Nabór wniosków

Białowiescy radni chcą zmian
Moje życie w Rosji

Blisko tysiąc widzów

Wernisaż wystawy
Małgorzaty Bujnickiej
Ulica krokodyli

Technikum Leśne w finale

Temat numeru: Kajakiem przez park nie popłyniesz
Gmina Białowieża, aby zapewnić nowe atrakcje turystom, chciała zorganizować spływy kajakowe rzeką Narewka. Nie chce ich jednak Białowieski Park Narodowy. Wójt gminy Białowieża już w listopadzie 2012 roku zwrócił się do parku z prośbą o wytyczenie takie szlaku,
prowadzącego do miejscowości Narewka. Miałby na nim obowiązywać takie same zasady
jak przy wejściu do Obszaru Ochrony Ścisłej, czyli obowiązkowy przewodnik i ograniczona
liczba korzystających. Według samorządu taka trasa podniosłaby atrakcyjność turystyczną
Białowieskiego Parku Narodowego oraz upowszechniłaby nową wiedzę na jego temat.

Więcej przeczytają Państwo na stronie 6.

Drodzy Czytelnicy,

G ównym tematem tego wydania G osu Bia owie y s sp ywy kajakowe
rzek Narewka. A w a ciwie ich brak, poniewa mimo pró b białowieskiego urzędu gminy, mo liwo ci ich organizacji nie widz w adze Białowieskiego Parku Narodowego. Có doszli my do nowego odkrycia- równie kajaki szkodz przyrodzie.
Zastanawia mnie kiedy zaczn jej szkodzi równie piesze i rowerowe wycieczki.
Nie, nie moi drodzy czytelnicy. Wcale nie próbuje artowa . Skoro wielkim zagroeniem mog by bryczki (o czym te mo na przeczyta w tym wydaniu naszego
czasopisma), to czemu nie pieszy spacer? Wszystko zale y tylko od pomys owo ci.
Pozostaje jeszcze aspekt ekonomiczny. Rzeczone sp ywy mia by si odbywa poza
okresem l gowym ptaków, czyli w okresach kiedy odwiedzaj cych Bia owie turystów jest du o mniej. Stworzy oby to mo liwo powstania nowej atrakcji, która
przyci gn aby poza bardziej obleganymi okresami. A dzi ki temu nasi lokalni
przedsi biorcy i agrotury ci najzwyczajniej w wiecie zwi kszyliby swoje obroty.
Mówi c pro ciej- wi cej by zarobili. Skoro od kilkunastu lat s yszymy, e Bia owie a ma bazowa turystyce, to czemu nie stworzy nowych mo liwo ci rozwoju?
W szczególno ci, e kajak nie jest g o n motorówk , tylko urz dzeniem nap dzanym si mi ni. A wi c adnych spalin i adnego ha asu. Mam nadziej , e ta sprawa nie sko czy si jedynie na wymianie pism pomi dzy samorz dem a parkiem, bo
tr ci i to do mocno, najzwyklejszym absurdem.
Ale eby nie by o tylko o smutnych wie ciach- ogromnym sukcesem mog
si pochwali uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży, którzy po wielu latach
przerwy awansowali do fina u licealiady lekkoatletycznej naszego województwa.
B d tam jedynym reprezentantem powiatu hajnowskiego. Gratulujemy serdecznie!
Z powa aniem
Mateusz Gutowski

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białowieży oferuje:
- Wypoczynek grup zorganizowanych w okresie
ferii zimowych 27.01 – 9.02.2014 r. Koszt
dobowy pobytu 40 z od osoby. W cen wliczone
s 3 posi ki + nocleg.
- Wynajem sali multimedialnej: 50 z /godzin .
- Wynaj cie sali gimnastycznej: 200 z /godzin .
- Oferujemy równie catering na ka d okazj ,
obiady domowe, przek ski, serwisy kawowe.
U nas zawsze tanio i smacznie.
Zapraszamy do skorzystania z naszych
propozycji. Wi cej informacji znajd Pa stwo
na
stronie
internetowej:
zspbialowieza.superszkolna.pl

Informacja o naborze wniosków
Przy Białowieskim Parku Narodowym
funkcjonuje Centrum Wdrażania Projektów, które zajmuje się tworzeniem
i realizacją wieloletnich programów
dla rozwoju Puszczy i dla jej mieszkańców. Zadaniem Centrum jest określenie konkretnych potrzeb mieszkańców
i instytucji, na tej podstawie wspieranie projektów i pomoc w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

C

WP prowadzi doradztwo dla
przedsi biorców, osób zamierzaj cych
rozpocz dzia alno gospodarcz i rolników w zakresie wsparcia z programu
Mikrodotacji Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000” im. M. Rataja.
Komisja
Kwalifikacyjna
11
pa dziernika br. og osi a list wnioskodawców z najwy sza liczb punktów -

dost pna na stronie http://cwpbialowieza.pl/mikrodotacje/. W ramach dzia ania
CWP przy BPN, zaplanowano jeszcze
dwie rundy aplikacyjne w przysz ym roku.
W listopadzie br. Fundacja Na
Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie
2000” og osi kolejny konkurs. Tym razem ze wsparcia w wysoko ci do 7.500
z b d mog y skorzysta organizacje pozarz dowe np. fundacje, stowarzyszenia.
Informacja o konkursie oraz wymagane
dokumenty b d dost pne na stronie
CWP.
Aktualnie Centrum Wdra ania
Projektów zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem 40.000 z na rozpocz cie
w asnej
dzia alno ci
gospodarczej. Doradcy Centrum pomagaj bezp atnie w przygotowaniu wnio-

sków oraz biznes planów. Do ko ca
pa dziernika trwa nabór wniosków.
Szczegó owych informacji udzielaj
pracownicy Centrum. Dokumentacja
konkursowa znajduje si na stronie
http://cwpbialowieza.pl/komunikaty/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/
Zach cam do skorzystania z doradztwa w Centrum Wdra ania Projektów:
Park Pa acowy 11,17-230 Bia owie a,
pokój 115
(w pokojach go cinnych BPN)
tel./fax 85 655 24 1, www.cwpbialowieza.pl, e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

•

Anetta Andrzejuk

Gmina Białowieża w ramach realizacji projektu
„Polowanie króla Jagiełły- festyn produktów regionalnych”
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
ZAPRASZA DO PRZESYŁANIA PRZEPISÓW
na regionalne potrawy ( np.: pierogi, dania z grzybów itp.)
z opisem miejsc ( reklam swojej karczmy, domu ) gdzie
mo na je spróbowa
oraz
INFROMACAJI O REGIONALNYCH WYROBACH
(rze ba, miód itp.)
W ramach w/w projektu w listopadzie 2013 planujemy wyda broszur pt:
„Bia owieskie Kulinaria” z opisami regionalnych wyrobów.
Wszystkich ch tnych zapraszamy do przesy ania ofert ( tekst i 2-3 zdj cia potrawy,
wyboru)
Do 8 listopada 2013 na adres: unia2@ug.bialowieza.pl

PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH

Białowiescy radni chcą zmian
bryczek po terenie parku.
Dalej przeczytamy o zbyt ma ej
ilo ci pu apek feromonowych s u cych
do monitorowania populacji kornika drukarza, konieczno ci bardziej zdecydowanych dzia a w pomocy mieszka com
Bia owie y w pozyskaniu rodków finansowych na przebudow istniej cych systemów
grzewczych
na
bardziej
przyjazne rodowisku czy zezwoleniu na
organizacje sp ywów kajaków rzek Narewka na odcinku Bia owie a-Narewka.
- To bardzo wa na dla nas sprawa – mówi W odzimierz Wo kowycki. – Bia owie a ma ograniczon liczb atrakcji
turystycznych, wi c niewykorzystanie
Narewki do sp ywów jest marnowaniem
naszego potencja u. Przyk ady Czarnej
Ha czy czy Rospudy s dowodem, e
mo na takie dzia ania podejmowa , bez
szkody dla przyrody.
W adze gminy obawiaj si równie ustanowienia korytarzy ekologicznych.
- Tereny zalesione i wolne od zabudowy

zajmuj , a 95 procent powierzchni naszej gminy – podkre la przewodnicz cy.
– Tworzenie korytarzy nie ma wi c adnego merytorycznego uzasadnienia
Chyba, e takie dzia anie ma s u y wyeliminowaniu terenów pod zabudow
i tak bardzo ograniczonych w naszej
miejscowo ci.
Na koniec wójt i radni apeluj
o nie wchodzenie dyrekcji parku
w kompetencje organów w adzy samorz dowej, gdy odbiera to lokalnej spoeczno ci prawo do decydowania
o sprawach jej dotycz cych. Wed ug samorz dowców wiele zapisów pojawia
si przy okazji tworzenia dokumentów
dotycz cych ochrony parku, a powinny
by procedowane w trybie ustaw samorz dowych.
Teraz pozostaje czeka na decyzje ministerstwa rodowiska. Do sprawy
wrócimy.

Europy na niwie wymiany doświadczeń
w systemie edukacji, motywowania
uczniów do porozumiewania się w języku obcym (języku
angielskim), uczenie
tolerancji wobec innych nacji, nawiązywanie kontaktów i
przyjaźni Tegoroczna edycja pod hasłem „ Korzenie i
skrzydła” dotyczy
trzech wymiarów –
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miejscowości, w
której mieszkam.
Dzi ki realizacji projektu uczniowie nie tylko nabior
Comenius
og ady i swobody w komunikowaniu si
w j zyku angielskim, ale te b d mieli
Już po raz drugi w Gimnazjum w Bia- okazj si gn do korzeni i historii Bia ołowieży ruszył projekt „Comenius”, wie y, dostrzec jej obecne pi kno i zastamający na celu nawiązywanie współ- nowi si nad jej przysz o ci . Podczas
pracy z partnerskimi szkołami z całej

spotka z m odzie
z innych szkó
(Turcja, Bu garia, Niemcy, Cypr) b d
poznawa kultur , religi , zwyczaje, a
zw aszcza histori innych narodowo ci
w ich lokalnych rodowiskach.
Dlatego w dniach 26- 30 wrzenia 2013r. nauczyciele naszej szko y (p.
Mariola Glencner – koordynator projektu i p. Barbara Leoniuk), pracuj cy przy
projekcie, wyjechali do gimnazjum w
Schwabach w Niemczech. By a to wizyta robocza, podczas której opracowano
plan pracy na najbli sze dwa lata realizacji projektu, zaproponowano terminy
kolejnych wizyt, w których wezm
udzia uczniowie, ustalono produkty
ko cowe ka dego z etapów pracy nad
projektem, które nale y wypracowa .
Kolejna wizyta odb dzie si w
maju 2014 w miejscowo ci Aydin ,Turcja. Podczas wizyty uczniowie ka dej
szko y zaprezentuj najciekawszy okres
w historii danej miejscowo ci.

Zbliża się termin ustanowienia zadań
ochronnych dla Białowieskiego Parku
Narodowego na 2014 rok. Opinie w tej
sprawie może wyrazić również białowieski samorząd.

S

korzystali my z takiej mo liwo ci – komentuje W odzimierz Wo kowycki, przewodnicz cy rady gminy
Bia owie a. – Do przes anego nam opracowania mam szereg wa nych zastrzee .
W pi mie od samorz du mo emy przeczyta m.in. e dzia ania parku w znacz si
do
cy sposób przyczyniaj
rozprzestrzeniania obcych gatunków, poprzez coroczny skup siana z ca ego województwa, s u cego do dokarmiania
ubrów w okresie zimowym.
- Ta uwaga pojawia si dlatego, i
w przygotowanym planie w ogóle tego
tematu si nie podnosi – t umaczy przewodnicz cy. – A jako wi ksze zagro enie co do przenoszenia obcych
gatunków podaje si ruch miejscowych

•

Mateusz Gutowski

•

Barbara Leoniuk, Mariola Glencner

Drodzy Czytelnicy,
Poni ej przedstawiamy wspomnienia Eugeniusza Supersona (ur.1956r.), przedstawiciela rodziny, która od kilku pokole zwi zana jest z Bia owie , obejmuj okres jego pobytu w_Rosji od 1976 do 2005r. Jako 20 letni ch opiec wyjecha na studia techniczne do Moskwy i na d ugie lata swoje ycie zwi za z Pó nocnym Kaukazem. W 1981r. za o y tam organizacj polonijn ,
której by d ugoletnim prezesem. By delegatem I i II Zjazdu Polonii wiata, zast pc prezesa Kongresu Polaków w Rosji. Za
dzia alno spo eczn zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi.

•

M.G

Moje życie w Rosji
Mineralne Wody

Cz. XII Kryzys
Wyjazdy do Polski

M

ieszka cy Wód Mineralnych , eby wy y w czasach kryzysu
ekonomicznego wzi li si za handel. Polacy ju do nas nie przyje d ali, wi c
my zacz li my je dzi do Polski. By y
formowane specjalne poci gi do Warszawy. Ka da firma z trudem zdobywa a wagon dla siebie. Ja jako Polak zosta em
wys any do Siedlec (gdy zna em tam lu-

dzi), eby podpisa umow naprzyjmowanie grup turystycznych. Podj si
tego Stasiek Radzikowski, jako jednoosobowa firma turystyczna. Rezerwowa
nam tani hotel w Siedlacach, wozi na bazar voucher na przyjazd grupy do Polski.
Wyjazdy robi y si tak popularne, e podpisali my jeszcze kilka umów w Warszawie na takie same us ugi.
Takie wycieczki to by a bardzo
ci ka praca. Codzienne targanie na bazar towaru. Ca y dzie stania. Wieczorne
powroty do hotelu. Zarobki ma e. Jednak zarobione dolary by y wielkim kapi-

ta em,
gdy
w
Rosji
miesi cznie zarabiali my jedynie 12 USD. Takie by y
proporcje.
Horror zaczyna si
w drodze powrotnej. Do Brzecia trzeba by o dojecha pociagiem. Przy wsiadaniu by y
bardzo wielkie t umy. Do
przedzia ów wci gano ludzi
przez okna. Baga e równie .
W tym cisku zdarza o si , e
to przest pcy wcze niej wchodzili do wagonu. Na dworcu
otwierali okna i prosili o podawanie baga u. Ludzie widz c tak okazj , ch tnie go
podawali, a potem sami byli
wci gani przez okno. Wtedy
zaczyna o si szukanie bagau. Cz
ju dawno znikn a,
bo ci „dobrzy” ludzie” przerzucali go na drug stron .
Tam czekali ich pomocnicy.
B d c kilka razy z grup Rosjan w Warszawie staraem si pokaza im chocia by
Stare Miasto. Prawdziwy zachwyt pojawia si jednak kiedy moglimy i
na kolacj do McDonalda.
W Rosji wtedy jeszcze ich nie by o.
Najbardziej lubili my je dzi
do pobliskiego Pu tuska. By tam du y
rynek, policja nas nie zaczepia a i nie
by o bandytów, którzy zbierali haracz.
Pó niej, b d c go ciem Domu Polonii
w tym mie cie, przypomina em sobie
swoj „burzliw ” przesz o .

•

Ciag dalszy w następnym numerze.

Eugeniusz Superson

Kajakiem przez park nie popłyniesz
BPN mówi nie
Gmina Białowieża, aby zapewnić nowe atrakcje turystom, chciała zorganizować spływy kajakowe rzeką
Narewka. Nie chce ich jednak Białowieski Park Narodowy.

W

ójt gminy Bia owie a ju
w listopadzie 2012 roku zwróci si do
parku z pro b o wytyczenie takie szlaku, prowadz cego do miejscowo ci Narewka. Mia by na nim obowi zywa
takie same zasady jak przy wej ciu do
Obszaru Ochrony cis ej, czyli obowi zkowy przewodnik i ograniczona liczba
korzystaj cych. Wed ug samorz du taka
trasa podnios aby atrakcyjno turystyczn Bia owieskiego Parku Narodowego
oraz upowszechni aby now wiedz na
jego temat.
W adze parku nie odnios y si
przychylnie do tego pomys u. W odpowiedzi dyrektor Miros aw Stepaniuk powo uje si m.in. na okres l gowy
ptaków, niski poziom wody, du ilo
zalegaj cych martwych drzew oraz na

to, e jednym z warunków odzyskania
przez park dyplomu Rady Europy jest
niedopuszczenie do sp ywów kajakowych na rzekach Narewka i Hwo na
w granicach parku.
Z takim stanowiskiem nie zgadzaj si bia owiescy radni.
- To b dna decyzja, zupe nie dla mnie
niezrozumia a – mówi Ignacy Glad – takie stawianie sprawy szkodzi rozwojowi
turystyki i na terenie parku, i na terenie
ca ej gminy. Trudno mi uwierzy , e
sp ywy kajakowe mo na traktowa jako
szkodliw dla przyrody form wypoczynku. To zupe ny nonsens.
O wp yw na przyrod postanowili my zapyta naukowca.
- Jako mi o nik kajaków ch tnie bym Narewk pop ywa i to nie tylko w obr bie
Polany Bia owieskiej – komentuje doktor Karol Zub, z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk –
Przygotowanie takiego szlaku wymaga oby oczywi cie du ego nak adu pracy,
cho by usuni cia z koryta rzeki mar-

twych drzew. Wa ne, eby nie robi tam
autostrady i usun tylko te drzewa, które faktycznie przeszkadzaj w p ywaniu.
Oczywi cie przy dobrej organizacji
i okresowych ograniczeniach na przyk ad podczas okresu l gowego ptaków,
podobnie jak w Biebrza skim Parku Narodowym, by aby to spora atrakcja. Podoba mi si pomys , eby by y to ma e
grupy z przewodnikiem. Takie wyprawy
daj mo liwo zobaczenia du o wi cej
ni podczas pieszej wycieczki przy minimalnej ingerencji w przyrod . Sam
mia em wiele wspania ych obserwacji
zwierz t w a nie z kajaka. My l , e
przy zachowaniu wszelkich zasad
i ogranicze takie wycieczki przynosz
mniej szkody ni wchodzenie czy wjazd
samochodem. Zwierz ta traktuj ludzi
na kajakach podobnie jak w samochodzie i s mniej p ochliwe- podsumowuje.

•

Mateusz Gutowski

Urząd Gminy w Białowieży, Białowieski Ośrodek
Kultury, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży
oraz Technikum Leśne im. Leśników Polskich
zapraszają serdecznie na obchody:
NARDODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
- 7 listopad, godzina 17.00, sala kina „ ubr”- Akademia.
- 11 listopada, godz. 12.00, uroczysto ci rocznicowe pod
pomnikiem marsza ka Józefa Pi sudskiego, z o enie
wie ców przez przedstawicieli w adz samorz dowym oraz
bia owieskich zak adów pracy, koncert
Chóru Le ników Bia owieskich.
Zapraszamy

4. FESTIWAL FILMÓW MŁODEGO WIDZA WĘDRUJĄCE ALE KINO

Blisko tysiąc widzów
W czwartej edycji Festiwalu Filmów
Młodego Widza Wędrujące Ale Kino
w Białowieży i Teremiskach dziecięce
jury złożone z uczniów klas IV-VI
szkoły w Białowieży przyznało nagrodę Wędrujących Koziołeczków szwedzkiemu filmowi „Lodowy smok”.
Dzieci doceniły film za poruszanie ważnych dla dzieci w wieku bohatera (11latów) problemów i atrakcyjną formę.
Festiwal odbył się w dniach 3-5 października, zbiegając się niemal z 85
rocznicą urodzin wielkiego nieżyjącego białowieskiego reżysera i animatora filmowego Piotra Szpakowicza,
twórcy m.in. "Dziwnych przygód Koziołka Matołka".

W

alizkow wersj mi dzynarodowego festiwalu filmów dla dzieci,
któr od ponad 40 lat prowadzi w Poznaniu Centrum Sztuki Dziecka, Fundacja
Edukacyjna Jacka Kuronia we wspó pracy z Bia owieskim O rodkiem Kultury
organizujemy ju po raz czwarty i cieszy
si ona co raz wi kszym zainteresowaniem. W tym roku by y przedszkola, które zg asza y swój udzia w festiwalu
jeszcze przed og oszeniem jego tegorocznej daty. Co ciekawe przedszkolaków,
a w zasadzie wychowawców przedszkolnych zg asza si najwi cej. W tym roku
na projekcj skierowan do najm odszych przyjecha o wi cej grup ni si zapisa o, wiele dzieci musia o wi c
siedzie po dwoje na fotelu. W sumie
w czasie festiwalu filmy obejrza o blisko
1000 m odych widzów z Bia owie y
i Hajnówki: przedszkolaków, uczniów
szko y podstawowej i gimnazjum, a na
sensie w Teremiskach byli równie doroli.
Prezentowane filmy to wybór
z najciekawszych filmów prezentowanych w grudniu na mi dzynarodowej
wersji festiwalu w Poznaniu – filmy
z ostatnich dwóch lat, z ca ego wiata, fabularne, animacje, krótkie metra e.
Przedszkolaki obejrza y seri krótkich
animacji dzieci cego kina europejskiego
i japo skiego z ostatnich dwóch lat. Mi dzy innymi aplauzem wita y polskiego
"Zaj czka Parauszka" i za miewa y si

na szwajcarskiej historyjce o ptaszku i liciu, który ratowa go przed liskiem
("Ptaszek i li "), a w ciszy ogl da y niemieck "Symfoni straszyde ". M odszej szkolnej widowni najbardziej
podoba si holenderski film „Alfie ma y
wilko ak” (nagroda publiczno ci), który
za pomoc historii ch opca, który w siódme urodziny dowiaduje si , e jest wilkoakiem, opowiada o inno ci, l ku przed
odrzuceniem i potrzebie akceptacji oraz
nagrodzony przez jury „Lodowy smok”.
Jury atwo jednak decyzji nie podj o,
przez dwa dni pi tka bia owieskich dzieci zmaga a si z wyborem filmu. Z wygranym
rywalizowa
hiszpa sko-meksyka o-kolumbijski film
„Marzenie Ivana” o przyja ni, sportowej
postawie i pierwszej mi o ci. Co ciekawe jury jednog o nie odrzuci o ciekawy
film „Igor i podró urawi” - jednak nie
z powodu s abej fabu y czy obcych im
problemów, ale z powodów przyrodniczych. Dzieci bia owieskich fotografów
przyrody, przyrodników i le ników uznay przedstawiony tam w tek ycia urawi za nieautentyczny i naci gany, co
przes dzi o o odrzuceniu filmu bez dalszej dyskusji. Gimnazjali ci z kolei oklaskami po parominutowej ciszy po
projekcji nagrodzili film „ mier superbohatera” - histori miertelnie chorego
nastolatka, który funkcjonuje w dwóch
wiatach - próbuje mimo wyroku mierci y pe ni ycia a swoje l ki prze ywa w rysowanym przez siebie komiksie,
który w czasie napadów paniki osaczaj
jego wiadomo .
Dodatkowy seans, poza odbywaj cymi si pokazami dla grup szkolnych
w Kinie ubr, mia miejsce w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach,
gdzie pokazano retrospektywny polski
film „ owca. Ostanie starcie”. Film powsta w odleg ej z punktu widzenia m odych widzów przesz o ci (1993 rok), ale
historia Janika, który graj c w komputerow gr uruchamia bli niacz rozgrywk w realnym yciu podzia a a na
m odych widzów jak wspó czesny film
akcji.
W czasie trwania festiwalu odbywa y si te warsztaty animacji filmowej

dla dzieci z Bia owie y i Hajnówki, które prowadzi y Agnieszka Waszczeniuk
i Ma gorzata Wojtkowiak, instruktorki
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Technik , jak zaproponowa y do
pracy dzieciom by a animacja w technice piksilacji na wielkim planie, która
umo liwia animowanie ludzi oraz duych i ma ych przedmiotów na planie
zdj ciowym umiejscowionym na pod odze. Tematem nad jakim pracowa y
dzieci by y dyscypliny sportowe. Animowane by y wi c zarówno ogromny
trzyoosobowy rower i ka, po której on
jecha , jak i p ywacy wraz z ca ym otaczaj cym ich podwodnym wiatem a nawet piratem na okr cie.
Festiwal zako czy a uroczysta
Gala, która przyci gn a do kina ubr
liczn publiczno . A to z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszym by pokaz filmu pt. „ Dyscypliny sportowe”,
stworzonego przez dzieci na warsztatach, który przyszli obejrze sami ich
twórcy i ich rodzice, drugim - premiera
filmu animowanego pt. "Strych" Szymona Ruczy skiego - wybitnie uzdolnionego 13 latka z Bia owie y, ucznia
hajnowskiego gimnazjum.
"Strych" to poklatkowa animacja - opowie o meblach: komodzie
i szafie, które z drobnej sprzeczki
w czasie urz dzania swoich k cików na
strychu dochodz do bójki, która w ko cu ko czy si tragedi . A wszystko
w huku burzy i b bnieniu deszczu.
O miominutowy film trzyma w napi ciu ca sal , dzieci dla dodania sobie
odwagi komentowa y g o no a by y i takie, które nie znios y napi cia i zosta y
wyniesione przez mamusie na chwil
z sali. Po oklaskach, którym nie by o
ko ca autor filmu opowiedzia o procesie jego zupe nie samodzielnego tworzenia – od budowania storyboardu,
scenografii (w asnor cznego budowania
mebelków i ca ej makiety strychu) do
robienia zdj i monta u. Szymon nie
tylko opowiada i odpowiada na liczne
pytania, ale zaprezentowa te elementy
scenografii oraz konstrukcje, jakie budowa
eby film nakr ci . Centrum
Sztuki Dziecka, generalny organizator

festiwalu, przyzna Szymonowi nagrod
specjaln w postaci zaproszenia do zostania jednym z jurorów w czasie tygodniowego tegorocznego Mi dzynarodowego
Festiwalu Filmów M odego Widza Ale
Kino, który odb dzie si w grudniu
w Poznaniu.

Na zako czenie gali a zarazem
Edycj Festiwalu w Bia owie y
ca ego Festiwalu wyst pi m ody zespó wspó finansowa o Ministerstwo Kultury
Szo ucha z Bielska – grupa pasjonatów i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundapiewu bia ego, w tradycyjny sposób pre- cja Edukacyjna Jacka Kuronia.
zentuj c pie ni znane s uchaj cej publiczKatarzyna Winiarska
no ci – typowe dla rejonu Podlasia
i Polesia.
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WARSZTATY MUZYCZNE

Skaczące i jesienne nutki w przedszkolu
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia kontynuuje w no- w momentach cichych. Zaj cia zako czy jak zawsze muwym roku szkolnym cykl warsztatów muzycznych w przed- zyczny poci g.
szkolu.
W czasie warsztatów pa dziernikowych dzieci uczy y
si piosenki do s ów Tuwima „Idzie Grze przez wie ” z muierwsze z nich rozpocz a oczywi cie rytmiczna zyk Lutos awskiego zaaran owan przez zespó Kwadroforozgrzewka i przywitanie z Witkiem (program realizowany nik, co by o okazj do zabawy teatralnej w Grzesia, który
jest w ramach roku Witolda Lutos awskiego) , w nowym zielo- niós najpierw ci ki, a potem lekki worek. Nast pnie dzieci
nym kolorze. Podczas zaj dzieci uczy y si nowej piosenki stworzy y jesienn orkiestr , w czasie której po kolei wciela y
"Skacz ce nutki" ze s owami Doroty Gellner do muzyki Barba- si w role dyrygenta, który pokazywa orkiestrze czy ma gra
ry Kolago, o nutkach ubranych w buty, czapki i szelki, które piano czy forte krótk skandowan piosenk „Z A POGODA
skaka y do, re, mi. Poza wiczeniem wysoko ci d wi ków pio- KAPIE WODA”. Deszcz by te tematem piosenki z pokazysenka by a te okazj do rozmowy o tym, czym s nuty i kto waniem „Pada deszcz”, któr ko czy o zbieranie papierowych
z nich korzysta. Rozmawiali my o Witoldzie Lutos awskim, kropli deszczu do fartuszka myszki, w któr wciela y si ko(którego rok obchodzimy) a poprzez niego o roli kompozyto- lejne dzieci. Dzieci same te by y podskakuj cymi w rytm pora, pianisty i dyrygenta. Nast pnie dzieci gra y w ruchow za- dawanej melodii kroplami deszczu, a na koniec maluchy
baw przy muzyce Lutos awskiego napisanej do wiersza wyrzuca y do góry papierowe krople na wielkiej kolorowej
Tuwima „Taniec” - w odpowiednich momentach melodii ska- chu cie Klanzy, a starszaki gra y na instrumentach do zabacz c jak nutki z piosenki i pokazuj c szelki, buty lub czapki. wy w ciep o-zimno WIEWIÓRECZKA MA A ORZECH
W podziale na sekcje instrumentów (b benki, klawesy, grze- GDZIE SCHOWA A kieruj c za pomoc g o no ci grania
chotki, tamburyny) dzieci wykona y te utwór jako orkiestra, poszukiwaniami dziecka- wiewiórki. Na koniec jesienny poa potem nawet jako skacz ca orkiestra. Dzieci z grupy starsza- ci g dzieci odjecha , dmuchaj c w kolorowe balony, prezenty
ków uczy y si tak e rozpoznawania d wi ków do, re, mi od prowadz cej zaj cia.
w zabawie „skacz ce nutki”. Grupa dzieci przeskakiwa a po
Warsztaty prowadzone przez Mari Ann Huszcz
wytyczonych szarfami trzech liniach pi ciolinii odpowiadaj - sfinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Nacych d wi kom do, re, mi odpowiednio do granych na dzwon- rodowego w ramach programu „Lutos awski 2013 – Promekach przez pozosta e dzieci d wi ków. Na zako czenie sa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Ta ca oraz
przedszkolaki obu grup bawi y si chust Klanzy przy utwo- rodków Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
rze "Gry weneckie" W. Lutos awskiego, a ich zadaniem by o
Katarzyna Winiarska
podrzuca chust wysoko pi eczk w g o nych momentach
utworu i spokojnie celowa pi k do dziurki na rodku chusty

P
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Wernisaż wystawy Małgorzaty Bujnickiej
W poniedziałek 21 października o godzinie 17:00 w galerii
OBOK miał miejsce wernisaż Małgorzaty Bujnickiej.
Spotkanie rozpocz dyrektor Bia owieskiego O rodka Kultury Mateusz Gutowski witaj c wszystkich przyby ych
go ci, jak równie g ówn posta – artystk . Nast pnie g os zabra a sprawczyni spotkania opowiadaj c o motywach powstania cyklu prac. Wystawa malarstwa nosi nazw „Dobro
i Dobro Pozorne”. Grimma Roth (pseudonim artystyczny) jest
artystk , jednocze nie krytykiem sztuki, absolwentk Akademii Sztuk Pi knych w Poznaniu. W czerwcu 2008 roku uzyska a dyplom z zakresu krytyki sztuki oraz rysunku pod

kierownictwem prof. Bogdana Wojtasiaka.
Nale a oby doda , i mieli my rekordow frekwencj w ród go ci z czego jeste my bardzo zadowoleni. Powodem by mo e jest to, i Ma gorzata Bujnicka do pi tej klasy
szko y podstawowej by a mieszkank Bia owie y. Obecnie
mieszka w Poznaniu. W planach jest kolejna wystawa,
najprawdopodobniej na wiosn przysz ego roku.
Prace mo na ogl da od 21 pa dziernika do 20 listopada.

•

Marek Zubrycki

4. FESTIWAL FILMÓW MŁODEGO WIDZA
WĘDRUJĄCE ALE KINO
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Foto. Katarzyna Winiarska i Tomasz Kamiński

SEZON TEATRALNY W TEREMISKACH ZAMKNIĘTY

Ulica krokodyli
Spektaklem Ulica Krokodyli na podstawie prozy Brunona
Schulza w wykonaniu Teatru Formy z Wrocławia Teatr
w Teremiskach zamknął sezon artystyczny 2013 roku. Mimo słonecznego dnia, spektakl odbył się w temperaturze raczej zimowej, co nie wystraszyło wiernej publiczności,
która z kocami pod pachą stawiła się licznie.

T

eatr Formy (dawny Wspó czesny Teatr Pantomimy), istniej cy od 1996, za o ony i prowadzony przez Józefa
Markockiego, wyrós z Wroc awskiego Teatru Pantomimy
i szko y Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Aby opowiada
o do wiadczeniach homo sapiens XXI wieku, ale i o odwiecznych zmaganiach idea ów z ludzk niedoskona o ci , Józef
Markocki si ga po inspiracje literackie, a tak e po wspólne
wielu kulturom mity i legendy. Tym razem zaj si twórczoci polskiego pisarza ydowskiego pochodzenia, Brunona
Schulza, chc c pokaza cz owieka z jego pod wiadomymi d eniami, pragnieniami i l kami.
Przedstawienie postawi o przed oczami widzów ca y

schulzowski wiat zarówno ten uczuciowy i mentalny - zawiych relacji mi dzyludzkich, nami tno ci i dzy, pogubie
osobistych i metamorfoz, przeplatanej jawy i snu, jak i materialny – dziwnych przestrzeni, manekinów, ksi gi, sklepu
b awatnego i samego sanatorium pod klepsydr . Metoda pantomimy, nie pos uguj ca si s owem, ale za to dopracowanym
w szczegó ach gestem i ruchem, zatrzymanym w powietrzu
obrysowanym szczegó em podkre la a schulzowski klimat
ka dej sceny.
Spektakl by prezentowany m.in. w ramach IV Mi dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu
na Ukrainie. W przedstawieniu w Teremiskach wyst pili: Joanna Zabuska, Barbara Chodorowicz, Józef Markocki, Zbigniew Bodzek i Rafa Cyrulik.
Spektakl w Teremiskach finansowany jest ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego orz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
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Katarzyna Winiarska

Nasi poeci
Żal i wieś

Już jesień

Znika z mapy stara wie .
Chaty tul si do ziemi.
Wszyscy m odzi w wiecie gdzie
Pragn c tam swój los odmieni .

W szczerym polu dzika jab o ,
ó te li cie ju zgubi a.
Tymi które spad y pod ni ,
Swe owoce otuli a.

O ut szcz cia ka dy dr y.
Wyjazd st d by ich nadziej .
Po nich z alem skrzypi drzwi,
A cha upy pustk ziej .

Tak niedawno by y niwa.
Wiatr ko ysa z ote k osy.
Czas w przyrodzie szybko mija,
Ju przekwit y nawet wrzosy.

Dawno ucich zgie k ulicy,
Która by a sercem wsi.
Teraz na niej cisza krzyczy,
I bezpa skie wyj psy.

Letnie ptaki za morzami,
Nowe gniazda zak adaj .
Wiosn znowu b d z nami.
Przecie pami
wietn maj .

Czy kto jeszcze tu powróci,
Ze swej ,,Ziemi Obiecanej''?
Je li tak, to si zasmuci,
Nie ma tam ju wsi kochanej.

Tylko w polu na jab oni,
Nie ma li ci, lecz s ptaki.
Widz wszystko jak na d oni,
Lecz ju marzn nieboraki.

Na rozstaju wiejskich dróg,
Teraz stoi krzy z kamienia.
Na nim napis ,,Dla Wsi-Bóg'',
Chroni j od zapomnienia.

Wies aw Lickiewicz

Głos Białowieży znajdą Państwo również na portalu www.bialowieza.pl
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LICEALIADA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ

Technikum Leśne w finale

Bardzo udanie zaprezentowała się lekkoatletyczna drużyna chłopców w półfinale
licealiady
województwa
podlaskiego.

T

renowani w tym roku przez
Wojciech Gutowskiego uczniowie szkoy le nej w gronie 28 zespo ów zaj li 8
miejsce i awansowali do fina u ligi, który zostanie rozegrany 5 maja na stadionie miejskim w Bia ymstoku. Jest to
pierwszy od wielu lat awans dru yny
z technikum do fina ów. Warte podkre lenia jest to, e b dzie to jedyny reprezentant powiatu hajnowskiego w tych
zawodach.

Klasyfikacja drużynowa:
1. IV LO Bia ystok 1247 pkt.
2. ZS Suchowola 1120 pkt.
3. ZSM CKP 2 Bia ystok 1050 pkt.
4. ZSEiO 6 om a 1035 pkt.
5. ZSE Bia ystok 1001 pkt.
6. II LO om a 945 pkt.
7. ZSMiO 5 om a 919 pkt.
8. TL Bia owie a 914 pkt.
9. LO Wysokie Mazowieckie 902 pkt.
10. ZSBG Bia ystok 869 pkt.
11. ZSG Bia ystok 864 pkt.
12. ZSOiZ Mo ki 838 pkt.
13. ZSR Krzy ewo 824 pkt.
14. VI LO Bia ystok 822 pkt.
15. ZS Sokó ka 821 pkt.
16. II LO Bia ystok 814 pkt.

Klasyfikacja końcowa Ligi Amatorskiej
w piłce nożnej organizowanej przez Puszczę
Hajnówka:
1. Wyrewolwerowani Rewolwerowcy
2. Pizzeria Siciliana
3. Drink Team
4. OSM Hajnówka

17. ZSOiZ Ciechanowiec 812 pkt.
18. II LO BJN Bielsk Podlaski 804 pkt.
19. ZS D browa Bia ostocka 798 pkt.
20. I LO apy 739 pkt.
21. ZSR Sokó ka 699 pkt.
22. ZSR Ostro any 694 pkt.
23. ZS 1 Bielsk Podlaski 646 pkt.
24. ZSZ Sokó ka 645 pkt.
25. ZSHE Bia ystok 601 pkt.
26. ZST Bia ystok 600 pkt.
27. I LO Bielsk Podlaski 581 pkt.
28. ZS CKR Janów 397 pkt.
- V LO Bia ystok niesklasyfikowana

5. SPZOZ Hajnówka
6. Stra Po arna Bia owie a
7. FC Zawodowi Amatorzy
8. Areszt Hajnówka
9. Dru yna Mistrzów
10. Stra Graniczna Dubicze Cerkiewne
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Mateusz Gutowski
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M.G

