GŁOS BIAŁOWIEŻY
2/2021 * ISSN 1427 – 5546 *
www.gmina.bialowieza.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Autor grafiki: Piotr Karpiuk.

Wielu radosnych chwil na Święta
Wielkanocne, smacznego jajka oraz
mokrego dyngusa życzą:
Wójt Gminy Białowieża,
Przewodniczący Rady Gminy Białowieża,
Radni Gminy Białowieża oraz
pracownicy Urzędu Gminy
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Drodzy Czytelnicy,
W tym numerze Głosu Białowieży wiele miejsca poświęca
my Zintegrowanemu Planowi Ochrony i Zarządzania Obiektem
Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Jest to
dokument, który może zadecydować o przyszłości naszej miejsco
wości. Zachęcam do lektury tekstów poświęconych temu
tematowi.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzę spokojnych,
radosnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych.
Niech te dni będą dla nas wszystkich czasem ukojenia
i wyciszenia. Wszystkiego dobrego!

Dyrekcyjny

w Białowieży s. 79

Z poważaniem
Mateusz Damian Gutowski
Redaktor naczelny "Głosu Białowieży"

Rewitalizacja Parku Dyrekcyj
nego s. 710
Polana Białowieska w 1744 ro
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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 Przedszkolny
85 681 23 97
Technikum Leśne w Białowieży
85 681 24 04
Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej 85 681 26 97
Przedszkole 85 681 23 97 w 61

Drodzy Mieszkańcy Gminy Białowieża!
19 lutego w Białowieży odbyło się spo
tkanie z Jarosławem Puckiem, wiceprezesem
Krajowego Zasobu Nieruchomości, Marcinem
Piotrem Sekściński, wicewojewodą Podlaskim,
Mieczysławem Kazimierzem Baszko, posłem
na Sejm RP oraz z samorządowcami z powia
tu hajnowskiego i powiatu białostockiego, na
temat możliwości współpracy odnośnie bu
downictwa mieszkaniowego. Jestem przeko
nany, że zaowocuje ono w przyszłości
rozwiązaniami korzystnymi dla naszej społeczności.
W lutym wspólnie z wójtami Gminy Hajnówka i Gmi
ny Narewka wystosowaliśmy do Pana Michała Kurtyki, Ministra
Klimatu i Środowiska, pismo o następującej treści:
„W związku z koniecznością opracowania do końca
2021 roku Zintegrowanego Planu Ochrony i Zarządzania Obiek
tem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska,
chcielibyśmy się dowiedzieć o postępy prac nad wyżej wymienio
nym dokumentem. Nasz ogromny niepokój budzi fakt, że od po
czątku wystąpienia w Polsce epidemii COVID19 zaprzestano
organizowania w Białowieży cyklicznych spotkań Zespołu Eksper
tów powołanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Białymstoku, w których brali czynny udział m.in. przedstawiciele
lokalnych samorządów.
Spotkania te miały na celu wypracowanie odpowiednich
wniosków do Planu i mimo różnic występujących pomiędzy stro
nami dyskusji, przynosiły wymierne efekty. W marcu 2020 roku
wysłana została do Ministerstwa Środowiska propozycja korekty
strefowania Obiektu ŚD UNESCO, na którą do dziś nie otrzymali
śmy odzewu. Przedstawiciele samorządów gmin Puszczy Biało
wieskiej i inni członkowie Zespołu liczyli też na możliwość udziału
w pracach nad programem rozwoju turystyki, który stanowi żywot
ny interes gmin Puszczy Białowieskiej.
Prawidłowe opracowanie Zintegrowanego Planu Ochrony
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i Zarządzenia Obiektem Światowego Dziedzictwa
UNESCO Puszcza Białowieska, uwzględniające
postulaty lokalnych społeczności, jest ogromną
szansą dla rozwoju gmin puszczańskich. Może
również zakończyć trwający od przeszło 20 lat
konflikt wokół Puszczy Białowieskiej. Dlatego tak
ważne są konsultacje z lokalnymi samorządami.
Puszcza wzbudza wiele skrajnych emocji i poglą
dów, zatem opracowanie Planu powinno przyczy
nić
się
do
stworzenia
jasnych
zasad
obowiązujących na jej terenie.
Głęboko wierzymy w to, że wypracowane
zasady wezmą pod uwagę potrzeby lokalnej spo
łeczności oraz problemy samorządów puszczań
skich. Zarówno w konwencji ws. ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalne
go UNESCO, jak i w wytycznych operacyjnych
do konwencji, zapisana jest konieczność szero
kich konsultacji społecznych i wypracowanie kon
sensusu ze wszystkim stronami dyskusji.
Do czasu wystąpienia sytuacji epidemiologicznej
w naszym kraju dyskusja ta była prowadzona,
a jej najważniejsze wnioski były przesyłane
do Ministerstwa.
Obawiamy się również, że niedotrzymanie
terminu opracowania Zintegrowanego Planu

Ochrony i Zarządzenia Obiektem Światowego
Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska
do końca 2021 roku, lub przygotowanie go zbyt
pośpiesznie, bez uwzględnienia głosu i potrzeb
społeczności lokalnych, odbije się negatywnie
na przyszłym funkcjonowaniu gmin leżących
na obszarze Obiektu Światowego Dziedzictwa
UNESCO Puszcza Białowieska.
Będziemy wdzięczni za jak najszybsze
ustosunkowanie się Pana Ministra do naszych
wątpliwości. Ze swojej strony deklarujemy chęć
wznowienia współpracy nad założeniami do wy
żej wymienionego Zintegrowanego Planu w ra
mach
zawieszonego
obecnie
Zespołu
Ekspertów".
W marcu Urząd Marszałkowski Woje
wództwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach
Funduszy Europejskich przynał naszej gminie
500 tysięcy złotych na na zagospodarowanie te
renu przy ul. Kolejowej w Białowieży (parkingu
gminnego).
Z wyrazami szacunku
Albert Waldemar Litwinowicz
Wójt Gminy Białowieża

Wiesław Lickiewicz – poeta z Hajnówki ich przesłanie jest bardziej wyraziste i w wyjątko
wy sposób podkreślone:

Urodził się w Olecku
w 1951 roku.
Z wykształcenia le
śnik, który większą część
swojego życia zawodowe
go poświęcił pracy w prze
myśle
drzewnym
w Hajnówce. Obecnie
mieszka w Hajnówce, jest
na emeryturze i oddaje się
swojej pasji, czyli pisaniu.
Wydał trzy książki zawierające zarówno
utwory poetyckie, jak i prozę: „ Nie wierz
łzom” (2018), „Życie to nie poezja” (2019) oraz
„Po prostu życie…” (2021). W 2016 roku otrzymał
wyróżnienie w II edycji konkursu literackiego
„Srebro nie złoto” za opowiadanie ”16 lat na Da
lekim Wschodzie – kartka z pamiętnika”. W 2019
roku otrzymał wyróżnienie Podlaskiej Redakcji
Seniora za utwór „Ślady w pamięci”.
O życiu pisze poetycko, choć twierdzi, że
„życie to nie poezja”. Język jego utworów jest
prosty, czasami wręcz dosadny, ale poprzez to

W pojedynkę nie dasz rady.
Popraw się, nie szukaj zwady.
Bo gdy ludzi duża grupa,
Z Herkulesa też jest dupa! („Do egoisty”)
W swoich utworach gani ludzkie przywary:
chamstwo  cechę narodową potomków Lecha,
obmowę, egoizm. Krytykuje bezrefleksyjne ule
ganie różnego rodzaju modom i nadmierny kon
sumpcjonizm:
Niepoprawny egoisto!
Nie myśl, że ci można wszystko.
Pomyśl czasem i o innych,
Którym jesteś też coś winny. („Do egoisty”)
A winni jesteśmy coś przede wszystkich przyro
dzie, która przynosi nam ukojenie i spokój, a my
odpłacamy jej zniszczeniem:
Ten ostatni las dziewiczy,
Boską ręką posadzony,
Jeszcze rośnie przy granicy,
Z jednej, jak i z drugiej strony.
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Wśród traw krowy będą paść się.
Zniknie wkrótce z nasze Ziemi,
Jak wiosenną porą lód,
Wszyscy o tym dobrze wiemy,
Chyba że się stanie cud! („Pesymistycznie
o Puszczy B.”)

Wyraz „jeszcze” brzmi tragicznie,
Lecz jak mam innego użyć?
Puszcza znika nam fizycznie,
Jaka przyszłość jej wywróżyć?
Może jeszcze kilka lat,
Może nawet kilkanaście,
W miejscu, gdzie rósł kiedyś las,

•

BOK

Sprawy samorządowe

Co słychać w powiecie?
16 lutego wy
stosowałem do Pana
Artura
Kosickiego
pismo o następują
cej treści:
„Z ogromną radością
przyjąłem informację
o uruchomieniu linii
relacji
ŁomżaBiało
wieża przez Białystok.
Szczególnie, iż od początku 2021 są to już dwa,
a nie jedno połączenie. Na pewno przyczynia się
to znacząco do walki z wykluczeniem transporto
wym nie tylko mieszkańców gminy Białowieża,
ale wszystkich, którzy mogą korzystać z wyżej
wymienionego kursu, szczególnie jeśli dotyczy to
osób z mniejszych ośrodków.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na przy
stanki, na których zatrzymują się autobusy
w miejscowości Białowieża. Obecnie autobus
kończy kurs na przystanku umiejscowionym na
wysokości Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w Białowieży (ul. Stoczek, parametry: L/1649B/
05,
P/1649B/06, DP1649B). Z tego samego
przystanku rozpoczyna się również kurs w kie
runku Łomży. Niestety jest to skrajnie niekorzyst
ne rozwiązanie, które stanowi spore utrudnienie
dla chcących skorzystać z połączenia Białowie
żan czy odwiedzających miejscowość turystów.
Jest to również rozwiązanie, które może znaczą
co zmniejszać zyski przewoźnika z wpływu z bi
letów. Obecnie wszyscy przewoźnicy kursujący
do Białowieży wykorzystują jeszcze przynajmniej
dwa przystanki: na wysokości kościoła Rzymsko
katolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
(ul. Stoczek, parametry: P/1649B/10, DP 1649B)
oraz przy Hotelu Białowieskim. Jest to jak najbar
dziej uzasadnione, ponieważ zarówno jeden, jak
i drugi, zapewnia dostęp dla dużej liczby pasaże
rów. Od przystanku znajdującego się na wysoko

ści kościoła w niewielkiej odległości znajduje się
Technikum Leśne w Białowieży. Szkoła ta ma
wielu uczniów spoza miejscowości tzw. dojeż
dżających oraz prowadzi internat. Dotychczaso
we kończenie kursu przez autobusy linii
ŁomżaBiałowieża, uniemożliwia im korzystanie
z tych połączeń, ponieważ do końcowego przy
stanku mają około 2 km. W przypadku postoju
przy Hotelu Białowieskim mogliby z niego korzy
stać turyści chcący dojechać do hotelu lub z nie
go
wyjechać
(do
końcowego/startowego
przystanku mają obecnie około 2,5 km). Warto
również pamiętać o tym, że w Białowieży jest
wielu starszych mieszkańców, którzy z racji wie
ku nie mogą pokonywać dużych odległości pie
szo. Stworzenie większej liczby postojów
znacząco przyczyniłoby się do ułatwienia im
funkcjonowania. Dlatego też proszę także o do
danie przystanku pośredniego na ul. Stoczek
(parametry: na wysokości budynku nr 100 L/
1649B/07, P/1649B/08, DP 1649B). Białowieża
jest miejscowością rozległą i liczba postojów da
nego autobusu powinna być dostosowana rów
nież do tego.
W związku z wyżej wymienionymi argu
mentami proszę o pozytywne ustosunkowanie
się do mojej prośby".
18 lutego złożyłem wniosek do posła Mie
czysława Kazimierza Baszki:
„Zwracam się do Pana z serdeczną prośbą o zło
żenie interpelacji do Pana Michała Kurtyki, Mini
stra Klimatu i Środowiska, w sprawie
Zintegrowanego Planu Ochrony i Zarządzania
Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO
Puszcza Białowieska.
Plan ten należy opracować do końca 2021
roku. Jako samorządowca, ale też członka lokal
nej społeczności, mój ogromny niepokój wzbudza
fakt, że od początku wystąpienia w Polsce epide
mii COVID19 zaprzestano organizowania w Bia
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łowieży cyklicznych spotkań Zespołu Ekspertów
powołanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Białymstoku, w których brali
czynny udział m.in. lokalni samorządowcy. Z po
siadanych przeze mnie informacji wynika, że
w marcu została wysłana do Ministerstwa Środo
wiska propozycja korekty strefowania Obiektu ŚD
UNESCO. Na propozycję tą do dziś nie otrzyma
no odpowiedzi. Inną istotną sprawą jest to, iż naj
bardziej przygotowanym aspektem Planu jest
obecnie jedynie plan przeciwpożarowy. Aspekt
oczywiście niezwykle istotny, ale co z innymi rów
nie ważnymi zagadnieniami, jak np. turystyka?
Prawidłowe opracowanie Zintegrowanego
Planu Ochrony i Zarządzenia Obiektem Świato
wego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowie
ska,
uwzględniające
postulaty
lokalnych
społeczności, jest ogromną szansą dla rozwoju
samorządów puszczańskich. Od przeszło 20 lat
trwa konflikt wokół Puszczy Białowieskiej, a pra
widłowe opracowanie Planu może przyczynić się
do jego zakończenia. Dlatego niezwykle ważne
są konsultacje z lokalnymi samorządami. Nie
możemy pomijać faktu, że zarówno w konwencji
ws. ochrony światowego dziedzictwa kulturalne
go i naturalnego UNESCO, jak i w wytycznych
operacyjnych do konwencji, zapisana jest ko
nieczność szerokich konsultacji społecznych
i wypracowanie porozumienia ze wszystkimi stro
nami dyskusji. Z informacji osób uczestniczących
w spotkaniach Zespołu Ekspertów wiem, iż dys
kusja ta do czasu wystąpienia sytuacji epidemio
logicznej w naszym kraju była prowadzona
i mimo różnic występujących pomiędzy poszcze
gólnymi stronami, przynosiła zadowalające efek
ty, a jej najważniejsze wnioski były przesyłane do
Ministerstwa. Sytuacja w Puszczy Białowieskiej
wzbudza wiele skrajnych emocji i poglądów, za
tem opracowanie Planu powinno przyczynić się

do stworzenia jasnych dla wszystkich zasad obo
wiązujących na jej terenie. Uważam, że jeśli sy
tuacja epidemiologiczna w naszym kraju
uniemożliwia spotkania Zespołu Ekspertów w do
tychczasowej formule, warto rozważyć spotkania
np. w formie online.
Nieopracowanie Zintegrowanego Planu
Ochrony i Zarządzenia Obiektem Światowego
Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska do
końca 2021 roku lub przygotowanie go bez
uwzględnienia głosu i potrzeb lokalnych społecz
ności, odbije się negatywnie na przyszłym funk
cjonowaniu gmin leżących na obszarze Obiektu
Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Bia
łowieska. Nie możemy na to pozwolić.
W związku z tym proszę Pana Posła o za
interesowanie się tą sprawą".
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powia
ty Hajnowskiego, która odbyła się 9 marca, prze
głosowaliśmy wystąpienie do Ministerstwa
Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na
utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło
dowskiej – Curie w Hajnówce. Cieszę się, że
uchwała znalazła poparcie większości radnych.
Miejmy nadzieję, że przyczyni się to do rozsze
rzenia oferty edukacyjnej w naszym powiecie.

•

Mateusz Damian Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

Zachęcam wszystkich do kontaktu i zgłaszania
spraw związany z działalnością Starostwa Powia
towego w Hajnówce pod numerem 507859617
lub emailem mateusz.gutowski1985@gmail.com.
Jestem do Państwa dyspozycji.

•

O naszym dziedzictwie

Święty królewicz Kazimierz
W listopadzie 1476 roku kilkunastoletni króle
wicze Kazimierz i Olbracht przybyli z ojcem,
królem Kazimierzem Jagiellończykiem, na ło
wy do Puszczy Białowieskiej. Przez tydzień,
nim orszak królewski nie wyruszył dalej na
północ do puszcz grodzieńskich, Stara Biało
wieża rozbrzmiewała głosami ludzi, rżeniem
koni i szczekaniem psów. Ojciec dzielił się
z synami swoją pasją myśliwską. Któż by

w tamtych dniach pomyślał, że szesnastoletni
Kaźko zostanie wielkim świętym Kościoła ka
tolickiego, patronem Polski i Litwy?
Synowie królewscy − Kazimierz Jagielloń
czyk i Elżbieta Rakuszanka mieli ich sześciu −
otrzymali znakomite wychowanie i wykształcenie.
Najlepsi nauczyciele, m.in. Jan Długosz i Filip
Kallimach, uczyli królewiczów historii Polski, sztu
ki dyplomacji, doskonałej znajomości łaciny w
5
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Grafika: "Święty Kazimierz Królewicz", akwaforta
Ireny Dybowskiej z 1932 roku (ze zbiorów Mu
zeum Narodowego we Wrocławiu). Grafika
przedstawia popularną legendę o królewiczu, wy
mykającym się nocą z zamku, aby modlić się pod
zamkniętymi drzwiami katedry wawelskiej.
mowie i piśmie. Równocześnie królewicze szko
leni byli do "żelaza", czyli posługiwania się mie
czem i sztuki wojennej. Królewska para dbała
o wychowanie religijne dzieci, naznaczone
szczególnym kultem Eucharystii i czcią Matki Bo
żej. Po ukończeniu nauk w szkole Długosza,
szesnastoletni Kazimierz i piętnastoletni Olbracht
przeszli pod opiekę ojca, który uczył ich zasad
rządzenia krajem i zabierał w podróże po Koronie
i Litwie, na posiedzenia państwowe i na łowy.
Kazimierz, o którym Jan Długosz w "Kroni
kach..." napisał, że był "młodzieńcem szlachet
nym, rzadkich zdolności, nadzwyczajnej pamięci
i wielkiej pobożności", był szykowany przez króla
na następcę tronu. Ten wybitny młodzieniec miał
już jednak za sobą dotkliwą porażkę polityczną.
W latach 14711472 król Kazimierz Jagiellończyk
wysłał 12letniego syna z wojskiem na Węgry,

aby objął tron węgierski po śmierci panującego
tam brata Elżbiety Rakuszanki. Interwencja wę
gierska skończyła się klęską, a młodziutki króle
wicz wrócił do Krakowa i do szkoły Długosza "nie
bez wielkiego smutku i sromu, że na Węgrzech
tak mu się niepomyślnie powiodło", jak napisał
w "Kronikach..." jego nauczyciel.
W późniejszych latach Kazimierz jeszcze
kilkakrotnie bywał w Białowieży w trakcie podróży
między Koroną i Litwą. Jesienią 1479 roku król
z całym dworem wyjechał na Litwę, gdzie rodzina
królewska spędziła 5 lat. Aby nie zostawiać Koro
ny długo bez władcy, w 1481 roku król wysłał Ka
zimierza, liczącego wówczas 23 lata, z Wilna do
Polski. Przez dwa lata królewicz rezydował na
zamku w Radomiu i pełnił funkcję namiestnika oj
ca w Koronie. Rządził energicznie, ale roztropnie,
i wkrótce zasłynął z wielkiej sprawiedliwości,
ukrócenia rozbójnictwa, przyspieszenia i roz
strzygania zaległych spraw sądowych, dbałości
o rozwój handlu i troski o ubogich.
Wiosną 1483 roku, na wezwanie ojca, Ka
zimierz wyruszył z Radomia na Litwę. Chory już
wtedy na gruźlicę, królewicz podążał zapewne
najkrótszą, dobrze sobie znaną drogą przez kró
lewskie stacje. W Starej Białowieży mógł być na
przełomie kwietnia i maja, do Wilna dotarł 14 ma
ja. Niezwykle pracowity, mimo postępującej wy
niszczającej choroby, przejął administracyjne
obowiązki zmarłego podkanclerzego Andrzeja
Oporowskiego. Był świadomy nadchodzącej
śmierci i przygotowywał się do niej przez dobre
uczynki, miłosierdzie wobec ubogich i coraz głęb
szą pobożność. Ku wielkiej boleści rodziców Ka
zimierz zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie
w wieku 25 lat i 5 miesięcy. Został pochowany
w katedrze wileńskiej pw. św. Stanisława i św.
Władysława.
Opinię Jana Długosza o wielkim formacie
duchowym i pobożności Kazimierza podzielali
wszyscy, którzy mieli okazję go poznać. "Książę
zdumiewającej cnoty i mądrości, tudzież nauki
nadzwyczajnej" − pisał o nim biskup przemyski
Jan z Targowiska, królewski sekretarz. Żałoba po
śmierci młodego Jagiellona była szczera i po
wszechna. Rychło też przy grobie królewicza
w wileńskiej katedrze gromadzili się wierni
wszystkich stanów, przyzywając jego wstawien
nictwa w chorobach i troskach. O skuteczności
orędownictwa Kazimierza świadczyły liczne wota
umieszczane przy trumnie. Najszerszym echem
odbiło się zdarzenie, gdy przy grobie królewicza
6
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ożyła martwa dziewczynka.
W 1512 roku wojska moskiewskie wdarły
się na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Rozpoczęła się 10letnia wojna z Moskwą. Litwi
ni, wspierani przez oddziały polskie, walczyli
z najeźdźcami ze zmiennym szczęściem. Latem
1518 roku Moskwicini oblegali Połock. Na od
siecz miastu pospieszyły wojska litewskie i pol
skie, jednak wezbrane wody Dźwiny zatrzymały
je i uniemożliwiały pomoc. 29 lipca przy wojsku li
tewskim pojawił się rycerz w bogatej zbroi i do
siadający białego rumaka, który rzucił się w wodę
wskazując bezpieczny bród do przejścia. W mło
dzieńcu rozpoznano królewicza Kazimierza,
zmarłego przed 34 laty. Połock był uratowany!
Po tym spektakularnym zdarzeniu król
Zygmunt I Stary podjął starania o wyniesienie
starszego brata na ołtarze. Bulla kanonizacyjna
papieża Leona X przygotowana w 1521 roku nie
dotarła jednak do Polski. Ponowne starania o ka
nonizację podjął 80 lat później król Zygmunt III
Waza. Tym razem zakończyły się one sukcesem:
7 listopada 1602 roku papież Klemens VIII wydał
bullę potwierdzającą świętość królewicza Kazi
mierza Jagiellończyka. Dokument przywieziono
do Polski w 1603 roku, a w maju 1604 roku odby
ły się w Wilnie tryumfalne uroczystości kanoniza
cyjne przy wielkim napływie wiernych.
Dwa lata wcześniej, w ramach przygoto
wań do kanonizacji, komisyjnie otwarto grób Ka
zimierza. Zdumionym zebranym ukazało się
doskonale zachowane ciało królewicza (zmarłego
118 lat wcześniej!), nad którym unosił się kwiato
wy zapach. U wezgłowia królewicza znaleziono
pergamin z własnoręcznie przezeń zapisaną mo
dlitwą do Najświętszej Marii Panny: "Omni die dic
Mariae mea laudes anima" (Duszo moja, rzecz to
twoja, co dzień Maryję sławić). Ta długa (30
zwrotek) wierszowana modlitwa w języku łaciń
skim była szczególnie umiłowana przez królewi
cza. Odmawiał ją codziennie i z nią chciał wejść

w życie wieczne. Przez kilka następnych wieków
w Polsce i na Litwie autorstwo tej modlitwy przy
pisywano Kazimierzowi, do czasu aż badania hi
storyczne w XIX i XX wieku wykazały, że jest to
pieśń napisana w połowie XII wieku przez Ber
narda z Morlas, benedyktyna z opactwa Cluny
w Burgundii.
Po kanonizacji kult świętego Kazimierza
królewicza rozpalił się wielkim płomieniem.
W 1621 roku papież Paweł V rozszerzył liturgicz
ne wspomnienie świętego Kazimierza na cały
Kościół powszechny. Został obwołany Patronem
Litwy i Polski, Archidiecezji Wileńskiej, Archidie
cezji Białostockiej, miast Wilna i Radomia, Kawa
lerów Maltańskich. Patronuje młodzieży, jest
wzorem dla polityków. Jego wezwanie noszą ko
ścioły w Europie, Ameryce Północnej, a nawet
w Australii i Indiach. Święty Kazimierz królewicz,
jedna z najpiękniejszych, najbardziej szlachet
nych postaci w historii Polski, Litwy i Białorusi,
był inspiracją dla rozwoju literatury i sztuki. Wi
leńskiego "Kaziuka" − wielkiego jarmarku odpu
stowego organizowanego 4 marca, w święto św.
Kazimierza, corocznie od 400 lat − nie zdołały
zniszczyć ani okres zaboru rosyjskiego ani czasy
komunizmu. Od 1991 roku dzień 4 marca w nie
podległej Litwie jest świętem państwowym.
A w Białowieży? Pomiędzy wiekowymi dę
bami dawno ucichły echa codziennej modlitwy
królewicza Kazimierza, który podczas pobytów
we dworze w Starej Białowieży szeptał wezwania
do Matki Bożej: Gemma decens, Rosa recens...
Klejnocie prawdziwy, Różo piękna, Lilio czysta,
Pocieszenie strapionych, Nadziejo uciskanych...
i błagał Ją, aby zachowała go sprawiedliwym, do
brym, czystym, trzeźwym, pobożnym, stałym
i pokornym. Aby jego serce trwało w łasce Bożej
− Ora Deum ut cor meum Sua servet gratia.

•

Bogumiła Jędrzejewska

Nowa ścieżka turystyczna

Zabytkowy Park Dyrekcyjny w Białowieży
W poprzednim numerze Głosu Białowieży
(1/2021) przedstawiliśmy dotychczasowe pra
ce nad rewitalizacją Parku Dyrekcyjnego. Tu
chcemy zachęcić do spaceru nową ścieżką
rekreacyjnoedukacyjną, jaka powstała w Par
ku we wrześniu 2019 roku.
Ścieżkę otwiera tablica Zabytkowy Park

Dyrekcyjny w Białowieży zaprasza, znajdująca
się na rogu ulicy Stoczek i głównej alejki Parku
Dyrekcyjnego. Jest to początek spacerowej pętli
o długości około 1,5 km, przy której ustawiono 10
tablic w atrakcyjnej szacie graficznej, z informa
cjami w języku polskim i angielskim. Prezentują
one historię i przyrodę Parku Dyrekcyjnego oraz
7
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historię ważniejszych budynków i instytucji zwią
zanych z tym miejscem. Pokazują wiele unikal
nych starych fotografii, historycznych map i rycin.
Połączenie tablic informacyjnych z ławeczkami
i doskonałym oświetleniem wzdłuż ścieżki zachę
ca do spędzania tu wolnego czasu. Wykonawcą
ścieżki jest Nadleśnictwo Białowieża. Autorami
koncepcji i merytorycznej zawartości tablic są:
pan Wojciech Sobociński, prof. Bogumiła Jędrze
jewska, pani Anna Kulbacka i prof. Rafał Paluch.
Drewniane stelaże z daszkami są dziełem pana
Przemysława Szumy.
Pierwsza tablica, Kościół z białą wieżą,
przybliża historię zmagań Komitetu Budowy Ko
ścioła o powołanie tu parafii rzymskokatolickiej
(19211926) i wysiłki pierwszego proboszcza,
ks. Józef Dowgwiłło, na rzecz zbudowania świą
tyni, konsekrowanej w 1934 roku przez abp. Ro
mualda
Jałbrzykowskiego,
Metropolitę
Wileńskiego. Projekt kościoła wykonał warszaw
ski architekt Borys von Zinserling w stylu narodo
wym
zygmuntowskim,
nawiązującym
do
polskiego renesansu, królewskiej historii Puszczy
Białowieskiej i duchowego dziedzictwa Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów.
Skręcając w lewo, w alejkę biegnącą na
przeciw Internatu Technikum Leśnego, napotyka
my tablicę Historia Parku Dyrekcyjnego. Kilka
historycznych map Polany Białowieskiej (od 1784
roku) pokazuje, że białowieskie parki (Pałacowy
i Dyrekcyjny) zostały w końcu XIX wieku założo
ne na dawnych ziemiach królewskich. W czasach
Stanisława Augusta Poniatowskiego za wsią Sto
czek wydzielono teren na gospodarcze zaplecze
łowieckie (późniejszy teren Parku Dyrekcyjnego)
przy osadzie Strzelcy. Po III rozbiorze Polski
(1795) Puszcza Białowieska i ziemie królewskie
go folwarku zostały przejęte przez rząd rosyjski,
a w roku 1888 Puszcza Białowieska przeszła do

Zarządu Apanaży Carskich. Wtedy podjęto decy
zję o budowie siedziby Zarządu Apanażowego
Puszczy, wokół której powstał obecny Park Dy
rekcyjny (równocześnie z Parkiem Pałacowym).
Przechodząc dalej aleją w stronę rzeczki
Złotej, przed nowym mostkiem na rzeczce widzi
my tablicę W sercu puszczy – Nadleśnictwo Bia
łowieża, poświęconą jednemu z gospodarzy tego
terenu. Nadleśnictwo obejmuje 125 km2 lasów
Puszczy Białowieskiej, o przeciętnym wieku drze
wostanu 98 lat – najwyższym wśród nadleśnictw
w Polsce. Aż 35% obecnej powierzchni nadle
śnictwa stanowią rezerwaty przyrody. Co cieka
we, przedwojenne Nadleśnictwo Białowieża
(pokazane na mapie na tablicy) miało niewiele
wspólnego z dzisiejszym jego obszarem.
Kolejna tablica, Park Dyrekcyjny – dawne
założenie, przybliża oryginalny stan parku, jaki
w latach 1890–przed 1914 powstał wokół budyn
ku ówczesnego Zarządu puszczy na życzenie
cara Aleksandra III Romanowa. Wśród drzew
i krzewów dominowały gatunki amerykańskie,
azjatyckie i pochodzące z południowowschod
niej Europy. Niestety, w czasie I wojny światowej
park uległ dewastacji, a w czasach PRLu został
znacznie uszczuplony przez zabudowę (Techni
kum Leśne, internat i zaplecze mieszkaniowe
oraz gospodarcze szkoły).
Obecny stan zachowanej części parku
przedstawia kolejna tablica Współczesna przyro
da parku. Występują tu 52 gatunki i odmiany
drzew i krzewów (stan na 2000 rok), jednak teraz
dominują gatunki krajowe, gdyż większość egzo
tycznych drzew wyginęła. Nadal jednak jest to
miejsce o wysokich walorach przyrodniczych:
wiosną rozbrzmiewa śpiewem gnieżdżących się
tu ptaków. Nadal też występują tu rzadkie gatun
ki owadów.
Informacje umieszczone na tablicy Wale
rian Kronenberg – wielki projektant ogrodów
przybliżają postać jednego z najwybitniejszych
polskich twórców założeń parkowych w XIX i XX
wieku. Dorobek Kronenberga to około 300 pla
nów parków i ogrodów zrealizowanych w Polsce
i na dzisiejszych terenach Białorusi, Ukrainy
i Niemiec. Najwięcej z nich zachowało się do dziś
w Polsce. Szczególnym osiągnięciem Waleriana
Kronenberga były tzw. parki kaligraficzne, w któ
rych przebieg alejek i ścieżek naśladował piękno
polskiej kaligrafii. Do tego typu należą też oby
dwa parki białowieskie.
Tablica Wojny i okupacje XX wieku została
8
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umieszczona w pobliżu niemieckiego cmentarza
wojennego. Chowano na nim żołnierzy niemiec
kich w latach 19161918 i 19411944. W 2001 ro
ku szczątki żołnierzy z II wojny światowej
ekshumowano i przeniesiono na zbiorczy nie
miecki cmentarz wojenny w Bartoszach koło Eł
ku. Tablica postawiona w tym miejscu zapoznaje
odwiedzających z tragedią, jakiej doświadczyli
mieszkańcy Puszczy Białowieskiej podczas oku
pacji sowieckiej (19391941) i niemieckiej (1941
1944).
Ścieżka edukacyjna niemal okrążyła budy
nek Technikum Leśnego, w którym kształcenie
młodzieży rozpoczęło się 1 września 1968 roku.
Jednak szkolnictwo leśne w Białowieży ma naj
dłuższą historię w Polsce, sięgającą lat między
wojennych. Tej tradycji poświęcona jest kolejna
tablica, Szkoły leśne w Białowieży. Jubileusz 90
lecia szkolnictwa leśnego w Białowieży został
także przedstawiony na czasowej wystawie przy
gotowanej przez Technikum Leśne (autorzy: An
na Kulbacka i Lech Z. Nowacki). Bogato
ilustrowane 24 tablice, umieszczone na ogrodze
niu szkoły, stanowią uzupełnienie omawianej
ścieżki edukacyjnej.
Naprzeciw budynku szkoły znajduje się
zabytkowy budynek − pierwotnie, od końca XIX
wieku do 1915 roku, siedziba Zarządu Apanażo
wego Puszczy, a po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości − siedziba Dyrekcji Lasów Pań
stwowych w Białowieży. Taki też tytuł ma tablica
postawiona przy budynku. Białowieska DLP była
jedną z 9 dyrekcji w Polsce (stan na 1933 rok).
Podlegało jej 49 nadleśnictw z województwa po
leskiego, południowej części woj. nowogródzkie
go i wschodniej części woj. białostockiego oraz
Park Narodowy w Białowieży. Aż do 1939 roku
była to największa instytucja w Białowieży, mają
ca nie tylko wielki wpływ na jej rozwój, ale także

kształtująca całe życie naszej miejscowości po
przez liczne inicjatywy patriotyczne, społeczne
i charytatywne. Obecnie gmach jest siedzibą Za
kładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego
Leśnictwa.
Tablica zatytułowana Pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego kończy nasz spacer w miej
scu, gdzie od 2010 roku odbywają się gminne
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada. Jest to drugi już pomnik Józefa Pił
sudskiego w Białowieży. Pierwszy, wybudowany
w roku 1934 przy cerkwi, został zniszczony pod
czas II wojny światowej. W nowy pomnik, odbu
dowany już w Parku Dyrekcyjnym, została
wstawiona odnaleziona oryginalna płyta z histo
rycznym napisem. Pomnik powstał w roku 2008
dzięki funduszom leśników z całej Polski.
Ścieżka edukacyjnorekreacyjna Zabytko
wy Park Dyrekcyjny w Białowieży przyciąga co
raz liczniejsze grono odwiedzających. Staje się
miejscem wypoczynku i kolejną atrakcją tury
styczną naszej gminy. Zachęcamy przewodników
białowieskich do reklamowania tego miejsca
wśród turystów odwiedzających Białowieżę. War
to też pomyśleć o wydrukowaniu folderu, zawie
rającego informacje i materiał ilustracyjny
pokazane na tablicach, który byłby do nabycia
w punktach sprzedaży w Białowieży.

•

Anna Kulbacka
Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży
Dariusz Skirko
Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża
Wojciech Sobociński
firma Hajstra, Białowieża
Mieszkańcy Parku Dyrekcyjnego, wszyscy pracu
jący na jego terenie i młodzież Technikum Leśne
go doceniają działania m. in. leśników, które
rozpoczęły zmiany w wyglądzie parku, zapewniły
bezpieczeństwo przy poruszaniu się po jego tere
nie, stworzyły warunki do odpoczynku i edukacji.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do pana An
drzeja Józefa Nowaka, dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. To
dzięki jego inicjatywie rozpoczęto budowę ścieżki
i dzięki jego staraniom przyznano środki na rewi
talizację Parku Dyrekcyjnego (ponad 3 mln zło
tych ze środków lasów Państwowych). Liczymy
na kontynuację tego pięknego dzieła!

•
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Trochę historii

Polana Białowieska w 1744 roku
Obelisk na grobli między stawami w Parku Pa
łacowym, postawiony na pamiątkę wielkich ło
wów króla Augusta III Sasa w Puszczy
Białowieskiej we wrześniu 1752 roku, jest po
wszechnie znanym i jednym z najciekawszych
zabytków Białowieży. Jednak król z królową
Marią Józefą i świtą znamienitych gości po
raz pierwszy odwiedzili Białowieżę 6 lat wcze
śniej − w 1744 roku. Po udanych łowach po
wstał inny niezwykły dokument: wielka jak
blat stołu mapa Puszczy Białowieskiej, staran
nie wykreślona przez królewskiego kartogra
fa.
Odkryta niedawno w Saskim Archiwum
Państwowym w Dreźnie (Niemcy), okazała się
najstarszą znaną mapą Puszczy. Można się do
myślać, że kartograf Mathias (Mateusz) Deutsch,
zapewne z pomocnikami, rozpoczął pracę nad
mapą niedługo po królewskich łowach, które od
były się 22 września 1744 roku, a ukończył − jak
zaznaczył w podpisie − Anno 1752, a więc przed
drugim przyjazdem króla do Białowieży. Mapa za
dziwia wielością szczegółów, niezwykłą precyzją
wykonania, a nawet stosunkowo dużą dokładno
ścią odwzorowania, jak na możliwości techniczne
geodezji około 275 lat temu!
Wieś Białowieża (rys. 1) zaznaczona jest
tylko symbolem dworu królewskiego i ośrodka za
rządzania puszczą, ale rysunek ten nie ma nic
wspólnego z prawdziwym wyglądem zabudowań.
Podobnie umownymi symbolami zaznaczone są
na mapie wszystkie miejscowości, odpowiednio
do ich wielkości i rangi. Co ciekawe, w 1744 roku
w całej Puszczy Białowieskiej nie było ani jednej
wsi poza Białowieżą! Oznaczona jest tylko Stara
Białowieża (Alt Białowiże), jako miejsce dawnego
dworu myśliwskiego, ale w tym miejscu nie ma
już pól, a odlesiony teren jest niewielki. W uro
czysku Podcerkwa znajdowały się − jedyne we
wnątrz puszczy − budy smolarzy. Za to bardzo
akuratnie naniesione są na mapę wsie osockie
i ekonomiczne na zewnętrznych granicach pusz
czy.
Odlesiona Polana Białowieska, narysowa
na jako pola, w 1744 roku była znacznie większa,
niż 60 lat wcześniej (opisana w "Głosie Białowie
ży" z XII 2020 r.). Jak widać na przedstawionym
tu fragmencie mapy (rys. 1), karczowanie lasu
pod uprawę ziemi posuwało się na wschód,

Rys. 1. Fragment rękopiśmiennej mapy zatytuło
wanej "PLAN von der Aur. Thire Jadt Wiltnüs Bia
lewiże" [Plan polowania na żubry w Puszczy
Białowieskiej] pokazujący Polanę Białowieską
z 1744 roku. Legenda dodana przez autorów ar
tykułu.
po obydwu stronach drogi (dzisiejszego Stocz
ka), sięgając aż do rzeczki Złotej. Dalej na
wschód za Złotką ciągnęły się już lasy i bory. Na
południu Polana Białowieska nie przekroczyła
Narewki − południową stronę rzeki ciągle pora
stała puszcza. Niewielki odlesiony teren na le
wym brzegu rzeki można znaleźć tylko przed
mostem i groblą, tam, gdzie dziś jest Gospoda
Pod Żubrem. Północna granica pól na Polanie
Białowieskiej jest trudniejsza do precyzyjnego
ustalenia, ale wydaje się, że mogła sięgać najwy
żej do północnej granicy dzisiejszego Parku Pa
łacowego i ulicy Żubrowej.
Zarys Polany Białowieskiej z 1744 roku
wpisaliśmy we współczesną mapę Białowieży
(rys. 2). Jest też na nim pokazana wielkość Pola
ny Białowieskiej 60 lat wcześniej. W 1683 roku
wieś Białowieża przy królewskim dworze i folwar
ku zajmowała około 60 ha (0,6 km2), a w 1744
roku już 230 ha (2,3 km2). Powstaje pytanie,
10
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Rys. 2. Zdjęcie satelitarne współczesnej Polany
Białowieskiej z zaznaczonymi jej historycznymi
zasięgami z lat 1683 i 1744.
czy wzrost wylesionej powierzchni oznaczał tylko
zwiększanie obszaru pól i łąk, czy także rozrost
wiejskiej zabudowy. Nie wiemy jednak, ile gospo
darstw było wówczas w Białowieży, ile i jakie sta
ły tam budynki mieszkalne i gospodarcze poza
dworem myśliwskim. Dokumenty archiwalne mó
wią, że w 1780 roku nadal istniała tylko jedna
wieś − Białowieża. Dopiero mapa z roku 1784 po
raz pierwszy pokazała dwie nowe, małe wioski:
Stoczek i Zastawę. Być może jednak w 1744 ro
ku zabudowa zaczęła już wkraczać na lewy
brzeg Narewki przy moście na grobli.
Ciekawy obiekt narysowany jest nad Starą
Rzeczką, niewielkim lewym dopływem Narewki.
W miejscu położonym między dzisiejszymi ulica
mi Grudkowską i Cegielnianą znajdują się dwa
koliste, zalesione obiekty podpisane Der aur gar
ten − zagroda żubrów. Przed nimi trzeci, także
ogrodzony, lecz bezdrzewny okrągły plac z wej
ściem od współczesnej ulicy Pałacowej, jest pod
pisany jako Neu jadg lager − nowy obóz
myśliwski. Zaznaczony jest w nim niewielki kwa
dratowy domek, albo altana do polowań. Zagroda
żubrowa służyła zapewne jako miejsce przetrzy
mywania pewnej liczby tych zwierząt, odłowio
nych uprzednio w puszczy, a może też młodych,
które w tej zagrodzie przyszły na świat. Miejsce
było dobrze wybrane: pokryte lasem, z dostępem
do wody w przepływającej rzeczce. W tak małych
zagrodach żubry były zapewne dokarmiane. Na
kolejnej znanej mapie Polany Białowieskiej,
z 1784 roku, już tych zagród żubrowych nie ma.

Ostatnim elementem Polany Białowieskiej,
na który warto zwrócić uwagę na mapie z 1744
roku, są drogi. Cała ta wielkoformatowa mapa
udokumentowała bardzo starą sieć dróg w Pusz
czy Białowieskiej. Przebiegały one jak najkrótszy
mi, łagodnymi zakosami po wysoczyznach
terenu. Do Białowieży dochodziły dwa główne
trakty. Pierwszym był stary jagielloński trakt
z Krakowa i Lublina przez Brześć i Kamieniec Li
tewski, który przez puszczę biegł Drogą Kamie
niecką. Drugi, nowszy trakt (używany od końca
XVI wieku) z Warszawy przez Siemiatycze
i Kleszczele wiódł przez puszczę Drogą Sinicką.
Obie drogi zbiegały się przed wjazdem do Biało
wieży. Dziś jest to miejsce, gdzie łączą się ulice
Grudkowska i Krzyże. Stąd już jedna główna dro
ga (dzisiejsza Pałacowa) prowadziła do mostu
i grobli na Narewce, za rzeką zaś do królewskie
go dworu, przed którym zakręcała na wschód
i szła (dzisiejszym Stoczkiem) aż do rzeczki Zło
tej. Tam droga się rozwidlała, jeden trakt wiódł na
północny wschód (dzisiejszą drogą Browską) do
Nowego Dworu, a docelowo do Wilna. Drugi od
bijał zaraz za mostem na Złotej na południowy
wschód i prowadził do Szereszewa. Dziś w tym
miejscu jest zwarta zabudowa wzdłuż Stoczka,
ale jeszcze na mapie z początku XX wieku ta
droga widniała.
Co ciekawe, królewski kartograf w 1744
roku starannie zaznaczył przydrożne krzyże na
obydwu rozstajach dróg: jeden za Złotką, za roz
widleniem dróg do Szereszewa i Nowego Dworu
i dwa za rozwidleniem dróg do Kamieńca i Klesz
czel (dziś to jest posesja przy ul. Krzyże 1). Na
zwa późniejszej wsi Krzyże (dziś ulicy Krzyże
w Białowieży) pochodzi zapewne od tych krzyży
na rozstaju głównych dróg.
Z samej osady Białowieża, od dworu kró
lewskiego, wychodziła jeszcze jedna droga na
północny zachód, na prawym brzegu Narewki.
Przez dzisiejszy Białowieski Park Narodowy pro
wadziła niegdyś do Starej Białowieży przez most
na Narewce. Była to najkrótsza droga łącząca
Starą i Nową Białowieżę. Ciekawe, że na mapie
między tą drogą a doliną Narewki widać jakby za
rastające pola albo leśne pastwiska. Jednak mo
stu na Narewce już w tym miejscu nie
narysowano, choć kartograf bardzo starannie za
znaczał mosty i mostki nawet na niewielkich stru
mieniach. Zapewne więc już nie istniał,
a odbudowano go 2030 lat później, gdy powstały
wsie budnickie Pogorzelce, Teremiski i Budy. Po
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zostałości budnickiego mostu są do dziś widocz Dr inż. Marek Ksepko jest zastępcą dyrektora
białostockiego oddziału Biura Urządzania Lasu
ne w korycie rzeki.
i Geodezji Leśnej. Stanisław Zawadzki jest dokto
Bogumiła Jędrzejewska rantem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszaw
Marek Ksepko skiego.
Stanisław Zawadzki

•

•

Z życia parafii prawosławnej
Kalendarium

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Pa
weł, Biskup Hajnowski.
Podczas nabożeństwa odczytał kolejną
już część wielkiego kanonu pokutnego św. An
drzeja z Krety. Po zakończeniu nabożeństwa bi
skup Paweł zwrócił się do zebranych wiernych,
mówiąc o sensie i znaczeniu postu. Zaznaczył, iż
post jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o nasze
przygotowanie się do radosnego spotkania Zmar
twychwstałego Chrystusa. Kończąc, życzył, aby
każdy odnalazł prawidłową drogę tej „duchowej
wiosny”. Po słowach Jego Ekscelencji, Najprze
wielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego,
proboszcz parafii  ks. Sergiusz Korch  podzię
W środę wieczorem pierwszego tygodnia
kował mu za przybycie, wspólną modlitwę oraz
Wielkiego Postu (17032021 r.) w cerkwi pw.
pokrzepiające słowa na Wielki Post.
św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży nabo
żeństwu wielkiego powieczerza przewodniczył
ks. Piotr Trochimczuk
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Białowieski Ośrodek Kultury informuje spotkań z cyklu "Wieczorki białoruskie".
BOK pozyskał środki zewnętrzne na realizację
cyklicznych projektów, które wspomagają
funkcjonowanie zespołu "Ruczajok" działają
cego przy Białowieskim Ośrodku Kultury,
dziecięcomłodzieżowego zespołu "Suniczki"
działającego przy Zespole SzkolnoPrzed
szkolnym w Białowieży oraz na organizację

Przy współpracy z Towarzystwem Przyja
ciół Białowieży BOK w 2021 roku będzie realizo
wał dziewiątą edycję koncertów plenerowych
z cyklu Różnogłosie. Na wszystkie wyżej wymie
nione projekty dostaliśmy dofinansowanie z Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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