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Wójt informuje
22 października wziąłem udział w
spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Nasze Koło
Seniora, z przewodniczącą Ireną Bajko na czele,
jak zwykle stanęło na wysokości zadania i
wspaniale zajęło się gośćmi z całego powiatu
hajnowskiego. Serdecznie gratuluję doskonałej
atmosfery i organizacji.
23
października
miałem
zaszczyt
uczestniczyć w uroczystościach jubileuszu 40-lecia
wpisania Białowieskiego Parku Narodowego na
Listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO.
Serdecznie dziękuję dyrekcji Parku za zaproszenie.
28 października podpisałem kolejną
umowę o współpracy z naszymi sąsiadami z
Białorusi. Tym razem z Rejonowym Komitetem
Wykonawczym w Prużanach. Współpraca będzie
obejmować działania z zakresu kultury, sportu i
turystyki.
W listopadzie mija rok od kiedy ponownie
zostałem wybrany na wójta Gminy Białowieża. Był
to czas intensywnej pracy, o czym świadczy m.in.
ilość pozyskanych środków zewnętrznych na
potrzeby naszej miejscowości, czy prace
zrealizowane w ramach środków własnych. Były
to następujące działania:
- remont pomieszczeń dawnej projektorni kinowej
i sceny w sali kina „Żubr”,
- realizacja projektu „Promocja turystyki
zrównoważonej szansą rozwoju obszarów
wiejskich", w ramach której został zorganizowany
kiermasz produktów lokalnych i wydany folder
turystyczny,
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku
sali
gimnastycznej
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego,
- podpisanie umowy na dofinansowanie
"Rewitalizacji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej
w BOK w Białowieży",
- zorganizowanie I Dni Białowieży oraz
ustanowienie nagrody „Tytuł Króla Puszczy”.
Oczywiście to tylko część z działań, które
realizowaliśmy i realizujemy. Trudno nie
wspomnieć, że niebawem rozpocznie się budowa
ulicy Pałacowej, w której partycypuje nasza
gmina.
Warto
również
zauważyć,
że
rozpoczęliśmy intensywną współpracę z naszymi
sąsiadami z Białorusi, podpisując umowy o
partnerstwie w zakresie kultury, sportu i turystki,

Szanowni Państwo!
W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy
zadanie przebudowy ulicy Wojciechówka wraz z
przebudową urządzeń teletechnicznych. Cieszę
się, że prace przebiegły szybko i bezproblemowo.
Serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji
inwestycji Lasom Państwowym. Natomiast do
połowy grudnia zostanie wykonany remont drogi
Browskiej, współfinasowany z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W październiku zostały oddane do użytku
siłownie zewnętrzne w Czerlonce, Podolanach i
Teremiskach. Powstały dzięki Programowi
Rozwoju Małej Infrastruktury SportowoRekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności. Nasza gmina
otrzymała na ten projekt aż 50 procent
dofinansowania.
Również od października rozpoczęło
funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej,
które mieści się w dawnym budynku galerii
„Sarenka”. Remont i wyposażenie sfinansowane
zostały w 50 procentach z dotacji Województwa
Podlaskiego w ramach "Programu Odnowy Wsi
Województwa Podlaskiego".
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z Rejonowymi Komitetami Wykonawczymi w
Świsłoczy, Prużanach i
Kamieńcu. Nie
spoczywamy jednak na laurach, ponieważ jeszcze

wiele rzeczy jest do zrobienia. Jestem przekonany,
że wspólnie uda nam się je zrealizować.

Co słychać w powiecie?
W październiku, wspólnie z radnym
Piotrem Rybakiem, złożyłem wniosek o
uwzględnienie w budżecie powiatu hajnowskiego
3000,00 zł wsparcia dla Stowarzyszenia
Diabetyków w Hajnówce. Mamy nadzieję, że
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie w
szczególności, że stowarzyszenie w przyszłym
roku obchodzi 25-lecie istnienia.
31 października odbyła się kolejna sesja
Rady Powiatu Hajnowskiego. Przyjęliśmy
stanowisko przeciwko likwidacji ZUS w Hajnówce.
Podczas sesji pytałem również czy za obiecane
przez Rząd podwyżki dla nauczycieli wpłynęła
odpowiednia subwencja oświatowa. Niestety, ale
jak zwykle, prawie 2/3 kosztów został obciążony

samorząd. Oczywiście bardzo emocjonalna była
dyskusja o Liceum Polskim tzw. "Polaku". Na całe
szczęście trwała ona krótko, ku rozczarowaniu
„strażaków”, którzy sami rozpalili pożar, a później
chcieli go gasić. Nie ma mowy o żadnej likwidacji,
czy przeniesieniu szkoły.
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

Obchody Święta Niepodległości
przemówienia
Krzysztofa
Zamojskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białowieża,
nastąpiło złożenie wieńców przez przybyłe
delegacje. W tym roku w uroczystościach udział
wzięli przedstawiciele: Urzędu Gminy Białowieża,
Rady Gminy Białowieża, Białowieskiego Ośrodka
Kultury, Nadleśnictwa Białowieża, Białowieskiego
Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badawczego
Leśnictwa, Technikum Leśnego w Białowieży,
Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu
Warszawskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Białowieży, „Solidarności” Białowieskiego Parku
Narodowego, Domu Dziecka w Białowieży, Straży
Granicznej, Policji oraz Państwowej Straży
Pożarnej.
Po obchodach w Galerii o
BOK wszyscy chętni mogli obejrzeć wystawę pt.
„Legenda o Piastowskiej Matce Królów” z
Muzeum Początków Państwa Polskiego w
Gnieźnie.
Mateusz Gutowski

Jak co roku Białowieża świętowała 11
listopada. Obchody rozpoczęły się mszą w intencji
Ojczyzny w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka
Jezus. Po mszy odbył się przepiękny koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników
Białowieskich.
Następnie uroczystości przeniosły się pod
pomnik Marszałka Piłsudskiego w Parku
Dyrekcyjnym.
Po
odśpiewaniu
hymnu
państwowego i wysłuchaniu okolicznościowego
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Legenda o piastowskiej królowej, która rządziła wikingami
Czy tajemnicza córka Mieszka I i Dobrawy
była jedną z najpotężniejszych kobiet swoich
czasów? Królową trzech krajów? Matką trzech
królów – w tym Knuta Wielkiego, panującego w
Skandynawii i Anglii, jednego z najważniejszych
władców wczesnego średniowiecza? Na te
pytania odpowie kolejna wystawa Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
prezentowana w galerii oBOK Białowieskiego
Ośrodka Kultury
„Legenda o piastowskiej Matce Królów”,
bo taki jest tytuł najnowszej wystawy
gnieźnieńskiego muzeum opowiada o legendarnej
Świętosławie/Sygrydzie-Storradzie, jednej z
najważniejszych kobiet przełomu I i II tysiąclecia.
Jej życie, związane ze Skandynawią, to ciągła
walka kobiety o pozycję w zdominowanym przez
mężczyzn świecie wczesnego średniowiecza. To
historia jak z dobrego hollywoodzkiego filmu – są
w niej: miłość, zdrada, wielka polityka i bitwy, a
przede wszystkim dramatyczne zwroty akcji. Nic
dziwnego, że losy tej postaci stały się inspiracją do

powstania jednej z poczytniejszych polskich
powieści historycznych naszych czasów autorstwa
Elżbiety
Cherezińskiej.
Jednak
czy
Świętosława/Sygryda-Storrada
rzeczywiście
istniała? Czy może jest to późniejsza legenda
powstała wokół historycznie potwierdzonej, ale
nieznanej z imienia córki Mieszka I i Dobrawy?
Wystawa nie jest typową muzealną
ekspozycją z zabytkami. To wystawa mobilna –
składająca się ze ścian materiałowych, na których
prezentowane są różne zagadnienia związane z
tytułową postacią. Ważnym elementem projektu
jest film animowany z elementami LIVE Action
przedstawiający legendę Świętosławy/SygrydyStorrady. W rolę królowej wcieliła się Gosia
Koszkur,
youtuberka,
popularyzatorka
archeologii. W realizacji całości uczestniczyli
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w
Gnieźnie, dzięki którym treść i forma są
dostosowane do gustów i estetyki młodszych
odbiorców.
Galeria oBOK
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X Memoriał im. Rafała Gontara – 22.10.2019 r.
Mija jedenaście lat od tragicznej śmierci
Rafała Gontara, dobrego ucznia, bardzo dobrego
siatkarza, wspaniałego kolegi.
Siatkarska leśna rodzina co roku rozgrywa
turniej piłki siatkowej poświęcony jego pamięci.
W tym roku również w sali Technikum Leśnego
doszło do pasjonujących pojedynków siatkarskich,
które dostarczyły kibicom wielu pozytywnych
wrażeń.

zajęcia ostatniego miejsca forma zespołu może
napawać optymizmem przed najbliższymi
spotkaniami.
Podstawowy skład zespołu:
1. Karol Kwasiński (kapitan)- atakujący
2. Jakub Bruszewski- przyjmujący
3. Maciej Domański- przyjmujący
4. Jan Mackiewicz- rozgrywający
5. Krystian Dutkowski- środkówy bloku
6. Hubert Danowski- środkowy bloku
7. Mateusz Strękowski- libero
Trener: Wojciech Gutowski
Z drużyną intensywnie pracuje liczne grono
pierwszoklasistów: Jakub Dzieża, Jerzy Barejko,
Mikołaj Małmyszko, Karol Konopko, Sebastian
Leonowicz, Kacper Parafinowicz, Filip Świtecki.
Nagrody dla uczestników X Memoriału im.
Rafała Gontara wręczyła Dyrektor TL Białowieża,
Pani Anna Kulbacka. Puchary i medale zostały
ufundowane przez rodzinę Rafała, natomiast
nagrody rzeczowe przez RDLP Białystok, RDLP
Olsztyn oraz TL Białowieża.
Mirosław Waszkiewicz, absolwent naszej
szkoły z lat 70-tych, sprawnie i profesjonalnie
przeprowadził zawody. Oczywiście sędziował
społecznie. Dziękujemy serdecznie wszystkim
uczestnikom oraz sponsorom naszego turnieju.
Wojciech Gutowski

Wyniki poszczególnych spotkań:
RDLP Białystok-TL Białowieża 2:1
RDLP Białystok-Czerwony Dwór 2:1
RDLP Białystok-RDLP Olsztyn 1:2
Czerwony Dwór-RDLP Olsztyn 3:0
TL Białowieża-RDLP Olsztyn 1:2
TL Białowieża-Czerwony Dwór 2:1
Końcowa kolejność zawodów:
1. RDLP Białystok, 2 zwycięsta-1 przegrana
2. RDLP Olsztyn, 2 zwycięstwa-1 przegrana
3. Czerwony Dwór, 1 zwycięstwo-2 przegrane
4. TL Białowieża, 1 zwycięsto-2 przegrane
Nasza szkolna młoda drużyna na tle bardzo
doświadczonych, dojrzało siatkarsko rywali,
wypadła nadspodziewanie dobrze. W każdym
spotkaniu walczyła o zwycięstwo. Po dwóch
przegranych meczach sprawiła nie lada sensację
wygrywając z Czerwonym Dworem, którego
pozbawiła tym samym pierwszego miejsca. Mimo
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Powiatowe Igrzyska w biegach przełajowych
VI oraz kuratoryjny przedmiotowy konkurs z
historii. Uczniowie w biegach startowali w
zależności od kategorii wiekowej. Awanse do
półfinałów
wojewódzkich
uzyskiwało
10
zawodniczek i 11 zawodników z każdego biegu.
Pomimo tak dużych braków troje naszych uczniów
uzyskało awans do półfinałów wojewódzkich,
które odbędą się 27 marca 2020 roku w ZSS
Supraśl. Wszyscy startujący dali z siebie „maksa”,
Filip Bruszewsjki, Maja Dowbysz, Jan Jaganow,
Tomasz Kołodziński, Miłosz Kotlarek, Przemysław
Kotlarek, Jakub Szyłak, ale do największych
szczęśliwców należą: 2 miejsce Angelika
Szpakowic, 8 miejsce Aleksandra Wołosik, 9
miejsce Wojciech Bruszewski.
Na koniec zawodów dokonano uroczystej
dekoracji najlepszych szóstek. Medale wręczali
nauczyciele wf pod kierownictwem Janusza
Ludwiczaka i Romana Sacharczuka - trenera LA
Parkietu Hajnówka i startera zawodów.

Piękna jesienna pogoda przywitała w dniu
22 października 2019r na terenie Nadleśnictwa
Hajnówka około 300 zawodników w ramach
współzawodnictwa
Szkolnego
Związku
Sportowego w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży
Szkolnej. Mistrzostwa powiatu hajnowskiego w
biegach przełajowych rocznika 2009-2005.
Nasza szkoła przystąpiła do zawodów beż
kilku ubiegłorocznych finalistów i finalistek.
Powodem dużej absencji była zaplanowana dużo
wcześniej w tym okresie klasowa wycieczka klasy

Opracował: Jarosław Kutikow
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Siatkarze SP i UKS „Grali dla Papieża”
zajmując I miejsce w turnieju. Serdeczne
podziękowania przekazujemy paniom Dorocie
Liguz i Ewie Michalskiej. W trakcie turnieju
tradycyjnie przygotowano poczęstunek w postaci
„bogatych” kanapek oraz pysznego ciasta i
gorącej herbatki, które po zwycięstwie smakowały
wyśmienicie.
SP BIAŁOWIEŻA I – Wojciech Bruszewski, Kamil
Glencner, Szymon Jabłoński, Mateusz Kruk,
Michał Lickiewicz, Jakub Ptaszyński.
UKS BIAŁOWIEŻA II – Maksymilian Czeremczuk,
Michał Glencner, Oliwier Pasyńczuk, Szpakowicz
Mateusz, Jakub Szyłak, Igor Tyczyno, Gabriel
Wołkowycki.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Białowieża I
2. SP Dziadkowice I
3. UKS Białowieża II
4. SP Dziadkowice II
Dekoracji oraz wręczenia pamiątkowych
medali i pucharów dokonał wójt gminy
Dziadkowice Antoni Brzeziński oraz dyrektor
szkoły podstawowej mgr Robert Zalewski.
Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju
otrzymał zawodnik SP Białowieża I Kamil
Glencner.

Chłopcy szkoły podstawowej w Białowieży
oraz UKS Olimpijczyk Białowieża wzięli udział w
cyklicznym
turnieju
piłki
siatkowej
w
Dziadkowicach „Gramy dla Papieża". W turnieju
wystartowały dwie drużyny chłopców z
Białowieży oraz dwie drużyny z Dziadkowic. Nie
dojechał niestety zespół z Kleszczel.
Pierwsze mecze zespoły rozegrały
pomiędzy sobą. SP Dziadkowice I pokonały SP
Dziadkowice II, a SP Białowieża I wygrała z UKS
Białowieża II. Kolejne mecze przyniosły już
ogromne emocje. Przy świetnym dopingu
publiczności gospodarzy SP Białowieża I pokonała
SP Dziadkowice II 2:0, SP Dziadkowice I
minimalnie - po bardzo zaciętym i wyczerpującym
meczu - wygrały z UKS Białowieżą II - 2:0. W
decydujących meczach o miejsce III UKS
Białowieża II – pokonał 2:0 SP Dziadkowice II, a SP
Białowieża I wygrała 2:0 z SP Dziadkowice I,

Opiekunowie: Jarosław Kutikow,
Piotr Leoniuk.
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Siatkarki „Grały dla Papieża”
Dziewczęta szkoły podstawowej w
Białowieży rozpoczęły przygotowania do
kolejnego sezonu od wyjazdu na cykliczny turniej
siatkarski w Dziadkowicach „Gramy dla Papieża".
W pierwszym meczu szóstoklasistki wzmocnione
jedną uczennica klasy ósmej i jedna siódmej nie
dały
rady
atomowo
zagrywającym
ósmoklasistkom z Kleszczel. Różnica wieku zrobiła
swoje – dziewczęta przegrały 3:0, ale dała solidne
przygotowanie przed następnym meczem z
gospodyniami z Dziadkowic. Nasze zawodniczki
przystąpiły do meczu bez kompleksów, obejmując
kilkupunktowe prowadzenie 5:1 od początku
meczu, które utrzymywały do momentu wejścia
na zagrywkę kapitan z Dziadkowic. Niestety w
samej końcówce to właśnie brak doświadczenia i
potężna zagrywka nie pozwoliły objąć
prowadzenia w pierwszym secie. Znakomity
początek drugiej partii oraz ponowne wysokie
prowadzenie dała bardzo dobra gra w obronie i
przyjęciu. W drugiej partii nasze dziewczęta grały
jeszcze lepiej, ale zeszły pokonane 27:25. Niestety
powtórzył się scenariusz z pierwszego seta i
wobec znakomitej zagrywki w końcówce seta
kapitan z Dziadkowic nasze dziewczęta
przegrywały już 2:0. Na trzecią partię wyszły
pozostałe dziewczęta, które do tej pory mało grały
na boisku. Zanotowały dobry występ, ale nie dał
rady przeciwniczkom i ostatecznie przegrały
trzecią partię i cały mecz 3:0. W meczu o I miejsce

gospodynie uległy SP Kleszczele 3:0. W trakcie
turnieju tradycyjnie przygotowano poczęstunek w
postaci „bogatych” kanapek oraz pysznego ciasta
i gorącej herbatki, które po wysiłki smakowały
jeszcze lepiej.
Był to dobry, choć przegrany, turniej
naszych siatkarek i kolejne przetarcie przed
rozgrywkami w szkolnej rywalizacji w powiecie i
województwie.
Kolejność końcowa:
5. SP Kleszczele
6. SP Dziadkowice
7. SP Białowieża
SP Białowieża – Katarzyna Bajko,
Magdalena Chilecka, Natalia Kaczanowska,
Oliwia Krasowska, Olga Morawska, Julia
Ozougwu, Julia Sieńczuk, Angelika Szpakowicz,
Oliwia Topolewska, Maria Wołosik.
Pamiątkowe medale wręczyli wójt gminy
Dziadkowice Antoni Brzeziński oraz dyrektor
szkoły podstawowej mgr Robert Zalewski.
Dziękujemy za zaproszenie i organizację
paniom Dorocie Liguz i Ewie Michalskiej, gdyż po
raz kolejny uczestniczyliśmy we wspaniale
przygotowanym turnieju.
Opiekun: Jarosław Kutikow
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Dzień Seniora - podziękowania
Dzięki nieocenionej pomocy właścicieli,
Państwa Joanny i Marka Czarny, kolejny raz
uroczystość Dzień Seniora odbyła się w HOTELU
BIAŁOWIESKI.
Pani Kierownik, Annie Krajewskiej, i
personelowi jesteśmy bardzo wdzięczni za
przygotowanie super imprezy, smaczne posiłki i
profesjonalną obsługę.
Serdeczne podziękowania kieruję do władz
Gminy: Pana Wójta Alberta Litwinowicza i Pana

Dyrektora BOK Marka Zubryckiego za wsparcie w
działalności Koła Seniorów i codziennym życiu nas
ludzi starszych. To bardzo ważne, że możemy
liczyć na nasze władze.
Prawdziwą ucztę duchową przygotował
nam zespół RUCZAJOK. Bardzo dziękujemy za
wspaniały koncert.
Przewodnicząca Koła Seniorów
Irena Bajko

Kabareton
uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej
prezentują skecze kabaretowe, samodzielnie
przygotowane przez młodzież. W tym roku
dołączyli również uczniowie klasy VII szkoły
podstawowej.
Celem
Kabaretonu
jest
promowanie młodzieży utalentowanej aktorsko,
rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, a
także integrowanie środowiska szkolnego.

5.11.2019 r.
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
odbył
się
KABARETON, czyli
cykliczna impreza,
podczas
której
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Na Kabaretonie zobaczyliśmy scenkę w
szkole, dwie scenki w samolocie, Wandzię w
towarzystwie królów i policjanta oraz Krystynę,
która powróciła w wielkim stylu. Uczniowie
fenomenalnie wcielili się w swoje role. Wszystkie
występy rozbawiły naszą szkolną publiczność, a

także gości z Białorusi. Aktorzy dostarczyli nam
mnóstwo pozytywnej energii, wywołali uśmiechy
na twarzach, a nawet rozbawili niektórych do
łez
Anna Dulko

Jesienna poezja
Jesień
Jesień – królowo urodzaju!
Jeszcze nie uciekaj!
Cała błyszczysz w kolorach
Obłożona liśćmi dookoła.
Płaszcz jesienny zakładasz
I w parku władasz.
Liść ostatni zlatuje
na Twe szaty, nad głową króluje.
Żal, że odchodzisz!
Nic nie poradzisz.
Zimno i chłodno.
Babie lato przed Toba kroczy,
Zagląda Ci w oczy.
Zima wkrótce!
Koń parsknie z kopyta!
Kulig wymarzony do puszczy zawita!

przy tym głośno mi śpiewają.
A król puszczy nie próżnuje,
patrzy na mnie jak maluję.
Tylko wrona rozpatrzona –
Zasmucona krzyczy! kracze!
lamentuje, moją pracę obgaduje
i przeszkadza mi w robocie.
Ale obraz ukończony,
kolorowy, oprawiony.
Można go podziwiać,
A dla malarza ukłony posyłać.
Jesień we dwoje
Jak cudownie być we dwoje!
W parku.
Kasztan leci nam na głowy,
Wiatr powieje!
Liście lecą jak motyle,
Chmury kłębią się na niebie
Słońce gaśnie!
i ucieka za horyzont.
A my w sobie zakochani!
Alejkami podążamy,
Mocno za ręce się trzymamy.
Krople deszczu w nosie mamy.
Lepiej marzyć o miłości?
Jak uważasz mój kochany?
Dobre w życiu mamy plany?
Miłość trzeba pielęgnować
I innemu nie darować.
Mieć przy sobie kochanego,
przyjaciela jedynego,
do miłości gotowego!

Portret Twój
Puszczo moja Ty kochana!
Wierszem będziesz malowana!
Progi Twoje pomaluję, bo zieleni nie brakuje.
Słońce wpuszczę Ci kochana
do portretu jako rama.
Błękit nieba nad drzewami
Niebieskimi kolorami.
Drzewa dla mnie salutują,
Podziwiają jak maluję.
Raj zielony już maluje,
w obraz święty zapakuję.
Tylko pędzla mi brakuje,
By w całości Cię malować.
Ale nie ma, co żałować
I tak jesteś piękna i bogata,
Urodzajna w końcu lata.
Ptaszki z lasu przyfruwają,
moją pracę podziwiają,

Helena Dulko
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II Manewry Ratownicze Młodzieży Szkolnej
drużyn dwuosobowych). Na początku były
warsztaty na temat zasad zachowania się w
sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej
pomocy, które zakończyły się konkursem. I
miejsce w grupie starszej młodzieży zajęły z naszej
szkoły Maria Marczuk i Marta Chilecka, natomiast
II miejsce Angelika Szpakowicz i Kamil Glencner.
Uczniowie otrzymali nagrody, a wszyscy
uczestnicy drobne upominki. Po konkursie można
było zapoznać się ze sprzętem strażackim, który
prezentowali ze stoickim spokojem strażacy z
Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie
udaliśmy się na ognisko, które odbyło się na
terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Z poczęstunku
skorzystali również sportowcy z naszej szkoły,
którzy tego samego dnia byli na zawodach w
Hajnówce:)
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za
możliwość wzięcia udziału w II Manewrach
Ratowniczych Młodzieży Szkolnej
Anna Dulko

26.09.2019 r. odbyły się w siedzibie
Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce II
MANEWRY RATOWNICZE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
w ramach projektu „Każdy może zostać
ratownikiem” zorganizowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Hajnówce, Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwo
Hajnówka. Naszą szkołę reprezentowało dziesięć
osób z klas VII-VIII szkoły podstawowej (pięć
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Wieczorek białoruski
12 listopada w Białowieskim Ośrodku
Kultury odbył się wieczorek białoruski, którego
gościem specjalnym był reżyser Mikołaj
Wawrzeniuk z filmem "Koncert życia". Podczas
wieczorku wystąpiła młodsza grupa zespołu
"Suniczki".
---------------------------------Spotkania z cyklu "Wieczorki białoruskie" w 2019

roku organizowane są przez Białowieski Ośrodek
Kultury w Partnerstwie z Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Białowieży w ramach realizacji
projektu "Wieczorki białoruskie w Białowieży" z
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz ze środków własnych
Białowieskiego Ośrodka Kultury.

Wystawa malarstwa Włodzimierza Michała Wasiluka
W miesiącu listopadzie mają Państwo
możliwość obejrzenia w galerii oBOK prac
Włodzimierza
Wasiluka,
a
dokładnie
Włodzimierza Michała Wasiluka, bo swoje prace
podpisuje dwoma imionami, by w ten sposób
odróżnić się od innego znanego i uznanego już
malarza z Zamościa - Włodzimierza Wasiluka.
Nasz Włodzimierz Wasiluk urodził się i
mieszka w Hajnówce. Z wykształcenia jest

ekonomistą. Ukończył Szkołę Główną Handlową w
Warszawie na wydziale ekonomiki produkcji.
Posiada tytuł magistra ze specjalnością
ekonomika i organizacja przemysłu. Natomiast z
powołania jest artystą.
Jest samorodnym talentem, gdyż, jak sam
twierdzi, talent do malowania otrzymał w darze
od Boga. Już jako dziecko wykazywał się dużymi
zdolnościami w tym kierunku, ale nigdy nie uczył
13

się rysunku. Jest malarzem amatorem i maluje
tylko wtedy, kiedy mam ku temu możliwości, a
niestety życie nie zawsze takie możliwości
stwarza.
Jest to więc dopiero pierwsza w życiu
wystawa pana Włodzimierza. Na wystawie
tematyka jest różnorodna, bo autor maluje
wszystko, co towarzyszy mu w życiu. Nie ogranicza
się do jakiegoś wybranego tematu, nie popada

więc w skrajności, tylko prezentuje pełną paletę i
złożoność swego życia. Jest więc obecna w jego
twórczości duchowość i cielesność. Jako malarz
nie jest specjalnie formalistą, czyli nie skupia się za
bardzo na formie, tylko raczej na treści obrazu.
Sam autor określa siebie jako malarza
„treściowca”.
Galeria oBOK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach prosimy o wysyłanie wiadomości na adres:
mgutowski@ug.bialowieza.pl.
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem 85 68 12 487 wew. 48.
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BOK zaprasza

W 2019 roku Białowieski Ośrodek Kultury realizuje w partnerstwie z Towarzystwem
Przyjaciół Białowieży projekt pod nazwą „Jubileusz 10-lecia zespołu Ruczajok z Białowieży”.
BOK na ten cel otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie
9750,00 zł, natomiast TPB pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w kwocie 5000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie zarejestrowany
materiał z repertuarem zespołu, zostanie wydana druga płyta zespołu, zostaną uszyte nowe
stroje dla członków zespołu oraz 23 listopada 2019 roku w sali kinowej BOK o godzinie
14:00 odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia, na który w tym momencie
serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków zespołu.
Kierownik Zespołu Ruczajok
Marek Zubrycki
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