
                  Białowieża, 24.09.2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Stowarzyszenie Wspólna Białowieża, Białowieska Akademia Bioróżnorodności oraz 

Urząd Gminy Białowieża zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Białowieża (oraz gmin 

sąsiadujących) do wspólnego świętowania setnej rocznicy powstania Białowieskiego Parku 

Narodowego.  

Z okazji okrągłego, setnego jubileuszu BPN, chcemy wspólnie stworzyć pamiątkową 

ścieżkę spacerowo-edukacyjną „NASZ PARK MA 100 LAT!” upamiętniającą najważniejsze 

wydarzenia w historii ochrony Białowieskiego Parku Narodowego.   

Na pamiątkę tej rocznicy ustawimy 100 kamieni/głazów zaaranżowanych w 

krajobrazie Białowieży przy promenadzie wzdłuż zachodniego stawu Parku Pałacowego oraz 

ulicy Paczoskiego. Na wybranych kamieniach, przymocowane zostaną tabliczki z 

informacjami  o najważniejszych datach, wydarzeniach i osobach składających się na 100-

letnią historię NASZEGO PARKU. 

Prace planowane są na sobotę 9 października i obejmować będą: przygotowanie miejsc 

pod kamienie (kopanie zagłębień, wyłożenie agrowłókniny, usypanie żwiru, sprzątnięcie 

wokół), postawienie kamieni, przyczepienie tabliczek. Zapraszamy też najmłodszych 

mieszkańców, którzy pod czujnym okiem artystów, będą mieli swój udział w tworzeniu 

pamiątkowej ścieżki. Natomiast młodzież, pod opieką profesjonalistów, będzie miała okazję  

dokumentowania całego wydarzenia, oraz sprawdzenia się w dziedzinie fotografii i filmu. 

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość przypomnienia sobie zasad pierwszej pomocy, 

zaplanowane są także przekąski, ciepłe napoje i inne niespodzianki. Prosimy pamiętać o 

odpowiednim ubiorze, będziemy wdzięczni za zabranie ze sobą sprzętu do pracy typu: szpadel, 

grabie, miotła aby nikomu nie zabrakło sprzętu do pracy.  

Jeśli nie ukończymy prac w jeden dzień – będą one kontynuowane w kolejną sobotę tj. 

16 października 2021. 

W niedzielę, 17 października, nastąpi uroczyste otwarcie ścieżki oraz, dla wszystkich 

chętnych uczestników proponujemy społeczne wyjście z przewodnikami do Rezerwatu 

Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego.  

Aktualne informacje i ogłoszenia na temat przygotowań znajdziecie Państwo na profilach FB: 

wydarzenia „Nasz PARK ma 100 lat!”, Stowarzyszenia Wspólna Białowieża, Białowieska 

Akademia Bioróżnorodności, Urzędu Gminy Białowieża oraz wkrótce na plakatach. 



Jest to inicjatywa społeczna i nasze zaproszenie do współpracy kierujemy bardzo szeroko, a 

wszystkie osoby i instytucje które mają dodatkowe pomysły na uświetnienie tego  jubileuszu, a 

także pomysły na dodatkowe działania w dniu 9.10.2021r prosimy o zgłaszanie inicjatyw.  

 

Zapraszamy Was, Drodzy Mieszkańcy,  

do wspólnego czynu społecznego w sobotę, 9 października 2021 r. od godziny 12:00 oraz  

na wspólny spacer  pamiątkową ścieżką w niedzielę, 17 października 2021r. o godz 13:00 

 

 

Z poważaniem, 

Iwona Ruczyńska 

Olimpia Pabian 

Albert Litwinowicz 

 

 

Do wiadomości: 

Pań i Panów Dyrektorów, Kierowników, Zarządców, Przewodniczących, Prezesów, 

Właścicieli i Liderów:  

białowieskich zakładów pracy, zarówno prywatnych jak i państwowych, administracji 

samorządowej, instytucji naukowych, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych 

formalnych i nieformalnych, służb mundurowych, przedsiębiorców i przewodników.  

 

Uprzejmie prosimy o rozesłanie niniejszej wiadomości do wszystkich pracowników 

Państwa jednostek i zakładów pracy, by jak największa liczba mieszkańców mogła 

wspólnie świętować SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA NASZEGO PARKU! 

 

 

 

 


