GŁOS BIAŁOWIEŻY
6/2020 * ISSN 1427 – 5546 *
www.gmina.bialowieza.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Autor grafiki: Piotr Karpiuk.

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt
Bożego Narodzenia oraz pomyślności
i sukcesów w Nowym 2021 Roku życzą:
Wójt Gminy Białowieża
Przewodniczący Rady Gminy Białowieża
Radni Gminy Białowieża oraz
pracownicy Urzędu Gminy

~ Głos Białowieży ~

W numerze:
Od redakcji s. 2
Wójt Informuje s. 23
Doposażenie Centrum Ak
tywności Lokalnej s. 3
Wieś Białowieża w 1683 ro
ku s. 46
Co słychać w powiecie s. 6
Podsumowanie 2020 roku
w Białowieskim Ośrodku Kul
tury s. 68
Kardynał Zbigniew Oleśnicki
w Białowieży s. 810
Zaproszenie na szkolenia
s. 10
Z życia parafii prawosław
nej s. 1112
Program Klub 2020 s.12

Ważne telefony:
Urząd Gminy 85 681 24 87
Białowieski Ośrodek Kultury
85 681 24 60
Biblioteka 85 681 23 95
Nadleśnictwo Białowieża
85 681 24 05
Muzeum PrzyrodniczoLeśne
BPN 85 681 22 75
Ośrodek Zdrowia
85 667 24 68
Policja 85 670 41 15
Straż Graniczna
85 685 46 20
Zespół Szkolno Przedszkol
ny 85 681 23 97
Technikum Leśne w Biało
wieży 85 681 24 04
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej 85 681 26 97
Przedszkole
85 681 23 97 w 61

Drodzy Czytelnicy,
Do grudniowego wydania Głosu Białowieży dodajemy fol
der stworzony z powodu uroczystość „Poświęcenie pomnikamo
giły żołnierzy Wojska Polskiego 1920 roku w Białowieży”. Znajdą
w nim Państwo wspaniałe ciekawostki dotyczące wydarzeń histo
rycznych, które miały miejsce na najbliższym nam terenie.
W związku ze zbliżającymi świętami Bożego Narodzenia
oraz Nowym 2021 Rokiem chciałbym Państwu życzyć wszystkie
go dobrego. Nasze tereny mają te zaletę, że możemy świętować
podwójnie, więc wykorzystajmy to jak najlepiej.

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"
Drodzy mieszkańcy Gminy Białowieża!
Prawie 2 miliony złotych otrzyma Gmi
na Białowieża w ramach Rządowego Fundu
szu Inwestycji Lokalnych. To ogromne
wsparcie dla naszego samorządu.
Wsparcie zostanie przeznaczone na
następujące działania:
1. Przebudowa układu dróg gminnych
w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym 
ul. Sarnia oraz ul. Puszczańska II etap.
2. Termomodernizacja budynku uży
teczności publicznej w Gminie Białowieża  dotyczy prac w budyn
ku Urzędu Gminy, w którym mieści się również Białowieski
Ośrodek Kultury i Biblioteka.
W grudniu zakończyliśmy także realizację Funduszu Sołec
kiego w naszej miejscowości. Wnioski na realizację Funduszu zło
żyły trzy sołectwa. Zrealizowano następujące zadania:
1. Sołectwo Stoczek – postawiono 5 nowych tablic informacyjnych
oraz zamontowano 10 koszy i ławek.
2. Sołectwo Zastawa – zamontowano 10 koszy oraz oświetlenie
uliczne przy ulicy Łowieckiej.
3. Sołectwo Czerlonka – zamontowano huśtawkę „Bocianie gniaz
do”.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do oddania głosu na
naszą gminę w akcji „Pod białoczerwoną”. Jest to projekt realizo
wany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mate
usza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej
z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Głos
można oddać na: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opisicel
projektu/.
Sytuacja w kraju niestety nie pozwalała na zorganizowanie
takich obchodów Święta Niepodległości jak co roku. To nie zna
czy, że nie pamiętaliśmy o ludziach, którzy walczyli o naszą wol
ność. Wspólnie z Markiem Zubryckim  dyrektorem Białowieskiego
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pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Pa
miętajmy  wolność nie jest dana raz na zawsze.
Chwała Bohaterom!
W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom naszej Gminy zdrowych, rado
snych i spokojnych świąt w rodzinnym gronie
oraz Szczęśliwego Roku 2021. Rok 2020 był dla
nas wszystkich ciężki w związku pandemią koro
nowirusa. Jestem jednak głęboko przekonany, że
przyszły rok będzie dużo lepszy, czego
i Państwu, i sobie samemu życzę. Wszystkiego
dobego! Do siego roku!
Ośrodka Kultury, i Mateuszem Damianem Gutow
ski  Radnym Powiatu Hajnowskiego, 11 listopa
da
złożyliśmy
symboliczne
wieńce
pod

Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża

Kolejne środki pozyskane przez Białowieżę

Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej

W 2020 roku Gmina Białowieża otrzymała
z budżetu województwa podlaskiego w ra
mach „Programu odnowy wsi województwa
podlaskiego” dofinansowanie dwóch projek
tów: ”Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Centrum Aktywności Lokalnej w Białowie
ży” (kwota dofinansowania 11500zł) i „Adapta
cja poddasza w Centrum Aktywności Lokalnej
w
Białowieży”
(kwota
dofinansowania
7515zł).
W ramach projektu zaadaptowano podda
sze i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
w budynku Centrum Aktywności Lokalnej (tzw.
Sarenka). Ponadto wzmocniono strop, zamonto
wano drewniane schody na strych oraz zakupio
no niezbędne wyposażenie pomieszczenia na
poddaszu, na które składa się:

 klimatyzacja z funkcją grzania,
 10 foteli
 3 komody,
 2 wieszaki na odzież wierzchnią,
 telewizor 55 cali wraz ze stojakiem,
 3 stoliki kawowe,
 odkurzacz myjący,
 zestaw edukacyjnych gier planszowych.
Mamy nadzieję, iż już wkrótce, gdy sytu
acja wokół nas się uspokoi, mieszkańcy naszej
gminy będą mogli odwiedzić nasze Centrum Ak
tywności Lokalnej, wspólnie napić się kawy lub
herbaty, porozmawiać i miło spędzić wolny czas
w przyjemnym, nowo wyremontowanym otocze
niu.

•

BOK
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Trochę historii

Wieś Białowieża w 1683 roku

Najstarszy imienny spis mieszkańców Biało
wieży, jaki udało się dotychczas odnaleźć
w archiwach, pochodzi z 14 sierpnia 1683 ro
ku. Powstał w niezwykłych okolicznościach.
Podczas gdy król Jan III Sobieski z wojskiem
polskim spieszył na odsiecz Wiedniowi oblę
żonemu przez armię turecką, do Puszczy Bia
łowieskiej podążyli "na rewizję" trzej
królewscy komisarze.
Komisarzy wyznaczono 6 lat wcześniej do
przeprowadzenia rewizji wszystkich leśnictw
w dobrach stołowych króla w Wielkim Księstwie
Litewskim, które mocno ucierpiały podczas wojen
w latach 16551666. Zniszczenia wojenne nie
ominęły Leśnictwa Białowieskiego. W listopadzie
1655 roku, podczas napaści wojsk moskiewskich
na Rzeczpospolitą, w okolicy puszczy walczyła
i przez nią przechodziła armia kniazia Semena
Urusowa. W 1657 roku w ekonomii brzeskiej wy
buchła epidemia dżumy, a wojska węgierskie Je
rzego
Rakoczego,
księcia
Siedmiogrodu,
plądrowały i niszczyły osady na południowych
obrzeżach puszczy. W latach 16651666 w Pusz

czy Białowieskiej i okolicach dokonywały grabie
ży dwie zbuntowane chorągwie tatarskie
dowodzone przez rotmistrzów Abramowicza i As
sanowicza. Sytuację wykorzystywały zorganizo
wane
grupy
uzbrojonych
miejscowych
kłusowników, którzy nie tylko masowo zabijali żu
bry, łosie i jelenie, wydzierali miód z barci, ale −
jak w 1663 roku niedaleko Białowieży − nie wa
hali się strzelać do osoczników broniących pusz
czy. Po 12 latach zamętu wojennego stan
leśnictw w królewskich puszczach był bardzo zły.
Zadaniem komisarzy (jednym z nich był
starosta starogardzki Jan Gorzeński, zaufany
dworzanin króla) było zatem wprowadzenie za
rządzeń naprawczych, które przywrócą leśnictwa
do poprzedniego stanu i zapewnią wzrost docho
dów z dóbr stołowych. Jednostronicowy raport
z wydanych przez nich zarządzeń dotyczących
Białowieży zachował się dzięki temu, że został
po 33 latach − w 1696 roku − w całości przepisa
ny do "Inwentarza Leśnictwa Białowieskiego".
Raport najpierw opisuje "Wieś Białowie
ży" (tak zapisano nazwę). W 1683 roku liczyła
ona tylko sześć domów − rodzin, które w sumie
uprawiały 26 mórg ziemi. Jedna morga litewska
to według dziś przyjętych miar powierzchni 0,712
hektara. Zatem ziemia uprawiana przez białowie
skich gospodarzy obejmowała łącznie 18,5 ha.
Po 5 mórg (3,56 ha) posiadali − podaję zapis ory
ginalny − Stephan Wołkowicki Cieśla, Michał
Wołkowicki Cieśla, Maćwiey Wołkowicki Cieśla,
Maćwiey alias Marcin Wołkowicki Rybak i Dmi
truk Kułakowski Cieśla. Jedną morgę posiadał
Alexiej Szapalewicz Ogrodnik. Licząc po 510
osób na gospodarstwo domowe, można przy
puszczać, że w 1683 roku Białowieża miała zale
dwie kilkudziesięciu mieszkańców.
Obecność wśród nich czterech rodzin
Wołkowickich nie dziwi; jest to najstarszy udoku
mentowany ród białowieski, wywodzący się od
właścicieli niewielkiego majątku Wołkowicze (od
niego wzięło początek nazwisko rodu) na połu
dnie od Puszczy Białowieskiej. Dziś jest to ma
leńka wioska na Białorusi niedaleko przejścia
granicznego PołowcePieszczatka. W 2. połowie
XVI wieku Wołkowiccy mieli prawo wchodów
w Puszczy Białowieskiej nad Narewką. Można
przypuszczać, że osiedlili się w nowej Białowieży,
gdy powstawało tu założenie dworskie Zygmunta
4
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III Wazy.
Wracając do dokumentu z 1683 roku: dalej
komisarze podają dodatkowe informacje dotyczą
ce Stefana, Michała, Maćwieja, Marcina i Daniły
Wołkowickich, nazywając ich tym razem "młyna
rzami białowieskimi". Skąd pojawił się tu Daniło
nie jest jasne, być może był dorosłym synem jed
nego z wymienionych wcześniej Wołkowickich.
Następuje wyjaśnienie ich prawa własności do 25
mórg gruntów. Mieli oni "z dawna nadanych mor
gów 12", do których podłowczy litewski Michał
Kandelgisser przez rokiem 1663 dodał im kolejne
13 morgów. Komisarze królewscy, powołując się
na władzę złożoną na nich przez Rzeczpospolitą
i króla Jana III Sobieskiego, potwierdzili prawa
młynarzy Wołkowickich i ich potomków do zasta
nego stanu posiadania. Dodatkowo przekazali im
"grunt Dworny, mający w sobie morgów 54
[38,5 ha] z ogrodami Dwornemi, wyjąwszy jeden
[mórg], który się na pasiekę Dworną zachowuje,
do czego oni należeć nie będą, wyjąwszy także
i grunt rybacki na powinność rybacką nadany, do
której należeć nie mają". Komisarze nie określili,
ile mórg ziemi dworskiej otrzymał każdy z Wołko
wickich. Być może tak, jak w przypadku prowa
dzenia młyna w Białowieży, uznano ich za rodzaj
"spółki rodzinnej".
Odtąd co roku zobowiązani byli płacić do
skarbu czynsz w łącznej wysokości 200 złotych
polskich. Żadnych innych "robocizn" nie mieli
świadczyć, ani nie mogli być pociągani do "robót
niezwyczajnych". Mieli jedynie wypełniać swoje
dotychczasowe powinności "co do napraw i ręcz
nej roboty, poprawy, jeżeli by się co zepsowało".
Wymienieni Wołkowiccy dostali także zgodę, aby
dwór w Jamnej (na południe od puszczy) pozwa
lał im corocznie wyrabiać siano na łąkach dwor
nych, które pozostałyby nieskoszone.
Dlaczego tak znaczny obszar ziemi upraw
nej należącej do dworu królewskiego w Białowie
ży został nadany kilku poddanym królewskim?
Najprawdopodobniej po zniszczeniach wojen
i najazdów w latach 16551666 ziemia ta leżała
odłogiem. Takich "pustych włók" było wówczas
w Wielkim Księstwie Litewskim i na Podlasiu bar
dzo dużo. Na podstawie inwentarzy Leśnictwa
Białowieskiego i Klucza Suchopolskiego z 1696
roku dr Tomasz Samojlik wyliczył, że ogółem
w 27 wsiach osockich wokół Puszczy Białowie
skiej odłogiem leżało 26% ziem uprawnych. Był
to wskaźnik znacznego wyludnienia i regresu
ekonomicznego, który objął cały region.

Nie inaczej było zapewne w Białowieży.
W tej sytuacji maleńka wieś złożona z 6 gospo
darstw, którą widzimy w 1683 roku, jawi się jako
pozostałość dawnej ludniejszej i bogatszej osady.
Po założeniu w końcu XVI wieku nowej Białowie
ży nad Narewką (na terenie dzisiejszego Parku
Pałacowego), dwór i osada rozwijały się przez
ponad pół wieku. Ostatnią królewską wizytą w tej
starannie utrzymanej rezydencji był pobyt Jana
Kazimierza we wrześniu 1650 roku. "Król rozko
szował się łowami zabijając wiele żubrów, łosi
i jeleni" − napisał w pamiętniku Albrycht Stani
sław Radziwiłł, kanclerz wielki litewski.
Najprawdopodobniej kompleks dworski
w Białowieży został zniszczony w latach 1665
1666, gdy w puszczy i jej okolicach grabieży do
konywały chorągwie tatarskie zbuntowane prze
ciw polskiemu zwierzchnictwu. Pilotażowe
badania archeologiczne przeprowadzone w Par
ku Pałacowym (na łące przed muzeum) w latach
20042005 przez Instytut Archeologii i Etnologii
PAN we współpracy z Zakładem Badania Ssa
ków PAN odkryły pozostałości jednego z budyn
ków dworskich. Znaleziono kilkaset fragmentów
XVIIwiecznych kafli o ciekawych reliefowych
wzorach (wiele z nich miało ślady pożaru), liczne
kawałki ceramiki stołowej i kuchennej, ozdobny
metalowy zawias, spalone konstrukcje drewnia
ne, mnóstwo kawałków ręcznie wykonanych ce
gieł. Dwór i towarzyszące mu domy musiały
zatem być zbudowane z drewna, ale miały muro
wane fundamenty.
Na koniec trzeba zadać pytanie, czy decy
zje podjęte przez królewskich komisarzy w 1683
roku odniosły zamierzony skutek? Czy pozwoliły
Białowieży odbudować się i rozwinąć? Tak,
w Białowieży otworzyły się możliwości dla no
wych osadników, potrzebnych do pomocy
w uprawie tak dużych obszarów pól, jak i zapew
ne do prac ciesielskich. Prawdopodobnie komisa
rze zlecili tu na miejscu odbudowę dworu.
Nieprzypadkowo trzech Wołkowickich i Dmitruk
Kułakowski są zapisani w dokumencie jako cie
śle. Poza prowadzeniem młyna umieli budować
domy.
Wskazówka, że dwór myśliwski w Biało
wieży został w jakiejś formie odbudowany już
w 1687 roku, znajduje się w piśmie łowczego li
tewskiego Jana Gorzeńskiego, który kilka lat
wcześniej wizytował Puszczę Białowieską.
W styczniu tegoż roku oskarża on hetmana Kazi
mierza Jana Sapiehę o samowolne rozłożenie
5
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chorągwi swego wojska w dobrach stołowych
króla w czasie, gdy Jan III Sobieski wybierał się
na polowanie do Białowieży. Można sądzić, że
zmusiło to króla do zmiany planów. Niemniej jed
nak sam plan wyjazdu Sobieskiego na łowy do
Puszczy Białowieskiej mógł się zrodzić tylko
w sytuacji, gdy dwór był odbudowany. Pewna
wiadomość o istnieniu odbudowanego dworu i in
nych budynków w Białowieży pochodzi z 1703 ro
ku, za panowania Augusta II Sasa. "Rewizja
Leśnictwa Białowieskiego" nakłada na osoczni
ków wsi Chwałowo obowiązek, aby "gdy będzie
potrzeba, dwór JKMci białowieski i insze domy
w nim zostające naprawować".
Po 1683 roku rosła też liczba mieszkań
ców Białowieży, bo kolejny znany ich spis −
z 1780 roku − zawiera blisko 30 rodzin! Ale to już

jest temat na nową opowieść.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Dziękuję Stanisławowi Zawadzkiemu, doktoran
towi Uniwersytetu Warszawskiego, który odnalazł
informację o planowanym przyjeździe Jana So
bieskiego do Białowieży. Komentarze czytelników
mile widziane: 730 348 149.
Ilustracja:
Jan Gorzeński herbu Nałęcz (ok. 16261694), je
den z komisarzy wyznaczonych przez króla Jana
III Sobieskiego do przeprowadzenia rewizji Le
śnictwa Białowieskiego w 1683 roku. Źródło: Pol
ski Słownik Biograficzny.

•

Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?
Otrzymałem odpo
wiedź na moją inter
pelację
dotyczącą
sytuacji w hajnow
skim szpitalu.
Jasno z niej
wynika, że naszej
placówce jest po
trzebna pilna pomoc
w kwestiach zasobów
ludzkich np. w formie wolontariatu.
Nasza gmina otrzymała prawie 2 miliony
złotych pomocy w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. W skali Białowieży jest to
naprawdę duża kwota (około 1/5 naszego budże
tu). Serdecznie dziękuję Stanisławowi Derehajło,
wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego, za

wsparcie naszych inicjatyw.
17 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady
Powiatu Hajnowskiego, na której został uchwalo
ny budżet na 2021 rok. Jest to budżet stabilny, na
miarę możliwości finansowych naszego powiatu.
Jak co roku największym obciążeniem jest utrzy
manie oświaty.
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.

Podsumowanie 2020 roku
w Białowieskim Ośrodka Kultury

zawieszono stałe formy pracy, jak próby zespo
łów, zajęcia tematyczne, spotkania kół zaintere
sowań, itd. Nie oznacza to jednak, że Białowieski
Ośrodek Kultury zaniechał działalności. Mimo iż
byliśmy i nadal pozostajemy zamknięci, staramy
się działać na rzecz białowieskiej kultury. W mar
cu zakończył się remont sali kinowej, o czym już
informowaliśmy czytelników Głosu Białowieży na
łamach poprzednich numerów. Niestety dopiero
w październiku mogliśmy zorganizować pierw
sze wydarzenie w nowej przestrzeni. Był to kon
cert fortepianowy Aleksandra Dębicza oraz
warsztaty rodzinne w ramach projektu Blisko

Rok 2020 dla wielu branż był rokiem trudnym.
Spowodowane to było wieloma obostrzenia
mi, zakazami i nakazami związanymi z sytu
acją epidemiologiczną w kraju oraz na
świecie. Gmina Białowieża jako miejscowość
turystyczna szczególnie boleśnie odczuła ten
stan.
Epidemia uderzyła także w naszą kulturę.
W marcu zostały zamknięte biblioteki, ośrodki
kultury, odwołano wszelkie imprezy kulturalne,

•

Mateusz Damian Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego
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Chopina, którego głównym realizatorem był Pod
laski Instytut Kultury. Koncert odbył się 4 paź
dziernika, w czasie, kiedy na krótko została
przywrócona możliwość organizowania wydarzeń
kulturalnych z obecnością publiczności. Wcze
śniej, w miesiącu sierpniu, przy zachowaniu reżi
mu sanitarnego, udało się nam zorganizować
jeszcze kilka innych naszych stałych imprez ta
kich, jak Festiwal Teatralny WERTEP, Białowie
skie Integracje Artystyczne PERETOCZE 2020,
Noc Kupały, koncerty z cyklu RÓZNOGŁOSIE,
BIAŁOWIESKIE ARIE oraz Maraton Zumby dla
Kubusia. Z przykrością jednak musimy stwier
dzić, iż na wydarzeniach tych dało się zaobser
wować zdecydowanie mniejszą frekwencję niż
w latach ubiegłych, co z pewnością spowodowa
ne było obawą o zdrowie.

Ponadto zorganizowaliśmy wyjazd senio
rów do Muzeum Ikon w Supraślu oraz zwiedzanie
Silvarium w Nadleśnictwie Krynki. W ramach pro
jektu zespół „Ruczajok” dał piętnaście koncertów,
w tym 10 razy wyjechał do sąsiednich gmin,
gdzie mógł zaprezentować swoje umiejętności.
Jest to znacznie mniej wyjazdów niż zazwyczaj,

jednakże część występów z wiadomych przyczyn
została odwołana. Wraz z Towarzystwem Przyja
ciół Białowieży oraz z Urzędem Gminy Białowie
ża zrealizowaliśmy proekologiczny projekt „Nie
taki jarząb pospolity”, w ramach którego posadzi
liśmy ozdobną jarzębinę wzdłuż deptaka nad rze
ką Narewką. Drzewka te z pewnością umilą nam
spacery, gdy te będą już dozwolone i w pełni
bezpieczne. Zaadaptowaliśmy i wyposażyliśmy
też poddasze w budynku Centrum Aktywności
Lokalnej i już nie możemy się doczekać, by móc
tam się z Państwem spotkać i miło przy kawie,
herbatce i ciasteczku spędzać czas. Mamy na
dzieję, że to już wkrótce nastąpi.
W samym ośrodku kultury również zaszły
zmiany. We wrześniu do naszego zespołu dołą
czył nowy instruktor, który prowadzi Pracownię
rytmu (granie z nut) oraz uczy gry na instrumen
tach. Od wielu miesięcy niestety nie prowadzimy
zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, nie ma
nocowań w BOKu i wspólnych maratonów filmo
wych. Nie martwcie się jednak, materace złożone
pod sceną w truporce czekają i jeszcze do tego
wrócimy.
Nie udało się zrealizować działań w pro
jektach z dotacji MSWiA dotyczących działalności
dziecięcomłodzieżowego zespołu Suniczki (nie
licząc paru prób zespołu, mających na celu przy
gotowanie do drugiego etapu Piosenki Białoru
skiej dla dzieci i młodzieży. Do wyjazdu na
konkurs jednak nie doszło.) oraz „Wieczorków
białoruskich”. Nie odbył się zaplanowany na 10 li
stopada koncert Klekociaków z Bociek z okazji
Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
Niestety w tym roku nie zorganizujemy także tra
dycyjnej wigilii gminnej z programem artystycz
nym, która była zaplanowana na 20 grudnia.
Prawdopodobnie nie będziemy mogli się również
spotkać w sylwestra na parkingu gminnym, by ra
zem powitać Nowy Rok. Chociaż w tym wypadku
mamy jeszcze odrobinę nadziei, gdyż obecne ob
ostrzenia obowiązują do 27 grudnia.
Pomimo pandemii i niepewnej sytuacji in
stytucji kultury złożyliśmy jednak na rok 2021
wnioski o dotację na nasze stałe projekty, a więc
na działalność zespołu folklorystycznego Rucza
jok, dziecięcomłodzieżowego zespołu Suniczki,
spotkania z cyklu „Wieczorki białoruskie” i kon
certy RÓŻNOGŁOSIE. Napisaliśmy także więk
szy projekt pt. „Studio nagrań pod BOKiem”,
w ramach którego chcemy zaadaptować na pro
fesjonalne studio nagrań piwniczne pomieszcze
7
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nia po dawnym banku. Mamy nadzieję, iż w przy
szłym roku żaden wirus nie stanie już nam na
drodze w realizacji naszych planów.
Naszym największym sukcesem w dobie
pandemii jest dokończenie opracowania albumu
pt. „… zostawić ślad…. Białowieża w starych fo
tografiach”. Album powstał w wersji elektronicznej
i jest zamieszczony w wersji PDF do pobrania na
stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża.

Ku naszej wielkiej radości album spotkał się
z bardzo pozytywnym odbiorem. Cały czas są
dosyłane zdjęcia, zgłaszane sugestie, podpowie
dzi, komentarze, za które bardzo serdecznie
dziękujemy. W przyszłym roku planujemy aktuali
zację elektronicznej wersji albumu. Wówczas to
naniesiemy korekty wszelkich błędów, które wy
stąpiły w obecnej wersji, dodamy zdjęcia, które
do nas ciągle docierają. Tak duże zainteresowa
nie albumem bardzo nas cieszy i motywuje do
dalszej pracy.
Mimo wszystkich trudów i niedogodności,
z którymi w tym roku przyszło nam się zmierzyć,
staramy się działać i pielęgnować naszą kulturę.
I będziemy robić to nieustannie, jeśli będzie trze
ba to online, ale mamy nadzieję, że już wkrótce
spotkamy się twarzą w twarz, a z okazji nadcho
dzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
2021 Roku życzymy wszystkich zdrowia, pogody
ducha i sił na co dzień, by zmagać się tą trudną
dla wszystkich rzeczywistością. Niech ten świą
teczny czas będzie wypełniony ciepłem i spoko
jem. O ile to możliwe, bądźmy razem,
rozmawiajmy, wzruszajmy się i cieszmy. Niech to
będzie czas refleksji, a przyszły rok niech będzie
zupełnie inny niż obecny, pełen szczęścia i do
brych decyzji. Sobie i swoim współpracownikom
życzę przede wszystkim wytrwałości i dobrych
działań na rzecz kultury. Niech nasza wspólna
praca przynosi korzyść i zadowolenie mieszkań
com Białowieży.

•

Dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury
Marek Zubrycki

O naszym dziedzictwie

Kardynał Zbigniew Oleśnicki w Białowieży
Królowi Władysławowi Jagielle w podróżach
po kraju przez kilkanaście lat towarzyszył jego
sekretarz Zbigniew Oleśnicki (13891455),
późniejszy biskup krakowski, kanclerz Uni
wersytetu Krakowskiego, pierwszy polski kar
dynał. To z jego zapisków Jan Długosz
dowiedział się, że istniało na Litwie "miejsce
łowów, które zwą Białowieże".
Młody Zbyszko z Oleśnicy, pochodzący ze
średnio zamożnego szlacheckiego rodu spod
Sandomierza, rozpoczął służbę na dworze Ja
giełły jako jeden z pokojowców (cubiculari) jesz
cze przed 1409 rokiem. Pokojowcy byli
odpowiedzialni za królewską sypialnię, słanie ło

ża, pościel, bieliznę osobistą, toteż zawsze towa
rzyszyli królowi w podróżach. Zbyszko zyskał
szczególne zaufanie króla, kiedy w czasie bitwy
pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku powalił ko
pią rycerza niemieckiego Dipolda von Köckritz,
który zamierzył się na Jagiełłę. Choć uratował
królowi życie, droga do pasowania na rycerza by
ła odtąd dla niego zamknięta, bowiem... zaatako
wał Krzyżaka niehonorowo: od tyłu i bez
wypowiedzenia walki. Oleśnicki wybrał stan du
chowny i karierę kościelną.
W 1411 roku był jednym z posłów Jagiełły
do papieża, a po powrocie aż do 1423 roku pra
cował w królewskiej kancelarii. Zdolny i ambitny,
8
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nieźle wykształcony i znający niemiecki, Zbigniew
szybko awansował na notariusza kancelarii,
a później królewskiego sekretarza. W 1418 roku
zajął w kancelarii trzecie miejsce po kanclerzu
i podkanclerzym. Skutecznie też, jeszcze przed
święceniami kapłańskimi, gromadził beneficja ko
ścielne. Nadal towarzyszył Jagielle w podróżach.
W latach 14091422 król niemal corocznie wyru
szał z Krakowa, aby spędzić Boże Narodzenie
w Wilnie, a ponieważ główny trakt między stolica
mi wiódł przez Białowieżę, Jagiełło w tym okresie
aż 17 razy zatrzymywał się tu na nocleg lub kilku
dniowe łowy. Oleśnicki po latach wspominał te
podróże na Litwę w listach pisanych do różnych
osób.
18 grudnia 1423 roku 34letni Zbigniew
Oleśnicki przyjął święcenia kapłańskie, a już na
stępnego dnia otrzymał sakrę biskupią i został bi
skupem krakowskim. Od tej pory jego rola jako
polityka i członka rady królewskiej wzrastała. Dał
się poznać jako mąż stanu walczący o utrzyma
nie unii Polski i Litwy. Nie był łatwym współpra
cownikiem króla, z którym dość szybko wszedł
w konflikt. Jagiełło zarzucał mu pychę, nieposłu
szeństwo i groził nawet pozbawieniem tronu bi
skupiego. Jednak talent polityczny Oleśnickiego,
widoczny zwłaszcza w trudnych relacjach z księ

ciem Witoldem, stale umacniał jego pozycję.
Największym sukcesem Zbigniewa Ole
śnickiego było udaremnienie próby koronacji Wi
tolda na króla Litwy w 1430 roku. Koronacja, na
którą początkowo dał przyzwolenie także Włady
sław Jagiełło, oznaczałaby zerwanie unii polsko
litewskiej. Oleśnicki w latach 14291430 trzykrot
nie posłował do Witolda, a w październiku 1430
towarzyszył także królowi w jego ostatnim spo
tkaniu w Wilnie z wielkim księciem Witoldem, któ
ry zmarł 27 X tego roku w Trokach. To podczas
tych poselstw dwór w Starej Białowieży gościł nie
tylko biskupa Oleśnickiego, ale także asystę pa
nów polskich, m.in. biskupa kujawskopomorskie
go Jana Szafrańca, podkanclerzego Królestwa
Polskiego Władysława Oporowskiego (później
szego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa
Polski), wojewodę krakowskiego Jana Tarnow
skiego, wojewodę sandomierskiego Mikołaja Ku
rozwęckiego.
Polityczne zwycięstwo Oleśnickiego i jego
stronnictwa zwolenników unii polskolitewskiej
sprawiło, że w październiku 1432 roku król Wła
dysław Jagiełło wysłał go do Grodna (kolejny raz
drogą przez Białowieżę) z czysto świecką funk
cją: miał nadać inwestyturę na Wielkie Księstwo
Litewskie (ale tylko dożywotnio) Zygmuntowi
Kiejstutowiczowi, bratu zmarłego księcia Witolda.
Wysoka pozycja Oleśnickiego w tym czasie wbiła
go w taką pychę, że pozwalał sobie na publiczne
upominanie starego i schorowanego Jagiełły (np.
za długie przesiadywanie na ucztach i spóźnianie
się na poranne msze), a nawet na zuchwałe
i obelżywe mowy wobec króla.
Po śmierci Jagiełły (1 czerwca 1434 roku)
Zbigniew Oleśnicki doprowadził do szybkiej koro
nacji 10letniego królewicza Władysława i prak
tycznie przejął rządy w państwie. Kolejny raz,
w grudniu 1437 roku, posłował na Litwę (znów
zapewne przez Białowieżę) do wielkiego księcia
Zygmunta, aby odnowić unię. Towarzyszyli mu
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski i Litwy
Wincenty Kot, wojewoda kaliski Marcin ze Sław
ska i wojewoda sandomierski Jan Tęczyński.
Wkrótce jednak problemy w polityce we
wnętrznej i zagranicznej uświadomiły Oleśnickie
mu jego nieskuteczność. W czerwcu 1440 roku
Litwini wynieśli do godności wielkiego księcia
młodszego syna Jagiełły, niespełna 13letniego
Kazimierza. W tym czasie król Polski Włady
sław III był na Węgrzech: objął tron węgierski,
a uwikłany w wojnę z Turcją, zginął pod Warną
9
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nad Morzem Czarnym w 1444 roku. W Polsce
o śmierć młodego króla oskarżano Oleśnickiego
i jego błędną politykę zagraniczną.
W październiku 1445 roku Zbigniew Ole
śnicki po raz ostatni wyruszył na Litwę w posel
stwie panów polskich, którzy 15 X przybyli do
Grodna (zapewne przez Białowieżę) na spotka
nie z 18letnim Kazimierzem Jagiellończykiem,
aby zaoferować mu koronę polską i odnowić
związki Polski i Litwy. Poselstwu towarzyszyła też
matka Kazimierza, królowawdowa Zofia Hol
szańska. Kazimierz wyraził zgodę dopiero rok
później i został koronowany na króla 25 czerwca
1447 roku w Krakowie.
Zbigniew Oleśnicki, który po wielu stara
niach ostatecznie w 1449 roku otrzymał od papie
ża Eugeniusza IV kapelusz kardynalski, dość
szybko wszedł w konflikt z królem (ostatecznie
wygrany przez króla), nie mogąc się pogodzić
z osłabieniem swojej roli politycznej w państwie.
Zmarł w Sandomierzu 1 kwietnia 1455 roku, po
chowany został w katedrze na Wawelu.
Mimo wad i błędów Zbigniew Oleśnicki był
człowiekiem wielkiego formatu. Jako polityk przy
czynił się do zachowania kruchego jeszcze wów
czas związku Polski i Litwy. Jako biskup

krakowski był hierarchą wybitnym. Zwoływał sy
nody diecezjalne, reformował klasztory, podniósł
poziom i karność duchowieństwa. Odnowił i pro
pagował kult patronów Królestwa, szczególnie
św. Wojciecha i św. Stanisława. Dbał o reformę
gospodarczą dóbr kościelnych. Bardzo dobrze
przysłużył się Uniwersytetowi Krakowskiemu jako
jego kanclerz.
Wielką zasługą biskupa Zbigniewa Ole
śnickiego dla kultury i historii Polski i Litwy było
zainspirowanie swego sekretarza Jana Długosza
(14151480) do spisywania dziejów Polski. Prze
kazał mu także notatki i wspomnienia o wydarze
niach i wypadkach dziejowych z pierwszej
połowy XV wieku, które spisywał w latach służby
na dworze Władysława Jagiełły. To z nich Dłu
gosz, który nigdy na Litwie nie był, dowiedział się
o "miejscu łowów, które zwą Białowieże", do któ
rego jechało się z Kamieńca "za rzekę Lsnę".

•

Bogumiła Jędrzejewska
Ilustracja:
Kardynał Zbigniew Oleśnicki. Fragment szkicu
Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons.
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Z życia parafii prawosławnej
Post przed Narodzeniem Chrystusa

W dniu 28 listopada rozpoczął się okres 40
dniowego postu przygotowującego osoby
prawosławne do świąt Bożego Narodzenia.
Zaczyna się on zawsze tego samego dnia
(28.11), a kończy 6 stycznia, w wigilię świąt
Bożego Narodzenia według kalendarza juliań
skiego. Jest to pierwszy post w okresie roku
liturgicznego.
Ponieważ początek postu wypada po dniu
pamięci św. apostoła Filipa, nazywany jest też
postem Filipowym.
Post przed Bożym Narodzeniem został
ustanowiony już w starożytności, lecz trwał zaled
wie kilka dni, a obecną datę rozpoczęcia oraz
długość ustalono na soborze w Konstantynopolu
w 1166 roku.
W czasie tego postu powinniśmy przygoto
wać się, aby wyjść nowo narodzonemu Dzieciąt
ku na spotkanie, aby choć o jeden mały krok
przybliżyć się do Niego.
Post Filipowy polega z jednej strony na

powstrzymywaniu się od obfitych pokarmów, mię
snych posiłków i dobrowolnym wyrzeczeniu się
od łakomstwa.
Jednak z drugiej strony nieodłącznym od
cielesnego jest oczywiście post duchowy – jest
okresem wzmożonej pobożności, walki z grze
chem i duchowego doskonalenia się.
Pamiętajmy o tym, że post jest ustanowio
ny właśnie po to, abyśmy mogli zbliżać się do
Boga poprzez m.in. duchowe doskonalenie się
oraz prawidłowo przygotować się do wielkiego
święta, jakim w tym wypadku jest Narodzenie
Chrystusa. Jest to czas wypróbowania siebie,
rozliczenia za nieprawidłowe uczynki, za wszyst
ko, co nasze sumienie nam zarzuca.
Powinniśmy zrobić wszystko aby z czy
stym sercem, duszą i ciałem powitać Narodzone
go Chrystusa.
Tradycje związane ze świętem
Narodzenia Chrystusa
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1. W Wigilię święta często wskazuje się zaprze
stanie spożywania pokarmów aż do rozpoczęcia
uroczystej kolacji wigilijnej.
2. Wigilię poprzedza pojawienie się pierwszej
gwiazdki, modlitwa i dzielenie się prosforą.
3. Na wigilijnym stole pojawia się z reguły 12 tra
dycyjnych potraw – jedną z nich jest kutia (przy
rządza się ją na różne sposoby, na bazie ziaren
jęczmienia, gotowanego ryżu lub pszenicy, naj
częściej z dodatkiem miodu, rodzynek, maku
i orzechów).
4. Kutię stawia się zazwyczaj na środku stołu ja
ko symbol podziękowania Bogu za to, że przez
cały rok rodzina miała co jeść.
5. Tradycyjnie w święta Bożego Narodzenia za
równo w cerkwiach, jak i w domach ustawia się
choinki (chociaż nie jest to stricte tradycja prawo
sławna, ale po prostu utożsamiana z danym
świętem).

6. Jednak cerkiew prawosławna nadała zielone
mu drzewku i jej ozdobom głębszy sens. Zielone
gałązki wskazują na fakt, że natura ludzka sama
w sobie bezsilna i bezowocna tylko w Jezusie
Chrystusie zdolna jest ożyć i przynieść duchowy
plon. Wiecznie zielone drzewko symbolizuje
przywrócone w Chrystusie życie wieczne. Kiedyś
płomień świec ustawianych na choince oznaczał
światłość prawdy Chrystusowej, która rozprasza
mroki grzechu (dzisiaj zastąpione lampkami).
7. Około północy wierni idą do cerkwi na kilkugo
dzinne nabożeństwa.
8. Świąteczne dni to także czas rodzinnych od
wiedzin i wizyt kolędników, wędrujących z gwiaz
dą od domu do domu we wsiach i miasteczkach,
których zadaniem jest rozgłoszenie cudownej no
winy o Narodzinach Chrystusa.

Program Klub 2020

treningów, często kumulowania zajęć. Jednak
otrzymane środki na realizację projektu znacząco
przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju i po
prawy kondycji fizycznej uczestników. Dodatkowo
udział w zajęciach treningowych z wykorzysta
niem nowego sprzętu pozwoliły, na pełną realiza
cje celów i znaczne podniesienie ogólnej
wydolności i poprawy stanu zdrowia dziewcząt
i chłopców naszego klubu, a jednocześnie
uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszklonego w Bia
łowieży.
Serdeczne
podziękowania
kierujemy
w stronę Ministerstwa Sportu za wspaniałą inicja
tywę oraz do wszystkich osób i instytucji, dzięki
którym możliwa była realizacja programu „Klub
2020” przez nasz UKS.

UKS Olimpijczyk Białowieża w trudnych cza
sach, w dobie Covid19, uczestniczył w reali
zacji programu „Klub 2020”.
Młodzież naszego UKSu uczestniczyła
w zajęciach treningowych oraz korzystała ze
sprzętu sportowego w postaci piłek siatkowych,
plażowych, wózków na piłki, siatek do siatkówki
zakupionych ze środków projektu. Nasz klub
otrzymał na realizację zadania publicznego dofi
nansowanie w wysokości 10000 zł, pochodzą
cych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej z Ministerstwa Sportu. Pozostałą część
projektu w kwocie 3200 zł pokryto ze środków
własnych. Projekt realizowany był od początku
stycznia do 15 listopada 2020 r. Realizacja pro
jektu nie była łatwa. Przerwy w zajęciach spowo
dowane pandemią zmusiły do przesuwania

•

ks. Piotr Trochimczuk
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