - 50 arkuszy = 1 tona. 
 Prosimy również o 
uporządkowanie składowanych 
wyrobów pochodzenia azbestowego 
i umożliwienie w dniu wywozu ich 
odebrania. Konkretna data odbioru 
zostanie ustalona w terminie 
późniejszym, o czym zawiadomimy 
osoby zainteresowane.  
 Podobną akcję planujemy 
również przeprowadzić w przysz-
łym roku. 
                  
                     Wójt Gminy Białowieża 
            Albert Waldemar Litwinowicz 
                                                                                                            
  
    
         

        Agroturystyka to 
forma wypoczynku, odbywającego 
się na terenach wiejskich o cha-
rakterze rolniczym, oparta o bazę 
noclegową i aktywności rekreacyjne 
związane z gospodarstwem rolnym 
lub równoważnym (hodowlanym, 
rybackim, ogrodniczym itd.) i jego 
otoczeniem – przyrodniczym, pro-
dukcyjnym i usługowym. 
Definicja ta: podkreśla immanentny 
związek agroturystyki z gospo-
darstwem rolnym lub równo-
ważnym, polegający na wykorzys-
taniu budownictwa mieszkaniowego 
i gospodarczego ludności wiejskiej 
dla celów zakwaterowania turystów. 
Zwraca uwagę na rozległość 
aktywności rekreacyjnych, które 
obejmują wypoczynek czynny, 
realizowany w otoczeniu przyrod-
niczym gospodarstwa (na wszyst-

kich terenach należących do 
gospodarstwa: polach uprawnych, 
łąkach, wodach i lasach) w formie 
udziału w produkcji i korzystania z 
różnorakich usług, świadczonych 
przez właścicieli gospodarstw w o-
parciu o produkcje rolną i spo-
żywczą. 
Gospodarstwo agroturystyczne, to 
czynne gospodarstwo rolne, w 
którym dodatkowo podjęta została 
działalność, polegająca na świad-
czeniu różnorakich usług turys-
tycznych.  
Usługi turystyczne, to usługi 
turystyczne świadczone w gospo-
darstwach rolnych, bez naruszenia 
ich dotychczasowej, podstawowej 
funkcji produkcyjnej i przy 
zachowaniu cennej substancji 
kulturowej i społecznej wsi. 
 Prowadzenie działalności 
turystycznej w zakresie usług 
przewodnickich, usług hotelarskich, 
imprez turystycznych, wycieczek i 
usług świadczonych w innych 
obiektach, niż hotelarskie, reguluje 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych (z póź-
niejszymi zmianami). Ustawa 
określa warunki świadczenia usług 
turystycznych przez przedsię-
biorców polskich i zagranicznych 
oraz wymagania odnoszące się do 
obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie. 
Użyte w ustawie określenia 
oznaczają: 
* usługi turystyczne – usługi prze-
wodnickie, hotelarskie oraz inne 
usługi świadczone turystom lub 
odwiedzającym; 
 * usługi hotelarskie – krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie 
domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na 
ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie, 
w obrębie obiektu, usług z tym 
związanych. Podstawowym warun-
kiem świadczenia usług hote-
larskich jest spełnienie wymagań, 
przewidzianych ustawą. 
Przepisy ustawy określają pewne 
standardy i zakres świadczonych 
usług w poszczególnych obiektach 
turystycznych i  uzupełniają podsta-
wową regulację wynikającą  z prze-
pisów: budowlanych, sanitarnych i 
przeciwpożarowych, celem zapew-
nienia bezpieczeństwa osób korzy-
stających z zakwaterowania, nieza-
leżnie od standardu. Ustawa o usłu-
gach turystycznych ustaliła podział 

obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie na dwie grupy: 
* obiekty hotelarskie, używające 
jednej z nazw prawnie chronionych 
(hotel, motel, pensjonat, kemping, 
pole biwakowe, schronisko 
młodzieżowe, dom wycieczkowy), 
które przed prowadzeniem dzia-
łalności muszą być ocenione przez 
Urząd Marszałkowski, a przedsię-
biorca powinien uzyskać decyzję o 
zaszeregowaniu do określonego 
rodzaju i nadaniu kategorii; 
*inne obiekty – świadczące usługi 
hotelarskie, które spełniają 
minimalne wymagania co do 
wyposażenia, wymagania sanitarne, 
przeciwpożarowe, budowlane oraz 
inne określone odrębnymi przepi-
sami. Inne obiekty świadczące 
usługi hotelarskie, a niebędące 
obiektami hotelarskimi, nie korzys-
tają z nazw rodzajowych chronio-
nych prawem, nie muszą uzyskiwać 
decyzji o zaszeregowaniu do okreś-
lonego rodzaju i nadaniu kategorii. 
Innym obiektem będą m. innymi: 
gospodarstwa agroturystyczne, 
pokoje gościnne na wsi, kwatery 
wiejskie, domy gościnne, zajazdy, 
dworki itd. 
Wymagania ustawowe odnoszące 
się do innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie: 
a)   obowiązek zgłoszenia obiektu 
do ewidencji turystycznych 
obiektów noclegowych, prowa-
dzonej przez urząd gminy, 
b) spełnienie wymagań, wyni-
kających z przepisów szczególnych, 
w tym przede wszystkim budowla-
nych, przeciwpożarowych, higie-
niczno - sanitarnych, 
c)  obowiązek spełnienia minimal-
nych wymogów co do wyposażenia 
określonych w załączniku nr 7 
Rozporządzenia Gospodarki i Pracy 
z dnia 19 sierpnia 2004r. 
d)  przedsiębiorca zgłaszający do 
ewidencji inny obiekt, w którym są 
świadczone usługi hotelarskie, jest 
obowiązany dołączyć za-
świadczenie o numerze iden-
tyfikacyjnym REGON, wydane 
przez właściwy urząd statystyczny, 
a także odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo aktualne za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. W 
przypadku rolnika zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym REGON 
na gospodarstwo rolne.   
  
                                       Barbara Bajko 
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XIV sesja rady Gminy Białowieża 
odbyła się 31 marca 2008 r. 
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o go-
dzinie 14.00.  
Obrady XIV Sesji Rady Gminy w 
Białowieży otworzył i  przewod-
niczył p. Jan Gwaj – Przewodni-
czący Rady Gminy. Przewo-
dniczący  stwierdził, że na 15 
radnych jest obecnych 10, w zwią-
zku z tym jest quorum.  
 
Ad. 2.  
Przewodniczący Rady Gminy 
powitał wszystkich obecnych na 
posiedzeniu. Następnie odczytał 
zaproponowany w zaproszeniach 
porządek posiedzenia. 
Przewodniczący Rady  zapytał czy 
są uwagi do przedstawionego 
porządku obrad? Uwagi wniosła P. 
Skarbnik, która zwróciła się z 
prośbą o wycofanie punktu 10 i 11 i 
przesunięcie na następną sesję.  

Przewodniczący wykreślił 
pkt. 6 z uwagi na nieobecność Prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

P. Dowbysz zaproponował 
aby pkt. 15 przesunąć na pkt 6 i aby 
pkt. Interpelacje, zapytania i 
wnioski na stałe przesunąć tuż za 
sprawozdaniami Przewodniczącego 
RG i Przewodniczących komisji. 

 
Przewodniczący Rady zapytał 

czy są uwagi dotyczące przed-
stawionego nowego porządku ob.-
rad? 
Uwag nie wniesiono, w związku z 
tym Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie: 
Za przyjęciem – 10 radnych 
(jednogłośnie) / 
  
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. Uwag do protokołu nie 
wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący Rady poddał 
protokół pod głosowanie: 
Za - głosowało – 8 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
Ad. 4 
Informację o działaniach w okresie 
międzysesyjnym złożył Wójt 
Gminy p. Albert Waldemar 
Litwinowicz. I tak: 

- odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Starostwa Powiato-
wego i Dyrektorem ZOZ w Haj-
nówce w sprawie budowy Ośrodka 
Zdrowia w Białowieży, 
- spotkanie z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego w spra-
wie przyznania dotacji unijnych, 
- jest przygotowana dokumentacja 
jeżeli chodzi o drogi: Polną, 
Południową, Zaułek Rudników i 
Polecha, 
- jesteśmy w trakcie pisania nowego 
wniosku, 
- planujemy spotkanie w sprawie 
budowy Internetu bezprzewodo-
wego na terenie całej Gminy oraz  
w sprawie budowy oczyszczalni 
ścieków  w Czerlonce. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Gminy          
J. Gwaj poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym:  
- brał udział w spotkaniu na forum, 
gdzie występował Pan Marszałek 
Dębski, a także brał udział w spot-
kaniu z Marszałkiem Województwa 
Podlaskiego, 
- brał udział w posiedzeniu Zespołu 
ds. Opracowania Strategii i Rozwo-
ju Gminy Białowieża na lata 2007 – 
2013 ze szczególnym uwzględnie-
niem strategii rozwoju turystyki, 
- parę dni temu odbyło się spotkanie 
Euroregionu Puszcza Białowieska, 
zapadły tam pewne decyzje finan-
sowe, jak też brał udział w spot-
kaniu lokalnej grupy działania, 
które dotyczyło ośrodka zdrowia w 
Białowieży. W związku z tym 
posiada dodatkowe informacje, 
które dotyczą ośrodka zdrowia, a 
mianowicie zaplanowano bardzo 
duże pomieszczenia na gabinety 
lekarskie oraz aptekę i są 
prowadzone rozmowy z architektem 
na temat zmniejszenia tych po-
mieszczeń, 
- poinformował radnych, że z jednej 
strony zmniejszono udział pieniędzy 
unijnych w projektach, zwiększono 
automatycznie udział środków 
własnych poszczególnych samorzą-
dów. Inwestycje wojewódzkie będą 
finansowane nawet do wysokości 
90% a inwestycje gminne będą 
prawdopodobnie w wysokości 50%, 
60%, 
- uczestniczył również w posie-
dzeniu Euroregionu Puszcza Biało-
wieska, które było posiedzeniem 
podsumowującym rok 2007, gdzie 

zostały zatwierdzone sprawozdania 
z wykonania budżetu i projekt 
budżetu na 2008 rok, zapadła 
również decyzja, że gminy mają 
dofinansować Stowarzyszenie Euro-
region Puszcza Białowieska 
jednorazową wpłatą w wys. 2000zł.  
- najprawdopodobniej będzie 
zachodziła konieczność dofinan-
sowania Lokalnej Grupy Działania 
w kwocie około 5.000zł. 
Na tym Przewodniczący zakończył 
informację i poprosił poszczegól-
nych przewodniczących komisji o 
przedstawienie swoich sprawozdań. 
 
1.Przewodniczący Komisji Plano-
wania, Gospodarki Finansowej i 
Komunalnej W.Wołkowycki po-
informował, ze Komisja odbyła jed-
no spotkanie, na którym poruszano 
sprawę zakupu usług remontowych. 
Komisja zapoznała się z umową, 
która obowiązuje od 1993 z 
Rejonem Energetycznym w Bielsku 
Podlaskim, na podstawie której 
rozliczane są koszty oświetlenia i u-
trzymania oświetlenia w Gminie.  
Komisja postawiła też wnioski: 
- aby na czas remontów i przeglą-
dów oświetlenia ulicznego nie 
zapalać lamp w ciągu dnia, 
ponieważ koszty te i tak są bardzo 
wysokie. 
Duga sprawa, z którą Komisja się 
zapoznała, dotyczyła urządzeń wod-
nych i kanalizacyjnych w naszej 
Gminie. W sprawach różnych 
Komisja zajmowała się sprawą 
obchodów Roku Newerlych. 
 
2. Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego 
p. Kołodziński poinformował, że 
Komisja zebrała się raz i dys-
kutowała na temat porządku pub-
licznego w Gminie, Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narko-
manii, analizowane były zmiany  
statutu Białowieskiego Ośrodka 
Kultury, sprawa przycinania drzew, 
porządkowania stadionu. 
Ad. 6 
Sołtys wsi Budy, p. Wołodkiewicz 
zapytała jak przedstawia się sytu-
acja z kanalizacją na wsiach pusz-
czańskich oraz co mają robić 
rolnicy, którym zwierzyna niszczy 
płody rolne, rolnicy nie mogą 
sprzedać siana i nie chcą oni 
odszkodowania, natomiast chcą, aby 
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Nadleśnictwo ogrodziło pola od 
zwierząt leśnych. 
Sołtys wsi Pogorzelce p. Szlachciuk 
zwrócił się z zapytaniem czy coś 
wiadomo odnośnie wycinania 
krzaków wzdłuż drogi i czy nasze 
drogi będą uzupełniane. 
 
Sołtys wsi Czerlonka p. Smela 
zwróciła się z zapytaniem czy drogi 
w Czerlonce będą naprawiane. 
 
Radny Dowbysz – proponuje aby 
przedstawiciel naszej Gminy w 
Radzie Powiatu przedstawiał nam 
krótkie sprawozdanie  z obrad Rady 
Powiatu i aby taki punkt na stałe 
umieścić w porządku obrad. 
 
Radny Kłodziński – był 
wystosowany wniosek na temat 
chodników do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, druga sprawa na 
ulicy O. Gabiec są wgniecione 
chodniki. 
 
Radny W.Wołkowycki  - sprawa 
otuliny, czy wyszło pismo od Wójta 
do Dyrektora Parku Białowieskiego. 
Wójt A. Litwinowicz odpowiedział, 
że takie pismo było, ale nie ma na 
nie odpowiedzi, druga sprawa 
dotyczy Natury 2000, następna to 
sprawa stawów parkowych, aby 
Dyrekcja zezwoliła nam korzystać z 
tych akwenów. Należałoby może 
porozmawiać z Panią Dyrektor 
Parku na ten temat. Kolejna sprawa 
to należałoby się zastanowić na ile 
nas stać w wymiarze finansowym 
na realizację zadań, które zapisano 
w różnych programach , co możemy 
zrobić. 
 
Radny Szpakowicz – z prośbą do 
Pana Wójta o ustawienie znaku przy 
Żubrówce. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2008.  
Pan Przewodniczący poprosił Panią 
Kierownik GOPS o przybliżenie 
w/w tematu. 
Pani I. Sawicka  przedstawiła 
konieczność podjęcia w/w uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy 
odczytał treść uchwały, po czym 
poddał ją pod głosowanie: 
Za –10 radnych (jednogłośnie) 
 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 
Rada Gminy podjęła uchwałę w 
sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2008.    
Na obecnych 10 radnych za -
głosowało 10 radnych.  
 
Przewodniczący zaznaczył, że 
obrady opuścił Pan Przygodzki. 
Pozostało 9 radnych. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany statutu Białowieskiego 
Ośrodka Kultury. 
 
Radny W. Wołkowycki zapro-
ponował zmianę w § 2 pkt 3 zapisu 
„Gmina Białowieża”na Wójt Gminy 
Białowieża”, w § 8 zaproponował 
zmianę na” BOK swoje zadania 
realizuje w oparciu o:  samodzielnie 
opracowane programy,  roczny 
program działania zatwierdzony 
przez Wójta, po zasięgnięciu opinii 
Rady Programowej, działającej przy 
BOK-u”w § 15 pkt.2 zaproponował 
dopisać, że BOK może organizować 
imprezy rodzinne i okolicznościowe  
Przewodniczący Rady Gminy 
odczytał treść uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy 
poddał uchwałę pod głosowanie: 
Za – 9 radnych (jednogłośnie) 
 
Ad. 9  
 Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian  w Budżecie Gminy na 
2008r. 
  Pani Skarbnik przedstawiła na 
czym polegają zmiany, które należy 
wprowadzić do budżetu Gminy. 

Przewodniczący Rady 
odczytał treść uchwały. Uwag do 
uchwały nie wniesiono, w związku 
z tym Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie: 
Za - 9 radnych (jednogłośnie) 
            
Ad. 10  
Podjęcie uchwały w sprawie 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Hajnowskiego zreferowała Pani 
Skarbnik. Uwag do uchwały nie 
wniesiono, w związku z tym 
Przewodniczący poddał uchwałę 
pod głosowanie:  
Za - 9 radnych (jednogłośnie) 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 
Rada Gminy uchwaliła uchwałę w 
sprawie pomocy finansowej dla 
Powiatu Hajnowskiego jedno-

głośnie, na 9 obecnych radnych za 
przyjęciem głosowało 9 . 
 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydat-
ków na pomoc rzeczową, zasiłki 
celowe i zasiłki okresowe. 
   
Za – 9 radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 
Rada Gminy przyjęła uchwałę w 
sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków na pomoc rzeczową, 
zasiłki celowe i zasiłki okresowe.za 
przyjęciem uchwały na obecnych  
9 - za głosowało 9. 

Ad. 12  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego instytucji 
kultury za 2007 rok. 
 
Pani gł. księgowa, Jaskółka przed-
stawiła konieczność podjęcia takiej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał 
treść uchwały. W związku z tym, że 
uwag nie wniesiono Prze-
wodniczący Rady poddał uchwałę 
pod głosowanie.  
Za  - 9 radnych 
 
Ad. 13 
Odpowiedzi na interpelacje, 
zapytania i wnioski. 
 
Pan Wójt: 
- kanalizacja Budy, Pogorzelce 
Teremiski P. Wójt poinformował, 
że czas realizacji tej inwestycji 
wydłużył się ze względu na to , że 
była konieczność zmiany firmy, 
która sporządza Raport 
oddziaływania na środowisko. 
- szkody wyrządzane przez zwie-
rzynę – zwrócimy się z tym do Wo-
jewody, 
- wycinanie krzaków przy 
drogach powiatowych – zwraca-
liśmy się do Rejonu Dróg, otrzy-
maliśmy odpowiedź, że nie posia-
dają na dzień dzisiejszy luzów prze-
robowych, 
- dziury w drogach – jak w każ-
dych latach, tak i w tym roku, 
Powiat będzie łatał niedobory w 
drogach, 
- chodniki na Krzyżach- 
zwracaliśmy się do Zarządu Dróg 
Powiatowych i otrzymaliśmy od -
powiedź, że ze względu na bardzo 
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ograniczone środki finansowe prze-
znaczone przez samorząd woje-
wództwa w bieżącym roku na drogi, 
Zarząd Dróg nie posiada w swoich 
planach remontów chodników na 
terenie miejscowości Białowieża, 
- droga do Czerlonki- są to drogi 
Lasów Państwowych, my w miarę 
możliwości będziemy reperować te 
drogi, 
znak przy Żubrówce – zwrócimy 
się do Zarządu Dróg Powiatowych o 
ustawienie znaku 
 Przewodniczący Rady 
poinformował, że nie można zmusić 
radnego powiatu do składania 
sprawozdań, możemy go jedynie 
zaprosić na sesję. 
Charytonow Jolanta 
poinformowała radnych, że sprawa 
otuliny i stawów była poruszana w 
dyskusji z panią Dyrektor BPN. 
Jeżeli chodzi o skup siana należy 
przystąpić do przetargu, w innym 
wypadku Park nie może skupować 
siana 
Ad. 14 
Sprawy różne. 
 
P. Antczak poinformował wszyst-
kich, że jeżeli szkodę wyrządzi żubr 
– odpowiedzialność ciąży na 
Wojewodzie, natomiast, jeżeli 
będzie to szkoda wyrządzona przez 
jeleniowate, lub dziki, wówczas 
odpowiedzialność ciąży na Lasach 
Państwowych. Jeżeli taka szkoda 
wystąpi, należy ją zgłosić do 
Nadleśnictwa. Natomiast, jeżeli 
chodzi o ogrodzenie, ze względów 
prawnych Nadleśnictwo nie może 
stawiać ogrodzenia. 
Sprawę naprawy drogi w Czerlonce 
zostanie przekazana Nadleśnicze-
mu. 
W marcu odbyło się posiedzenie 
Rady Naukowej BPN, którego P. 
Antczak jest przedstawicielem. Na 
tym posiedzeniu był prezentowany 
dorobek Zespołu Prezydenckiego 
ds. ochrony zasobów kulturowych i 
przyrodniczych Puszczy Białowies-
kiej. 
Radny Gutowski podsumował 
sezon piłki siatkowej. 
W imieniu swoim i drużyny 
podziękował Wójtowi za wsparcie 
przekazując jednocześnie na ręce 
Wójta zdobyte puchary. Co radni 
nagrodzili brawami. 
Wójt podziękował i życzył dalszych 
sukcesów, zapewnił również, że 
wsparcie ze strony Gminy jest 
zapewnione. 

Przewodniczący Rady również 
pogratulował sprawnego prowa-
dzenia piłki siatkowej 
Przekazał następujące informacje: 
- w dniu 25 maja jest organizowana 
pielgrzymka do Częstochowy 
- Parafia Prawosławna zwróciła się 
o sfinansowanie wykonania ilu-
minacji świetlnej obiektów  
kościelnych. 
Wójt poinformował, że jest spo-
rządzona koncepcja na oświetlenie 
cerkwi, w tej chwili jest sporzą-
dzana koncepcja na oświetlenie 
kościoła. W kwietniu odbędzie się 
pokaz tego oświetlenia. 
 
Przewodniczący powitał Radnego 
Zamojskiego i stwierdził, że 
obecnych jest 10 radnych. 
Poprosił P. Celewicza o zabranie 
głosu, aby przedstawił swoją 
koncepcję utworzenia Radia 
Białowieża oraz radni odsłuchali 
propozycji Hejnału Radia Biało-
wieża. 
Radny Kołodziński zwrócił uwagę, 
aby uzupełnić zapadnięcia przy 
wypustach przy okazji remontu 
dróg.  
Przewodniczący zwrócił się z proś-
bą o przybycie na uroczystą Sesję 
Rady Gminy Białowieża w dniu  5 
kwietnia 2008r. 
W związku z tym, że P. Za-
mojskiego nie było wcześniej na 
sesji w tym punkcie przedstawił on, 
czym Komisja zajmowała się w 
okresie międzysesyjnym. Głównie 
były to działania związane z 
oczyszczaniem Gminy, składowa-
niem odpadów i ich segregacją. 
 
Ad. 15 
Przewodniczący Rady Gminy  po-
dziękował wszystkim za spotkanie. 
W związku z wyczerpaniem po-
rządku obrad zamknął sesję o godz. 
16.35  
 
                
                  UROCZYSTA 
XV sesja Rady Gminy Białowieża 
odbyła się 5 kwietnia 2008 roku.  
Otwarcia dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Białowieża – Jan 
Gwaj. 
Za stołem prezydialnym zasiedli: 
Jarosław Abramow – Newerly, 
Wójt Gminy Białowieża Albert 
Litwinowicz, Mikołaj Buszko oraz 
Jan Gwaj. 
Na sesji obecnych było 13 radnych. 
 

Przewodniczący Rady powitał 
zaproszonych gości: Eugeniusza 
Kabaca, Janusza Termera, Wacława 
Sadkowskiego, Grzegorza Wiś-
niewskiego, Adama Pomorskiego, 
Bogdana Barana, Andrzeja Titkowa, 
Irenę i Ryszarda Gałeckich, Danutę 
Kuroń, Annę Abryciuk, Wice-
starostę – Jerzego Siraka. 
 

Wójt Gminy Białowieża  
Chciałbym podziękować panu 
Mikołajowi Buszce oraz panu 
Przewodniczącemu Rady Gminy,  
Janowi Gwajowi, inicjatorom 
dzisiejszych uroczystości. Samorząd 
naszej Gminy postanowił 
uhonorować 105 rocznicę urodzin 
Igora Newerlego i 75 rocznicę 
urodzin Jarosława Abramowa – 
Newerlego poprzez nadanie 
honorowego obywatelstwa oraz 
nadanie imienia naszej bibliotece 
gminnej. Myślę, że cytat z powieści 
autobiograficznej Igora Newerlego 
wyjaśni nam, dlaczego ludzie, 
którzy stąd pochodzą, tu się uro-
dzili, przyjeżdżają, pamiętają i myś-
lę, że pan Jarosław jeszcze nas 
odwiedzi. Chciałem tylko na koniec 
swojej wypowiedzi zacytować 
fragment powieści: 
,,Ano, była tu puszcza, półtora 
tysiąca kilometrów kwadratowych 
kniei królewskiej, bory niebywałe, 
nietknięte siekierą, tylko monarcha 
mógł sobie pozwolić na taką perłę 
swej korony, na luksus utrzymania 
ostatniej w Europie napraw-
dziwszej pierwotnej puszczy (…) 
gdzie rośliny, drzewa, zwierzęta, 
żyły, jak chciały i żubry chodziły 
swobodnie  stadami prosto z 
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prehistorii. Taka była puszcza mego 
dzieciństwa.” 
I myślę, że to wszystko tłumaczy.  
 
Przewodniczący Rady 
Przechodzimy do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie nadania honorowego 
obywatelstwa Gminy Białowieża 
Jarosławowi Abramowowi – Ne-
werlemu. 
 
Uchwały z dnia 5 kwietnia 2008 
roku: 
 *Rada Gminy Białowieża uchwala, 
co następuje: 
Nadaje się panu Jarosławowi 
Abramowowi - Newerlemu 
honorowe obywatelstwo Gminy 
Białowieża. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Uchwała Rady Gminy Białowieża 
w sprawie nadania Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Białowieży 
imienia Igora Newerlego. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Jarosław Abramow – Newerly 

Chciałem serdecznie, z całego 
serca,  podziękować wszystkim tutaj  

obecnym za te dwa wielkie wyróż-
nienia. Tak jak już tutaj mówiłem, 
zawsze, w każdym systemie, w 
każdym kraju jest człowiek, który 
podaje pomysł. Inni go 
podchwytują, albo nie i dochodzi 
do takich uroczystości i tu takim 
pomysłodawcą był właśnie pan 
Mikołaj Buszko, któremu chcę z 
całego serca podziękować. 
Podchwycił ten pomysł pan Jan 
Gwaj, który tu mówił bardzo 
ciekawe rzeczy z życiorysu naszej 
rodziny. Również Wójt Gminy, pan 
Albert Litwinowicz, tu obecny za 
stołem, ale byli i inni ludzie obecni, 
lub nieobecni (…) 
Wszyscy  razem wspólnie podjęli tę 
uchwałę, a jednocześnie chciałem 
serdecznie podziękować, że 
wszystkie nasze cztery związki 
twórcze przyjechały. Przed-
stawiciele tych związków są wśród 
nas: polskiego PEN Clubu, 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
Związku Literatów Polskich i 
Stowarzyszenia Kultury Euro-
pejskiej ( S.E.C.)  i zabiorą głos. 
Jest oczywiście pan Andrzej 
Titkow, który nakręcił film 
dokumentalny o ojcu, który się 
nazywa ,,Z uczty bogów”. 
Nie chciałbym przedłużać swojego 
przemówienia, ale chciałem 
sprostować, że ojciec uciekał  ze 
Związku Radzieckiego w 1924, 
nielegalnie przekraczając rzeką 
Zbrucz. Cudem udało mu się 
przejść na drugą stronę i o ile po 
stronie sowieckiej była taka napięta 
sytuacja, on był przez kon-
trabandzistów przeprowadzony.  W 
pewnym momencie jechał sowiecki 
kawalerzysta, który pilnował 
granicy.  Ojciec miał wygląd 
typowego inteligenta, okularnika i 
kucnął w tym miejscu w krzakach. 
Ten kawalerzysta przejechał, go nie 
zauważył i ojciec  przeszedł przez 
rzekę. Chcę powiedzieć, że miał 
wtedy 20 lat i nie miał całej prawej 
nogi. Miał protezę, wtedy rzecz 
niezwykła. Przypominam - 1924 
rok. O tej protezie przeszedł rzeką 
Zbrucz i nie było polskich 
strażników. Polska granica nie 
była wcale tak pilnie strzeżona. 
Dotarł wreszcie do tej polskiej 
granicy i tam został zatrzymany, bo 
nie znał ani jednego słowa po 
polsku, mówił po rosyjsku. Było 
podejrzenie, że jest szpiegiem 
sowieckim.  Policjanci postanowili 
go  odstawić za granicę na pewną 

śmierć. I wtedy kto go uratował? 
Leśnicy. Dlatego, że ojciec tu,  po 
tej stronie, miał dwóch wujów. 
Jednego byłego oberjegra Stefana 
Seweryniaka, zięcia starego Józefa 
Newerlego, wuja ojca,  ożenionego 
ze starszą siostrą Newerlego, Anną, 
który był leśniczym pod Warszawą i 
drugiego, najmłodszego syna 
Józefa Newerlego – Jana 
Newerlego, który był inspektorem 
Lasów Państwowych w Toruniu. 
Niestety jak to pech bywa,  Jan 
Newerly był na inspekcji i był 
nieuchwytny. Wtedy tylko 
telegramy istniały, nie było 
komórkowych telefonów. On nie 
przyjechał, natomiast przyjechał 
Stefan Seweryniak w mundurze 
leśnika, państwowej posady, zjawił 
się przed policjantem i powiedział: 
,,Oto to jest Goga, mój sios-
trzeniec”. Ojca nazywali w domu 
od Igora Gogą. ,,To nie jest żaden 
szpieg, tylko mój siostrzeniec. Ja 
ręczę za niego ” i w ten sposób po 
trzech dniach ojciec wyszedł i to 
było jedyne jego więzienie w Polsce 
w okresie międzywojennym. 
Chciałem to sprostować, natomiast 
jeszcze co ojcu bardzo zależało – 
wstąpienie do partii. Ojciec po tych 
pobytach w czterech obozach 
koncentracyjnych -  miał taką 
piękna anegdotę – gdy go pytali, 
jak był w moim wieku, ile pan ma 
lat panie Igorze, a on mówił 92, 
,,uuu, to pan się pięknie trzyma, 
jak pan to robi? A widzi pan ja 
przeszedłem pewne szkoły i ra-
dzieckie i niemieckie. Cztery obozy 
koncentracyjne i więzienie w So-
wietach liczę sobie podwójnie”. 
Tata miał właśnie takie podejście 
do życia. Ja obecnie ko-
respondencję do mamy z  1945 
roku znalazłem, gdzie on się wahał 
czy wracać do Polski, czy nie, bo 
był byłym obywatelem sowieckim i  
mógł być wywieziony . Dzięki 
koneksji w Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, z której 
wtedy połowa ludzi była w rządzie, 
mama gwarantowała, że jemu się 
nic nie stanie. Tata wrócił i nie był 
wcale pisarzem, tylko stolarzem, bo 
założył Instytut Produkcji 
Robotniczego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, gdzie był inżynierem, 
jak go nazywali grzecznościowo. I 
tak to trwało do 1947 roku. 
Ponieważ większość była w Polskiej 
Partii Socjalistycznej wtedy, 
namówili ojca, żeby się zapisał, bo 
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jako dyrektor będzie miał większy 
wpływ. Później został zjednoczony 
w polskiej partii zjednoczonej 
robotniczej i w ten sposób 
doszliśmy do 1946 roku.  Mógłbym 
długo opowiadać o tym, bo mój 
ojciec był bardzo ciekawą postacią i 
na starość coraz lepiej go 
rozumiem. Zakończę tylko, że kiedy 
przed stanem wojennym koledzy ze 
związku literatów przyszli do niego 
proponując mu prezesurę 
Polskiego Związku Literatów, tata 
po namyśle odmówił i ja go w tym 
popierałem. Powiedział ,, Kochani, 
ja chcę napisać jeszcze jedną 
książkę, a w ten sposób jej nie 
napiszę”. Został tylko 
przewodniczącym sądu kole-
żeńskiego. Tę ostatnią książkę         
,, Wzgórze błękitnego snu”               
- napisał. Wtedy, kiedy był stan 
wojenny -  był daleko na Syberii. 
To była jego ucieczka w pisanie. 
Miał lekki wylew i neurolog go 
odwiedził, a ojciec  zapytał ,,Panie 
doktorze czy ja mogę pisać?” A 
profesor odpowiedział ,,No wie 
pan, to jest nawet zalecone”. Wtedy 
ojciec codziennie szedł na górę. 
Mówił ,,synu, idę teraz zgodnie z 
receptą, jaką mi profesor zapisał, 
popisać parę godzin”. Ja dzisiaj 
rozumiem, że ta ucieczka w pisanie 
jest szalenie ważna, jest to również 
terapia dla mnie. Myślę, że dla 
wszystkich,  którzy pracują, dlatego 
chciałbym serdecznie na 
zakończenie wszystkim podzię-
kować i podnosi mnie to na duchu, 
że Białowieża imponuje w tej 
chwili swoim zainteresowaniem 
sprawami szeroko pojętej kultury, 
która jest absolutnie w tej chwili 
zagrożona napływem niezbyt 
ciekawych, nienajwyższych w 
poziomie produktów wolno-
rynkowych i że właśnie i 
bibliotekarki, i nauczycielki tu 
obecne, i całe środowisko 
wspaniałych społeczników biało-
wieskich – pomyślało o tych dwóch, 
czy trzech starych żubrach, żeby o 
nich nie zapomnieć – jest dla mnie 
wielką sprawą i podnosi mnie 
osobiście na duchu. Dziękuję 
państwu za obecność tutaj – 
naprawdę z całego serca. 
 
Przewodniczący Rady 
Panie Jarosławie , książka ,,Zostało 
z uczty bogów” została 
,,zaczytana”. Mnie się wydaje, że 
najlepszym pomnikiem dla pisarza 

jest ,,zaczytanie”  książki. Jeszcze 
przed tym spotkaniem białowieżanie  
już czytali twórczość Newerlych. 
W tej chwili bym państwa 
wszystkich zaprosił na cmentarz. 
Przy grobie pana Mikołaja 
Abramowa zostanie odprawione 
krótkie nabożeństwo. Wrócimy na tę 
salę i będziemy rozmawiali ze 
wszystkimi uczestnikami strony 
literackiej naszego spotkania. 
 

 
 
 
XVI sesja Rady Gminy Białowie-
ża odbyła się 30 kwietnia 2008 
roku. Obrady otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Gminy 
Białowieża – Jan Gwaj. 
Na 15 radnych na sesji obecnych 
było 13. Porządek obrad 
przedstawiony został przez 
Przewodniczącego. 
Za przyjęciem porządku obrad 
głosowało 13 radnych. Protokoły z 
poprzednich sesji - XIV i XV 
przyjęto ilością 13 głosów. 
 
Interpelacje, zapytania i wnioski: 
Przewodniczący Rady 
Nie widzę i nie słyszę,  W związku z 
tym przechodzimy do następnego 
punktu obrad. 
 
Informacja Wójta Gminy z 
realizacji uchwał Rady Gminy i 
istotnych działań dotyczących 
Gminy w okresie między-
sesyjnym. 
W materiałach państwo dostaliście 
informację na temat realizacji  
podatkowych. Najważniejszymi 
rzeczami, które się działy między 
sesjami były  obchody Roku 
Newerlych. Odbyła się uroczysta 
sesja. Państwo pamiętacie, wszyscy 
byli. Odbył się Sympozjon Literacki, 
na którym był pan Jarosław 
Abramow - Newerly. Mogę dzisiaj 
powiedzieć, że Marszałek 
Województwa objął swoim 
patronatem obchody Roku 
Newerlych. Dzisiaj wpłynęło 
oficjalne pismo w tej sprawie. O tym 

pisały i informowały media również 
media ogólnopolskie nie tylko nasze 
lokalne. Myślę, że to jest nasz 
sukces - organizacja i realizacja 
obchodów. Również, co było widać, 
sprzątaliśmy nasze ulice, nie tylko 
gminne ale i powiatowe. Zostały 
obcięte lipki, wspólnymi siłami ze 
Starostwem Powiatowym, Zakładem 
Energetycznym i naszą brygadą. 
Zostały uprzątnięte wszystkie 
miejsca pamięci narodowej, jakie są 
na naszym terenie. Znowu 
ogłosiliśmy akcję  zbierania 
wniosków o usunięcie azbestu. 
Prawdopodobnie uda nam się 
otrzymać dotacje z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Mieszkańcy ponownie  będą mogli  
usunąć bezpłatnie azbest ze swoich 
posesji. Również tragiczne 
zdarzenie, jakim był pożar 
Soplicowa – brały tam udział 33 
jednostki strażackie, ponad 130 
strażaków. Jednostki były z całego 
województwa. Pracownicy Urzędu 
Gminy brali udział w tej akcji. Jako 
pierwsi byli tam nasi strażacy. Być 
może niedługo zostanie ten obiekt 
uruchomiony. Prace remontowe 
trwają. Zakończyliśmy wczoraj 
akcję sprzątania. Nasza młodzież 
sprzątała teren Gminy, głównie 
Białowieży, ale chodziło o to, że nie 
tylko ulice, a takie miejsca, w 
których do tej pory nie było 
sprzątane. Ponad 300 osób brało 
udział w tej akcji. Wydaliśmy ponad 
1000 worków. Bardzo dużo było 
tych śmieci, a jeszcze więcej zostało. 
Trzeba będzie akcje kontynuować 
Dzięki temu edukuje się młodzież 
proekologicznie. Również odbyły się 
ćwiczenia ewakuacji w naszej szkole 
w ramach prac Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego. Akcja 
udała się, bardzo sprawnie i szybko  
przebiegła. Oprócz tego informacja, 
że został złożony wniosek o środki 
unijne na remont dróg. 
 
Sołtys Smela 
Czy coś zostało poczynione w 
sprawie wydzielenia terenu pod 
szambo w Czerlonce? 
 
Wójt Gminy 
Nadleśnictwo już  nam jeden  teren 
zgodziło się wydzierżawić pod maszt 
przeciwpożarowy i do bez-
przewodowego Internetu. W tej 
chwili czekamy na odpowiedź z 
Zarządu Dyrekcji Podlaskiej w 
Białymstoku na temat 
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wydzierżawienia terenu na 
oczyszczalnię ścieków. Rozma-
wialiśmy na temat dróg. Będzie 
dowieziony żwir, będzie równiarka. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady o pracy międzysesyjnej. 
Co robił Przewodniczący Rady w 
okresie międzysesyjnym? Nie będę 
mówił ani słowa na temat sesji 
numer XV związanej z Igorem i 
Jarosławem Newerlymi. 
Przewodniczący Rady w ostatnim 
okresie uczestniczył w spotkaniu 
naszego słynnego Stowarzyszenia 
Wieś Białowieża, Wieś Sławna – to 
się chyba tak nazywa. Proszę się nie 
zdziwić, że w pewnych punktach 
Białowieży pojawią się takie 
skrzyneczki, do których trzeba 
będzie wrzucać pieniążki na 
renowację zabytków. Ponieważ to 
Stowarzyszenie podjęło właśnie taką 
akcję, będzie kwestowane na 
odbudowę i renowację kominów 
carskich na budynkach. Nie do 
końca to rozumiemy, ale trudno jest 
inicjatywie nie pomóc. Zostało 
wydane pozwolenie przez Wójta 
na dokonanie tej kwesty i w związku 
z tym pojawią się takie skarbonki, 
do których radni 
najprawdopodobniej pierwsi 
wrzucą jakieś tam datki. 
Przepraszam pana Wójta, ale pan 
Wójt nie powiedzieli o imprezie, 
która będzie w dniach 1-3 maja 
2008r. Ja pozwolę sobie. Od 1 do 3 
maja będzie gościła na naszym 
terenie grupa słowacka, która już 
kiedyś była w Białowieży i to są 
imprezy rozpisane na czwartek, 
piątek i sobotę. Taki terminarz 
każdy może otrzymać. 
Najważniejsze w tym wszystkim są 
występy zespołów. W piątek o godz. 
15.00 występy artystyczne zespołów 
ze Słowacji na parkingu i w sobotę 
o godz. 13.30 występ zespołu 
artystycznego z Grodna. Bardzo 
byśmy wszystkich chętnych 
zapraszali.  Ja nie wiem czy 
powinienem o tym mówić, ale 
powiem, że bardzo pracę utrudnia 
dla Rady fakt, że akurat ta osoba, 
która się zajmuje pracą Rady jest na 
bardzo długim okresie zwolnienia 
lekarskiego i kiedy byśmy nie 
przychodzili, to albo pokój jest 
zamknięty, albo… Jak długo jeszcze 
to zwolnienie będzie trwało? 
 
Wójt Gminy 

Na dzień dzisiejszy do 9 maja, ale 
nie wiemy co dalej. 
 
Przewodniczący Rady 
W każdym bądź razie, gdyby takie 
zwolnienie się przedłużało, to trzeba 
będzie jakoś tę sprawę rozwiązać. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska – 
Krzysztofa Zamojskiego. 
Komisja zebrała się raz w okresie 
międzysesyjnym. Głównym tematem 
był stan  dróg gminnych. 
Zainteresowaliśmy się dokum-
entacją techniczną czy jest 
wykonan., Jest wykonana na dzień 
dzisiejszy. Jeśli chodzi o sprawy 
remontowe. Wniosek został złożony. 
Otrzymaliśmy również informację, 
że będzie przygotowana doku-
mentacja do przetargu. Przetarg w 
kwietniu albo w maju zostanie 
uruchomiony. 
Zaplanowaliśmy na ten cel, jako 
Rada, w budżecie kwotę 696 tys.  zł 
i jeśli dostaniemy dofinansowanie, 
to będzie ono mogło wynosić 50 % 
tej kwoty Jeśli  chodzi o drogi 
powiatowe, również zabez-
pieczyliśmy wkład Gminy w projekty 
Powiatu dotyczące modernizacji 
dróg powiatowych. Bliższych 
danych na temat wartości tych 
inwestycji nie ma. Jeżeli chodzi o 
inne rzeczy, które zostały przeze 
mnie poruszone, to jest kanalizacja, 
druga inwestycja, która jest 
przygotowywana. W najbliższym 
czasie będzie można przedstawić 
dokładny proces poszukiwania 
środków na inwestycję. Jest 
ekspertyza na budynek szkoły,                     
nadaje się do remontu, natomiast 
brak jakby do kompletu 
dokumentacji architektonicznej, 
żeby można było ewentualnie 
oszacować koszty i wykorzystać w 
przyszłości ten budynek. 
Poruszyliśmy sprawę studium 
zagospodarowania. Tutaj nie 
podjęliśmy żadnych wskazówek. 
Jeśli chodzi o porządek Komisja 
zwróciła uwagę, żeby na terenach 
zabudowanych przejazdy się nie 
odbywały w sposób nagły. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Planowania – Wło             
-dzimierza Wołkowyckiego   
Zgodnie z planem było jedno 
spotkanie Komisji i dotyczyło 
sprawozdania  z wykonania budżetu 
za rok 2007. Poruszony był również 

temat, który  wcześniej 
omawialiśmy, chcieliśmy się 
zapoznać z efektem kontroli ze 
strony Urzędu Gminy nad  pracą 
naszego operatora wodociągów i 
kanalizacji. Takie spotkanie się 
odbyło. Komisja się z tym zapoznała 
i przyjęła do wiadomości. Żadnego 
wniosku w tej sprawie nie 
wypracowaliśmy. Z dyskusji, którą 
odbyliśmy, wynika, że należy w 
dalszym ciągu starać się 
dyscyplinować naszego partnera i 
uzyskiwać jak najlepsze efekty te, na 
których nam zależy. Pytaliśmy 
również czy nadal istnieje zamiar 
utworzenia naszego przed-
siębiorstwa komunalnego. Komisja 
zapoznała się ze stanem utrzymania 
obiektów gminnych, które są w 
umowach użyczenia, dzierżawy. 
Okazuje się, że takie budynki są 
cztery, to są świetlice gminne. One 
są w różnym stanie technicznym, w 
Teremiskach jest w stanie 
najgorszym. W tej chwili trwają 
prace w Urzędzie Gminy nad 
wypracowaniem wniosku na 
pozyskanie środków finansowych 
dotyczących tych obiektów. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury 
– Dariusz Kołodziński 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego spotkała się raz. 
Na posiedzeniu zapoznaliśmy się z 
propozycją usłyszenia Sło-
wiańskiego Radia Białowieża, którą 
zostawił nam Wincenty Celewicz. 
Pani Krystyna Dackiewicz 
zapoznała nas z funkcjonowaniem 
koła Kredka, którego działania 
skierowane są do dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkół w Białowieży. 
Zajęcia prowadzone są w dwóch 
grupach wiekowych od 7 do 11 lat i 
od 12 do 16 lat. 
Rozmawialiśmy o ostatecznym 
przygotowaniu do inauguracji Roku 
Newerlych. Ze względu na 
nieobecność zaproszonego 
przedstawiciela Zarządu Dróg 
Powiatowych – temat czystość 
porządek dróg powiatowych został 
zdjęty z porządku obrad Komisji. 
Poruszyliśmy także sprawę naprawy 
dróg gminnych, chodnika, 
uprzątnięcia miejsc pamięci, 
gminnego stadionu, zniszczonych 
pokryć studzienek, dzikich wysypisk 
śmieci. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej – Halina Lewczuk 
Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną, to 
odbyły się dwa spotkania   z 
czterech zaplanowanych. Dwa nie 
doszły do skutku  z powodu braku 
quorum. Pierwsze spotkanie z 
następującym porządkiem obrad: 
kontrola wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie Rady Gminy za rok 
2007, analiza wykonania budżetu 
Gminy za rok 2007. Komisja 
Rewizyjna  - protokół z kontroli 
wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie Rady Gminy 
Białowieża za rok 2007 Kontrolę 
przeprowadzono realizując plan 
pracy Komisji Rewizyjnej 
zatwierdzony przez Radę Gminy 
Białowieża. Kontrolę prze-
prowadzili – pani Halina Lewczuk, 
pan Tkaczenko i pan Kisielewski. 
Wydatki na funkcjonowanie Rady 
Gminy w roku 2007 wyniosły 
77.383 zł . Wniosek końcowy jest 
taki: Komisja nie stwierdziła 
żadnych uchybień, wydatki były  
zgodne z planem. Drugie spotkanie 
dotyczyło - porządek obrad: 
realizacja budżetu Gminy za 2007 
rok i absolutorium Wójtowi Gminy 
Białowieża no i zapoznanie się z 
uchwałą  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
Analizie poddano sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy za 2007r. 
Wyjaśnień udzielała p. Ala Bajko, 
Skarbnik Gminy. Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku zaopiniował pozy-
tywnie przedłożone przez Wójta 
Gminy Białowieża sprawozdanie z 
realizacji budżetu za 2007 rok. 
Biorąc pod uwagę powyższą opinię, 
jak i własną ocenę, Komisja 
Rewizyjna nie stwierdziła 
nieprawidłowości w realizacji 
budżetu Gminy Białowieża za 2007 
rok. 
Jeszcze mamy  wniosek, ale wniosek 
pewnie przedstawię później. 
 
Przewodniczący Rady 
Ja odczytam tu następny, 
mianowicie w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Białowieża. 
Uchwała w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Białowieża 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu  za 2007 r. 
W tej chwili może wysłuchamy 
wniosków Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej odnośnie budżetu. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej 
Wniosek komisji Rewizyjnej z dnia 
16 kwietnia 2008 roku. Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy Białowieża 
wnioskuje o przyjęcie sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy za 2007 
rok i udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Białowieża 
Równocześnie stwierdzę, że tenże 
wniosek Komisji Rewizyjnej był 
przedstawiony dla RIO i RIO 
odnośnie tego wniosku wydała 
opinie pozytywną, nie znajdując 
żadnych uchybień w tym wniosku. 
 
Przewodniczący Rady 
Otwieram dyskusję w punkcie – 
udzielenia Wójtowi Gminy 
Białowieża absolutorium z 
wykonania budżetu za rok 2007 
Ponieważ nie słyszę i nie widzę, w 
związku z tym przystępujemy do 
głosowania. 
  
Za podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Biało-
wieża absolutorium – głosowało 
13 radnych. 
 
Przewodniczący Rady 
Stwierdzam, że Rada Gminy 
Białowieża udzieliła Wójtowi Gminy 
Białowieża absolutorium 
. 
 Podjęcie uchwały w sprawie opłat 
za zajęcie pasa drogowego  dróg 
gminnych.                                                                                    
( za – głosowało 11 radnych, przy 3 
głosach wstrzymujących) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla 
UKS Olimpijczyk ( w wys. 5 tys. 
zł) 
( za – głosowało 14 radnych) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla 
LUKS Technikum Leśne Żubr 
(10 tys. zł) 
( za – głosowało 14 radnych) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy na 2008 
rok. 
( za – głosowało 14 radnych) 
 
Sprawy różne: 
 
Przedstawiciel Parku Narodowe-
go 

Chciałam w imieniu pani Dyrektor 
Białowieskiego Parku Narodowego 
zwrócić się z propozycją 
przybliżenia państwu obiektów 
Parku – czyli muzeum, rezerwatu, 
rezerwatu pokazowego, chcemy 
zaproponować państwu wycieczkę 
terenową. 
 
Przewodniczący Rady 
Bardzo cenna inicjatywa. Myślę, że 
będzie to integrować jeszcze 
dodatkowo Radę. 
Zwróciłbym się do pana 
Komendanta Policji. Bardzo boli 
nas szybkość samochodów 
przemieszczających się przez 
Białowieżę, żeby pan popracował 
nad sposobem rozwiązania tego 
problemu.  
 
Komendant Policji 
Pracujemy nad tym cały czas na 
bieżąco. 
Wójt Gminy 
Chciałbym podziękować państwu za 
absolutorium. Budżet mamy, taki 
jak mamy, nie jest to budżet na 
skalę naszych potrzeb i mam 
nadzieje, że uda nam się jakieś 
środki zewnętrzne pozyskać i 
następny budżet może będzie lepszy.  
Chciałbym a związku ze Słowakami, 

którzy przyjeżdżają do nas zaprosić 
państwa radnych na spotkanie z 
naszymi przyjaciółmi ze Słowacji. 
Odbędzie się to o godz. 18.00 na 
Hajdukach. 
 
Przewodniczący zamknął obrady 
XVI sesji Rady Gminy Białowieża. 
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 JAROSŁAW ABRAMOW – NEWERLY 
HONOROWYM OBYWATELEM 

BIAŁOWIEŻY 
   
Jarosław  Abramow  –  Newerly  otrzymał honorowe 
obywatelstwo Białowieży w trakcie uroczystej sesji Ra- 
dy  Gminy, 5 kwietnia 2008 r..  Wręczali  -  Przewodni-
czący Rady Gminy, Jan Gwaj oraz Wójt  Gminy Biało-
wieża,  Albert Waldemar Litwinowicz.  
Biblioteka Gminna w Białowieży  otrzymała imię Igora 
Newerlego. 
Poprzednie    honorowe  obywatelstwo   nadane  zostało 
prof.  J.J. Karpińskiemu 4 grudnia 1935 roku, podczas 
uroczystej  sesji  Rady  Gminy  Białowieża.  Wręczył  je 
Starosta Bielski – Zolisław Januszkiewicz. 

 
Poprosiliśmy  pisarza  i  satyryka  o  kilka słów refleksji    
na temat białowieskich reminiscencji. 
                                *    *    * 
W książce autobiograficznej ,,Zostało z uczty bogów” Igor 
Newerly wspomina o wspólnej wyprawie do Białowieży,  do 
miejsca swojego urodzenia. Jak Pan postrzega to miejsce? 
 
           Dla mnie to była pierwsza taka wyprawa do 
miejsca, o którym słyszałem od dziecka, bo tradycja 
leśnicza, ogólnie mówiąc, białowieska,  w naszej rodzinie 
była bardzo żywa, poprzez opowieści ojca. Opowiadał 
znakomicie bajki. W tych bajkach często były opowieści 
białowieskie. 
Wtedy właśnie pojechaliśmy na taką dłuższą wyprawę, 
zatrzymując się w Jabłonnie, w Legionowie i ojciec na 
tych carskich budynkach pokazywał ślady po kulach z 
pistoletu, z którego strzelał. Później pojechaliśmy do 
Hajnówki i do Białowieży – zatrzymując się w 
Zwierzyńcu -  gdzie dawniej stał pałacyk dziadka, gdzie 
się wychował, gdzie skakał na tego żubra w młodości. 
Tam zastał pana Włodzimierza Pierożnikowa, który go 
bardzo zainteresował swoim życiorysem i życiem, też z 
takiego pogranicza. Tak się właśnie zaczął pierwszy 
rozdział ,,Zostało z uczty bogów”. Zamieszkaliśmy w 
,,Iwie” i to była nasza pierwsza podróż. Poszliśmy do 
parku białowieskiego. Ojciec mnie zaprowadził na 
cmentarz, gdzie pokazał grób dziadka, na którym jeszcze 
wtedy była granitowa piękna płyta z napisem. Ojciec 
podczas tej pierwszej podróży postanowił kogoś z 
miejscowej ludności znaleźć, żeby mogli się opiekować 
grobem. Znalazł na ulicy Tropince państwa Kozaków. Ich 
córka miała na imię Anna. Byli prawosławni. 
Bardzo uczciwi wspaniali ludzie i oni się opiekowali tym 
grobem. Najpierw pan Kozak, później jego córka Anna, 
która zmarła w latach osiemdziesiątych. Ojciec mi wtedy 
dużo opowiadał o swoim dzieciństwie, spędzonym w 
Białowieży i u swojego wuja w Hajnówce. Ja o tym nie 
mówiłem, ale tu trzeba powiedzieć, bo ludzie, którzy nie 
czytali tak dokładnie książek ojca, moich, np. ,,Lwy 
mojego podwórka”, znajdą tam zdjęcia z polowania 
ostatniego cara i opowieść ojca. Bardzo ważne jest, żeby 
to uzupełnić, bo mówi się w tej chwili głównie o trzech 
Newerlych: o Józefie, o ojcu i o mnie. Boczna linia 
Newerlych natomiast była bardzo związana z Puszczą 
Białowieską. Zięć Józefa Newerlego,  Stefan Seweryniak 
ożeniony z Anną Newerlanką był oberjegrem carskim i 
najlepszym przewodnikiem polowań. W 1912 roku, na  

 
wielkim polowaniu, on je prowadził. Jego córka Natalia 
Seweryniak z domu, a Załęska po pierwszym mężu i 
Preobrażeńska po drugim – zwana u nas w rodzinie Tuśką 
– była moją ciotką i moją matką chrzestną. Żyła bardzo 
długo. Umarła dopiero kilka lat temu. Napisałem to w 
,,Lwach mojego podwórka”. Opowiedziała mi te same 
historie -  kiedy się bawiła z dziećmi cara w 1912 roku i jej 
ojciec odegrał hejnały na śmierć zwierzyny. Carowi się to 
tak podobało, że w nagrodę podarował  Stefanowi złoty 
zegarek wygrawerowany. Był  usatysfakcjonowany.  
Ciocia Tusia bawiła się z dziećmi cara. Caryca raz 
pogłaskała ją nawet po włosach. Sukienkę miała specjalnie 
uszytą na tę okazję. To było wielkie wyróżnienie, że 
pozwolono jej się z carewiczównymi bawić na podwórku. 
Ojciec bawił się z synem cara, Aleksym. Jak ciocia 
wyczytała, że wszyscy zostali w 1918 roku rozstrzelani, 
bardzo to przeżyła. Wszystko to, co ojciec opisywał, to 
absolutnie było prawdą. 
          Stefan Seweryniak, który później wychowywał ojca 
w Hajnówce ( po I wojnie ojciec u niego mieszkał), 
zaświadczył, że ojciec jest Polakiem i sprowadził go do 
swojej leśniczówki. To opisał ojciec w książce ,,Za 
Opiwardą, za siódmą rzeką”. Później przyjeżdżał do nas 
po wojnie. Wycofał się już z leśnictwa, ale wnuk, Bogdan 
Załęski jest  zawodowym malarzem, mieszka w Szwecji. 
Prawnuk natomiast mieszka a Warszawie, jest 
zawodowym artysta grafikiem i malarzem. Nie mógł teraz 
ze mną przyjechać, ale gotów jest swoje prace dać na 
wystawę o Newerlych. Stefan Charczun był wielkim 
łowczym Puszczy Białowieskiej w okresie 
międzywojennym. 
Na zdjęciu z polowania Göringa  Charczun stoi – bo 
prowadził to polowanie. Ciekawostka jest taka, którą 
opisałem pod tytułem ,,Sztylet Göringa”. Jemu sztylet 
Göringa uratował życie, ponieważ jak weszli Niemcy, to 
jego aresztowali i zobaczyli nagle u niego na biurku sztylet 
z treścią następującą ,,Wielkiemu Łowczemu Puszczy 
Białowieskiej – Wielki Łowczy III Rzeszy - Herman 
Göring”. Jak Gestapo to zobaczyło, złapali się za głowy. 
Zapytali czy to jest ukradzione. Charczun odpowiedział,  
że Göring to podarował w nagrodę, że tak świetnie 
prowadził  polowanie. 
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Czy  jako Honorowy Obywatel Białowieży zamierza Pan 
poświęcić stronę  swojej twórczości temu miejscu? 
 
Opisywałem już, tylko w różnych utworach. Będę się 
starał na pewno. 
 
Powiedział Pan podczas dzisiejszej uroczystości ,,Na starość 
coraz lepiej go rozumiem”. Czy tak jak Igor Newerly ucieka 
Pan w pisanie? 
 
Zdecydowanie. To jest jedyny mój ratunek. 
 
Nad czym Pan obecnie pracuje? 

Skończyłem powieść, która ma taki wymowny tytuł, 
dwuznaczny - Patent na życie. 
Piszę o biologu, który chce opatentować patent na życie na 
25 lat . Płaci 250 tys. dolarów i jego produkt jest używany 
na całym świecie. Drugi - to jest patent każdego z nas, na 
życie – jak żyć, żeby to w miarę szczęśliwie przeżyć. 
Pisałem o wybitnym naszym naukowcu, biologu 
molekularnym, odkrywcy – Piotrze Kopczyńskim, który 
mieszka w Cincinnati , to jest nowa moja opowieść…  
 
Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Elżbieta Laprus 
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   Z CYKLU:  BIAŁOWIEŻA – NA STAREJ FOTOGRAFII         
 
         
          

Białowieża -  rok 1938. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej. 

 Nieistniejący pałacyk myśliwski w osadzie Zwierzyniec  
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 Żubr - dawniej ustawiony w Zwierzyńcu 
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        Jan Walencik urodził się w Kazimierzu  nad 
Wisłą w roku 1955. Jest absolwentem pedagogiki. 
Żona Bożena ukończyła Studium Fotografii i Filmu. 
Państwo Walencikowie są przyrodnikami z 
zamiłowania. Od 1993roku mieszkają w Białowieży. 
Początkowo w Domu Myśliwskim ( ok. 9 lat), od 
2001 roku osiedli  na stałe. 
        Od 1983 roku Jan Walencik podjął współpracę z 
Redakcją Edukacyjną TVP. Razem z żoną Bożeną 
zrealizowali dla telewizji prawie 50 filmów 
przyrodniczych, wielokrotnie nagradzanych w Polsce, 
Europie i na świecie. Bardzo ważnym momentem w 
pracy był pięcioodcinkowy serial Tętno pierwotnej 
puszczy poświęcony Puszczy Białowieskiej. 
Równocześnie powstał pierwszy obszerny album 
fotograficzny Tętno pierwotnej puszczy. Białowieski 
Park Narodowy (1997). Rok później został wydany 
tom zatytułowany Dolina nieujarzmionej rzeki. 
Biebrzański Park Narodowy, a w 2001 roku Bobry z 
zapomnianej Jaćwieży. Wigierski Park Narodowy. 
W planach 2009 roku jest 3-tomowy  album 
fotograficzny Saga prastarej puszczy oparty na serialu 
telewizyjnym.  
 
 
Serial telewizyjny Saga prastarej puszczy to jedenaście   
52-minutowych części: część I.  Opowieść o wilku. Nie 
ma jak stado, cz. II. Opowieść o mrówce. Samotność w 
tłumie, cz. III. Opowieść o kruku. Skaza odmieńca, cz. 
IV. Opowieść o żubrze. Cywilizowanie dzikości, cz. V. 
Opowieść o żuku. Potęga karła, cz. VI. Opowieść o dziku. 
Cena niezależności, cz. VII. Opowieść o nornicy. 
Niezwyczajna zażyłość, cz. VIII. Opowieść o bobrze. 
Nieosiągalna arkadia, cz. IX. Opowieść o sóweczce. 
Prawo drapieżnika cz. X. Opowieść o rysiu. Wbrew 
naturze, cz. XI. Suplement. Jak powstała Saga.    
                           
Lata całe realizowaliście Państwo filmy ukazujące Puszczę 
Białowieską. Czy w SADZE spróbowaliście Państwo spojrzeć 
na przyrodę inaczej? 
 
Właśnie tak, ale to widz osądzi. Rzeczywiście trochę 
znudziła nas forma dokumentu, od dawna wykorzystywana 
w filmie przyrodniczym. Trochę z niezgody na takie 
pokazywanie przyrody według przestarzałych schematów, 
zaczęliśmy szukać sposobu, żeby z jednej strony pokazać w 
przyrodzie głębiej to, co nas fascynuje, a z drugiej, żeby 
mieć z tego wszystkiego dużą frajdę podczas realizacji. 
Robimy to z potrzeby wewnętrznej. Szukamy różnych form 
wyrażenia naszych myśli i propozycji. Zależy nam na tym, 
żeby zajrzeć w duszę zwierzęcia – bohatera innego w 
każdej części SAGI, między innymi wilka, mrówki i jeszcze 
paru gatunków.   
 
Zależy nam na tym, żeby patrzeć na przyrodę z pokorą, 
pochylić się nad nią i oczywiście mówić o niej z empatią. 
Pragniemy, aby widz uzmysłowił sobie, że obok  jego 
świata, który zna doskonale, są inne światy, blisko, na 
wyciągnięcie ręki, że można życie widzieć inaczej, że są 
inne interesy życiowe. Tym interesem może być już samo 
utrzymanie się przy życiu. Mamy nadzieje, że po obejrzeniu 

SAGI widz, który napotka mrówkę, niekoniecznie wyzwoli 
w sobie odruch rozdeptania jej. 
 
W jednym z wywiadów użył Pan stwierdzenia: Nasza SAGA 
staje się protestem przeciwko spłyceniu obrazu przyrody w 
filmach. Czym ten protest się wyraził? 
 
Właśnie takim - głębszym podejściem. Nie dajemy żadnych  
skończonych recept. SAGA jest taką nieskończoną, 
zaledwie rozpoczętą refleksją. Zaczynamy myśl i wcale nie 
próbujemy jej zakończyć. To w umysłach i sercach widzów 
powinny zrodzić się dalsze refleksje. My ludzie, tak 
naprawdę niewiele wiemy o zwierzętach. Daleko nam do 
ich pełnego zrozumienia i to właśnie jest nasza niezgoda 
ponieważ w wielu filmach pokazuje się przyrodę, jakby 
wszystko było prawda absolutną. Nieprawda. Im więcej 
wiemy – tym mniej. Nasza SAGA w każdym odcinku jest 
opowieścią  o życiu jednego konkretnego osobnik. Zaczyna 
się w jakimś decydującym momencie i w innym 
decydującym momencie się kończy. Staramy się wzbudzić 
wśród widzów szacunek, pokazując niezwykle ujmujące 
zachowania naszych zwierzęcych bohaterów. 
Obserwujemy jak się boją, jak zdobywają jedzenie, jak 
muszą walczyć  o swoje miejsce na ziemi. Kiedy cierpią, 
kiedy kochają i czują, czasem zupełnie jak my - ludzie. 
Wszystko to filmujemy bardzo zwyczajnie, bez zbędnych 
udziwnień i komputerowych efektów.   
 
Na potrzeby serialu stworzyliście Państwo specjalną hodowlę 
zwierząt – bohaterów SAGI. Jak blisko człowieka były Wasze 
zwierzęta? 
 
Założyliśmy taką specjalna hodowlę po to, żeby filmowanie 
zwierzęcych bohaterów z bliska w ogóle stało się możliwe. 
Żeby się nas nie bały i przy nas zachowywały zupełnie 
naturalnie, nie traktując jak obcych. Hodowla wymagała 

SERIAL JEST TERAZ NAJWAŻNIEJSZY 
Saga prastarej puszczy 

 

Rozmowa z  Bożeną i Janem Walencikami  
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od nas najwyższego zaangażowania. Musieliśmy 
szczególnie dbać o te zwierzęta, zapewniając im 
jednocześnie maksimum możliwej swobody. 
Zaprzyjaźnialiśmy się z nimi bardzo blisko. Musiały 
poczuć, że jesteśmy ich rodziną, więc ważne były wzajemne 
zabawy, noszenie na rękach, dbanie o higienę, drapanie, 
czochranie, kąpiele, ale także szczepienia, a nieraz i 
leczenie. Hodowla wymagała specjalnego zezwolenia 
Ministra Środowiska.  
Ciśnie się na usta pytanie: po co w ogóle ta hodowla, czy 
nie można inaczej? Oczywiście, że można. Można 
próbować podchodzić dzikie, wolno żyjące zwierzęta, z 
kamerą zza drzew, ukrywać się po różnych budkach 
wiszących, pływających i innych, ale z jakim skutkiem? 
SAGA wymagała spojrzenie w duszę zwierzęcia i to z 
bliska. Jak mam zajrzeć kamerą w duszę dzikiego 
puszczańskiego rysia, zgłębić jego psychikę, skoro w 
wolnej przyrodzie prawie nie mam szansy żeby go 
zobaczyć. Mieliśmy w puszczy kilka takich spotkań, ale to 
były momenty, błyski. Podobnie z wilkiem. Jak można 
sobie wyobrazić sfilmowanie porodu wilczycy w norze? To 
są rzeczy nieosiągalne. Nie mówiąc o tym, że w naturze 
pewnie zrobilibyśmy więcej szkody niż potrzebnych ujęć. 
Hodowla stała się więc koniecznością już od samego 
początku i była przez nas dokładnie zaplanowana.  
Zwierzęta trafiały do nas z innych hodowli niestety nie 
mogą żyć w wolnej przyrodzie. Stado naszych wilków 
dostało piękną i dużą zagrodę w Rezerwacie Pokazowym 
BPN. 
 
Która z 10 części wzbudziła przy realizacji największe 
fascynacje? Czy znaleźliście Państwo odpowiedź na pytanie: 
Jak to jest być wilkiem? 
 
Najwięcej emocji budził odcinek z wilkami. Wilk jest 
niezwykle inteligentnym, bardzo sprytnym, silnym i 
drapieżnym zwierzęciem. Wymaga szczególnej troski na 
planie. Żeby mu całkowicie zaufać, trzeba naprawdę 
doskonale poznać jego zachowania.  
Ciężarna wilczyca Plamka pozwoliła nam na sfilmowanie 
porodu z bardzo bliska. To był wielki przywilej dla nas, 
coś, czego nie doznaliśmy od żadnego innego zwierzęcia. 
Ona wiedziała, że zachowamy dystans i nie popełnimy 
błędu. Ufała nam. Później, często pozwalała na nasze 
zabawy z małymi.  
 
Nie mniej emocji budził dzik. Nie przypuszczaliśmy, że dzik 
może być tak bardzo zżyty z człowiekiem. Przyjęliśmy 
takiego jednego brzdąca. Matka zostawiła dwójkę. Jedno 
zdechło, drugie - osłabione, ale niezwykle żywotne, 
przywiózł nam leśniczy. Początkowo mały nie dał się 
podejść, nawet nakarmić. Szarpał się, odgryzał, bez 
przerwy czujny. Zastanawialiśmy się, jak my go 
obłaskawimy. Żeby chociaż zaczął jeść. Przynieśliśmy go 
do domu. Dostał budkę, kocyk do środka, zabawki i 
powiedzieliśmy: tu jest twoje miejsce. A on wybiegał z tej 
budki i jak ktoś przechodził zbyt blisko to go przeganiał 
ryjkiem. Dwa dni później zupełnie nas zaakceptował - 
kładł się na stopach i ciągle się nas pilnował. Trudno było 
pracować, bo on musiał stale przy nas być. Nawet do 
sklepu musieliśmy jeździć z dziczkiem na tylnym siedzeniu. 
Swoja drogą, był niezwykle czystym zwierzęciem. 
 
Na ile pierwotna puszczańska przyroda jest w Waszym filmie 
fabularyzowana?  
 

Podchodzimy do niej raczej filozoficznie. Tak naprawdę 
Puszcza Białowieska znajduje się w SADZE z powodu 
sentymentu i szacunku, jakim ją darzymy. Także dlatego, 
że tu mieszkamy i Puszcza jest naszym warsztatem pracy, a 
tak naprawdę, bo jest najpiękniejszym miejscem na ziemi. 
Jest świątynią przyrody, więc jaki inny las mógłby być 
lepszym miejscem akcji naszej SAGI? A ludzie, których w 
tym lesie pokazujemy, nie maja jakichś specjalnych 
odniesień do mieszkańców puszczańskich osad. Jak to w 
fabule – wszystkie historie są wymyślone od początku do 
końca chociaż każda z nich mogła wydarzyć się naprawdę.  
W SADZE najważniejsza jest historia naszych zwierzęcych 
bohaterów. Ludzie grają  wyłącznie role drugoplanowe. A 
człowiek często bywa w przyrodzie intruzem, to jest fakt. 
Nasi ludzcy bohaterowie zbudowani są tak,  by widz ich z 
jednej strony ich lubił, a z drugiej zadawał sobie pytanie, 
ci ludzie w ogóle tutaj robią, w przyrodzie..  
Tak czy owak, dla nas najważniejszy jest punkt widzenia 
zwierzęcia. To jest decydujące, a jednak niezwykle trudne 
do sfilmowania. Bo, przykładowo, przy bohaterach z 
naszego ludzkiego świata nie jest to trudne, ponieważ 
odróżniamy ludzi po twarzy. Z odróżnianiem zwierzęcych 
twarzy jest już gorzej - o takiej na przykład mrówce w 
ogóle już nie wspominamy. 
 
Czy w SADZE udało się Państwu pokazać prawdę o 
przyrodzie? 
 
Nasza SAGA jest bardzo mocna merytorycznie. Troskliwie 
dbamy o szczegóły, żeby były prawdziwe, bazujemy na 
wiedzy zdobytej przez różnych ludzi, również naukowców, 
a także na własnym doświadczeniu. Mimo, że SAGA jest 
fikcją, nie oszukujemy. Można powiedzieć, że od 
pierwszych słów komentarza umawiamy się z widzem na 
szczególną konwencję, na to, że da się uwieść opowieści.  
Wielką uwagę poświęcamy warstwie dźwięku. Sagowa 
muzyka pozwoli widzom doznać najpiękniejszych 
uniesienia. To zasługa mistrza muzyki filmowej, Michała 
Lorenca, który skomponował kilkadziesiąt wspaniałych 
tematów i to na pełny skład orkiestry symfonicznej. Z 
muzyką harmonizuje szczególny głos narratora SAGI, 
aktora Krzysztofa Gosztyły.  
Bardzo liczymy, że widz zechce przyjąć za swój ten 
osobliwy stopień  wtajemniczenia, że da się ponieść 
pozytywnym emocjom, że zechce się wysilić, zrozumieć kto 
jest kim – słowem przeżyje ważną refleksję. 
 
Realizacja SAGI wymaga od nas niezmiernie dużo wysiłku. 
Całe nasze życie jest poddane teraz tej filmowaniu, 
montowaniu, udźwiękowianiu i hodowli zwierząt. W czasie 
realizacji SAGI zbudowaliśmy  dom. Niepostrzeżenie 
SAGA zabrała nam kilka pięknych lat życia, pracujemy 
nad nią od 1999 roku, a wiec od ubiegłego wieku!   
To jest bardzo duże zobowiązanie i odpowiedzialność. 
Przykładem niech będzie fakt, że tylko do godzinnego filmu 
o wilku trzeba było hodować przez siedem lat całą watahę.  
Realizacja tego serialu wyciągnęła z nas niemal wszystkie 
soki. To jest bardzo ciężka praca, która zawładnęła całym 
naszym życiem. Nie mamy życia rodzinnego, nie mamy 
możliwości skorzystania z różnych atrakcji. Nigdzie nie 
jeździmy. Cały czas musimy być tutaj, w Białowieży, w 
pełnej gotowości, każda chwila jest wypełniona robotą. 
Właściwie, to ten wielki serial wykonywany jest siłą trzech 
osób, w porywach czterech. Tym trzecim z nas, jeszcze od 
czasów naszej poprzedniej białowieskiej serii – TĘTNA 
PIERWOTNEJ PUSZCZY, jest Krzysztof Komar, 
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kierownik produkcji. Tak więc – serial jest teraz 
najważniejszy. Mamy nadzieję, że jego widzowie uszanują 
tę naszą wielka pracę, ale przede wszystkim, zaczną 
szanować zwierzęta. Ich życie. To życie, które jest przecież 
tak blisko nas... Był taki niezwykły moment przy naszym 
TĘTNIE w 1995 roku - po projekcji w kinie „Żubr” 
podszedł do nas pewien myśliwy i powiedział: od dzisiaj 
przestaję polować. 
 
Kiedy możemy oczekiwać emisji kolejnych odcinków SAGI? 
 
Właścicielem i producentem tego filmu jest Telewizja 
Polska Program 1. Na tymże kanale film będzie miał swoją 
premierę. To, co oglądaliście Państwo  w Wielką Sobotę, 
to był jedynie pilot serii, akurat część VII,  ponieważ jest 
jedną z gotowych części. My je robimy nie po kolei w 
sensie numerycznym, tylko tak, jak zezwalali nam na to 
filmowani bohaterowie. Cała seria zostanie wyemitowana 
prawdopodobnie na początku listopada i będzie 
emitowana przez  kolejne  niedziele w tym roku i na 
początku przyszłego. 
Mamy już pewność, że SAGA będzie pokazywana 
właściwie na całym świecie. Bo choć serial jest jeszcze 
nieskończony, Telewizja Polska planuje jego sprzedaż do 
kilkudziesięciu stacji. Od dwóch lat, na targach 
telewizyjnych w Cannes i w Szanghaju SAGA jest – obok 
serii TAJEMNICE WATYKANU – najbardziej wziętą 
produkcją TVP. 
Na pewno więc - po raz kolejny i nie ostatni -  pójdzie od 
nas w świat hasło „Puszcza Białowieska”.  
 
                                                 Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
 
                                                                      Elżbieta Laprus 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie 
 
 

Informujemy, że w dniach 
 

12.05- 21.05.08r. na terenie 
 

Zespołu Szkół w Białowieży będzie 
trwać zbiórka 

zużytego sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego. 

Sprzęt można przynosić 
do punktu, który znajduje się 

w starej szkole 
(wejście od strony placu apelowego) 

 
w godzinach od 10.00 do 12.00. 

 
Organizatorzy akcji: 

 
Urząd Gminy w Białowieży 
Zespół Szkół w Białowieży 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                              
                                                                                               
                                                                                              Nie po to piękno, by pod korcem stało, 
                                                                                                                 Ani sól ziemi do przypraw kuchennych 
                                                                                                                 Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy…     
                                                                                                                                               C.K.Norwid   
 
 
                  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Drewnianego Ludowego Budownictwa  i Zabytków BIAŁOWIEŻA 

                - SŁAWNA WIEŚ – ogłasza akcję wolontariacką dotyczącą ochrony wartości kultury materialnej w    

                 Białowieży. 

                 Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na ulegający postępującemu zniszczeniu stan zabytków z czer – 

                  wonej cegły, w tym ażurowych kominów oraz dachów na tych budynkach – z ozdobnymi oknami dachowymi. 

                  Obiekty są widoczne na Polanie Białowieskiej i stanowiłyby atrakcję dla turystów podążających trasą: 

                   Śladami tradycji budowlanych. 

                   Zamierzamy rozpocząć kwestowanie w dniach 30.IV – 4.V. 2008r.      

                     Zapraszamy do uczestnictwa zarówno w zbieraniu funduszy, jak też włączeniu się w akcję poprzez składanie         

                     dobrowolnych datków na renowację zabytków Białowieży. 

                      

                                                                                                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia       
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ZASADY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE  
DRZEW I KRZEWÓW 

I. Jednostka prowadząca 
                Urząd Gminy Białowieża 

ul. Sportowa 1 
17-230 Białowieża  
tel. 085 681 2487 (pokój nr 9) 
 

II. Wymagane dane i dokumenty: 
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości, 
2. tytuł prawny władania nieruchomością, dopuszczalna forma: wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej 
(oryginał, do wglądu lub kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem), 
3.  nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
4.  obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm, 
5.  w przypadku usuwania krzewów – wielkość powierzchni, z której   zostaną one usunięte   wyrażona w m2, 
6.  przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, 
7.  podkład geodezyjny lub szkic sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca, w którym rosną wnioskowane do wycinki 
drzewa lub krzewy, 
8.  w przypadku usuwania większej ilości drzew do wniosku należy dołączyć  inwentaryzację zieleni, 
9. w przypadku większych inwestycji, lub wycinki zakłócającej układ kompozycyjny obszaru, 
wymagany jest projekt zagospodarowania zielenią, 
10. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz 
nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę jej właściciela; w przypadku gdy właścicielem terenu jest Skarb Państwa 
wymagana jest zgoda Starostwa Powiatowego w Hajnówce (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

 
III. Organy uprawnione do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów: 

1. W przypadku usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność gminy 
zezwolenia wydawane są przez Starostę Hajnowskiego i tam kierować należy podania 
(17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1). 
2. Zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku 
(15-554 Białystok ul. Dojlidy Fabryczne 23). 
3. W przypadku pozostałych nieruchomości zezwolenia wydawane są przez Wójta Gminy Białowieża. Podania można składać 
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża, a także drogą pocztową na adres urzędu. 

 
IV. Termin i sposób załatwienia 

1.  Termin załatwienia sprawy wynosi od 1 do 2 miesięcy. W przypadku spraw skomplikowanych lub wymagających 
złożonego postępowania termin może zostać przedłużony. O przesunięciu terminu strona zostanie poinformowana pisemnie, z 
podaniem przyczyn zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 
2.  Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy 
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. 
3.  W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie ustalenia zasadności usunięcia drzewa lub krzewów 
przeprowadza się następujące czynności: 
· oględziny drzew i krzewów w terenie, 
· analizę przedłożonych dokumentów, 
4. Odbiór zezwolenia może odbywać się osobiście w Urzędzie Gminy Białowieża 
lub drogą pocztową. 

 
V. Opłaty: 

1.  Za usuniecie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Wysokość opłat reguluje 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych 
rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z póź. zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z 
dnia 12 października 2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 
rok 2007 (M.P. Nr 73, poz. 733) 
2.  Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. 
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zmianami), nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów: 
-  na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 
-  na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 
- jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 
-  które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; 
-  które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 
-  w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 
-  które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; 
-  z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z 
zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; 
-  które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 
- topoli o obw. pnia pow. 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących 
do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków; 
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 
gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 
- z grobli stawów rybnych; 
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 
wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 
3. Istnieje możliwość rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności opłaty, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeśli 
przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. W takim przypadku należy złożyć wniosek w ciągu 14 dni od dnia, w 
którym decyzja ją ustalająca stała się ostateczna. 

 
VI. Inne informacje 

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce 
wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami. 
Ilość   i  gatunki   nasadzeń   zastępczych   ustala  się   indywidualnie  w  stosunku   do   każdego postępowania, biorąc 
pod uwagę: 
-  charakter terenu, 

-  przeznaczenie, 
-  sposób zainwestowania, 
-  zgodność kompozycji z terenami sąsiednimi, 
-  możliwości realizacyjne. 
2. Uzyskania zezwolenia Wójta Gminy zgodnie z art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, nie wymaga usunięcie drzew i krzewów: 
-  owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru     zabytków oraz w 
granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 
-    na plantacjach drzew i krzewów, 
-   których wiek nie przekracza 5 lat; 
-   usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
-  usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i 
terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału; 
-  drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu. 

 
VII. Podstawa prawna 

art. 83 - 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880- z późniejszymi 
zmianami) oraz akty wykonawcze do ustawy. 

 
VIII. Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Białowieża. 
 

 
Opracował Inspektor  

Małgorzata Tyszko 
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Tam derkacz wrzasnął z łąki, … 
Karol Zub 
… szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie”. Takimi słowami przywoływał Adam 
Mickiewicz czasy swojej młodości w II Księdze „Pana Tadeusza”. Donośny głos derkacza był niegdyś 
nieodłącznym elementem wieczornego krajobrazu polskiej wsi, jednak od czasów Mickiewicza wiele się zmieniło. 
W większości krajów zachodnich derkacz prawie wyginął i jedynie na wschodzie Europy jest nadal w miarę liczny. 
Z tego też względu znalazł się on na liście gatunków, dla których tworzone są obszary specjalnej ochrony w 
ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia). Jest rzeczą zrozumiałą, że jako 
mieszkańcy Puszczy Białowieskiej nie podchodzimy z entuzjazmem do programu Natura 2000, gdyż narzuca on 
poważne ograniczenia dotyczące zabudowy i innych sposobów użytkowania terenu. Może jednak, zanim 
nastawimy się wrogo do tej idei, warto postarać się zrozumieć, dlaczego niektóre gatunki zasłużyły na tak specjalne 
traktowanie… 
 
Derkacz a Natura 2000?  
Słyszy się czasami opinie, że celem Natury 2000 jest 
jedynie ochrona jakiegoś ptaszka czy kwiatka kosztem 
człowieka. Jednak dobór gatunków zwierząt i roślin 
zasługujących na specjalne traktowanie nie był 
przypadkowy. Są to przede wszystkim organizmy 
charakteryzujące kondycję całych ekosystemów. Ich 
obecność wskazuje na dobry stan zachowania środowiska, 
a zmniejszanie się ich liczebności powinno być dla nas 
dzwonkiem alarmowym. Zniknięcie takiego gatunku to nie 
tylko strata dla przyrody, ale też znak, że środowisko, w 
którym żyjemy zmienia się na gorsze. Takim gatunkiem 
wskaźnikowym dla terenów otwartych jest właśnie 
derkacz.  

 

Gdzie żyją derkacze? 
Derkacze zamieszkują różnego rodzaju tereny trawiaste, o 
niezbyt gęstej roślinności. Taka roślinność wytwarza się 
podczas regularnego użytkowania kośnego łąk. Jest to o 
tyle ważne, że ptaki poruszają się głównie „na piechotę” 
przeciskając się pomiędzy roślinnością, a tylko bardzo 
sporadycznie i niechętnie latają. Kiedy łąk nie kosi się 
przez dłuższy czas przekształca się ona z plątaninę traw z 
innymi roślinami i starymi pędami, a to zdecydowanie 
utrudnia tym ptakom przemieszczanie się.  

Innym powodem przywiązania derkacza do terenów użyt-
kowanych przez człowieka jest pokarm. Na nieskoszonych 
łąkach spada ilość dużych owadów, którymi żywią się te 
ptaki, a pojawiają się drobne bezkręgowce, które nie są dla 
nich odpowiednim pokarmem.  
Gdzie więc żyły derkacze zanim pojawił się człowiek i 
zaczął użytkować łąki? Wydaje się, że odpowiednimi 
środowiskami dla tego gatunku były wówczas ubogie łąki 
górskie lub skraje dolin rzecznych, na których z przyczyn 
naturalnych roślinność nigdy nie jest zbyt gęsta. Kiedy 
jednak ludzie zaczęli wykaszać doliny rzeczne, derkacze 
szybko stały się bardzo liczne, ale sielanka  nie trwała 
jednak długo. 

 
Tragedia derkacza 
Derkaczom działo się najlepiej, kiedy ludzie prowadzili 
umiarkowanie intensywną  gospodarkę rolną. Szczęśliwy 
okres dla tych ptaków skończył się wraz z postępem 
mechanizacji w rolnictwie. Szczególnie tragiczne skutki 
dla tego gatunku miało wprowadzenie kosiarek 
rotacyjnych. Okazało się wówczas, że są one zbyt szybkie 
dla ptaków próbujących uciekać przed nimi na piechotę. 
Poza tym maszyny te umożliwiają skoszenie ogromnych 
obszarów w stosunkowo krótkim czasie i w konsekwencji 
derkacze tracą wszystkie potencjalne miejsca do lęgów. 
Dawniej, kiedy koszenie odbywało się ręcznie lub przy 
użyciu kosiarek konnych, sianokosy trwały znacznie 
dłużej. Ponadto przed okresem intensywnych melioracji 
doliny rzeczne były regularnie zalewane i zawsze trafiały 
się fragmenty bardziej wilgotne, które dało się kosić tylko 
raz w roku. Dzięki temu ptaki mogły zawsze znaleźć jakieś 
miejsce do założenia gniazda. Najbardziej szokujące dane 
pochodzą z terenu dawnego Kombinatu Łąkarskiego 
„Wizna”. Kiedy na początku lat 90-tych pomagałem w 
badaniach prowadzonych nad derkaczem, stwierdzaliśmy 
na tym terenie do 400 odzywających się samców. Jednak 
każdego roku koszenie postępowało tak szybko, że 
żadnemu z nich nie było dane dochować się potomstwa!  
 
Niewierni małżonkowie 
Derkacz jest pod wieloma względami niezwykłym 
ptakiem. Na pewno jest jednym z najgłośniejszych, gdyż 
jego dwusylabowe „der-der” można usłyszeć już z 
odległości ponad 1 kilometra. Poza tym, pomimo iż 
niechętnie lata, to jednak zimuje aż w południowej Afryce 
i wcale nie wędruje tam pieszo, jak niegdyś 
przypuszczano. W rejonie Puszczy Białowieskiej ptaki te 
zjawiają się dopiero na początku maja. Pierwsze meldują 
się samce i donośnym „derkaniem” próbują zwabić 
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przylatujące nieco później samice. Samce odzywają się 
wówczas przez całą noc, powtarzając swoją monotonną 
„piosenkę” kilka tysięcy razy! Kiedy już samcowi uda się 
zwabić samicę i zaczyna się składanie jaj, to on … porzuca 
ją i wyrusza na poszukiwanie nowej partnerki. W tym celu 
przenosi się o kilka-kilkanaście kilometrów, ale zdarza się, 
że zupełnie opuszcza nasz kraj i leci do Niemiec lub Rosji! 
Opieką nad młodymi zajmuje się wyłącznie samica. Na 
szczęście pisklęta zaraz po wylęgnięciu się wykluciu się 
opuszczają gniazdo i podążają za matką. Dzięki temu nie 
musi ona przynosić dla nich pokarmu a pisklęta same 

szukają sobie owadów i innych bezkręgowców. Na 
początku lipca młode się usamodzielniają a samica szuka 
sobie nowego małżonka, który także ją zaraz opuści. 
 
Od Wieszcza do Natury 2000 
Na polanach i w dolinach rzecznych Puszczy 
Białowieskiej derkacz jest ciągle ptakiem stosunkowo 
licznym, chociaż może nie aż tak pospolitym, jak za 
czasów młodości Adama Mickiewicza. Niestety jego los 
jest bardzo niepewny, gdyż puszczańskie łąki szybko 
zarastają, a na polanach osadniczych przybywa nowych 
domów. Nie tylko derkacze cierpią z tego powodu. Jeszcze 
jakieś 10 lat temu na Polanie Białowieskiej gniazdowało 
25 par bociana białego, dzisiaj pozostało tylko około 
pięciu. W tym roku na pewno jeszcze usłyszymy wiele 
derkaczy, ale kto wie, co będzie za kilka lat. Może i da się 
żyć bez bocianów i derkaczy, ale będzie to smutny czas, 
kiedy o wieczornych koncertach będziemy mogli poczytać 
jedynie w „Panu Tadeuszu” … 
 
W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczęty; 
Właśnie muzycy kończą stroić instrumenty, 
Już trzykroć wrzasnął derkacz, pierwszy skrzypek łąki, 
Już mu z dala wtórują z bagien basem bąki, 
Już bekasy do góry porwawszy się wiją 
I bekając raz po raz jak w bębenki biją.  
                                            (Księga VIII, Zajazd) 

     
Naszym gościom staraliśmy się zapewnić moc 

atrakcji, aby umilić im pobyt u nas i zachęcić do 
ponownych odwiedzin. Pierwszego dnia po uroczystym 
powitaniu przez Wójta Alberta Litwinowicza odbyło się 
integracyjne ognisko z udziałem naszych radnych oraz 
przedstawicieli lokalnej społeczności. Drugiego dnia 
Słowacy zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego 
Parku Narodowego, odwiedzili  cerkiew p.w. św. Mikołaja 

oraz kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nato-
miast trzeciego dnia zwiedzili Rezerwat Pokazowy 
Żubrów.  

Słowacy odwdzięczyli się nam występem w dniu 
2 maja na scenie amfiteatru. Pomimo tego, iż pogoda była 
niesprzyjająca  i spłoszyła liczne rzesze widzów, to jednak 
występ okazał się bardzo atrakcyjny i miły dla ucha słucha  

czy. W ponad dwugodzinnym pokazie śpiewu i tańca 
udział wzięły dwa zespoły. Istniejąca od 29 lat grupa 
folklorystyczna „Beloveżanka” oraz istniejący od 5 lat 
młodzieżowy zespół śpiewno-taneczny „Rackana”. 
„Gwoździem” programu był  taniec czardasz w wykonaniu 
słowackiej młodzieży. 

Słowacy okazali się ludzi bardzo miłymi i 
spontanicznymi. W wyniku wizyty zostały nawiązane 
nowe kontakty i nawet przyjaźnie. Zostały nakreślone 
plany dalszego rozwoju współpracy m.in. między szkołami 
( wymiana młodzieży), ochotniczymi strażami pożarnymi ( 
wymiana doświadczeń ). Mamy nadzieję, iż obecna wizyta 
nie była ostatnią i współpraca przyniesie wymierne 
korzyści tak naszej Białowieży jak i Beloveży na Słowacji.  

Dziękujemy bardzo za pomoc w zorganizowaniu 
pobytu pracownikom oraz  Krzysztofowi Petrukowi 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Białowieży, Pani Dyrektor 
Małgorzacie Karaś i Białowieskiemu Parkowi Naro-
dowemu, Panom Wojciechowi Niedzielskiemu oraz 
Andrzejowi Jaworskiemu i Nadleśnictwu Białowieża, Pani 
Ludmile Kaneckiej i Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury, 
Panu Jarosławowi Kisielewskiemu i Szkolnemu Schro-
nisku Młodzieżowemu „Paprotka” i wszystkim których nie 
wymieniliśmy z nazwiska, a przyczynili się do pomocy w 
organizacji  tego spotkania. 

Szczególne podziękowania i pozdrowienia 
przesyłamy również Pani Evie Poborilovej starosce obec 
Beloveża. Dzięki jej życzliwości i wsparciu było możliwe 
nawiązanie współpracy między naszymi partnerskimi 
gminami – Białowieżą w Rzeczypospolitej Polskiej a Be-
loveżą w Republice Słowackiej.  

                                                 Dariusz Dutkowski 

Dokończenie ze strony 1 
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mój młodszy bracie psie wesoły 
ty absolwencie życia szkoły 
szelmowski kundlu 
psi podrzutku 
coś w serce wpełznął powolutku 
z pokorną miną 
dawaj łapę 
machaj ogonem 
dzięki za to[...]że masz pogodną filozofię 
i uczysz jej choć nie wiesz o tym                                     
(Alicja Francman   Mój młodszy bracie) 
 
    Kundel, burek, a może jeszcze inaczej. Łatwo przycho-
dzą takie stwierdzenia na widok psa nieokreślonego po-
chodzenia. Czasem 
słychać w nich iro-
nię, zniechęcenie, a 
nawet pogardę.  
    Zwykły kundel! 
A może... 
niezwykły, jedyny, 
niepowta-rzalny, 
rozpoznawal-ny. 
Trudno o drugą 
kopię. A, że może 
czasem niezbyt 
urodziwy. No cóż, 
to tylko nam się tak 
wydaje. Nie dla 
właściciela, wpa-
trzonego i z dumą 
pokazującego 
swojego pupila. A 
ten... zadbany, 
paradujący w 
pięknej obroży, jedzący dobrą karmę, mający zabawki i 
wygodne posłanie, jeżdżący samochodem, spędzający 
wakacje i... trudno nawet wymienić co jeszcze.  
    Piękny obraz, ale prawda to czy fałsz? Są tacy szczę-
śliwcy. Wyjątki, bo wciąż istnieje stereotyp, że kundel 
wytrzyma wszystko, że zje byle co, że spać może wszędzie 
i na wszystkim. Coś w tym jest, gdyż są wytrzymałe, od-
porne na choroby, żywe i sprytne. Trudno się dziwić. 
Dziedziczą długą tradycję samodzielnego „radzenie sobie” 
i inteligencja ich bywa czasem kłopotliwa dla właściciela.   
   A mimo to, tak trudno zdobyć im dobrą pozycję w tym 
psim światku. Tak ciężko zyskiwać serce po sercu ludzi 
zapatrzonych w piękne psy rasowe, które... nie są tu nic 
winne, a los ich też już bywa różny. Ale to właśnie je 
pokazują w coraz  piękniejszych książkach o psach, to one 
w większości przypadków są bohaterami filmów, a nie 
pospolite czy raczej niepospolite burki. Czyżby tak trudno  
zauważyć ten ich nieodparty urok osobisty, często 
zaskakujący?  Jednak powoli im udaje się. Stają czasem na 
drodze ludzi, którzy nie potrafią przejść obojętnie nad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
psiakiem w potrzebie. I powoli, dzień po dniu, sami siebie 
przekonują, że przecież ten ich kundel jest wspaniały, po-
jętny i to nic, że... tylko jedno ucho mu stanęło, tak jakby 
na złość, jakby mało było tego, że ogon do góry zakręco-
ny. Trudno, z czasem to zupełnie przestaje przeszkadzać, 
przeciwnie, jest zaletą. Zaczyna w końcu zadziwiać. To 
niemożliwe, kręcimy głową. Jak on to robi? Nikt go 
przecież nie uczył. Zwykły kundel!  Przyglądamy się coraz 
uważniej i sami nie wiemy kiedy fakt posiadania wielora-
sowca  stał się oczywisty. Uśmiechamy się i nucimy znaną 
piosenkę: 
 
Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku 
I wyglądał jak czterdzieści dziewięć smutków. 
Taki mały, taki chudy, 
Nie miał domu, nie miał budy, 
Więc go wziąłem, przygarnąłem, no i jest. 
 
    Kto przygarnął choć raz w życiu, zrobi to ponownie i 
nie chodzi tylko o psa. To miłe uczucie, czujemy się z tym 
dobrze, pomogliśmy. Daliśmy z siebie dużo, ale niewspół-
miernie do tego co otrzymaliśmy.  I to od zwykłego kun-
dla. To przywiązanie, ta wdzięczność i serce. I... te wpa-
trzone oczy, śledzące każdy gest, każdy ruch, skłonne wy-
konać wszystkie polecenia, byle zasłużyć na dobre słowo, 
na pieszczotę, i... ten ogon, który nie potrafi się uspokoić 
na nasz widok.  
    Podobno, nie ma rzeczy przypadkowych, wszystko ma 
czemuś służyć. Nie omijamy więc tego, co na drodze bę-
dzie nam dane spotkać. Mamy okazję dać i dostać miłość. 
A że to kundel.... 
„...Druga prośba i rada: nie gardź kundlami. Mają takie 
samo prawo do życia i szczęścia, jak ty, który jesteś tak 
zwanym „rasowym psem”. Są nie mniej niż ty szlachetne i 
mają te same dobre psie serce. Powiem ci więcej: 

przyszłość należy do Kundlów. Taki jest wyrok historii.”    
(Z listu Juliana Tuwima pisanego na emigracji podczas II 
wojny światowej do siostry w Londynie – fragment 
odnoszący się do Kubusia – pieska siostry poety). 
                                                                   Anna Kulbacka 

            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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KOBIETY  W LEŚNICTWIE 

W dniu 18.04.08r. grupa dziewcząt z Internatu Tech-
nikum Leśnego w Białowieży pod opieką p. Barbary 
Szymanowskiej i p. Anny Kulbackiej uczestniczyła w 
wycieczce do RDLP w Białymstoku i Nadleśnictwa 
Krynki. Celem wycieczki było poznanie roli oraz 
możliwości zatrudnienia kobiet w zawodzie leśnika. 
Powitał nas zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej 
mgr inż. Andrzej Gołembiewski.  

 
Spotkanie prowadziła p. mgr inż. Maria Protasiewicz,  
która podczas prezentacji multimedialnej zapoznała nas 
z historią i obecną działalnością RDLP oraz omówiła 
zatrudnienie kobiet w leśnictwie na różnych stanowi-
skach. W spotkaniu wzięły udział również Panie: Mi-
lena Kulikowska – strażnik leśny (jedna z dziewięciu 
zatrudnionych kobiet w Polsce), N-ctwo Waliły, Wa-
lentyna Klim – leśniczy, N-ctwo Waliły, Ilona Bu-
rzyńska – inżynier nadzoru, N-ctwo Browsk. Wszyst-
kie Panie przybliżyły nam zakres swoich obowiązków. 
Miło nam było, że prawie wszystkie były absolwent-
kami naszej szkoły. Spotkanie przebiegało w bardzo 
serdecznej i gościnnej atmosferze (pyszne kanapki, 
ciasta i owoce). Czułyśmy się potraktowane bardzo 
poważnie. 

 
Następnie udałyśmy się do Nadleśnictwa Krynki w 
Poczopku, gdzie miedzy innymi mogliśmy obejrzeć 
ciekawe eksponaty w Galerii. Jednym z fascynujących  
 

elementów było mrowisko z żywymi okazami mrówek. 
Przeszliśmy również ciekawy szlak – jedną z wielu  
ścieżek edukacyjnych, na którym można było poznać 
łańcuch pokarmowy i zobaczyć tropy zwierząt, pusz-
czański poromierz słoneczny i wiele innych ciekawo-
stek przyrodniczych, które uatrakcyjniły zwiedzanie. 
Pobyt w Poczopku zakończył się miłym poczęstunkiem 
(bigos i kiełbaski) przy kominku. Wycieczkę zakoń-
czyłyśmy obejrzeniem polskiej komedii romantycznej 
„Nie kłam kochanie”. 

Serdecznie dziękujemy RDLP Białystok (a 
szczególnie p. Marii Protasiewicz) za gościnne przyję-
cie i zaznaczenie ważnej roli kobiet w leśnictwie oraz 
rozbudzenie w nas motywacji do pogłębiania wiedzy, 
Nadleśnictwu Krynki oraz Nadleśnictwu Białowieża za 
udostępnienie środka transportu. 
                                 Ucz. Benita Wrzochal 
 

SUKCESY 
18.04.08r. w SGGW w Warszawie odbyły się Elimina-
cje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych – blok Leśnictwo. W eliminacjach 
uczestniczyło 39 uczestników, w tym 4 z Technikum 
Leśnego w Białowieży: Kamil Androsiuk, Kamil 
Choroszewski, Artur Laskowski, Jan Sulim. Elimi-
nacje składały się z dwóch części: testowej i praktycz-
nej, z których można było zdobyć łącznie 120 pkt. Nasi 
uczniowie sklasyfikowani zostali na 2, 4, 6 i 8 miejscu, 
co jest niewątpliwym sukcesem. Dwóch uczniów Jan 
Sulim (II m.) i Artur Laskowski (IV m.) przeszło do 
szczebla centralnego. Obecnie już mają indeksy na 
Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie i w 
Poznaniu. Laureaci szczebla okręgowego są również 
zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowe-
go. Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie central-
nym w walce o indeks na SGGW w Warszawie.     
                                                           Eugeniusz Masalski 
 

XII Turniej Czytania Tekstów  
Cerkiewnosłowiańskich 

Sukces ucznia z Technikum Leśnego w Bia-
łowieży Krzysztofa Kuderskiego z klasy IIb zasługu-
je na wielkie uznanie wśród młodzieży prawosławnej    
i nie tylko. 

Dnia 15.04.08r. odbyły się eliminacje central-
ne XII Olimpiady Czytania Tekstów Cerkiewnosło-
wiańskich, w których nasz kolega zajął I miejsce w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Etap centralny 
odbył się w Białymstoku. Wzięło w nim udział 50 
osób. Zadaniem każdego z uczestników było przeczy-
tanie wybranego tekstu w języku cerkiewnosłowiań-
skim oraz przetłumaczenie wylosowanych przez Jury 
słów. Musimy pamiętać o tym, że język ten jest bardzo 
ważny dla każdego prawosławnego chrześcijanina i 
bardzo trudny. Miło nam, że mamy wśród nas osobę, 
która potrafi operować tym językiem i podtrzymuje w 
ten sposób znajomość języka liturgicznego. Język 
cerkiewnosłowiański dał początek takim językom jak: 
polski, rosyjski, słowacki. Jest więc niezmiernie waż-
ny, a naszym obowiązkiem powinno być ocalenie go 
przed zapomnieniem. Obecnie teksty cerkiewnosło-
wiańskie możemy spotkać w cerkwiach na freskach, 
ikonach i modlitewnikach.  
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Gratulujemy więc Krzysztofowi Kuderskiemu za 
pielęgnowanie języka naszych przodków i życzymy 
dalszych sukcesów w tej dziedzinie. Jesteśmy pełni 
uznania i podziwu dla tak zdolnego, wyjątkowego 
ucznia. 

Ucz. Katarzyna Dąbrowska i Anna Lewczuk 
 

V Edycja Konkursu 
Moje Finanse z Klasy do Kasy 

21.04.08r. w Wyższej szkole Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku odbył się finał 
wojewódzki konkursu. Do konkursu przystąpiło 12 
komitetów inwestycyjnych z naszej szkoły. Zespół 
„Techlas” w składzie: Łukasz Kuryło, Paweł Kempa, 
Piotr Kasjaniuk zajął 7 miejsce w półfinale. 
Zadaniem zespołów było jak najlepsze 
rozdysponowanie i ulokowanie w akcjach, obligacjach 
wirtualnych 10000 zł.  Skrupulatnie inwestowano przez 
6 tygodni. Nie było to łatwe z uwagi na niestabilne 
notowania na giełdzie. Z całego województwa wzięło 
udział ponad 700 zespołów, z czego do półfinału 
dostało się 20. – w tym „Techlas” na pewnym 7 
miejscu. 
I m. zajął komitet z Zambrowa – nagroda 1,5 tys. i 900 
dla opiekuna. II m. zespół z Katolickiego LO w 
Białymstoku – nagroda 1 tys, zł i 700 dla opiekuna,  III 
m. ZS w Sokółce – nagroda 750 zł i 500 dla opiekuna. 
Półfinał polegał na rozwiązaniu w ciągu 45 min. 30-
pytaniowego testu . Za każdą poprawną odpowiedź 
można było zarobić 415 zł.  

Jesteśmy dumni, ze uczniowie naszego TL 
zajęli 7 miejsce w eliminacjach. Gratulujemy i 
życzymy jeszcze większych sukcesów. 

 
SPORT 

W Mistrzostwach Polski Szkół Leśnych w 
Piłce siatkowej w Starym Sączu drużyna TL 
przygotowywana przez p. Wojciecha Gutowskiego 
zajęła II miejsce na  8 zespołów. Najlepszym 
zawodnikiem mistrzostw został wybrany Artur 
Karniłowicz – uczeń klasy IV.  
I m. – Biłgoraj, III  m. - Tuchola. 
Skład zespołu: Artur Karniłowicz – kapitan, Arek 
Polewko, Adam Sadkowski, Wojtek Lisicki, Karol 
Poreda, Joachim Tańcowny, Paweł Kosiński, Rafał 
Szatyłowicz, Adrian Groszek, Michał Berbeć, Rafał 
Gontar. 

Gratulujemy zawodnikom i trenerowi oraz 
dziękujemy p. Alinie Ostrzyńskiej-Kostka za opiekę 
nad drużyną podczas wyjazdu. 

 
PIElGRZYMKA MŁODZIEŻY Z TECHNIKUM 

LEŚNEGO NA LITWĘ 
W dniach 28-30 marca odbył się niecodzienny 

wyjazd młodzieży prawosławnej na Litwę, 
zorganizowany przez Białowieską parafię św. 
Mikołaja. Opiekunami byli ks. Sergiusz Korch  i 
p.Olga Korch. Celem naszej podróży był klasztor Św. 
Ducha w Wilnie.  

Wyruszyliśmy o godz. 6.15 spod internatu 
ZSL w Białowieży. Po około ośmiogodzinnej trasie 
dotarliśmy do leżących tuż przy granicy Druskiennik. 
Tam przez około dwie godziny korzystaliśmy z uroków 

miejscowego Aqua Parku. Po odpoczynku 
pojechaliśmy dalej. Tym razem zmierzaliśmy prosto do 
Wilna. Drogę umilały nam pieśni religijne, które 

niezwykle przyśpieszyły naszą podróż. Po dotarciu do 
celu zostaliśmy zakwaterowani w przyklasztornym 
domu pielgrzyma. Warunki były wręcz doskonałe – 
ciepła woda, wygodne pokoje i wyjątkowo smaczna 
choć postna kuchnia. 

 Każdego dnia uczestniczyliśmy w 
nabożeństwach. W przerwach między nimi mieliśmy 
trochę wolnego czasu, który poświęcaliśmy na 
zwiedzanie wspaniałej wileńskiej starówki i 
znajdujących się tam cerkwi. Część uczestników 
pielgrzymki przystąpiła do świętego sakramentu 
spowiedzi. W niedzielę wyruszyliśmy z Wilna. Po 
drodze odwiedziliśmy przepiękny zamek w Trokach, 
którego potężne mury, bramy i baszty wywarły na nas 
niemałe wrażenie. Kilka pamiątkowych zdjęć, parę 
pamiątek i znów ruszamy... I tym razem podróż 
umilały nam piosenki religijne. Cali i zdrowi 
wróciliśmy do swoich domów.  

Z całą pewnością można stwierdzić, że 
pielgrzymka ta pozostanie w naszej pamięci na długo. 
Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć Urzędowi 
Gminy w Białowieży oraz organizatorom za 
możliwość uczestniczenia w tak wspaniałej piel-
grzymce. 

Ucz. Paweł Małaszewicz 
REKRUTACJA 

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas: 
TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum - technik leśnik - 90 
uczniów.  
 
Terminy: 
· składanie dokumentów od 31 marca do 30 maja 2008 r. do godz. 
15.00, 
· składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami 
od 02 czerwca do 18 czerwca 2008 r. do godz. 15.00, 
· składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25 czerwca  2008 r. do godz. 
12.00, 
· ogłoszenie listy przyjętych 26 czerwca 2008 r. o godz. 15.00, 
· potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
od 27 czerwca do 30 czerwca 2008 r. do godz. 15.00, 
· ogłoszenie wolnych miejsc 1 lipca 2008 r. o godz. 15.00, 
· składanie dokumentów od 2 lipca do 3 lipca 2008 r. do godz.  
12.00, 
· ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 3 lipca 2008 r. o godz. 
15.00.  
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych 
Terminy: 
· składanie dokumentów do 18 sierpnia 2008 r. do godz. 15.00, 
· egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub 
rozmowę przeprowadza  (dokładny termin egzaminu lub rozmowy 
ustala dyrektor szkoły) od 18 sierpnia do 22 sierpnia 2008 r., 
· ogłoszenie listy przyjętych do 29 sierpnia 2008 r. o godz. 15.00. 
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                                                          Festiwal Małych Form Teatralnych    

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Białowieży już po raz drugi wzięli udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych 
„Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Opiekunami tego przedsięwzięcia były p. A.Dulko – nauczyciel języka polskiego i 
p.W.Januszkiewicz – pedagog szkolny. 

 Występ w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki   w Białymstoku                         Występ w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży – 10.03.2008r.                      

Nowatorską formę profilaktyki „wychowywania młodzieży 
poprzez sztukę” zainicjowała w 2002 roku Komenda Wo-
jewódzka Policji| w Białymstoku wraz z Teatrem Drama-
tycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz 
Kuratorium Oświaty, mając na uwadze pilną potrzebę 
ograniczenia rozprzestrzeniających się wśród młodych 
ludzi, złożonych problemów społecznych (w postaci nieto-
lerancji, przemocy, alkoholizmu i narkomanii), a także 
konieczność poszukiwania nowych form oddziaływania o 
charakterze profilaktycznym.Działania profilaktyki spo-
łecznej mają na celu eliminację zjawisk patologicznych 
życia społecznego, dlatego kwestia efektywności tych 
działań jest bardzo istotna, nie tylko dla pedagogów i na-
uczycieli, ale również dla całego społeczeństwa.  

Do udziału w projekcie w bieżącym roku szkolnym zgłosi-
ło się 47 grup teatralnych z podlaskich gimnazjów, w tym 
cztery gimnazja z powiatu hajnowskiego: Publiczne Gim-
nazjum w Białowieży, Publiczne Gimnazjum w Czyżach, 
Gimnazjum z Białoruskim Językiem Nauczania w Haj-
nówce oraz Publiczne Gimnazjum w Narewce. W marcu 
bieżącego roku odbyły się eliminacje strefowe w Teatrze 
Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, Teatrze 
Lalki i Aktora w Łomży oraz Regionalnym Ośrodku Kul-
tury i Sztuki w Suwałkach.  

Gimnazjaliści z Białowieży chętnie uczestniczą w tym 
przedsięwzięciu. Już na początku stycznia zebrała się gru-
pa kilkunastu osób odpowiedzialnych za scenariusz, ko-
stiumy, rekwizyty sceniczne, muzykę i światło. Przygoto-

wania trwały długo. W końcu uczniowie opracowali autor-
ski scenariusz musicalu pod tytułem „R jak Rodzina”. 

Celem spektaklu było ukazanie ochronnej funkcji rodziny 
dla młodego człowieka. Musical to typ współczesnego 
widowiska muzycznego, którego głównym elementem 
strukturalnym jest muzyka oraz taniec i piosenka związane 
z akcją i budujące sytuacje. Następnie m.in. na zajęciach 
kółka recytatorskiego odbywały się próby. Aktorzy opo-
wiedzieli historię dziewczyny, która miała wspaniałą i 
kochającą rodzinę, która wspierała ją w trudnych chwi-
lach, ale niestety, Zosia, bo tak miała na imię główna bo-
haterka - nie była szczęśliwa, ponieważ nie miała przyja-
ciół i czuła się samotna. Nawet podczas wakacji była 
smutna. Samotność nie doskwierała jej tylko w czasie 
świąt. Myślała, że w końcu los się do niej uśmiechnął, 
ponieważ kolega ze szkoły zaprosił ją na dyskotekę. Jak 
się później okazało, chłopak tylko zabawił się jej kosztem  
i w konsekwencji ją skrzywdził. Historia kończy się opty-
mistycznie, ponieważ dziewczyna otrzymuje wsparcie ze 
strony swojej rodziny i w końcu znajduje przyjaciela, a jest 
nim kolega sprzed kilku lat, który właśnie wrócił z rodzi-
cami z zagranicy.  

Musical obejrzało duże grono widzów, ponieważ został 
wystawiony w Białymstoku, Białowieży oraz w Hajnówce. 
Gimnazjaliści są dumni z tego, że spektakl został bardzo 
dobrze przyjęty przez publiczność. Chociaż uczniom nie 
udało się zakwalifikować do ścisłego finału, to i tak są 
zadowoleni z efektów swojej pracy. 

          Anna Dulko
          Przyszła reprezentacja gimnazjum     

                    Mistrzami Grupy                 

Uczniowie Zespołu Szkół w Białowieży rocz-
nika 1994 24 kwietnia 2008r. rozegrali Finał Mi-
strzostw Grupy Południowej w piłce siatkowej chłop-
ców w Supraślu. Nasi chłopcy pokonali 2:0 Kleosin i 
Czarną Białostocką, a o pierwsze miejsce zmierzyli się 
z ubiegłorocznym brązowym medalistą mistrzostw woj. 
podlaskiego. Był to udany rewanż za zeszłoroczną po-
rażkę, która pozbawiła nas prawa gry w Finale Podla-
skich Igrzysk Szkół Podstawowych. Nasi chłopcy po-
konali pewnie szkołę sportową z Supraśla 2:0 zdobywa-

jąc złoto w Mistrzostwach Grupy Południowej. Był to 
najwyższy szczebel rozgrywek w tej kategorii organi-
zowany przez PWSZS. Ponadto statuetką najlepszego 
zawodnika turnieju uhonorowany został Paweł Kajak 
uczeń naszego 
gimnazjum. 

             J.K.                                                                                                                                                           
Od lewej: Jabłoński Igor, 
Wierciński Przemysław, 
Kajak Paweł, Kuryło Grze-
gorz, Jarosław Kutikow, 
Ślączka Kazimierz, 
Tokarski Janusz, Bartosz, 
Superson, Kalinowski 
Szymon, Waszkiewicz Patryk 

                                          ZESPOŁ SZKÓŁ W BIAŁOWIEŻY 
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               Ziemia – planeta życia 
Dnia 21 kwietnia uczniowie klas VI SP i II PG 

zaprezentowali apel poświęcony obchodom Dnia Ziemi. 
Celem przygotowanej inscenizacji  było zwrócenie 
szczególnej uwagi na ginące gatunki zwierząt oraz 
przyczyny zanieczyszczeń środowiska. .                                                                                   

      

Turniej Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 

Zespół Szkół w Białowieży od wielu lat uczestni-
czy w ogólnopolskim konkursie dotyczącym znajomo-
ści przepisów ruchu drogowego. 
Turniej składa się z 2 części: testu składającego się z 25 
pytań ( jednokrotnego wyboru – dla klas szkoły pod-
stawowej – wielokrotnego wyboru – dla klas gimna-
zjalnych) i jazdy praktycznej po wyznaczonym torze 
przeszkód. 

W bieżącym roku szkolnym w etapie szkolnym 
udział wzięło: 20 uczniów klas V – VI SP i  
22 uczniów klas I – III PG. Najlepsze wyniki uzyskali: 
ze szkoły podstawowej – Zofia Kuryło, Maciej Nowo-
sadko, Jan Mironkiewicz z gimnazjum – Marta 
Szymczak, Wojciech Gabiec, Jakub Zamojski. 

Wymienieni uczniowie 11 kwietnia reprezentowali 
naszą szkołę na turnieju powiatowym.  Drużyna z klas 
młodszych zajęła V miejsce, uczniowi z gimnazjum III 
miejsce. 

 

                   
 

STRÓŻE PRAWA W NASZEJ SZKOLE 

W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół w Białowieży 
gościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w 

Hajnówce. Spotkania ze stróżami prawa odbyły w kla-
sach: III gimnazjum oraz w klasach  IV - V szkoły 
podstawowej.  

Uczniowie gimnazjum byli zainteresowani działa-
niem prawa w stosunku do nieletnich. Zostali poinfor-
mowani o konsekwencjach najczęściej popełnianych 
wykroczeń przez młode osoby.  W klasie V policjanci 
przeprowadzili pogadankę na temat ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. Uczniowie mogli poznać i utrwalić 
sobie sposoby zachowania w różnych sytuacjach: w 
szkole, w domu czy na wakacjach. Spotkanie z klasami 
IV dotyczyło przede wszystkim przepisów ruchu dro-
gowego. Policjanci zapoznali uczniów z warunkami 
otrzymania karty rowerowej oraz zasadami kontroli 
drogowej.  

Uczniowie klas najmłodszych bardzo cieszyli się z 
tej wizyty. Oto wrażenia niektórych osób: 
§ „Było fajnie, chciałbym, żeby było tak jeszcze 

raz…” – K. Dackiewicz kl.IVb 
§ „To spotkanie bardzo mi się podobało, Panowie 

policjanci byli bardzo mili…” – M. Orzechowska 
kl.IVa 

§ „Mam nadzieję, że spotkanie z policją pomoże mi 
w zdaniu karty rowerowej….” – M. Górski kl.IVb 

§ „Wizyta policji była fajna, bo Panowie byli bardzo 
mili…” – A. Agiejczyk kl.IVa 

§ „spotkanie z policjantami było fajne i mogłem 
spytać o to, co mnie interesowało…” – T. Wikto-
ruk kl.IVb 

§ „Bardzo dobrze było spotkać się z policjantami i 
porozmawiać o karcie rowerowej…” – E. Siemie-
niako kl.IVb 

§ „Było ciekawie(…), starałem się dużo zgłaszać – 
M. Czurak kl.IVb  

                                                                                             

UWAGA  NA KLESZCZE ! 

W bieżącym roku szkolnym 
2007/2008 po raz czwarty na terenie 
powiatu hajnowskiego realizowany jest 

program zapobiegania chorobom przenoszonym przez 
kleszcze na człowieka pt. ”Kleszcz mały czy duży nic 
dobrego nie wróży”. 

Program jest adresowany do klas II szkół gim-
nazjalnych. Uczniowie zapoznająli się z sytuacja epi-
demiologiczną w naszym województwie, biologią i 
rozwojem kleszcza, charakterystyka i profilaktyką 
chorób odkleszczowych.                                                                                                   

Iwona Lickiewicz 
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Jaś Jaroszewicz (skończył 7 lat) 

Bartek Kosiński (skończył 7 lat) 

Krzyś Sikorski (skończył 7 lat) 

Bartek Kutikow (skończył 4 lata) 

  Łukasz Ruczyński (skończył 4 lata) 

 
 

 

 
 
 
 
 
                 Miesięcznik             Kwiecień   2008r.         Nr 53. 

 
Organizacja nowego roku szkolnego 2008/2009 
 
    Na nowy rok szkolny 2008/2009 do przedszkola zostało zgłoszonych: 
 

-   2 – 7-latków ( z odroczonym obowiązkiem szkolnym),            27 dzieci 
- 16 – 6-latków,                                                                               do oddz. „0” 
-   9 – 5-latków 
                                                                                                             
 
- 13 – 4-latków,            25 dzieci 
- 10 – 3-latków,            do oddz. przedszkolnego 
-   2 – 2,5-latków                
 

    Ogółem do przedszkola, do dwóch oddziałów przyjętych zostało 52 dzieci    
(wszystkie zgłoszone) z całej gminy Białowieża.  
 Wychowawczynie: 

- „zerówki” –   Marzanna Petruk, Izabela Wołoncewicz  
- młodszej grupy – Elżbieta Ulezło 

     Podręczniki do nauki  dla 4, 5 i 6-latków  będą zamawiane przez przedszkole. 
Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy na początku września.  
     We wrześniu przedstawiona będzie oferta zajęć dodatkowych.    
 
 
 
 
 

DO DZIECI 
W marcu życzenia urodzinowe przyjmowali :  

 
 

 

 

 
 
 
              Oddział II. 

 

17 –2 30  BIAŁOWIEŻA 
U L.  SPORTOWA  10  

TEL. 68-12-585  
 

W  BIAŁOWIEŻY 
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                 Oddział I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
Wiersz: „Co to jest ekologia?” 

Autor: D. Klimkiewicz, W. Drabik 
 

Ekologia 
– mądre słowo, 

A co znaczy – powiedz sowo! 
Sowa chwilę pomyślała 
I odpowiedz taką dała: 

 
„To nauka o zwierzakach, 
lasach, rzekach, ludziach, 

ptakach. 
Mówiąc, krótko w paru 

zdaniach, 
O wzajemnych powiązaniach. 
Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 
Masz je chronić i szanować” 
- powiedziała mądra sowa... 

  

 
Piosenka: „Kwiatki – bratki” 

Słowa:   D. Gellner 
Muzyka: B. Kolago 

 
 
 
 

 

 
Jestem sobie ogrodniczka, 

Mam nasionek pół koszyczka. 
Jedne gładkie, 
Drugie w łatki, 

A z tych nasion będą kwiatki. 

Kwiatki - bratki i stokrotki 
dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 
malowane słońcem. 

Mam konewkę z dużym 
uchem, 

co podlewa grządki suche. 
Mam łopatkę oraz grabki,  

bo ja dbam o swoje kwiatki. 

Kwiatki - bratki i stokrotki 
dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 
malowane słońcem. 

 

„Zabawa z pokazywaniem” 
 
Ręce robią: klap, klap, klap         -klaskanie w dłonie 
Nogi tupią: tup, tup, tup.         -tupanie nogami 
Tutaj swoją głowę mam,         -obejmowanie głowy dłońmi 
A na brzuszku: bam, bam, bam.  -uderzanie dłońmi w brzuch. 
 
Buzia robi: am, am, am 
Oczy patrzą tu i tam.                     -ruchy głową i oczyma w różne strony 
Tutaj swoje uszy mam -pokazywanie uszu 
A na nosie sobie gram. -uderzanie palcem w nos. 
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żki       W GMINIE * W BIBLIOTECE * W BOK - u * W SZKOŁACH    
 
 
   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 ze wsi  Budy.      
                                                                                                  E.L.                                                                                              
   
                PRZEPISY MIESIĄCA: 
 

        bulweczniki      

 
   * 1  kg             ziemniaków 

*  1  szklanka  mąki 
*  1                    jajo 
*  1 kg               kiszonej kapusty 

    *                        sól  i pieprz do smaku 
                              olej do pieczenia 
 
Ugotować ziemniaki w łupinach. Obrać i potłuc. Dodać 
mąkę, jajko, posolić do smaku i zagnieść. Ciasto powinno 
mieć konsystencję jak na kopytka. 
Kiszoną kapustę przepłukać - jeżeli za kwaśna, dodać 
pieprz, odrobinę soli i doprawić według gustu. 
Lepić koła większe niż na pierogi, nakładać farsz, zalepić. 
Blachę polać olejem, układać i piec do zarumienienia w 
piecu chlebowym. 
                                                                                      M.T. 
                              

           głazunia        

 
*      5                   jajek 
*      ½ szklanki   mąki 
 *     1                   cebula 
 *   20 dkg            boczku na skwarki 
*    ½ szklanki      mleka 

                          szczypta soli 
 

Cebulę i boczek podsmażyć i zarumienić. Jajka rotrzepać. 
Dodać mąkę, mleko, podsmażoną cebulę i skwarki. 
Doprawić do smaku 
Wylać masę do glinianej miski. 
Wstawić do pieca chlebowego po wypaleniu, ma być lekki 
żar. Piec, aż się wytworzy złota skórka. 
                                                                                    M.T. 
 
 
 
 

 
               
        
     Książki, które warto przeczytać ...    
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży zachęca 
do lektury książek.       
Oto niektóre propozycje czytelnicze:   
 
 Maj to pora prac w ogrodzie. Pomocne mogą być książki 
z zakresu ogrodnictwa. 
 
Kalendarz ogrodnika. Poradnik dla począt-
kujących i zaawansowanych , to książka, 
dzięki której siew, pikowanie, sadzenie, cięcie, 
rozmnażanie roślin nie będą miały dla nikogo tajemnic. 
Liczne ilustracje prezentują każdą czynność krok po 
kroku. W poradniku omówiono wszystkie znane gatunki 
roślin, ale także mniej znane, zachęcając czytelników do 
ich uprawy. 
Znajdziemy tu również informacje na temat zabiegów 
skomplikowanych lub rzadziej stosowanych, np. 
szczepienie śliwy w półszparę. 
 
Leksykon roślin leczniczych Teresy Lewkowicz – 
Mosiej, to prawie pięćset omówionych roślin. Znajdziemy 
tu wszystkie powszechnie używane rodzime zioła, a także 
egzotyczne, które zdobywają u nas popularność. Książka 
opisuje jakie substancje zawierają i co leczą, jak wyglądają 
i skąd pochodzą. 
 
Ogród w zgodzie z naturą Marie - Luise  Kreuter, to 
podstawowe dzieło dla miłośnika ogrodu. Ta pozycja o 
zgodnej z naturą uprawie warzyw, owoców i kwiatów 
doczekała się już osiemnastu wydań w Niemczech. 
Książka napisana jest przystępnym językiem. Zawiera 
podstawy i główne idee ogrodnictwa ekologicznego. 
Przesłanie tej książki to : praca w ogrodzie zgodnie z 
prawami natury, oszczędzając środowisko i dbając o nie, 
bo od niego zależy jakość naszego życia. 
                                                             Ludmiła Osakowicz 

   

   BIBLIOTEKA PROPONUJE 
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     4 maja 2008 roku w Ga-
lerii KRESY  otwarto wys-
tawę Ptaki w malarstwie, 
rzeżbie i fotografii, która 
będzie trwać do końca czerw-
ca. Głównym przesłaniem 
wystawy jest zwrócenie 
uwagi turystów na najwspa-
nialsze dobra - naturalną 
przyrodę Puszczy Biało-
wieskiej. Od roku działalnoś-
ci Galeria prezentuje podlas- 
ką twórczość: 
malarstwo: J.Kiersnowska,  
I.Niemirska, S.Rybak, L. Pil- 
cicki, K.Jurgielaniec, M. 
Chomczyk, W.Illinicz, W.Czy-
żewska. A.Onchimowicz          
rzeźba – B.Tuszyński , S.Smyk                                         
witraż artyst.: Helena Ołdy-
towska 
tkactwo: A.Kochanowska, 
T.Pryzmont, L.Sieńko, D. Ra- 
dulska. F.Krupowicz 
Wystawiony też został program 
słowno-muzyczny Dalej, niż te 
obłoki …                              E.L. Gospodarz wystawy,  Jan Sawicki  - w rozmowie z przedstawicielem  PTOP Karolem Zubem  

W programie  słowno – muzycznym Dalej, niż te obłoki… wystąpili : (od lewej) Piotr Sokołowski, Paulina Osakowicz,, Inga Dackiewicz, 
Ewa Wołoncewicz,  Zosia Zamojska,  Kuba Zamojski, (siedzą) Monika Bińczycka, Kamil Maśluk - z koła teatralnego BOK w Białowieży. 
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HARMONOGRAM  IMPREZ NA MAJ I POCZĄTEK CZERWCA 2008 

 
Majówka w Białowieży: 

 
FESTYN W PLENERZE 

*  2 maja o godz. 15.00 występ zespołów ze Słowacji  (amfiteatr na parkingu) 
*  3 maja o godz. 13.30 występ zespołu GAŚCINIEC z Grodna ( amfiteatr na parkingu) 

 
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA MATKI 

* 25 maja, godz. 16.00 w sali kinowej Białowieskiego Ośrodka Kultury 
 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
Spotkanie z przedszkolakami w bibliotece gminnej 

 
BAW SIĘ I UCZ Z KUBUSIEM PUCHATKIEM 
Lekcja biblioteczna dla klas szkoły podstawowej 

 
DZIEŃ DZIECKA 

* 1 czerwca. Blok imprez na stadionie w tym: 
AKADEMIA PRZYGODY Z BIAŁEGOSTOKU 

- malowanie twarzy 
- dmuchany zamek 

- zjeżdżalnie dla dzieci 
- konkursy, gry zabawy 

 
WYSTAWA  POŚWIĘCONA IGOROWI NEWERLEMU 

* Od 15 czerwca - do 15 września 
Z  okazji obchodów Roku Newerlych wystawa zostanie wypożyczona z Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piszu. 
 

 

XXVII  MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ 

HAJNÓWKA 2008 
 

     Jubileusz 75- lecia Krzysztofa Pendereckiego oraz ob 

chody Europejskiego Roku Dialogu Międzynarodo- 

wego  - Festiwal w Białymstoku upłynie pod znakiem tych 

właśnie znaczących wydarzeń. 

Festiwal odbędzie się w dniach 20-25 maja w Operze i 

Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 

     Podczas przesłuchań konkursowych wystąpią chóry 

amatorskie i profesjonalne z: Polski, Białorusi, Ukrainy, 

Litwy, Łotwy. Estonii, Rosji, Czech, Słowacji i Gruzji. 

                                                                                       Red. 

 

Stajemy na nogi – mówi Eliza Łozowska – Kierownik 
Działu Marketingu . Hotel funkcjonuje, przyjmuje gości, 
mamy obecnie 70 miejsc. W karczmie trwa osuszanie 
budynku. Dach został prowizorycznie pokryty. Szacuje się, 
że roboty potrwają co najmniej 3 miesiące. Nową część 
hotelową planuje się uruchomić z wyremontowaną 
karczmą.                                                                        E.L.          

    Co dalej z Soplicowem ? 
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 29 kwietnia 2008 roku odbyła się impreza propagującą 
czystość i porządek na terenie naszej Gminy.  
         Z inicjatywy Pani Abiby Boulahdjel została 
przeprowadzona akcji pod hasłem „Białowieża bez 
śmieci”. Tego dnia, pomimo złej pogody i padającego 
deszczu, zgromadziła  liczne rzesze naszej młodzieży 
szkolnej, pracowników instytucji oraz mieszkańców 
Gminy, którym leży na sercu ład i porządek otoczenia    
( ogółem wzięło udział 312 osób ).  Wolontariusze 
zostali wyposażeni w 600 worków do zbiórki 
niesegregowanych odpadów stałych, w 200 niebieskich  
do gromadzenia papieru i makulatury, w 200  żółtych 
do gromadzenia plastiku, oraz w 200 worków 
zielonych do gromadzenia odpadów szklanych oraz 
rękawiczki. Grupy sprzątające udały się  na 
wyznaczone trasy, zapuszczały się w ostępy, gdzie 
rzadko zaglądają mieszkańcy i turyści, ale ich trud oraz 
poświecenie nie poszły na marne, gdyż wszystkie 
worki zostały wypełnione, a z naszego otoczenia 
zniknęło wiele śmieci. Nieczystości stałe są poważnym 
problemem naszej cywilizacji, i stanowią poważne 
zagrożenie dla ludzi i zwierząt, a zalegające źle świad-
czą o nas. Wobec powyższego cieszymy się z efektów, 
jakie przyniosła akcja  i na pewno nie będzie ostatnią.  
 Chcielibyśmy złożyć serdeczne podzię-
kowania pomysłodawczyni Pani Abibie Boulahdajel, 
gdyż to właśnie jej energia i spontaniczność 
przyczyniła się do zaangażowania licznych rzesz 
wolontariuszy oraz  instytucji i zakładów pracy na 
terenie Białowieży. Dziękujemy także wszystkim 
uczestnikom – młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w 
Białowieży, z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, 
mieszkańcom, Białowieskiemu Parkowi Narodowemu, 
Instytutowi Badawczemu Leśnictwa, Zakładowi 
Badania Ssaków PAN, Stacji Geobotanicznej UW, 
Uniwersytetowi Teremiski, Straży Granicznej, Policji 
w Białowieży oraz wszystkim pozostałym osobom i 
instytucjom, dzięki którym została przeprowadzona 
akcja. 
 Szczególne podziękowania należą się również 
sponsorom, którzy sfinansowali zakup worków, 
rękawic, oraz zorganizowali ognisko dla uczestników 
akcji. Sponsorzy to: Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Nadleśnictwo 
Białowieża, Restauracja Carska, Biozon Sp. z o.o.w 
Białowieży, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. z Hajnówki.  
  Jeszcze raz wszystkim organizatorom i u-
czestnikom dziękujemy i do następnego razu. 
   
                                                         Dariusz Dutkowski 

 

Dlaczego bierzesz udział w akcji sprzątania 
Białowieży? Pytamy młodego uczestnika. 
 
Nazywam 
się 
Mateusz 
Czurak 
Chciałbym 
pomóc 
Gminie 
Białowieża 
w 
utrzymaniu 
czystości 
całej 
Gminy ponieważ mieszkam tu i chciałbym, żeby ta 
Gmina przyciągała jeszcze więcej turystów niż teraz. 
Chciałbym, żeby była przyjemność pospacerowania w 
takim czystym parku i pooddychania świeżym 
powietrzem. 
Chciałbym, żeby taka czystość panowała w tej Gminie 
po tej akcji i na całym świecie , żeby było przyjemnie 
pochodzić i pooddychać świeżym powietrzem, nie tylko 
w naszej Puszczy. 
                                                                                  E.L. 

                            BIAŁOWIEŻA  BEZ  ŚMIECI 
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SŁOWNICZEK: 
 
Głuszec: 
kogut, głuszka, pisklę -  samiec, samica, młode 
butelka – postawa samca z wyciągniętą do góry szyją 
broda – pęk piór na głowie koguta 
gracz – tokujący kogut 
knoty – odchody głuszca 
krektun – jednoroczny samiec 
krechtanie – głos samca podczas wieczornych zapadów 
kwoktanie – głos samicy 
wachlarz, medalion – rozpostarty ogon samca 
zgrzebła – nogi 
zierniki – oczy 

Pieśń tokującego na drzewie głuszca składa się z czterech 
części: klapania, trelowania, korkowania i szlifowania. 
 
Cietrzew: 
ciecior (ćwik), kura, młode – kogut, samica, młode 
bełkotanie – śpiew koguta 
cieki – nogi 
czyrykanie – głos samca w czasie godów 
kwokanie – głos samicy 
lira – ogon samca 
róże – czerwone narośla nad oczami 
toki – okres godowy 
zierniki – oczy 

Cietrzewie zaczynają tokować o świcie. Gdy wschodzi 
słońce koguty milkną na chwilę. 
 
Ptaki łowne 
Jarząbek: 
kogut, kura, młódki – samiec, samica, pisklęta 
burkanie – krótki łopot skrzydeł 
gwizdanie, syk – głos wydawany przez samice 
krawatka – czarny spód szyi 

Jarząbki to ptaki leśne, łączące się w pary. Pisklęta są 
ruchliwe zaraz po wykluciu się z jaj. 
 
Kuropatwa: 
kapral )kogut), kura, młódki – samiec, samica, młode 
bębenek – wabik wykonany z naparstka 
starki – dorosłe samice 
zgrzebła, cieki – nogi u młodych ptaków żółte, u star-        
                           szych zielone lub szare, 
Kuropatwy żyją w stadach, przeważnie na polach, 

Ptak podobny do kuropatwy, ale zacznie mniejszy, to 
przepiórki. Żyją w jednożeństwie, głównie na otwartych 
przestrzeniach, Odlatują od nas późną  jesienią, powracają  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
wiosną. Koguty staczają ze sobą boje. Ptaki te wydają 
charakterystyczny głos: plit – pi – lit lub  bi – je. 
 
Słonka: 
Nie zetknęłam się ze specyficznym nazewnictwem wyróż-
niającym płeć tych ptaków, przylatujących do Puszczy już 
w marcu  i odlatujących późną jesienią. W czasie ciągów, 
czyli przelotów pojedynczych ptaków, słychać często ćwi-
kanie lub chrapanie. 
 
Myśliwi najbardziej cenią sobie polowanie w pojedynkę, 

często w towarzystwie aportującego psa. 
Dreszczykiem łowów jest oczekiwanie na przeloty 
ptaków w znanych sobie miejscach: na skraju 
wilgotnego lasu lub na śródleśnej łące. Nic 
dziwnego, że znany poeta  -  Julian Ejsmond 
(1892- 1930) – napisał żartobliwy wiersz, w 
którym prócz  żony, bohaterką jest słonka. 

 
 
Starego myśliwego pytała raz żona, 

Niesprawiedliwym sądem jego oburzona: 

,,Czemuś pełen radości, kiedy słonka chrapie, 

A zaś klniesz, gdy ja głośno chrapię na kanapie ?” 

Ten odparł: ,,Jest różnica, bowiem ciągnie słonka, 

A zaś naciąga męża zazwyczaj małżonka, 

Chociaż obie ciągniecie i obie chrapiecie, 

Słonka – jedynie wiosną – ty  zimą i w lecie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazewnictwo myśliwskie wybranych gatunków ptaków  
ppppptakóoooooooow 

 
W poprzednim numerze Głosu Białowieży zapoznałam czytelników z ciekawostkami języka 
łowieckiego w odniesieniu do kilku gatunków ssaków. Obecnie poświęcam uwagę 
niektórym ciekawym ptakom łownym, żyjącym w  Puszczy Białowieskiej. 
Opisuję także dwa  królewskie gatunki, które były ptakami łownymi. Przed kilku laty jednak 
zostały objęte ochroną w całej Polsce. Są to głuszce i cietrzewie. 
                                                                                                                        Amelia Kawecka 
 



                                                                                   

 
        
           Sukces siatkarzy oldboyów w Ciechocinku
 

             Siatkarze z Białowieży gościli 12 kwietnia w 
Ciechocinku na Otwartych Mistrzostwach Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza. Towarzystwo Sportowe 
Żubr, zaproszone przez zaprzyjaźnioną ekipę sportową z 
tego urokliwego miasta, wystawiło dwie drużyny. 
Rozgrywki, przeprowadzone systemem brazylijskim, 
trwające od rana do wieczora, wyłoniły finalistów spośród 
zgłoszonych 12 silnych zespołów. W tym najważniejszym 
meczu pierwsza drużyna z Białowieży zmierzyła się z 
teamem z Ciechocinka. Walka była bardzo zacięta i 
wyrównana. Zabrakło odrobiny szczęścia, by zakończyć ją 
zwycięstwem. Przewagą 2 punktów, w tie-breaku, wygrał 
Ciechocinek. Jest to duży sukces oldboyów z Białowieży, 
bowiem poziom siatkówki w tamtym regionie jest bardzo 
wysoki, a ponadto przyszło nam się mierzyć z 
zawodnikami w sile wieku, podczas gdy w drużynach TS 
"Żubr" przeważali siatkarze, powiedzmy  ..,   w wieku  
 
 

 
dojrzałym. Kolejna drużyna z Białowieży zajęła wysokie 8 
miejsce. W zawodach udział wzięli: Krzysztof Furmanek, 
Jerzy Gutowski, Wojciech Gutowski, Mirosław 
Kołodziński, Wojciech Kuryło, Jarosław Kutikow, 
Wojciech Niedzielski, Piotr Orzechowski, Krzysztof  
Petruk, Mirosław Waszkiewicz, Waldemar Waszkiewicz, 
Roman Wołkowycki. 

       
 

 
                          
                       Towarzystwo Sportowe Żubr  

 
 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE CHŁOPCÓW Z TECHNIKUM LEŚNEGO 
 

             W miesiącach styczeń – marzec 2008 roku odbyła się w piłce licealiada szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
halowej       ( fuksal ) . Nasza drużyna została zgłoszona do rozgrywek w ostatniej chwili i praktycznie wystartowaliśmy w 
zawodach z „marszu” bez właściwych treningów ( brak odpowiedniej hali ) a nawet nie mając odpowiedniej piłki do fuksalu. 
W licealiadzie wzięło udział 61 szkół, co jest rekordem ilości zgłoszeń do gier zespołowych. Drużyna w składzie: Hubert 
Zambrowski ( kapitan drużyny ) , Tomasz Wowk, Tomasz Kalinowski, Paweł Sołościuk, Daniel Aleksiejuk, Dominik Falba, 
Grzegorz Olszewski       ( wszyscy uczniowie klas III ) oraz Mariusz Malinowski, Hubert Zając, Mateusz Nakielski, Ariel 
Cybula, Bartosz Michalak      ( uczniowie klas I ) zdobyła bardzo wysokie V miejsce w województwie, co jest ich wielkim 
sukcesem. Zabrakło nam jednej bramki aby zagrać w finale rozgrywek. 
Dnia 22. 04. 2008 roku w Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym odbyło się zebranie organizacyjne oraz 
podsumowujące zawody. Postanowiono, że w roku szkolnym 2008/2009 wystartują cztery ligi fuksalu. Oczywiście drużyna 
Zespołu Szkól Leśnych znalazła się w I lidze składającej się z dwunastu drużyn. Mam nadzieję, że dyrektor gimnazjum 
Krzysztof Petruk udostępni nam halę na treningi i zawody. 
Na zakończenie chciałbym podziękować całej drużynie za sportową postawę i wzorowe zachowanie na boisku a także poza 
nim. 

Opiekun drużyny 
Jerzy Bogdan 
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