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Drodzy Czytelnicy,
Miło jest wrócić do korzeni. A to właśnie 12 lat temu od re
dagowania Głosu Białowieży rozpoczynałem swoją współpracę
z Gminą Białowieża i Białowieskim Ośrodkiem Kultury. Obecnie,
tak jak i wtedy, przyświeca mi hasło, że nasze lokalne czasopismo
ma łączyć, a nie dzielić. Wspólnie budujmy naszą Małą Ojczyznę.
Zapraszam do współpracy i współredagowania wszystkie
instytucje działające na terenie naszej gminy. A naszych Czytelni
ków zachęcam do składania wszelkich uwag dotyczących zarów
no funkcjonowania naszej gazety, jak i problemów czy historii,
które powinniśmy poruszać oraz opisywać.
Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"
Drodzy mieszkańcy Gminy Białowieża!
20 sierpnia wziąłem udział w audycji Radia
Wnet na temat Puszczy Białowieskiej i proble
mów lokalnej społeczności. Zwróciłem uwagę
na to, że samorząd nie jest w stanie funkcjo
nować bez pieniędzy. W związku z ogranicze
niami związanymi z dużą ilością obszarów
chronionych na naszym terenie oczekujemy
systemowego wsparcia od rządzących. Pod
kreśliłem również, iż organizacje ekologiczne
nie mają podstawowej wiedzy na temat funk
cjonowania samorządów i próbują na nich wymóc poszerzenie
Parku Narodowego, które w obecnym stanie prawnym jest skraj
nie niekorzystne dla gmin puszczańskich.
1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Wszyst
kim uczniom życzę owocnej pracy i jak największych sukcesów
w nauce. Kadrze pedagogicznej oraz pracownikom administracji
i obsługi Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży przede
wszystkim satysfakcji z pracy. Ten rok będzie inny niż poprzednie,
ale zawsze możecie liczyć na wsparcie Urzędu Gminy Białowieża.
10 września wspólnie z Białowieskim Kołem Seniorów mo
gliśmy, dzięki zaproszeniu Białowieskiego Ośrodka Kultury, zwie
dzić Supraśl, Kruszyniany oraz Nadleśnictwo Krynki. Serdecznie
dziękuję Panu Markowi Chilimoniukowi, zastępcy Nadleśniczego,
za oprowadzenie naszej grupy po atrakcjach nadleśnictwa. W tak
doborowym towarzystwie zwiedzanie tych urokliwych miejsc to
czysta przyjemność
16 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białowieży od
był się jubileusz pięćdziesiątej rocznicy małżeństwa, tzw. Złote
Gody. W tym roku Złote Gody obchodzili:
1. Stanisława i Jan Piskurowie
2. Ałła i Aleksander Waszkiewiczowie
3. Anna i Eugeniusz Pawluczukowie
4. Irena i Władysław Szumarscy
Serdecznie gratuluję wszystkim uhonorowanym.
2

~ Głos Białowieży ~

21 września odbyły się uroczystości po
święcenia pomnikamogiły żołnierzy Wojska Pol
skiego poległych w wojnie z bolszewikami
w 1920 roku i pochowanych na białowieskim
cmentarzu. Pomnik powstał dzięki wspólnej pracy
lokalnej społeczności, parafii katolickiej i prawo
sławnej, Białowieskiego Stowarzyszenia Dzie
dzictwa
Puszczy,
Technikum
Leśnego
w Białowieży, Lasów Państwowych oraz Gminy
Białowieża. Jeszcze raz dziękuję wszystkim oso
bom i instytucjom, które zaangażowały się w to
przedsięwzięcie.
W sierpniu zakończył się remont ulicy Dę
bowej, od dawna oczekiwany przez mieszkańców
Podolan. Niewątpliwie poprawa stanu drogi uła
twi komunikację wszystkim z niej korzystającym.
W połowie września zakończyły się rów

nież prace na ulicy Pałacowej, które w 25 pro
centach zostały sfinansowane z budżetu Gminy
Białowieża i Powiatu Hajnowskiego. Pozostałe
50 procent to środki z Funduszu Dróg Samorzą
dowych. Na tę inwestycję czekaliśmy od dawna.
Przyniesie ona wiele ułatwień nie tylko naszym
mieszkańcom, ale także odwiedzającym Puszczę
Białowieską turystom. Z pewnością jako główna
droga wjazdowa do naszej miejscowości wpłynie
także na poprawę wizerunku naszej gminy. Jesz
cze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do jej gruntownej przebudowy. Nasi mieszkańcy
zasługują na tego typu inwestycje.
Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowież

Edukacja

Dla młodych leśników i ich nauczycieli
W dniu 8 września br. w Urzędzie Marszałkow
skim w Białymstoku pani Anna Kulbacka, dy
rektor Technikum Leśnego w Białowieży oraz
pani Joanna Gadomska podpisały umowę
projektu realizowanego w ramach Regionalne
go Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 20142020. W imieniu Sa
morządu Województwa Podlaskiego umowy
podpisali wicemarszałkowie Stanisław Dere
hajło oraz Marek Olbryś.
Projekt „Nauczanie przez działanie w za
wodzie technik leśnik” realizowany jest w ramach
osi priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje,
działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Potrwa od września 2020 roku do listopada 2023
roku. Jego wartość to 2 086 956,00 zł, z czego
dofinansowanie to aż 1 982 509,00 zł. Projekt
skierowany jest do 140 uczniów i 9 nauczycieli
przedmiotów zawodowych i ma charakter działań
interdyscyplinarnych. Łączy kształcenie umiejęt
ności zawodowych oraz interpersonalnych, w tym
rozwijających postawy kreatywności, innowacyj
ności i pracy zespołowej.

Działanie 2 Język niemiecki w leśnictwie zakoń
czony egzaminem WIDAF
• Zadanie 2 Kształcenie i rozwijanie u uczniów
kompetencji kluczowych z TIK pożądanych
w zawodzie leśnika
Działanie 1 Laboratorium ECDL
Działanie 2 Laboratorium SOLID EDGE
Działanie 3 Laboratorium TIK programów leśnych
(mLAS, LMN, QGIS)
• Zadanie 3 Kształtowanie i rozwijanie
u uczniów postaw i umiejętności uniwersal
nych pożądanych na rynku pracy
Działanie 1 Warsztaty kształtujące innowacyjne
techniki pracy i postawy
• Zadanie 4 Kształtowanie i rozwijanie
u uczniów zainteresowań i uzdolnień związa
nych z leśnictwem
Działanie 1 Organizacja zawodowych kółek zain
teresowań
• Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
Działanie 1 Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawo
dowych
Działanie 2 Warsztaty design thinking
• Zadanie 6 Kursy zawodowe z zakresu obsłu
Rodzaje zadań:
• Zadanie 1 Kształcenie i rozwijanie u uczniów gi maszyn i urządzeń stosowanych w leśnic
językowych kompetencji kluczowych pożąda twie
Działanie 1 Kurs obsługi wielooperacyjnych ma
nych na rynku pracy
Działanie 1 Język angielski w leśnictwie zakoń szyn leśnych
Działanie 2 Kurs sterowanie dronem w zasięgu
czony egzaminem TOEIC
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wzroku VLOS
Działanie 3 Kurs obsługi żurawi leśnych
Działanie 4 Kurs obsługi wózków jezdniowych
• Zadanie 7 Kursy zawodowe z zakresu ścinki
i pielęgnacji i klasyfikacji drzew
Działanie 1 Kurs arborystyczne techniki pielęgna
cji drzew
Działanie 2 Kurs brakarz
Działanie 3 Kurs brakarz – operator pilarki
• Zadanie 8 Realizacja programu uwzględnia
jącego indywidualne potrzeby uczniów mini
malizującego
występujące
dysproporcje
między uczniami
Działanie 1 Organizacja indywidualnego wspar
cia psychologicznego dla uczniów z problemami
w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu
szkolnictwa
Działanie 2 Matematyka dla technika
• Zadanie 9 Realizacja programu doradztwa
edukacyjnozawodowego w Szkolnym Punk
cie Informacji i Kariery spinka
Działanie 1 Doradztwo zawodowoedukacyjne
grupowe
Działanie 2 Doradztwo zawodowoedukacyjne in
dywidualne
Działanie 3 Informacja edukacyjnozawodowa dla
uczniów klas III i IV
• Zadanie 10 Realizacja staży zawodowych dla

uczniów
Działanie 1 Przysposobienie do odbycia staży
zawodowych dla uczniów
Działanie 2 Staże zawodowe dla uczniów
• Zadanie 11 Realizacja staży zawodowych dla
nauczycieli
Działanie 1 Staże zawodowe dla nauczycieli
• Zadanie 12 Doskonalenie warsztatu pracy
nauczyciela poprzez dostosowanie go do naj
nowszych trendów i technologii stosowanych
w branży leśnej
Działanie 1 Kursy i laboratoria doskonalące
warsztat pracy i podnoszące kompetencje na
uczyciela
• Zadanie 13 Dostosowanie i wyposażenie
szkolnej terenowej pracowni terenowej do
kształcenia praktycznego w zawodzie technik
leśnik
Działanie 1 Zakup infrastruktury i przeprowadze
nie prac dostosowania szkolnej terenowej pra
cowni terenowej do kształcenia praktycznego
w zawodzie technik leśnik
Działanie 2 Projekt budowlano wykonawczy wraz
ze specyfikacją i uzgodnieniem Pawilon pszcze
larski z wyposażeniem specjalistycznym

•
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Wspomnienie o ...

Mikołaju Wołkowyckim – twórcy białowieskich plenerów malarskich
Mikołaj Wołkowycki urodził
się 18 lipca 1925 roku
w Białowieży i choć później
tutaj nie mieszkał, to z ro
dzinną miejscowością po
został
związany.
Stąd
pochodzi jego żona Halina
z domu Bajko. Tutaj też zo
stał pochowany w 2011 ro
ku.
Mikołaj Wołkowycki urodził
się w rodzinie Teodora i Nata
lii z domu Ulezło. Ojciec był wieloletnim sołtysem,
pracował jako malarz pokojowy, matka pięknie
tkała, szydełkowała i wyszywała. Mikołaj od naj
młodszych lat przejawiał zdolności artystyczne,
które zaprowadziły go do Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie. W 1955 roku ukończył wy
dział rzeźby ASP, choć później nie rzeźbił,
a ukochał pejzaż. Pejzaże Mikołaja Wołkowyckie

go to pejzaże niezwykłe, inspirowane kolorystyką
i duchem Puszczy Białowieskiej, które przenoszą
widza w krainę bajki.
Po studiach Mikołaj Wołkowycki przez kil
ka lat tworzył w Warszawie. W 1960 roku powró
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cił na Podlasie. Początkowo uczył rzeźby w Li
ceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. W 1964
roku powierzono mu kierowanie nowopowstałym
Biurem Wystaw Artystycznych. Wówczas to za
czął kapitalny remont budynku Arsenału przy Pa
łacu Branickich. Niemal równocześnie stał się
współorganizatorem wraz z Towarzystwem Przy
jaciół Białowieży pierwszego w naszym regionie
i drugiego w Polsce pleneru malarskiego. Miej
scem pleneru i spotkania artystów stała się ro
dzinna dla Mikołaja Białowieża. Trzydziestu
trzech malarzy z całego kraju w sierpniu 1965 ro

ku zjechało na trzy tygodnie do Białowieży, gdzie
inspiracją miała być „siła sugestii natury”. Dla ar
tystów Białowieża okazała się miejscem magicz
nym i w ten oto sposób zapoczątkowano za
sprawą Mikołaja Wołkowyckiego cykl imprez ple
nerowych, które odbywały się w sercu Puszczy
Białowieskiej przez ponad 30 lat.
Nawiązując do tradycji białowieskich ple
nerów i chcąc upamiętnić rodzimego wybitnego
malarza, Białowieski Ośrodek Kultury wraz z To
warzystwem Przyjaciół Białowieży czyni starania,
aby plenery przywrócić. W 2019 do Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Podlaskiego został
złożony projekt na organizację w Białowieży Ple
nerów Malarskich im. Mikołaja Wołkowyckiego.
Niestety wówczas nie udało się otrzymać dofi
nansowania. Jednak nie ustajemy w naszych
działaniach i nadal będziemy zabiegać o środki
na reaktywowanie tejże jakże ważnej artystycz
nie imprezy.

•

Tekst zredagowany na podstawie książki Piotra
Bajko „Po śladach odchodzącej Białowieży” oraz
materiałów nadesłanych do Białowieskiego
Ośrodka Kultury przez Dana Wołkowyckiego –
syna artysty.

Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?
27 sierpnia odbyła
się kolejna sesja ra
dy powiatu hajnow
skiego.
Na
sesji
ogłoszono powsta
nie nowego klubu
radnych "Niezależ
nych Samorządow
ców".
Mam
przyjemność
być jego członkiem. Przewodniczącą klubu
jest radna Tamara Moroz. Do klubu należy
również radny Piotr Rybak oraz radny Miro
sław Romaniuk. Zapraszamy do współpracy.
31 sierpnia, wspólnie z Grzegorzem Orze
chowskim, radnym Gmina Białowieża oraz sołty
sem sołectwa Stoczek, zwróciliśmy się do
Starostwa Powiatowego w Hajnówce z prośbą
o poprawienie odpływu wód opadowych na ulicy
Stoczek w miejscu studni chłonnych. Jest to pro
blem, który nie pojawił się dziś czy wczoraj, ale

istnieje od wielu lat. Warto w końcu go rozwią
zać.
Mieszkańcy Gminy Białowieża na pewno
ucieszą się z informacji, że prace na ulicy Pała
cowej planowo zakończyły się na początku wrze
śnia. Czekaliśmy na tę przebudowę wiele lat
i tym bardziej się cieszę, że ma ona miejsce
w momencie, kiedy jestem radnym powiatu.
Oczywiście dziękuję za zaangażowanie radnemu
Krzysztofowi Petrukowi, który również od począt
ku wspierał tę inicjatywę.
21 września wziąłem udział w wzruszają
cych uroczystościach w Białowieży z okazji po
święcenia pomnikamogiły żołnierzy Wojska
Polskiego poległych w wojnie z bolszewikami
w 1920 roku i pochowanych na białowieskim
cmentarzu. Gratuluję inicjatorom tego przedsię
wzięcia: Annie Kulbackiej, dyrektor Technikum
Leśnego w Białowieży, profesor Bogumile Ję
drzejewskiej i Lechowi Nowackiemu z Białowie
skiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy,
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wiązek każdego z nas. Nie możemy o tym zapo
minać, szczególnie jeśli dotyczy to naszej Małej
Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za wsparcie tego
wydarzenia, a w szczególności Marcinowi Sek
ścińskiemu,
Wicewojewodzie
Podlaskiemu
oraz Stanisławowi Derehajle, Wicemarszałko
wi Województwa Podlaskiego. Ogromnie się cie
szę, że mogłem dorzucić mały kamyczek, aby
opisywane wyżej uroczystości mogły mieć miej
sce.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i zgła
szania spraw związanych z działalnością Staro
stwa Powiatowego w Hajnówce pod numerem
507859617
lub
emailem
mateusz.gutow
proboszczowi parafii katolickiej Bogdanowi Po
ski1985@gmail.com. Jestem do Państwa dyspo
pławskiemu, proboszczowi parafii prawosławnej
zycji.
Sergiuszowi Korchowi, Lasom Państwowym
oraz Albertowi Litwinowiczowi, wójtowi Gmina
Mateusz Gutowski
Białowieża.
Radny Powiatu Hajnowskiego
Dbałość o pamięć o naszej historii to obo

•

Uwaga!

Pomóżmy Kubusiowi

Mały Kubuś to mieszkaniec Hajnówki, który dzielnie walczy ze strasznym potworem SMA (rdzeniowy
zanik mięśni). Niestety choroba odebrała mu możliwość samodzielnego jedzenia i przełykania wła
snej śliny… powoli zabiera oddech… a pomóc można na wiele sposobów:
 za pomocą przelewu online na stronie internetowej: https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/kubus/
koszyk/dodaj#przelewonline
 poprzez przelew tradycyjny: https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/kubus/koszyk/dodaj#przelew
tradycyjny
Odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1, 61842 Poznań
Numer w Alior Banku: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Tytułem – 22337 Kubuś Suchodoła darowizna
 biorąc udział w licytacjach, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc chłopcu: https://
www.facebook.com/groups/260388281705577/

•

Red.
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100lecie zwycięstwa w wojnie polskobolszewickiej

Uroczystość poświęcenia pomnikamogiły
żołnierzy polskich 1920 roku

W roku 2020, na 100lecie zwycięstwa w woj
nie polskobolszewickiej, białowieska parafia
katolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
podjęła starania o odnalezienie miejsca tzw.
"grobów legionistów" na cmentarzu w Biało
wieży. Starsi mieszkańcy Białowieży wskazali
miejsce tej mogiły. Przeprowadziliśmy − z po
mocą Instytutu Pamięci Narodowej − kweren
dy archiwalne, w wyniku których udało się
ustalić, iż na białowieskim cmentarzu pocho
wano dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w walkach z bolszewikami w lipcu
i wrześniu 1920 roku. Rozpoznano ich tożsa
mość, rangi wojskowe, przynależność pułko
wą i daty śmierci.
Parafianie wraz z ks. proboszczem Bogda
nem Popławskim podjęli wówczas decyzję, aby
odbudować pomnikmogiłę bohaterskich żołnie
rzy 1920 roku. Plan zbudowania pomnika na
miejscu mogiły uzgodniono z zarządcą cmenta
rza, ks. Sergiuszem Korchem, proboszczem pa
rafii prawosławnej pw. św. Mikołaja, który bardzo
życzliwie odniósł się do tej inicjatywy. Do współ
pracy w tym dziele włączyli się członkowie Biało
wieskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy,
leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Białymstoku, dyrekcja i nauczyciele Tech
nikum Leśnego w Białowieży i Wójt Gminy
Białowieża − pan Albert Litwinowicz.
Ze względu na rangę białowieskiej mogiły
oraz fakt pochowania w niej kpt. Konstantego
Orzechowskiego, odznaczonego Orderem Wo
jennym Virtuti Militari, zaplanowany do odbudowy
pomnikmogiła został zaprojektowany przez Biuro

Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pa
mięci Narodowej w Warszawie. Środki finansowe
uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego oraz Instytu
tu Pamięci Narodowej, a wykonawcą pięknego
monumentu jest pan Adam Korobkiewicz z Na
rwi.
Uroczyste poświęcenie odbudowanego
pomnikamogiły odbyło się 21 września br. przy
słonecznej pogodzie i wobec licznie zgromadzo
nych gości i mieszkańców Białowieży. Wydarze
nie objęli honorowym patronatem Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Pre
zes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław
Szarek. Wojskową Asystę Honorową wystawił
18. Pułk Rozpoznawczy Wojska Polskiego z Bia
łegostoku.
Białowieskie uroczystości miały upamięt
niać 100lecie zwycięstwa w wojnie polskobol
szewickiej, dlatego − z inicjatywy pana Andrzeja
Józefa Nowaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku − rozpoczę
ły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskie
go w Parku Dyrekcyjnym. W tym miejscu
panowie Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Biało
wieża i Andrzej Józef Nowak oraz pani Anna Kul
backa
–
dyrektor
Technikum
Leśnego
w Białowieży posadzili „Dąb Marszałka”. Sadzon
ka dębu była pobłogosławiona przez Papieża
Franciszka. Dyrektor Nowak, w asyście nadleśni
czych
Nadleśnictw
Białowieża,
Hajnówka
i Browsk, złożył wieniec pod pomnikiem Marszał
ka Józefa Piłsudskiego, a uczniowie Technikum
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Leśnego ustawili znicze. Uroczystości towarzy
szyły sygnały Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
z Nadleśnictw Dojlidy, Krynki, Nurzec i Żednia.
O godz. 10 w białowieskim kościele rozpo
częła się Msza św. w intencji Ojczyzny, której
przewodniczył Jego Ekscelencja ks. arcybiskup
Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. "W woj
nie polskobolszewickiej 1920 roku żołnierze pol
scy bronili niepodległości ojczyzny, ale bronili też
wiary. Niemal każdy z nich miał medalik Matki
Bożej − Częstochowskiej czy Ostrobramskiej −
albo Pana Jezusa. A cały naród modlił się i mobi
lizował do pomocy" − mówił w homilii Metropolita
Białostocki. Przedstawił następnie zarys najcięż
szych walk z Armią Czerwoną, które miały tu
miejsce w dniach 2628 lipca 1920 roku, podkre
ślając wysokie morale polskich żołnierzy, którzy
wynosili z pola walki rannych i zabierali pole
głych, aby ich godnie pochować. Pomnik, który
będzie poświęcony "jest wymowną lekcją dla
nas, abyśmy i my każdego dnia bronili wiary. Mó
dlmy się za wszystkich mieszkańców obszaru
Puszczy Białowieskiej, aby byli silni wiarą i patrio
tyzmem" − zakończył homilię abp. Wojda.
Nabożeństwo uświetniały poczty sztanda

rowe Wojska, Komendy Powiatowej Policji w Haj
nówce, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji La
sów Państwowych w Białymstoku, Białowieskie
go Parku Narodowego oraz dwa poczty
Technikum Leśnego w Białowieży (w tym jeden
z zabytkowym sztandarem przedwojennej Pań
stwowej Średniej Szkoły RolniczoLeśnej w Żyro
wicach).
Po Mszy św. Chór Leśników Puszczy Bia
łowieskiej dał krótki koncert pieśni patriotycz
nych, a następnie Marek Gajewski z Muzeum
Wojska w Białymstoku wygłosił wykład o historii
wojny polskobolszewickiej.
W południe Metropolita i kapłani, wierni
i zaproszeni goście udali się na białowieski
cmentarz, gdzie przy pomnikumogile oczekiwała
już asysta wojskowa i poczty sztandarowe. Dzie
więć białoczerwonych zniczy płonących na pły

cie pomnika symbolizowało dziewięciu poległych
żołnierzy, którym przywracamy pamięć i god
ność. Napis na nagrobku głosi: "Tu spoczywają
żołnierze Wojska Polskiego polegli w obronie Oj
czyzny w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku.
W 100. rocznicę zwycięstwa, w hołdzie bohate
rom − mieszkańcy Białowieży". Na tablicach wy
pisane są nazwiska żołnierzy, a na płycie
nagrobnej modlitwa "Bogurodzica Dziewica, Bo
giem sławiena Maryja, módl się za nami" − frag
ment najstarszego hymnu polskiego rycerstwa.
Zebranych powitał Wójt Gminy Białowieża,
pan Albert Litwinowicz, podkreślając swoją dumę
z faktu, że w naszej gminie "znalazło się tak wie
lu wspaniałych ludzi, których połączył wspólny
cel: przywrócenie pamięci o historii walk w 1920
roku w Puszczy Białowieskiej i o ludziach, którzy
tu oddali życie za naszą wolność i niepodle
głość". Pan Wójt zapowiedział również, że przy
8
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tej żołnierskiej mogile od przyszłego roku będzie
my 15 sierpnia wspólnie obchodzić Święto Woj
ska Polskiego. Wicewojewoda Podlaski, pan
Marcin Sekściński i Wicemarszałek Wojewódz
twa Podlaskiego, pan Stanisław Derehajło w krót
kich przemówieniach wyrazili najwyższe uznanie
dla społecznej inicjatywy przywrócenia pamięci
o bohaterskich żołnierzach 1920 roku. Marszałek
Derehajło podkreślił też edukacyjne znaczenie
tego wydarzenia dla patriotycznego wychowania
młodzieży. Profesor Bogumiła Jędrzejewska, wi
ceprezes Białowieskiego Stowarzyszenia Dzie
dzictwa Puszczy, odczytała imienną listę
pochowanych żołnierzy.
Metropolita Białostocki dokonał poświęce
nia pomnika. Następnie ks. Bogdan Popławski
poprowadził modlitwę Anioł Pański, a ks. Ser
giusz Korch odmówił modlitwę prawosławną za
poległych żołnierzy. Na mogile złożono wieńce.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich odegrał sygnał
„Pożegnanie”.
Po uroczystości, podczas poczęstunku
przygotowanego przez leśników w Ośrodku Edu
kacji Leśnej "Jagiellońskie", organizatorzy dzielili
się z abp. Wojdą i zaproszonymi gośćmi radością

z odtworzenia mogiły i przywrócenia pamięci
o bohaterach wojny polskobolszewickiej, ale tak
że z bardzo dobrej współpracy różnych osób
i środowisk, które zjednoczyła inicjatywa parafii
katolickiej w Białowieży.
Uroczystości towarzyszą dwie wystawy
autorstwa Bogumiły Jędrzejewskiej i Lecha
Z. Nowackiego (plenerowa w centrum Białowieży
i kameralna w białowieskim kościele), obie sfi
nansowane przez Urząd Marszałkowski Woje
wództwa Podlaskiego. Pokazują one historię
walk z bolszewikami w 1920 roku w Puszczy Bia
łowieskiej, sylwetki poległych żołnierzy, ze szcze
gólnym
uwzględnieniem
rodowitego
białowieżanina − kpt. Konstantego Orzechow
skiego. Wystawy będą eksponowane przez
12 miesięcy. Wysokonakładowy tygodnik katolicki
"Gość Niedzielny" (z 20 IX 2020 r.) w edycji ogól
nopolskiej zamieścił obszerny artykuł red. Agaty
Puścikowskiej pt. "Mogiła". Powstaje także film
dokumentalny z serii "Świadkowie historii" (reż.
Beata HyżyCzołpińska), który będzie emitowany
w TVP3 Białystok jesienią br.

•

Anna Kulbacka
Foto. Białowieski Ośrodek Kultury
Podziękowania

Organizatorzy składają gorące podzięko
wania panu Mateuszowi Gutowskiemu, pracowni
kowi Urzędu Gminy, za pomoc w uzyskaniu
dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Woje
wódzkiego w Białymstoku i Urzędu Marszałkow
skiego
Województwa
Podlaskiego
w Białymstoku, pracownikom Urzędu Gminy za
prace porządkowe na cmentarzu, panu nadleśni
czemu Dariuszowi Skirko oraz pracownikom
Nadleśnictwa Białowieża za zorganizowanie spo
tkania z poczęstunkiem, panu dr. Jarosławowi
Krawczykowi z RDLP w Białymstoku za sprawne
prowadzenie uroczystości w Parku Dyrekcyjnym
i na cmentarzu, panu Lechowi Z. Nowackiemu,
prezesowi Białowieskiego Stowarzyszenia Dzie
dzictwa Puszczy, za piękną stronę graficzną wy
staw.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji naszego wspólnego dzieła przy
wrócenia pamięci i godności żołnierzom 1920 ro
ku spoczywającym na białowieskim cmentarzu.

•
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100lecie zwycięstwa w wojnie polskobolszewickiej

Walki w Puszczy Białowieskiej w czasie
wojny polskobolszewickiej
Puszcza Białowieska stała się miejscem walk
żołnierzy polskich z Armią Czerwoną w końcu
lipca 1920 roku, gdy trwała ofensywa Armii
Czerwonej na Warszawę, oraz w połowie wrze
śnia 1920 roku, kiedy po zwycięskiej Bitwie
Warszawskiej polskie armie formowały front
nad Niemnem przed Bitwą Niemeńską (2028
września 1920 r.), która zadała ostateczny
cios bolszewikom.
W lipcu przez Puszczę Białowieską wiódł
szlak bojowy 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej
i 2. Pułku Piechoty Legionów. 26 lipca, kiedy
56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej rozpoczął łado
wanie oddziałów do pociągu na stacji kolejowej
Świsłocz, Rosjanie zaatakowali. Kontratak III ba
talionu i dwóch kompanii II batalionu sprawił, że
nieprzyjaciel został odrzucony i pociąg z trans
portem ruszył w kierunku Hajnówki. Na polu walki
pozostali jednak ranni żołnierze, dlatego na naj
bliższej stacji ppor. Cieślik zatrzymał pociąg,
przyczepił parowóz do ostatnich czterech wago
nów, uzbrojonych w 8 karabinów maszynowych.

Takim zaimprowizowanym pociągiem pancernym
wrócił w sam środek linii bojowej wroga i otworzył
ogień broni samoczynnej. Pod osłoną tego ognia
batalion zabrał rannych i odjechał do Hajnówki.
Z Hajnówki III batalion od razu wyruszył
do Białowieży, a stąd wieczorem 26 lipca − roz
bijając po drodze mniejsze oddziały Rosjan − do
tarł o północy do wschodniego skraju Puszczy
Białowieskiej. Tu zatrzymał się przed wsią Biały
Lasek, obsadzoną przez pułk piechoty sowieckiej
z artylerią. O świcie 27 lipca batalion zajął Biały
Lasek i − ścigając nieprzyjaciela − zdobył Kryni
cę. W Krynicy zawiązały się ze zmiennym szczę
ściem walki. Dowódca batalionu wydał rozkaz
odwrotu na Białowieżę. Po dojściu do Białowieży
połączyły się wszystkie bataliony pułku. W walce
pod Krynicą batalion zdobył 2 karabiny maszyno
we i około 70 jeńców rosyjskich. W walkach
27 lipca polegli i pochowani zostali na cmentarzu
w Białowieży st. szer. Antoni Grygier i szer. Igna
cy Krzykowski. Nad ranem 28 lipca pułk z Biało
wieży przybył do Kamieńca Litewskiego.
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W tych samych dniach znad rzeki Roś
przeszedł do Puszczy Białowieskiej, w ciągłej
styczności z nieprzyjacielem, 2. Pułk Piechoty
Legionów. 27 lipca pułk starł się z bolszewikami
pod Cichowolą. W walce o tę miejscowość zostali
ranni podporucznicy Roman Rudkowski (leczony
z ran w szpitalu wojskowym w Krakowie, podczas
II wojny światowej dowódca dywizjonu bombowe
go 301 w Bitwie o Anglię) oraz Edward Wilkow
ski.
W tym samym dniu (27 VII) w boju pod
Białowieżą zostali zabici: dowódca II batalionu,
kapitan Konstanty Orzechowski, pośmiertnie od
znaczony orderem wojennym Virtuti Militari oraz
porucznik Aleksander Przybyłko, dowódca
6. kompanii. Tego dnia w walkach w Puszczy Bia
łowieskiej polegli także: kpr. Adam Mazur,
szer. Bronisław Waszkiewicz i szer. Piotr Wężyk.
Pochowani zostali na cmentarzu w Białowieży.
W odwrocie pułk przeszedł przez Hajnówkę,
Kleszczele i Żerczyce, osiągając lewy brzeg Bu
gu 31 lipca.
Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej roz
poczęło się przegrupowanie polskich wojsk. Do
wodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego
dywizje sowieckie, które uniknęły pogromu, za
częły się koncentrować na linii Kamieniec Litew
ski − Białowieża − Brzostowica − Grodno.
Puszcza Białowieska leżała na szlaku bojowym
59. i 60. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, które szły
do natarcia w kierunku na Wołkowysk.
W dniach 1214 września przez Puszczę
(drogą przez Kamieniuki − Białowieżę − Masie
wo) przechodził 60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej,
aby zgrupować się na północnych wyjściach
w kierunku na Wołkowysk. Nastąpiły kilkudniowe
zacięte walki z nieprzyjacielem o opanowanie
podstawy wyjściowej do natarcia na Wołkowysk.
Ostatecznie 22 września pułk znalazł się na połu
dniowy wschód od toru kolejowego Świsłocz −
Wołkowysk. W walkach w Puszczy Białowieskiej
poległ szer. Antoni Sadecki i został pochowany
na białowieskim cmentarzu.
Na przełomie sierpnia i września 1920 ro
ku 59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej dotarł do
okolicy Kleszczel, gdzie zajął pozycje na zachod
nim skraju i na południe od Puszczy Białowie
skiej.
Poszczególne
bataliony
niepokoiły
nieprzyjaciela, przynosząc zdobycz i jeńców. Pró
by zajęcia miejscowości Czarnaki i Paszuki przez
oddziały sowieckie 9 i 13 września rozbiły się na
pozycjach II batalionu. Przeciwuderzenia polskich

oddziałów odrzuciły wroga daleko poza rzekę
Leśną z wielkimi stratami Rosjan w jeńcach i za
bitych. Dnia 15 września, I i III bataliony, zluzowa
ne w okolicy Kamieńca Litewskiego przez
11. Dywizję Piechoty, przybyły do Białowieży,
gdzie znajdował się już II batalion. Tu pułk wal
czył z oddziałami 48. i 58. dywizji sowieckich
i przyczynił się do zupełnego wyparcia Rosjan
z Puszczy Białowieskiej. W walkach poległ i zo
stał pochowany na cmentarzu w Białowieży
szer. Jan Pijanowski. Bataliony II i III, idąc na
wschód, zajęły miasto Prużany.
20 września 1920 r. rozpoczęła się ofensy
wa polska nad Niemnem. W drodze na front
Wódz Naczelny Józef Piłsudski odwiedził Biało
wieżę. Samochód zatrzymał się na chwilę przed
pałacem niedawnego zaborcy. "Wódz Narodu −
jak napisano w Echach Leśnych (16, 1937) −
symbolicznie objął we władanie spuściznę królów
polskich".
W 1920 roku Białowieża wciąż była znacz
nie wyludniona. Pięć lat wcześniej ewakuujące
się władze carskie wypędziły większość miesz
kańców na przesiedlenie w głąb Rosji (tzw. bie
żeństwo). Ci, którzy przeżyli, wracali do domów
do I połowy lat 20. XX wieku. Niewielu było
świadków dramatycznych wydarzeń w Puszczy
Białowieskiej w czasie wojny polskobolszewic
kiej. Przetrwała mimo to pamięć o "grobach le
gionistów" − niewielkich mogiłach oznaczonych
drewnianymi krzyżami − na białowieskim cmen
tarzu.
W latach powojennych reżim komunistycz
ny w PRL przedstawiał wojnę 1920 roku jako "im
perialistyczną awanturę wojenną Piłsudskiego"
wymierzoną w "miłującą pokój Rosję Radziecką".
W parze z kłamliwą propagandą szły represje
i zacieranie śladów przeszłości. "Groby legioni
stów" na białowieskim cmentarzu w dniu 1 listo
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pada z rzadka odwiedzali tylko uczniowie Techni
kum Leśnego. W 1988 roku harcerze z tajnej dru
żyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pod
osłoną nocy, w krzakach porastających "groby le
gionistów", składali harcerską przysięgę. Czas
zacierał jednak ślady mogił. Na początku XXI
wieku na ich miejscu pozostał tylko niewielki pa
górek pokryty roślinnością...

miejsca mogił w czasach PRL.

Źródła:
Nowicki F. 1929. Zarys historji wojennej 59go
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Warszawa: 148.
Sitko J. 1928. Zarys historji wojennej 2go Pułku
Piechoty Legionów. Warszawa: 148.
Siuda S. 1928. Zarys historji wojennej 56go Puł
ku Piechoty Wielkopolskiej. Warszawa:147.
Bogumiła Jędrzejewska Smoleń B. 1930. Zarys historji wojennej 60go
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Warszawa: 131.
Autorka serdecznie dziękuje panu Piotrowi
Bajko, który pierwszy podjął próbę rozwikłania ta Fotografie:
jemnicy "grobów legionistów" (Czasopis 318, 1. Cmentarz w Białowieży w 1937 roku (fot. H.
2018), panu Bogusławowi Łabędzkiemu z biało Poddębski, Narodowe Archiwum Cyfrowe).
stockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 2. Miejsce mogiły żołnierzy polskich poległych
za wskazówki i pomoc w kwerendach archiwal w 1920 roku; wiosna 2020 r. Fot. B. Jędrzejew
nych, a panom Andrzejowi Józefowi Nowakowi ska.
i Markowi Ksepko za informacje o odwiedzaniu
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Bohaterski białowieżanin − kpt. Konstanty Orzechowski (18881920)
Jednym z ofice
rów Wojska Pol
skiego,
którzy
w 1920 roku pole
gli w walkach
z Armią Czerwoną
w Puszczy Biało
wieskiej i zostali
pochowani
na
białowieskim
cmentarzu, był ro
dowity białowie
żanin − kapitan
Konstanty Orze
chowski, dowód
ca III kompanii
2. Pułku Piechoty Legionów.
Konstanty, syn Jana i Antoniny (z domu
Lasota) Orzechowskich, urodził się w Białowieży
w 1888 roku. Miał trzech braci (imiona dwóch
z nich to Jan i Wiktor). Ród Orzechowskich jest
w dokumentach archiwalnych o Puszczy Biało
wieskiej notowany od lat 70. XVIII wieku.
W 1915 roku rodzina Orzechowskich
z dziećmi została przypuszczalnie zmuszona do
bieżeństwa w głąb Rosji, podobnie jak wielu ów
czesnych mieszkańców Białowieży. Konstanty
ukończył Szkołę Mierniczą w mieście Czyta (po
łudniowowschodnia Syberia). Podczas I wojny

światowej został zmobilizowany do armii carskiej
(Cesarskiej Armii Rosyjskiej). W walkach z armią
AustroWęgier na froncie wschodnim został ran
ny podczas walk pod Buczaczem (dziś: Ukraina)
latem 1916 roku. Następnie służył w II Korpusie
Polskim (korpus armii carskiej sformowany z Po
laków). Brał udział w bitwie z Niemcami pod Ka
niowem (10/11 maja 1918 r.).
Od stycznia 1919 r., a więc wkrótce po od
zyskaniu przez Polskę niepodległości, Konstanty
służył już w Wojsku Polskim − 2. Pułku Piechoty
Legionów. Walczył w wojnie polskobolszewic
kiej, wykazując się nieprzeciętną odwagą i talen
tem wojskowym. Jego kompania brała udział
w zdobywaniu Lidy, Mińska, walkach nad Berezy
ną. Podczas kontrofensywy Armii Czerwonej i od
wrotu wojsk polskich w 1920 roku, ciężko ranny
w bitwie pod Białowieżą, zmarł na polu walki
26 lub 27 lipca 1920 r. Miał 32 lata. Pochowany
został na białowieskim cmentarzu wraz z sze
ścioma innymi żołnierzami polskimi, którzy tego
dnia polegli w walkach z bolszewikami w Pusz
czy Białowieskiej. Na białowieski cmentarz od
prowadzał ich kapelan 2. Pułku Piechoty
Legionów, ks. Władysław Patrycy Antosz. Na
wniosek dowódcy 2PPLeg, mjr. Emila Czapliń
skiego, kpt. Konstanty Orzechowski został po
śmiertnie odznaczony Orderem Wojennym Virtuti
Militari V klasy.
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Podane tu informacje o Konstantym Orze
chowskim zaczerpnęłam z dokumentacji archi
walnej,
jaką
odnalazłam
w
zasobach
Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.
Wśród tych nielicznych materiałów nie było już,
niestety, fotografii kapitana, chociaż spis zawarto
ści teczki wymieniał dwa zdjęcia nadesłane przez
jego braci.
Jeden
z
dokumentów
dotyczących
kpt. Konstantego Orzechowskiego wart jest zacy
towania tutaj w całości, ponieważ najlepiej cha
rakteryzuje tego dzielnego człowieka. Jest to
"Szczegółowy opis czynów" Orzechowskiego, na
pisany 21 kwietnia 1921 roku przez mjr. Emila
Czaplińskiego, dowódcę 2. Pułku Piechoty Legio
nów, jako część wniosku o przyznanie orderu Vir
tuti Militari:
Ś.p. kapitan Orzechowski Konstanty nale
żał bez wątpienia do najdzielniejszych oficerów
2 P.P.Leg. Bezpośrednio po przebyciu dręczącej
niewoli Petlurowskiej i mimo złego stanu zdrowia
wyruszył na czele 1szej kompanii w pole i po
prowadził ją do zwycięskiego boju o Lidę
(d. 16 kwietnia 1919 roku). W walce tej chlubnie
odznaczył się przez niezwykle śmiały manewr
wzięcia pociągu pancernego bolszewików. Jako
dowódca kompanii stojącej w rezerwie i odciętej
przez pociąg pancerny od linii bojowej i dowódcy
batalionu, rozpoczął z własnej inicjatywy walkę.
Współdziałał tak skutecznie z dowódcą oddziału
odcinającego odwrót pociągu pancernego,
ppor. Gano Stanisławem, iż w głównej mierze
przyczynił się do zdobycia jednego, i w następ
stwie drugiego nieprzyjacielskiego pociągu pan
cernego, który podobnie zajechał na tyły
atakującej Lidę grupy Legionowej! Dowódca ów
czesny mjr Trojanowski Jerzy przyznał mu wy
łączną zasługę zdobycia obu nieprzyjacielskich
pociągów pancernych.
W zwycięskim pochodzie ofensywy letniej
na Mińsk i Borysów [lipiecsierpień 1919 r.] pro
wadził swą kampanię niezwykle sprawnie, stale
odkomendorowany do najtrudniejszych ataków
czy obejść: bitew pod Łaskiem, Chołchłem, Kry
nicą (Mołodeczno), Kraśnem, Radoszkowicami
(dwukrotnie), Papernią i Mińskiem.
W walce o zdobycie bolszewickiego przy
czółka mostowego Borysów Nowy w nocy
28/29 sierpnia 1919 r. dowodził III kompanią
2. PPLeg, objąwszy dowództwo grupy pościgo
wej, którą po przełamaniu umocnień rzucił bardzo
udatnie na tyły nieprzyjaciela. Przyczynił się tak

że do ujęcia jeńców i zdobyczy. Ma za sobą cały
szereg głębokich wypadów zimowych poza Bere
zynę, obronę przyczółka Borysów Stary, kontr
ataki i niespodziane zaskoczenia, których
zyskiem jest ogromna zdobycz materiału wojen
nego, a także pełna bateria z całą obsługą i za
przęgiem.
W czasie odwrotu okazał w całej pełni swą
tężyznę i hart duszy. W obronie brzegu Berezyny
wytrwał aż do chwili zupełnego otoczenia i prze
bił się następnie zręcznym manewrem, wraz
z całym batalionem, dołączając na nowych pozy
cjach do linii pułku.
W ostatniej walce, pod Białowieżą 26 lipca
1920, poświęcił się całkowicie dla osłony marszu
pułku. Postawiony na czele II batalionu dla osło
ny odwrotu, bił się ofiarnie, z determinacją spotę
gowaną przez tę okoliczność, iż bronił
rzeczywiście swego własnego domu rodzinnego
(Białowież).
Znakomitą postawą i przykładem męstwa
i obowiązkowości świecił tak oficerom jak i żoł
nierzom; wnosił ducha szczerze wojskowego,
przejętego chęcią pracy i poświęcenia. Wykazał
zalety pierwszorzędnego dowódcy, wychowawcy
i nauczyciela. Na przyszłość pokazał duże na
dzieje.
W bitwie pod Białowieżą w dniu 26 lipca
1920, ciężko ranny, skonał na placu walki.
Podpisy świadków:
mjr Emil Czapliński, por. Stanisław Gano
W latach 30. XX wieku rodzice Konstante
go i jego bracia z rodzinami mieszkali już w Haj
nówce. Ojciec zmarł w 1937, mama w 1940 roku.
Ich grób, z odnowionym niedawno pomnikiem,
znajduje się na cmentarzu katolickim w Hajnów
ce. Nadal poszukujemy najbliższej rodziny
kpt. Konstantego Orzechowskiego − potomków
jego trzech braci.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Fotografia:
Kpt. Konstanty Orzechowski. Fotografia ze zbio
rów bratanicy kapitana, pani Haliny Wróblewskiej
z d. Orzechowskiej z Warszawy, otrzymana
28 IX br.

•
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Z życia parafii prawosławnej
Kalendarium

rzenia, jakim jest ścięcie głowy Św. Jana Chrzci
ciela. Zaznaczył także, iż tego dnia jako wyraz
wielkiego smutku Cerkiew ustanowiła ścisły post.
Wspomnienie św. Aleksandra Newskiego
W dniu 12.09.2020 r. wspominaliśmy przenie
sienie relikwii św. Aleksandra Newskiego.
Tego dnia w kaplicy pod wezwaniem św.
Aleksandra Newskiego, znajdującej się na tere
nie białowieskiego Skansenu, już tradycyjnie
sprawowany był Akafist ku czci św. Prawowierne
go Wielkiego Księcia Aleksandra Newskiego.
Po nabożeństwie zebrani wierni otrzymali
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
od opiekunów zajmujących się skansenem ksią
W niedzielę (30.08.2020r.), po wakacyjnej prze żeczkę wydaną przez Wydawnictwo Bratczyk
rwie, o godz. 9.00 rozpoczęła się Święta Litur o życiu św. Aleksandra Newskiego.
gia inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021.
Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy
Świętą Liturgię zakończył molebień (modlitwa
błagalna) w intencji uczniów i nauczycieli, aby
z pomocą Bożą mogli stawić czoła nadcho 2021.09.2020 r. Narodzenie Przenajświętszej
Bogurodzicy to pierwsze w roku liturgicznym
dzącym wyzwaniom i trudom.
Modlitwa błagalna (molebień) już tradycyj święto z grona 12 największych. Poświęcone
nie była również sprawowana 01.09.2020 o godz. jest „początkowi naszego zbawienia”, naro
8.00. Na zakończenie proboszcz – ks. Sergiusz dzinom Bożej wybranki mającej stać się Mat
Korch wyraził wdzięczność zebranym uczniom ką Zbawiciela.
W przeddzień święta 20.09.2020r. sprawo
i nauczycielom za uczestnictwo w tym szczegól
wane
było
nabożeństwo całonocnego czuwania,
nym nabożeństwie, a następnie pozdrowił
wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli i rodzi
ców z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Ży
czył uczniom, aby w tym ciężkim okresie
osiągnęli wiele sukcesów i aby z Bożą pomocą
nauka niosła z sobą nie tylko wzrost intelektual
ny, ale i przede wszystkim duchowy.
11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy
św. Jana Chrzciciela
W parafii prawosławnej w przeddzień (tj.
10 września) sprawowane było nabożeństwo
całonocnego czuwania (cs. wsienoszcznoje
bdienije). Na jutrzni czytany był fragment
Ewangelii (Mt 14, 113) opowiadający o oko
licznościach, w jakich Herod nakazał ścięcie
głowy świętego Jana Chrzciciela.
W dniu święta sprawowana była Św. Litur
gia. Kazanie wygłosił proboszcz – ks. Sergiusz
Korch, przybliżając historię wspominanego wyda

które sprawował ks. Piotr Trochimczuk. W sam
dzień święta o godz. 9.00 rozpoczęła się Św. Li
turgia, którą sprawował proboszcz ks. Sergiusz
Korch. W swoim kazaniu skierowanym do zebra
nych wiernych proboszcz zwrócił uwagę na oko
liczności narodzin Bogurodzicy. Ks. Sergiusz
14
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zaznaczył, iż narodziła się Ta, która ma urodzić sienia Krzyża Pańskiego, który spoczął na
Chrystusa, Syna Bożego. Ponadto urodziła się centralnym miejscu świątyni.
z niepłodnych rodziców, Joachima i Anny by Moc
W niedzielę (27.09) sprawowana była
Boża objawiła się w niemocy ludzkiej.
Św. Liturgia. Mimo niesprzyjającej pogody wielu
wiernych uczestniczyło w nabożeństwie, oddając
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
tym samy cześć i pokłon Krzyżowi Pańskiemu.
W trakcie świątecznej homilii ks. Sergiusz Korch
W dniach 2627.09.2020 odbyły się uroczyste zwrócił szczególną uwagę na znaczenie Krzyża
nabożeństwa związane z obchodami święta w drodze do zbawienia każdego chrześcijanina.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W Sobotę Zaznaczył również, iż to właśnie Krzyż prowadzi
(26.09) o godz. 1700 rozpoczęło się nabożeń każdego z nas przez całe życie.
stwo całonocnego czuwania sprawowane
przez proboszcza – ks. Sergiusza Korcha. Na
ks. Piotr Trochimczuk
koniec nabożeństwa odbył się obrzęd wynie

•

O naszym dziedzictwie

Odkrywanie przeszłości

W 2026 roku białowieska parafia rzymskoka
tolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus bę
dzie obchodzić 100lecie istnienia. Od kilku lat
nasze przygotowania do jubileuszu obejmują
remont kapitalny kościoła, ale także odkrywa
nie historii i duchowego dziedzictwa katoli
ków w Białowieży, nie tylko w perspektywie
ostatnich stu lat, ale w ciągu sześciu z górą
wieków Kościoła Katolickiego na tych tere
nach. Bo pamięć o przeszłości pomaga budo
wać dobrą przyszłość.
W Wielkim Księstwie Litewskim (na obsza

rze którego leżała Puszcza Białowieska) chrze
ścijaństwo zachodnie − katolicyzm w obrządku
łacińskim − datuje się od Chrztu Litwy w 1387 ro
ku. Był on poprzedzony przez chrzest litewskiego
wielkiego księcia Jogaili w 1386 roku, jego ślub
z Jadwigą Andegaweńską i koronację na króla
Polski. Władysław II Jagiełło − bo pod takim imie
niem zapisał się w historii − stał się jednym z naj
wybitniejszych i najdłużej panujących władców
Polski i Litwy.
Czy jednak przyjęcie chrześcijaństwa
w obrządku łacińskim przez króla i rozpoczęcie
chrystianizacji kraju od budowy katedr i kościo
łów w Wilnie i innych ośrodkach miejskich Wiel
kiego Księstwa Litewskiego miało jakiekolwiek
znaczenie dla ludności takich głuszy leśnych jak
Puszcza Białowieska? Przecież pierwszy drew
niany kościół katolicki w niedalekim sąsiedztwie
Puszczy powstał dopiero 150 lat po Chrzcie Litwy
(w 1537 roku w Szereszewie). Pierwszy kościół
na północnym skraju Puszczy Białowieskiej,
w Narewce, ufundował ostatni król Polski, Stani
sław August Poniatowski, w 1777 roku. A w sercu
Puszczy pierwszą świątynią rzymskokatolicką
stał się kościół w Białowieży, zbudowany
w pierwszej połowie XX wieku.
We wszystkich tych miejscach − w są
siedztwie, na obrzeżach i wewnątrz Puszczy −
świątynie i parafie wschodniego chrześcijaństwa
(prawosławne przed Unią Brzeską zawartą
w 1596 roku i greckokatolickie, czyli unickie po
niej), powstawały kilkadziesiąt (jak w Szeresze
wie), a nawet niemal 150 lat wcześniej (jak
w Białowieży) niż kościoły rzymskokatolickie. Czy
15
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można zatem w ogóle mówić o tradycji i dziedzic
twie Kościoła Katolickiego w Białowieży i Pusz
czy Białowieskiej w czasach I Rzeczypospolitej?
W długich czterech wiekach (13861795) pano
wania królów Polski od Władysława Jagiełły do
Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Pokolenie budowniczych białowieskiego
kościoła − leśnicy, inżynierowie, urzędnicy, którzy
w 1922 roku zawiązali Komitet Budowy Kościoła,
a następnie od 1926 roku pierwszy proboszcz,
ks. Józef Dowgwiłło − mieli jasną wizję stylu ar
chitektonicznego tworzonej świątyni. Miała to być
budowla o cechach renesansu polskiego typowe
go dla Złotego Wieku historii Rzeczypospolitej,
a dzwonnica − kościelna wieża − miała symboli
zować legendarną białą wieżę królewskich dwo
rów myśliwskich w Puszczy Białowieskiej. I taki
właśnie kościół powstał tu w latach 19271939,
choć z powodu wybuchu II wojny, a po niej wielu
lat panowania reżimu komunistycznego w PRL,
nigdy nie został ukończony i wyposażony zgod
nie ze swym pierwotnym stylem.
Można zatem pytać dalej. Czy taka idea
kościoła katolickiego w Białowieży miała korzenie
w prawdziwej historii i dziedzictwie duchowym te
go miejsca? Czy też była tak samo wymyślona,
jak legenda o białej wieży, której przy żadnym
z kolejnych królewskich dworów myśliwskich nig
dy tu nie było?
Na te pytania będziemy się starali odpo
wiedzieć w kolejnych numerach "Głosu Białowie
ży", prezentując − na podstawie odnalezionych
dokumentów archiwalnych − duchowe i kulturowe
dziedzictwo Białowieży związane z Kościołem
Katolickim. Fakt, że Puszcza była w czasach
I Rzeczypospolitej puszczą królewską, jest po
wszechnie znany. Jednak dotychczas taki status
Białowieży i Puszczy Białowieskiej kojarzył się
głównie z przyjazdami władców na wielkie łowy
na żubry. A polowania wydają się mieć niewiele
wspólnego z praktykami religijnymi, może z wy
Prace nad albumem
Białowieski Ośrodek Kultury opracowuje al
bum pt. „… zostawić ślad…. Białowieża w sta
rych fotografiach”. Jest to kontynuacja
zamysłu
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
im. Igora Newerlego w Białowieży. Biblioteka
przekazała BOKowi dotychczas zgromadzone
przez nią zbiory.
Album powstanie w wersji elektronicznej

jątkiem Hubertusa, hucznie obchodzonego przez
współczesnych myśliwych raz w roku.
Takie jednowymiarowe − tylko przez pry
zmat łowiectwa − postrzeganie roli Białowieży
w ciągu kilku wieków naszej historii nie zostawiło
miejsca dla całego bogactwa wydarzeń, które by
ły związane z przyjazdami królów i towarzyszą
cych im wybitnych postaci życia państwowego
i kościelnego. W wiekach XIVXVI w Starej Biało
wieży, gdzie znajdował się dwór Jagiellonów
i Stefana Batorego, a później w XVII i XVIII wieku
w nowej Białowieży, gdzie swoje dwory mieli Wa
zowie, Sasi i Stanisław August Poniatowski, by
wali prości kapłani i hierarchowie Kościoła,
wielcy kanonizowani święci i zwykli grzesznicy.
Sprawowano niezliczone Msze święte i głoszono
kazania. Rozbrzmiewały liturgiczne śpiewy i roz
rywkowa muzyka królewskich kapel.
Wszystko to ucichło i skończyło się po
trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej. Puszcza Bia
łowieska na 120 lat znalazła się w Imperium Ro
syjskim. Nasilająca się stopniowo rusyfikacja,
coraz cięższe prześladowanie Kościoła Katolic
kiego przez władze carskie niszczyły pamięć
i przywiązanie do tradycji przedrozbiorowych.
A w Białowieży − niewielkiej społeczności położo
nej w środku rozległych lasów − zatarły pamięć
o duchowym dziedzictwie katolicyzmu tak, jakby
go tu nigdy wcześniej nie było...
Postaramy się to dziedzictwo choć w czę
ści przypomnieć.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Fotografia:
Zabytkowy kościół w Białowieży jest jedyną
w Polsce świątynią zbudowaną w stylu narodo
wym zygmuntowskim, nawiązującym do renesan
sowych zamków z wieżami obronnymi. Fot.
B. Jędrzejewska.

•

i będzie zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu
Gminy (www.gmina.bialowie
za.pl). Chcielibyśmy, aby al
bum ten był subiektywnym
spojrzeniem na Białowieżę
sprzed lat (zdjęcia z przedzia
łu czasowego 19002000),
spojrzeniem
wszystkich
mieszkańców Białowieży, dla
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tego pragniemy gorąco zaprosić Państwa do jego się podzielić, prosimy dostarczyć je do Białowie
współtworzenia. Jeżeli zauważą Państwo w opi skiego Ośrodka Kultury lub wysłać na adres ma
sie zdjęć jakieś niezgodności, bardzo prosimy ilowy: bok@ug.bialowieza.pl.
o kontakt z nami i ich korektę. Jeżeli posiadają
Państwo jeszcze jakieś zdjęcia, którymi chcieliby
BOK

•

Co się wydarzyło?

BOK informuje
Rok 2020 z pewnością wszystkim zapisze się
w pamięci. Były zamknięte teatry, kina, muzea,
biblioteki i inne instytucje kultury.
Również BOK świecił pustkami, a o ściany
nowo wyremontowanego kina „Żubr” odbijały się
tylko jęki spadających z afisza kolejnych imprez
artystycznych. Od sierpnia jednak odżyliśmy
i przy zachowaniu wymaganego reżimy sanitar
nego przeprowadziliśmy szereg wydarzeń kultu
ralnych, których byliśmy organizatorami lub
współorganizatorami. Były to m.in.:
WERTEP (31.07.2020)

PERETOCZE (01.08.2020)
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RÓŻNOGŁOSIE (08.08.2020)
VIII edycja koncertów z cyklu RÓŻNOGŁOSIE w Białowieży W koncercie udział wzięli Julita
Kiczkajło, Zespół folklorystyczny Kalina z Załuk, Zespół Biełyja Kryły z Michałowa, Zespół estradowy
Viesna z Białegostoku.
Koncert odbył się ramach realizacji projektu „RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszości narodowej” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

KUPALLE (15.08.2020)

RÓŻNOGŁOSIE (28.08.2020)
W koncercie udział wzięli: Izabela Kar
czewska, Weronika Ptaszyńska, siostry Ostap
czuk,
grupa
Lotos
i
zespół
Lailand
z Białegostosku.

BIAŁOWIESKIE ARIE (22.08.2020)

Wykonawcy:
Grażyna Mądroch  sopran koloraturowy, Michał
Skiepko – tenor, Adam Sychowski – pianista.

•

BOK
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Wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach prosimy o wysyłanie wiadomości na adres: mgutowski@ug.bialowieza.pl.
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem 85 68 12 487 wew. 48
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Wizyta w Laszkach u jednej z bohaterek programu "Rolnicy. Podlasie"

Dbamy o naszych braci mniejszych

tak można nazwać Emilię, cały
swój czas poświęca na opiekę
nad swoimi podopiecznmi. Od
rana do wieczora zajmuje się ni
mi, karmi, dogląda i robi wszyst
ko, żeby zapewnić zwierzętom
godne warunki.
Emilia ma 33 lata. W pro
wadzeniu gospodarstwa poma
ga jej babcia. Oprócz tego, że
jest rolniczką, pełni również
funkcję Sołtysa, a także jest bo
haterką
programu
"Rolnicy.
Podlasie" i youtuberką prowa
dzącą swój kanał "Ranczo
Laszki”. Swoją postawą pokazu
je, że nie ma rzeczy niemożli
W dniu 26 lipca odwiedziłam
wych. Jej siła i determinacja
Panią Emilię Korolczuk, wła
ścicielkę Rancza Laszki, która
przygarnęła do swojego stada
dwie kozy z Białowieży. Kozy
zostały odebrane właścicielo
wi, który nie mógł sprawować
opieki nad nimi.
Dzięki uprzejmości Pani
Emilii zwierzęta znalazły praw
dziwy dom i dołączyły do stada
znajdującego się w gospodar
stwie przez nią prowadzonym.
Na podwórku u Pani Emilii spo
tkać można kozy, kozła, konie,
krowy, króliki, kury, psy i koty.
Wszystkie zwierzęta są zadba
ne i otoczone prawdziwą miło
ścią. Miłośniczka zwierzą, bo
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uratowały niejedno zwierzęce
życie.
Pragnę podziękować Pa
ni Emilii za jej dobre serce
i chęć niesienia pomocy potrze
bującym zwierzętom. Jej posta
wa jest godna naśladowania.
Zachęcam również do ogląda
nia serialu ,,Rolnicy. Podlasie”
TV Focus.
Korzystając z okazji, pra
gnę również podziękować Panu
Aleksemu Bajko, który przez
okres trzydziestu dni sprawował
tymczasową opiekę nad kozami
zanim trafiły do Pani Emilii.
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