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Turystyka  rowerowa w Białowieży  i  Puszczy Białowieskiej  od 
kilku lat rozwija się dynamicznie. Duża liczba turystów przyjeż
dża  z własnymi  rowerami,  inni  korzystają  z miejscowych wy
pożyczalni  rowerów,  a  także  z  rowerów  oferowanych  przez 
właścicieli  kwater  agroturystycznych.  Z  zarządcami  czterech 
największych ośrodków oferujących rowery na przejażdżki po 
puszczy rozmawiała Bogumiła Jędrzejewska.

Więcej przeczytają Państwo na stronach 810.
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Drodzy Czytelnicy,
W tym wydaniu naszego czasopisma szczególnie polecam 

temat numeru,  którym  jest  turystyka  rowerowa na  terenie naszej 
gminy. W momencie, kiedy decydują się losy ścieżki rowerowej na 
trasie HajnówkaBiałowieża, warto zapoznać się z  tym zagadnie
niem.  Rozwój  naszej  miejscowości  zależy  także  od  inwestycji 
w  infrastrukturę  turystyczną.  Inwestycji,  których  koszty  znacząco 
przewyższają budżet gmin, ale  jest szansa pozyskać na nie pie
niądze ze źródeł zewnętrznych, czy  tak,  jak w przypadku ścieżki 
rowerowej, mogą być one  realizowane przez  inne  instytucje. Za
chęcamy do lektury.

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski

Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"

9  czerwca  podpisaliśmy  z  Urzędem 
Marszałkowskim  Województwa  Podlaskiego 
w Białymstoku umowę na dofinansowanie po
krycia dachowego Centrum Aktywności Lokal
nej  w  Białowieży.  Kwota  wsparcia  wynosi 
15  000  zł  i  jest  to  już  trzecie  dofinansowanie 
na rozwój naszego centrum.

Od  13  czerwca  uruchomiono  połącze
nia  kolejowe  na  trasie  WarszawaHajnówka
Gdynia. To bardzo dobra decyzja dla naszego 
powiatu. Wierzę, że jest to przyczynek do uru

chomienia także połączeń do naszej miejscowości.
W  lipcu w Białowieży odbył się zjazd Związku Gmin Wiej

skich Województwa  Podlaskiego.  Rozmawialiśmy między  innymi 
o możliwości pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 20212022, a także o budowie ścieżki rowero
wej HajnówkaBiałowieża.

Już dziś zapraszam na obchody Święta Wojska Polskiego. 
Rozpoczniemy je 14 sierpnia piknikiem patriotycznym na parkingu 
gminnym.  Natomiast  15  sierpnia  przy  pomnikumogile  żołnierzy 
poległych w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, który znajduje się 
na  białowieskim  cmentarzu,  odbędą  się  oficjalne  uroczystości 
rocznicowe,  zakończone  prelekcją  na  temat  żołnierzy  walczący 
w 1920 roku w Puszczy Białowieskiej.

Serdecznie  gratuluję  parze  Wojciech  Gutowski/Mirosław 
Waszkiewicz reprezentującej Towarzystwo Sportowe "Żubr" Biało
wieża  zajęcia  I  miejsca  na  Ogólnopolskim  Turnieju  Oldboyów 
w  siatkówkce  plażowej  w  Przyszuszu.  Teraz  czekamy  na  dobre 
wyniki  w  Mistrzostwach  Polski  Oldboyów,  które  odbędą  się 
w dniach 1315 sierpnia we Wrześni. Trzymamy kciuki  i życzymy 
powodzenia.

Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz

Wójt Gminy Białowieża
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13  czerwca 
wziąłem  udział  w  in
auguracji  połączenia 
kolejowego  Warsza
waHajnówkaGdy
nia  obsługiwanego 
przez  PKP  Intercity. 
Bezpośrednie  połą
czenie  ze  stolicą 
wróciło  do  naszego 

powiatu  po  17  latach.  Przysłuży  się  ono  nie 
tylko  turystom  odwiedzającym  nasz  region, 
ale  także  lokalnej  społeczności,  w  szczegól
ności  branży  turystycznej.  Teraz  pozostaje 
pracować nad ponownym uruchomieniem po
łączeń kolejowych z Białowieżą.

24 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego. Podczas niej udzieliliśmy 
wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powia
tu Hajnowskiego. Pytałem również o sytuację Do
mu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży. 
Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  pozytywnie 
zaopiniował  możliwość  niezbędnych  remontów 
w  placówce.  Teraz  pozostaje  przeprowadzenie 
rozmów z Lasami Państwowymi, które są właści
cielem obiektu. Liczę,  iż odbędą się one  jak naj
szybciej  i  będą  dotyczyły  również  pomocy 
finansowej w przeprowadzeniu koniecznych prac. 
Niezmiennie  pozostaje  na  stanowisku,  iż  Staro
stwo  Powiatowe  w  Hajnówce  powinno  podjąć 
wszelkie  starania,  aby  uruchomić  w  tym  samym 

budynku  drugą  placówkę.  Po  zmianach  przepi
sów  obecnie  może  w  niej  przebywać  jedynie 
czternaścioro  dzieci.  Zapotrzebowanie  na  miej
sca jest dużo większe.

5  i  6  lipca  wziąłem  udział  w  zjeździe 
Związku  Gmin  Wiejskich  Województwa  Podla
skiego. Była to doskonała okazja do wymiany do
świadczeń  oraz  rozmów  na  temat  ewentualnej 
współpracy.

W związku z ogłoszeniem  I Edycji naboru 
wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro
gram Inwestycji Strategicznych, zwróciłem się 20 
lipca  do  Starostwa  Powiatowego  w  Hajnówce 
z prośbą o następujące informacje:
1.  Jakie  drogi  powiatowe  zostaną  zgłoszone  do 
modernizacji w ramach tego Programu?
2. Jakie będą kryteria przy wyborze przez Staro
stwo dróg, które zgłasza do dofinansowania?

Ostatnie  tygodnie  to  dla  mnie  czas  no
wych wyzwań. Od  1  czerwca  pełnię  funkcję  za
stępcy  dyrektora  Departamentu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa  Podlaskiego  w  Białymstoku.  Nie 
zmienia to faktu, iż dalej będę z Państwem spoty
kał się i współpracował, zarówno na łamach Gło
su  Białowieży,  jak  i  w  działalności  Radnego 
Powiatu Hajnowskiego.

•
Mateusz Damian Gutowski

Radny Powiatu Hajnowskiego
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Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?

„ENGLISH  ZUMBA” w Białowieży

Dnia  30  czerwca  2021  r.  dobiegł  końca 
projekt „Angielska Zumba”, realizowany w Zespo
le SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży od wrze
śnia 2020 roku. Zajęcia projektowe odbywały się 
w  ramach  programu  PolskoAmerykańskiej  Fun
dacji  Wolności  ENGLISH  TEACHING,  którego 
krajowym  operatorem  jest  Nidzicka  Fundacja 
Rozwoju NIDA. Grant na realizację zajęć języko
wotanecznych, w kwocie 10.000 zł, został pozy
skany przez Stowarzyszenie AKTYWNE  DZIECI, 
działające  przy  Zespole  SzkolnoPrzedszkolnym 
w Białowieży.

Uczniowie  biorący  udział  w  cotygodnio
wych zajęciach mieli możliwość poznania stylisty
ki  muzycznej  i  tanecznej  jaką  jest  Zumba. 

Poprawiając  systematycznie  swoją  kondycję  fi
zyczną,  uczniowie  jednocześnie  mieli  kontakt 
z  żywym  językiem  angielskim.  Piosenki  angloję
zyczne, do których dzieci tańczyły i śpiewały, sta
ły  się  skutecznym  narzędziem  w  nauce  języka 
angielskiego.  Nawet  nauczanie  zdalne  nie  prze
szkodziło w  realizacji  działań  projektowych. Pro
wadząca  zajęcia  Pani  Kamila  Plewa,  spotykała 
się z uczniami w przestrzeni wirtualnej, motywu
jąc uczniów nie tylko do aktywności fizycznej, ale 
również  intelektualnej.  Uczniowie  wspólnie  tłu
maczyli  teksty  piosenek,  poznając  nowe  wyrazy 
i  zwroty.  Słuchanie  piosenek  pozwoliło  również 
na koncentrowaniu się na wymowie i zrozumieniu 
rytmu, intonacji języka angielskiego.

Uczestnicy  projektu  „ANGIELSKA  ZUM
BA” mieli  także   możliwość  rozmów z  innymi  in
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Niemal  sto  lat  po  ostatnim  znanym  spisie 
mieszkańców  z  1683  roku,  Białowieża  liczy 
około  50  rodzin.  Wszystkie  −  poza  rodziną 
strzelca  Szpakowskiego  −  mieszkają  nadal 
wokół królewskiego dworu i folwarku. Dopiero 
kilka  lat  później  z Białowieży wyrosną wioski 
Zastawa, Stoczek i pierwsze Podolany.

Dwór myśliwski odwiedzany ostatnio przez 
Augusta III Sasa w 1752 roku od blisko 30 lat stoi 
pusty i wymagałby porządnego remontu. Ale sam 
folwark  wydaje  się  być  kwitnący.  Jeszcze  przed 
mostem  na  Narewce  (dzisiejszy  most  na  grobli) 
jest  karczma  skarbowa,  prowadzona  przez  ży
dowskiego karczmarza, a po drugiej stronie drogi 
kuźnia z  izbą mieszkalną. Za mostem nad rzeką 
stoi  browar  i  słodownia  z  częścią  mieszkalną, 
przy  nich  cztery  chlewy  do  skarmiania  wieprzy 
pozostałościami z warzenia piwa. Nad sadzawką, 
czyli spiętrzoną odnogą Narewki  jest młyn drew
niany  z  dobrym  oprzyrządowaniem.  Dalej  całe 
wzgórze  zapełnione  jest  budynkami  gospodar
czymi i domami mieszkalnymi. Stoją tu dwie staj
nie,  wozownia,  obora,  spichlerz,  dwie  szopy, 
magazyn, cztery chlewy,  trzy świronki  (w  tym  je
den  z  sernikiem),  dwie  piwnice  −  drewniana 
i  ziemna, murowana  z  kamieni  −  oraz  sietarnia. 
Nad  przystanią  na  rzece  stoi  okazały  budynek 
mieszkalny,  a  naprzeciwko  budynek  mieszkalny 
folwarczny, w którym może mieszkać kilka rodzin 
chłopskich pracujących w folwarku, ma bowiem 7 

izb, 2 alkierze, 3 spiżarnie i kuchnię. Jest jeszcze 
trzecia mniejsza oficyna mieszkalna. 

Na szczycie wzgórza górują zabudowania 
dworu  królewskiego:  sam dwór,  za  nim  dwa  bu
dynki kuchenne, w  tym  jeden połączony "tranze
tem"  (zadaszonym  przejściem)  z  rogiem  dworu. 
Na  terenie  folwarku  jest duża, ogólnie dostępna, 
zadaszona  studnia  z  żurawiem.  Są  też  ogrody 
nawadniane dwoma kanalikami od rzeki. Wszyst
kie budynki są drewniane, kryte dranicami, a nie
które  gospodarcze  słomą.  Folwark  jest 
ogrodzony  dylami,  ma  dwie  bramy  wejściowe. 
Dookoła  folwarku  rozrzuconych  jest  około  2025 
gospodarstw chłopskich. Zaś "idąc w górę drogą 
koło pałacu, za szopę i gumna, trybem wysadza
nym"  znajdujemy  na wzgórzu  drewnianą  kaplicę 
−  cerkiewkę  unicką  dworską,  czyli  ufundowaną 
i  utrzymywaną  przez  dwór. Nieco w  dół  Narewki 
znajdują  się  zabudowania  bindugi  białowieskiej, 
czyli  miejsca  spławu  drewna,  ale  też  gospodar
stwo osób zatrudnionych przy organizacji spławu. 
Jest  tu więc budynek mieszkalny, magazyn, wo
zownia, stajnia, piekarnia, chlewek na drób, mały 
budyneczek mieszkalny i warzywnia. 

Mieszkańcy  Białowieży  w  1780  roku  to 
łącznie  4550  rodzin  (około  130  dorosłych  i  110 
dzieci). Stanowią oni ciekawą społeczność, od ja
śnie  wielmożnych,  jaśnie  oświeconych,  poprzez 
urodzonych,  uczciwych,  pracowitych,  do  ludzi 
luźnych, nie posiadających niczego poza  rękami 

O naszym dziedzictwie

Mieszkańcy Białowieży w 1780 roku

struktorami    Martą  Bińkowską  z  Pabianic  koło 
Łodzi, a także z Moniką Marchewką, która tak sa
mo  jak Pani Marta  jest  instruktorką ZUMBA FIT
NESS.  Panie opowiadały o swojej pracy, pasjach 
i życiu. Przekazały również dzieciom bardzo waż
ne  przesłanie.  Należy  robić  to,  co  się  kocha. 
Ważne jest, żeby to nam sprawiało radość i przy

jemność.  Mówiły  też,  by  spełniać  swoje  marze
nia,  bo  tylko  one  są  gwarantem  spełnienia 
w życiu zawodowym i osobistym.

W  projekcie  gościnnie  uczestniczyły  rów
nież  uczennice  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Orzeszkowie.  W  zajęciach Angielskiej  Zumby 
brały  udział  także  chętne przedszkolaki,  dla  któ
rych  taniec  w  rytm  piosenek  z  Super  Simple 
Songs był okazją do ćwiczenia koordynacji,  rów
nowagi oraz pamięci.  

Mimo  że  działania  projektowe  skończyły 
się  30  czerwca  2021  r.  uczniowie,  nauczyciele 
oraz rodzice mają nadzieję, iż po wakacjach spo
tkania  z  „Angielską  Zumbą”  na  stałe  zagoszczą 
w harmonogramie zajęć dodatkowych.

•
Mariola Glencner
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do pracy najemnej. Jednak według rzeczywistego 
statusu materialnego nie tak znów zróżnicowaną. 
Jedną grupę, wyżej sytuowaną, stanowią oficjali
ści  −  osoby  zatrudnione  na  różnych  stanowi
skach  i  zamieszkujące  w  służbowych  domach 
(oficynach). Najważniejszy  jest  pan Tomasz Kla
wa,  podłowczy  Puszczy  Białowieskiej  i  audytor 
leśnictwa białowieskiego, zamieszkujący w Biało
wieży z żoną Konstancją od 1772 do 1797 r. Inne 
rodziny  szlacheckiego pochodzenia  żyjące wów
czas w Białowieży  to Andrzej  i Konstancja Wiłło
wiczowie,  Jan  i  Rozalia  Pawłowiczowie,  Józef 
i Maria Hołowniowie, Ludwik Grzegorz i Luba Eu
doxia  Korzeniewscy  oraz  Mateusz  i  Franciszka 
Goraszewscy. Nie wiemy, niestety,  jakie stanowi
ska zajmowali mężczyźni z tych rodzin.

Druga − największa − grupa mieszkańców 
to  27  rodzin  chłopskich  przypisanych  do  pracy 
w  folwarku,  ale  w  większości  posiadających  też 
niewielkie własne gospodarstwa. Różnią się daw
nością osiedlenia w Białowieży i stanem majątko
wym.  Najliczniejszy  jest  ród  Wołkowyckich  (6 
rodzin),  żyjący  tu  od  końca  XVI  wieku.  To  spo
śród tego rodu wybrano dwóch dziesiętników od
powiedzialnych za organizowanie pracy chłopów. 
Wołkowyccy  mają  też  swoją  ziemię  nadaną  im 
jeszcze przez komisarzy królewskich w 1683  ro
ku.  Najzamożniejszy,  Bazyli  (Wasil) Wołkowycki, 
ma 2 konie, 4 woły i 18 sztuk bydła, owiec i świń. 
Młody gospodarz Jan Wołkowycki jest z kolei naj
większym białowieskim  pszczelarzem, ma  40  uli 
i 20 barci! Wymienione w spisie z 1683  roku  ro
dziny  Szahalewiczów  i  Kułakowskich  nadal  są 
w Białowieży w 1780 roku, ale wciąż tylko po jed
nej rodzinie.

Od tamtego czasu osiedliło się w Białowie
ży około 20 nowych  rodzin chłopskich. Najwcze
śniej,  prawdopodobnie  w  latach  17401750, 
przybył tu pierwszy przedstawiciel rodu Waszkie
wiczów, bo w 1780 mamy już trzy rodziny z pod
rastającymi  dziećmi.  Hodują  sporo  zwierząt 
(konie, woły, krowy, owce, świnie), ale nie są spe
cjalnie  zainteresowani  pszczelarstwem.  W  po
dobnym okresie, może trochę później, pojawił się 
protoplasta  rodu  Buszków.  W  1780  roku  są  już 
dwie rodziny, a właściwie młoda rodzina Chwedo
ra Buszko  i druga, w której gospodaruje kawaler 
Ihnat  Buszko  z  kilkoma  braćmi  i  starą  matką. 
Ignacy  jest  nie  tylko  zamożny  (koń,  4  woły,  9 
krów,  9  owiec,  3  świnie),  ale musiał  się  cieszyć 
dobrą opinią, bo proszono go na ojca chrzestne
go  do  Bayków  i  Goraszewskich.  Buszkowie  to 

także  zapaleni  pszczelarze,  mają  nie  tylko  ule, 
ale i po kilkanaście barci. 

Adam  Bayko  prawdopodobnie  nie  był 
pierwszym  pokoleniem  rodu  Bajków  osiadłym 
w Białowieży, ponieważ mimo młodego wieku ma 
już duży  inwentarz, do  tego 8 uli  i 10 barci. Wy
daje się też być skoligacony z Wołkowyckimi, bo 
występuje  dwukrotnie  jako  ojciec  chrzestny,  raz 
u  Wołkowyckich,  raz  u  Sikorskich,  a  zawsze 
w parze z kumą Wołkowycką.

Pozostałe  rodziny  chłopskie  zjawiły  się 
Białowieży  zapewne w  ciągu  1020  poprzednich 
lat, a więc w latach 17601770. Niektórzy przybyli 
tu  niedługo  przed  rokiem  1780  i  mieszkają  we 
wspólnym  folwarcznym  budynku  mieszkalnym. 
W sumie białowiescy chłopi pracujący w królew
skim folwarku (27 rodzin) posiadali 14 koni (u 13 
rodzin),  51  wołów  (25  rodzin),  120  sztuk  bydła, 
114 owiec, 75 świń. Pasieki z ulami (w sumie 122 
ule)  ma  16  rodzin,  a  barcie  w  puszczy  (łącznie 
117) 15 rodzin.

Zamożniejsi  gospodarze  (niemal  wszyscy 
ci,  którzy  posiadają  nie  tylko  woły,  ale  i  konia) 
mają do pomocy parobka,  jedna z  rodzin Wasz
kiewiczów  nawet  parobka  i  dziewkę,  a  Ignacy 
Buszko z braćmi − tylko dziewkę do pomocy mat
ce w  pracach  domowych. W  sumie  przy  gospo
darzach mieszka 12 parobków i dwie dziewki. Są 
to osoby samotne, tylko jeden parobek jest żona
ty. Spis nie podaje ich imion. 

Niewielką,  ale ważną grupę mieszkańców 
stanowią  komornicy.  Nie mają  oni  własnych  do
mów ani inwentarza i pola, mieszkają u gospoda
rzy,  a  utrzymują  się  z  rzemiosła.  I  tak,  przy 
rodzinie Chwedora Buszko mieszka szewc Piotr. 
Przy  Janku  Gabcu  i  jego  braciach  żyje  budnik 
Greś. Garncarz Iliasz mieszka przy biednej rodzi
nie Jurka Piekacza, a kowal, zapewne pracujący 
w dworskiej kuźni, zamieszkuje przy rodzinie Le
ona Kogczana. Wszyscy  rzemieślnicy są żonaci. 
Spis nie podaje  jednak  ich nazwisk ani  też  infor
macji o dzieciach.

W aktach metrykalnych kościoła w Narew
ce z tego okresu wymienione są jeszcze trzy inne 
rodziny chłopskie z Białowieży: Marcin i Krystyna 
Buszkiewiczowie, Mitruk  i Marianna Piekaczowie 
(zapewne  krewni  Jurka  Piekacza),  Piotr  i Anna 
Sakowscy,  Józef  i  Ewa Wyźniewscy  oraz Antoni 
i  Helena  Sikorscy.  Być  może  Piotr  Sakowski  to 
ów szewc Piotr. Z kolei Wyźniewscy są krewnymi 
Panasa Woytiuka (Wojciuka). Woytiuk to przydo
mek jednej z rodzin Wyźniewskich z Bud (zapew
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Początki  turystyki  rowerowej  w  Puszczy  Bia
łowieskiej  to  lata  międzywojenne,  a  jednym 
z pierwszych zagranicznych gości, którzy do
tarli do Białowieży na rowerze był Anglik, Ber
nard  Charles  Newman,  który  o  swojej 
wyprawie  napisał  książkę  wydaną  w  Wielkiej 
Brytanii.

Dzięki wydawnictwu Znak Horyzont książ
ka Newmana ukazała się w 2021  roku w Polsce 
w przekładzie Ewy Kochanowskiej. Bernard New

man (18971968) był autorem ponad 150 książek 
beletrystycznych i  literatury faktu. Podczas I woj
ny  światowej  był  żołnierzem  i…  szpiegiem.  Od
wiedził  ponad  60  krajów,  przemierzając  ich 
tereny w dużej części na rowerze, stając się pod 
tym  względem  legendą.  Po  powrocie  z  podró
ży  dawał  odczyty  i  audycje  radiowe.  Przybliżał 
słuchaczom  odwiedzane  przez  siebie  miejsca, 
opowiadał  o  napotkanych  ludziach,  ich  zwycza
jach i życiu codziennym. 

ne synów Wojciecha), który z czasem stał się na
zwiskiem.  Trzeba  też  wspomnieć  o  co  najmniej 
jeszcze  jednej  rodzinie  Wołkowyckich,  nie  nale
żącej  do  ludności  folwarcznej.  Są  to  najpewniej 
młynarze,  którzy − podobnie    jak  przed 100  laty 
ich  przodkowie  −  obsługują  młyn  nad  Narewką. 
Mamy  bowiem  w  aktach  metrykalnych  parafii 
rzymskokatolickiej  w  Narewce  w  latach  1778
1782 czworo dorosłych Wołkowyckich z Białowie
ży:  Wawrzyńca,  Szymona,  Brygittę  i  Apolonię, 
którzy nie figurują w spisie ludności folwarcznej.

Skąd przybywali nowi osiedleńcy do Biało
wieży?  Poza  WyźniewskimiWojciukami,  którzy 
pochodzą  z  Bud,  z  osiedlonej  przez Antoniego 
Tyzenhauza ludności sprowadzonej z Mazowsza, 
o  innych gospodarzach nie mamy żadnych  infor
macji.  W  większości  pochodzą  prawdopodobnie 
z  niezbyt  dalekich  okolic  tej  samej  królewskiej 
ekonomii brzeskiej. Natomiast oficjaliści zajmują
cy w Białowieży  różne stanowiska  i mieszkający 
w służbowych mieszkaniach, mogli pochodzić na
wet  z  bardzo  daleka;  przenosili  się  oni  bowiem 
niejednokrotnie  w  poszukiwaniu  dobrej  posady 
lub zmuszeni zmianami w zarządzie puszczy czy 
sytuacji politycznej.

Na  koniec,  bardzo  ciekawym  zagadnie
niem  jest  struktura  wyznaniowa  mieszkańców 
Białowieży  w  1780  roku.  Poza  Żydem  karczma
rzem wyznania mojżeszowego, wszyscy pozosta
li  byli  chrześcijanami  należącymi  do  jednego 
z  dwóch  obrządków  −  rzymskokatolickiego  lub 
greckokatolickiego,  czyli  unickiego.  Wszystkie 
wymienione  tu  rodziny  oficjalistów  to  katolicy 
rzymscy. Ale katolików rzymskich znajdujemy też 
wśród  najstarszych  białowieskich  rodów  chłop
skich  (bądź  tych  o  dawno  zapomnianym  szla
checkim  pochodzeniu):  Wołkowyckich, 
Szahalewiczów, Waszkiewiczów, Bajków, a także 

osiedlonych tu niedawno: Dobyszewskich, Pieka
czów,  Sakowskich,  Sikorskich  i  Wyźniewskich
Wojciuków.  Łącznie  w  Białowieży  zamieszkuje 
2025  rodzin  rzymskokatolickich  i  −  jak  wykazał 
pan  Piotr  Bajko  −  podobna  liczba  grekokatolic
kich (23 rodziny), które należą do unickiej cerkwi 
w Suchopolu. 

Przynależność  kilku  najstarszych  rodów 
białowieskich  w  końcu  XVIII  wieku  do  kościoła 
rzymskokatolickiego  jest  dużym  zaskoczeniem. 
Mimo istniejącej w Białowieży cerkiewki grekoka
tolickiej oraz cerkwi parafialnej w niedalekim Su
chopolu,  rodziny  te  chrzczą  dzieci  w  kościele 
w Narewce, gdzie Chweś czy Chwedor pisze się 
Teodorem,  Ihnat −  Ignacym, a Hryhor − Grzego
rzem. Był  to więc  świadoma praktyka wyznanio
wa tych ludzi. Jak widać mówienie "po swojomu" 
albo  "po  polsku"  nie  definiowało  wówczas  auto
matycznie przynależności do kościoła czy do cer
kwi. 

•
Bogumiła Jędrzejewska

Dodatkiem  do  artykułu  są  tabele  z  danymi 
o  mieszkańcach  Białowieży  z  Księgi  Metryk 
Chrzestnych, Ślubnych y Pogrzebowych Kościoła 
Filialnego  Rzymsko  Katolickiego  Narewkowskie
go od R.  1778 Marca 4  (Tabela 1) oraz  z doku
mentu  Opisanie  Osiadłości,  Siemienistości  [tj. 
stanu rodzinnego] y majątku Włościan Ciągłych y 
Ogrodników  w  Folwarkach  i  Strażach  do  służby 
wyłączonych,  w  zbiorze  Inwentarz  Dóbr  Stoło
wych Ekonomii Brzeskiej 1780  r.  (Tabela 2). Au
torka  dziękuje  Stanisławowi  Zawadzkiemu  za 
odnalezienie  i przekazanie materiałów z Central
nego  Państwowego  Archiwum  Historycznego 
Ukrainy we Lwowie.

Reportaż Bernarda Newmana z podróży po Polsce w 1934 roku
Rowerem przez II RP
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Podróż po Polsce 37letni podróżnik odbył 
w 1934 roku, jak sam napisał w rozdziale „Wpro
wadzenie”: Wziąłem po prostu rower, czyli swoje
go  kumpla  George’a,  wylądowałem  w  Gdańsku 
i  ruszyłem  w  Polskę,  czasami  według  planu, 
a  czasami  zdając  się  na  przypadek.  Sądzę  jed
nak,  że  trasa mojej  wędrówki  potwierdzi,  że  zo
baczyłem  doprawdy  reprezentatywny  kawałek 
kraju. Newman nie znał języka polskiego, ale po
siadał wyjątkową łatwość nawiązywania kontaktu 
i  starał  się  poznawać  polskie  słownictwo,  nawet 
to najtrudniejsze. − Gdy mój język uporał się z ta
kimi  nazwami  jak  Bydgoszcz,  Częstochowa 
i Przemyśl − pisze autor − niczego się już w Pol
sce  nie  bałem.  Książkę  czyta  się  z  zaciekawie
niem  i  uśmiechem,  gdyż  Newman  ma  ogromne 
poczucie humoru, jest spostrzegawczy, ma dobre 
pióro i jego opisy oraz przytaczane dialogi nie po
zwalają na odłożenie książki na dłużej.
Wędrujemy  razem  z  nim  trasą  zaznaczoną  na 
oryginalnej mapie autora i opisaną w rozdziałach: 
Gdańsk i korytarz, Nizina, Warszawa, Polskie Lo
urdes (czyli Jasna Góra), Kraków, Góry, Do Lwo
wa, Huculi, Kresy Wschodnie i wschodnie bagna, 
Żubrza puszcza w Białowieży, Do Wilna, Zakaza
na granica, Prusy Wschodnie. 

Newman  nie  był  specjalistą  z  historii  Pol
ski.  Wiedzę  czerpał  z  rozmów  z  napotkanymi 
mieszkańcami miast i wsi, a także od przewodni
ków po historycznych miejscach  i obiektach. Nie 
weryfikował wszystkich zasłyszanych  faktów  i  le
gend, gdyż książka miała być skierowana do sze
rokiej publiczności na Wyspach Brytyjskich. Było 
to  dużym wyzwaniem  dla  tłumaczki  i  wydawnic
twa.  Książka  ma  szereg  przypisów  i  wyjaśnień, 
które pozwalają zrozumieć używane przez autora 
nazwy  i  przytaczane  sytuacje,  a  także  skorygo
wać nieścisłości.

Na  trasie  rowerowej  wyprawy  Bernarda 
Newmana nie mogło zabraknąć Białowieży. Roz
dział  Żubrza  puszcza  w  Białowieży  to  przede 
wszystkim  barwnie  opisane  spotkanie  autora 
z żubrem. Do Puszczy Białowieskiej wjeżdżał od 
strony Prużany. Zachwycony napisał: Nagle poja
wiła  się  rozległa  polana,  a  przed  sobą  zobaczy
łem wielką puszczę. Daleko za horyzont ciągnęło 
się morze  zieleni, wznosząc  się  i  opadając  sze
regiem niskich wzgórz oraz kotlin. Panorama by
ła niesamowita – dosłownie setki milionów drzew 
rosnących  ciasno  obok  siebie.  Jednak  autor 
przede  wszystkim  chciał  zobaczyć  żubry,  to  dla 
nich  przyjechał  setki  kilometrów.  Po  rozmowach 
z  bywalcami  gospody  na  Krzyżach,  prowadzo
nych przy pomocy rąk  i dźwięków naśladujących 
głosy żubrów, trafił w końcu do rezerwatu hodow
lanego. Pokazania żubrów podjął się,  jak go na
zwał  autor,  brodaty  leśnik.  Nie  przebiegało  to 
łatwo  i  początkowo  metody  leśnika  budziły 
u przybysza zadziwienie. Przyglądał się jak męż
czyzna  "hałaśliwie zagrzechotał wiadrem  i  łomo
tał  żurawiem studziennym o  cembrowinę. Czynił 
tak dobre pół godziny, ale żaden żubr nie  raczył 
usłyszeć.  Przyjął  zatem  inną  strategię.  Zaczął 
wołać:  Bysiu!  Bysiu!  Jego  krzyki  odbijały  się 
echem  od  leśnych  zapadlisk.  Bysiu!  Bysiu!  – 
przedrzeźniały  go  bezczelne  kawki  wysoko  nad 
nami. Zapytałem, co znaczy to bysiu, ale okazało 
się, że to rodzaj czułego zdrobnienia, podobnego 
do wołania na kota kiciuś". Przywoływania na nic 
się  nie  zdały,  jednak Anglik  był  zdeterminowany 
do tego stopnia, że pomimo wysokiego ogrodze
nia przedostał się wraz z leśnikiem na teren prze
znaczony dla żubrów. I dopiero wtedy zaczęła się 
prawdziwa  przygoda.  Czy  zobaczył  żubry?  Czy 
potrafił  szybko  biegać?  Czy  zrobił  im  zdjęcia? 
Trzeba przeczytać książkę. 

A warto  to zrobić nie  tylko ze względu na 
fragment związany z Białowieżą, ale też dlatego, 



że  jest  to cenne świadectwo epoki. Newman po
dróżował  po  drogach,  na  których  dominował 
piach  i  błoto.  Nie  było  ścieżek  rowerowych.  Je
chał, nie mając dokładnego oznakowania, syste
mu  GPS,  telefonu.  Był  odcięty  od  szeroko 
rozumianej  informacji.  Jednak był  ciekawy  kraju, 
który odrodził się po ponad wiekowej nieobecno
ści na mapach Europy. Podróżnik podkreślił: Sta

rałem  się  uczciwie  przedstawić  problemy Polski. 
Nie  występuję  w  roli  jej  obrońcy  –  to  nie  jest 
książka pisana na zamówienie – ale od razu wy
znam,  że  świetnie  się  czułem  wśród  Polaków 
i ogromnie ich polubiłem. 

•
Anna Kulbacka
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Temat numeru

Rowerem po Puszczy

Turystyka  rowerowa  w  Białowieży  i  Puszczy 
Białowieskiej  od  kilku  lat  rozwija  się  dyna
micznie.  Duża  liczba  turystów  przyjeżdża 
z  własnymi  rowerami,  inni  korzystają  z  miej
scowych wypożyczalni rowerów, a także z ro
werów  oferowanych  przez  właścicieli  kwater 
agroturystycznych.  Z  zarządcami  czterech 
największych  ośrodków  oferujących  rowery 
na  przejażdżki  po  puszczy  rozmawiała Bogu
miła Jędrzejewska.

Wypożyczalnię "U Strażnika" przy ul. Pa
łacowej pan Bogumił Kupień prowadzi od 17 lat. 
Ma ponad 100 rowerów, co roku  inwestuje w kil

kanaście nowych. Asortyment jest bogaty i dobrej 
klasy,  są  też  rowerki  dla  dzieci.  Do  tego  sklepik 
świetnie  zaopatrzony  w  mapy  i  przewodniki. 
Rocznie  tysiące  osób  korzysta  z  rowerów 
"U  Strażnika".  Przed  pandemią  sezon  zaczynał 
się w połowie kwietnia od grup zagranicznych or
nitologów,  po  3050  osób,  którzy  dominowali 
wśród klientów do maja włącznie. Krajowi turyści 
masowo  przybywają  na  tzw.  długie  weekendy 
i przez całe lato. Sezon kończy się w październi
ku. Aż 70% turystów radzi się, gdzie pojechać, co 
zobaczyć. Pozostali mają już obmyślony plan wy
prawy.  −  Problemem są  turyści  − mówi  pan Bo
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gumił  −  którzy  wierzą  w  GPSy  i  oczekują,  że 
znajdą w  nich  każdą  leśną  dróżkę. Dobrze,  jeśli 
dadzą się przekonać do wzięcia ze sobą mapy.

Poznawanie puszczy z roweru daje wielką 
satysfakcję. − Cudownie! Nie wiedzieliśmy, że  tu 
jest  tak  pięknie!  −  to  bardzo  częste  uwagi,  jakie 
pan Bogumił słyszy od klientów oddających rowe
ry. Ale najpilniejszą potrzebą jest budowa ścieżki 
rowerowej  Białowieża−Hajnówka.  Wielka  liczba 
turystów jedzie  tą szosą rowerami do Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów lub z niego wraca. W 2018 
roku małżeństwo wypożyczyło rowery u pana Bo
gumiła.  Na  szosie  obok  mężczyzny  samochód 
przejechał tak blisko i szybko, że rowerzysta miał 
wywrotkę, wrócił poturbowany, a rower był do ka
sacji.  Zdarza  się,  że  turyści  przez  cały  odcinek 
Białowieża−Rezerwat  Żubrów  prowadzą  rowery 
poboczem szosy, bo ruch samochodowy sprawia, 
że boją się jechać rowerami.

Pan Sławomir Droń  prowadzi  "Białowie
skie Centrum Sportu" od 7 lat. W ośrodku przy 
ul.  Kolejowej  ma  wypożyczalnię  200  rowerów, 
w  tym  20  elektrycznych.  Podobnie,  jak  mój  po
przedni  rozmówca,  pan  Sławomir  podkreśla,  że 

sezon  na  turystykę  rowerową  w  Puszczy  Biało
wieskiej  jest bardzo długi: od kwietnia niemal do 
początku listopada. A potencjał puszczy do rozwi
jania tej formy wypoczynku i rekreacji jest olbrzy
mi  i  nadal  wykorzystujemy  go  w  niewielkim 
stopniu.  −  Turysta  chce  jak  najszybciej  z  Biało
wieży wyjechać  do  lasu,  a  tymczasem w naszej 
miejscowości  brakuje  oznakowania  szlaków  − 
mówi pan Sławomir. − Nie ma informacji o długo
ści szlaków i czasie potrzebnym do ich przebycia 
pieszo i rowerem. Brakuje też informacji w języku 
angielskim.

Choć w Puszczy Białowieskiej wydaje  się 
być  sporo  szlaków  rowerowych, przynajmniej  na 
mapie,  to  w  rzeczywistości  wiele  odcinków  jest 
kompletnie nieprzejezdnych. − Niebieski szlak od 

Dębów  Królewskich  do  Kosego Mostu  −  podaje 
przykład pan Sławomir − jest fragmentami całko
wicie zarośnięty! Najlepiej oznakowany  jest  "Wil
czy  szlak"  na  północy  Białowieskiego  Parku 
Narodowego  i  szlak  od Miejsca Mocy  do Topiła. 
Dużym  udogodnieniem  w  Białowieży  jest  nowa 
ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pałacowej, jednak 
zjazd z tej ścieżki i wjazd na nią z ulicy Kolejowej 
jest bardzo niebezpieczny, bo znajduje się tuż za 
zakrętem drogi.

Hotel  Żubrówka  posiada  około  30  rowe
rów,  w  tym  kilka  z  fotelikami  dla  małych  dzieci. 
Rowery są dostępne bezpłatnie dla gości hotelo
wych.  −  Najczęściej  goście  pytają,  dokąd mogą 
się wybrać na krótką wycieczkę − mówi pan Da
riusz Woszczyński,  kierownik  recepcji. − Poleca
my  wtedy  trasy  wokół  Białowieży:  na  Wysokie 
Bagno, do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Dro
gę Narewkowską. Zdarza się, że turyści wjeżdża
ją na pas graniczny...

Hotel Białowieski oferuje swoim gościom 
50 rowerów, w tym kilka dziecięcych. Pan dr Ma
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Trochę historii

Latem 2008  roku,  podczas wykopalisk  arche
ologicznych  na  Starej  Białowieży,  znaleziono 
maleńki instrument muzyczny − drumlę. Leża
ła między  ścianą  a  piecem  jednego  z  budyn
ków  dworskich  przez  400,  500,  a  może  600 
lat... Materialny dowód na  to,  że w orszakach 
królewskich przybywających do Puszczy Bia
łowieskiej niemal zawsze byli nadworni muzy
cy.

Jednym  z  najwybitniejszych  renesanso
wych muzyków w Rzeczypospolitej, którzy bywali 
w Starej Białowieży, był Krzysztof Klabon − kom
pozytor,  śpiewak  i  lutnista żyjący w  latach 1550
1616. Urodził się w Królewcu i jako chłopiec trafił 
na  dwór  Zygmunta Augusta.  Najpierw  był  dwor

skim chórzystą, ale już w wieku 15 lat zasłynął ja
ko  lutnista  i  śpiewak.  Przypuszczalnie  wedle 
ówczesnego  zwyczaju  był  trzebieńcem  (kastra
tem). W chórach i kapelach dworskich, a później 
w  operach,  nie  występowały  kobiety,  dlatego  aż 
do XIX wieku chłopców uzdolnionych muzycznie 
kastrowano w wieku 67 lat, przez co ich głos za
chowywał chłopięcą lub kobiecą barwę. 

Krzysztof  Klabon  przez  całe  życie  działał 
i  tworzył  na  dworze  królewskim. W wieku  26  lat 
został kapelmistrzem dworskiej kapeli i prowadził 
ją  łącznie  przez  23  lata,  najpierw  za  panowania 
Stefana Batorego,  a  później  Zygmunta  III Wazy. 
W 1601 roku zakończył kierowanie kapelą, ale do 
końca życia pozostał w  jej składzie. Grą na  lutni 

Na rowerach w Białowieskim Parku Narodowym

Turyści lubią rowery

Turystyka  rowerowa  w  Białowieskim  Parku 
Narodowym  jest  z  roku na  rok coraz bardziej 
popularna.  BPN ma  dwa wskaźniki  intensyw
ności ruchu rowerowego na swoim terenie. 

Park  sprzedaje  bilety  do dwóch obiektów: 
Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Rezerwatu Ści
słego (Obręb Ochrony Ścisłej) − do obydwu moż
na wjechać rowerem. Od 15 czerwca 2018 do 16 
czerwca 2021 roku sprzedano  łącznie 3016 bile
tów na  rower,  czyli  średnio około  tysiąca biletów 
rocznie. W  tym  roku w ciągu  tygodnia sprzedaje 
się po kilka − kilkanaście biletów na rower dzien
nie, ale na przykład przez 4 dni długiego weeken
du czerwcowego sprzedaliśmy ich 130. 

Należy  jednak  zaznaczyć,  że  duża  część 
turystów  pozostawia  rowery  na  parkingu  przed 
budynkiem  Rezerwatu  Pokazowego  Żubrów 
i  zwiedza  obiekt  pieszo.  W  weekendy,  gdy  jest 
ładna pogoda, są momenty, że rowery nie miesz

czą  się  na  parkingu.  Szacujemy,  że  w  letnie 
weekendy Rezerwat  Żubrów  odwiedza  ok.  2000 
turystów, a wśród nich około 10% przyjeżdża do 
nas rowerami.

W  północnej  części  BPN,  dostępnej  bez 
przewodnika i przepustek, rowerzystów liczą spe
cjalne czytniki zamocowane przy szlakach, połą
czone  z  wkopaną  w  ziemię  pętlą  indukcyjną, 
przekazującą  informację  o  przejeżdżających 
przez  nią  rowerach.  I  tak w  roku  2018  naliczyli
śmy  10  821  rowerzystów,  w  2019  –  10  300, 
a w 2020 r. – 16 308. W tym ostatnim roku zano
towaliśmy znaczną  liczbę okolicznych mieszkań
ców  Puszczy  Białowieskiej  korzystających 
podczas pandemii z "otwartości" lasu.

BPN  serdecznie  zaprasza  na  nasze  pięk
ne i bezpieczne szlaki rowerowe!

•
Marek Świć

Królewscy muzycy w Białowieży

rek Czarny, właściciel hotelu, uważa, że najwięk
szą bolączką i hamulcem dla rozwoju turystyki ro
werowej  w  Puszczy  Białowieskiej  jest  brak 
ścieżki  rowerowej  Hajnówka−Białowieża.  Dr 
Czarny wie,  o  czym mówi,  bo  jest  także właści
cielem  biura  turystyki  rowerowej  Nature  Travel 
w Białymstoku, które organizuje wyprawy rowero
we w Polsce i za granicą.

Moi rozmówcy nie mieli wątpliwości, że tu
rystyka  rowerowa  będzie  się  nadal  dynamicznie 

rozwijać,  jednak  aby  przynosiła  coraz  większe 
dochody i stwarzała nowe miejsca pracy, musimy 
nadążać  za  tym  rozwojem,  a  nawet  go  wyprze
dzać. Podkreślali, że najpilniejsze zadania to bu
dowa  ścieżki  rowerowej  Białowieża−Hajnówka, 
rozwijanie  informacji  turystycznej  oraz  dbałość 
o stan i oznakowanie szlaków w puszczy.

•
Bogumiła Jędrzejewska
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i  śpiewem Klabon  uświetniał  największe  uroczy
stości  dworskie  i  królewskie  wesela.  Miał  opinię 
wspaniałego  kompozytora,  tworzył  wielogłosowe 
utwory  religijne,  śpiewane  podczas  nabożeństw, 
a  także  komponował  utwory  na  lutnię,  np.  do 
wierszy Jana Kochanowskiego. 

Do  Puszczy  Białowieskiej  Krzysztof  Kla
bon,  zwykle  z  kilkoma  muzykami  i  śpiewakami, 
przyjeżdżał  ze  Stefanem  Batorym  i  Zygmuntem 
III  Wazą. W  orszaku  królewskim mieli  specjalny 
wóz, którym transportowali instrumenty i sami po
dróżowali.  Mieli  też  przydzielonego  woźnicę.  Na 
drogę, tak jak wszyscy podróżujący z królem, do
stawali przydział żywności. Na przykład w końcu 
stycznia 1591 roku, kiedy młody król Zygmunt  III 
Waza  po  raz  drugi  po  objęciu  tronu  wybrał  się 

z  Warszawy  na  łowy  do  Białowieży,  w  składzie 
królewskiego orszaku był Klabon  i  czterej  człon
kowie kapeli. Na cały orszak składało się 15 wo
zów  i  królewska  kareta,  a  rejestr  podróży 
wymienia 89  koni  i  214 osób  (w  tym 100 hajdu
ków). W rzeczywistości liczba osób i wozów była 
nieco większa,  bowiem najznamienitsi  urzędnicy 
i  dworzanie  także  mieli  swoje  służby,  konnych 
i zapewne wozy. Można szacować, że na łowy do 
Puszczy Białowieskiej  w pierwszych dniach lute
go 1591 roku zmierzało około 250 osób. Wszyst
kich  zaopatrzono  z  królewskiej  spiżarni 
w  żywność  na  drogę.  Muzycy  na  pięciodniową 
podróż i zapewne pierwsze dni pobytu w puszczy 
dostali trzy ćwiartki cielaka, pieczeń, ćwiartkę ba
rana i dwie kury. 
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Wakacje w BOKu

Nie ma nudy

Białowieski  Ośrodek  Kultury  od  dłuższego 
czasu z powodu obostrzeń związanych z pan
demią  koronawirusa  był  niestety  zamknięty. 
Mamy  nadzieję,  że  wirus  powoli  odpuszcza, 
ale my  nie  odpuszczamy  i  wznawiamy  swoją 
działalność. 

W czerwcu zorganizowaliśmy na stadionie 
Dzień  Dziecka  z  dmuchańcami  i  watą  cukrową. 
W Galerii oBOK miała miejsce wystawa obrazów 
Marka Sapiołki, na skarpie przed BOKiem został 
zorganizowany  pierwszy  koncert  z  cyklu  Kultura 
oBOK  "Białowieża  Open  Jam  Session".  Dzień 
później  na parkingu gminnym zaparkowały  stare 
samochody  i  motory  w  ramach  17tego  Podla

skiego Rajdu Moto Retro. 11 czerwca zawitało do 
nas kino objazdowe z  filmowymi nowościami. 19 
czerwca odbył się pierwszy koncert z cyklu RÓŻ
NOGŁOSIE,  a  miesiąc  później  drugi.  To  już  IX 
edycja  tych  koncertów. W pierwszą  sobotę  lipca 
w  Białowieży  tradycyjnie  rozbrzmiewała  muzyka 
białoruska,  a  na  Narewce  puszczano  wianki. 
XXXVII edycja Nocy Kupały już za nami.

Przed  nami  jednak  jeszcze  wiele  atrakcji 
i  ciekawych  imprez  kulturalnych  zaplanowanych 
przez Białowieski Ośrodek Kultury.

•
BOK

Podczas  królewskich  pobytów  we  dworze 
w Starej  Białowieży  członkowie  kapeli mieli  dwa 
główne zadania. Po pierwsze, wykonywali śpiewy 
liturgiczne  (bez  akompaniamentu  instrumentów) 
podczas  porannej mszy  świętej,  która  rozpoczy
nała  każdy  dzień.  Po  drugie,  uświetniali  rozryw
kowymi  śpiewami  i  grą  na  instrumentach  chwile 
odpoczynku  po  łowach  i  podczas  uczt  we  dwo
rze. 

Choć  z  twórczości  kompozytorskiej 
Krzysztofa  Klabona  do  naszych  czasów  zacho
wało  się  niewiele,  jedna  z  ocalałych  kompozycji 
mogła  z  dużym  prawdopodobieństwem  brzmieć 
we dworze na Starej Białowieży: "Pieśni Kalliopy 
Słowieńskiej. Na teraźniejsze, pod Byczyną, zwy
cięstwo".  Sześć  pieśni  na  kilka  głosów,  z  akom
paniamentem  m.in.  lutni,  skomponowanych  do 
słów Stanisława Grochowskiego,  sławiło  zwycię
stwo  hetmana  Jana  Zamoyskiego  z  23  stycznia 
1588  roku  nad  arcyksięciem  Maksymilianem 
Habsburgiem, który gwałtem usiłował zdobyć tron 
Rzeczypospolitej.  Pieśni  te  wychwalają  też  mło

dego  króla  Zygmunta,  jako  potomka  (po matce) 
wielkiego  Jagiełły.  Wybitne  wykonanie  "Pieśni 
Kalliopy..."  zaprezentował  niedawno  światowej 
sławy  polski  sopranista  Dariusz  Paradowski. 
Warto  wspomnieć,  że  dzięki  specjalnej  technice 
śpiewu współcześni męscy sopraniści nie muszą 
już  w  wieku  chłopięcym  tracić  na  zawsze  mę
skich walorów.

•
Bogumiła Jędrzejewska

PS.  Jednej  z  "Pieśni  Kalliopy...",  zatytułowanej 
"Sławne potomstwo Lechowe", w wykonaniu Da
riusza Paradowskiego można posłuchać w  inter
necie:  https://www.youtube.com/watch?
v=av6BF871YEg.

Zdjęcie:
Drumla współczesna (u góry) i drumla znaleziona 
w pozostałościach zabudowań dworskich w Sta
rej  Białowieży  podczas  prac  archeologicznych 
w 2008 r. Fot. Dariusz Krasnodębski.

Przywitanie lata w Hotelu Białowieski

21  lipca  2021  roku odbyła  się  impreza  senio
rów pod nazwą „Przywitanie lata”. 

Wśród zaproszonych gości byli członkowie 
kół  z powiatu hajnowskiego  (Czyże, Narew, Haj
nówka oraz Białowieża), zarząd rejonowy z Prze
wodniczącą  Panią  Niną  Ptaszyńską.  Spotkanie 
otworzyła Pani Irena Bajko, Przewodnicząca Koła 
Seniora  w  Białowieży,  Pan  Albert  Litwinowicz, 
Wójt Gminy Białowieża i Pan Marek Zubrycki Dy

rektor  Białowieskiego  Ośrodka  Kultury.  Pragnę 
serdecznie i gorąco podziękować za pomoc w or
ganizacji  Panu Wójtowi  i  Panu Dyrektorowi.  Po
dziękowania  kieruję  również  do  zespołu 
Ruczajok  za  wspaniały  koncert.  Szczególne 
dziękuję  także  właścicielom  Hotelu  Białowieski, 
Pani Joannie i Panu Markowi, za nieocenioną po
moc  i  ogromne  zaangażowanie  w  organizację 
naszych imprez.

•
Irena Bajko
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Z życia Białowieży

Miody, miody na osłodę
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Kalendarium
Z życia parafii prawosławnej

Tradycyjnie  już  w  naszej  parafii  modlitwa 

dziękczynna  (molebień)  na  zakończenie  roku 
szkolnego odbyła się dwukrotnie.

Pierwszy molebień sprawowany był w pią
tek 25.06  o 8.00 przez ks. Piotra Trochimczuka. 
We  wspólnej  modlitwie  udział  wzięli  uczniowie 
oraz nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkol
nego  w  Białowieży  oraz  Technikum  Leśnego 
w Białowieży.

Drugi molebień sprawowany był w niedzie
lę 27.06 po Św. Liturgii przez ks. Sergiusza Kor
cha.  W  trakcie  tego  krótkiego  nabożeństwa 
modlili się uczniowie z naszej parafii, uczący się 
poza Białowieżą.

•
ks. Piotr Trochimczuk
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Pomagamy psz
czołom bez lipy – 
czyli jak mądrze 
dbać o owady za

pylające 

„Jeśli  pszczoły  wygi
ną, ludzkość przetrwa 
tylko  4  lata”  –  to  sło
wa, które często przy
pisuje  się  Albertowi 

Einsteinowi.  Choć  nie  wiemy,  czy  rzeczywi
ście  tak  powiedział,  to  w  stwierdzeniu  tym 
może  zawierać  się  sporo  prawdy.  Jeśli  psz
czoły miałyby wyginąć, wraz z nimi wyginą ty
siące  zapylanych  przez  nie  roślin,  a  to, 
w  perspektywie  kilku  lat,  doprowadzi  do  glo
balnego głodu.

My chcemy żyć dłużej, dlatego pragniemy 
wspomóc naszych mniejszych braci poprzez po
pularyzacje  wiedzy  o  nich.  Towarzystwo  Przyja
ciół  Białowieży  przy  współpracy  z  Białowieskim 
Ośrodkiem Kultury  otrzymało  dofinansowanie  ze 
środków programu Działaj Lokalnie PolskoAme
rykańskiej  Fundacji  Wolności  realizowanego 
przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce 
oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.

W  ramach  projektu  chcemy  założyć  psz
czeli  zakątek w centrum miejscowości, w którym 
zostałyby zasadzone sezonowe rośliny miododaj
ne. Nasi młodsi bracia powinni czuć się bezpiecz
nie w powstałym zakątku, a zapewni im to hotelik 
dla  owadów  stworzony  przez  dzieci.  Hotelik  zo

stanie wykonany w kształcie 
wyjętego  z  ula  plastra  mio
du.  Ponadto  każdy  uczest
nik  zajęć  wykona  malutki 
hotelik,  który  będzie  mógł 
powiesić w swoim ogrodzie. 
Wszystkie  nasze  działania, 
mające  na  celu  ochronę 
pszczół i popularyzację wie
dzy  o  tych  owadach,  po
przedzone  zostaną 
spotkaniem  z  pszczelarzem  i  poznanie  jego 
warsztatu  pracy. Aby  lepiej  ukazać wartość  psz
czół  dla  ludzkość,  zaplanowaliśmy  cykl  warszta
tów z wykorzystaniem  ich dobrodziejstw  wosku 
i miodu: warsztaty mydlarskie, warsztaty  tworze
nia miodowych kul kąpielowych, świec z natural
nego wosku oraz warsztaty kulinarne. W ramach 
popularyzacji wiedzy o pszczołach przeprowadzi
my dla najmłodszych warsztaty plastyczne i kon
kurs,  a  z  młodzieżą  stworzymy  grę  terenową 
wykorzystującą kody QR oraz prostą grę kompu
terową (scratch). W celu pogłębienia wiedzy o ro
ślinach zapylanych przez owady wybierzemy się 
także  na  wspólną  wycieczkę  do  "Ziołowego  Za
kątka" do Korycin. Podczas spaceru po tym swo
istym ogrodzie botanicznym poznamy zioła, które 
dzięki  mrówczej  pracy  "zapylaczy"  mogły  wyro
snąć  i wydać plon. Z  tych ziół, zapylonych przez 
pszczoły,  na  warsztatach  herbacianych  stworzy
my aromatyczne herbatki.

Serdecznie  zapraszamy  na  nasze  warsz
taty  wszystkich  chętnych.  Informacje  o    termi
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Program Dobry Start

Od  1  lipca  2021  r.  obsługę  Programu  „Dobry 
start”  będzie  realizował  Zakład  Ubezpieczeń 
Społecznych,  a  nie  jak  do  tej  pory  gminy 
(a  z  ich  ramienia  często  ośrodki  pomocy 
społecznej).  Wnioski  w  ramach  Programu 
będzie  można  składać  wyłącznie  w  formie 
elektronicznej.  Nie  będzie  można  złożyć 
wniosku w wersji papierowej.

Jak składać wniosek od 1  lipca? Wszyscy 

rodzice  od  1  lipca  mogą,  tak  jak  w  ubiegłych 
latach, składać wnioski online:
  przez Portal informacyjnousługowy Emp@tia,
 przez bankowość elektroniczną,
 przez portal PUE ZUS

Wnioski  należy  składać  do  30  listopada. 
Link  do  strony  Ministerstwa  Rodziny  i  Polityki 
Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/
programdobrystartnanowychzasadach.

•
www.gmina.bialowieza.pl

Muzyka miła dla uszu

Koncerty organowe w białowieskim kościele

Podlaskie Koncerty Organowe, organizowane 
przez  Podlaski  Instytut  Kultury  i  Urząd  Mar
szałkowski  Województwa  Podlaskiego,  tego 
lata odbywają się w Suwałkach, Białymstoku, 
Drohiczynie i Białowieży. 

W białowieskim kościele pw. św. Teresy od 
Dzieciątka  Jezus  mistrzowie  gry  na  organach 
koncertują  w  niedziele  11,  18  i  25  lipca  oraz  1 
sierpnia, zawsze o godz. 18.45. 

Pierwszy  koncert  zagrał  pan  dr  Piotr  Ra
choń z Warszawy, drugi pan Sylwester Trojanow
ski  z Białegostoku, a  trzeci pan Michał Sławecki 
z  Warszawy.  Bogaty  repertuar  polskich  i  zagra
nicznych utworów, wykonanych na wysokiej klasy 
organach  naszego  kościoła,  za  każdym  razem 
zachwycał licznie zgromadzonych słuchaczy. 

Na  ostatnim  koncercie,  w  niedzielę  1 
sierpnia, będziemy słuchać gry pana Marka Ste
fańskiego z Krakowa. Serdecznie zapraszamy!

•
ks. Bogdan Popławski

Zdjęcie:
Przy  organach  białowieskiego  kościoła  −  pan 
Sylwester Trojanowski. Fot. ks. B. Popławski.

nach  zajęć  zamieszczane  będą  na  plakatach 
oraz  na  FB  Białowieskiego  Ośrodka  Kultury.  Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc na wszyst

kie zajęcia obowiązują zapisy. 
•

BOK


