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Wójt informuje
proboszczowi Sergiuszowi Korchowi i
nadleśniczemu Mariuszowi Agiejczykowi
gratuluję świetnego pomysłu.
17 sierpnia odbyły się „I Dni
Białowieży”. Impreza obfitowała w wiele
atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i
dorosłych. Serdecznie dziękuje wszystkim
instytucjom, które wsparły nas w organizacji
tego wydarzenia. Podczas imprezy po raz
pierwszy w historii wręczono nagrodę „Tytuł
Króla Puszczy”, która jest przyznawana za
zasługi lub wybitne osiągnięcia, które w
znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju
Białowieży. Serdecznie gratuluję laureatom.
W tym roku wyróżnieni przez Kapitułę
Nagrody zostali: Anna Kulbacka, - dyrektor
Technikum Leśnego w Białowieży, Ks.
Sergiusz Korch - proboszcz parafii
prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży
oraz Piotr Bajko - mieszkaniec Białowieży,
wieloletni pracownik Białowieskiego Parku
Narodowego.
Kolejnym
wydarzeniem,
które
tradycyjnie od 3 lat kończy wakacje w naszej
gminie był „Białowieski Turniej Sołectw”.
Brawa dla naszych Sołtysów i Ochotniczej
Straży Pożarnej za jak zwykle doskonałą
organizację i świetną atmosferę podczas
wydarzenia.
W sierpniu została wykonana
modernizacja pokrycia dachowego na
budynku sali gimnastycznej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. Niewątpliwie polepsza to
zarówno stan obiektu, jak i przyczynia się do
poprawy komfortu osób korzystających z
sali.
3 września gościliśmy Delegacją
Komitetu Rejonowego w Świsłoczy.
Rozpoczynamy współpracę na wielu
płaszczyznach. Już niebawem podpiszemy
formalne porozumienie w tej sprawie.

Szanowni Państwo!
Wakacje za nami, a nasze dzieci i
młodzież wróciły do szkoły. W związku z tym
życzę
wszystkim
nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi oraz
uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży jak najlepszego roku szkolnego.
Samych sukcesów!
Sierpień obfitował w wiele wydarzeń
kulturalnych
organizowanych
lub
współorganizowanych
przez
Gminę
Białowieża oraz podległe gminie instytucje
kulturalne. 10 sierpnia odbył się piknik
„Białowieża
Dzieciom”,
którego
organizatorami były parafia katolicka i
prawosławna przy ogromnym wsparciu
Nadleśnictwa Hajnówka i Białowieża. Nasz
Urząd, tak jak wiele białowieskich instytucji
włączyło się w organizację tego wydarzenia.
Myślę, że piknik na stałe wpisze się w
kalendarz imprez kulturalnych w naszej
miejscowości.
Pomysłodawcom,
czyli
proboszczowi Bogdanowi Popławskiemu,
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Informacje Rady Gminy
We wtorek 10 września odbyła się X Sesja
Rady Gminy Białowieża. W obradach wziął udział
Andrzej Skiepko, starosta powiatu hajnowskiego,
który wraz ze współpracownikami, przedstawił
założenia projektu „Centrum kompetencji energii
odnawialnych i efektywności energetycznej na
Podlasiu”.

Do najważniejszy punktów sesji należało
przyjęcie odpowiedzi na pismo do Ministra
Środowiska. Odpowiedź dotyczyła sytuacji
Puszczy Białowieskiej i ograniczeń, które
szczególnie mocno dotykają mieszkańców naszej
gminy.
RG

Co słychać w powiecie?
W czwartek, 29 sierpnia, odbyła się kolejna
sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W trakcie
obrad zgłosiłem potrzebę zorganizowania
spotkania z udziałem dyrektora hajnowskiego
szpitala, starosty oraz pracowników szpitala,
którzy domagają się podwyżek. Chodzi o
rehabilitantów, opiekunów medycznych oraz
laborantów. Niedofinansowanie służby zdrowia to
ogromny problem, ale pracownicy mają prawo do
godnych zarobków. Mam nadzieję, że podczas
spotkania uda się wypracować odpowiedni
kompromis.
Zgłosiłem również potrzebę przycięcia
drzew przy drogach powiatowych w Białowieży.
Zakończył się okres lęgowy ptaków, więc nie ma

ku temu żadnych przeciwwskazań. Obecnie w
wielu miejscach jest ogromny problem z
chodzeniem po chodnikach. Za długie gałęzie
stanowią również duże niebezpieczeństwo w
związku z ich zachodzeniem na kable i przewody.
Otrzymałem deklarację, że w najbliższym czasie ta
sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i
zgłaszania
spraw
związany
działalnością
Starostwa Powiatowego Hajnówce pod numerem
507859617
lub
e-mailem
mateusz.gutowski1985@gmail.com. Jestem do
Państwa dyspozycji.
Mateusz Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

I Dni Białowieży
W sobotę 17 sierpnia na parkingu
gminnym przy ulicy Kolejowej odbyły się I Dni
Białowieży.
Organizatorem wydarzenia była Gmina
Białowieża. Honorowy patronat nad imprezą
objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku, Mieczysław Baszko,
poseł na Sejm RP, Robert Tyszkiewicz, poseł na
Sejm RP.
Partnerami wydarzenia byli: Nadleśnictwo
Białowieża, Dom Dziecka w Białowieży, Roman
Tarasewicz z zespołu Obraz Kontrolny, Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, Białowieski Park
Narodowy, Instytut Biologii Ssaków Polskiej
Akademii
Nauk,
Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży,

Białowieski Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży.
Podczas wydarzenia na wszystkich przybyłych
czekało wiele atrakcji:
- stoiska z produktami lokalnymi,
- stoiska edukacyjne Białowieskiego Parku
Narodowego, Nadleśnictwa Białowieża oraz
Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
- pokazy sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białowieży i Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
W trakcie sobotniej imprezy po raz pierwszy
wręczono nagrodę „Tytuł Króla Puszczy”,
przyznawaną za zasługi lub wybitne osiągnięcia,
które w znaczący sposób przyczyniły się do
rozwoju Białowieży. Historycznymi, pierwszymi
laureatami nagrody zostali:
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1. Anna Kulbacka, dyrektor Technikum
Leśnego w Białowieży.
2. Ks. Sergiusz Korch, proboszcz parafii
prawosławnej pw. św. Mikołaja w
Białowieży.
3. Piotr Bajko, mieszkaniec Białowieży,
wieloletni pracownik Białowieskiego Parku
Narodowego.
Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny
„Wakacje w Białowieży z żubrem w tle”.
Wyróżnienia:
- Mikołaj Wołosik, lat 5, za zdjęcie Żubr, co się
zowie,
- Oliwa Doroz, lat 9, za zdjęcie Żubrzyca
wieczorową porą,
- Maria Wołosik, lat 12, za zdjęcie Żubr na plaży się
smaży,
- Lena Ostrowiecka, lat 9, za zdjęcie W przygodę z
żubrem,
- Maria Kotowicz, lat 12, za zdjęcie Żubr,
- Aleksandra Wołosik, lat 9, za zdjęcie Żubr na
drzewie,
Nagrody specjalne:

- nagroda Stanisława Derehajły, marszałka
Województwa Podlaskiego- Dominik Kamieński,
lat 9, za pracę Żubr na posterunku,
- nagroda Roberta Tyszkiewicza posła na Sejm RPJulia Sieńczuk, lat 11, za pracę Dla ochłody
przypominam żubrze, zimowe przygody,
- nagroda Mieczysława Baszki, posła na Sejm RPMagdalena Gabiec, lat 12, za pracę Z gipsem po
Puszczy.
Pierwsza nagroda, ufundowana przez Romana
Tarasewicza z zespołu Obraz Kontrolny- Maja
Ostrowiecka, lat 10, za pracę Białowieża w Mej
dłoni.
Nie obyło się oczywiście bez występu
artystycznych. Na scenie zaprezentowali się:
- grupa taneczna WHAT DO YOU MEAN,
- grupa projektowa RÓWNAĆ SZANSE,
- Julity Kiczkajło,
- Chór Leśników Białowieskich,
- Ruczajok,
- DzikiRaj
- Obraz Kontrolny,
- KORS&RELAX.
Mateusz Gutowski

4

III Kulturalno-Sołeckie Spotkania Integracyjne
30 sierpnia na parkingu gminnym w
Białowieży miały miejsce III Kulturalno-Sołeckie
Spotkania Integracyjne, w ramach których odbył
się koncert i zabawa taneczna pod nazwą
"Zakończenie wakacji". W koncercie wystąpili:
Adam Kraśko Rolnik Show oraz zespół MaKsim z
Hajnówki.

Organizatorami spotkania i potańcówki
byli: Białowieski Ośrodek Kultury, Urząd Gminy
Białowieża, Mieszkańcy oraz Sołtysi sołectw
Stoczek i Zastawa.
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Białowieskie Arie
31 sirepnia na dziedzińcu przez Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego odbył się
penerowy koncert pt. „Białowieskie Arie – od
opery po szagiery”. W koncercie udział wzięła
orkiestra kameralna "Grodzieńska Kapella" z
Białorusi pod batutą Włodzimierza Bormatowa.
Wystąpili soliści Marina Garawaja - sopran
(Białoruś), Włodzimierz Garawoj - baryton
(Białoruś) oraz Michał Skiepko - tenor (Polska).

Organizatorami koncertu byli: Białowieski
Ośrodek Kultury, Białowieski Park Narodowy,
Wójt Gminy Białowieża. Patronat honorowy objął
Wójt Gminy Białowieża oraz Dyrektor
Białowieskiego Parku narodowego.

III Turniej Sołectw
W niedzielę 1 września już po raz trzeci
odbył się Białowieski Turniej Sołectw,
organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w
Białowieży i białowieskich Sołtysów.
Oprócz rywalizacji konkursowej pomiędzy
zgłoszonymi sołectwami na wszystkich przybyłych
czekały
liczne
atrakcje,
zarówno
dla
najmłodszych, jak i dla tych trochę starszych.
Niewątpliwie ogromne wrażenie na wszystkich
zrobił
pokaz
umiejętności
strażackich,
zaprezentowany przez strażaków OSP Białowieża
i OSP Orzeszkowo.

W rywalizacji sołectw tym roku zwycięzcą
okazało się sołectwo Stoczek, a konkurs kulinarny
wygrało sołectwo Grudki.
Partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia:
- Gmina Białowieża,
- Michał Olszewski,
- Grzegorz i Tamara Orzechowscy,
- Jerzy i Tamara Lisiccy,
- Olga Kicel,
- Restauracja Parkowa,
- Urszula Niewińska-Podłaszczyk,
- Włodzimierz Wołkowycki,
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- Krzysztof Zamojski,
- Piotr i Halina Orzechowscy,
- Anna Borowska-Berend,
- Mateusz Gutowski,
- Jan Micun,
- Piotr Buszko,
- Piotr Kudlewski,

- OSP Orzeszkowo,
-Technikum Leśne w Białowieży,
- Andrzej Antczak,
- Białowieski Ośrodek Kultury.
Mateusz Gutowski
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Różnogłosie
16 sierpnia na parkingu gminnym w
Białowieży miał miejsce ostatni w tym sezonie
koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE.
Koncert odbył się w ramach realizacji
projektu „RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji
muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej”
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego oraz z dotacji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Organizatorzy:
Towarzystwo
Przyjaciół
Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury.
Partnerzy: Urząd Gminy Białowieża, Dom Dziecka
w Białowieży, Hajnowski Dom Kultury,
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury

Białoruskiej w Hajnówce, Ochotnicza Straż
Pożarna w Białowieży, Grupa projektowa
programu RÓWNAĆ SZANSE w Białowieży.
Wystąpili: gość specjalny grupa projektowa
RÓWNAĆ SZANSE z białoruskim tańcem
narodowym "Lawonicha", chór Leśników
Białowieskich, zespół "Lotos" z Dubin, solistka
Mariola German - Pietruczuk z Lipin, zespół
folklorystyczny "Ruczajok" z Białowieży oraz
gwiazda wieczoru zespół estradowy "Souvenir" z
Białegostoku.
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Poeta z Białowieży
„Nie wierz łzom” to tytuł pierwszej książki
Wiesława Lickiewicza, a zarazem tytuł jednego z
wierszy znajdującego się w zbiorze. Książka, choć
posiada jeden tytuł, składa się z dwóch części.
Pierwsza to dziewięćdziesiąt sześć wierszy o
tematyce romantycznej z moralistycznym
przekazem. Autor w części z nich zawarł opisy
naszej przyrody i tematyki leśnej. Nie powinno to
dziwić, ponieważ z wykształcenia jest leśnikiem i
całe swoje zawodowe życie związany był z lasem,
co w dużym stopniu jest uwidocznione w jego
utworach.
W drugiej części Wiesław Lickiewicz
przedstawia życiorys swojego dziadka Cyryla,
który z własnej nieprzymuszonej woli wyjechał na
Daleki Wschód w 1906 roku, gdzie imał się
różnych prac. Począwszy od poszukiwacza złota,

poprzez marynarza w Japonii, aż do
budowniczego kolei transsyberyjskiej. W
Błagowieszczeńsku nad Amurem ożenił się z
Katarzyną, która przebywała tam wraz z rodziną
od wielu lat jako polityczni zesłańcy.
Rodzina
ojca
autora
zamieszkuje
Białowieżę już od wielu pokoleń. Jego
prapradziadek Marek Lickiewicz otrzymał za
czasów cara Mikołaja II upoważnienie do
wykonywania prac bartniczych. Do tej pory, teraz
to już na terenie Białorusi, jest leśna droga
nazwana od jego imienia (Markowski Tryb).
Zachęcam do zapoznania się z twórczością
naszego lokalnego poety.
Mateusz Gutowski

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Z końcem sierpnia br. zakończył się projekt
pt. „Promocja turystyki zrównoważonej szansą
rozwoju obszarów wiejskich”. W ramach operacji
22 czerwca na parkingu gminnym odbył się
„Kiermasz Produktów Lokalnych” na, którym
lokalni wystawcy prezentowali swoje produkty i
wyroby. Kiermasz cieszył się duża popularnością
co potwierdza potrzebę jego realizacji w

przyszłych latach. Ponadto w ramach projektu
został wydany folder promujący naszą gminę.
Wszystkie te działania mogły się odbyć dzięki
dofinansowaniu w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

9

Wspomnienie o Pani Halinie Kopalińskiej
11 kwietnia 2019 roku Rada Powiatu
Hajnowskiego na wniosek radnego Mateusza
Gutowskiego nadała Domowi Dziecka w
Białowieży imię Haliny Kopalińskiej, wieloletniej
wychowawczyni placówki. Warto, żeby czytelnicy
Głosu Białowieży zapoznali się z jej życiorysem.
Halina Kopalińska urodziła się w zamożnej
rodzinie na Wileńszczyźnie 21 grudnia 1908 roku.
Jako młoda dziewczyna ukończyła studia wyższe,
zdobywając wykształcenie pedagogiczne. Po
ukończeniu studiów poznała porucznika Wojska
Polskiego Tadeusza Kopalińskiego, którego w
krótkim czasie poślubiła. Po ślubie małżonkowie
zamieszkali w majątku rodzinnym męża.
W roku 1939 zaczęły się prześladowania
inteligencji polskiej, mąż Pani Haliny został
aresztowany przez NKWD i, jako więzień
Starobielska, został zamordowany w Charkowie.
Po aresztowaniu Tadeusza Kopalińskiego NKWD
przyszło również po Panią Halinę, która
domyślając się, że ją również chcą aresztować
powiedziała oprawcom, że jest służącą, a Haliny
Kopalińskiej w chwili obecnej nie ma w domu i
wróci za kilka dni. Po wyjściu NKWD Pani Halina
zrozumiała, że i ona może podzielić los męża.
Ukryła się u krewnych, mąż napisał kilka listów, w
których prosił, aby wytrzymała. Po jakimś czasie
listy przestały przychodzić, ale Pani Halina ciągle
czekała, miała w zwyczaju mówić „mój Tadzio
wróci”.
Po 10 latach ukrywania się w roku 1950
postanowiła wyjechać. Jak mówiła po jakimś
czasie, nie wiadomo, w jaki sposób znalazła się w
Białowieży, gdzie w lutym 1952 roku rozpoczęła
pracę w tutejszym domu dziecka jako
wychowawczyni całym sercem oddana dzieciom.
Dyrektorem Placówki w tym czasie był Pan
Wiktor Kustroń, który przydzielił jej w tym domu
służbowe mieszkanie. Mieszkała w nim do końca
swojej aktywnej pracy zawodowej. To tutaj

postanowiła całe swoje życie poświęcić dzieciom
pokrzywdzonym przez los. Wszystkie z nich
traktowała jak własne. Wzbudzała autorytet
zarówno
wśród
wychowanków,
jak
i
wychowawców. Jej spojrzenie było tak wymowne,
że niepotrzebne były słowa. Dla niej zawsze
przydzielano grupę chłopców najstarszych. Na
lekcjach wychowania ciągle powtarzała, że „aby
być dobrym człowiekiem, trzeba się uczyć i mieć
szacunek do drugiego człowieka, a dobro dane
drugiemu człowiekowi wraca podwójnie”. Niemal
każdego dnia była w szkole, a po lekcjach siadała
wraz z dziećmi i pomagała w odrabianiu prac
domowych.
Z
każdym
indywidualnie
rozwiązywała bieżące problemy. Była kobietą o
anielskim sercu, dla niej dzieci, a później już
dorośli ludzie, byli czymś nadzwyczajnym. Wielu
wychowanków miało problem z rozstaniem się z
Panią Haliną i domem dziecka. Cały szereg
podopiecznych placówki wspomina te czasy z
sentymentem. Atmosfera, którą stworzyła, oraz
jej zaangażowanie powodowały, że wielu z
podopiecznych traktowało dom dziecka jak swój
dom rodzinny.
Patrząc z perspektywy czasu, Pani Halina
zostawiła po sobie piękne świadectwo swojej
pracy, która była jej pasją. Swoim oddaniem
wyprowadziła wiele sierot z patologicznych rodzin
na porządnych ludzi. Bezsporne jest, że to właśnie
jej zasługa. Przeżywszy 87 lat, zmarła 2 stycznia
1996 r. I chociaż Pani Haliny nie ma z nami już
ponad 20 lat, to my ciągle tu przyjeżdżamy,
wspominamy i mówimy, jaką mieliśmy wspaniałą
wychowawczynię, matkę, kobietę i patriotkę,
kochającą nas, kochającą wszystkie dzieci.
Michał Olszewski
Wychowanek Domu Dziecka w Białowieży,
Przedsiębiorca

Narodowe Czytanie 2019
7 września 2019 roku odbyła się w
Białowieży kolejna edycja Narodowego Czytania.
Jak co roku patronat honorowy sprawowała Para
Prezydencka. Na ósmą odsłonę wydarzenia
wybrano do czytania osiem Nowel polskich.

Inaugurując wydarzenie, Prezydent RP
Andrzej Duda napisał w specjalnym liście: „Jest to
wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem
jest polskość w połączeniu z treściami
uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i
10

społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze
z mistrzostwem stylu i plastycznością, która
pozostawia
w
umysłach
czytelników
niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie
straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w
życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i
solidarnością, że nie wolno nam stracić
wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o
naszej historii. To dzieła niepowtarzalne i – mimo
niewielkich rozmiarów – doniosłe.”

W Białowieży odczytano dwie z nich: Mój
ojciec wstępuje do strażaków Bruno Schulza i
fragmenty noweli Dym Marii Konopnickiej.
Nowele czytali: Mateusz Gutowski, Bartosz
Cieślak, ks. Piotr Trochimczuk, Marek Zubrycki,
Anna Komarewska, Justyna Andrusiewicz, Łukasz
Ławrysz, Urszula Podłaszczyk i Aleksandra Świć.
GBP

Mała książka – wielki człowiek
Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz
Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu „Mała
książka – wielki człowiek”!
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu
dziecka, które nie tylko pozostają na długo w
pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego
dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci
wychowywane pośród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i
zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego
Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go
samodzielności,
podejmowania
pierwszych
własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk
czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to
miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może
spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową,
fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A
wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych
doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty
w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą

gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich
rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”. Od września
2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce
będzie czekać na nich wyjątkowy prezent –
Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.
Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w
której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
i
spełniającą
najwyższe
standardy
w
projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany
imiennym
dyplomem
potwierdzającym
jego
czytelnicze
zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich broszura
informacyjna przypomni o nieocenionej roli
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania
biblioteki.
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