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Temat numeru:
Miejsca pamięci − czy niepamięci? − narodowej w Białowieży
Wrześniowe rocznice niemieckiej i sowieckiej
agresji na Polskę w 1939 roku skłaniają do zadumy
nad wielkimi stratami wśród ludności cywilnej, jakie
poniosła Białowieża w latach II wojny światowej.
Skłaniają też do przyjrzenia się miejscom pamięci
narodowej w naszej miejscowości. I do postawienia
pytania o naszą pamięć i rzeczywistą wiedzę na
temat sprawców i ofiar.

Więcej przeczytają Państwo na stronach 810.
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Drodzy Czytelnicy,
W tym wydaniu naszego czasopisma szczególnie polecam
tekst o miejsach pamięci na terenie naszej gminy. Widzimy je na
co dzień i pewnie nieszczególnie zwracamy już na nie uwagę. Ale
czas najwyższy, aby się nimi na poważnie zająć i poszukać środ
ków na ich gruntowną rewitalizację. Naszym obowiązkiem jest
dbać o historię, szczególnie jeśli dotyczy naszej Małej Ojczyzny.
Prezentujemy również nową książkę Pani Anny Kulbackiej,
dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, znanej z pielęgnowa
nia historii naszej miejscowości. Zachęcam do lektury.

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"
31 sierpnia wziąłem udział w spotka
niu, które dotyczyło budowy ścieżki rowerowej
na trasie HajnówkaBiałowieża. W dyskusji
udział wzięli: Artur Kosicki marszałek Woje
wództwa Podlaskiego, Mariusz Nahajewski
dyrektor Zarządu Dróg Województwa Podla
skiego,
prof.
Bogumiła
Jędrzejewska
i prof. Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii
Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Dariusz Skir
ko Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża, Ma
riusz Agiejczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa
Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz wójt gminy Hajnówka, Mateusz
Gutowski radny powiatu hajnowskiego oraz przedstawiciele
RDLP Białystok. Wierzę, że uda się przeprowadzić tę inwestycję
z poszanowaniem zasad ochrony przyrody i korzyścią dla odwie
dzających Puszczę Białowieską turystów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży otrzymała dofinan
sowanie w wysokości 24 525 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ra
mach programu „Mały Strażak”. Koordynatorem projektu jest druh
Mateusz Gutowski.
Mamy wicemistrzów Polski! Para Wojciech Gutowski/Miro
sław Waszkiewicz, reprezentująca Towarzystwo Sportowe "Żubr"
Białowieża, zdobyła drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Old
boyów, które były rozgrywane we Wrześni. Serdecznie gratuluję
i życzę dalszych sukcesów.
We wrześniu br. udało się wymienić stare, drewniane po
krycie dachowe w gminnym budynku Centrum Aktywności Lokal
nej. Środki na ten cel Gmina Białowieża pozyskała z budżetu
Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi wo
jewództwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża
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Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?
14 sierpnia reprezen
towałem Stanisława
Derehajłę, wicemar
szałka województwa
podlaskiego,
pod
czas pikniku patrio
tycznego z okazji
Święta Wojska Pol
skiego w Białowieży.
Serdecznie
gratuluję Towarzystwu Przyjaciół Białowieży, or
ganizatorom wydarzenia oraz jego partnerom:
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pod
laskiego, Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury,
Urzędowi Gminy Białowieża i Lasom Państwo
wym. To była niezapomniana uczta duchowa i je
stem przekonany, że za rok znów tego typu
spotkanie zostanie zorganizowane.

15 sierpnia wziąłem udział w uroczysto
ściach Święta Wojska Polskiego przy pomniku
mogile żołnierzy poległych w Puszczy Białowie
skiej w czasie wojny z bolszewikami w 1920
roku. Cieszę się z ogromnego zainteresowania
obchodami ze strony mieszkańców Białowieży
oraz instytucji działających na terenie naszej gmi
ny.
5 września, wspólnie z wójtem Albertem
Litwinowiczem, uczestniczyłem XV Festynie Ar
cheologicznym w Zbuczu (Gmina Czyże). Ser
decznie dziękujemy za zaproszenie. Udział
w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do wy
miany doświadczeń związanych z organizacją te
go typu imprez.

Podlasie i Polesie  dwa regiony, jeden
wspólny transgraniczny projekt!

dą na przykładzie Puszczy Białowieskiej i Polesia
 regionów objętych działaniami projektowymi.
W trakcie 12 miesięcy realizacji projektu
zaplanowaliśmy różnorodne działania: m.in.
transgraniczne szkolenie i obóz, warsztaty, wy
jazdy szkoleniowe, utworzenie Centrów Eduka
cyjnych w partnerskich szkołach, wydanie
konspektów zajęć, broszury, ulotek, organizację
transgranicznego festiwalu.
Działania te poszerzą wiedzę realizatorów
projektu  nauczycieli i uczniów, którzy później
będą promować dobre praktyki w ochronie przy
rody wśród lokalnych społeczności i turystów
przybywających do Puszczy Białowieskiej i na
Polesie.
Pierwszym działaniem projektowym było
Transgraniczne Szkolenie dla Nauczycieli.
Pierwszą część szkolenia zakończyliśmy 7
lipca br. Wzięli w niej udział nauczyciele z part
nerskich szkół z Hajnówki i Pińska, przedstawi
ciele obszarów chronionych  Białowieskiego
Parku Narodowego i Lokalnego Funduszu Śro
dowiskowego "Rezerwaty Obwodu Brzeskiego"
z Białorusi.
Dzięki
wystąpieniom
zaplanowanym
w programie szkolenia poznaliśmy specyfikę
zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i Po
lesia, w tym gatunki rzadkich chronionych roślin
oraz przyczyny ich ustępowania. Omówione do
kładnie zostały gatunki roślin inwazyjnych, które

Białowieski Park Narodowy rozpoczął innowa
cyjne przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Przy
rodnicza skarbnica ponad granicami”  tym
razem w roli Beneficjenta Wiodącego. To
transgraniczny projekt realizowany w ramach
Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w Prioryte
cie 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa na
turalnego, dofinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EIS PolskaBiałoruśUkraina
20142020.
Wraz z Parkiem edukacyjną inicjatywę re
alizują partnerzy: II Liceum Ogólnokształcące
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Haj
nówce, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wy
dział Edukacji Miasta Pińsk, Szkoła Średnia nr 3
w Pińsku oraz Lokalny Fundusz Środowiskowy
„Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”.
Białowieski Park Narodowy jako jedyny
z polskiego zespołu partnerów zagwarantował
wkład finansowy wymagany przez organ prowa
dzący.
Zgodnie z tematem przewodnim, projekt
eksponuje wartość cennych przyrodniczo obsza
rów jak również zwraca uwagę na zagrożenia
tych przyrodniczych skarbów. Z założenia projekt
przypomina o emocjonalnej więzi ludzi z przyro

•

Mateusz Damian Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego
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charakteryzują się silnymi cechami kolonizujący
mi, przez co stanowią zagrożenia dla rodzimych
gatunków  eliminują je z ich naturalnych stano
wisk występowania. Do takich gatunków należy
np. niecierpek drobnokwiatowy, który, choć jest
wykorzystywany do produkcji wywarów bakterio
bójczych, na terenie Białowieskiego Parku Naro
dowego jest zwalczany. Usłyszeliśmy również
o gatunkach dawniej pospolitych, uważanych wy
łącznie za chwasty, dziś zanikających  na przy
kład mak czy kąkol.
Po wysłuchaniu kolejnej prezentacji prze
konaliśmy się, jak w dawnych czasach niezwykle
ważne było lecznictwo ludowe. Choroby leczono
najczęściej w domach z wykorzystaniem „starych
receptur przekazywanych od pokoleń”  na przy
kład czarnego bzu używano jako uniwersalnego
leku, a do leczenia wielu schorzeń używano m.in.
brzozę.
Wykładowca opowiedział nam, jak wielkie
znaczenie miała rodzima flora w „zaciszach do
mowych kuchni”, ale także jak ważna jest obec
nie  na przykład niezwykle smaczną potrawą, do
dziś przyrządzaną, jest zupa z pokrzywy zwy
czajnej.
Trzeci dzień szkolenia nasi partnerzy
z Białorusi spędzili w Rezerwacie „Sporovsky”,
charakteryzującym się wyjątkowymi walorami
przyrodniczokulturowymi, a my w niezwykłym
botanicznie miejscu  w „Ziołowym Zakątku”
w Korycinach. Odbyliśmy zajęcia terenowe w naj
młodszym polskim Ogrodzie Botanicznym (jako
ogród botaniczny funkcjonuje od 2011 r), w któ
rym można obejrzeć około 2000 gatunków roślin.
Naszym przewodnikiem był jego założyciel, szef,
właściciel, a jednocześnie botanik  dr Mirosław

Angielczyk, który opowiedział o tym niezwykłym
miejscu. Dowiedzieliśmy się m.in. że szałwia le
karska jest doskonałym lekiem na wiele chorób,
w tym na układ trawienny, siedmiopalecznik błot
ny cofa zmiany zwyrodnieniowe w stawach,
a miodownik melisowaty musi być uprawiany do
produkcji maści na gojenie się „trudnych” ran, bo
w naturze jest rzadką rośliną chronioną.
Po niezwykłej lekcji botaniki w Ogrodzie
Botanicznym uczestniczyliśmy w warsztatach
przygotowywania ziołowych herbatek, natural
nych przypraw do potraw i najlepszej jakości ko
smetyków.
Wszelkie nowiny z zakresu botaniki jak też
praktyczne instrukcje z „Ziołowego Zakątka” były
niezwykle wartościowe. Te zajęcia po raz kolejny
przekonały nas, jak ważna jest relacja: przyroda
(flora)  społeczeństwo. Tak było od „zawsze”. Od
roślin zależał byt społeczności i jej zdrowie  ro
śliny lecznicze stanowiły o przetrwaniu naszych
przodków. Jednak również dziś pełnią bardzo
ważną rolę w lecznictwie, gdyż mimo wprost „la
winowego” rozwoju chemii i wykorzystania tej
dyscypliny naukowej w medycynie, nie zrezygno
wano z leków pozyskiwanych z roślin.
Zatem wiedza na temat roślin jest bardzo
ważna  z uwagi na wykorzystanie roślin przez
człowieka, choćby w przemyśle leczniczym, ko
smetycznym czy spożywczym. Znajomość roślin
jest niezbędna również ze względu na fakt, że
bezcenną wartością przyrody jest jej bioróżno
rodność, a nie mając o niej wiedzy, nie będziemy
umieli jej zachować.
Stąd zaplanowaliśmy projekt, który przybli
ży tajemnice świata roślin mieszkańcom miejsco
wości sąsiadujących ze środowiskami ich
występowania.
Więcej informacji o zespole projektowym
pod adresem: https://www.bpn.com.pl/images/
stories/opisy/edukacja/projekt/index.html

•

Hanna Schmidt
Anna Gierasimiuk
Odpowiedzialność za zawartość tego artykułu le
ży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku
Narodowego i nie może być w żadnym przypad
ku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska
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Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub BiałoruśUkraina 20142020.
Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska

Działamy!

Pomagamy pszczołom bez lipy
ska, jak wygląda skrupulatnie wypełniony plaster
miodu (tu łyżeczki poszły w ruch i opróżniliśmy je
bez miodarki), zobaczyć dymkę i ubranie pszcze
larza, a nawet je przymierzyć.

Spotkanie z pszczelarzem, warsztaty kulinar
ne miodem płynące, warsztaty mydlarskie
i tworzenie miodowych kul kąpielowych, wy
rób świec z naturalnego wosku pszczelego
oraz budowa domków dla owadów – to część
aktywności, w których uczestniczyły dzieci
biorące udział w projekcie „Pomagamy psz
czołom bez lipy, czyli jak mądrze dbać o owa
dy
zapylające”
Towarzystwa
Przyjaciół
Białowieży dofinansowanego ze środków pro
gramu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykań
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.
Pszczoły to jedne z najbardziej pożytecz
nych i pracowitych owadów. Niezastąpiona jest
rola, jaką odgrywają w przyrodzie. To dzięki nim
w jesieni możemy cieszyć się z obfitych zbiorów
jabłek, śliwek i gruszek – bo kto jak nie pszczoły,
zbierając wiosną nektar z kwiatów, zapylają po
szczególne kwiatostany, aby te mogły zamienić
się w smaczne i zdrowe owoce. Dzięki pszczo
łom możemy też rozkoszować się smakiem zdro
wego i pysznego miodu.

Mydło, mydło lubi kąpiele
Mydło, mydło lubi kąpiele, a my lubimy ko
lorowe, pachnące miodem i woskiem pszczele
mydełka. Takie mydełka mogliśmy wykonać na
warsztatach mydlarskich. Zajęcia rozpoczęliśmy
od podstawowych informacji na temat produkcji
mydła. Dzieci obejrzały bazę glicerynową białą,
przeźroczystą i żelową oraz naturalne barwniki
i aromaty: naturalny miód pszczeli, propolis oraz
wosk prosto z ula, a także suszone płatki róży
i nagietka.
Wszyscy bardzo się zdziwili, ponieważ
mydło było w dużych kostkach ważących 1 kg.
Każdy miał za zadanie skroić w kostkę mały ka
wałek. Później nastąpił długi proces wyboru fore
mek. Wahaliśmy się pomiędzy plastrem miodu,
pszczółką, kwiatuszkiem, ale najwięcej fanów
miały usta. Gdy wszyscy dokonali wyboru kształ
tu i koloru, napełniliśmy formy gorącą masą my
dlaną. Po wystudzeniu gotowe kostki elegancko
zapakowaliśmy i z niecierpliwością czekaliśmy
wieczornej kąpieli, by na własnej skórze wypró
bować ich zalety.
Niby niewielka myjąca kostka, a oferuje ty
le cennych składników (miód naturalny, propolis,
wosk pszczeli)  dobrodziejstw, z których można
czerpać co dnia, ciesząc się nawilżoną i wygła
dzoną skórą dłoni, twarzy i ciała.
Z kolei na warsztatach świecowych każdy
mógł wykonać dla siebie własnoręcznie prawdzi
we świece z węzy (arkuszy wosku) i wosku lane
go (np. w kształcie ula czy pszczoły). Dzieciaki
dowiedziały się również jak powstaje pszczeli
wosk i jak przygotować go do przetworzenia na
świeczki. Omówionych zostało kilka technik wy
konywania świec z prawdziwego wosku, a także
to, dlaczego są one lepsze niż popularne świece
parafinowe.

Skąd się bierze miód
Aby poznać bliżej zwyczaje pszczół i funk
cję, jaką pełnią w całym ekosystemie, postanowi
liśmy porozmawiać z osobą, która o pszczołach
wie wszystko – Panem Pszczelarzem Walentym
Leoniukiem. Oprócz wiedzy, jaką zdobyliśmy
Papierowa kószka
dzięki opowieściom, mogliśmy też obejrzeć z bli
Aby skutecznie pomagać naszym braciom
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mniejszym  owadom, trzeba wiedzieć jak one ży
ją. W celu lepszego poznania życia owadów na
zajęciach plastycznych uczestnicy projektu wyko
nali papierowy schemat ula. Wykorzystaliśmy do
tego szary papier, tekturę, ruchome oczka, druci
ki kreatywne oraz… jajka niespodzianki (były
pyszne J).
Struktura i organizacja życia w ulu to dla
nas wzór do naśladowania. Fascynujące jest to,
że każda pszczoła wie, co należy do jej obowiąz
ków, a razem tworzą idealnie prosperujący me
chanizm. My też podzieliliśmy się zadaniami.
Jedni skręcali długie sznury z szarego papieru
pakunkowego i z tego papierowego sznura two
rzyli ul – kószkę, inni wykonywali pszczółki, które
miały w tym ulu zamieszkać. Żeby nie było – na
sze pszczółki z kinder niespodzianek miały nie
tylko piękne skrzydełka, ale i ostre żądełka. Po
jakimś czasie zaglądamy do naszej pszczelej ro
dziny, a w naszej kószce… pełen słoik miodu.
Nie pozostało nic innego, jak przyrządzić z niego
coś słodkiego. A co niedźwiadki lubią najbar
dziej? GOFRY z miodem. Jednak, aby te gofry
z miodem można było jeść każdego roku, trzeba
pomyśleć o zabezpieczeniu owadów przed desz
czem, zimnem i mrozem. My dla naszych bzyka
czy zbudowaliśmy hoteliki dla owadów, które
przed zimą zawisną w naszych ogródkach. Mamy
nadzieję, iż dzięki temu wiosną, gdy tylko sło
neczko mocniej przygrzeje, będziemy mogli zno
wu cieszyć się ich bzyczeniem.
Ziołowy zawrót głowy
Zapach tysięcy kwitnących kwiatów i su
szących się w słońcu ziół zwabił małych miłośni
ków pszczół i wszelkich owadów latających do
Ziołowego Zakątka w Korycinach. Jego dumą jest
Podlaski Ogród Ziołowy  ogród botaniczny po
siadający największą w Polsce kolekcję roślin
użytkowych. Na 20hektarowej działce uprawiane
są rośliny jadalne, lecznicze, przyprawowe (nas
zachwyciła lebiodka pospolita i mięta pieprzowa
z gumy Orbit), barwierskie, trujące (słynny

barszcz), miododajne (nad jeżówkami spotkali
śmy naszych bliskich przyjaciół pszczółki
i trzmiele) i energetyczne  razem ponad 1500
gatunków roślin przydatnych w gospodarstwie
domowym od najdawniejszych czasów. Ich prak
tyczne zastosowanie uczestnicy wycieczki po
znali z relacji przewodniczki, a zdobyta wiedza
pozwoliła na samodzielnie skomponowanie mie
szanek herbacianych.
Wyrazem poszanowania tradycji podla
skiego zielarstwa w „Ziołowym Zakątku” jest
przypominanie obrzędów i rytuałów związanych
z wiarą w moc ziół. W Kościółku pod wezwaniem
Matki Boskiej Jagodnej z XVIII wieku na ścianach
wiszą wianki, które pięknie pachną suszonymi
kwiatami. Obok Kościółka znajduje się domek,
w którym możemy zapoznać się z wykorzysta
niem ziół w kulturze chrześcijańskiej. Czy wiecie,
że np. do pielęgnacji niemowląt używano próch
na jako zasypki? W tym domku dowiedzieliśmy
się jeszcze wielu innych ciekawych rzeczy. Jed
nak najciekawszy był Dom Szeptuchy. Szeptuchy
wprawdzie tam nie było, ale pozostały jej buty
i jakieś dziwne kości.
Smacznym zwieńczeniem pobytu w Zioło
wym Zakątku były lody pokrzywowe. Po krótkim
odpoczynku i zakupach w miejscowym sklepiku
z naturalnymi przyprawami bez chemii „Dary Na
tury” w takich żółto – zielonych opakowaniach,
pobiegliśmy do Podlaskiego Gospodarstwa Natu
ralnego, czyli takiego wiejskiego ZOO. Podziwia
liśmy tam puszyste króliczki, pawia z pięknym
ogonem, różnego rodzaju kurki i koguty, pięk
ne indory i malutkie kaczuszki, gęgające gą
ski oraz owieczki, baranki, kózki, krówki, koniki, ś
winki … i inne zwierzątka, które spotkać można
tylko na wsi.
Było wesoło, wiejsko, sielsko, anielsko
i nie brakowało owadów latających i zapylają
cych, bo bez nich ten piękny zakątek przecież by
nie istniał.

•

Ilona Wołosik

Nasze rozmowy

Nowa książka Anny Kulbackiej
Pani Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Le
śnego w Białowieży, od lat propaguje historię
szkolnictwa leśnego w naszej miejscowości,
wydając książki, publikując artykuły prasowe
i przygotowując wystawy. W tym roku ukazała

się trzecia już książka Pani Dyrektor, tym ra
zem poświęcona historii przedwojennej Pań
stwowej Średniej Szkoły RolniczoLeśnej
w Żyrowicach koło Słonima (dziś na Białoru
si), osnutej wokół dziejów szkolnego sztanda
6
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ru. Poprosiliśmy Panią Dyrektor o zaprezento
wanie tej książki czytelnikom "Głosu Biało
wieży".
Red.
Anna Kulbacka: We wrześniu 2021 roku mija 30
lat od przekazania sztandaru byłej Państwowej
Średniej Szkoły RolniczoLeśnej w Żyrowicach
koło Słonima pod opiekę Parafii Rzymskokatolic
kiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Biało
wieży i w użytkowanie Technikum Leśnemu
w Białowieży. Sztandar ofiarowała Żyrowicka Ro
dzina – byli pracownicy i uczniowie szkoły funk
cjonującej
w
latach
19241939.
Szkoły
w Żyrowicach już nie ma. Nie żyją jej nauczyciele
i uczniowie. Pozostał skarb – jedyny ocalały
sztandar szkół leśnych z okresu międzywojenne
go. Unikatowy, niepowtarzalny, arcydzieło sztuki
hafciarskiej.
Postanowiłam na kartach książki przed
stawić twórców sztandaru, jego historię, a także
przypomnieć Żyrowicką Rodzinę, dokonania jej
członków po drugiej wojnie światowej i tych, któ
rzy do dziś wypełniają testament Żyrowickiej Ro
dziny. Pomysł na tytuł książki: „Cudem ocalały…
Historia sztandaru Państwowej Średniej Szkoły
Rolniczo Leśnej w Żyrowicach” zaczerpnęłam
z artykułu „Xięga” Wojciecha Roszewskiego

(„Echa Leśne” nr 4 z 1991). Autor napisał: „Z tym
sztandarem to prawdziwy cud, zdarzenie tak nie
prawdopodobne, że nawet człowiek zdecydowa
nie niewierzący w cuda, gotów jest wymknąć się
choć na chwilę z cugli swojej niedowiary.” Szkol
ny sztandar z 1936 roku po napaści ZSRR na
Polskę 17 IX 1939 roku został ukryty. Przetrwał
drugą wojnę światową i lata komunizmu. Odnale
ziono go 50 lat później − w dobrym stanie −
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny w Słonimiu, wówczas jesz
cze w Białoruskiej SRR.
W latach 19821997, gdy do Białowieży
przyjeżdżali członkowie Żyrowickiej Rodziny, pra
cowałam już w białowieskim Technikum Leśnym
jako nauczycielka matematyki. Uczestniczyłam
w spotkaniach Żyrowickiej Rodziny, pamiętam ich
wzruszenie, gdy wspominali nauczycieli i kole
gów i całą „Rzeczpospolitą Żyrowicką”. Pamię
tam też ich przywiązanie do Matki Bożej
Żyrowickiej, do której modlili się w białowieskim
kościele. Uroczystość przekazania odnalezione
go sztandaru do Białowieży i emocje, jakie towa
rzyszyły temu wydarzeniu, głęboko zapadły mi
w pamięć. „Księga Pamiątkowa Żyrowiaków” sta
ła się jedną z moich ulubionych lektur.
Marzyłam o tym, aby zobaczyć Żyrowice
i Słonim, poznać opisywane przez absolwentów
szkoły miejsca, pochodzić ścieżkami przez nich
uczęszczanymi. To marzenie spełniłam w latach
20172018. Wrażenia z podróży na Białoruś,
a także szerokie poszukiwania w archiwach, bi
bliotekach i zasobach internetowych, sprawiły, że
planowana przeze mnie książka o szkolnym
sztandarze żyrowickim rozrosła się do szerszego
opracowania. Celnie scharakteryzował moją pra
cę prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który w recen
zji wydawniczej napisał: „Wokół odnalezionego
sztandaru żyrowickiej szkoły Pani Anna Kulbacka
zbudowała wielowątkowe, obszerne, niezwykle
interesujące opracowanie historyczne. Jest ono
oparte na bardzo szerokiej panoramie faktów,
zdarzeń, losów ludzi związanych z tą szkołą, le
śnictwem, Żyrowicką Rodziną, Technikum Le
śnym
w
Białowieży
i
dziejami
północowschodnich kresów dawnej Rzeczypo
spolitej”.
Książka zawiera między innymi rozdziały
o warszawskich (19161923) i łomżyńskich
(1923/1924) korzeniach szkoły w Żyrowicach,
o szczególnym charakterze i atmosferze żyrowic
kiej szkoły, o 500letniej historii sanktuarium Mat
7
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ki Bożej w Żyrowicach, a także historii Słonima
zwanego miastem klasztorów, o warszawskiej ar
tystce Irenie Dybowskiej (19051939), która była
projektantką sztandaru, o historii ukrycia sztan
daru w 1939 roku, jego poszukiwań i odnalezie
nia w 1989 roku, wreszcie o jego powrocie do
Polski i przekazaniu przez Żyrowiaków społecz
ności Technikum Leśnego w Białowieży. Opo
wieść
ilustrują
124
fotografie,
zarówno

archiwalne, jak i współczesne.
Książka została wydana we wrześniu
2021 roku przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołu
chowie. Można ją zamówić korespondencyjnie
w tym Ośrodku lub kupić w Bibliotece Technikum
Leśnego w Białowieży. Zapraszam do zakupu
i lektury!

•

Temat numeru

Miejsca pamięci − czy niepamięci? − narodowej w Białowieży

Wrześniowe rocznice niemieckiej i sowieckiej
agresji na Polskę w 1939 roku skłaniają do za
dumy nad wielkimi stratami wśród ludności
cywilnej, jakie poniosła Białowieża w latach II
wojny światowej. Skłaniają też do przyjrzenia
się miejscom pamięci narodowej w naszej
miejscowości. I do postawienia pytania o na
szą pamięć i rzeczywistą wiedzę na temat
sprawców i ofiar.
Miejsc pamięci ofiar II wojny światowej jest
w Białowieży pięć i wszystkie odnoszą się do
okresu okupacji niemieckiej w latach 19411944.
Są to miejsca masowych egzekucji ludności cy
wilnej z Białowieży i wielu innych miejscowości
wokół Puszczy Białowieskiej: przed cerkwią
w centrum Białowieży (90 osób straconych przez
powieszenie), przy Drodze Browskiej (222 osoby
rozstrzelane), w starej żwirowni między Podola
nami II a Ośrodkiem Edukacji Leśnej "Jagielloń
skie" (486 osób rozstrzelanych), na tzw.
Mogiłkach w Białowieskim Parku Narodowym
(ok. 200 osób), oraz przy ul. Granicznej pod daw
nymi torami kolejowymi (13 osób). Masowe egze
kucje dokonywane były przez Niemców
najczęściej od lipca 1941 do grudnia 1942 r., rza

dziej w 1943 r. i sporadycznie do lipca 1944 r.
Liczby podane na pomnikach łącznie wskazują
na około 1011 ofiar niemieckich egzekucji − Bia
łorusinów, Polaków, Rosjan i Żydów.
Istniejące do dziś pomniki w miejscach
straceń stawiano w latach 19591965. Ich forma
i treść napisów, a także publikacje aż do połowy
lat 80tych XX wieku (np. książka Waldemara
Monkiewicza pt. „Białowieża w cieniu swastyki”
z 1984 r.), tworzyły jednoznaczną narrację histo
ryczną. Z jednej strony ukazywały wszystkie ofia
ry jako "bojowników ruchu oporu" związanego lub
sympatyzującego ze Związkiem Sowieckim, par
tyzantką radziecką i komunistycznymi władzami
okupacyjnymi na tym terenie w latach 1939
1941. Zwłaszcza W. Monkiewicz w swojej książ
ce starannie odnotował, które ze straconych
osób zasiadały w latach okupacji sowieckiej w ra
dach Sielsowietu, były sowieckimi milicjantami
lub działaczami partii komunistycznej.
Pomnik przed cerkwią − najbardziej presti
żowy i monumentalny − postawiono na 15lecie
PRL, umieszczając na nim napis: "Bohaterom
walk o wolność i socjalizm chwała". W czasach
PRL odbywały się przed nim komunistyczne mi
tyngi, tu kończono pierwszomajowe pochody.
W ten sposób miejscom straceń ludności cywilnej
nadano jednoznaczną, komunistyczną, prora
dziecką i antyniepodległościową wymowę.
Chciałoby się postawić pytanie: co na ta
kie wykorzystanie ich cierpienia i śmierci powie
działyby ofiary niemieckiego barbarzyństwa? Czy
naprawdę wszyscy ci zamordowani mężczyźni,
kobiety i dzieci "walczyli o socjalizm"?
Z drugiej zaś strony na pomnikach budo
wanych w latach 19591965 ani razu nie użyto
słowa NIEMCY! Ludność cywilna była zamordo
wana przez "hitlerowców", "hitlerowskiego oku
panta", "oprawców hitlerowskich" lub też były to
8
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"ofiary faszyzmu" (cytaty z napisów na pomni
kach). Komuniści w czasach PRL o niemieckie
zbrodnie oskarżali hitlerowców. Jak Polska długa
i szeroka cenzura nigdy nie pozwalała umieścić
słów "Niemcy", "niemieckie" na pomnikach i tabli
cach upamiętniających niemieckie zbrodnie. Pa
radoksalnie, dzisiaj to niemiecka narracja
historyczna chce zatrzeć związek między Niem
cami a ludobójstwem dokonanym przez nich pod
czas II wojny światowej. Zamiast o Niemcach
mówi się o nazistach.
Napisy na pomnikach mijają się z prawdą
także w opisie miejsca. Na przykład w miejscu
pamięci narodowej przy ul. Granicznej, gdzie
dawno temu dokonano ekshumacji 13 rozstrzela
nych tam osób i przeniesiono ich szczątki na bia
łowieski cmentarz, napis na tablicy nadal głosi:
"W tym miejscu spoczywają zwłoki bojowników
ruchu oporu zamordowanych przez hitlerowców
w latach 19411944".
Trudno się oprzeć wrażeniu, że po trans
formacji ustrojowej i odzyskaniu przez Polskę su
werenności, białowieskie miejsca pamięci
narodowej stały się czymś wstydliwym i niezręcz
nym. Skończyły się przy nich komunistyczne ce
lebracje. o cichu na niektórych stawiano krzyże,
jakby przyznając, że nie wszyscy straceni byli ko
munistami... W miejscu pamięci przy Drodze
Browskiej od lat 80tych XX wieku corocznie 14
sierpnia odbywa się prawosławne nabożeństwo
za rozstrzelanych. Przebudowano miejsce pa
mięci narodowej w starej żwirowni za Podolana
mi (niestety pozostawiono stary napis o zbrodnię
oskarżający "hitlerowskiego okupanta"). Niedaw
no z inicjatywy pani Katarzyny Winiarskiej doda
no godne upamiętnienie 77 żydowskich
mężczyzn i chłopców, którzy znaleźli się wśród
486 rozstrzelanych tam osób. Na pomniku przed
cerkwią na wniosek pana Wojciecha Małachow
skiego, radnego Rady Gminy Białowieża w ka
dencji 20102014, spiłowane zostały słowa
"socjalizm" oraz "XVlecie P.R.L.".
Ten właśnie pomnik przed cerkwią, górują
cy w centralnym miejscu Białowieży, jest corocz
nie obiektem zainteresowania licznych turystów,
którzy wspinają się pod wielki głaz, czytają, oglą
dają i... nie bardzo wiedzą, o co tu chodzi. Nie
piękna to "wizytówka" naszej miejscowości!
Minęły 82 lata od wybuchu II wojny świato
wej. Po raz pierwszy, w szerokiej współpracy lo
kalnych środowisk: obydwu parafii, władz
gminnych i starostwa, stowarzyszeń, leśników

i szkoły leśnej, wielu osób prywatnych, zrodziła
się idea upamiętnienia ofiar okupacji sowieckiej
i prześladowań przez NKWD w latach 19391941
i 19441956, a szczególnie ofiar deportacji na Sy
bir. W tym roku powstanie w Białowieży Pomnik
Sybiru, w miejscu, gdzie setki mężczyzn, kobiet
i dzieci pakowano do bydlęcych wagonów, aby
ich wieźć na wschód.
Najwyższy czas, aby w takim samym sze
rokim konsensusie społecznym zadbać w Biało
wieży o godne upamiętnienie setek cywilnych
ofiar niemieckiego barbarzyństwa z lat 1941
1944.
Ustawowy obowiązek opieki nad miejsca
mi pamięci, które znajdują się na terenie naszej
gminy, ma Urząd Gminy Białowieża. Jednak bu
dżet gminy pozwala jedynie na prace porządko
we (wykaszanie, niezbędne drobne remonty). Co
roku gminie udaje się pozyskać środki (od 2 do
15 tysięcy złotych, średnio 5 tysięcy zł) z Podla
skiego Urzędu Wojewódzkiego, na interwencyjne
remonty w miejscach pamięci narodowej, np. wy
mianę uszkodzonych elementów. Potrzebny jest
jednak całościowy plan rewitalizacji tych miejsc,
przede wszystkim zmiany napisów na zgodne
z prawdą historyczną. Konieczne są nowe napisy
nie tylko w języku polskim, ale także angielskim,
aby prawdziwą historię przedstawiać tak licznym
u nas turystom zagranicznym. Wszelkie zmiany
w wyglądzie, napisach i charakterze miejsc pa
mięci narodowej muszą być zaplanowane ze
specjalistami, historykami i zrealizowane za zgo
dą Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Insty
tutu Pamięci Narodowej. Dobrze opracowany
plan rewitalizacji, podzielony na etapy, ułatwiłby
pozyskiwanie większych środków zewnętrznych.
Szacunek dla wielkiej liczby cywilnych
ofiar niemieckiego terroru w latach II wojny świa
towej wymaga od nas godnego upamiętnienia ich
męczeństwa, niezależnie od politycznych przeko
nań zamordowanych ludzi i ich narodowości. Od
nowiony pomnik pod cerkwią powinien na nowo
stać się miejscem, gdzie − już bez ideologicznej
narracji słusznie minionego reżimu − spotykać
się będziemy 1 września albo 12 listopada na
ekumeniczną modlitwę za zamordowanych, na
zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, chwilę zadu
my. Powinniśmy też troski o miejsca pamięci na
rodowej − o stare i nowe pomniki w naszej
miejscowości − uczyć dzieci i młodzież. Mamy
dwie szkoły w Białowieży, których uczniowie wraz
z nauczycielami mogliby wybrać, które pomniki
9
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obejmą stałą opieką: posprzątać je przed Dniem cież naszą narodową tradycją i znakiem naszej
Zadusznym, zapalić znicze, a tym samym pod cywilizacji.
trzymywać pamięć o ludziach, którym te pomniki
Mateusz D. Gutowski
poświęcono.
Bogumiła Jędrzejewska
Pamięć i szacunek dla zmarłych jest prze

•

Piknik patriotyczny i obchody przy pomniku

Święto Wojska Polskiego w Białowieży

Piknik rodzinny i prezentacja sprzętu Wojska
Polskiego oraz uroczystości przy pomniku
mogile dziewięciu żołnierzy poległych w woj
nie 1920 roku na terenie Puszczy Białowie
skiej – to główne punkty obchodów Święta
Wojska Polskiego, które miały miejsce 14 i 15
sierpnia w Białowieży. Uroczystości odbyły
się w ramach realizacji projektu "Bitwa 1920 −
piknik patriotyczny w Białowieży" ze środków
finansowych Urzędu Gminy Białowieża i LKP
Puszcza Białowieska Lasy Państwowe oraz
przy finansowym wsparciu Urzędu Marszał
kowskiego Województwa Podlaskiego w Bia
łymstoku.
W sobotę 14 VIII podczas koncertu na
gminnym parkingu mogliśmy wysłuchać pieśni
patriotycznych w wykonaniu: Chóru Leśników
Puszczy Białowieskiej, Chóru Polskiej Pieśni Na
rodowej z Bielska Podlaskiego, dzieci i młodzieży
ze Studia Piosenki Estradowej pod kierownic
twem pani Marty Gredel z Hajnowskiego Domu
Kultury oraz zespołu folklorystycznego Klekociaki
z Bociek. Ze sceny popłynęły dostojne dźwięki
„Roty”, „Hymnu do miłości Ojczyzny”, a także pio
senki żołnierskie, powstańcze i wiele nowych,
mniej znanych utworów.
W trakcie koncertu była możliwość odwie
dzenia stanowisk wystawienniczych, m.in. Koła
Gospodyń Wiejskich "Babska Puszcza", Koła Go

spodyń Wiejskich "TeraMIŚKI", Leśnego Kom
pleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska
(Nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk),
Białowieskiego Parku Narodowego, Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, Pla
cówki Straży Granicznej w Białowieży, Powiato
wej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Hajnówce, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w Hajnówce. Można było zagrać w gry historycz
ne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodo
wej Oddział w Białymstoku. Co odważniejsi
sprawdzali swoją kondycję fizyczną, pokonując
tor przeszkód ustawiony przez 14. Batalion Lek
kiej Piechoty w Bielsku Podlaskim oraz 1. Podla
ską Brygadę Obrony Terytorialnej. Najmłodsi
bawili się na "dmuchańcach". Na głodnych cze
kała wojskowa, pokrzepiająca grochówka z trady
cyjnej garkuchni. Były też desery − pyszne ciasta
i lemoniady przygotowane przez panie z Kół Go
spodyń Wiejskich.
W niedzielę 15 VIII odbyły się uroczystości
na cmentarzu parafialnym przy odnowionym po
mnikumogile dziewięciu żołnierzy Wojska Pol
skiego poległych w walkach na terenie Puszczy
Białowieskiej podczas wojny polskobolszewic
kiej 1920 roku. Gości powitał i okolicznościowe
przemówienie wygłosił pan Włodzimierz Wołko
wycki, przewodniczący Rady Gminy Białowieża.
Następnie pani profesor Bogumiła Jędrzejewska
nakreśliła sylwetki bohaterów pochowanych na
białowieskim cmentarzu. Przedstawiła kapitana
Konstantego Orzechowskiego, rodowitego Biało
wieżanina, a także czterech innych żołnierzy,
o których w ostatnim roku uzyskano dane z woj
skowych archiwów. Warto tu przytoczyć te infor
macje o żołnierzach, którzy walczyli i polegli na
naszej ziemi:
Kpt. Konstanty Orzechowski urodził się
w 1888 roku w Białowieży, z ojca Jana i matki
Antoniny z Lasotów. Służył w wojsku carskim,
ukończył Szkołę Mierniczą w mieście Czyta na
Syberii, za Bajkałem. Podczas I wojny światowej
walczył z Niemcami, w 1916 roku został ranny
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koło Buczacza na Ukrainie. Od końca 1917 roku
służył w II Korpusie Polskim, który był korpusem
Armii Rosyjskiej sformowanym z Polaków. Od
1918 roku w Wojsku Polskim, w 2 Pułku Piechoty
Legionów.
W wojnie polskobolszewickiej kapitan
Orzechowski − jak zapisano w dokumentach woj
skowych − "prowadził swą kompanię niezwykle
sprawnie, stale odkomenderowany do najtrud
niejszych ataków i obejść", wsławił się wielką od
wagą w bitwach o Lidę, Mińsk, Borysów
i Mołodeczno. Był bardzo lubiany przez swoich
żołnierzy, którzy mogli liczyć na jego hart ducha,
zimną krew i poświęcenie.
W bitwie pod Białowieżą 27 lipca 1920 ro
ku, "bił się ofiarnie, z determinacją spotęgowaną
przez tę okoliczność, że bronił rzeczywiście swe
go własnego domu rodzinnego". Ciężko ranny,
skonał na polu walki. Miał 32 lata. Jego śmierć
była wielką stratą dla 2 Pułku Piechoty Legionów,
ponieważ, jak zapisano, "wykazywał zalety
pierwszorzędnego dowódcy, wychowawcy i na
uczyciela." Pośmiertnie odznaczony najwyższym
wojskowym orderem: krzyżem Virtuti Militari.
Por. Aleksander Przybyłko, urodzony
w Brześciu Litewskim, technik szosowy, od 1912
roku w wojsku rosyjskim, walczył w armii rosyj
skiej podczas I wojny światowej, odznaczony za
męstwo orderami św. Anny i św. Stanisława. W li
stopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskie
go. Od 1919 roku służył w Okręgowym Zarządzie
Budownictwa Wojskowego. W składzie 2 Pułku
Piechoty Legionów walczył z bolszewikami. Zgi
nął w boju pod Białowieża 27 lipca 1920 jako do
wódca 6. kompanii. Miał 30 lat.
Kpr. Adam Mazur wstąpił do Wojska Pol
skiego w marcu 1919 roku. Służył w 2 Pułku Pie
choty Legionów. W maju 1920 roku w walkach
między Murowem a Czerniewiczami nad rzeką

Berezyną wyniósł na plecach z pola walki ciężko
rannego legionistę Feliksa Pisarka. W bitwie pod
Białowieżą 27 lipca 1920 roku ogniem ręcznego
karabinu maszynowego wstrzymał nacierające
wojska bolszewickie, co pozwoliło na wyniesienie
z pola walki ciężko rannego kapitana Orzechow
skiego. Sam został ranny w brzuch i kilka godzin
później zmarł. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Walecznych.
St. szer. Antoni Grygier, 56 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej. Pochodził z wioski Bonikowo koło
Kościana w Wielkopolsce z ubogiej rodziny. Miał
ośmioro rodzeństwa: 5 braci i 3 siostry. Został
zmobilizowany do wojska w 1919 roku. Zginął 27
lipca 1920 roku podczas walk między Białym La
skiem i Krynicą a Białowieżą. Miał 27 lat.
Szer. Antoni Sadecki z 60 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej. 14 września 1920 roku został ze
swoją sekcją wysłany na wysuniętą placówkę
w lesie na południe od wsi Podolany pod Biało
wieżą. Napadnięty przez silny oddział bolszewic
ki, nie tracąc zimnej krwi, poderwał swych ludzi
do kontrataku i zmusił nieprzyjaciela do wycofa
nia się. Podczas tych walk otrzymał strzał w gło
wę i zakończył życie na polu walki. Pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Walecznych.
Pod przewodnictwem ks. Bogdana Po
pławskiego, proboszcza parafii rzymskokatolic
kiej i ks. Sergiusza Korcha, proboszcza parafii
prawosławnej pomodliliśmy się za dusze pole
głych żołnierzy, a następnie na odnowionym po
mnikumogile zostały złożone wieńce i wiązanki
kwiatów. Jako pierwsi podeszli z pięknymi wień
cami członkowie rodziny śp. kapitana Konstante
go Orzechowskiego, którzy przybyli z Warszawy
i Hajnówki. Kolejne delegacje stanowili przedsta
wiciele służb mundurowych oraz białowieskich
zakładów pracy: Urząd Gminy Białowieża, Lasy
Państwowe, Policja, Straż Graniczna, Ochotnicza
Straż Pożarna, Białowieski Park Narodowy, Tech
nikum Leśne, Zespół SzkolnoPrzedszkolny, Bia
łowieski Ośrodek Kultury, Dom Pomocy
Społecznej i Instytut Badawczy Leśnictwa. Uro
czystość zakończyła pieśń "Szara piechota"
w wykonaniu Chóru Leśników Puszczy Białowie
skiej.
Dwudniowe obchody Święta Wojska Pol
skiego zakończyły się wieczorną projekcją kina
plenerowego na gminnym parkingu, gdzie został
wyświetlony film „Bitwa Warszawska 1920” w re
żyserii Jerzego Hoffmana. Naszemu świętowaniu
towarzyszyła piękna pogoda i wspaniała atmos
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fera wśród uczestników, zarówno mieszkańców
Białowieży jak i turystów.
Głównym organizatorem pikniku patrio
tycznego „Bitwa 1920” w Białowieży był Wójt
Gminy Białowieża – pan Albert Waldemar Litwi
nowicz, Białowieski Ośrodek Kultury oraz Towa
rzystwo Przyjaciół Białowieży, które na ten cel
pozyskało fundusze z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie
w organizację wydarzenia kierujemy do Dyrekto
ra Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku – pana Andrzeja Józefa Nowaka,
Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka – pana
Mariusza Agiejczyka oraz Nadleśniczego Nadle
śnictwa Białowieża – pana Dariusza Skirko.

•

Ilona Wołosik

Projekty, projekty, projekty...

Działamy z Równać Szanse
Czy pamiętamy jeszcze świą
teczny klimat sprzed pandemii?
W zeszłym roku było tak: śniegu
brak, a Kevin znów sam w do
mu…
A czy zauważyliście, że
z każdym rokiem Święta Bożego
Narodzenia to już nie to samo?
Właśnie! Dlatego na przekór świątecznemu kon
sumpcjonizmowi, zmęczeniu, wydatkom, upływa
jącemu czasowi, deficytowi zimy oraz nadmiarowi
obowiązków chcemy przypomnieć, na czym pole
ga czysta radość ze świętowania. W poszukiwa
niu magicznego klimatu sprawdzimy, co się z nim
stało i jak go przywrócić.
Zaczynamy działać we wrześniu i tak je
steśmy świadomi tego, iż dopiero co skończyły
się wakacje, opalenizna jeszcze nie zeszła, a my
tu z choinką się wyrywamy. Ale cóż robić, skoro
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży we współpra
cy z Białowieskim Ośrodkiem Kultury (to już chy
ba dobrze znany zespół, a raczej drużyna)
otrzymało dofinansowanie na projekt „Drużyny
Dzieda Maroza” realizowany w ramach programu
Równać Szanse PolskoAmerykańskiej Fundacji
Wolności administrowanego przez Fundację Ci
vis Polonus. To już nasz piąty projekt z programu

Równać Szanse. Wcześniej robiliśmy radio, ma
lowaliśmy puszczański mural, tańczyliśmy lawo
nichę i bollywood oraz tworzyliśmy wolnościowy
okrągły stół).
W ramach przywracania przereklamowa
nej magii Świąt stworzymy autorskie jasełka, któ
re będą wyrazem emocji nagromadzonych
w młodych ludziach podczas wielu miesięcy na
uki zdalnej. Młodzi sami przygotują scenariusz,
scenografię, stroje oraz charakteryzację. Jaseł
kom będzie towarzyszyć cała świąteczna otoczka
 akcja rozdawania własnoręcznie wykonanych
prezentów mikołajkowych, lukrowanych piernicz
ków i kartek z bożonarodzeniowymi życzeniami,
płynącymi prosto z gorących serc Drużyny Dzie
da Maroza. Zostanie też stworzona świąteczna
ścianka do selfie z choinkami, kominkiem, mięk
kim fotelem. Aby samym lepiej poczuć klimat
świąt, grupa wybierze się do Wioski Świętego Mi
kołaja w Majątku Howieny w Pomigaczach.
Młody Człowiecze! Jeśli chcesz dołączyć
do Drużyny Dzieda Maroza i przeżyć z nami,
z elfami i reniferami niezapomnianą przygodę,
zgłoś się do BOKu. Czekamy właśnie na CIE
BIE!!!
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