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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Dyrektor Tadeusz Przygodzki ze sztandarem szkolnym.
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Białowieża jest miejscem o najdłuższej w Polsce historii
średniego leśnego szkolnictwa zawodowego – od 1929
roku do dziś zawód leśnika zdobyło tu około 6000 osób.
W tym czasie białowieskie placówki posiadały trzy
sztandary, a w 2021 roku Technikum Leśne w Białowieży
z okazji 70lecia istnienia otrzyma nowy sztandar.
Więcej przeczytają Państwo na stronach 69.
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Drodzy Czytelnicy,
W tym numerze Głosu Białowieży wiele informacji o prawi
dłowej seregacji odpadów. Warto na te treści poświęcić chwilę,
ponieważ to także od naszego prawidłowego postępowania zale
żą ceny wywozu śmieci.
Warto również zapoznać się z naszymi obowiązkami
odnośnie Narodowego Spisu Powszechnego.
Oczywiście, jak zwykle, polecam artykuły dotyczące historii
naszej Małej Ojczyzny. W bieżącym wydaniu jest ich wyjątkowo
dużo. Życzę miłej lektury!

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"
Drodzy Mieszkańcy Gminy Białowieża!
W minionych tygodniach Białowieża
pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku ko
lejne środki zewnętrzne:
1. Gmina Białowieża  12 tysięcy złotych na
zakup sprzętu ratowniczogaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w Białowieży  23 tysiące
złotych na konserwację obrazu "Św. Teresa od
Dzieciątka Jezus".
3. Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy  11 tysięcy
złotych na realizację projektu "Pomnik wywózek na Syberię
(19391956) w Białowieży  pamięć i przesłanie na przyszłość".
4. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży  6,5 tysiąca złotych na or
ganizację wydarzenia "Bitwa 1920  piknik patriotyczny w Biało
wieży".
5. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży  3 tysiące złotych na reali
zację projektu "Różnogłosie  cykl prezentacji muzycznych biało
ruskiej mniejszości narodowej".
Gratuluję wszystkim beneficjentom.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Je
zus w Białowieży otrzymała także od Podlaskiego Konserwatora
Zabytków dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych na kon
serwację obrazu "Św. Teresy od Dzieciątka Jezus".
Natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasza
gmina otrzymała dofinansowanie na rozbudowę ulicy Nowej (II
etap). Wartość projektu to 730 167,13 zł. Dofinansowanie wynosi
365 083,56 zł.

Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża
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Bądźmy odpowiedzialni

Dbajmy o naszą gminę
Bądźmy odpowiedzialni  segregujmy odpady,
to tylko z pozoru wydaje się być zadaniem
trudnym, jednak wypracowany dobry nawyk
zaprocentuje.
Oto kilka zasad segregacji, dla jednych
z nas powtórka z lekcji, dla innych coś zupełnie
nowego.
Jakie odpady wrzucamy do różnych kolorów
worków?
1. Worek koloru żółtego (tworzywa sztuczne
i metale)  wrzucamy: plastikowe butelki i pojem
niki oznaczone symbolami: PET, HDPE, LDPE,
PE, PP, plastikowe zakrętki, plastikowe opakowa
nia po kosmetykach i środkach czystości, czyste
plastikowe opakowania po żywności (np. kubki
po jogurtach) plastikowe reklamówki itp. Nie
wrzucamy: artykułów medycznych, nieopróżnione
opakowania po olejach, farbach, lekach, worków
po nawozach, cemencie i innych materiałach, za
bawek, sprzętu AGD.
2. Worek koloru niebieskiego (papier)  wrzuca
my: gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi, folde
ry, książki, opakowania papierowe, kartony itp.
Nie wrzucamy: zabrudzonego lub tłustego papie
ru, worków po cemencie, wapnie, kalek technicz
nych i papierów przebitkowych (rachunki,
faktury), tektury powlekanej tworzywem sztucz
nym np. kartonów po mleku, papieru połączone
go z innym materiałem np. folią (koperty
z okienkiem), artykułów higienicznych
3. Worek koloru zielonego (szkło)  wrzucamy:
szklanki, butelki słoiki, szklane pojemniki po
art. spożywczych i kosmetykach itp. Nie wrzuca
my: szkła płaskiego (szyb okiennych i samocho
dowych, szkła zbrojonego, luster), ceramiki,
porcelany, szklanek, naczyń żaroodpornych, ża
rówek, lamp neonowych, reflektorów, zakrętek,
kapsli, korków, ekranów i lamp telewizyjnych
4. Worek koloru szarego (popiół) wrzucamy:
zimny popiół drzewny, zimny popiół węglowy, żu
żel, pył budowlany itp. Nie wrzucamy: trawy, ga
łęzi, liści, gorącego lub ciepłego popiołu, płyty
kartonowogipsowe.
5. Worek koloru brązowego (bioodpady) wrzuca
my: trawę, obierki, ogryzki, rozdrobnione gałęzie,
fusy po kawie lub herbacie, słomę, siano, trociny,
korę itp. Nie wrzucamy: kości, mięsa, wędlin, od
chodów zwierząt, leków, włosów, sierści, kurzu

z odkurzacza.
6. Pojemnik na odpady zmieszane  wrzucamy:
pampersy, podpaski, waciki higieniczne, zabru
dzone i tłuste folie, odchody zwierząt, paragony,
zdjęcia, lustra, znicze, zużyte gąbki i ściereczki,
tapety, inne odpady, które nie podlegają segrega
cji itp . Nie wrzucamy: leków przeterminowanych,
baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych,
gałęzi, trawy.
Jednocześnie przypominamy, że miesz
kańcy mający przydomowe kompostowniki, mogą
skorzystać z ulgi w opłacie za odpady, która wy
nosi 1 zł na osobę miesięcznie. Aby to zrobić na
leży złożyć deklaracje o wysokości opłaty za
odpady komunalne do Urzędu Gminy Białowieża.
Do przydomowego kompostownika możemy
wrzucać: liście, obierki, słomę, siano, trociny,
skorupki po jajkach i kwiaty, czyli wszystko to, co
możemy wrzucać do worka koloru brązowego na
bioodpady. Pamiętajmy, aby nie wrzucać mięsa
i kości, które stanowią pokusę dla dziko żyjących
zwierząt. Nasza Gmina szczególnie boryka się
z problemem pojawiania się wilków na ulicach,
dlatego pamiętajmy o tej zasadzie, a także o tym,
aby nasze pieski wyprowadzać wyłącznie na
smyczy, nie puszczać ich luzem i sprawować nad
nimi opiekę podczas wspólnych przechadzek.
Uzupełnieniem selektywnej zbiórki odpa
dów jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK), który czynny jest tylko i wyłącznie
w środy w godzinach 8.0015.00, a także
w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach
10.0018.00.
Przypominamy również o obowiązku zmia
ny deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana
danych np. zmiana osób w gospodarstwie domo
wym (narodziny, wyjazd, zmiana miejsca za
mieszkania)

właściciel
nieruchomości,
użytkownik lub zarządca zobowiązany jest złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaist
nienia zmiany.
Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy
posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomo
we oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie zgło
szenia dostępnego na stronie internetowej
Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy.

•

Agata Grodzicka
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O naszym dziedzictwie

Aleksander Jagiellończyk i Helena

W 1492 roku, po śmierci ojca, 31letni Alek
sander − czwarty syn Kazimierza Jagielloń
czyka i Elżbiety Habsburżanki − objął tron
wielkoksiążęcy Litwy i odtąd rezydował w Wil
nie aż do wstąpienia na tron Polski w 1501 ro
ku. Z domu królewicz Aleksander wyniósł
dobre wykształcenie i zamiłowanie do łowów.
I tak, jak większość rodu Jagiellonów, był głę
boko i szczerze pobożny.
W 1491 roku, przygotowując się do obję
cia rządów na Litwie, Aleksander kazał mistrzowi
Janowi Złotkowskiemu z Krakowa, słynnemu mi
niaturzyście, przygotować dla siebie modlitewnik.
Sam wskazał pisarzowi modlitwy, jakie ma w nim
zamieścić. Odtąd ta mała (9 x 12 cm), pięknie
zdobiona książeczka towarzyszyła Aleksandrowi
do końca życia.
W Puszczy Białowieskiej Aleksander by
wał już jako chłopiec podczas podróży między
Krakowem i Wilnem z ojcem lub całą rodziną kró
lewską. Na pierwsze samodzielne łowy w pusz
czach litewskich wybrał się późnym latem 1494
roku jako wielki książę, aby przygotować zapasy
dziczyzny na ucztę weselną. 15 lutego 1495 roku
w Wilnie miał się odbyć jego ślub z Heleną Rury
kowiczówną, córką wielkiego księcia moskiew

skiego Iwana III Srogiego.
Aleksander i jego towarzysze polowali od
końca lipca do początku grudnia 1494 roku, a tra
sa wyprawy nakreśliła ósemkę od Trok przez
Wołkowysk, do Drohiczyna i Mielnika, stąd na
wschód do Brześcia Litewskiego, dalej na północ
przez Starą Białowieżę, Krynki, Merecz do Birsz
tan i Kowna, stamtąd z powrotem do Trok i Wil
na. Intensywny czas: kilka dni łowów, pakowanie
dziczyzny do beczek z solanką, odesłanie ich do
Wilna i przejazd do kolejnej puszczy. Łowy
w Puszczy Białowieskiej wypadły w dniach 1518
września 1494 roku. Każdy dzień, w dworach
głęboko w puszczach, takich jak Stara Białowie
ża, czy w zamkach w miastach, rozpoczynał się
od mszy świętej odprawianej przez książęcego
kapelana. Zatrzymywano się na 24 dni w więk
szych miastach, takich jak Brześć, Grodno, Kow
no, aby załatwić ważne sprawy państwowe
i sądowe, wydać dokumenty − i ruszano dalej.
Zapału i sił dodawała Aleksandrowi wieść,
jaką z Moskwy przywieźli jego wysłannicy: 19let
nia księżniczka Helena była zachwycająco pięk
na! Wielki książę przekonał się o tym osobiście
15 lutego 1495 roku, gdy wyjechał pod Wilno na
powitanie narzeczonej. Kiedy Helena podeszła
do Aleksandra, on − zapominając z wrażenia
o dworskim ceremoniale − serdecznie ją przytulił.
Książę miał miłą powierzchowność, więc miłość
od pierwszego wejrzenia wybuchła w obojgu.
Litwini widzieli w tym małżeństwie szansę
na polityczne załagodzenie relacji z Moskwą, któ
ra nękała wschodnie rejony Wielkiego Księstwa
Litewskiego podbojami. Przystali więc na żądanie
ojca Heleny, aby pozostała ona przy "wierze
greckiej", tj. prawosławiu. Ale dla Iwana III,
wschodniego despoty, który rozpoczął "zbieranie
ziem ruskich", wydanie Heleny za Aleksandra
miało być krokiem do zawładnięcia Litwą. Toteż
jedynym "posagiem", jaki ojciec posłał z córką do
Wilna było kilkudziesięciu wywiadowców udają
cych "orszak dworzan" i szczegółowo spisane in
strukcje postępowania dla Heleny.
Na szczęście Helena okazała się kobietą
mądrą, odważną i bardzo lojalną wobec męża
i nowej ojczyzny. Aleksander zaś z miejsca ode
słał "orszak dworzan" do Moskwy. Helena ode
słała też wyznaczonych jej przez ojca
duchownych, po czym sama wybrała na swój
4
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dwór "popów, diaków i piewców" spośród wileń
skiego duchowieństwa prawosławnego. Cierpiała
z powodu wojen i ataków wojsk moskiewskich na
ziemie litewskie, dla wszczynania których Iwan III
nieodmiennie podawał jako pretekst rzekome
prześladowanie religijne Heleny. Bezskutecznie
pisała do ojca listy o swobodzie praktykowania
swojej wiary, miłości okazywanej jej przez męża
i wielkim szacunku, jakim darzą ją poddani.
W odpowiedzi Iwan III karcił ją za niewywiązywa
nie się z zadań, a nawet groził klątwą rodziciel
ską.
Aleksander, mimo zagrożenia zewnętrzne
go ze strony Moskwy, starał się o podźwignięcie
Litwy, aby dorównała poziomem Koronie. Nadał
prawo magdeburskie ważnym grodom (były
wśród nich Brześć Litewski, Połock, Mińsk, Bra
sław i Briańsk). Rozbudował Wilno, zarówno pod
względem gospodarczym (budowa wielkiej hali
targowej), jak i kulturalnym (piękny kościół św.
Anny, którym zachwycał się później Napoleon).
W podróżach po Litwie Helena towarzyszyła
Aleksandrowi, ale aż do objęcia przez niego tro
nu Królestwa Polskiego, małżonkowie ani razu
nie odwiedzili Puszczy Białowieskiej.
W 1501 roku zmarł nagle król Jan Ol
bracht. Tron objął po nim Aleksander, zachowując
stanowisko wielkiego księcia Litwy i podtrzymując
tym samym związki obu państw. Koronowano go
w Katedrze Wawelskiej 12 grudnia 1501 roku.
Helena, jako prawosławna, nie mogła być koro
nowa (obrzęd koronacji był katolicką ceremonią
religijną), jednak Polacy i Litwini powszechnie na
zywali ją królową, tak też ją określano w doku
mentach i tak sama się podpisywała. Przed
naciskami polskich hierarchów katolickich, aby
zmieniła wyznanie, bronił ją król, ale też jego
brat, kardynał Fryderyk Jagiellończyk. Helena
mogła swobodnie praktykować swoją wiarę, na
wet na Wawelu duchowny prawosławny, kapelan
Heleny, odprawiał dla niej i jej dworu nabożeń
stwa, kiedy królowa tam przebywała.
Podczas 5letniego panowania, Aleksan
der Jagiellończyk jeszcze trzykrotnie był w Pusz
czy Białowieskiej. Latem 1502 roku, po
wiosennym objeździe południowych ziem pol
skich, król wyruszył na Litwę. W dniach 2425
czerwca przejeżdżał przez południowowschodni
skraj Puszczy Białowieskiej. Trasa podróży wio
dła z Kamieńca Litewskiego na północny wschód,
wychodząc na Nowy Dwór w dzisiejszej Puszczy
Świsłockiej. Odległość od Kamieńca do Nowego

Dworu w linii prostej wynosi ponad 60 km, a dro
gami mogła liczyć ponad 70 km. Na przełomie
XV i XVI wieku takiego dystansu orszak królew
ski z taborami nie mógł przebyć w ciągu jednego
dnia. Musiała istnieć jeszcze jedna stacja królew
ska w połowie drogi, choćby prosty dwór do prze
nocowania.
Rzeczywiście dokumenty podają nazwę
Mydlnicziscza. Wszystko wskazuje na to, że jest
to dzisiejsza malutka wieś Mylnisk (w XVII wieku
zapisywana jako Mielniczyszcze), leżąca nieco
na południe od Białego Lasku na wschodniej
ścianie puszczy. Dzisiejszy Mylnisk znajduje się
w linii prostej 28 km od Kamieńca i 32 km od No
wego Dworu. Najprawdopodobniej więc w Mylni
sku znajdował się dość prosty królewski dwór
stacyjny. Około 100 lat później zmieniono lokali
zację tej stacji królewskiej na dwór w Suchopolu
(10 km od Mylniska na północ), który przetrwał
do końca XVIII wieku.
W kwietniu i maju 1505 obradował w Ra
domiu sejm koronny. Król Aleksander walczył na
nim o dokończenie reform władzy ustawodaw
czej. Sejm zakończył się sukcesem: uchwalono
konstytucję Nihil novi, na mocy której do ustano
wienia nowych praw potrzebna była zgoda króla,
senatu i izby poselskiej. Król zatwierdził także
Statut, spisany na jego polecenie przez kancle
rza koronnego Jana Łaskiego. Zawierał on
wszystkie prawa i przywileje szlacheckie i ko
ścielne oraz prawa miast królewskich.
Burzliwe obrady sejmu w Radomiu praw
dopodobnie przyczyniły się do tego, że na po
czątku czerwca 1505 roku Aleksander doznał
wylewu, który spowodował paraliż lewej strony
ciała. Wiosną i latem jego stan zdrowia zaczął się
poprawiać, a do jesieni król chodził już samo
dzielnie, a nawet dosiadał konia. Jesienią udał
się do Grodna na sejm litewski. Po sejmie i spę
dzeniu w Grodnie Bożego Narodzenia, Aleksan
der wyruszył przez Krynki, Kołodzieżną, Starą
Białowieżę (gdzie był ok. 34 stycznia 1506 roku)
i Brześć Litewski do Lublina na sejm koronny.
Królowi towarzyszyła Helena. Był to ostatni pobyt
Aleksandra i jedyny pobyt królowej Heleny we
dworze myśliwskim w Starej Białowieży. Jak za
wsze z królem podróżowali kapelani. Capella Re
gia, czyli kaplica królewska, liczyła kilkanaście
osób. Nie wiemy, kto z nich towarzyszył choremu
królowi w ostatnich podróżach, ale można sądzić,
że był to najwierniejszy kapelan, ks. Jan Ożarow
ski herbu Rawicz, Mazowszanin. Przyjęty przez
5
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Aleksandra jeszcze przed koronacją, pozostał
z królem do końca. Być może ze względu na stan
zdrowia Aleksandra, towarzyszył mu też spowied
nik królewski, ks. Jan z Oświęcimia, zwany Sa
cranusem, profesor teologii i rektor Akademii
Krakowskiej, przełożony kaplicy królewskiej.
Po zakończeniu sejmu w Lublinie, król
i królowa 18 marca 1506 roku wyruszyli do Wilna.
Droga prowadziła przez Brześć, Kamieniec, stąd
przez południowowschodnie rejony Puszczy Bia
łowieskiej z noclegiem 26/27 marca ponownie
w Mylnisku, a dalej przez stacje w Porozowie
i Wołkowysku na Grodno i Wilno, gdzie dotarli 7
kwietnia. Podczas długiej i uciążliwej podróży
stan zdrowia Aleksandra bardzo się pogorszył.
Król zmarł w Wilnie 19 sierpnia 1506 roku
w wieku 45 lat. 30letnia Helena została wdową,
przeżyła męża o 7 lat. Małżeństwo Aleksandra
i Heleny było bezdzietne, więc Aleksander w te
stamencie uczynił swym sukcesorem w Koronie
i Litwie najmłodszego brata Zygmunta, znanego
później jako Zygmunt I Stary.
Aleksander Jagiellończyk rządził Litwą 14
lat (14941506), a ostatnie 5 lat królował też
w Polsce. Miał jeden cel: dobro kraju, w którym
rządził. Rządy Aleksandra pozwoliły na znaczący
rozwój gospodarczy i społeczny Litwy. W Koronie
ukształtowały się podwaliny polskiego parlamen
taryzmu i na dziesięciolecia, dzięki Statutowi Ła
skiego, uporządkowano życie prawne w kraju.
Ale czasy i okoliczności panowania Aleksandra
były trudne i przyniosły mu wiele goryczy. W wy
niku wojen z Moskwą Wielkie Księstwo Litewskie
straciło znaczny obszar swych ziem na wscho
dzie.
Oparciem dla Aleksandra była jego głębo
ka wiara. Cichym jej świadkiem jest modlitewnik
z 1491 roku, który dotrwał do naszych czasów ja

ko jedyna książka z całej królewskiej biblioteki.
Nie wiadomo, jakimi drogami trafił na początku
XX wieku do Muzeum Brytyjskiego w Londynie.
Widać w nim wzruszające ślady częstszego od
mawiania niektórych modlitw. Kartki z modlitwami
eucharystycznymi, jakie Aleksander odmawiał
podczas codziennych mszy świętych, są bardziej
zużyte niż inne. Karta, na której zapisano hymn
maryjny Omni diae dic Mariae, ukochaną modli
twę także jego zmarłego brata Kazimierza, jest
tak wytarta, że w dolnym rogu wypadła część li
ter.
I może to tej modlitwie Aleksander za
wdzięczał wielką, wzajemną miłość do pięknej
i dobrej Heleny. I tę chwilę, gdy − nie bacząc na
zakazy srogiego ojca − ukochana żona jedyny
raz nie bała się uklęknąć z nim do wspólnej mo
dlitwy w katolickim kościele: 9 lipca 1504 roku na
Jasnej Górze w Częstochowie.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Post scriptum: Powtarzana w literaturze popular
nej informacja, jakoby opisany przez Mikołaja
Hussowskiego w "Pieśni o żubrze" (Kraków,
1523) wypadek na łowach króla Aleksandra miał
miejsce w 1504 roku w Puszczy Białowieskiej,
jest całkowicie nieprawdziwa. Niemal cały rok
1504 Aleksander spędził w Krakowie, a jedyne
wizyty króla i królowej Heleny w Puszczy Biało
wieskiej to opisane wyżej dwa krótkie pobyty pod
koniec życia Aleksandra.
Zdjęcie: Portret Aleksandra Jagiellończyka
(przedstawionego jako król Saracenów na obra
zie religijnym). Mal. Jan Goraj w 1504 roku (Mu
zeum Narodowe w Krakowie).

Temat numeru

Sztandary białowieskiej szkoły leśnej
Białowieża jest miejscem o najdłuższej w Pol
sce historii średniego leśnego szkolnictwa za
wodowego – od 1929 roku do dziś zawód
leśnika zdobyło tu około 6000 osób. W tym
czasie białowieskie placówki posiadały trzy
sztandary, a w 2021 roku Technikum Leśne
w Białowieży z okazji 70lecia istnienia otrzy
ma nowy sztandar.
Szkolny sztandar jest symbolem historii
i tradycji szkoły, znakiem, który łączy opuszczają

cych jej progi, obecnych oraz przyszłych
uczniów. Jest on symbolem Polski, Narodu,
a także Małej Ojczyzny – znakiem, który łączy
wszystkich wyznających te same wartości, dlate
go tak ważne znaczenie miał w szkolnych pla
cówkach. Już w 1930 roku, po pierwszym roku
istnienia Państwowej Szkoły dla Leśniczych
w Białowieży, odbyła się uroczystość poświęce
nia jej sztandaru. W szkole, kierowanej przez
dr. inż. Jana Jerzego Karpińskiego, funkcjonowa
6
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ło prężnie działające stowarzyszenie „Brać Pusz
czańska”, skupiające młodzież i nauczycieli.
Sztandar został ufundowany przez członków sto
warzyszenia z pierwszego rocznika absolwentów.
Nie wiemy, kto zaprojektował i kto wyhaftował

sztandar.
W „Echach Leśnych” nr 9 z 1930 roku
ukazał się reportaż z uroczystości, która odbyła
się 31 lipca. Zaznaczono w nim: „Sztandar ten –
to owocny plon zbiorowej woli, wcielonej w czyn
pod wytrawnym kierownictwem dyrektora szkoły
– pana inż. Karpińskiego – pojmującego szkołę
nie tylko jako przygotowanie do zawodu, ale jako
szkołę życia – szkołę pracy społecznej, kultural
nooświatowej i obywatelskiej.” Uroczystość po
święcenia sztandaru była poprzedzona Mszą św.
w kaplicy pałacowej, odprawioną przez probosz
cza białowieskiej parafii ks. Józefa Dowgwiłło.
Symboliczne wbijanie gwoździ do drzewca sztan
daru odbyło się na pięknie udekorowanym tara
sie byłego carskiego pałacu. Wzięli w nim udział
przedstawiciele władz leśnych, państwowych
i samorządowych, a także delegacje szkół dla le
śniczych z Bolechowa, Cieszyna, Margonina
i Zagórza. Wiele osób nieobecnych na uroczysto
ści nadesłało życzenia. Na zachowanych zdję
ciach widać, z jaką dumą uczniowie prezentują
sztandar społeczności białowieskiej.
Nie posiadamy informacji, o dalszych lo
sach sztandaru. Każdego, kto mógłby pomóc
w wyjaśnieniu tej ważnej sprawy, prosimy o infor
macje.
Po II wojnie światowej białowieska szkoła
czekała długo na kolejny sztandar. Zgodnie z Za
rządzeniem nr 80 z 9 października 1973 roku Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego szkole,
z okazji 30. rocznicy powstania Ludowego Woj
ska Polskiego, Technikum Leśnemu nadano imię
Aleksandra Waszkiewicza, urodzonego w Biało
wieży pułkownika Armii Czerwonej, generała bry
gady Ludowego Wojska Polskiego i Bohatera
Związku Radzieckiego. Sztandar ufundowali le
śnicy Białostocczyzny. Delegacja pracowników
nadleśnictw przekazała go dyrektorowi szkoły,
inż. Tadeuszowi Mokrzyckiemu, podczas uroczy
stości (tym razem tylko świeckich), które odbyły
się w niedzielę 18 listopada 1973 roku. Przybyli
na nią przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, a także władze oświatowe, le
śne i wojskowe, delegacja Wyższej Oficerskiej
Szkoły Samochodowej im. gen. Aleksandra
Waszkiewicza w Pile i przedstawiciele techników
leśnych z całego kraju. Była również orkiestra
i kompania honorowa Białostockiego Oddziału
Wojsk Ochrony Pogranicza.
W tym dniu Technikum Leśne w Białowie
ży odebrało, przyznany przez Ministerstwo Edu
7
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kacji i Wychowania, pamiątkowy medal z okazji
200lecia Komisji Edukacji Narodowej, a także
wyróżnienie „Honorowe obywatelstwo Frombor
ka”. Sztandar udekorowano odznaką honorową.
Szkoła była jedną z 2391 placówek w Polsce wy
różnionych tym tytułem, za ogromny wkład pracy
młodzieży i nauczycieli w akcji Związku Harcer
stwa Polskiego w latach 1966–1973 pod hasłem
„Operacja 1001 − Frombork” – odbudowa miasta
poważnie zniszczonego podczas II wojny świato
wej. Nadanie szkole imienia połączone zostało
ze zmianą nazwy ulicy Stoczek na ul. gen. Alek
sandra Waszkiewicza. Odnośna uchwała Gmin
nej Rady Narodowej została odczytana podczas
uroczystości.
Po transformacji ustrojowej w 1989 roku
i odzyskaniu przez Polskę suwerenności, Rada
Pedagogiczna szkoły podjęła w 1992 roku
uchwałę o anulowaniu imienia szkoły. Minister
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le
śnictwa w dniu 20 sierpnia 1992 roku podpisał
akt przekształcenia dotychczasowej nazwy pla
cówki na Zespół Szkół Leśnych w Białowieży. Od
tego momentu Aleksander Waszkiewicz – prze
stał być patronem szkoły, jednak sztandar, na
którym widniało jego imię, uczestniczył w życiu
szkoły do 2001 roku.
W dniu 2 października 2000 roku, podczas
przygotowań do obchodów Jubileuszu 50lecia
Technikum Leśnego, Rada Pedagogiczna podję
ła uchwałę o nadaniu szkole nowego imienia –
Leśników Polskich – w uznaniu pracy leśników,
ich heroizmu w czasie wojny i okupacji, poświę
cenia w powojennej odbudowie kraju, ich wkładu
pracy w należyte funkcjonowanie gospodarcze
i kulturowe i ochronę lasów. Rada Powiatu Haj
nowskiego uchwaliła to imię w dniu 25 stycznia
2001 roku. Ponownie leśnicy podjęli się ufundo
wania szkole nowego sztandaru. Projektem
sztandaru zajęła się grupa nauczycieli: Krystyna

Dackiewicz, Teodor Iganowicz, Helena Karwow
ska, Wojciech Małachowski, Tadeusz Przygodzki
i Wojciech Szymanowski. Najwięcej pracy i po
mysłów wniosła uzdolniona plastycznie Krystyna
Dackiewicz. Sztandar został wyhaftowany w Pra
cowni Haftów Artystycznych Danuty Rynkowskiej
w Poznaniu.
W dniu 23 czerwca 2001 roku, podczas
uroczystości Jubileuszu 50lecia szkoły, w obec
ności kilkuset zaproszonych gości, absolwentów,
nauczycieli, delegacji wszystkich szkół leśnych
w Polsce, Zbigniew Godlewski − dyrektor RDLP
w Białymstoku − przekazał sztandar dyrektorowi
szkoły Tadeuszowi Przygodzkiemu. Poświęcenia
sztandaru dokonali proboszczowie białowieskich
parafii: rzymskokatolickiej – ks. Andrzej Kondzior
i prawosławnej – ks. Sergiusz Korch.
Sztandar był obecny w życiu szkoły
i uczestniczył w ważnych świętach państwowych,
pielgrzymkach leśników i corocznym Marszu Pa
mięci Sybiru w Białymstoku. Reforma edukacji
przeprowadzona w 2012 roku wprowadzała
zmianę typów szkół dla młodzieży i likwidację
szkół prowadzących kształcenie zawodowe doro
słych. Zgodnie z zarządzeniem nr 52 Ministra
Środowiska z dnia 31 sierpnia 2012 roku rozwią
zany został Zespół Szkół Leśnych im. Leśników
Polskich w Białowieży, gdyż likwidacji uległy dwie
szkoły wchodzące w jego skład: 2lenia Szkoła
Policealna i Szkoła Policealna dla dorosłych. Ofi
cjalną nazwą szkoły stało się Technikum Leśne
w Białowieży. Od 2012 roku szkoła białowieska
nie ma patrona, ale po konsultacjach Rada Peda
gogiczna zdecydowała – słowo Białowieża w na
zwie szkoły jest wystarczającym symbolem
i zobowiązaniem do pracy nad rozwojem placów
ki. Obowiązującym sztandarem jest nadal sztan
dar z 2001 roku.
Z okazji jubileuszu 70lecia szkoły, który
przypada w październiku 2021 roku, absolwent
Technikum Zdzisław Nowak wyszedł z inicjatywą,
aby tym razem absolwenci szkoły ufundowali no
wy sztandar. Pomysł spotkał się z dużym zainte
resowaniem nie tylko absolwentów, ale także ich
rodzin, pracowników szkoły i przyjaciół. Akcja
zbiórki pieniędzy rozpoczęła się w październiku
2019 roku i nadal trwa. Stowarzyszenie Rozwoju
ZSL w Białowieży otworzyło specjalne konto na
wpłaty na nowy sztandar. Szkoła przeprowadziła
„Konkurs na projekt graficzny sztandaru Techni
kum Leśnego w Białowieży”. Komisja konkurso
wa nie wyłoniła jednak pracy, która zostałaby
8
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cowni Klasztoru Karmelitanek Bosych w Gnieź
nie. Na stronie internetowej pracowni zapisano,
że „od wielu wieków mniszki bose Zakonu Naj
świętszej Maryi Panny z Góry Karmel zajmują się
haftem i szyciem, rozlewając piękno w świecie
harmonią barw i wzorów oraz precyzyjnym wyko
naniem szat liturgicznych, sztandarów, chorągwi,
któremu zawsze towarzyszy modlitwa”. Mniszki
łączą tradycje hafciarskie przekazywane z poko
lenia na pokolenie z nowoczesną techniką haftu.
Zdjęcia gotowego sztandaru pokażemy
czytelnikom „Głosu Białowieży”. Planujemy też
wydanie informatora o historii dotychczasowych
sztandarów szkoły wraz z podaniem imiennej li
sty wszystkich osób wpłacających na przygoto
skierowana do realizacji. Zwróciliśmy się więc do
wywany nowy sztandar Technikum Leśnego
pana Lecha Nowackiego z prośbą o przygotowa
w Białowieży.
nie projektu.
Pan Lech Z. Nowacki, białowieżanin – ar
Anna Kulbacka
tysta plastyk i projektant wnętrz w zakresie wy
stawienniczym − zrealizował dotychczas kilkaset
Sztandar jest znakiem wspólnoty, dlatego każdy,
projektów graficznych (ilustracje w gazetach,
kto sprzyja białowieskiej placówce i docenia jej
książkach, plakaty, okładki, pocztówki, formy
osiągnięcia, może zostać współfundatorem
rzeźbiarskie itd.). Jest autorem i realizatorem po
sztandaru. Zbiórka funduszy trwa nadal. Zapra
nad sześćdziesięciu wystaw stałych, czasowych
szamy do wpłat na konto Stowarzyszenia Roz
i plenerowych w Polsce, w tym w muzeach w na
woju ZSL w Białowieży: 42 1240 5211 1111 0010
szym regionie (w Białowieży, Supraślu, Drozdo
9373 0225
wie k. Łomży), a także trzech projektów za
granicą (w Wiedniu, Kamieniukach i Wilnie).
Fotografie:
W 2020 roku zaprojektował i wykonał wystawę
1. Czarnobiałe zdjęcia sztandaru, przekazane
poświęconą Chuście z Manopello w Bazylice pw.
przez pana Romualda Morawskiego, syna Justy
Grobu Bożego w Miechowie. Pan Lech Nowacki
na Morawskiego (absolwenta z 1933 roku), nie
od lat współpracuje z białowieskim Technikum
oddają jego prawdziwych kolorów.
Leśnym, dlatego „czuje” charakter i misję naszej
2. 3 maja 1936 roku.
szkoły. Projekt nowego sztandaru wykonał dla
3. Dyrektor Tadeusz Mokrzycki przekazuje sztan
nas bezinteresownie.
dar pocztowi sztandarowemu młodzieży szkolnej.
Sztandar jest obecnie haftowany w Pra

•

Zachęcamy do szczepień przeciwko
COVID19
W całym kraju oprócz działających już placó
wek, gdzie wykonywane są szczepienia, po
wstają Punkty Szczepień Powszechnych.
W Białowieży punkt szczepień znajduje się
w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Puszczań
skiej 2, natomiast Punkt Szczepień Powszech
nych powstanie w Szkole Podstawowej Nr 1
w Hajnówce, ul. 3 Maja 54, 17200 Hajnówka.
Informujemy również, że w Urząd Gminy
Białowieża organizuje transport na szczepienie
osób z orzeczoną grupą o niepełnosprawności
oraz osób, które mają trudności w samodzielnym

dotarciu do punktu szczepień.
Jak możesz zarejestrować się na szczepie
nie?
Masz na to kilka sposobów:
 zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię 
989,
 zarejestruj się elektronicznie poprzez eReje
strację dostępną na pacjent.gov.pl,
 wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer
880 333 333,
 skontaktuj się bezpośrednio z punktem szcze
pień telefon: 570849000.

•
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Trochę historii

Ród Szpakowiczów w latach 17801830 − pierwsze pokolenia
strzelców białowieskich

Początki licznego dziś w Białowieży rodu
Szpakowiczów wiążą się z historią rozwoju
służb ochrony puszcz królewskich na zie
miach dawnego Wielkiego Księstwa Litew
skiego. W Puszczy Białowieskiej strzelcy są
odnotowani po raz pierwszy w 2. połowie XVII
wieku. Jednak dopiero wiek XVIII przyniósł
pełne ukształtowanie się trzystopniowej struk
tury służb leśnych: osocznicy, strzelcy, straż
nicy. Siedziby i domostwa strażników
i strzelców oraz wioski osoczników zlokalizo
wane były zawsze na obwodzie puszczy, po
nieważ
zagrożenia
(nielegalne
wyręby,
kłusownictwo itp.) pochodziły spoza jej ob
szaru. Wraz z pojawieniem się (w latach 1765
1780) wiosek budników w środku Puszczy
Białowieskiej i rosnącą liczbą mieszkańców
Białowieży, zaistniała potrzeba stworzenia
stanowiska strzelca w samej Białowieży.
Strzelec królewski mieszkający w Biało
wieży pojawia się w dokumentach archiwalnych
po raz pierwszy w 1780 roku ("Inwentarz puszcz
ekonomii brzeskiej" 1780, Archiwum Państwowe
we Lwowie). Zapewne został tu osiedlony już kil
ka lat wcześniej. Folwark królewski Białowieża le
żał wówczas w Kwaterze Białowieskiej (puszcza
dzieliła się na dwie kwatery: Białowieską i Jam
neńską), w siódmym strażnikostwie browskim.
Strażnikiem straży browskiej w 1780 roku był Flo
rian Kozłowski, szlachcic (strażnikami były osoby
szlacheckiego pochodzenia), potomek rodziny,
która od kilku pokoleń pełniła funkcje strażnikow
skie w Puszczy Białowieskiej. Florian Kozłowski
był zapewne człowiekiem młodym − w 1780 roku
miał dwoje małych dzieci, 6letniego Franciszka

i 3letniego Wawrzyńca.
Strażnikowi
Kozłowskiemu
podlegało
trzech strzelców, osadzonych po jednym w Biało
wieży, Cichej Woli (dziś: Cichowola) i Babiej Gó
rze, oraz 9 rodzin osoczników, wszystkie
zamieszkałe w Babiej Górze. Strzelec w Biało
wieży opisany jest następująco: Franciszek
Szpakowski, żonaty; synowie: Jakub, żonaty,
Michał (24 lata), Janko (22), Parchwien (16),
Dawid (10); córki: Marcella (12 lat), Felisia (7);
wnuki: Hryhor (2 lata), Paraska (5).
Wnuki Franciszka Szpakowskiego to dzie
ci jego najstarszego syna Jakuba. Wykaz stwier
dza, że w rodzinie jest 2 gospodarzy (Franciszek
i Jakub) i wylicza inwentarz żywy: 1 koń, 2 woły,
3 sztuki bydła, 2 owce, 1 świnia i 6 "kłód ullo
wych" z pszczołami. Strzelcy nie składali danin
i nie płacili czynszu, oddawali corocznie do skar
bu 12 sztuk upolowanej przez siebie zwierzyny
leśnej (sarny, dziki, mniejsze zwierzęta). Mieli też
prawo do korzystania z zasobów leśnych w ściśle
określonej ilości na własne potrzeby. Status spo
łeczny strzelców był wyższy niż ludności wiejskiej
służącej w białowieskim folwarku. Mieli też prawo
do posiadania broni palnej i nosili jednolite stroje.
Co do siedziby strzelca Szpakowskiego
i jego rodziny, "Inwentarz puszcz..." z 1780 roku
podaje: "osiadły w budach". Budy strzeleckie
oznaczały po prostu budynki ich domostw i go
spodarstw zlokalizowane osobno, poza zwartą
zabudową wiosek. W 1780 roku cała wieś Biało
wieża (około 30 rodzin) skupiała się przy dworze
królewskim i folwarku, w dzisiejszym Parku Pała
cowym i na niewielkim obszarze w okolicy obec
nego parkingu i ul. Kolejowej. Dopiero w 1784
10
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roku wytyczono wsie Zastawa, Stoczek i Podola
ny I, w których osiedliła się część rodzin z Biało
wieży. Można zatem sądzić, że już w 1780 roku
osada strzelecka znajdowała się w rejonie dzi
siejszego Parku Dyrekcyjnego, co oznaczało, że
leżała dwa kilometry za wsią Białowieża. To miej
sce zaczęto nazywać Strzelce/Strelcy, albo
wprost Szpakowicze. Liczni synowie i wnuki
Franciszka Szpakowskiego byli określani swo
istym patronimikiem Szpakowicz (syn Szpakow
skiego) i ten przydomek szybko stał się
nazwiskiem. W dokumencie "Metrika Chrestna
w Roku 1818m Sporządzona do Cer[kwi] Biało
wieskiey" (Archiwum Państwowe w Grodnie),
obejmującym lata 18181827, Szpakowicz wystę
puje już jako nazwisko wszystkich przedstawicieli
tej rodziny.
Kiedy protoplasta rodu, Franciszek Szpa
kowski, pojawił się po raz pierwszy w źródłach pi
sanych, miał prawdopodobnie niewiele ponad 50
lat. Zatem urodził się ok. 1730 roku i do Białowie
ży przybył jako dojrzały człowiek, znający swój
fach strzelca. Nie wiadomo, niestety, skąd pocho
dził. O powoływaniu nowych osób na stanowiska
strzelców i strażników decydowali zarządcy
puszcz królewskich i często przenosili dobrze się
sprawujących przedstawicieli służb leśnych z jed
nych puszcz do innych. Imię i nazwisko pierwsze
go białowieskiego strzelca wskazuje, że był to
mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego i naro
dowości polskiej. W Białowieży w 1780 roku ist
niała kaplica grekokatolicka (unicka), a od ok.
1800 roku takaż cerkiew parafialna. Tak więc ro
dzina SzpakowskichSzpakowiczów od chwili za
mieszkania
w
Białowieży
korzystała
z sakramentów w obrządku grekokatolickim, cze
mu sprzyjała (do kasaty unii w 1839 roku) jed
ność kanoniczna między katolikami obrządku
łacińskiego i greckiego.
Rzeczywiście, w "Metrice Chrestnej...",
ówczesny proboszcz unickiej parafii białowie
skiej, ks. Jan Kunachowicz, odnotował sześć
młodych rodzin Szpakowiczów, które w tym cza
sie przynosiły dzieci do chrztu. Strzelcy, jako
osobna osada, wymieniana była tylko do 1819 ro
ku, potem została potraktowana łącznie ze wsią
Stoczek. Te sześć młodych rodzin Szpakowiczów
to: Grzegorz i Ewa (dzieci: Stefan, Barbara, Ma
ria i Roman), Tomasz i Ewa (dzieci: Bazyli, Jan,
Józef), Grzegorz i Marianna (dzieci: Mikołaj, Jan),
Szymon i Tekla (dzieci: Anna, Aleksandra, Kata
rzyna), Szymon i Marianna (dzieci: Ewdokia,

Marta, Grzegorz) oraz Kondrat i Helena (dzieci:
Teodor, Janko). Księga Metryk obejmuje lata
18181827, więc zapewne przynajmniej w niektó
rych wymienionych rodzinach były już dzieci uro
dzone przez rokiem 1818, a kolejne dzieci
przychodziły na świat po 1827 roku. Co ciekawe,
w tamtych latach w rodzie Szpakowiczów przy
chodziło na świat więcej synów niż córek, co za
pewniało trwanie nazwiska.
Stanowiska strzelców w Puszczy Białowie
skiej przetrwały po III rozbiorze Rzeczypospolitej
pod władzą rosyjską aż do Powstania Listopado
wego. Liczba strzelców wewnątrz Puszczy wzro
sła do czterech. Trzech z nich (wszyscy z rodu
Szpakowiczów) mieszkali w Białowieży, jeden
w Teremiskach. W 1830 do Puszczy Białowie
skiej przyjechał profesor Uniwersytetu Warszaw
skiego, Feliks Jarocki, aby upolować dwa żubry
dla Gabinetu Zoologicznego. W Białowieży profe
sor Jarocki gościł w domu starszego wiekiem
strzelca Tomasza Szpakowicza. "Przygotowano
nam wieczerzę w chałupie [...] strzelca Szpako
wicza w tej izbie, w której on dla swoich i swoich
sąsiadów dzieci własnym kosztem szkółkę utrzy
muje" − napisał Feliks Jarocki, tym bardziej zdu
miony, gdy się dowiedział, że ten tak dbający
o naukę dzieci Tomasz Szpakowicz sam jest nie
piśmienny. Była to pierwsza szkoła w historii Bia
łowieży!
W 1831 roku Tomasz Szpakowicz, tak jak
niemal wszyscy strzelcy Puszczy Białowieskiej,
walczył w Powstaniu Listopadowym w oddziale
sformowanym przez nadleśnego Eugeniusza de
Ronke. Po upadku powstania jego uczestników
dotknęły ciężkie represje i utrata stanowisk.
Szkółka dla dzieci w domu Tomasza Szpakowi
cza przestała istnieć, a strzelców Puszczy Biało
wieskiej rząd carski zdegradował do kazionnych
(państwowych) chłopów pańszczyźnianych.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Dziękuję historykom z Warszawy za pomoc w od
szukaniu źródeł: panu dr. Andrzejowi Buczyło
i panu Stanisławowi Zawadzkiemu.
Zdjęcie:
Pierwsza wzmianka o strzelcu Franciszku Szpa
kowskim w Białowieży (5. linijka od góry) w "In
wentarzu puszcz ekonomii brzeskiej" z 1780
roku.
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Działania społeczne

„Uszczelnienie" szpaleru lip wokół kościoła

„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni
sobie!" − zaprasza stara lipa w słynnej fraszce
Jana Kochanowskiego. Miododajne lipy od
wieków sadzone były przy kościołach. Także
wokół białowieskiego kościoła pierwszy
proboszcz, ks. Józef Dowgwiłło, w dniu 1
maja 1935 roku zasadził 20 lipek otrzymanych
z Nadleśnictwa Białowieskiego. Z biegiem lat
część z nich wyrosła na potężne drzewa, ale
większość nie dotrwała do naszych czasów.
Niektóre brakujące lipy zostały zastąpione
nasadzeniami świerków i dębów czerwonych.
W związku ze zbliżającym się 100leciem
białowieskiej parafii, podjęliśmy − za zgodą
Podlaskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków − inicjatywę odtworzenia pierwotnego
szpaleru lip drobnolistnych wokół kościoła. Zimą
wycięte zostały świerki (z których kilka swoimi
rozmiarami i położeniem zagrażało budowli
świątyni), a wiosną br. nadszedł czas na
sadzenie młodych lipek, aby uzupełnić szpaler
starych drzew wzdłuż ogrodzenia kościoła.

I jak przed 86 laty, w tym roku 1 maja po
mszy św. o godzinie 18.00 ks. proboszcz Bogdan
Popławski i parafianie z Białowieży, Grudek
i Pogorzelec ruszyli do akcji sadzenia lip.
Trzyletnie lipki otrzymaliśmy nieodpłatnie od
Nadleśnictwa Hajnówka. Serdecznie dziękujemy!
Ksiądz proboszcz pobłogosławił drzewka, po
czym posadziliśmy 27 lipek w wyznaczonych
miejscach. Już po kilku dniach (i obfitych
deszczach) wszystkie lipy zaczęły rozwijać listki.
Nasza
akcja
−
poza
wymiarem
praktycznym − była wydarzeniem symbolicznym
i podkreślającym związek między wartościami
duchowymi, kulturowymi i przyrodniczymi. Ale też
nasz wspólny wysiłek przyniesie wymierne skutki
dla środowiska, ponieważ sadzenie drzew
miododajnych jest bardzo cenną alternatywą dla
powszechnego w ostatnich latach sadzenia
krzewów iglastych. Obiecujemy dbać o nasze
lipki jak najlepiej.

O Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego za
kwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
Narodowy Spis powszechny Ludności
i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 ro
ku. Tradycyjnie, raz na 10 lat GUS pyta miesz
kańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak
żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane
z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu
są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem,
ale także województwem, powiatem czy gminą.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.
trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i in
nych zamieszkanych pomieszczeniach niebędą
cych mieszkaniami na terenie Polski, osoby
fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

•

Joanna Zamojska
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Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Metody przeprowadzenia spisu:
1. Samospis internetowy (CAWI).
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis
powszechny, w wyznaczonym terminie. Respon
denci na własnych komputerach lub urządze
niach mobilnych uzupełniają wymagane dane
w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie in
ternetowej GUS. Każda osoba dokonująca samo
spisu
jest
uwierzytelniana
w
systemie
teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do da
nych, osoba spisująca się używa unikalnego ha
sła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy

respondent właściwie wypełnia rubryki.
2. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicz
nie lub bezpośrednio.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodziel
nie spisać się poprzez formularz internetowy, zo
staną spisani jedną z dwóch innych metod:
 wywiadu telefonicznego wspieranego progra
mem komputerowym (CATI)
 wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez
rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elek
tronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)
Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpo
średni, polegają na zebraniu danych od osób fi
zycznych objętych spisem powszechnym. Wobec
każdego respondenta jest dobierana i stosowana
jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo
ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.
Wywiad telefoniczny wspomagany kompu
terowo jest realizowany przez rachmistrza spiso
wego.
Wywiad bezpośredni przeprowadza rach
mistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby
spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest
wyposażone w oprogramowanie do przeprowa
dzenia spisu.
W przypadku gdy osoba objęta obowiąz
kiem spisowym nie wypełni formularza elektro
nicznego, rachmistrze spisowi będą kontaktować
się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście,
aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

•

Źródło:
www.spis.gov.pl
www.gazetaprawna.pl

Z życia Białowieży

Miody, miody na osłodę
Zastanówmy się, co to jest MIÓD i jakie nasze
potrzeby ten produkt naturalny zaspokaja.
Najważniejsze jest to, że to produkt leczniczy,
a w naszych czasach wydaję się być to bar
dzo ważne. Kiedy ten produkt można nazywać
naturalnym (BIO) i jakie rodzaje miodu są
zbierane przez pszczoły na terenie naszej
GMINY? Miody: WIELOKWIATOWY, LIPOWY,
SPADZIOWY od dawna cieszą się powodze
niem wśród mieszkańców i turystów. Kupowa
ne są hurtowo i wywożone daleko w Polskę,
a nawet i za granicę.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy teraz, na
początku wiosny, jeszcze przed rozpoczęciem

prac sezonowych w pasiekach, jest możliwość
kupna miodu. Niestety na obszarze naszej gminy
już nie. Jakie są tego przyczyny? Po pierwsze
klienci kupują hurtowo, po drugie z terenu naszej
gminy co roku ubywa osób zajmujących się tym
starodawnym i tradycyjnym dla Puszczy Biało
wieskiej zawodem. Mało PASIEK, mało miodu 
taka prawda!
W tej sytuacji pojawiają się nowe produkty
w postaci miodów rozmaitych w nazwie. A to
miód: malinowy, chabrowy, miód z mniszka, itd.
Pojawia się tylko pytanie, czy te miody są leczni
cze, czy są BIO?
Pojechałam z Białowieży przez Teremiski,
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Budy, Czerlonkę z jednym pytaniem: u kogo jesz
cze jest miód z zeszłego roku? No i nie ma mio
du.
Pojechałam
dalej
przez
Hajnówkę,
Nowoberezowo i dalszą okolicę. Trochę udało się
miodów uzbierać. Siedzimy w grupie i próbujemy
tych miodów pod nazwą marketingową miód:
chabrowy, lipowy, miód spadziowy też był, ale tyl
ko pod nazwą. Ten smak to nie jest produkt BIO.
Nie były to produkty podobne do miodu z naszej
gminy. Po pierwsze, pola rzepaków czy zbóż
z chabrami są pryskane. Po drugie, w tej okolicy
(poza Puszczą Białowieską) jest dużo rozmaitych
przedsiębiorstw w odległości 20 km od Białowie
ży. A na terenie naszej gminy nie ma żadnych
chemicznych zakładów.
Pojawia się teraz pytanie, dlaczego na te
renie naszej Gminy brakuje mieszkańców zainte
resowanych
pszczelarstwem?
Być
może
powodem jest to, iż mieszkamy na obszarze Na
tura 2000.
Czas najwyższy zacząć dbać o nasze
dziedzictwo miodne, bo pszczelarstwo w Puszczy
to zawód z dziada pradziada, a produkt, w posta
ci miodu jest bardzo poszukiwany, szczególnie
teraz na wiosnę. I tu trzeba opowiedzieć o tych
warunkach, które nie pozwalają już od maja
mieć w sprzedaży świeżego miodu z mniszka le
karskiego czy też z innych roślin.

Zbiory miodu mają swoje zasady. W prak
tyce nie wykręca się miodu z ula przed tym, jak
zakwitnie lipa. Pszczoły to nie barany i nie krowy,
którym można wskazać miejsce zbierania pożyt
ku, z którego powstaje miód. Owady te latają
wszędzie i zbierają tylko dla nich atrakcyjny nek
tar (pożytek) z rozmaitych roślin i nazywa się to
miodem wielokwiatowym (nie malinowym czy
z kasztanowca).
Kiedy zaczyna kwitnąć lipa, każdy gospo
darz pasieki stara się zwolnić miejsce w ulu na
ten urodzaj miodu. Miód lipowy może też być na
turalnie zmieszany z miodem wielokwiatowym
i w zależności od tego ma rozmaite odcienie.
Jeżeli w trakcie sezonu lub pod jego ko
niec, pogoda staje się upalna – powietrze zaczy
na wrzeć, a rośliny płakać, to oznacza że mszyc
będzie dużo, a pszczoły uzbierają od nich naj
cenniejszy miód  SPADZIOWY. Takie warunki
nie występują co roku. Jeżeli jest prawdziwa su
sza, jak w zeszłym roku, to nawet lipowego mio
du będzie mało.
Kupując miód, należy pamiętać, aby nie
kupować miodów w maju, bo w maju lipa nie
kwitnie, a miód wirowany zbyt wcześnie nie jest
dojrzały. Należy robić zapasy miodu z dobrych
sezonów, bo prawdziwy miód nie psuje się i mo
że być przechowywany latami. (
A teraz wrócimy do głównego tematu: czy
nasi mieszkańcy potrzebują pomocy Gminy
i Nadleśnictwa w poszerzeniu produkcji naszego
biologicznie czystego produktu z terenów GMINY
BIAŁOWIEZA. Mamy już serdecznie dość marke
tingu, który psuje wizerunek naszych naturalnych
produktów!

Prosimy Wójta o sporządzenie Projektu
dla tej dziedziny działalności gospodarczej na
naszych terenach w zakresie:
 szkolenia początkujących pszczelarzy z zasad
prowadzenia pasieki u starszych doświadczo
nych pszczelarzy;
14
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 pomoc w zakupie odpowiedniego sprzętu psz
czelarskiego,
 pomoc w zakupie uli, rodzin i matek pszczelich.
Prosimy Nadleśnictwo o:
 wydzielenie odpowiednich miejsc w lesie pod
pasieki,
 zabezpieczenie możliwości dojazdu do tych pa
siek.
Prosimy naukowców o przeprowadzenie użytecz
nych badań i napisanie artykułów na temat psz
czelarstwa, pszczół i miodu puszczańskiego.
Jednym słowem wszystkie ręce na pokład
w ratowaniu PSZCZELARSTWA na terenie Gmi
ny Białowieża i możliwości dodatkowego zarobku
dla mieszkańców w tak trudnych pandemicznych
czasach.

Mamy na terenie Gminy kilka obszarów
zwanych „wspólnotą” i faktycznie prawnie nimi
będących, które były wyznaczone pod pastwiska
bydła i koni. Od dawna porastają one zaroślami,
a miejscami są już nawet lasem. Najwyższy czas
przywrócić im pierwotną funkcję pastwisk, nie tyl
ko dla bydła, ale też i pszczół. Czas to wszystko
odnowić i zagospodarować!
Niniejszy artykuł powstał na podstawie
przyjacielskich rozmów z przedstawicielami róż
nych środowisk: z naukowcami, z przewodnika
mi, z pracownikami Nadleśnictwa, z radnymi,
z samymi pszczelarzami i z konsumentami.

•

Łarysa Bugwin

Z życia parafii prawosławnej
Kalendarium

W dniach 21 – 22 maja br. odbyły się obchody
uroczystości ku czci patrona Cerkwi w Biało
wieży – święto przeniesienia relikwii św. Miko
łaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari.
W wigilię święta (21.05 – piątek) o godzinie
1700 sprawowane było nabożeństwo całonoc
nego czuwania.
W sobotę (22 maja) o godzinie 9.00 rozpo

Instalacje fotowoltaiczne
w Gminie Białowieża
Gmina Białowieża w związku z otrzymaniem
dofinansowania na projekt pt. „Instalacje foto
woltaiczne w Gminie Białowieża” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje
wództwa Podlaskiego na lata 20142020 za
prasza mieszkańców do składania wniosków

czął się Akatyst ku czci Św. Mikołaja, a następnie
sprawowana była świąteczna Święta Liturgia,
której przewodniczył proboszcz parafii – ks. Ser
giusz Korch w asyście ks. Mikołaja Kaliny, ks. Le
ona Anchima, ks. Jana Kazimieruka, ks. Andrzeja
Busłowskiego, ks. Ignacego Szweca.
Po wysłuchaniu świątecznego fragmentu
Ewangelii, kazanie wygłosił ks. Ignacy Szwec.
Opowiedział o życiu św. Mikołaja, jego cudach,
a także o tym, jak dobrym może on być przykła
dem dla każdego wierzącego chrześcijanina.
Świętą Liturgię tradycyjnie zakończyła uro
czysta procesja wokół świątyni, w trakcie której
duchowni wznieśli krótką modlitwę za zdrowie
zebranych wiernych.
Na zakończenie uroczystości proboszcz
białowieskiej parafii, ks. Sergiusz Korch, podzię
kował przybyłemu duchowieństwu oraz licznie
zebranym wiernym za wspólną modlitwę w dniu
pamięci patrona białowieskiej cerkwi.

•

ks. Piotr Trochimczuk
o grant na zakup i montaż paneli fotowoltaicz
nych na terenie naszej gminy.
Zanim Państwo zdecydujecie się złożyć
dokumenty aplikacyjne, prosimy o zapoznanie
się z poniższymi warunkami udziału w projekcie.
Jeżeli nie jesteście w stanie spełnić chociaż jed
nej z niżej wymienionych przesłanek to niestety
nasz projekt nie jest skierowany do Państwa.
Wszystkie te punkty wynikają z warunków i cha
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rakteru otrzymanego dofinansowania i zatwier
dzonych dokumentów ( m.in. regulamin naboru
wraz
załącznikami), które określają zasady
uczestnictwa w naszym projekcie.
ZŁOŻENIE ANKIETY BADAJĄCEJ ZAPOTRZE
BOWANIE NA INSTALACJE OZE W ROKU 2019
BYŁO NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE I NIE JEST RÓWNO
WAŻNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO PRO
JEKTU. NALEŻY ZŁOZYĆ WNIOSEK O GRANT
W TRAKCIE TRWANIA NABORU.
1. Wysokość grantu  70% kosztów kwalifikowal
nych inwestycji.
2. Forma wsparcia  refundacja poniesionych
kosztów – tj. Grantobiorca w pierwszej kolejności
z własnych środków pieniężnych opłaca fakturę/
rachunek na rzecz wykonawcy, natomiast Gmina
Białowieża po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę
grantu zwraca 70% kosztów kwalifikowalnych in
westycji.
3. Grantobiorcą może być osoba fizyczna za
mieszkała na terenie Gminy Białowieża, w której
realizowany jest projekt (Grantobiorca rozliczył
PIT za 2018 r. lub 2019 r. wskazując jako miejsce
zamieszkania Gminę Białowieża).
4. Moc inwertera oraz sumaryczna moc paneli fo
towoltaicznych wykorzystanych do budowy insta
lacji fotowoltaicznej nie może przekraczać 120 %
rocznego zużycia energii, wykazanego na faktu

rze za energię elektryczną i musi być nie większa
niż 5 kW. Przy czym do weryfikacji wniosku
o przyznanie grantu brana będzie faktura za rok
2018, zgodnie z założeniami wniosku aplikacyj
nego. Nie dopuszcza się rozbudowy instalacji po
jej odbiorze przez Inspektora Nadzoru z ramienia
Gminy Białowieża przez okres trwałości projektu,
pod groźbą zwrotu grantu.
5. Grantobiorca posiada prawo własności, współ
własności lub jest posiadaczem innego tytułu
prawnego do budynku mieszkalnego i niemiesz
kalnego, na którym planowany jest montaż paneli
fotowoltaicznych.
6. Energia elektryczna wytworzona w instala
cjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu
musi być zużywana na własne potrzeby gospo
darstw domowych i nie może być wykorzystywa
na do prowadzenia działalności rolniczej, w tym
agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.
7 Grantobiorca we własnym zakresie dokonuje
wyboru wykonawcy poprzez rozeznanie rynku.
Kontakt w sprawie projektu:
Za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej:
oze@ug.bialowieza.pl.
Telefonicznie: w godz. 13.0015.00, wtorek
i czwartek, telefon: 856812487 wew. 50.
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