GŁOS BIAŁOWIEŻY
5/2020 * ISSN 1427 – 5546 *
www.gmina.bialowieza.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Temat numeru: Otwarcie ulicy Pałacowej
Na remont ulicy Pałacowej mieszkańcy gminy Białowieża czekali
od wielu lat. Dotychczas droga, która powinna być nie tylko wizy
tówką naszej miejscowości, ale całego powiatu, była w fatalnym
stanie technicznym. Dziury w asfalcie, za wysokie krawężniki, nie
równe chodniki. Taki obraz oglądali codziennie nie tylko Białowie
żanie, ale także odwiedzający Puszczę Białowieską turyści.
Jednak od września bieżącego roku w końcu nie mamy się czego
wstydzić.
Więcej przeczytają Państwo na stronie 5. Życzymy miłej lektury.
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Drodzy Czytelnicy,
Tematem numeru bieżącego wydania Głosu Białowieży jest
oczywiście przebudowa ulicy Pałacowej. Inwestycja na która cze
kaliśmy wiele lat w końcu została ukończona. Warte podkreślenia
jest to, że te niemałe wcale prace, trwały jedynie 10 miesięcy.
To ogromny sukces zarówno naszej gminy, jak i powiatu hajnow
skiego.
Polecam również serdecznie lekturę historycznych artyku
łów Pani Bogumiły Jędrzejewskiej oraz Pani Anny Kulbackiej. My
ślę, że niewielu z nas zdaje sobie sprawę ile ciekawych
i poruszających tajemnic kryje się w naszej pięknej miejscowości.

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"
Drodzy mieszkańcy Gminy Białowieża!
W ostatnich dniach nasz projekt „Zago
spodarowanie i uporządkowanie przestrzeni
publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży”
został wybrany do dofinansowania przez Radę
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowie
ska”. Został on złożony w ramach Regionalne
go Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 20142020. Kolejny etap
to zatwierdzenie decyzji Rady przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
gminy Białowieża poprzez lepszą organizację przestrzeni publicz
nej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne, dzięki rewitalizacji
przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży.
Rewitalizacja przestrzeni na cele społeczności lokalnej nie
tylko w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo całego tere
nu, ale również przyczyni się do poprawy ogólnej estetyki obszaru
położonego w Białowieży przy ul. Kolejowej, będącego bazą wy
padową dla turystów licznie odwiedzającą nasz teren.
Wartość całkowita zadania to 597 595,95 zł, a dofinanso
wanie to aż 499 996,84 zł. Wkład własny gminy to
97 599,11 zł.
Działania w ramach projektu: utwardzenie terenu w obrębie
amfiteatru na terenie parkingu, budowa obiektów małej architektu
ry (m.in. siłownia plenerowa, tablice edukacyjnoinformacyjne,
ławka solarna, ławki, wymiana ogrodzenia), remont istniejącego
oświetlenia parkowego, system monitoringu wizyjnego. Termin re
alizacji: II–IV kwartał 2021r.
Dzięki dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woje
wództwa Podlaskiego w Białymstoku Gmina Białowieża zakupiła
sprzęt ratowniczogaśniczy dla naszej jednostki OSP. Wartość do
finansowania to aż 50 tysięcy złotych, wkład własny gminy to jedy
nie 1240 zł.
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W ramach realizacji zadania zakupiono:
1. Ubrania specjalne 2 sztuki.
2. Hełmy strażackie 8 sztuk.
3. Buty strażackie 8 sztuk.
4. Zestaw narzędzi elektrycznych.
5. Piłę do cięcia szyby czołowej.
6. Kombinezon ochronny na szerszenie 2 sztuki.
7. Rękawice na szerszenie 2 sztuki.
8. Worek do transportu rojów 2 sztuki.
9. Sito kominowe.
10. Prądownice wodne 3 sztuki.
11. Defibrylator.
12. Nożyce do prętów.
13. Szelki bezpieczeństwa.
14. Narzędzie ratownicze Hoolingan.
15. Aparat podstawowy AirGoFix z maską G1
i wkładką kompozytową.

W listopadzie Ochotnicza Straż Pożarna
w Białowieży otrzymała 25 tysięcy złotych dofi
nansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Białymstoku na zakup sprzętu. Wkład własny
naszej jednostki to 0 zł.
Pragnę uspokoić wszystkich zaniepokojo
nych wprowadzeniem zdalnego nauczania
w szkołach. Mimo tego rozkład jazdy linii komuni
kacyjnej, na której przewoźnikiem jest PUK Haj
nówka, będzie funkcjonował jak w dni nauki
szkolnej.

Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża

Głos z Puszczy
Poidła dla Żubra

Mimo znacznego powodzenia restytucji, żubr
nadal należy do gatunków zagrożonych. Wid
nieje bowiem zarówno w „Polskiej czerwonej
księdze zwierząt”, jak i na „Czerwonej liście
gatunków zagrożonych” Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody (IUCN)”. Podlega Kon
wencji Berneńskiej.
Żubr jest gatunkiem, który m.in. ze wzglę
du na wymagania przestrzenne oraz wąską pulę
genetyczną musi podlegać stałej opiece człowie
ka.
Na terenach administrowanych przez Nad
leśnictwo Browsk w Gruszkach, zwierzę to bytuje
w liczbie ok. od 120 do 180 osobników, aczkol
wiek liczby te podlegają fluktuacjom z uwagi na
spore możliwości migracyjne żubra w kompleksie
Puszczy Białowieskiej i na sąsiednich obszarach
użytkowanych rolniczo. Nadleśnictwo od wielu lat
czynnie uczestniczy w projektach dążących

do m.in. poprawy bazy żerowej żubra, a co za
tym idzie  jakości jego życia. Doskonałym przy
kładem na to jest projekt o nazwie: „Komplekso
wa ochrona żubra w Polsce”.
Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach postawiło so
bie następujące zadania, aby poprawić bazę że
rową żubra:
• Przygotowanie, zakup i rozwiezienie pasz,
w tym siana i sianokiszonki, buraków, itp.,
• Koszenie łąk wraz z częściowym zbiorem siana
– w chwili obecnej na terenie Nadleśnictwa ko
szonych jest około 120 ha łąk, z których korzy
stają żubry,
• Poprawa bazy pokarmowej. W skład zadania
wchodzi:
 Konserwacja sadów drzew owocowych – na te
renie nadleśnictwa w chwili obecnej posadzone
jest 7,55 ha sadów dzikich jabłoni. W projekcie
przewidziana jest konserwacja 4 ha sadów.
 Czyszczenie miejsc dokarmiania.
 Czyszczenie i konserwacja naturalnych wodo
pojów.
Wiele zadań nadleśnictwo wykonuje ze swoich
funduszy, chociażby koszenie łąk czy też dodat
kowy zakup karmy do dokarmiania zimowego żu
brów.
Dynamicznie rozrastająca się populacja
jest dowodem na skuteczność dotychczas pro
wadzonych działań ochronnych. Wodopoje dla
zwierząt, oprócz życiodajnej funkcji, pełnią na ob
szarach leśnych także inną rolę: są niezbędne
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w przeciwpożarowej ochronie lasów oraz stano
wią walor krajobrazowy, upiększający środowi
sko.
Aktualnie nasze nadleśnictwo przygotowu
je się do konserwacji wodopojów. W ramach tych
prac każdy z 18 takich zbiorników zostanie
poddany odmuleniu, tj. wybraniu mułu z dna wo
dopoju, a brzegi ich będą przywrócone do stanu,
w którym żubry (i inne zwierzęta) będą miały ła
godny dostęp do wody. Ograniczy to także dalszy
proces zamulania.

Konserwacja takich oczek wodnych wpły
nie też pozytywnie na ich możliwości retencyjne,
co w sytuacji obecnej suszy ma ogromne zna
czenie dla ekosystemów.

•

Nadleśnictwo Browsk
Fotografia:
Poidło dla zubrów w Nadleśnictwie Browsk
(źródło: Archiwum Nadleśnictwa Browsk)

•

Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?
W dniu 5 listopada
złożem do Pana Eu
geniusza
Saczko,
Przewodniczącego
Rady Powiatu Haj
nowskiego, interpe
lację o następującej
treści:
„Na podstawie art. 21
ust. 10 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432),
w związku z ostatnimi informacjami medialnym
(TVN24: https://tvn24.pl/bialystok/koronawirusw
polscebielskpodlaskibrakujelekarzywojewo
dawyslalnakazypracy4742023) na temat sytu
acji hajnowskiego szpitala, zwracam się
z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące
pytania:
1. Czy prawdą jest, że obecnie około 3040 pro
cent załogi przebywa na zwolnieniach lekar
skich? W jaki sposób osoby te są zastępowane
i czy istnieje lub jest w trakcie opracowywania ja
kiś plan, który przygotowałby szpital na taką sytu
ację, bez przeciążania obowiązkami pozostałych

pracowników?
2. Ile obecnie w szpitalu zajętych jest tzw. „miejsc
covidowych”?
3. Iloma respiratorami dysponuje hajnowski szpi
tal?
Jednocześnie zwracam się z serdeczną
prośbą o przygotowywanie dla radnych powiatu
hajnowskiego raportów na temat sytuacji w haj
nowskim szpitalu, dotyczących spraw związa
nych z pomocą pacjentom z COVID, ze
szczególnym uwzględnieniem najważniejszych
problemów placówki. Proponuje takie raporty
przedstawiać w odstępie jedno lub dwutygodnio
wym”.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i zgła
szania spraw związany z działalnością Starostwa
Powiatowego
Hajnówce
pod
numerem
507859617
lub
emailem
mateusz.gutow
ski1985@gmail.com. Jestem do Państwa dyspo
zycji.

Zasiłek opiekuńczy dla
ubezpieczonego w KRUS

lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko –
ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powo
du konieczności osobistego sprawowania opieki
nad:
• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
sprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze
czeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nie zmieniły się zasady występowania

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,
że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przy
sługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczone
go rolnika/domownika.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotych
czasowych zasadach – w przypadku zamknięcia
z powodu COVID19 żłobka/przedszkola/szkoły

•

Mateusz Damian Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego
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o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyzna
wany jest na wniosek.
Nie zmieniły się także zasady przysługiwa
nia zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysłu
guje, jeśli drugi z rodziców dziecka może
zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny,
korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wy
chowawczego).
Wniosek dostępny jest pod adresem: (sko
piuj i wklej w okno przeglądarki) https://

www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/do
kumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasile
k_opiekunczy_listopad_2020.pdf
Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie,
należy sprawdzić, czy nie został automatycznie
załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to
od ustawień używanej przeglądarki.

•
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Największa inwestycja w ostatnich latach

Otwarcie ulicy Pałacowej

Na remont ulicy Pałacowej mieszkańcy gminy
Białowieża czekali od wielu lat. Dotychczas
droga, która powinna być nie tylko wizytówką
naszej miejscowości, ale całego powiatu, była
w fatalnym stanie technicznym. Dziury w as
falcie, za wysokie krawężniki, nierówne chod
niki. Taki obraz oglądali codziennie nie tylko
Białowieżanie, ale także odwiedzający Pusz
czę Białowieską turyści. Jednak od września
bieżącego roku w końcu nie mamy się czego
wstydzić.
Przebudowa ulicy Pałacowej mogła się od
być dzięki wspólnym działaniom Urzędu Gminy
Białowieża, Starostwa Powiatowego w Hajnówce
oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt
realizacji inwestycji wyniósł 6365838,29 zł, z cze
go 3119006,38 zł wyniosło dofinansowanie
z
Funduszu
Dróg
Samorządowych,
1623415,96 zł środki powiatu hajnowskiego,
a 1623415,96 zł dofinansowanie Gminy Białowie
ża. Można śmiało napisać, że jest to jedna z naj
większy inwestycji samorządowych na terenie
naszej gminy w ostatnich dziesięciu latach.
 Oczywiście, że ten remont był niezbędny i od
dawna o niego zabiegaliśmy – komentuje Albert
Litwinowicz, wójt Gminy Białowieża.  Rozpoczę
cie prac na tej ulicy oraz ich przebieg doskonale

pokazuje, jak ważna jest dobra współpraca po
między samorządem a administracją centralną.
Cieszę, że odbywała się na tak sprawnie, a ko
nieczność wykonania tej inwestycji znalazła zro
zumienie zarówno u radnych gminnych,
powiatowych, jak i w Podlaskim Urzędzie Woje
wódzkim.
Umowa na dofinansowanie z Wojewodą
Podlaskim została zwarta 11 października 2019 r.
Całość robót budowlanych została wykonana
w terminie od 2 grudnia 2019 r. do dnia 4 wrze
śnia 2020 r.. Generalnym wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe „Maksbud”
z Bielska Podlaskiego, a podwykonawcami:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Drogowe „Kali
nowscy” z Hajnówki, Usługi Jan Rybak z Bielska
Podlaskiego oraz PPHU „Kortel” Stanisław Ko
rzyński z Białegostoku. Nadzór inwestorski spra
wowało Biuro Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosław Iwaniuk z Hajnówki.
W wyniku realizacji inwestycji wykona
no m.in.: jezdnie dla ruchu KR 2, doświetloną
ścieżkę rowerową, chodniki, przejścia dla pie
szych o podwyższonym standardzie, zatokę au
tobusową z peronem, kanalizację deszczową,
przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
sieć eN i wN, oznakowanie pionowe oraz pozio
me. Wzdłuż drogi posadzono również lipy.
Miejmy nadzieję, że przebudowana Pała
cowa będzie dobrze służyć mieszkańcom Biało
wieży oraz turystom. Czekamy na kolejne
inwestycje. Najważniejsze, aby udało się na nie
pozyskać wsparcie zewnętrzne, z czym dotych
czas Gmina Białowieża radziła sobie bardzo do
brze, więc możemy być dobrej myśli.

•

Mateusz Damian Gutowski
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Trochę historii

Dzieci z Białowieży i okolic Puszczy Białowieskiej zgubione
i osierocone podczas bieżeństwa w latach 19151916

Podczas I wojny światowej, na początku maja
1915 roku, po bitwie pod Gorlicami w Beski
dach (dzisiaj: województwo małopolskie) woj
ska niemieckie i austriackie przerwały front
rosyjski i rozpoczęły marsz na wschód. W ob
liczu cofania się armii rosyjskiej, władze car
skie zarządziły natychmiastową ewakuację
wszystkich podległych sobie urzędów i insty
tucji − zarówno ludzi, jak i dóbr materialnych,
jakie dało się wywieźć w głąb Rosji. Rozpo
częto też szeroko zakrojoną akcję propagan
dową, wzywającą ludność cywilną do
przesiedlania się do Rosji. Była to wojenna
taktyka pozostawiania wrogowi tzw. spalonej
ziemi − obszaru pozbawionego ludzi i zaso
bów. Niewielu było jednak chętnych do dobro
wolnego wyruszenia na wschód, aby więc
nakłonić ludzi do wyjazdów, straszono morda
mi, gwałtami i rabunkami, jakich miejscowa
ludność miała doznać z rąk Niemców. W wielu
miejscach sotnie kozackie wojsk carskich
podpalały domy, gospodarstwa i całe wsie, by
przymusić ludzi do wyruszenia w drogę.
Przymusowe wysiedlenia 1915 roku, zwa
ne bieżeństwem, objęły wielki obszar dawnych
ziem Rzeczypospolitej, znajdujących się pod za
borem rosyjskim − w Królestwie Polskim i Impe
rium Rosyjskim − od linii Łódź, Płock, Przasnysz
i Łomża na zachodzie, po Suwałki, Kowno, Wił
komierz, Dźwińsk i Rygę na północy, Radom, Bił
goraj, Zamość, Hrubieszów i Łuck na południu,
aż po Pińsk, Nowogródek i Oszmianę na wscho
dzie. Historycy szacują, że na tułaczkę latem i je

sienią 1915 roku wyruszyło od 3 do 3,5 miliona
ludzi, z których 1/3 zmarła podczas drogi. Wypę
dzenia były szczególnie dotkliwe w dawnej gu
berni grodzieńskiej (w jej skład wchodziła
Puszcza Białowieska), z której pochodziło
31% wszystkich uchodźców. Wśród bieżeńców
przeważali Białorusini i Rusini − łącznie ok.
67% (22,3 mln osób). Udział Polaków podawany
w różnych źródłach waha się od 13 do 20% (500
700 tysięcy osób).
Dzieci stanowiły ponad 40% wysiedlonej
ludności. Ich los był szczególnie tragiczny. Zna
komita książka Anety PrymakiOniszk pt. "Bie
żeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy" (Wyd.
Czarne, 2016) podaje wstrząsające historie cier
pień i śmierci dzieci podczas chaosu, głodu i epi
demii towarzyszących przemieszczeniom tak
wielkich mas ludzkich. Najnowszym źródłem in
formacji o losach dzieci podczas bieżeństwa są
udostępnione niedawno w Internecie (www.bie
zenstwo.pl) skany dwóch tomów "Spisów dzieci
bieżeńców: sierot i tych, które zgubiły rodziców".
Pierwszy tom wydano w Moskwie w styczniu,
a drugi w marcu 1916 roku. Jesienią 1915 roku
przedstawiciele Wszechrosyjskich Rad Ziemskiej
i Miejskiej wyszukiwali sieroty i zgubione dzieci
na trasach tułaczki uchodźców. Zwożono je do
Moskwy, skąd kierowane były do ponad 90ciu
sierocińców i przytułków założonych przez Rady.
"Spisy..." miały pomóc rodzicom lub żyjącym
krewnym w odnalezieniu dzieci, dlatego zawiera
ją także dane o dzieciach znajdujących się w sie
rocińcach założonych przez inne organizacje,
a nawet zamożne osoby prywatne.
Jest wśród nich 11 sierocińców prowadzo
nych przez oddziały prężnie działającego Pol
skiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny
(2 sierocińce w Moskwie, 3 w Jarosławiu i po jed
nym w Czelabińsku, Saratowie, Połtawie, Orle,
Penzie i Mińsku), a także internat dla chłopców
prowadzony przez pana Brzozowskiego w Smo
leńsku. Ratowały one dzieci polskiej narodowo
ści. "Spisy..." wyliczają też dzieci umieszczone
w dwóch sierocińcach litewskich (w Moskwie
i Jarosławiu) i jednym łotewskim (w Moskwie).
Około setki dzieci ormiańskich znajdowało się
w przytułku w mieście Elizavetpol (dziś: Ganja
6
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w Azerbejdżanie). Były to sieroty ocalone z turec
kiego ludobójstwa na Ormianach. Sierocińce za
łożone przez Wszechrosyjskie Rady liczyły po
kilkadziesiąt do ponad 100, a nawet maksymalnie
250 dzieci.
Księgi podają też pewną liczbę dzieci cho
rych, znajdujących się w moskiewskich szpita
lach,
niewielką
liczbę
małych
dzieci
umieszczonych w żłobkach i pojedyncze wzięte
na wychowanie przez rosyjskie rodziny. Znaczna
jest liczba dzieci, przy których podano informację
"umarł/a". Nierzadko zdarza się adnotacja, że
dziecko uciekło z sierocińca (niemal wyłącznie
chłopcy). Już w I tomie, a nieco częściej w II, po
jawiały się informacje, że dziecko zostało odnale
zione przez ojca, matkę lub ciotkę, jednak takie
szczęśliwe sytuacje należały do rzadkości. Tom
I wylicza 2593 dzieci, tom II − 4618, łącznie 7211
dzieci. Odliczając sieroty ormiańskie uratowane
z tureckiego ludobójstwa, pozostajemy z wielką
liczbą około 70007100 osieroconych i zgubio
nych dzieci bieżeńców. Trzeba jednak mieć świa
domość, że to jest tylko niewielka część
rzeczywistego rozmiaru strat wśród najmłodszych
uchodźców.
Historia przymusowych wysiedleń z Biało
wieży i okolic Puszczy Białowieskiej w 1915 roku
oraz losy bieżeńców nigdy dotąd nie zostały
opracowane. Toteż z wielkim zainteresowaniem,
ale też ze ściśniętym sercem, strona po stronie,
czytałam nazwiska, imiona, wiek dzieci, miejsce
skąd pochodziły (jeśli dziecko umiało te dane po
dać) i adres sierocińca, w którym się znajdowały
w 1916 roku. Wśród ponad 7 tysięcy dzieci wy
mienionych w obu tomach "Spisów..." znalazłam
30 dzieci: 4 chłopców z Białowieży i Stoczka oraz
26 dzieci z innych wiosek położonych w Puszczy
i na jej obrzeżach. W przypadku wszystkich 30
dzieci identyfikacja miejscowości nie budzi wąt
pliwości: podana jest gubernia, powiat, gmina i −
z jednym wyjątkiem − wioska, skąd dziecko po
chodziło.
I tak, z powiatu prużańskiego, gminy biało
wieskoaleksandrowskiej (tak się wówczas nazy
wała gmina), z wioski Białowieża pochodził
14letni Izydor Karetka (Karetko), syn Jakuba.
Chłopiec znajdował się w majątku Podostrowno
je, w wiejskim terenie na zachód od Stacji Saso
wo na linii kolejowej MoskwaKazań, 300 km na
południowy wschód od Moskwy. Był to sierociniec
założony przez oddział Wszechrosyjskich Rad
Ziemskiej i Miejskiej. Przebywało w nim około 80

dzieci.
Z powiatu prużańskiego, gminy białowie
skoaleksandrowskiej, z wioski Stoczek pocho
dzili 10letni Aleksy Bajko, syn Konona i dwaj
rodzeni bracia: 8letni Aleksander i 10letni Iwan
Buszko, synowie Iwana. Wszyscy trzej chłopcy
zostali umieszczeni w sierocińcu w miejscowości
Stacja Zawidowo, na linii kolejowej MoskwaPe
tersburg, około 100 km na północ od Moskwy.
Założyła go w swoich dobrach Elena Nikołajewna
Flanden, właścicielka słynnej na całą Rosję fa
bryki tekstylnej Flanden & Co., żona nieżyjącego
już wówczas Georgija H. Flandena (18501899).
Był on synem Hipolita Flandena (18241903), an
gielskiego przedsiębiorcy, który w latach 1854
1857 zbudował pierwszą w Rosji manufakturę
tekstylną. Flandenowie łączyli talent do biznesu
z wielką pasją do filantropii. Przy stale rozwijają
cej się fabryce powstały zbudowane ich nakła
dem domy dla robotników, ogrody, biblioteka,
szkoła, szpitalik na kilkanaście łóżek, a nawet
cerkiew. Piękne, niemal malarskie makaty i dy
wany, powstałe w fabryce Flanden & Co., do dziś
pojawiają się na aukcjach. Wobec humanitarnej
katastrofy bieżeństwa Elena N. Flanden w 1916
roku założyła sierociniec, do którego trafiło kilka
dziesiąt dzieci. Dwa tomy "Spisów..." wyliczają
22 chłopców (w wieku 813 lat) i 5 dziewczynek
(714 lat) w sierocińcu pani Flanden. Dzieci (bia
łoruskie, polskie, ukraińskie) pochodzą niemal
z całego geograficznego zasięgu uchodźstwa.
W tabeli podaję również dzieci z innych
wiosek w Puszczy Białowieskiej i na jej obrze
żach, odnalezione przeze mnie w "Spisach...".
Wśród 15 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od
2 do 16 lat najliczniejsza jest grupa wiekowa 814
lat. "Spisy..." nie podają, czy dziecko zostało
osierocone czy zgubione, ale z dużą pewnością
można przyjąć, że całe rodzeństwa (24 dzieci
z jednej rodziny) to sieroty, których rodzice zmarli
w drodze. W "Spisach..." bardzo licznie widniały
też dzieci z nieco dalej położonych wiosek: na
zachód, południe i wschód od Puszczy Białowie
skiej. Stosunkowo rzadziej występowały miejsco
wości między północną granicą Puszczy a rzeką
Narew.
W 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja
bolszewicka, a wraz z nią przyszedł terror i nie
wyobrażalne zniszczenia. Fabrykę tekstylną
Flanden & Co. znacjonalizowano i stopniowo ruj
nowano, choć produkcja w niej nadal trwała. Ro
botników "wyzwolono z kapitalistycznego ucisku",
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a cerkiew zakładową zamknięto. Panią Flanden
pozbawiono własności i wszelkich praw do fabry
ki, ale pozwolono jej pracować w księgowości.
Niedawno fabryka tekstylna w Zawidowie zyskała
nowe życie i dynamiczny rozwój, gdy... do Rosji
wrócił kapitalizm. W 2008 roku obchodziła 150le
cie istnienia.
Podobny los po rewolucji 1917 roku musiał
spotkać majątek ziemski Podostrownoje, gdzie
znajdował się sierociniec. W walce z "obszarnika
mi" władze sowieckie niszczyły dwory, a majątki
zamieniały na kołchozy. Z biegiem lat wiele wy
ludnionych kołchozów w głębi Rosji upadało,
a wioski przestawały istnieć. Podostrownoje k/
Sasowa w 1981 roku liczyło już tylko 40 miesz
kańców, w 2010 roku − ani jednego i zostało usu
nięte
ze
spisu
miejscowości
Federacji
Rosyjskiej.
Nie wiadomo, co się stało z sierocińcami
w Zawidowie i Podostrownym i z setkami innych
przytułków, w których przebywały dzieci zgubione
i osierocone podczas bieżeństwa. Część siero
cińców zapewne przejęła władza sowiecka.
O koszmarnych warunkach w nich panujących
trudno nawet mówić. Niektóre dzieci, jeśli przeży
ły, mogły się znaleźć wśród kilku milionów bez
domnych, bezprizornych dzieci wegetujących na
ulicach miast. Na pewno wiele z nich umarło. Ja
kaś część mogła dożyć dorosłości, założyć rodzi
ny i zaadaptować się do życia w Związku
Sowieckim. Jedno jest pewne: sieroty i dzieci
zgubione − jeśli rodzic lub krewny nie odnalazł
ich przed 1917 rokiem − nie miały szans na po
wrót do rodzinnej miejscowości.
Wśród wielu wywózek, zesłań i deportacji
w głąb Rosji i na Sybir, jakich nasza ziemia i spo
łeczeństwo w XIX i XX wieku doświadczyły ze
strony rosyjskich i sowieckich władz, wypędzenia
1915 roku objęły największą liczbę osób. Ci, któ
rzy przeżyli bieżeństwo, mogli legalnie powrócić
dopiero po 1921 roku, gdy podpisano pokój ryski,
kończący zwycięską dla Polski wojnę z bolszewi
kami. Tragedia zapomnianych uchodźców woła
o naszą pamięć. A śmierć, cierpienie, strach i tę
sknota tysięcy osieroconych i zgubionych dzieci
wołają szczególnie boleśnie.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Bardzo dziękuję panu Piotrowi Bajko za wsparcie
i zachętę do zmierzenia się z tym trudnym emo
cjonalnie tematem i napisania artykułu. Zapra

szam Szanownych Czytelników do podzielenia
się swoją wiedzą dotyczącą historii bieżeństwa
w Białowieży. Mój tel. 730 348 149.
Dzieci z Białowieży i innych wiosek Puszczy
Białowieskiej i najbliższych okolic osierocone
i zgubione podczas bieżeństwa 1915 roku
Źródło: Spisok deteibezhencev, sirot i potery
avshikh roditelei. Tom I (styczeń 1916) i II (ma
rzec 1916). Wydane przez: Vserossiiskie
Ziemskii i Gorodskoi Soyuzy. Moskva, 1916. Do
stępne na stronie: https://biezenstwo.pl.
Gub. − gubernia, Gm. − gmina, ? − brak informa
cji. Wioska Łozki (przy oddz. 819, Białoruś) dziś
nie istnieje.
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Biało
wieża
 Izydor Karetka (Karetko), lat 14, imię ojca: Ja
kub, miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec:
Podostrownoje, gub. Riazań
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Chidry
 Pelagia Litwińczuk, lat 12, imię ojca: Zachar,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ka
mienka, gub. Moskwa
 Anisja Litwińczuk, lat 8, imię ojca: Zachar, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Kamien
ka, gub. Moskwa
 Sawa Litwińczuk, lat 10, imię ojca: Zachar, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Dmitrow,
gub. Moskva
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Ćwirki
 Iwan Koźluk, lat 12, imię ojca: Konstantyn,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec:
Tambow
 Olga Koźluk, lat 8, imię ojca: Konstantyn, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Tambow
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Głęboki
Kąt
 Paweł Czerniak, lat 11, imię ojca: Paweł, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ufa
 Fiokła Czerniak, lat 8, imię ojca: Paweł, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ufa
 Wasyl Czerniak, lat 2, imię ojca: Paweł, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ufa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Gm. su
chopolska
 Aleksandra Droń, lat 4, imię ojca: Artemij, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ufa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Haleny
 Anastazja Głuszko, lat 13, imię ojca: ?, miejsco
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wość, gdzie znajduje się sierociniec: Smoleńsk
 Zofia Głuszko, lat 12, imię ojca: ?, miejscowość,
gdzie znajduje się sierociniec: Smoleńsk
 Michał Głuszko, lat 8, imię ojca: ?, miejscowość,
gdzie znajduje się sierociniec: Smoleńsk
 Konstantyn Głuszko, lat 6, imię ojca: ?, miejsco
wość, gdzie znajduje się sierociniec: Smoleńsk
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Łozki
 Awtonomij Bajko, lat 12, imię ojca: Wasyl, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Żizdra,
gub. Kaługa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Masiewo
 Władimir Simanowicz, lat 11, imię ojca: ?, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Kaszin,
gub. Twer
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Panasiu
ki
 Piotr Roszczenko, lat 13, imię ojca: Daniło,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ta
rusa, gub. Kaługa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Pieniażki
 Iwan Jakimiuk, lat 16, imię ojca: Timofiej, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Jurie
wiec, gub. Kostroma
 Wasyl Jakimiuk, lat 14, imię ojca: Timofiej, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Jurie
wiec, gub. Kostroma
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Podbiała
 Pelagia Jaruszczyk, lat 14, imię ojca: Nikon,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Ir
kutsk
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Policzna
 Fedosia Romaniuk, lat 10,5, imię ojca: ?, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Moskwa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Stoczek
 Aleksy Bajko, lat 10, imię ojca: Konon, miejsco
wość, gdzie znajduje się sierociniec: Zawidowo,

gub. Moskwa
 Iwan Buszko, lat 10, imię ojca: Iwan, miejsco
wość, gdzie znajduje się sierociniec: Zawidowo,
gub. Moskwa
 Aleksander Buszko, lat 8, imię ojca: Iwan, miej
scowość, gdzie znajduje się sierociniec: Zawido
wo, gub. Moskwa
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Tuszem
la
 Zofia Miedwiedź (Niedźwiedź), lat 14, imię ojca:
Daniel, miejscowość, gdzie znajduje się sieroci
niec: Mohylew
 Justyna Miedwiedź, lat 12, imię ojca: Daniel,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Mo
hylew
 Katarzyna Miedwiedź, lat 10, imię ojca: Daniel,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Mo
hylew
 Dominika Miedwiedź, lat 8, imię ojca: Daniel,
miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec: Mo
hylew
Miejsce pochodzenia dziecka (wieś): Werstok
 Aleksandra Kazak (Kozak), lat 11, imię ojca:
Jan, miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec:
PerejasławlZalesskij, gub. Włodzimierz n/Klaź
mą
 Julia Kazak, lat 9, imię ojca: Jan, miejscowość,
gdzie znajduje się sierociniec: PerejasławlZales
skij, gub. Włodzimierz n/Klaźmą
Fotografia:
Sieroty po uchodźcach zebrane w Bobrujsku je
sienią 1915 roku, odwożone na stację kolejową
(źródło: Album ze zdjęciami Pułku Saljańskiego −
www.polona.pl).

•

Sztandar Żyrowiecki

Nowy cenny zabytek w Białowieży
Prawosławne Sanktuarium Matki Bożej w Ży
rowicach koło Słonima na Białorusi jest do
brze znane wielu mieszkańcom naszej gminy.
Jednak niewiele osób wie, że w latach 1924
1939, gdy Żyrowice leżały w granicach
II Rzeczpospolitej, w jednym z budynków
klasztornych mieściła się Państwowa Średnia
Szkoła RolniczoLeśna. Sztandar tej szkoły
z 1936 roku − arcydzieło sztuki graficznej
i hafciarskiej − od 1991 roku znajduje się
w Białowieży, a w tym roku (5 października)

został wpisany do rejestru zabytków woje
wództwa podlaskiego.
W 1934 roku Państwowa Średnia Szkoła
RolniczoLeśna w Żyrowicach ogłosiła ogólnopol
ski konkurs na projekt szkolnego sztandaru. Kon
kurs wygrała wybitna graficzka z Warszawy Irena
Dybowska, która nadesłała projekt w polskiej od
mianie stylu art déco. Plansze ikonograficzne na
awersie przedstawiały białego orła w srebrnej ko
ronie z napisem w otoku: „W nauce pracy dla do
bra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”.
9
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Pod orłem znajdowała się pełna nazwa szkoły,
a emblematami wydziałów rolnego i leśnego były
stylizowane kłosy pszenicy i liście dębu z gronka
mi żołędzi. Na rewersie graficzka przedstawiła
wizerunek Matki Bożej Żyrowickiej z napisem
w otoku: „Matko Najświętsza Miej Nas Swe Dzie
ci w Nieustającej Opiece”.
Sztandar został ręcznie wyhaftowany
przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Miło
sierdzia św. Wincentego a Paulo w Pelplinie (woj.
pomorskie). Szkoła otrzymała go na wiosnę
1936 roku. Zachwycał wszystkich prawdziwym
artyzmem wykonania. Jak podkreślali Żyrowiacy,
efekt pracy sióstr szarytek „zasługiwał na miano
arcydzieła sztuki hafciarskiej”. Odtąd sztandar
uświetniał wszystkie ważniejsze uroczystości
państwowe i szkolne, a każdej niedzieli poczet
sztandarowy, wraz z całą szkolną społecznością,
udawał się na Mszę św. do kościoła Podwyższe
nia Krzyża. W 1919 roku bowiem jedna z pięciu
pobazyliańskich cerkwi w kompleksie żyrowickie
go sanktuarium (do którego z bieżeństwa wróciło
zaledwie kilku prawosławnych mnichów) została
wyświęcona na kościół katolicki. Służył on mło
dym adeptom leśnictwa za kościół szkolny,
a miejscowym katolikom − jako kościół parafial
ny.
Napaść Związku Sowieckiego na Polskę

17 września 1939 roku zakończyła 15letnie funk
cjonowanie Państwowej Średniej Szkoły Rolni
czoLeśnej w Żyrowicach, która wykształciła
w tym okresie blisko 300 absolwentów. Rankiem
tego dnia do szkoły wtargnęła grupa miejsco
wych komunistów, którzy zdewastowali budynek
i zniszczyli wszystkie materiały dydaktyczne.
Jednak dyrektor szkoły, Stanisław Janowski,
z pomocą woźnego Kazimierza Kellera, zdołali
wynieść sztandar (bez drzewca). Przekazano go
do ukrycia do klasztoru sióstr niepokalanek przy
kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt
szej Marii Panny w Słonimiu.
Jak się później okazało, sztandar prze
trwał w tym właśnie kościele, mimo iż był on
w czasach ZSRR przez jakiś czas zamknięty.
W 1989 roku, jeszcze w czasach Białoruskiej
SRR, żyjący absolwenci żyrowickiej szkoły po raz
pierwszy od 1939 roku pojechali do Żyrowic i Sło
nima. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu i wzruszeniu
ówczesny proboszcz kościoła Niepokalanego Po
częcia NMP w Słonimiu, ks. Witold Żelwietro,
otworzył starą skrzynię z szatami liturgicznymi,
na dnie której od pół wieku leżał... ich szkolny
sztandar!
Wiosną 1991 roku sztandar wrócił do Pol
ski. Żyrowiacy zdecydowali, że przekażą swój
odzyskany skarb w użytkowanie Technikum Le
10
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śnemu w Białowieży, a pod opiekę miejscowej
parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Decy
zja Żyrowiaków nie była przypadkowa. Pierw
szym
dyrektorem
Technikum
Leśnego
w Białowieży był Żyrowiak Zygmunt Sokołowski.
Z Białowieżą swoje powojenne losy związali też
dawni uczniowie Państwowej Średniej Szkoły
RolniczoLeśnej w Żyrowicach: pan Włodzimierz
Pirożnikow, pracownik Białowieskiego Parku Na
rodowego i dr inż. Stanisław Borowski, nauko
wiec z Zakładu Biologii Ssaków PAN
w Białowieży. Co więcej, ks. Józef Dowgwiłło,
pierwszy proboszcz parafii białowieskiej, przyje
chał tu w 1926 roku z Żyrowic, gdzie był rektorem
szkolnego kościoła Podwyższenia Krzyża i kate
chetą w szkole rolniczoleśnej.
Żyrowiacy pragnęli, aby ich sztandar − je
dyny w Polsce zachowany sztandar szkoły leśnej
z okresu międzywojennego − zyskał nowe życie,

a nie stał się jedynie muzealną pamiątką. I rze
czywiście w białowieskiej szkole sztandar żyje.
Specjalny poczet sztandarowy wybierany wśród
wyróżnionych uczniów z dumą prezentuje go
uczestnikom różnych uroczystości.
W październiku br. roku TVP3 Białystok
wyemitowała film poświęcony historii żyrowickie
go sztandaru pt. „Zaginiony sztandar” w reżyserii
Beaty HyżyCzołpińskiej, w cyklu „Świadkowie
czasu”. Film jest dostępny w internecie na stro
nie: https://bialystok.tvp.pl/50377248/zaginiony
sztandar. Zachęcam do obejrzenia.

•

Anna Kulbacka
Fotografie:
1. Rewers sztandaru (z archiwum TL Białowieża).
2. Awers sztandaru (z archiwum TL Białwieża).

•

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej
Zgodnie z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia dla użytkowników instytucji kultury, informuje
my, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży będzie zamknięta w okresie od 7 do 29 listo
pada (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 1972).
W tym okresie zwroty książek nie będą przyjmowane, zamówienia i rezerwacje składane
przez elektroniczny katalog nie będą realizowane.

•
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Z życia parafii prawosławnej
Kalendarium

W dniach 13 – 14 października br. parafia pw.
św. Mikołaja Cudotwórcy uroczyście obcho
dziła swoje święto parafialne – Opieki Matki
Bożej.
W wigilię święta (13.10 – wtorek) odbyło
się
nabożeństwo
całonocnego
czuwania.
W dzień święta (14.10 – środa) uroczystości roz
poczęły się o godz. 9.00 akatystem ku czci Bogu
rodzicy, po którym sprawowana była św. Liturgia.

Nie taki jarząb pospolity

Czy wiecie, że jarzębina ma dwa razy więcej
karotenu niż wszystkim dobrze znana poma
rańczowa marchewka?
Uczestnicy projektu „Nie taki jarząb pospo
lity” już to wiedzą. Wiedzą także, że:
 jarzębiny nie jemy surowej, bo jest trująca, ale
przemrożona już nie truje,
 jarzębina jest składnikiem polew czekolado
wych,

Przewodniczył jej proboszcz parafii Narodzenia
św. Jana Chrzciciela w Hajnówce – ks. mitrat Jan
Romańczuk w asyście proboszcza miejscowej
parafii ks. mitrata Sergiusza Korcha oraz ks. Je
rzego Charytoniuka, ks. Marka Drużby i ks. Jana
Wołkowyckiego.
Tradycyjnie Święta Liturgia zakończyła się
uroczystą procesją wokół świątyni oraz modlitwą
dziękczynną skierowaną do Przenajświętszej Bo
gurodzicy za zdrowie i pomyślność zebranych
wiernych.
Na zakończenie uroczystości ks. mitrat
Jan Romańczuk życzył wszystkim, aby Matka
Boża obejmowała wszystkich swoją opieką,
szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okre
sie pandemii. Do życzeń przyłączył się również
proboszcz parafii, ks. mitrat Sergiusz Korch, któ
ry podziękował zebranemu duchowieństwu za
przybycie i wspólną modlitwę oraz zebranym
wiernym, którzy przyszli w tym dniu wznosić swo
je modlitwy do Przenajświętszej Bogurodzicy.

•

ks. Piotr Trochimczuk
 drewna jarzębiny używa się wyrobu instrumen
tów muzycznych,
 jarzębinę uwielbiają kwiczoły, droździki, gile,
drozdy, kosy, jemiołuszki i modraszki....
Tego wszystkiego oraz wielu innych cieka
wostek o jarzębinie można było się dowiedzieć
podczas prelekcji, poprowadzonej przez Julię Ja
nuszkiewicz, która odbyła się w sali kina Żubr
12 października br.
Po tym, jak dowiedzieliśmy się, co lubi ja
rzębina i kto ja lubi, zabraliśmy się do wspólnego
sadzenia drzewek przy bulwarach nad rzeką Na
rewką. Już na wiosnę sadzonki, gdy okryją się
białym kwieciem, będą cieszyć nasze oczy, jesie
nią z czerwonej jarzębiny będziemy mogli sobie
zrobić korale, powidła lub nalewki, a zimą stoło
wać tu się będą jemiołuszki, drozdy, kosy i gile.
Społeczna akcja sadzenia drzew była realizowa
na w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół
Białowieży "Nie taki jarząb pospolity", dofinanso
wanego ze środków Województwa Podlaskiego,
w ramach Programu Regrantingowego "Dbamy
o drzewa 4  inicjatywy społeczne", realizowane
go przez Ośrodek Wspierania Organizacji Poza
rządowych.
12
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W akcję włączyli się:
Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Białowieża,
Mateusz Damian Gutowski – Radny Powiatu Haj
nowskiego,
Marek Zubrycki – dyrektor Białowieskiego Ośrod
ka Kultury,
Ludmiła Osakowicz – kierownik Gminnej Bibliote
ki Publicznej im. Igora Newerlego,

Julia Januszkiewicz – Nadleśnictwo Białowieża,
Małgorzata BzowskaDowbysz – Urząd Gminy
Białowieża.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię
kujemy za pomoc i zaangażowanie.

•

BOK

O naszym dziedzictwie

Pobożny król Władysław Jagiełło

15 lutego 1386 roku w Katedrze Wawelskiej
w Krakowie wielki książę litewski Jagiełło
przyjął chrzest oraz imię Władysław. Trzy dni
później ożenił się z Jadwigą Andegaweńską,
a 4 marca został koronowany na króla Polski.
W ciągu kilku lat dokonał pokojowej chrystia
nizacji Litwy − ostatniego oficjalnie pogań
skiego państwa Europy, a przez 48 lat
panowania (13861434) zbudował podstawy
pod unię Polski i Litwy. Jakie znaczenie te
wielkie wydarzenia z 1386 roku miały dla Bia
łowieży?
Puszcza Białowieska była ważnym miej
scem dla wielkich książąt litewskich na długo
przed chrztem Jagiełły i jego koronacją. Leżała
na trakcie łączącym Brześć i Grodno. Dalej trakt
biegł do Wilna i Kowna. Po unii z Polską ta wła

śnie droga, wiodąca z Brześcia do Lublina, San
domierza i Krakowa, na kilkadziesiąt lat okazała
się najkrótszym połączeniem między dwiema sto
licami ogromnego państwa. Białowieża, leżąca
w odległości dwóch dni drogi od Brześcia i trzech
od Grodna, była królewską stacją i miejscem ło
wów. W uroczysku Stara Białowieża nad rzeką
Łutownią, przy głównym trakcie przecinającym
Puszczę z południa na północ (drogi Kamieniec
ka i Narewkowska) stało kilka drewnianych bu
dowli osadzonych na kamiennych fundamentach.
Wyposażone były w piece zbudowane także na
kamiennych podwalinach. Na północny wschód
od skrzyżowania Łutowni z drogą Narewkowską,
w uroczysku Obołonie, znajdowała się osada słu
żebna, ogrody, pola uprawne i łąki. Zamieszkują
cy ją królewscy poddani byli zobowiązani do
dostarczania monarsze i jego świcie wyżywienia,
miejsca odpoczynku oraz prowiantu i furażu (pa
szy dla koni) na dalszą podróż
Król Władysław Jagiełło, "wędrujący król"
− jak go nazywają historycy − rządził Polską i Li
twą przez system nieustannych objazdów kraju.
Od 1400 aż do 1430 roku król spędzał Boże Na
rodzenie na Litwie. Orszak królewski wyjeżdżał
z Krakowa najpóźniej w 2. połowie listopada i na
Gody docierał do Wilna, Trok lub Grodna. Powrót
do Korony rozpoczynano po święcie Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli), a najpóźniej w połowie
karnawału. W obie strony droga zazwyczaj wio
dła przez "miejsce łowów, które zwą Białowieże",
jak je opisał Jan Długosz w "Rocznikach, czyli
Kronikach sławnego Królestwa Polskiego".
Przy takim porządku objazdów kraju i dłu
gim panowaniu Jagiełło odwiedził Białowieżę po
nad 40 razy! Żaden z dziesięciu jego następców
na tronie Rzeczypospolitej, którzy bywali w Biało
wieży, nie zbliżył się nawet do takiej liczby i czę
stotliwości wizyt. Drugi po Jagielle rekordzista
w tym zakresie, jego syn Kazimierz Jagielloń
13
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czyk, odwiedził Białowieżę około 20 razy.
Na Litwę wyruszała z królem część perso
nelu kancelaryjnego, kilku wysokich urzędników
dworu i członków rady królewskiej, kapelani, spo
wiednik króla, nieliczna grupa dworzan i pokojow
ców oraz służba łowiecka (składająca się głównie
z Litwinów i Rusinów). Orszak − mniejszy niż ten,
który towarzyszył królowi w objazdach Korony −
liczył kilkadziesiąt osób. Środkami lokomocji były
konie, wozy, a zimą głównie sanie. Dziennie po
konywano około 40 kilometrów. Król i jego dwór
przybywali do Białowieży w połowie grudnia (naj
później ok. 20 XII, jeśli Boże Narodzenie spędza
no w Grodnie, a nie w dalekim Wilnie). Król
zatrzymywał się tu czasem tylko na jeden nocleg,
ale jeśli czas pozwalał − na kilka dni, podczas
których oddawał się łowieckiej pasji. W drodze
powrotnej Jagiełło pojawiał się w Białowieży zwy
kle w 2. połowie stycznia, choć kilka razy dopiero
w połowie lutego.
Trzy najdłuższe pobyty Jagiełły w Biało
wieży to, po pierwsze, dobrze znane 8 dni łowów
w 1. połowie grudnia 1409 r., w celu przygotowa
nia zapasów żywności dla wojsk przed wojną
z Zakonem Krzyżackim. Drugi dłuższy pobyt miał
miejsce w grudniu 1423 lub styczniu 1424, kiedy
król przez kilka tygodni polował w puszczach
między Brześciem a Grodnem, gromadząc dzi
czyznę na wielką ucztę na Wawelu z okazji koro
nacji królowej Zofii Holszańskiej, swojej czwartej
żony. I wreszcie trzecie dłuższe łowy odbyły się
w styczniu 1426 r., gdy król i królowa Zofia chro
nili się w puszczach litewskich przed panującą
w Krakowie i Wilnie zarazą. To wtedy, goniąc
niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej, Jagiełło
złamał nogę, którą szczęśliwie zdołał wyleczyć
do wiosny.
"Wędrujący król" zawsze miał u swego bo
ku kapelanów i spowiednika. Podstawowym za

daniem nadwornej capelli w każdym miejscu,
gdzie król przebywał, było codzienne sprawowa
nie Mszy świętej w intencji króla, rodziny królew
skiej i państwa, o pomyślność wszelkich spraw
państwowych. Nawet w warunkach wojennych,
o czym wiemy z historii bitwy pod Grunwaldem,
król nie wydał rozkazu do walki, dopóki w kaplicy
namiocie nie odprawiono mszy. W podróżach na
Litwie, gdzie dopiero powstawały pierwsze ko
ścioły, kapelani za specjalną dyspensą papieską
korzystali z rozkładanych ołtarzy skrzynkowych,
które wozili ze sobą. Msze święte odprawiali tam,
gdzie przebywał król: w komnatach zamkowych,
pokojach dworów stacyjnych lub namiotach
w obozach wojskowych. Jagiełło, królneofita,
który przyjął chrzest w wieku ok. 2435 lat, rozu
miał doniosłą rolę Kościoła katolickiego w rozwo
ju cywilizacyjnym i ustrojowym Litwy, ale też
z przekonaniem praktykował osobistą, głęboką
wiarę. Nawet niechętny królowi Jan Długosz, wy
pominający mu czasem pogańskie zabobony,
wielokrotnie pisał o nim "pobożny król Włady
sław". Wyliczał uczestnictwo króla w liturgii, od
pustach i pielgrzymkach (ulubione miejsca
pielgrzymkowe Jagiełły to klasztor benedyktynów
na Świętym Krzyżu i kościół pw. Bożego Ciała
w Poznaniu), jego hojność i fundacje nowych ko
ściołów i klasztorów.
Wśród najbliższych współpracowników
i doradców króla było wielu wybitnych duchow
nych. Na stanowiska kapelanów, spowiedników
i nadwornych kaznodziejów powoływał osoby wy
soko wykształcone, o nieskazitelnej opinii. Źródła
historyczne przechowały imiona niektórych kape
lanów Jagiełły: Mikołaj Trąba − zaufany doradca
króla, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i pierw
szy prymas Polski, benedyktyn Mikołaj Drozdek −
opat klasztoru Świętego Krzyża na Łyścu, domi
nikanin Jan Biskupiec, Jan Sylwan z Czech −
przeor norbertanów w Nowym Sączu, Bartosz
z Kłobucka, Janusz z Lubienia − późniejszy bi
skup przemyski. Co najmniej dwaj z nich, Mikołaj
Drozdek i Jan Sylwan, bywali w Białowieży. Oj
ciec Drozdek (ok. 13601433) to postać asce
tycznego
mnicha,
eremity
(pustelnika)
i misjonarza. Od kilku lat był opatem klasztoru
benedyktynów pw. Świętego Krzyża, kiedy Ja
giełło w 1386 roku mianował go swym kapela
nem i spowiednikiem. Przypuszcza się, że to on
wcześniej przygotowywał Jagiełłę do chrztu. Oj
ciec Mikołaj, 26letni wówczas, zrezygnował ze
stanowiska opata i wraz z kilkoma mnichami udał
14

~ Głos Białowieży ~

się za królem na Litwę. Pełnił swą posługę na
dworze do 1413 roku i kilkakrotnie brał udział
w misjach chrystianizacji Litwy. Był współtwórcą
opactwa benedyktyńskiego w Starych Trokach,
które − jako filia klasztoru w Tyńcu pod Krako
wem − zostało ufundowane przed wielkiego księ
cia Witolda ok. 1405 roku.
Drugi z wspomnianych kapelanów Jagiełły,
Jan Sylwan (13701440) z zakonu norbertanów,
został spowiednikiem królewskim i kapelanem
wojsk polskich w 1394 roku. Był to Czech, świą
tobliwy i uczony, wykształcony na uniwersytecie
w Pradze. Jak napisał Jan Długosz, Jan Sylwan
wszędzie jeździł z dworem królewskim i zasłynął
jako żarliwy kaznodzieja. Dwukrotnie odbywał mi
sje chrystianizacyjne na Litwie w latach 1394
1398 i 14111414.
Władysław Jagiełło nie tylko stale utrzymy
wał duchownych na swym dworze i w podróżnym
orszaku, ale też wielokrotnie wyposażał i wysyłał
z Polski na Litwę i Żmudź misje chrystianizacyj
ne. Po przekroczeniu granicy Korony i Litwy wiele
z nich zapewne wędrowało traktem Brześć − Ka
mieniec − Białowieża − Kołodzieżna − Krynki −
Grodno i dalej przez Merecz do Wilna. Obowiąz
kiem króla Władysława i wielkiego księcia Witol
da było bowiem zapewnienie misjonarzom
noclegów na królewskich stacjach, wyżywienia
i bezpieczeństwa w drodze. Jechały więc na Li
twę wozy i sanie załadowane sprzętami kościel
nymi, aparatami i szatami liturgicznymi, księgami
i relikwiarzami dla nowych kościołów. Wędrowali
przy nich benedyktyni, franciszkanie, dominikanie
− mnisikapłani, klerycy i konwersi, nauczając po
drodze wiary katolickiej i udzielając chrztów.

Czyste powietrze
Od 21.10.2020 r. możliwe jest uzyskanie wyż
szego dofinansowania w programie „Czyste
powietrze” dla osób o niższych dochodach.
Aby otrzymać wyższą dotację, aż do 60% po
niesionych kosztów realizacji ekoinwestycji,
polegającej na wymianie pieca i termomoder
nizacji domu, potrzebne jest zaświadczenie
o dochodach wydane przez gminę. O wydanie
zaświadczenia należy się zwrócić do gminy
zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
O tego typu dofinansowanie wystąpić mogą
osoby fizyczne (właściciele lub współwłaści
ciele domów jednorodzinnych) o dochodach
miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa

Od Chrztu Litwy w 1387 roku do śmierci
Jagiełły w 1434 roku, przez niemal pół wieku
chrześcijaństwo w obrządku łacińskim zapuściło
na Litwie korzenie i wzrastało. Jagiełło i Witold
ufundowali około 30 kościołów parafialnych, kilka
klasztorów i katedrę w Wilnie. Powstała diecezja
wileńska obejmująca całe Wielkie Księstwo Li
tewskie. Jednak dla maleńkiej osady "w miejscu
łowów, które zwą Białowieże", ważniejsze od no
wo powstałych, wciąż odległych kościołów kato
lickich w Brześciu (1390 r.) i Grodnie (1430 r.)
było to, że niemal każdego roku w pokojach dwo
ru albo w namiocie ustawionym wśród starych
dębów rozbrzmiewały modlitwy − za zbawienie
i szczęście króla i poddanych, o triumf państwa.
Płynęły z głębi Puszczy do Nieba modlitwy po ła
cinie, polsku, rusku i − po litewsku, bo sam po
bożny król Władysław, jak zaświadczają kroniki,
przełożył Ojcze nasz i Wierzę w Boga na język li
tewski i sam − gdzie mógł − nauczał swój lud
wiary.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Fotografie:
1. Współczesna rekonstrukcja wyglądu Władysła
wa Jagiełły (rys. W. Świerzy, www.nowypo
czet.online).
2. Kamienna podstawa i gliniane palenisko pieca
odkryte wśród pozostałości królewskiego dworu
z XVXVI wieku w uroczysku Stara Białowieża,
wykopaliska archeologiczne 2006 r. (fot. T. Sa
mojlik).

•

wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa
jednoosobowe), mają szansę na dotację mak
symalnie 37 tys. zł.
Osoby
z
rocznym
dochodem
do
100 tysięcy zł, są uprawnienione do podstawo
wego poziomu dofinansowania. To oznacza, że
mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wy
mianie źródła ciepła oraz montażu instalacji foto
woltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja
obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).
Dane kontaktowe:
Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, ul.
3 Maja 25 a (godziny pracy, dni robocze 7.30 –
15.30), tel. 85 682 2169

•

www.gmina.bialowieza.pl
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Inspiracje muzyczne

Blisko Chopina
4 października w Białowieskim Ośrodku Kul
tury odbył się koncert fortepianowy Aleksan
dra Dębicza w ramach projektu realizowanego
przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
pt. „Blisko Cho
pina”. Na kon
cert złożyły się
utwory Frydery
ka Chopina oraz
improwizacje na
ich temat młode
go pianisty.
Aleksan
der Dębicz jest
jednym z najbar
dziej
wszech
stronnych
polskich
piani
stów oraz kompo
zytorem.
Punktem wyjścia
dla działalności
artystycznej Alek
sandra Dębicza
jest improwizacja
oraz autorska muzyka, którą często łączy z re
pertuarem klasycznych mistrzów. W niedzielny
wieczór w wykonaniu młodego artysty mogliśmy
usłyszeć chopinowskie nokturny i mazurki oraz
autorskie kompozycje z elementami hiphopu.
Wprowadzenie odbiorców w dzieła Fryde
ryka Chopina poprzedzone było interaktywnymi
warsztatami dla rodzin z dziećmi. Zajęcia umuzy
kalniające, prowadzone przez dr Marię Twarow
ską, pedagoga Uniwersytetu Muzycznego im.
F. Chopina, były doskonałą szansą na zapozna

nie się z rytmami mazurkowymi. Przy wykorzy
staniu prostych środków wypowiedzi, które są
dzieciom najbliższe: ruch, mowę, śpiew, rytm,
uczestnicy mogli rozwijać wrażliwość muzyczną,
uczyć się powta
rzania, słuchania
i
zapamiętywa
nia.
Zajęcia rucho
we, prowadzone
przez Agnieszkę
Jakubicz, anima
torkę
kultury
w Podlaskim In
stytucie Kultury
w
Białymstoku,
tancerkę w ZPiT
„Kurpie Zielone”,
wprowadziły
uczestników
w świat dawnych
zabaw ludowych.
Poprzez pozna
nie starych melo
dii, tańców i gier,
które kiedyś były rozrywką codzienną, można by
ło wejść w świat dzieciństwa naszych dziadków
oraz tradycyjnych zabaw, z którymi mógł zetknąć
się młody Frycek.
Zarówno koncert, jak i zajęcia warsztato
we miały na celu popularyzować twórczość Fry
deryka Chopina i jego inspiracje folklorem –
tradycyjną twórczością ludowych muzykantów
i śpiewaczek.
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