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Mówimy „Puszcza Białowieska” i przed oczami staje nam 
najstarszy naturalny las Europy. Jej popularność nie maleje 
i zdawałoby się, że na księgarnianych i bibliotecznych półkach 
nie brakuje pozycji poświęconych tej części Polski. Jest dla nas 
ważnym punktem na mapie – w jej sercu mamy zaprzyjaźnioną 
leśniczówkę, w której nie raz rodziły się pomysły na kolejne 
działania Krajobrazu. Nie inaczej było z tym półprzewodnikiem. 
Odwiedzając Puszczę i jej okolice, za każdym razem poznajemy 
nowe historie, trafiamy na nieznane nam wcześniej miejsca 
i postaci, a te dobrze już rozpoznane – zgłębiamy i rozumiemy 
coraz lepiej. To doświadczenie dzielimy z innymi – turystami, 
przejezdnymi, tymi, którzy zatrzymują się tu tylko na chwilę 
i tymi, którzy zostają na dłużej.

Teksty zawarte w tej książce odbiegają od tego, na 
co jesteśmy gotowi, czytając klasyczne przewodniki. Nie 
przyznajemy gwiazdek, nie prezentujemy z góry opracowanych 
tras. Opowiadamy historie, jak ta o Tadeuszu Rakowieckim, 
hajnowskim astronomie-amatorze, o wsiach, które zniknęły 
pod wodą siemianowskiego zalewu, o pasjonatach, którzy od 
sierpnia do późnej jesieni obrączkują i badają tysiące ptaków. 
Piszemy o jedynym żyjącym Ocalonym z Białowieży, oraz 
o puszczańskich trybach i ścieżkach, które pamiętają jeszcze 
tętent królewskich koni. Czynimy też ukłon w stronę symbolu 
Puszczy i śledzimy losy żubra, który otarł się o całkowite 
wyginięcie.

Napisaliśmy ten półprzewodnik tak, jakbyśmy 
chcieli zboczyć z utartych szlaków, nieco obok najczęściej 
przywoływanych tematów, bohaterów i zagadnień. To druga – 
po przewodniku podwarszawskim „Po Kolei” – publikacja, 
w której namawiamy do tego, by właśnie w taki sposób 
poznawać Polskę. W Towarzystwie Krajoznawczym Krajobraz 
wierzymy, że dzięki temu łatwiej dbać, a jeśli trzeba – walczyć 
o jej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
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Ścieżki, tryby, drogi kręte 
i proste jak od linijki. Dość 
nowe i takie, które pamiętają 
jeszcze tętent królewskich 
koni. Drogi w Puszczy niosą na 
sobie odciski i historie tych, 
którzy po nich chodzili.

Drogi w Puszczy
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Ryty

Zawsze tu były. Drogi zwierząt. Są wśród nich tropiny i tro-
pinki – ścieżki większych ssaków. Bywają na tyle wyraźne, że 
niektórzy po nich błądzą. Inne, jak szlaki migrujących ptaków, 
są ulotne i niedostrzegalne. Są też takie gatunki, które choć 
niepozorne, po swoim przejściu zostawiają wyjątkowo trwałe 
i intrygujące ślady. Natkniemy się na nie wielokrotnie. Rzeź-
bienia na pniach drzew. Inne niż bartnickie ciosna czy ślady po 
żywicowaniu, ale sprawiają wrażenie, jakby zostawił je człowiek. 
Widać powtarzalne wzory, niektóre zaskakująco geometryczne. 
Linie proste i równoległe jak od linijki, ale i takie, które wiją się 
i supłają. Wśród nich znajome kształty jak ten przypominający 
lecącego ptaka z rysunku dziecka. Kuszą też, żeby wodzić po nich 
palcem. Jak po mapie. Po ciągach nieistniejących rzek i górskich 
grani z długimi opadającymi grzędami. Czy jak po sieci ścieżek, 
bo tym w rzeczywistości są. 

Korniki drukarze i drukarzczyki, cetyńce, rytowniki, 
wygryzonie, drwalniki, drzewożerki, zakorki. Zaledwie fragment 
nieodzownego przyrodniczego bogactwa puszczy. Korytarze, któ-
re tworzą, są jak drzeworyty. Każdy gatunek ma swój charaktery-
styczny styl. W literaturze fachowej te ryte labirynty to chodniki. 
Podobne do innych, które w znacznie większej skali znajdziemy 
w puszczy. 

Księżyc

Spojrzenie na powierzchnię Puszczy, zobrazowaną z wykorzy-
staniem technik laserowego skanowania (LiDAR), robi ogromne 
wrażenie. Jest ogołocona z drzew. Szara i chropowata. Przypo-
mina raczej zdjęcie powierzchni Enceladusa, księżyca Saturna, 
wykonane przez sondę Cassini. Kurhany i kopce po dawnych 
potażarniach (miejscach wyrobu potażu, których pozostałości na 
terenie puszczy na pierwszy rzut oka mogą przypominać dawne 
cmentarzyska) wyglądają jak kratery. Jest też coś, co w geolo-
gii planetarnej można by nazwać rowami czy bruzdami. Ciągi 
prostych i krętych wgłębień biegnących przez całą puszczę. 
Nieliczne z nich to koryta Łutowni czy Narewki. Większość to 
ścieżki, tryby, trakty i drogi. Również jak nurt rzek, choć płycej, 
przemieszczając się, żłobimy powierzchnię ziemi. 

Odcisk

Niewiele trzeba, żeby zostawić taki ślad. Wystarczy, że chodzimy. 
Stawiając krok za krokiem, w tę i z powrotem, powoli ugniatamy 
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ziemię (a także wszystko, co na niej rośnie). Gleba zaczyna ule-
gać erozji, rośliny ustępują, powstaje lekkie wgłębienie, wąski 
pas zbitej, słabo przepuszczalnej ziemi. Jak przedept na trawni-
ku. Im częściej uczęszczany, tym szerszy, trwalszy i wyraźniejszy. 
Efekt będzie jeszcze silniejszy, jeżeli zamiast ścieżki między 
drzewami poprowadzimy drogę, która las przecina. Czy może 
raczej – wycina. 

To już nie tylko rysa w leśnym podłożu, ale także w jego 
sklepieniu. Odpowiednio szerokie drogi tworzą korytarze, które 
las przepoławiają, krzyżując się, ćwiartują puszczę. Coś, co przy-
wykliśmy traktować jako oczywisty łącznik między punktami 
na trasie, w rzeczywistości także dzieli. 

Galerie korników podziwiać można, aż pień doszczętnie 
nie spróchnieje. Długo, jak na ślady krótkiej obecności niewiel-
kiego chrząszcza. Drogi, które rzeźbią ludzie, mogą trwać setki 
lat. Dla naukowców badających historię relacji człowieka ze 
środowiskiem to jeden z najtrwalszych śladów naszej obecności 
w krajobrazie. To także cały szereg zmian i oddziaływań, któ-
rych nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka. Rysa w powierzchni 
ziemi to jedynie początek. Nasza presja jest znacznie silniejsza 
niż nacisk stóp czy opon i sięga dalej niż szerokość drogi. Nie 
tylko znaczymy, ale i przekształcamy krajobraz. Wygodna trasa 
dla nas to także dogodny szlak, którym w głąb puszczy wnikają 
zupełnie nowe gatunki (choćby przyniesione na naszych bu-
tach). Z kolei dla ekosystemu wytyczanie nowych dróg i rozbu-
dowa tych już istniejących może oznaczać realne zagrożenie, 
związane z całym spektrum aktywności człowieka. Kiedyś 
źródłem tego zagrożenia było na przykład bydło, prowadzone na 
wypas, które podgryzało leśny podszyt. Dziś jest to między inny-
mi ruch samochodowy. Widząc na trybach ślady po ciężkich le-
śnych maszynach, trudno w to uwierzyć, ale także turysta, który 
przyjechał podziwiać piękno przyrody, nie jest dla niej obojętny. 
Negatywne skutki rosnącego ruchu turystycznego (tzw. presja 
turystyczna) w cennych przyrodniczo obszarach obserwowa-
ne są na całym świecie. Historia tutejszych dróg nierozłącznie 
związana jest więc także z jej przemianami.

Królewskie trakty

Najstarszych dróg prowadzących przez Puszczę Białowieską mo-
żemy się tylko domyślać. Człowiek chodził tu od dawna, ale jego 
obecność nie była na tyle silna ani nieprzerwana, żeby te ścieżki 
się utrwaliły. Początki wielu widocznych do dzisiaj traktów są 
trudne do ustalenia. Historia mniejszych i lokalnych dróg rzad-
ko ze szczegółami trafia do źródeł historycznych. Nie wszystkie 
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uwzględniano na i tak nielicznych znanych nam mapach. Nieco 
łatwiej rekonstruować przeszłość dróg ważniejszych. A takimi 
bez wątpienia były te, po których przemieszczały się orszaki 
królewskie. 

Jadąc wygodną, asfaltową szosą z Hajnówki do Białowie-
ży, możemy sobie wyobrazić gorączkowe prace przy usuwaniu 
zalegających pni, gałęzi i wystających korzeni, torowanie prze-
jazdu przez bagna i grzęzawiska. Nieśmiałe próby odzyskania 
przez puszczę dawno wytyczonego pasa drogi (na granicy straży 
Hajnowskiej i Leśniańskiej) latem 1784 roku pokrzyżowała 
wizyta Stanisława Augusta Poniatowskiego, który planował 
w Białowieży przerwę na polowanie podczas swojej podróży 
na sejm grodzieński. Monarsze należało zapewnić komforto-
wą podróż. Droga była „na nowo rżnięta”. Relacja z przejazdu 
została w szczegółach spisana. Król również otrzymał wykona-
ny przez Michała Polchowskiego atlas kartograficzny, a w nim 
parę plansz puszczy. Ta Głucha, ciemna i gęsto zarosła została 
przedstawiona w dużym uproszczeniu za pomocą kilku drzew. 
Wyraźne są za to drogi. Oprócz tej świeżo oczyszczonej, która 
podążała wówczas w stronę Szereszewa, widoczna jest również 
inna, znacznie starsza – Narewkowska. Od dawna prowadziła 
do Narewki, a dalej przez Krynki aż do Grodna. Jedna z hipotez 
zakłada, że w jej pobliżu zlokalizowany był królewski dwór 
z czasów Jagiellonów. Do tej pory w jej okolicy odnaleziono sze-
reg innych pozostałości z wielu minionych epok (np. w takich 
miejscach jak Stara Białowieża czy Zamczysko). 

Odcinek obecnej drogi krajowej 689, biegnący do przej-
ścia granicznego Białowieża-Piererow, pozostaje kręgosłupem 
puszczańskiej sieci dróg. Dopuszczenie ruchu samochodowego, 
a także prace modernizacyjne sprawiają, że rośnie i znaczenie 
Drogi Narewkowskiej.

Są jednak drogi z czasów królewskich, które spotkał 
odmienny los. 

Ślepe drogi

Z centrum Białowieży to jakieś sześć kilometrów. W zasadzie 
droga donikąd. Można pójść zobaczyć pas ziemi niczyjej i dać 
się wylegitymować straży granicznej. Obecna granica między 
Polską a Białorusią ucięła tę drogę i jak tama sprawiła, że ta 
wysycha. Na kolejnych mapach jest rysowana coraz cieńszą 
kreską. Droga Kamienicka. Prawdopodobnie jedna z najstar-
szych znanych nam dróg przecinających Puszczę. Do Białowieży 
biegła od Kamieńca Litewskiego. Przypuszcza się, że tę dro-
gę wybrał Władysław Jagiełło, udając się na łowy do puszczy 
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w 1409 roku. Opisanie tego polowania w kronice Długosza to 
także pierwsze znane nam wspomnienie Białowieży. 

Podobną ślepą uliczką jest Droga Browska. Od Biało-
wieży biegnąca samą krawędzią rezerwatu ścisłego Białowie-
skiego Parku Narodowego, mijając leśniczówkę Dziedzinka 
(tę, w której mieszkała Simona Kossak), aż do granicy pań-
stwa. Nie jest tak, że droga się tam urywa. Po prostu lepiej 
w tym miejscu zawrócić. Niegdyś biegła do Rudni, skąd dalej 
można było obrać kierunek na Wilno bądź Grodno. Tą drogą 
do Puszczy mógł zmierzać Jagiełło zimą 1426 roku czy Zyg-
munt August w 1546 roku.

Są jeszcze pozostałości Drogi Sinickiej. Stanowiła część 
traktu biegnącego niegdyś do Kleszczel, a dalej do Drohiczy-
na. Dziś urywa się pośród puszczańskich rezerwatów, przed 
obecną rzeką Leśną Prawą.

Umiejscowienie Puszczy przy szlaku między Wilnem 
a Krakowem mogło sprawić, że kolejni polscy królowie wizy-
towali ją częściej, niż wskazują na to bezpośrednie źródła. Los 
dróg, po których zmierzali, dobrze scharakteryzował Seweryn 
Wysłouch: Gdy z jakichkolwiek powodów zamiera ruch na danej 
arterii komunikacyjnej „wielki gościniec”, nieraz o ogólnokrajowem 
lub nawet międzynarodowem znaczeniu, schodzi do kategorji dróg 
drugorzędnych, o znaczeniu lokalnem. W niepamięć idzie jego daw-
na świetność i znaczenie.

Można uznać, że taki proces zamierania traktów jest 
korzystny, szczególnie dla tak cennego środowiska. Niestety, 
część dawnych duktów straciła na znaczeniu nie tylko przez 
postawienie granicy, ale przez prosty fakt wytyczenia dróg 
zupełnie nowych.

Drogi dla cara

Jeżeli dysponujemy mapą puszczy w gorszej skali, to łatwo się 
pogubić. Nie wiadomo, czy patrzymy akurat na siatkę karto-
graficzną, czy na drogę. Przez Puszczę biegnie cały ich szereg, 
szerokich jak dąb i prostych jak masztowa sosna. Ma to swoje 
plusy, można przejść nocą z Hajnówki do Bud ze zgaszoną 
latarką. Kilka kilometrów środkiem lasu, bez potknięcia. Za 
dnia wygląda to nieco gorzej. Nie tego można się spodziewać 
po wizycie w puszczy, TEJ Puszczy. Na pewno nie byłaby to 
komfortowa droga dla partyzantów czy powstańców, jest się 
na niej widocznym z daleka.

Puszczę dzielono, odkąd na dobre weszła pod nadzór 
królewskiej czy państwowej administracji. Na kwatery, na 
straże. Wydzielano obszary do gospodarowania i do ochrony. 



14 Drogi w Puszczy

Trudność przemieszczania się przez puszczę poza wytyczonym 
szlakiem to doświadczenie uniwersalne, powraca w kolejnych 
wspomnieniach na przestrzeni wieków. Żeby je zobrazować, 
nie trzeba sięgać daleko. W 1893 roku Jakub Szretter, pełniący 
niegdyś funkcję puszczańskiego strażnika, a także weteran po-
wstania listopadowego, spisał przebieg tego zrywu na terenie 
Puszczy Białowieskiej. Zawarł w swej relacji również przyrod-
niczy apendyks, którego częścią jest poradnik na wypadek Jeśli 
kto będzie jeszcze toczył wojnę partyzancką w Puszczy Biało-
wieskiej. To krótka charakterystyka puszczańskich obszarów. 
Autor sądził, że ich znajomość ułatwi poruszanie się przez 
tutejsze knieje każdemu, kto z oczywistych powodów musi 
unikać oficjalnych traktów. 

Dowiadujemy się między innymi, że BORY bywają na-
wet tak gęste, iż człowiek przez one z trudnością przechodzi, choć 
jednocześnie po borze zawsze się chodzi suchą nogą; OSTĘPY 
również gęste, dla żubra odpowiednie schronienie, ale i forteca 
dla powstańców; BAGNA, których powierzchnia po niektórych 
miejscach jest tak niedostępna, iż przechodzić przez oną jest nie-
bezpiecznie; OLOS miejsce trudne do splądrowania, są bowiem 
napełnione łomami, wywrotami, gałęziami i zawałami; ŁOZY, 
której karcze bywają tak gęste, iż pies zaledwo one przebyć może; 
na szczęście jest też HRUD, najprzyjemniejsza część lasu. Zu-
pełnie mimochodem Szretter nadmienia, żeby nie traktować 
tutejszych wsi, pól, łąk czy dworów jako części Puszczy. Są to 
części odrębne. Są nimi także tra kty przechodzące przez puszczę.

Prowadzono tryby, przecinki i przesieki. Do tej pory nie odbywa-
ło się to jednak na taką skalę jak za carskiej administracji. Przez 
pięć lat, począwszy od 1843 roku, zaczęto wyrębywać nowe linie 
podziałowe. Co wiorstę (ok. 1066 metrów) w kierunku wschód – 
zachód lub co dwie w kierunku północ–południe. Ostatecznie li-
nie szerokie były na trzy sążnie (6,4 metra). W 1883 roku uzupeł-
niono podział wschód–zachód o brakującą do równego kwadratu 
wiorstę. W ten sposób powstało niemal tysiąc leśnych oddziałów 
(w dwudziestoleciu międzywojennym oddziały te podzielono 



15

dodatkowo na ćwiartki, których część została przecięta tak 
zwanymi wizurkami. 

To między innymi wówczas powstałe przecinki po-
służyły jako podstawa do poprowadzenia nowych dróg 
myśliwskich dla carskich polowań. Powstała w ten sposób sieć 
prawie siedmiuset pięćdziesięciu kilometrów dróg oczyszczo-
nych z korzeni i obsianych trawą. Jakby tego było mało, wyty-
czono wtedy również pięćset kilometrów dróżek do polowania 
z podjazdu. Czyszczono je z korzeni i sęków, żeby nie było słychać 
stukotu kół, a gałęzie drzew podcinano, aby myśliwy mógł wstawać 
w powozie, nie ryzykując skaleczenia głowy. Po tak wytyczonych 
nowych drogach w puszczy car mógł jeździć samochodem 
nawet sto kilometrów na godzinę, co – jak się dowiadujemy 
z relacji Mitrofana Stepanowicza Golenko (ostatni carski 
zarządca Puszczy Białowieskiej) – bardzo lubił. 

Nowe ślady 

Inni byli tu przed nami. Ślad GPS-a na ekranie telefonu nie 
kłamie, jest dokładny i wyraźny. Trop na miarę XXI wieku. 
Ścieżka na ziemi jeszcze nie powstała, a może właśnie blak-
nie, zacierana przez puszczę. Mimo wszystko odcina się. To 
wygląda trochę jak zakłócenie obrazu, pas zieleni, który rośnie 
niżej i jakby gorzej. Inne takie „tropy” biegną już po bardziej 
oczywistych trasach. 

Choć sam ruch turystyczny zaczął się już nieco wcze-
śniej, utworzenie Parku Narodowego można uznać za symbo-
liczny początek nowego, ciągle trwającego rozdziału pusz-
czańskich dróg. Coraz to nowe sieci szlaków turystycznych 
(pieszych, rowerowych itd.) biegną często po dawno wytyczo-
nych drogach, na nowo je ożywiając.

Między 1925 a 1939 rokiem do Białowieży przyjechało 
około 259 tysięcy turystów. To tylko nieco więcej niż sprzeda-
nych biletów do Białowieskiego Parku Narodowego w samym 
tylko roku 2017 (250 tysięcy biletów). Puszczańskie drogi nigdy 
wcześniej nie były tak intensywnie używane.

Jerzy Parfianowicz



16

Puszczy Białowieskiej właściwie 
powinno już nie być. Ale jakieś pół 
tysiąclecia temu zaczęła się wielka 
historia jej ochrony. Jednak droga 
do powstania Białowieskiego Parku 
Narodowego była długa i kręta. 

Ochronić Puszczę
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Aby się tej puszczy żadna szkoda tak w zwierzu jak i w drzewie 
bartnem i inszem drzewie wszelakiem nie działa – to zdanie z usta-
nowionej w 1567 roku ustawy króla Zygmunta Augusta można 
by uznać za początki ochrony Puszczy Białowieskiej. Można by, 
gdyby nie fakt, że w tamtych czasach pojęcie „ochrona” oznaczało 
coś zupełnie innego niż dziś, a nawet niż w początkach drugiej 
dekady XX wieku, kiedy Puszcza doczekała się powstania na jej 
terenie parku narodowego, pierwszego takiego w całej Polsce. 

Król pilnuje swojej własności

Były jednak pewne podobieństwa. Współczesna ochrona przyro-
dy dąży między innymi do zapewnienia zagrożonym gatunkom 
dostatecznie dużych terenów – tzw. płatów środowiska – chro-
nionych przed presją człowieka. Podobne podejście, choć mające 
nieco inny cel, przyświecało tym, którzy już w XV wieku wpro-
wadzali pierwsze zasady ochrony dzikiej zwierzyny w puszczach 
królewskich Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podstawową 
praktyką była wówczas ochrona „ostępów zwierzynnych” (zwa-
nych także „ostępami gończymi”) i „przechodów zwierzynnych”. 
Ochrona miała początkowo cel utylitarny – zachowanie tych 
gatunków dla użytkowania łowieckiego, później także cel presti-
żowy – zachowanie ich „ad famom Regni” – „dla sławy Królestwa” 
– można przeczytać w publikacji Ochrona i łowy poświęconej 
historii Puszczy. Taki „ostęp” miał zwykle od dziesięciu do około 
stu kilometrów kwadratowych i na jego terenie zakazane były 
m.in.: wyrąb lasu, koszenie łąk, zakładanie barci, wydeptywanie 
dróg. To paradoks, że dzisiejszy Park Narodowy chroniący wielkie 
puszczańskie ssaki jest pośrednio dziedzictwem królewskich 
zapisów służących temu, by na owe ssaki można było w komfor-
towych warunkach polować. 

W systemie ochrony Puszczy specjalną funkcję pełnili tak 
zwani osocznicy. Byli to chłopi, których zadaniem było doglą-
danie Puszczy (m.in. bronienie jej przed kłusownikami) i przy-
gotowania do królewskich polowań oraz udział w nich. Ustawa 
królewska z 1639 roku, która omawia „powinności osoczników 
białowieskich”, mówi o 277 osobach pełniących taką funkcję. 
Istniały tak zwane „wsie osockie”, które tworzyły wokół Puszczy 
swego rodzaju pas terytorialnej ochrony. 

Jak cenne były te tereny dla łowiectwa? Wystarczy wspo-
mnieć, że w 1409 roku król Władysław Jagiełło właśnie w Puszczy 
zgromadził zapasy dziczyzny dla swojej armii, która rok później 
pokonała Krzyżaków pod Grunwaldem. Od 1598 roku Puszcza 
została wydzielona jako dobra osobiste króla (już za Zygmunta 
III Wazy). Zdaniem historyków, to właśnie ta decyzja ocaliła ją 
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przed zagładą. Dowodem na to mają być losy sąsiednich, podob-
nych puszcz Kamienieckiej i Bielskiej, które zniknęły pod naporem 
cywilizacji. Jedynym okresem, w którym ochrona Puszczy zachwia-
ła się, a chęć zysku z eksploatacji okazała się ważniejsza, był okres 
panowania Jana III Sobieskiego. Poza tym jednak kolejni władcy 
dbali o „konserwacją puszcz, ostępów i zwierza”. Służby co roku 
przeprowadzały zimowe liczenie żubrów. W połowie XVIII wieku 
było ich tutaj około ośmiuset (dziś ponad sześćset pięćdziesiąt).

Stanisław August z kilkoma osobami ze swojego dworu zdecydo-
wał się przejść w głąb zagrody, do mniejszej altanki. Ubezpieczany był 
przez kilku strzelców i oszczepników. Obławę skierowano na małą altanę. 
Wkrótce z lasu wyłoniły się dwa żubry. Król pierwszego z nich zranił, 
drugiego położył. Zraniony żubr oddalił się w kierunku dużej altany, 
gdzie został zastrzelony przez pozostałych w niej uczestników łowów. 
Zanim polowanie się zakończyło, strzelcy dołożyli do pokotu jeszcze jed-
nego przedstawiciela animalia superiora – zwierzyny królewskiej – łosia. 
I tak z tym troistym plonem – raportował sekretarz – powróciliśmy do 
Białej Wieży o godzinie siódmej. 

Tak autorzy książki Ochrona i łowy opisują jedno z licznych – 
choć wówczas już rzadszych niż dwa wieki wcześniej – królew-
skich polowań, które odbył tu Stanisław August Poniatowski na 
przełomie sierpnia i września 1784 roku. Wówczas Puszcza Biało-
wieska była już jedynym w całej Rzeczpospolitej miejscem, w któ-
rym można było spotkać żubry. Nadal pilnowano, by jako królew-
skie dobra nie była eksploatowana jak typowy las gospodarczy. 

Bałagan pod zaborami
 

Wszystko zachwiało się wraz z nastaniem zaborów. Nowi właści-
ciele tego terenu nie mieli świadomości, jak unikatowy przyrodni-
czo obszar wszedł w ich posiadanie ani jak działa skomplikowany 
system jego ochrony. Pierwsze trzy lata gospodarki rosyjskiej zadały 
Puszczy Białowieskiej krzywdę większą niż poprzednie trzy stulecia 
gospodarki polskiej – pisał o tym okresie historyk Otton Hedemann. 
O szczegółach możemy przeczytać we współczesnej monografii 
Ochrona i łowy: 

Nie miał kto pilnować lasów. Nikt nie sprzątał siana z pusz-
czańskich łąk i nie ustawiał go na zimę w stogi dla żubrów. Nikt nie był 
w stanie opanować szalejącego kłusownictwa. Nigdy przedtem populacja 
żubrów nie była tak mało liczebna – pozostało około 200 zwierząt. Co 
gorsza, w 1797 roku z Petersburga przyszedł nakaz wybicia wszystkich 
łosi zamieszkujących Puszczę – car Paweł I Holstein-Gottorp-Romanow 
chciał ubrać armię w spodnie z ich skóry.

Od Puszczy oderwano wsie osockie, a osoczników zamie-
niono w zwykłych chłopów pańszczyźnianych i przyłączono do 
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okolicznych folwarków. Zbliżającej się tragedii Puszczy próbowali 
przeciwdziałać Polacy. W 1796 roku naczelnik Jan Szczepanow-
ski sporządził „Plan urządzenia puszcz ekonomii brzeskiej”. Pisał 
w nim, że obfitość, jaką ma puszcza Białowieska w różnym gatunku 
zwierza, a mianowicie rzadki rodzaj żubrów, potrzebuje koniecznej do 
trwałego jego utrzymania wewnętrznej spokojności. W 1797 roku leśni-
czy Krzysztof Engelhardt wysłał do Moskwy raport, w którym ape-
lował o przywrócenie systemu ochrony. Udało się po kilku latach – 
car Aleksander I w 1803 roku wydał dekret, którym na ponad sto lat 
przywrócił wyjątkowy status puszczy.  

Szczególna ochrona 
 

Między innymi dzięki działaniom Szczepanowskiego i Engelhardta 
w XIX wieku botanicy mogli się zastanawiać nad tym, jak to się 
stało, że na tym terenie przetrwały żubry i prowadzić badania nad 
wyjątkowością tutejszej przyrody. Wiek XIX, oprócz rozwoju nauk 
przyrodniczych, przyniósł też nową ideę: tworzenia parków naro-
dowych. Pierwszy taką formą ochrony został objęty Park Narodowy 
Yellowstone w Stanach Zjednoczonych (1872 rok). Ideę podchwy-
cili Brytyjczycy, którzy zaczęli tworzyć parki narodowe w dalekich 
koloniach – m.in. Australii czy Nowej Zelandii. W Europie jednym 
z najważniejszych propagatorów tej idei na Starym Kontynencie był 
botanik Hugo Conwentz, niemiecki gdańszczanin. W 1906 roku zo-
stał oficjalnie mianowany na urząd konserwatora przyrody w Pru-
sach. Dziesięć lat później Conwentz odwiedził Puszczę Białowieską. 
Był to chyba najczarniejszy okres w jej historii. Rok wcześniej na 
teren Puszczy wkroczyły wojska niemieckie i rozpoczęły jej rabun-
kową eksploatację. Gdy wchodziły na jej teren, populacja żubrów 
w Puszczy liczyła 785 sztuk. Dwa lata później – już tylko 121.

Odwiedziny Hugo Conwentza nie doprowadziły do ocalenia 
żubrów. Ale to właśnie jego działania są uznawane za początki tego, 
co dziś nazywa się Białowieskim Parkiem Narodowym. Udało się 
mu przekonać dowódców niemieckiej armii, żeby oszczędzili część 
puszczy. W 1918 roku na skutek działań Conwentza wyłączono 
z użytkowania teren około trzydziestu kilometrów kwadratowych, 
który na mapie oznaczono jako naturschutzpark, czyli pierwszy 
swego rodzaju rezerwat. To kolejny paradoks w historii puszczy: tak 
jak polskim królom, którzy chcieli mieć luksus polowania na żubry 
w tych dzikich ostępach, zawdzięczamy ochronę terenów puszczy 
przez kilka stuleci, tak Niemcom, którzy przez trzy i pół roku wy-
cięli pięć milionów metrów sześciennych puszczańskiego drewna, 
możemy dziś podziękować za rozpoczęcie na jej terenie poważnej 
ochrony przyrody.

Na początku 1919 roku do puszczy przybyła komisja wysłana 
przez polskie władze. Jej celem było odnalezienie i zorganizowanie 
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ochrony żubrów. 19 kwietnia 1919 roku komisja odnalazła ciało 
świeżo zabitego żubra – jak się okazało, ostatniego żyjącego na 
wolności przedstawiciela tych wielkich ssaków w puszczy. Ko-
misji przewodniczył polski botanik profesor Władysław Szafer. 
To właśnie on zaczął naciskać na powołanie na terenie puszczy 
rezerwatu oraz na rozpoczęcie starań o sprowadzenie tu z powro-
tem żubrów. Pierwszy cel udało się zrealizować w 1921 roku, choć 
jeszcze nie w formie parku narodowego (ten formalnie powstał 
w 1932 roku). Drugi w 1929 roku, kiedy do Puszczy przywieziono 
parę nowego pokolenia białowieskich żubrów: Bisertę i Biscaya. 
Był to początek udanej restytucji żubra w puszczy białowieskiej. 
Mimo że Biserta została zastrzelona w 1943 roku przez same-
go Hermanna Göringa, wojna nie przerwała procesu restytucji 
i ochrony przyrody w puszczy. Po zakończeniu wojny w Polsce 
żyły czterdzieści cztery żubry, z czego siedemnaście sztuk w re-
zerwacie hodowlanym. 

Dzisiejsza siedziba Białowieskiego Parku Narodowego 
mieści się w dawnym kompleksie pałacowym, który polecił tu 
zbudować car Aleksander III pod koniec XIX wieku. Choć sam 
pałac rozebrano w latach 60. XX wieku, to przetrwało wiele jego 
zabudowań. Można uznać to za symbol tej historii – teren, który 
chronimy dziś ze względu na jego pierwotny charakter, w rzeczy-
wistości był areną realizowania ambicji władców, walk mocarstw 
i ich polityki. Dopiero od stu lat to, co na tym terenie zwyciężyło, 
jest czystą ideą ochrony przyrody. Choć, jak dobrze wiemy z naj-
nowszej historii, i to nie musi wcale trwać wiecznie. 

Jan Mencwel
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Część zwolenników wycinki 
twierdzi, że cała Puszcza została 
zasadzona przez człowieka. 
A skoro człowiek sadził, wolno 
mu ją ciąć. Tymczasem naukowcy 
badający przeszłość lasu są 
zgodni. Puszcza to las naturalny.

Zanim wyrosło
pierwsze drzewo
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Naturalność

Praca palinologa jest mrówcza i zazwyczaj interesuje głównie 
specjalistów. No chyba że tak jak w 2017 roku wybuchnie ogólno-
krajowy spór o Puszczę Białowieską, sprowokowany trzykrotnym 
zwiększeniem limitu wyrębu drzew. Nagle historia lasu traci swoją 
neutralność.

– Obecnie Puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich, jest dziedzic-
twem kulturowym miejscowej ludności, a także świadectwem dzia-
łania polskiej szkoły leśnictwa – mówił w szczytowym momencie 
sporu ówczesny minister środowiska Jan Szyszko. W wyprodukowa-
nym w 2017 roku filmie Puszcza konfliktu dyrektor generalny Lasów 
Państwowych, Konrad Tomaszewski, wtóruje ministrowi: – Praktycz-
nie cały drzewostan został [w Puszczy] wymieniony w następstwie 
działalności ludzkiej, w następstwie gospodarki leśnej.

Palinolodzy z Gdańska, a z nimi duża część badaczy Puszczy, 
mówią, że ta wyrosła sama i choć ludzie korzystali z niej od dawna, 
las odnawiał się samorzutnie. Dlatego może być nazwany natural-
nym. Administracja lasów twierdzi natomiast, że Puszcza co naj-
wyżej ma cechy „zbliżone do naturalnych”, na pewno jednak lasem 
naturalnym nie jest.

W innym czasie można by uznać, że spór ma charakter 
akademicki. Jednak w 2017 roku, kiedy harwestery cięły drzewa 
w Białowieży, pytanie o naturalność Puszczy było przedstawiane 
jako rozstrzygające. Naturalna – więc ciąć nie można, bo sama sobie 
poradzi, tak jak zawsze radziła. Nienaturalna – więc ciąć trzeba, bo 
już od dawna kształtują ją ludzkie ręce i nie ma powodu, by dziś 
było inaczej.

Piętnaście tysięcy lat w próbówce

W jednej próbce torfu pod mikroskopem można zliczyć tysiące 
ziarenek pyłku. Trzeba je wszystkie starannie obejrzeć i wyłapać 
różnice. Rzeźba ścian zewnętrznych, obecne w nich otwory i bruzdy, 
ich ilość, wielkość i kształt – wszystko to pozwala określić, z jakiej 
rośliny pochodzi dany pyłek. Nawet jeśli spadł z niej trzynaście 
tysięcy lat temu. W dobrych warunkach zliczenie ziaren z jed-
nej próbki trwa dzień, choć bywa, że zajmuje to nawet kilka dni. 
A próbek – jeśli dopisało nam szczęście – mamy pięćset. Kilkuoso-
bowy zespół potrzebuje co najmniej roku, żeby uporać się z takim 
materiałem badawczym. W efekcie jednak można będzie opisać całą 
historię lasu. Udało się to zespołowi palinologów z Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Zanim próbki do analizy pyłkowej trafią pod mikroskop 
Marceliny Zimny z zespołu z UG, trzeba je wyciągnąć z ziemi. 
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Ściślej – z torfowiska lub dna jeziora, gdzie w beztlenowych wa-
runkach bezpiecznie przechowują się przez tysiące lat. Naukowcy 
potrzebują tzw. „profilu”, czyli fragmentu ziemi obejmującego ko-
lejne warstwy osadu. Do pobierania profili wykorzystują świdry, 
które wkręcają w ziemię metalową puszkę o długości pięćdziesię-
ciu i średnicy do dziesięciu centymetrów. W ten sposób można 
pobrać próbkę z dowolnej głębokości.

Po pobraniu profil jest transportowany do laborato-
rium. – Tam zabezpiecza się go, dzieli na odcinki długości jednego 
centymetra i przystępuje do liczenia ziaren poszczególnych roślin. 
Następnie poszczególne głębokości osadów datuje przy użyciu 
metody radiowęglowej i ołowiowej – mówi dr Zimny. Odsetek zia-
ren poszczególnych roślin w próbce pozwala wnioskować o tym, 
jak rozpowszechnione były one na danym obszarze.

– Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego udało nam 
się pobrać maksymalnie metr dziesięć osadu torfowego. Ze wzglę-
du na zmiany hydrologiczne związane z ocieplaniem klimatu nie 
mamy tych materiałów więcej. Dlatego też dla Parku mamy zre-
konstruowane dwa tysiące lat. Tymczasem na torfowisku Czerlon, 
leżącym na południe od drogi Hajnówka–Białowieża, udało nam 
się pozyskać profil o długości pięciuset trzydziestu centyme-
trów – opowiada dr Marcelina Zimny.

Analiza tego profilu dała możliwość prześledzenia historii 
Puszczy na przestrzeni ostatnich piętnastu tysięcy lat. Naukow-
com udało się zobaczyć sam początek istnienia lasu, który pojawił 
się tu po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia.

Z analizy gdańskiego zespołu można dowiedzieć się, że 
przez pierwsze tysiąclecia las, który dzisiaj nazywamy Puszczą 
Białowieską, nie był nadzwyczaj gęsty. Dominowały go początko-
wo brzozy, później sosny, którym towarzyszyły też wierzby i osiki. 
Diagramy pyłkowe pozwalające śledzić wahania występowania 
poszczególnych gatunków pokazują między innymi, że początek 
ekspansji świerka miał miejsce około półtora tysiąca lat temu.

Dr Zimny podkreśla: – Odkąd na tym obszarze pojawił się 
człowiek, Puszcza Białowieska nie była nigdy obszarem całkowi-
cie wyludnionym, ale aktywność człowieka była w niej niewielka. 
Widzimy zaburzenia wynikające z wykorzystywania lasu w celu 
produkcji metalurgicznej, z pozyskiwania węgla drzewnego, rudy 
darniowej, ale nie z osadnictwa na szeroką skalę. Jego nasilenie 
nastąpiło dopiero około XVI wieku, co miało związek z rozwojem 
osad wokół Puszczy – mieszkały w nich osoby trudniące się pozy-
skiwaniem surowców z lasu.

O obecności człowieka w badaniach palinologicznych 
świadczą między innymi ziarna pyłku babki lancetowatej i mi-
krowęgielki. Pierwszy jest śladem wypasu bydła, drugi – oprócz 
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naturalnych pożarów – może być pozostałością wypalania węgla 
drzewnego, wyrabiania potażu i pozyskiwania rudy żelaza. Pyłek 
zbóż pojawia się w profilach z Puszczy stosunkowo rzadko.

Z badań gdańskiego zespołu płynie więc mocny wniosek. 
– Nie tylko rezerwat ścisły, ale także torfowisko Czerlon, z któ-
rego pochodzi nasza największa zdobycz, nie zostały zasadzone. 
Mimo długotrwałej obecności człowieka w Puszczy możliwe było 
zachowanie ciągłości siedlisk leśnych i sprawne procesy regene-
racji drzewostanu – dr Marcelina Zimny nie ma tu najmniejszych 
wątpliwości.

Niezaorane

Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
bada Puszczę od dwudziestu lat. Polityczna zawierucha wokół 
Puszczy nie pozostała bez wpływu na jego pracę. – Zacząłem 
ważyć słowa. Za interpretację ustaleń archeologicznych wzięli się 
ludzie, którzy nie mają o naszej pracy pojęcia. To nas powstrzy-
muje od cieszenia się z naszych odkryć. Kiedy coś znajdziemy, 
chcielibyśmy się tym pochwalić, opisać, żeby trafiło do obiegu 
naukowego. Ale może to też przeczytać ktoś inny i stwierdzić: 
archeolodzy znaleźli skorupy? To znaczy, że Puszcza została 
zasadzona! – mówi.

Ostrożność Krasnodębskiego znajduje wyraz w jego ulu-
bionej obecnie metaforze: – To, co wiemy o Puszczy, to wierzcho-
łek góry lodowej.

Wykopaliska w znacznej mierze zatrzymały się tutaj w la-
tach 70. XX wieku na pracach profesor Ireny Górskiej. Reaktywo-
wali je na przełomie wieków archeolodzy z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN. Jednak dopiero w ostatnich latach pojawiły 
się większe fundusze, które umożliwiły prowadzenie badań na 
szerszą skalę. Stan wykopalisk na koniec 2018 roku to trzysta 
pięćdziesiąt stanowisk archeologicznych.

– Ale to znowu trzeba wyjaśnić. Stanowisko to mogą być 
ślady osad, cmentarzyska, ale też pojedynczy kurhan, upuszczona 
w lesie krzemienna siekierka albo skorupa garnka. Wszystkie te 
znaleziska trzeba umieścić na skali czasu o długości pięciu tysię-
cy lat. Wtedy zrozumiemy, że są długie okresy dziejów Puszczy, 
z których nie mamy nawet pojedynczych śladów działalności 
ludzkiej – podkreśla Krasnodębski.

To, co odróżnia ten teren od obszarów niezalesionych to 
fakt, że znaleziska w Puszczy są znakomicie zachowane. – W in-
nych miejscach Polski od XV wieku wszystko jest już rozory-
wane i stanowiska archeologiczne są w o wiele gorszym stanie. 
A kopanie w Puszczy to frajda, odkrywamy ślady, które gdzie 
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indziej zostały już dawno zniszczone – mówi i dodaje, że to 
także istotna przesłanka świadcząca o ciągłości zalesienia 
tego terenu: – Gdyby tu w ciągu ostatniego tysiąca lat były 
pola, nie dałoby się znaleźć tak dobrze zachowanych obiektów 
archeologicznych – zarówno osad, jak i kurhanów sprzed setek 
i tysięcy lat. To nie był atrakcyjny teren dla rolnictwa. Znaczna 
jego część jest podmokła, zaś na pozostałym przeważają słabej 
jakości gleby. Do tego dochodzą trudności związane z wykar-
czowaniem drzew i późniejszym zatrzymywaniem granicy 
lasu – zaznacza.

Krasnodębski skłania się do tezy, że przez wieki ludzie 
prowadzili umiarkowaną eksploatację lasu i jego surow-
ców: – Las wyżywi i ochroni. Nie ma potrzeby uprawy. Budulec 
i jedzenie można tu pozyskać przez cały rok. Naszym zdaniem 
Puszczę zamieszkiwały małe, samowystarczalne grupy lu-
dzi, wykorzystujące niewielkie śródleśne polany. Oczywiście 
w różnych epokach ten obraz mógł się zmieniać. Możemy sobie 
wyobrazić, że po XVI wieku osada wyglądała jak chata Kiemli-
czów w Potopie – samotna chałupa stojąca pośród drzew, przed 
nią stos drewna, gdzie wypala się węgiel drzewny.

Z lotu ptaka

Zdjęcie przedstawia szarą płaszczyznę o niejednorodnej struk-
turze. Skala w lewym dolnym rogu i znacznik wskazujący pół-
noc sugerują, że to rodzaj mapy. Może to być jednak zarówno 
mapa Marsa, jak i Antarktydy. Niewprawne oko zobaczy tylko 
zbiór bardziej lub mniej szarych kółek i linii.

W istocie jest to jednak zdjęcie lotniczego skanowania 
laserowego. Zdjęcia wykonywane z powietrza w okresie, kiedy 
drzewa zrzucają liście, pozwalają bardzo dokładnie zdiagnozo-
wać ukształtowanie terenu – wychwycić nawet takie jego for-
my, które mają kilkanaście centymetrów wysokości. Skanowa-
nie lotnicze – tak zwany LiDAR, robi ostatnio olbrzymią karierę 
w archeologii. Pozwala na szybkie i kompleksowe rozpoznanie 
terenu przed dalszymi badaniami.

W 2017 roku LiDAR stał się źródłem bardzo istotnego ar-
gumentu w sporze o Puszczę Białowieską. W przygotowanej na 
zlecenie Lasów Państwowych „Inwentaryzacji dziedzictwa kul-
turowego” na podstawie analizy zdjęć lotniczych postawiono 
diagnozę, która natychmiast zrobiła olbrzymią karierę wśród 
leśników i polityków: Na terenie Puszczy Białowieskiej zespół 
IBL [Instytut Badawczy Leśnictwa – przypis autora], wraz z ar-
cheologiem, wskazali ponad dwadzieścia tysięcy potencjalnych 
obiektów archeologicznych.
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Słowo „potencjalnych” szybko stało się fakultatywnym elemen-
tem oficjalnych wypowiedzi. Czasem o nim pamiętano, czasem 
nie. Kluczowy stał się przekaz – Puszcza była zagospodarowana 
przez człowieka nie tylko w historii najnowszej, ale właściwie od 
zawsze. A liczba – dwadzieścia tysięcy – zaczęła przesądzać, że to 
nie była ekstensywna i przypadkowa obecność, ale stałe i regu-
larne kształtowanie środowiska przyrodniczego. Tym bardziej 
więc ochrona lasu dziś powinna przybrać aktywną formę.

„Inwentaryzacja” sugeruje też, że w Puszczy istniały obsza-
ry rolnicze sporych rozmiarów. Kiedy na szarym zdjęciu lotni-
czym linie poprawiono grubą kreską, zaczęły układać się w siatkę 
pól. Autorzy opracowania po wstępnym rozpoznaniu terenowym 
postawili hipotezę, że każda taka linia to miedza. Od hipotezy do 
pewnych stwierdzeń droga daleka. Jednak dla wielu zwolenni-
ków wycinki informacja jest jasna – Puszcza została posadzona 
na dawnych polach uprawnych.

Co było do udowodnienia

Zarówno Dariusz Krasnodębski, jak i Marcelina Zimny studzą 
zapał pospiesznych interpretatorów badań. Krasnodębski prowa-
dził wstępne badania jednej z domniemanych miedz, nazwanych 
neutralnie „obiektami liniowymi”. – Jest to faktycznie jakiś ślad 
działalności ludzkiej, ale na razie nie wiemy o nich dość, by roz-
strzygać, do czego tak naprawdę służyły i z jaką epoką można je 
wiązać – podkreśla.

Marcelina Zimny odrzuca hipotezę mówiącą o istnieniu 
rozległych pól bardziej zdecydowanie: – Ani badania nasze, ani 
wcześniejsze tego nie potwierdzają. Gdyby obszary uprawne 
występowały w Puszczy, to na pewno w naszych badaniach zoba-
czylibyśmy tego ślady.

Zespół odpowiedzialny za „Inwentaryzację dziedzictwa 
kulturowego” dystansuje się od sposobu, w jaki interpretowane 
były wyniki jego badań. Badacze wskazują, że w debacie publicz-
nej ich hipotezy zostały potraktowane jako wnioski. W ogniu 
politycznego sporu rozróżnienie to okazało się jednak zbyt 
subtelne. Nauka została wykorzystana jako uzasadnienie z góry 
podjętych decyzji.

Zarówno Marcelina Zimny, jak i Dariusz Krasnodębski 
wielokrotnie podkreślają, że żaden poważny naukowiec nie prze-
czy dzisiaj, że w Puszczy obecni byli ludzie. Nie przekreśla to jed-
nak tezy o naturalności lasu. Krasnodębski: – Badałem w Puszczy 
spore osady, wsie, które funkcjonowały kilkadziesiąt, a z nie-
wielkimi przerwami może nawet kilkaset lat, aż do XV wieku. 
Na terenie jednej z nich, znajdującej się na pograniczu terenu 
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dzisiejszego rezerwatu ścisłego rosną obecnie trzystuletnie dęby. 
Absurdem byłoby mówienie, że ten fragment lasu został zasa-
dzony w XVI wieku. Po opuszczeniu przez człowieka na zamiesz-
kałą wcześniej polanę „weszły” drzewa i las w naturalny sposób 
się odnowił. Teraz są to najdziksze ostępy Puszczy.

Jarosław Ziółkowski
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Sto lat temu w Puszczy Białowieskiej 
nie było ani jednego żubra. To, że 
dzisiaj znowu zostawiają ślady na 
polach i pasą się przy stogach siana, 
jest efektem spektakularnego sukcesu 
restytucji, czyli zorganizowanej akcji 
ratowania gatunku Bison bonasus.

Żubr odzyskany
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Sylwetki

– Żubr to nie jest zabawka… – mówi Jarosław Tomana, lekarz 
weterynarii Białowieskiego Parku Narodowego. Trudno zaprze-
czyć. Ogromne futrzaste sylwetki, majaczące daleko na polanie 
między ulicą Żubrową w Białowieży a rezerwatem ścisłym, 
wyglądają magicznie, ale raczej nie zachęcają do bliskiego spo-
tkania. – Jakby taki żubr panią trącił łbem, nawet tak przyjaź-
nie, jak pies, to pani by trzy metry stąd poleciała – przestrzega 
Tomana. Chociaż żubry nie są z natury agresywne, trzymam się 
z daleka, podziwiając ich lekko zamglone kontury.

Są prawie nieruchome, wielkie ciemne plamy na tle lasu. 
Trudno uwierzyć, że mało brakowało, by te zwierzęta, będące 
dziś znakiem rozpoznawczym Puszczy, na dobre wyginęły. Cho-
ciaż swoją posturą sprawiają wrażenie niemal niezniszczalnych, 
człowiek był w stanie zepchnąć je na krawędź przetrwania.

Żubry na wojnie

Paryż, 2 czerwca 1923 roku. Na mównicę Międzynarodowego 
Kongresu Ochrony Przyrody wychodzi Jan Sztolcman, wice-
dyrektor warszawskiego Muzeum Historii Naturalnej. Może 
poprawia kołnierzyk, rozgląda się po sali, przygładza wąs, zerka 
na kartkę przed sobą? A może po prostu podnosi głowę i poważ-
nym głosem mówi „Pragnę zwrócić Państwa uwagę na żubra”.

Uwaga rzeczywiście była wówczas żubrom potrzebna, 
ponieważ przetrwanie gatunku stanęło pod znakiem zapytania. 
Jeszcze około roku 1860 w Puszczy Białowieskiej żyła rekordo-
wa liczba prawie dwóch tysięcy żubrów, jednak w drugiej po-
łowie stulecia ich populacja zaczęła drastycznie spadać. Walki 
powstania styczniowego, a w 1904 roku pomór spowodowany 
chorobą zwaną „szelestnicą”, jak również rozmnożenie się jeleni 
i saren, stanowiących dla „króla puszczy” konkurencję pokar-
mową, wyznaczyły trudny okres dla populacji białowieskiego 
żubra. Przed 1914 rokiem w Puszczy żyło nieco ponad siedem-
set osobników.

Gwoździem do trumny dla gatunku okazała się I wojna 
światowa. Łatwe do wytropienia żubry stanowiły znakomity 
łup. Po zajęciu terenów puszczańskich Niemcy rozpoczęli ich 
masakrę i eksport mięsa za zachodnią granicę. Działo się to 
pomimo wydanego w 1915 roku przez dowództwo armii nie-
mieckiej dekretu obejmującego żubra całkowitą ochroną. Po 
wycofaniu się wojsk niemieckich kilka ocalałych żubrów szybko 
podzieliło los wcześniej zabitych – tym razem z rąk kłusowni-
ków i ze względu na panujący w białowieskich wsiach głód.
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Polskie władze w dopiero co odradzającym się państwie nie były 
w stanie zapewnić tym zwierzętom skutecznej ochrony. Kiedy 
w 1919 roku do Puszczy Białowieskiej wyruszyła grupa naukow-
ców, by policzyć pozostałe w niej żubry, wszystkim, co znaleźli, był 
ostatni wolny żubr nizinny. Świeżo ubity. 

– Takie są fakty, których żałują dziś wszyscy miłośnicy przy-
rody. Wspaniały gatunek, przez wiele wieków chroniony mądrością 
władców, został przez światowy kataklizm zredukowany do kilku 
egzemplarzy, odizolowanych i żyjących w parkach łowieckich lub 
ogrodach zoologicznych – podsumował dramatyczną sytuację 
żubra nizinnego Jan Sztolcman. I dodał: – Czy możliwym będzie 
ożywienie tego gatunku przy pomocy tych nędznych resztek, jakie 
nam pozostały?

Wskrzesić żubra

Pierwszym krokiem ku temu było założenie w 1932 roku Międzyna-
rodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, w którego skład weszło szes-
naście państw, a szczególnym zaangażowaniem wykazali się w nim 
naukowcy z Polski i Niemiec. Na samym początku organizacja zajęła 
się szczegółową inwentaryzacją pozostałych przy życiu osobników.

Okazało się, że na świecie pozostało sześćdziesiąt sześć 
sztuk, z tego pięćdziesiąt cztery miały sprawdzone pochodzenie. 
Te mogły zostać wykorzystane do restytucji gatunku. Poza żubra-
mi czystej krwi naukowcy spotykali się z licznymi przypadkami 
żubrów mieszańców – krzyżówek z bydłem lub z bizonami amery-
kańskimi, które łatwo można było pomylić z prawowitymi przed-
stawicielami gatunku Bison bonasus. Aby uporządkować żubrzą 
kartotekę, utworzono „Księgę Rodowodową Żubrów”, rocznik 
zawierający informacje o wszystkich żyjących osobnikach – gdzie, 
kiedy i z jakich rodziców się urodziły, a także czy były przenoszone 
pomiędzy hodowlami. Pierwszy zeszyt ukazującej się po dziś dzień 
„Księgi” wydano w 1932 roku, kiedy krzyżowanie ocalałych osobni-
ków już trwało.

Polska, choć to właśnie tu najdłużej na wolności przetrwały 
żubry nizinne, na początku procesu restytucji nie posiadała ani 
jednego okazu. Chcąc wziąć udział w odbudowie populacji „króla 
puszczy”, Polacy musieli pozyskać fundusze na zakup pierwszych 
osobników. Udało się to już w 1924 roku, kiedy za dwanaście i pół 
tysiąca złotych odkupiono z Niemiec pierwszą parę – Gatczynę 
i Hagena. Chociaż żubry te nie przyczyniły się ostatecznie do od-
budowy gatunku, ponieważ oba spłodzone przez nie cielęta zmarły, 
dzięki pojawieniu się tej pary w Polsce wzrosło zainteresowanie 
żubrzą tematyką. Przyczyniło się to do uzyskania rządowej dotacji 
na kupno kolejnych zwierząt.
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W 1929 roku, dziesięć lat po zabiciu ostatniej żubrzej krowy 
w Puszczy, żubry znów zawitały do Białowieży. Wybudowano 
tam rezerwat przeznaczony specjalnie do hodowli gatunku 
i w nim właśnie na dobre rozhulała się polska historia wskrze-
szenia żubrów. Do wybuchu kolejnej wojny światowej udało 
się tam doprowadzić liczbę żubrów do szesnastu osobni-
ków – częściowo sprowadzając je z innych miejsc, a częściowo 
rozmnażając. Nie wszystkie z nich były jednak czystej krwi 
żubrami nizinnymi – większość stanowiły żubry linii białowie-
sko-kaukaskiej, które część genów odziedziczyły po wymarłym 
w latach 20. gatunku żubra kaukaskiego (Bison bonasus cauca-
sicus). Dopiero w latach 50. udało się te dwie linie oddzielić, 
pozostawiwszy w Białowieży jedynie żubry nizinne. Wcześniej 
jednak wszystkie żubry, które ledwie zaczęły swe powolne 
odrodzenie, musiały zmierzyć się z kolejnym dramatycznym 
zakrętem dziejów.

Żubrza partyzantka

W pierwszym okresie II wojny światowej los okazał się dla żub-
rów łaskawy. Sowieci przychylili się do prośby dyrekcji Biało-
wieskiego Parku o ochronę gatunku, w związku z czym program 
restytucji mógł być bez zakłóceń kontynuowany aż do roku 
1941, kiedy tereny puszczańskie zajęły wojska Rzeszy.

Pomimo wielkiego zaangażowania niemieckich naukow-
ców, którzy apelowali do stacjonujących w Białowieży wojsk 
o ochronę i odbudowę populacji żubrów, kwestie przyrodnicze 
okazały się niegodne zainteresowania dla oddziałów III Rzeszy. 
Złej jakości pasza i zaniedbania w opiece sprawiły, że rezerwat 
podupadł. Kilka urodzonych w tym okresie cieląt padło, zda-
rzały się też przypadki zastrzelenia żubrów przez kłusowników. 
Podobno jedną z najbardziej zasłużonych dla odbudowy gatun-
ku krów, Bisertę, zabił nie kto inny jak Wielki Łowczy III Rzeszy, 
Herman Göring.

Pozostałe w rezerwacie żubry Niemcy wypuścili na 
wolność. Szczęśliwie zdołano je jednak odłowić i w 1944 roku 
znów umieścić w białowieskim zwierzyńcu. W międzyczasie 
do ich ochrony wyznaczony został specjalny oddział party-
zantów. Cóż to musiała być za kompania – skradająca się za 
wielkimi futrzakami!

Dzięki dużo większej świadomości zagrożenia gatunku 
i działaniom wielu osób wojnę przeżyło w Puszczy aż piętnaście 
żubrów. W całej Polsce – czterdzieści cztery osobniki. Okazało 
się, że nasze żubry miały wielkie szczęście – na całym świecie 
ostały się jedynie sto trzy sztuki tego gatunku.
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Żubr znów wolny

Po wojnie Polska stała się przodownikiem w programie resty-
tucji. Puszcza Białowieska, w której najdłużej ostały się wolne 
żubry, miała stać się pierwszym miejscem, w którym wielkie ssa-
ki powrócą na łono dziczy. Po wytyczeniu w 1945 roku granicy 
między Polską a Białorusią obie strony ściśle współpracowały 
w kwestii reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzenia żubrów 
na tereny puszczańskie.

Przełomowym momentem w historii gatunku okazał się 
rok 1952, kiedy otwarto bramy białowieskiego rezerwatu i wy-
puszczono na wolność dwa młode byki – Pomruka i Popasa. 
Legenda głosi, że świadkiem tego wydarzenia był także czło-
wiek, który zabił ostatnią wolną krowę w 1919 roku, później zaś 
cierpiał na choroby serca właśnie z żalu za ten okrutny grzech.

W kolejnych latach stado było systematycznie powięk-
szane. W 1957 roku na wolności urodziło się pierwsze od cza-
sów wyginięcia żubrów cielę. Chociaż zdarzały się przypadki 
konieczności odłowienia niektórych osobników (ze względu na 

Bison bonasus (żubr europejski)
Gatunek obejmujący niegdyś występowaniem praktycz-
nie całą Europę, na początku XIX wieku zamieszkiwał 
już wyłącznie polską część Puszczy Białowieskiej. Co 
ciekawe, do jego utrzymania na tych terenach przyczy-
niali się kolejni władcy, którzy wydawali najrozmaitsze 
dokumenty mające na celu utrzymanie terenów pusz-
czańskich w dobrej kondycji. Prawa te w dużej mierze 
wynikały z chęci zachowania dogodnych warunków do 
królewskich polowań. Te zaś wbrew pozorom wcale nie 
szkodziły populacji żubra, gdyż odbywały się średnio raz 
na kilkadziesiąt lat, de facto wspierając i chroniąc tereny 
zamieszkiwane przez żubry.

Ochrona puszczańskich żubrów nie była zresztą 
domeną jedynie polskich władców. Już w czasie zabo-
rów car Aleksander I wydał dekret o ochronie żubra, 
w którym nakazał chłopom opiekę nad tymi majesta-
tycznymi ssakami.



36 Żubr odzyskany

ich agresywność lub złe rokowania jako przedłużaczy gatunku), 
żubrów w Puszczy stopniowo przybywało. U schyłku 1957 roku 
stado wolnościowe liczyło sześć sztuk, rok później – osiemna-
ście, a po upływie kolejnych dwunastu miesięcy było w nim już 
dwadzieścia osiem żubrów. W 1962 roku zaprzestano nadawania 
imion urodzonym poza rezerwatem cielakom, ponieważ nie dało 
się ich identyfikować. W 1971 roku w wolnym stadzie żyło ponad 
dwieście żubrów. 

Ich powrót na wolność okazał się spektakularnym sukcesem 
akcji restytucyjnej i umożliwił jej dalszy rozwój. Obserwowanie 
wolnego stada, które odzyskało tlące się w nim przez pięć poko-
leń w niewoli pokłady dzikości, pozwoliło badaczom dogłębnie 
poznać ten wyjątkowy gatunek i w efekcie lepiej i mądrzej opieko-
wać się żubrami żyjącymi w rezerwatach i hodowlach.

Żubrzym śladem

Od lat 60. wiele zmieniło się w postrzeganiu i ochronie żubra. 
Wolnych stad przybyło – są już nie tylko w Białowieskim Parku 
Narodowym, ale również w Bieszczadach czy w województwie 
zachodniopomorskim, a także poza granicami Polski. Wszystkie 
osobniki są bacznie obserwowane.

– Nie można powiedzieć, że z całą pewnością wszystko jest 
w porządku, bo w każdym momencie coś może się wydarzyć – 
opowiada Jarosław Tomana i dodaje: – Prognozy są optymistyczne 
i raczej nie jest możliwy scenariusz, w którym gatunek wyginie. 
Proszę pamiętać jednak, że wszystkie żyjące dziś żubry mają 
jedynie dwunastu przodków, z czego żubry linii białowieskiej – 
jedynie siedmiu!

Jak więc możliwe, że cechująca się tak dużą wsobnością 
populacja żubra przetrwała już prawie sto lat? – Gdyby to był inny 
gatunek, cała operacja raczej by się nie udała – ocenia Tomana. 
Żubr jednak ma bardzo długą historię i w ciągu tysięcy lat istnie-
nia zdążył udoskonalić swoje geny.

Dziś głównym zmartwieniem osób zajmujących się żubrami 
jest znajdowanie dla nich nowych miejsc bytowania, a także ciągłe 
monitorowanie stanu ich zdrowia. W dalszym ciągu wypuszcza 
się także kolejne osobniki do wolnych stad, z uwzględnieniem 
różnorodności genowej.

Można powiedzieć, że historia żubra kończy się happy 
endem. Wielkie rogate głowy znów dostrzec można pomiędzy 
puszczańskimi drzewami, białowieskie restauracje i pensjonaty 
prześcigają się w wykorzystaniu żubrzej nomenklatury, a studenci 
w całej Polsce właśnie w nadawanej na żywo transmisji żubry- 
-online szukają podczas sesji natchnienia do nauki.
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Historia żubra jest jednak nie tylko wielkim tryumfem, ale 
przede wszystkim przestrogą. Kolejne publikacje cytują słowa 
Zbigniewa Krasińskiego i ja także pozwolę sobie właśnie nimi 
podsumować tę krótką biografię białowieskiego żubra: „Losy 
żubra są przykładem, jak w bardzo krótkim czasie można do-
prowadzić gatunek do krawędzi zagłady i jak wiele trudu trzeba 
było włożyć w jego ratowanie”.

Ida Nowak



38

Odtwarzanie historii Żydów 
w Białowieży jest jak szukanie 
okruchów. Wymaga czasu 
i wiary, że w kolejnym archiwum 
lub wspomnieniu trafi się choć 
na imię jednej osoby. Czasem 
zostaje się z niczym. A czasem 
trafia na skarb.

Ocalony 
z Białowieży
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Jasna kuchnia

Spokojna dzielnica willowa w Farmington Hills, jednym z naj-
bezpieczniejszych miast Stanów Zjednoczonych. Białe rozłoży-
ste domy ulokowane na dużych, równych trawnikach. W jed-
nym z nich, wraz z gospodarzem, szukamy dogodnego miejsca 
do nagrania wywiadu. Mam amatorską kamerę i amatorskie 
umiejętności, szukam więc miejsca jasnego i cichego, żeby nie 
umknęło mi żadne słowo i żadne drgnienie mięśnia twarzy 
mojego rozmówcy. Ostatecznie siadamy w kuchni, gdzie przez 
balkonowe okno wpada dużo światła, a na białym tle mebli wy-
raźnie odcina się sylwetka opowiadającego. Sto razy upewniam 
się, czy bateria w kamerze jest pełna, czy karta pamięci czysta.

Kuchnia należy do Davida i Sary Waldshanów. Za chwilę 
ma powstać pierwsza relacja złożona przez Żyda z Białowieży. 
David jest jednym z pięciu Ocalałych z tej miejscowości, jedy-
nym, którego udało mi się odnaleźć. Nie zdecydował się nigdy 
złożyć relacji przed żadną organizacją, do żadnego instytutu. 
Nawet do Muzeum Holocaustu w Farmington Hills, w którym 
czuje się jak u siebie, z którego jest bardzo dumny i w którym 
jego koledzy, też Ocaleni, stale dzielą się swoją historią z od-
wiedzającymi. Sara, choć są razem pół wieku, słyszała bardzo 
niewiele. Teraz nie może przestać się krzątać, stuka naczynia-
mi. David ponagla żonę, żeby skończyła pracę. Ale gdy Sara 
szykuje się do wyjścia z kuchni, zatrzymuje ją: – Chciałbym, 
żebyś posłuchała.

Włączam kamerę: „My name is David Waldshan”.

Opowieść Davida

Urodziłem się w Białowieży, 28 lutego 1928 roku. Moi rodzice 
to Benjamin Waldszan i Tajbł, inaczej Tania Waldszan. Mia-
łem dwie starsze siostry, Hindeł i Mindę. One też urodziły się 
w Białowieży. Wiem, że moja mama przybyła tam z Prużany, 
a mój ojciec z Szereszewa.

Mieliśmy cukiernię: „Sklep słodycze i owoce”. Robiliśmy 
tam własne lody. Mama przygotowywała wszystkie składni-
ki już poprzedniego dnia. Gotowała mleko, topiła czekoladę, 
dodawała cukier i wanilię. Następnego dnia rano tata odci-
nał kawałek lodu i umieszczał go w dużym pojemniku. Do 
niego z kolei wkładał dwa małe i dwa duże pojemniki ze stali 
nierdzewnej. Musiał je długo obracać w różnych kierunkach 
i co jakiś czas mieszać. Nie była to łatwa praca, ale dzięki temu 
dobrze nam się żyło. W lód zaopatrywali nas rolnicy, przecho-
wywaliśmy go w lodowni przykryty trocinami. Pozyskiwany 
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był z rzeki Narewka, która przecina Białowieżę. W ten sposób 
od rana mieliśmy lody. Pomagałem tacie, chociaż byłem bardzo 
zajęty nauką.

Edukacja była bardzo ważna. Nauczyciele byli surowi 
i dobrzy. Od najmłodszych lat ćwiczyliśmy prace pisemne. Do 
dziś pamiętam nawet gramatykę! Musieliśmy zapamiętać na 
przykład: rzeczownik, czasownik, przymiotek [wymienia po 
polsku]. W tak młodym wieku! Mimo że Białowieża była ma-
łym miastem, miała wspaniałą edukację. Uczyłem się trzech 
języków: polskiego, jidysz i hebrajskiego. Naprawdę byłem 
bardzo zajęty jako chłopiec. Czasem chodziliśmy do parku, 
patrzyliśmy na żubry. Lubiłem na nie patrzeć.

1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę. Ko-
lejne dwa tygodnie widzieliśmy przechodzące polskie wojska. 
Białowieża otoczona była lasami, żołnierze próbowali uciec 
przed Niemcami. Zamknęliśmy wszystkie okiennice. Dom był 
wyciemniony. Musieliśmy być pewni, że nikt nas nie zobaczy. 
Wkrótce potem rosyjskie wojska wkroczyły do Białowieży. Pod 
rosyjską okupacją nie było najgorzej, choć wkrótce nasz sklep 
został zamknięty i nie mogliśmy niczego sprzedawać, ale nikt 
nie przymierał głodem. A potem, 22 czerwca 1941 roku Niemcy 
zaatakowały Rosję. Wkrótce zobaczyliśmy ich w Białowieży. 
W pierwszym lub drugim tygodniu sierpnia 1941 roku Żydom 
kazano zebrać się w jednym miejscu. Wygnano nas z domów. 
Mogliśmy zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, tyle, ile byli-
śmy w stanie unieść w walizce. Zostawiliśmy za sobą wszystko. 

Zabrano nas do Kobrynia, gdzie przebywaliśmy około 
sześciu tygodni. Potem zostaliśmy przesiedleni do Prużany, 
gdzie właśnie powstawało getto. Moja mama miała tam dwóch 
braci. Zamieszkaliśmy u Arona. W getcie każdy musiał mieć 
zajęcie. Nawet ja, młody chłopiec. Pracowałem u stolarza. Wa-
runki życia oczywiście nie były dobre, ale nikt nie głodował. 
Judenrat zapewniał większości z nas żywność. W porównaniu 
do innych miast, ograbionych ze wszystkiego, gdzie na ulicach 
odbywały się masakry, Prużana nie cierpiała aż tak bardzo. 

Zanim Niemcy weszli do Białowieży, moi rodzice mieli 
dwa kartony mydła. I taki polski doktor w Białowieży prze-
chowywał je dla nas ukryte. Podczas wojny mój kuzyn zdołał 
odzyskać mydło od doktora. Dzięki temu mogliśmy wymie-
niać je w getcie na towary z rolnikami: chleb, masło czy jajka. 
Chciałem o tym opowiedzieć i podziękować doktorowi, który 
przechował nam to mydło.

28 stycznia 1943 roku kazano nam opuścić domy i ze-
brać się w jednym miejscu. Zgromadzeni Żydzi zajęli kilka 
ulic. Zabrano nas do Linowa, gdzie mieściła się najbliższa 
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Żydzi osiedlali się w Białowieży już w I połowie XIX wieku, 
kiedy Białowieża należała do Rosji. Sama nazwa Białowieża 
odnosiła się wtedy tylko do rezydencji myśliwskiej carów Rosji, 
a ludzie mieszkali w stanowiących współcześnie Białowieżę 
kilku wioskach. Żydzi osiedlali się we wsi Stoczek, obecnie 
główna ulica Białowieży nosi tę samą nazwę. Osadnictwo ro-
sło wraz z rozwojem Białowieży. Około 1910 roku wybudowa-
no drewnianą synagogę, a po I wojnie światowej na tej samej 
ulicy działał też prywatny dom modlitwy. Dzieci żydowskie 
uczęszczały do szkół powszechnych wraz z dziećmi białoruski-
mi i polskimi, a oprócz tego do chederu i prywatnych nauczy-
cieli żydowskich – mełamedów. Tuż przed II wojną rozwija-
jąca się społeczność wybudowała za synagogą dużą szkołę, 
a w kompleksie znajdowała się również łaźnia. Białowieski 
rabin, Koppel Kahana Kagan, został znanym uczonym w Wiel-
kiej Brytanii i ma swój biogram w Encyclopaedia Judaica.

Żydzi mieszkali też w innych wioskach, obecnych dziel-
nicach Białowieży – Zastawie, Podolanach, Krzyżach. Trud-
nili się handlem i rzemiosłem. Prowadzili sklepy spożywcze, 
żelazne, bławatne i galanteryjne oraz piwiarnie. Byli krawca-
mi, kowalami, fryzjerami, szewcami, rzeźnikami, taksatorami 
drewna. Na obecnej ulicy Stoczek ponad sześćdziesiąt budyn-
ków to dawne domy i sklepy żydowskie, między innymi te, któ-
re chętnie odwiedzają turyści – Restauracja „Stoczek”, Pizzeria 
„Siciliana”, Atelier Barbary Bańki i Sklep „Drewutnia”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego młodzież licznie 
uczestniczyła w silnym na tym terenie ruchu syjonistycznym, 

stacja kolejowa. Stamtąd przetransportowano nas do Birke-
nau. Kiedy dotarliśmy, otworzono drzwi bydlęcego wagonu 
i przystąpiono do selekcji. Młodzi, pomiędzy osiemnastym 
a czterdziestym rokiem życia, szli na jedną stronę, reszta na 
drugą. Panował chaos. Przypadkowo miałem na sobie dwa 
grube płaszcze. Zanim nas zabrano, mój wuj Salomon Judewicz 
powiedział: „Być może przyjdzie czas, że będziesz ich potrze-
bował. Nie wiemy, w jakich warunkach będziemy żyć”. Dzięki 
temu wyglądałem na więcej niż piętnaście lat. Udało mi się 
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jakoś przesunąć i dołączyć do tej pierwszej grupy i dzięki temu 
przeżyłem. Mój wujek uratował mi życie. Kilka tygodni póź-
niej, zanim dotarliśmy do głównego obozu w Auschwitz, wujek 
zmarł. Z ojcem rozdzielono mnie od razu na rampie w Birkenau, 
mama i siostry jechały już z Linowa w innym wagonie. Nigdy 
więcej nikogo z nich nie zobaczyłem.

Esesman pytał nas, ocalonych w selekcji: „Kto z was jest 
stolarzem? Kto szewcem? Kto krawcem?”. Przyłączyłem się do 
grupy stolarzy. Jedzenie było tragiczne, kawałek chleba rano 

część wyemigrowała do Palestyny do kibuców, gdzie ich po-
tomkowie żyją do dziś.

10 sierpnia 1941 roku Niemcy rozstrzelali w Żwirowni, 
niedaleko wioski Podolany, siedemdziesięciu siedmiu męż-
czyzn i chłopców żydowskich, a resztę wywieźli do getta 
w Kobryniu i do getta w Prużanie. Ci z Kobrynia zostali za-
mordowani w 1943 roku w masowych egzekucjach w Bronej 
Górze, Żydzi z getta w Prużanie zostali na początku 1943 roku 
deportowani do obozu Zagłady w Auschwitz. Wiemy o pięciu 
osobach z Białowieży, które przeżyły: więźniowie Auschwitz – 
Izrael Malecki, który wrócił na dwa lata do Białowieży, a po-
tem wyjechał do Izraela, Leibel Feldbaum, który po wyzwole-
niu obozu wyjechał do rodziny do USA, oraz Dawid Waldszan 
(David Waldshan), który jako jedyny ocalony z Białowieży 
nadal żyje w USA. Ponadto ocalała kobieta nazywana Sarenką, 
która jeszcze przed wojną jako Polka prowadziła bar w dziel-
nicy Krzyże, a w czasie wojny była gosposią u jednego z nie-
mieckich oficerów oraz kobieta o nazwisku Rozencwajg, która 
przetrwała, pasąc krowy na wsi koło Siedlec.

Po białowieskich Żydach nie pozostał niemal żaden 
ślad – synagoga i szkoła zostały rozebrane w latach 60. Do 
dziś na sąsiednim prywatnym placu stoi skromny budyneczek 
łaźni. Zachowały się opowieści, przechowywane w pamięci 
najstarszych mieszkańców: o sklepie Alkona, z najlepszą gabar-
dyną, z której leśnicy szyli swoje mundury, o smażonych śle-
dziach na zakąskę u Nechy, bułeczkach od Prynca, o zamkach 
z piasku dla Roszelki i pięknej Rozie. Na ich podstawie powstał 
także spektakl z udziałem białowieskich dzieci: Sąsiedzi, któ-
rych nie ma.
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i trochę zimnej kawy z jakichś trocin. Wieczorem, po pracy, 
mieliśmy wodnistą zupę. Nie mam pojęcia, jak przetrwałem. 
Bardzo pomogło to, że pracowałem wewnątrz.

Po przybyciu rozkazano nam wszystkim się rozebrać. 
Był tam niemiecki doktor i dwaj współpracownicy. Patrzyli 
na nas i rozkazywali: „Wystaw język!”. Jeśli ktoś wyglądał na 
chorego, występował z szeregu: „Wystąp, wychodź!”. Tych ludzi 
zabierano do komory gazowej.

W Auschwitz nie rozmawialiśmy ze sobą prawie wcale, 
za bardzo się baliśmy. Każdy z nas wyglądał jak chodząca 
śmierć. Najważniejszą rzeczą, o której myśleliśmy, było jedze-
nie i to, aby przetrwać. Jednak wśród mieszkańców Prużany, 
w grupie pięciu osób, zawiązał się komitet. W jakiś sposób 
udawało się im zdobyć dodatkową porcję chleba, otrębów, 
a nawet plasterek salami. Rozdawali je w tajemnicy między 
sobą. Nawet ja dostałem kilka porcji, bo dzięki mojemu kuzy-
nowi uznawano mnie za mieszkańca Prużany. W ciągu około 
miesiąca dowiedzieliśmy się, co się stało z naszymi rodzinami. 
Widzieliśmy dym wydobywający się z kominów. Słyszałem, jak 
o tym mówiono, „Tobie bracie – cmentarz. Już niedługo”. 

Do końca stycznia 1945 roku, kiedy armia rosyjska 
zbliżała się do Auschwitz, obóz został ewakuowany. Strażni-
cy dostali rozkaz od SS, aby wysłać nas do różnych obozów. 
Byłem w grupie tysiąca osób, która została wysłana do obozu 
Mauthausen w Austrii. Niewielu wychodziło z niego żywo. Po 
kilkutygodniowej kwarantannie wysłano nas do pracy w obozie 
Gusen II w Austrii. Tam kopaliśmy podziemne tunele na fabry-
kę samolotów, mimo że Niemcy wiedzieli, że wojna się kończy. 
Potem wysłano nas do oddalonego o kilka mil obozu Gunskir-
chen. Byliśmy tam przez siedem lub osiem dni. Warunki były 
nieludzkie. Tam już nie pracowaliśmy.

5 maja 1945 roku wszyscy strażnicy uciekli. Zostawili 
nas. I zaraz zobaczyliśmy amerykańskich żołnierzy. To był 
dzień naszej wolności. Wyglądaliśmy jak szkielety. Amerykanie 
od razu zaczęli nas częstować jedzeniem i napojami. Ludzie 
zaczęli jeść, bardzo łapczywie. To było śmiertelnie niebezpiecz-
ne. Wielu od tego umarło.

Pierwszego dnia zabrano nas do pobliskiej miejscowo-
ści, gdzie zajęli się nami Austriacy. Ci sami, którzy oficjalnie 
byli nazistami pracującymi dla Niemiec. Teraz troszczyli się 
o nas w ośrodku rehabilitacyjnym, lekarze, pielęgniarki. Mówi-
li: „Odpocznij sobie! Zostań w łóżku!”. Po paru tygodniach, pod 
opieką amerykańskich organizacji, wysłano mnie do Goisern, 
niewielkiego austriackiego miasteczka. Tam pomagała mi 
(i innym piętnastu-dwudziestu młodym ludziom) żydowska 
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organizacja Joint Distribution. Pewnego dnia przybyła tam 
przedstawicielka Jointu. Zapytała: „Kto z was ma krewnych 
w Ameryce?”. Wiedziałem, że moja ciotka, Lena Judewicz 
z Prużany, pojechała do USA w 1939 roku, by odwiedzić swoich 
dwóch braci. Wybuchła wojna. Jej mąż został w Prużanie. Nazy-
wała się Najdus, Lena Najdus Judewicz. Podniosłem rękę. 

Brak danych

Od 2015 roku prowadziłam badania nad historią społeczności 
żydowskiej Białowieży, chcąc stworzyć stronę internetową – Wir-
tualne Muzeum Historii Żydów Białowieży. Przez półtora roku 
wyciągałam z pamięci najstarszych mieszkańców Białowieży 
imiona, nazwiska i historie żydowskich mieszkańców, których 
pamiętali. Przebijałam się przez archiwa, w których stale trafia-
łam na mur: „Brak danych”, „Nie znaleziono pasujących wyników”, 
„Z tego terenu nic nie mamy”, „Osiwieje pani i nic nie znajdzie”, 
„Nic nie ma o Żydach w Białowieży”. A jednak. Czasem coś 
znajdywałam. Jak nazwisko Waldszan, na które trafiłam po raz 
pierwszy w 2015 roku, w bazie danych Ocalonych i Ofiar Zagłady 
w United States Holocaust Memorial Museum. Po wielu pró-
bach znalezienia jakiejkolwiek informacji o Davidzie lub o jego 
potomkach straciłam nadzieję.

Na dzień przed uruchomieniem strony mojego muzeum, 
sama nie wiem dlaczego, jeszcze raz wpisałam nazwisko Davida 
w wyszukiwarkę. Ku memu zaskoczeniu od razu pojawiło się jego 
zdjęcie, zrobione przez Briana Marcusa, fotografa portretującego 
Ocalałych z Zagłady, który miesiąc wcześniej uruchomił swoją 
stronę. Natychmiast napisałam do autora: „Jestem z Białowieży, 
szukam Davida od wielu miesięcy, czy żyje? Czy może mnie Pan 
z nim skontaktować?”. Pół godziny później na moją skrzynkę 
przyszedł mejl od samego Davida: „Wygląda na to, że niestety 
jestem jedynym Żydem z Białowieży, który przeżył koszmarne 
lata II Wojny Światowej. Od 1941 roku nikogo z Białowieży nie 
widziałem i o nikim nie słyszałem (…). Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania o moje ocalenie, daj mi proszę znać”.

Spotkanie

Pół roku później David i Sara czekali na mnie na lotnisku w De-
troit. Przez pięć dni gościli mnie w swoim domu, podejmując 
jak bliskiego członka rodziny, który cudem się odnalazł. Przed-
stawiali przyjaciołom, zabierali do miejsc, które są im bliskie 
i w których działają – do synagogi, Centrum JCC, Muzeum Holo-
caustu – i włączyli w środek swojego rodzinnego życia. Ich dzieci 
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i wnuki specjalnie przyjechały z Nowego Yorku i Florydy. Każdy 
chciał ze mną rozmawiać i pytać o Białowieżę. Jednak, mimo 
wypełnionych po brzegi dni, David przede wszystkim pilnował, 
żebyśmy mieli czas na nagrywanie. Nic nie mogło być ważniej-
sze od naszej rozmowy w jego jasnej kuchni w Farmington Hills.

Poznałam też powojenne losy Davida. Od wyzwolenia był 
pod opieką Jointu i Hias, wyjechał z Austrii do Stanów Zjedno-
czonych w styczniu 1950 roku już z uzupełnioną edukacją śred-
nią i austriacką maturą. W USA w pół roku zrobił amerykańską 
maturę. Z Worcester przeniósł się do Detroit, miasta przeżywa-
jącego wtedy swój gospodarczy rozkwit. Pracował i jednocześnie 
studiował na uniwersytecie. Dzięki swojej determinacji szybko 
awansował z pracownika fizycznego w firmach produkujących 
części samochodowe na projektanta w General Motors. Praco-
wał tam aż do emerytury. W międzyczasie, w 1966 roku, poznał 
i poślubił Sarę, urodzoną w Polsce pod koniec wojny w rodzi-
nie ocalonych Żydów z Kałuszyna. Mają troje dzieci, sześcioro 
wnuków. Mieszka razem z żoną w Farmington Hills koło Detroit, 
gdzie spotykamy się, by stworzyć pierwszą na świecie relację 
Ocalonego Żyda z Białowieży.

Nadal szukam kolejnych osób, lepię okruchy informacji 
i publikuję je na jewish-bialowieza.pl – stronie Wirtualnego 
Muzeum Historii Żydów w Białowieży. Jest tam również film – 
skrócony zapis mojej rozmowy z Davidem, którego odwiedziłam 
dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. 
Film pokazywałam parokrotnie w Białowieży i przekazałam do 
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warsza-
wie oraz Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie, ku zdumieniu 
obu instytucji. Wiele jest jeszcze do ustalenia. Czasem pomaga 
niezwykły przypadek. Jak wtedy, gdy przed uroczystą inaugura-
cją Wirtualnego Muzeum postanowiłam jeszcze raz poszukać 
Davida Waldshana. Dzięki temu dzień później mogłam prze-
czytać ze sceny słowa, które napisał do zgromadzonej widowni: 
„Bądźcie wszyscy błogosławieni za to, że zainteresowaliście się 
historią i losem Żydów z Białowieży, społeczności, która przesta-
ła istnieć. Z najlepszymi życzeniami dla Was wszystkich, David 
Waldshan – Ocalony z Białowieży”.

Katarzyna Winiarska
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Od końca XIX wieku Hajnówka 
z małej, puszczańskiej osady 
przeobrażała się w centrum 
przemysłowe, stając się wschodnią 
ziemią obiecaną. Do czasu.

Czerwona
Hajnówka
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Zanim Hajnówka w ogóle miała swoją nazwę, na jej obszarze 
rozciągały się niezmierzone tereny Puszczy. Miała ona specjalny 
status – jako własność królewska już za czasów Władysława Ja-
giełły służyła za obszar polowań i podlegała ochronie strażników. 
W XVII wieku na terenie uroczyska Skarbosławka utworzono 
siedzibę jednego z nich, od którego ma pochodzić dzisiejsza na-
zwa miasta. Jak podaje Otton Hedemann, polski historyk zaj-
mujący się między innymi tematem Puszczy Białowieskiej, przez 
długie lata Puszczy pilnował, a różnie do akty był wpisywany: to jako 
Hejna, to Heynym. Po śmierci Hejny uroczysko z akt ginie, ukazuje 
się Straż Hajnowska. Nazywano ją później Hajnowszczyzną, by 
wreszcie z czasem stała się Hajnówką. W czasach królewskich 
lasy puszczańskie bywały wykorzystywane jako źródło surowca 
drzewnego, istniało też kilkadziesiąt pieców ziemnych służących 
do przetwarzania produktów leśnych, jednakże wszystko to dzia-
ło się zawsze pod ścisłą ochroną. 

Gdy tereny Puszczy trafiły pod zabór rosyjski, większość 
tak zwanej służby leśnej brała aktywny udział w powstaniach 
w 1831 i 1863 roku. Oprócz tego jednak, choć zmienił się właści-
ciel Puszczy, to charakter użytkowania pozostał podobny – wciąż 
odbywały się polowania, tyle tylko, że carskie, a nie królewskie. 
Podobno na terenie późniejszych zakładów drzewnych zacho-
wały się ślady Pawilonu Myśliwskiego, w którym przed dalszą 
podróżą do rezydencji Romanowów w Białowieży odpoczywał 
sam car z rodziną. 

Z czasem jednak rozpoczęto intensywniejszy wyrąb 
drzewa, uregulowano też podział administracyjny lasu. Koniec 
XIX wieku to dla Puszczy początek modernizacji – w 1894 roku 
car zarządził budowę kolei z Bielska Podlaskiego do Hajnówki, 
którą przedłużono w 1897 do Białowieży. Kilka lat później przez 
Hajnówkę przeprowadzono następną linię kolejową, z Siedlec do 
Wołkowyska. Na rozkaz cara zrobiono też szosę z Bielska Pod-
laskiego do Białowieży. Nagle więc mała osada, licząca kilkuset 
mieszkańców, stała się ważnym węzłem komunikacyjnym.

Niemiecka modernizacja

Wszystko zmieniła I wojna światowa – mieszkańcy Hajnów-
ki masowo uciekali, a pożar zniszczył prawie wszystkie domy 
mieszkalne. Tereny te 17 sierpnia 1915 roku zajęły wojska nie-
mieckie – i przywiozły ze sobą nowoczesność. To właśnie 
Niemcy nadali Hajnówce jej przemysłowy charakter, który dziś 
widać choćby w herbie miasta, przedstawiającym cztery świerki 
na swej górnej części oraz piłę tarczową i taśmową na dolnej. 
Inżynierzy i wojskowi niemieccy w latach 1915–1918 na terenie 
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samej Hajnówki wybudowali między innymi: tartak duży, fabrykę 
chemiczną suchej destylacji drewna, tartak mały, terpentyniar-
nię, smolarnie i majdan, parowozownię i prochownię oraz kasyno, 
łaźnię i inne budowle użytku codziennego. Większość z tych miejsc 
lub ich szczątki da się dziś wyśledzić na mapie Hajnówki, każde 
z nich zapisało się też jakoś w historii miasta. 

Duży tartak wybudowany został w 1916 roku przy ulicach 
obecnie 3 Maja i Armii Krajowej pod okiem inżyniera Escheri-
cha – stąd też zwany był „Zakładem Eschericha” (niemiecka nazwa 
brzmiała Escherichwerk in Gaynowka). Wyrabiano tam stolarkę bu-
dowlaną oraz meble, łopaty, kolby do karabinów i wozy.

Niemcy wybudowali także, pod kierownictwem inżyniera 
Eschericha i inżyniera Zeissa – przy ulicach dziś zwanych Biało-
stocką i Filipczuka – hajnowskie zakłady chemiczne wraz z kotłow-
nią, warsztatami mechanicznymi, stacją pomp i torami z bocznicą. 
Była to olbrzymia fabryka suchej destylacji drewna liściastego, wte-
dy największa w Europie: produkowano tam przemysłowy węgiel 
drzewny, smołę, octan wapnia, oleje i spirytus. 

Kolejną z ważnych inwestycji była fabryka terpentyny, tak 
zwana terpentyniarnia, która mieściła się na terenie dzisiejszego 
parku miejskiego. Była połączona z kolejką wąskotorową, którą 
przywożono drzewo sosnowe niezbędne do pozyskiwania karpiny. 
Sama kolejka wąskotorowa była zresztą kolejnym przedsięwzięciem 
niemieckim, rozwijanym od 1916 roku – istnieje jeszcze do dziś.

Oprócz tego istniały wspomniane smolarnie, parowozownia 
i inne zakłady pracy. Skąd jednak inżynierzy niemieccy brali siłę 
roboczą, skoro Hajnówka była prawie opustoszała? Korzystano 
przede wszystkim z pracy jeńców wojennych, francuskich i rosyj-
skich, ściągano również robotników z zewnątrz – na przestrzeni 
czterech lat w Hajnówce pracowało około tysiąca tych pierwszych 
oraz trzech i pół tysiąca tych drugich. Miejscowość była więc 
właściwie zaludniana od nowa – nagle i masowo. Domy, a raczej 
ziemianki i tzw. trocinówki czy czworaki budowane były prowi-
zorycznie i chaotycznie, dlatego też ulice między nimi na terenie 
byłych osiedli robotniczych są takie wąskie. 

Ta kilkuletnia inwestycja bardzo się Niemcom opłaciła. 
W ciągu czterech lat wywieziono do Rzeszy pięć milionów me-
trów sześciennych drewna (prawie jedną szóstą zasobów Puszczy), 
zarabiając przy tym trzydzieści dwa miliony marek rocznie. Epizod 
niemiecki, choć krótki w historii istnienia Hajnówki, odmienił 
jej oblicze – z czasem stała się największym centrum przemysłu 
drzewnego w północno-wschodniej Polsce. Zmieniło się też przez 
to myślenie o użytkowaniu Puszczy Białowieskiej. Koniec I wojny 
światowej przyniósł zmiany polityczne, ale hajnowskie fabryki i za-
kłady pracy pozostały – zmieniły tylko swoich właścicieli. 
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Polska nowoczesność

W latach 20. tereny Hajnówki stały się własnością Polski. Wciąż 
była to raczej niewielka osada – zniknęła przecież niemiecka siła 
robocza – z biegiem czasu jednak rozwijała się coraz bardziej. 
Społeczeństwo Hajnówki tworzyli Białorusini, Polacy, Ukraińcy, Ro-
sjanie, Tatarzy i Niemcy. Mieszkali tu też Żydzi – głównie przy dzi-
siejszych ulicach Wierobieja, Kosidłów i Zaułek Targowy, co zresztą 
dostrzec można w charakterystycznym drewnianym budownictwie. 
Główną warstwę społeczeństwa miasteczka stanowili robotnicy 
leśni pracujący przy wyrębie i obróbce drewna. Hajnówka miała 
być wschodnią ziemią obiecaną – wieść o prężnie rozwijającym się 
przemyśle drzewnym i miejscach pracy dość szybko się rozniosła. 

Udział w tym mieli oczywiście polscy fabrykanci. Hajnowski 
tartak, zwany wcześniej Zakładami Eschericha, jako własność pań-
stwowa znalazł się w dzierżawie hrabiego Zabiełło i spółki o na-
zwie Polski Eksport Drzewny. Kilka lat później, w 1924 roku, tartak 
wydzierżawiono angielskiej spółce The Century European Timber 
Corporation, zwanej Centurą. Zawarto umowę na eksploatację 
dziesięciu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej przez okres dziesię-
ciu lat, a dzierżawa obejmowała również kolejki leśne oraz tartaki 
w Białowieży i w Grudkach. Firmę tę jednak cechowała gospodarka 
rabunkowa – stosowano masowe wycinanie jakościowo najlepszych 
drzew, absolutnie nie dbając o odnawianie lasu, co mogło dopro-
wadzić do całkowitego niemal wyniszczenia Puszczy Białowieskiej. 
Centura nastawiona była na zysk i nie dbała o modernizację zakła-
dów, ochronę ekosystemu czy warunki pracownicze. W końcu, pod 
naciskiem opinii publicznej i fachowców, Ministerstwo Rolnictwa 
w 1929 roku musiało rozwiązać umowę z angielską firmą, wypła-
cając jej przy tym około 4,7 mln zł odszkodowania. W latach 30. 
tartak przejęła Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży, która 
za cel obrała sobie uczynienie z Hajnówki najważniejszego ośrodka 
przemysłu drzewnego. Udało się to pod koniec lat 30. – wtedy prze-
twarzano tu rocznie ponad dwieście tysięcy metrów sześciennych 
drewna i zatrudniano prawie dwa tysiące osób, a wytwarzana przez 
zakłady energia elektryczna pozwoliła na zasilenie całego miasta. 
Przy tartaku zbudowano zakładowy dom kultury, kino i łaźnię, 
powstała też kolonia robotnicza.

Kolejnym zakładem pracy, który stał się własnością państwa 
polskiego, była zbudowana przez Niemców fabryka chemiczna – 
uruchomiono ją ponownie w 1921 roku pod nazwą Fabryka–Spółka 
Akcyjna w Hajnówce. Zwożono do niej w ogromnych ilościach 
drewno liściaste z Puszczy, z którego produkowano potem smołę, 
węgiel drzewny, oleje i spirytus metylowy, a przede wszystkim tak 
zwane węgle aktywne. 
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Zmienił się także właściciel terpentyniarni – po I wojnie świa-
towej był nim przez chwilę fabrykant o nazwisku Rabinowicz, 
jednak już w 1922 roku przejęli ją Ludwik i Marian Porowscy 
z Pawłem Godlewskim, twórcy spółki o nazwie Terebenthen – 
Zjednoczone Fabryki Terpentyny Puszczy Białowieskiej, do 
której należały terpentyniarnie również w Białowieży, Narewce 
i kilku innych miejscowościach. W fabryce w Hajnówce, która 
była największą z nich wszystkich, w procesie spalania karpiny 
z małym dostępem powietrza pozyskiwano terpentynę, smołę, 
oleje, smar i inne produkty. 

Robotnicza dola

Stosunkowo krótki czas – bo od 1915 roku do wybuchu II wojny 
światowej – drastycznie zmienił region Hajnówki. Puszcza 
z prywatnego obszaru polowań stała się lasem, który trzeba 
eksploatować i czerpać z niego zysk. Z małej osady (liczącej 
w 1921 roku 748 mieszkańców), Hajnówka stała się prężnie 
rozwijającym się miasteczkiem, do którego zjeżdżali ludzie 
skuszeni obietnicą pracy i zarobku. Po całej Polsce, do regionów 
o wysokim bezrobociu jeździli agenci, namawiając ludzi do 
emigracji. Jednakże obietnice, które składali, nie zawsze były 
spełniane. Robotnicy, którzy przyjeżdżali do Hajnówki pracować 
w zakładach pracy, nieraz lądowali w kapitalistycznym piekle.

Ponieważ imigracja była gwałtowna i masowa, budow-
nictwo mieszkalne było fatalne – robotnicy żyli w ziemiankach 
i poniemieckich barakach, nieraz po kilka lub kilkanaście osób 
w jednej izbie. Warunki pracy były bardzo złe – w fabrykach nie 
dbano w ogóle o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W fa-
bryce chemicznej – o czym donosiło czasopismo „Robotnik” – 
nie gwarantowano robotnikom dostępu do masek gazowych 
i nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Wielu z nich zatru-
wało się szkodliwymi gazami, na produkcji fabryki cierpiało 
też środowisko naturalne. W terpentyniarni praca była bardzo 
uciążliwa i niebezpieczna ze względu na trujące opary, których 
zapach niósł się po całym miasteczku. Właściciele fabryk nie 
przestrzegali praw pracowniczych – nagminne było obniżanie 
zarobków i wydłużanie czasu pracy (a fabryka chemiczna pra-
cowała bez przerwy, także w niedziele i święta). Zarząd kolejek 
leśnych, który w latach 30. zatrudniał prawie półtora tysiąca 
osób, wymagał 17-godzinnego dnia pracy – przy stawce 4 zł za 
dzień, bez zabezpieczeń socjalnych, prawa do urlopów i ubez-
pieczeń od wypadków. A te zdarzały się często – jak zmiażdżona 
pod ogromną kłodą noga czy urwana ręka. Podobnie sytuacja 
miała się w tartaku. 
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Praca była niebezpieczna i marnie opłacana. W Terebenthen zamiast 
regularnej pensji wydawano robotnikom bony żywnościowe, które 
musieli wykorzystać na słabej jakości towar w pobliskim sklepie 
(którego właściciel miał oczywiście z zarządcami fabryki umowę).

Czerwona walka

Tej fatalnej sytuacji robotników nie sprzyjał wielki kryzys gospo-
darczy lat 20. Nie dziwi więc fakt, że w Hajnówce prędko powstały 
związki robotnicze oraz nasilała się działalność PPS-u i innych 
komitetów. W 1922 roku powstał Związek Robotników Przemysłu 
Drzewnego w Tartaku, później utworzyło się koło Związku Robot-
ników Przemysłu Chemicznego w Fabryce Chemicznej w Hajnówce. 
Popularne były pochody pierwszomajowe, co nie było dobrze widzia-
ne w przedwojennej Rzeczypospolitej. W kwietniu 1924 roku aresz-
towano wszystkich uczestników Okręgowej Konferencji Związków 
Zawodowych w Białymstoku – padały oskarżenia o wywrotową 
działalność, a działaczy traktowano jako element antypaństwowy 
i komunistyczny. Niektórym pracownikom w ogóle nie pozwalano 
zrzeszać się w związkach zawodowych – w fabryce Terebenthen 
(jak donosi „Robotnik” z 1928 roku) wyrzucano za to z pracy. Dlatego 
pracownicy z Hajnówki zaczęli strajkować. 

Pierwszy ważny strajk zaczął się we wrześniu 1924 roku w Fa-
bryce Chemicznej – protestowano przeciwko przedłużaniu dnia pra-
cy i obniżaniu zarobków. Trwał już dziesięć tygodni, gdy robotnikom 
zaczęły kończyć się zapasy – wtedy pracownicy innych zakładów 
wsparli protestujących i zorganizowali na ich rzecz zbiórki pienięż-
ne. Właściciel fabryki jednak – w porozumieniu z policją – podjął 
rozmowy z komitetem strajkowym i wprowadził agenta wśród 
strajkujących. Ten rozpuścił plotkę, że strajk jest zakończony i że 
doszło do porozumienia, po czym rozmowy zostały zerwane, a komi-
tet w nocy aresztowany. Po dwunastu tygodniach strajk zakończył 
się klęską. 

Kolejny zaczął się w marcu 1928 roku w Białowieży, gdy 
dzierżawcą zakładów drzewnych była Centura – protestowali 
robotnicy białowieskich tartaków i kolejek leśnych. W kwietniu 
zaczęli protestować robotnicy z Hajnówki, gdzie wybuchł strajk po-
wszechny – tym udało się wywalczyć podwyżkę płac o dwadzieścia 
pięć procent. W Białowieży jednak protest trwał już dwa miesiące 
i nic się nie zmieniało. Dlatego pod koniec maja wszyscy robotnicy 
tartaku i kolejki leśnej w Hajnówce solidarnie dołączyli do białowie-
skiego strajku – łącznie protestowało ponad dwa tysiące robotników. 
W czerwcu wywalczyli podwyżki oraz poprawę warunków pracy.

Oprócz strajków, które odbywały się również w latach 30., 
popularne były też wiece, organizowane między innymi przez 
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Spółdzielnia Las

Wielka puszcza od zawsze była dla wsi i miasteczek znajdujących 
się na jej obrzeżach praktycznie niewyczerpanym źródłem surow-
ców. Dzięki darom lasu można się nie tylko wyżywić, ale też urządzić 
dom i zaopatrzyć się w przydatne sprzęty gospodarcze. Przez całe 
wieki mieszkańcy okolic lasu zbierali surowce na własne potrzeby, 
a ewentualne nadwyżki sprzedawano lokalnie i na niewielką skalę. 
W okolicach Puszczy Białowieskiej tak było aż do 1946 roku. Miesz-
kańcy Hajnówki podjęli wtedy przełomową decyzję o zawiązaniu 
Spółdzielni Użytków Ubocznych „Las”, która zajmować się miała 
skupem i dystrybucją runa leśnego, dostarczanego przez członków 
spółdzielni. Dynamiczny rozwój Lasu nastąpił w latach 60., kiedy do 
przedsiębiorstwa przystąpili spółdzielcy z dalszych części powiatu 
Hajnówka oraz z powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze i Wysokie 
Mazowieckie. Spółdzielnia zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo 
Produkcji Leśnej „Las” i weszła na drogę rozwoju, która po kilku-
dziesięciu latach doprowadziła ją do pozycji jednego z najbardziej 
wydajnych ekonomicznie przedsiębiorstw w regionie. 

W rekordowo urodzajnym 1986 roku przez Spółdzielnię Las 
przeszło 94 tony kurek, 2 tony maślaków, 700 kilogramów podgrzyb-
ków i 180 ton opieniek. Z pozyskiwanego w lesie drewna i wikliny 
produkowano części drewniane do samochodów, kosze, krzesła, 
maty słomiane, miotły brzozowe, skrzynie, żerdzie, futerały do 
wyrobów precyzyjnych. Nie można też zapomnieć o skupowanych 
stale produktach spożywczych: dziczyźnie, ślimakach winniczkach, 
czarnych jagodach, jarzębinie, miodzie, pulpie jagodowej i truskaw-
kowej, a także o ziołach. By skutecznie obracać taką ilością różno-
rodnych darów lasu, powstała niezwykła struktura. Indywidualnych 
dostawców zaopatrywano w sprzęt i opakowania, informowano 
o cenach i zapotrzebowaniu, a przede wszystkim umożliwiano im 
sprawne przekazanie płodów do licznych punktów odbioru. W Haj-
nówce mieściła się centrala, w Białowieży i Nurcu powstały bazy 
pozyskiwania i utrwalania runa leśnego, Brańsk służył jako baza 
eksportowa, z której produkty zaczynały podróż do Wielkiej Bryta-
nii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Austrii, Kanady, RFN, Szwajcarii, 
Szwecji, Włoch, a nawet do USA. Oprócz baz, na terenie powiatów 
Hajnówka, Bielsk Podlaski, Siemiatycze i części powiatu Wysokie 
Mazowieckie działała rozbudowana siatka prawie stu punktów sku-
pu, które gwarantowały, że zbieracz będzie mógł wygodnie przeka-
zać pozyskane przez siebie płody do spółdzielnianej puli. 

Potem było już tylko gorzej. Gdy tylko skończył się PRL, Las 
zaczął chylić się ku upadkowi. Przekształcone w spółkę przedsię-
biorstwo ograniczyło się tylko do produkcji drewna, a pod koniec 
lat 90. ogłosiło upadłość.
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członków PPS-u. Członkiem tej partii i ważną dla Hajnówki posta-
cią był poseł i działacz Stanisław Dubois. Borys Nikitiuk opisuje 
w swojej książce jeden ze współorganizowanych przez niego wieców. 
Działo się to w listopadzie 1929 roku w Białowieży – były sztandary, 
pieśni rewolucyjne i przemówienia. Po skończonych występach dzia-
łacze wsiedli do ciężarówki i chcieli pojechać do Hajnówki – policja 
jednak zagrodziła im drogę i nie pozwoliła na przejazd (argumento-
wano to pewnym przepisem co do samochodów ciężarowych, który 
rzeczywiście istniał, ale w praktyce nie był przez nikogo przestrze-
gany). Zamówili więc taksówkę – jej kierowca najpierw się zgodził, 
a później po dziesięciu minutach bez podania przyczyny odwołał 
przejazd. Organizatorzy wiecu wiedzieli, że czekają na nich miesz-
kańcy Hajnówki, i za wszelką cenę chcieli się tam dostać. Dlatego 
też ostatecznie wymyślono, że całą drogę z Białowieży do Hajnówki 
przejadą na rowerach – ze sztandarami i banerami. Dopiero wtedy 
udało się im dotrzeć na miejsce. 

Ze względu na częste i powszechne strajki, popularność stowa-
rzyszeń prorobotniczych i działalność TUR-u (Towarzystwo Uni-
wersytetów Robotniczych, które cechowała różnorodna działalność: 
od sekcji sportowej przez czytanie Marksa i Żeromskiego po wysta-
wianie sztuk teatralnych) podlaskie miasteczko zyskało przydomek 
„Czerwonej Hajnówki”. Podobno wyrażenia tego użyto po raz pierw-
szy w trakcie międzywojennych strajków, gdy z anteny moskiewskie-
go radia padły słowa „radio Moskwa pozdrawia Czerwoną Hajnówkę”. 

Nowa rzeczywistość

Walkę o prawa robotnicze przerwała II wojna światowa. Hajnówka 
miała już około siedemnastu tysięcy mieszkańców, gdy 17 września 
wkroczyły do niej wojska niemieckie, a po kilku dniach ich miejsce 
zajęły wojska radzieckie. Pod okupacją sowiecką nastąpiły masowe 
deportacje – w głąb ZSRR zesłano leśników, rodziny inteligenckie, 
pracowników administracji. W 1941 roku miasteczko znów znalazło 
się pod okupacją niemiecką – mieszkańcy byli wywożeni do nie-
mieckich obozów pracy, Żydów zaś wywieziono do Prużan i Treblin-
ki. W trakcie wojny zniszczony został budynek dworca kolejowego 
i większość zakładów przemysłowych.

Powojenna Hajnówka w 1951 roku uzyskała prawa miejskie, 
a czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej służyły jej modernizacji. 
Odbudowano Fabrykę Chemiczną, która później działała pod na-
zwą Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna; dla 
jej pracowników zbudowano Zakładowy Dom Kultury „Górnik”, 
osiedle mieszkaniowe, przedszkole, basen i stadion sportowy. Tar-
tak, który od lat 50. funkcjonował pod nazwą Zakłady Przemysłu 
Drzewnego, także uległ modernizacji – wybudowano nowe suszarnie, 
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magazyny – i posiadał również przyzakładowy dom kultury, 
przedszkole, osiedle i stołówkę. Jedynie terpentyniarnia, która 
działała jeszcze za czasów okupacji niemieckiej w latach 40., 
przestała funkcjonować – została zamknięta w 1962 roku, a na jej 
terenie znajduje się dziś park miejski. 

Dziś Hajnówka liczy niewiele ponad dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców – a wskaźniki demograficzne pokazują, że będzie 
ich raczej coraz mniej. To, co przyciąga dziś ludzi do tego miasta, 
to festiwale muzyczne, muzeum kultury białoruskiej i budynki 
sakralne, jak Sobór Świętej Trójcy, oraz przede wszystkim Pusz-
cza Białowieska. Z przemysłowej przeszłości miasteczka zostało 
niewiele – dociekliwi mogą szukać śladów osiedli robotniczych 
na osiedlu Fabryka Chemiczna lub przy ulicy Sienkiewicza. 
Zakłady pracy zostały sprywatyzowane. Tartak jest dziś wła-
snością fabryki mebli Forte SA, która jest również właścicielem 
zbudowanego w 1935 roku modernistycznego biurowca Zakładów 
Drzewnych Lasów Państwowych (dziś niszczeje jako nieużywany 
firmowy salon meblowy przy ulicy 3 Maja 51). Fabrykę chemiczną 
wykupiła w latach 90. spółka Gryfskand. Co ciekawe, wygląda na 
to, że tradycyjna szkodliwa działalność fabryki została do dziś – 
w 2016 roku portal Poranny.pl informował o protestach kilkuset 
mieszkańców przeciwko emisji szkodliwych substancji i zatru-
waniu środowiska właśnie przez Gryfskand.

Mimo wszystko wydaje się jednak, że w Hajnówce prze-
mysł odchodzi w przeszłość i słabnie jego znaczenie dla tutejszej 
tożsamości. Kiedyś funkcjonowało tu muzeum ruchu robotnicze-
go, do niedawna istniał również kultowy bar U Wołodzi, w któ-
rym gości witała gipsowa głowa Lenina. Los fabryki Terebenthen, 
na terenie której znajduje się obecnie park miejski, i spadająca 
wśród mieszkańców popularność pracy w przemyśle na rzecz 
sektora usługowo-turystycznego, mogłyby sugerować, że dziś 
herb miasta należałoby odczytywać raczej przewrotnie – w walce 
lasu z piłą zaczyna wygrywać ten pierwszy. 

Maria Rościszewska

zdjęcia: Dawid Zieliński



Starsza kobieta przystaje na moment schodząc 
z pieszej kładki przerzuconej ponad torami kolejowymi. 
Niekorzystne zmiany demograficzne takie jak odpływ 
ludności i starzenie się społeczeństwa, to obok silnej 
utraty funkcji przemysłowej główne czynniki zagrażające 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu Hajnówki.



Park Miejski w Hajnówce. W okresie 
intensywnego rozwoju miasta na 

tym terenie funkcjonowała fabryka 
terpentyny „Terebenthen”.



Widok dworca kolejowego w Hajnówce podczas 
trwającej modernizacji linii kolejowej.





Okolice osiedla Międzytory, położonego między 
torem w kierunku Siedlec a torem do Białowieży, 
w sąsiedztwie dworca kolejowego w Hajnówce. 
Postępująca od lat 90. likwidacja połączeń 
kolejowych, zwłaszcza tych pasażerskich, 
przyczynia się do dalszej marginalizacji miasta.





Zarośnięty ogród opuszczonego domu 
na osiedlu Majdan, powstałego w okresie 
gwałtownego rozwoju Hajnówki opartego 
w dużej mierze o przemysł drzewny.



Zakład Produkcji Węgli Aktywnych 
„Gryfskand”, potocznie zwany 
Fabryką Chemiczną, to zakład 

kontynuujący ponad stuletnią historię 
przemysłu drzewnego w Hajnówce.



Przed II Wojną Światową hajnowski tartak był 
największym w Polsce. Dzisiaj na terenie byłych 
zakładów drzewnych zlokalizowane jest m.in. 
centrum handlowe, a większość mieszkańców 
znajduje zatrudnienie w handlu i usługach.





Zarastające brzegi zbiorników wodnych 
w Topile. Powstałe w 1936 r. na rzece
Perebel były wykorzystywane do 
przechowywania drewna w okresach 
intensywnej gospodarki leśnej.





Osiedla Majdan (powyżej) oraz Czworaki 
(po prawej) powstały w okresie prężnego rozwoju 
miasta ściśle powiązanego z przemysłem drzewnym. 
Domy jednorodzinne graniczą dzisiaj z blokami 
zbudowanymi w latach 60. i 70. XX wieku.





Osiedle Międzytory, powstałe przed II Wojną 
Światową, w okresie intensywnego rozwoju miasta.



Piesza kładka nad torami przy dworcu 
kolejowym w Hajnówce, łącząca okolice 

Parku Miejskiego i osiedle Majdan z Kozim 
Przeskokiem – uroczyskiem przyłączonym 

do miasta po II wojnie światowej.



Fragment modernistycznego biurowca 
Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych, 
do niedawna salon meblowy firmy Forte.



Niezamieszkany przedwojenny 
dom na osiedlu Majdan.



Droga wojewódzka nr 689 w kierunku 
Białowieży. Hajnówka nie bez powodu 
nazywana jest „bramą do Puszczy 
Białowieskiej”.
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Tadeusza Rakowieckiego do dziś 
pamięta się w Hajnówce jako 
oddanego pacjentom lekarza. 
Był również żołnierzem na 
trzech wojnach, społecznikiem, 
animatorem życia kulturalnego, 
sił próbował w krytyce literackiej 
i astronomii. Od Warszawy wolał 
Puszczę Białowieską – może 
stamtąd lepiej widać było gwiazdy?

Per aspera
ad astra
Ziemskie i gwiezdne wędrówki 
doktora Rakowieckiego
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Literatura sprzed stu i więcej lat pełna jest szlachetnych lekarzy, 
którzy rzucili karierę w wielkim mieście, zeszli ze ścieżki odkryć 
naukowych i w akcie poświęcenia ruszyli leczyć dzieci w przy-
tułkach, rannych w szpitalach polowych, chłopów w czwo-
rakach, robotnice w przepełnionych osiedlach fabrycznych, 
górników w familokach itp. Ale bohaterowie ci to także lekarze-
-geniusze, laboratoryjni maniacy, rewolucjoniści i rewizjoniści, 
konsekwentni innowatorzy, eksperymentatorzy, nieraz i gorszy-
ciele stosujący kuracje, które dreszczem wstrząsały wiktoriań-
skie społeczeństwa Europy i Ameryki. Pierwsi oddani byli ideom 
higienistycznym i wolontariackim; drugimi kierowała naukowa 
dociekliwość, pęd do odkryć, a często i żądza sławy.

Biografia urodzonego w 1878 roku Tadeusza Rakowieckie-
go w pewnym stopniu wpisuje się w oba te schematy. Znajdzie-
my tam zarówno społecznikowski zapał do pomocy ubogim, jak 
i chęć zbadania tego, co nieznane; zarówno lewicową wrażliwość 
działacza społecznego skupionego na tym, co tu i teraz, jak 
i narcystyczny temperament, by własnymi odkryciami zapisać 
się w historii.

Rodowód i formacja

Rakowiecki wywodził się z Siedlecczyzny, ze szlacheckiej ro-
dziny o pretensjach do amatorskiego uprawiania nauki oraz do 
działalności na rzecz otaczającej dwór społeczności. Po nauki 
posłano go do Warszawy, w celu uniknięcia rusyfikacji, wzmożo-
nej zwłaszcza w szkołach prowincjonalnych (gdzie spodziewać 
można było się takich warunków, jakie Stefan Żeromski opisał 
w Syzyfowych pracach). O ile jednak czteroklasowa szkoła pry-
watna Floriana Łagowskiego dawała zapewne polskim uczniom 
poczucie względnej autonomii, o tyle już kolejny etap edukacji, 
Rządowe Filologiczne Gimnazjum, naraził młodego Rakowiec-
kiego na pierwsze szykany, związane z lekturą zakazanego Juliu-
sza Słowackiego. Mimo to ukończył je z wzorowymi ocenami.

Wybór kierunku studiów na Cesarskim Uniwersytecie 
Warszawskim był wówczas dla polskich kandydatów oczy-
wistością. Wydział Filologiczno-Historyczny kształcił Rosjan 
i rusyfikatorów, możliwość nauki historii i kultury polskiej 
dawały tylko przedmioty ogólnosłowiańskie. W grę wchodziły 
więc jedynie kierunki medyczne, przyrodnicze, matematyczne, 
ostatecznie – prawnicze. Można znaleźć i bardziej uniwersalne 
uzasadnienie takiego wyboru: koniec XIX wieku to jeszcze era 
wiary w to, że właśnie nauki stosowane mogą zbawić świat; 
że prawdziwa postępowość najpełniej wyraża się w misji inży-
nierów i lekarzy – czyli tych, którzy dobrze rozumieją budowę 
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maszyn i organizmów żywych. Tadeusz Rakowiecki w 1897 roku 
wybrał medycynę (choć rozważał jeszcze studia matematyczne). 
Tuż po studiach podjął pierwszą pracę w szpitalu św. Stanisława 
(dziś Szpital Zakaźny przy ul. Wolskiej 37). Wkrótce został 
jednak wcielony do wojska Imperium w trakcie wojny rosyjsko-
-japońskiej. Początkowo powierzono mu stanowisko frontowego 
medyka, a wreszcie ordynatora jednego ze szpitali polowych. Po 
wojnie wrócił do pracy na warszawskiej Woli i do budowania 
swojej społecznej pozycji w Warszawie.

Rakowiecki jako warszawiak

Warszawa końca „długiego” XIX wieku (czyli do wybuchu Wiel-
kiej Wojny) pomimo radykalnych zakazów stowarzyszania się 
pod szyldem kultury polskiej i pomimo represji ze strony zabor-
czej, rosyjskiej biurokracji – albo właśnie na przekór nim – buzo-
wała intensywnym życiem „gromadnym”. Kto wówczas pisał – ten 
pisał gorączkowo i na potęgę: grube powieści, długaśne traktaty, 
niezliczone recenzje. Kto animował raczkującą kulturę popular-
ną, w tym sportową – ten biegał od spotkania do spotkania, od 
projekcji kinematografu na zebranie dotyczące jubileuszu któ-
regoś pisarza, od wystawy maszyn rolniczych na metę wyścigu 
cyklistów itd. Również lekarze – a wśród nich Tadeusz Rako-
wiecki – nie zadowalali się ofiarną służbą przy łóżkach chorych, 
lecz angażowali społecznie, naukowo, a nieraz i literacko. 

Zwłaszcza na tym ostatnim polu realizował się Rakowiec-
ki: najpierw jako polemista Tadeusza Micińskiego, występujący 
w obronie pisarstwa Żeromskiego, potem jako autor wydawanych 
własnym sumptem krytycznych (lecz nie krytykanckich) omó-
wień twórczości tego ostatniego pisarza. Według ustaleń Alli 
Gryc – biografki lekarza i animatorki hajnowskiego czytelnic-
twa – to właśnie wspólne gusta literackie pozwoliły mu poznać 
się ze swoją przyszłą żoną, Pelagią Górską, która przyszła na 
jeden z odczytów wygłaszanych przez lekarza.

Po dwóch stronach frontu

Obietnica stabilizacji, którą oznaczać mogło zawarte na począt-
ku 1914 roku małżeństwo, okazała się fałszywa w tym samym 
stopniu, co rozpoczęta dziesięć lat wcześniej praktyka lekarska 
w szpitalu św. Stanisława. Podobnie jak wtedy świeżo upieczo-
nego doktora, tak teraz młodożeńca Rosja bezzwłocznie wzięła 
w kamasze. Jako lekarz wojskowy, działania wojenne śledził 
raz z bliższej, raz z dalszej perspektywy. W końcu został wzię-
ty w niewolę i osadzony w jednej z twierdz na terenie Czech. 
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Wydaje się, że znacznie bardziej spektakularny przebieg miały 
przygody wojenne Pelagii Rakowieckiej. Żona doktora brała udział 
w tworzeniu struktur Polskiej Organizacji Wojskowej (co sprawia-
ło, że linia konfliktu zbrojnego przebiegała w poprzek ich związku 
małżeńskiego!) i woziła konno rozkazy samego Józefa Piłsudskiego. 
Za swoje zasługi była wielokrotnie odznaczana orderami.

Nie wiemy na pewno, czy i jak ewoluowały poglądy poli-
tyczne Rakowieckiego. Wiemy, że lojalny wobec cara lekarz woj-
skowy w końcu wojny deklarował się już jako piłsudczyk i odtąd 
pozostawał państwowcem-socjalistą. Czy na ugruntowanie tych 
pozycji wpływ miały lata 1918–1921, kiedy wciąż w burzliwy sposób 
kształtowały się przyszłe granice II Rzeczypospolitej (Wielka Woj-
na traktatem wersalskim skończyła się tylko w Europie Zachod-
niej, w Środkowej trwa przecież przynajmniej kolejne cztery lata!), 
a zarazem z patosem świętowano nową Polskę? Czy może samo 
doświadczenie kolejnej służby wojskowej podczas wojny polsko-
-bolszewickiej (gdzie doczekał się stopnia majora)?

Hajnówka jako dom „ludzi bezdomnych”

W 1921 roku Rakowieccy adoptowali córkę, Helenę. Po kilkuletnim, 
naznaczonym narastającym konfliktem z endeckim środowiskiem 
pobycie w Łukowie przenieśli się do Hajnówki. Ta przeżywała 
właśnie swój największy rozkwit. Do pracy w lesie, w tartakach 
i pozostałych zakładach trzeba było tysięcy ludzi. A oni potrzebo-
wali lekarzy. Tadeusz Rakowiecki podjął się organizacji systemu 
opieki zdrowotnej dla robotników leśnych. Etos lekarski nakazy-
wał mu pracę nie tylko w godzinach dyżurów, lecz także ofiarne, 
nocne interwencje u chorych w środku lasu; nie tylko pracę we 
własnej – internistycznej – specjalności, lecz także w tych, w któ-
rych każdorazowo musiał się dokształcać: od okulistyki po gine-
kologię. Tymczasem Pelagia Rakowiecka zajęła się organizacją 
struktur postępowej Ligi Kobiet. Zaangażowała się też w tworzenie 
tanich kuchni, w akcje dożywiania dzieci i wiele innych działań 
z ducha bardziej spółdzielczego niż filantropijnego, co odpowia-
dało nastrojom ogólnokrajowym. Rakowiecki także nie poprzestał 
na praktyce czysto lekarskiej – równolegle działał na polu eduka-
cyjnym, organizując odczyty poświęcone raz higienie zdrowotnej, 
a kiedy indziej – literaturze.

Areną wspólnych działań edukacyjnych małżeństwa Rako-
wieckich już w połowie lat 30. stał się tzw. Dom Leśnika. Był to 
wyposażony m.in. w salę kinową piękny funkcjonalistyczny obiekt 
Domu Ludowego im. Piłsudskiego (dziś zdeformowany, przysło-
nięty banerami i mieszczący centrum handlowe Leśnik, u zbiegu 
ulic Armii Krajowej i Piłsudskiego). Można sobie wyobrazić, że 
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nowoczesne poglądy Rakowieckich i innych zapraszanych do 
Hajnówki prelegentów, głoszone w tym doświetlonym, higie-
nicznym i monumentalnym budynku, nawet tuż przed II wojną 
światową miały siłę przekonywania w jasną przyszłość. W gma-
chu mieściła się też zorganizowana przez Rakowiecką biblioteka 
publiczna imienia – nie mogło być inaczej – Stefana Żerom-
skiego (czyż Rakowieccy nie przypominają typowych bohaterów 
tego autora, jak choćby Tomasza Judyma i Joanny Podborskiej?). 
Hajnowskiej działalności doktorstwa patronowały tym samym 
postaci, które ich dawniej symbolicznie połączyły i związały: 
Żeromskiego i Piłsudskiego.

Per aspera ad astra, czyli przez
(hajnowskie) trudy do gwiazd

Wydawać by się mogło, że omówionych dotąd pól aktywności 
Rakowieckiego starczyłoby na więcej niż jeden długi i bogaty 
życiorys. Tymczasem doktor zasłynął w jeszcze jednej domenie 
i to właśnie dzięki tym ostatnim dokonaniom wyróżnia się go 
spośród setek działaczy początku XX wieku. Prawdopodobnie 
w drugiej połowie lat 20., po przeprowadzce do Hajnówki, Ra-
kowiecki nocami zaczął parać się astronomią. Fascynacja sięgać 
miała czasów studenckich, kiedy to w jednej z warszawskich 
księgarni nabył wydaną w latach 80. XIX wieku Kosmografię 
Jana Jędrzejewicza. Można domniemywać, że i później wnikliwie 
czytał to, co w temacie mogło wpaść mu w ręce. Narzucają się 
pytania: jak zapracowany lekarz na głębokiej prowincji zdobywał 
potrzebne mu prace, w tym zapewne druki badań i kompendia 
zagraniczne? Czy pochłaniane z amatorskim apetytem lektury 
mogły zapewnić usystematyzowaną wiedzę? Kiedy znajdował 
czas, by je studiować? Skąd astronom-hobbysta czerpał pokłady 
ambicji i pewności siebie? Skąd wreszcie umiejętność formuło-
wania klarownego wywodu dla celów dydaktycznych? 

Zwłaszcza tym ostatnim musiał się wykazać, kiedy w la-
tach 1928–1930 przygotował i wydał Drogi planet i komet – pierw-
szy polski podręcznik akademicki z tej dziedziny. Regularnie 
wysyłał też artykuły naukowe do polskich i zagranicznych czaso-
pism i biuletynów (posługiwał się biegle językiem francuskim). 
Proponował nowe sposoby przewidywania zaćmień, obliczania 
trajektorii ruchu ciał niebieskich, wyliczania orbit planetarnych 
i rozwiązywał tym podobne spekulatywne rachunki z dziedzi-
ny tzw. „mechaniki nieba”. Amatorskie, acz znajdujące uznanie 
profesjonalistów badania Rakowieckiego nie polegały więc na 
teleskopowych obserwacjach – nie miał i nie mógł mieć do tego 
w Hajnówce możliwości. Nie odkrył żadnej nowej asteroidy 
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czy planety, choć z pewnością niebo nad Puszczą Białowieską 
zachęcało do marzeń o gwiezdnych eksploracjach. Jego prace 
opierały się na znakomitych kompetencjach matematycznych, 
wnikliwości i zdolności do myślenia abstrakcyjnego. Przysyłane 
przez anonimowego amatora z głębokiej prowincji przyczynkar-
skie artykuły nie zrewolucjonizowały astronomii, lecz wywołały 
zainteresowanie ze strony badaczy akademickich i otworzyły Ra-
kowieckiemu drzwi do towarzystw astronomicznych z większych 
miast polskich, a także zagranicznych. Choć Tadeusz Rakowiecki 
nie znalazł się w panteonie największych astronomicznych sław, 
jego podręcznik służył rozwojowi dyscypliny w Polsce aż do cza-
sów, gdy do liczenia zaprzęgnięto komputery.

Po wojnie. Ostatni etap ziemskiej podróży

Lewicowa formacja polityczno-społeczna pozwoliła Pelagii 
i Tadeuszowi z nadzieją patrzeć na powojenny porządek w kra-
ju – zwłaszcza wśród społeczności tak przetrzebionej wojną, jak 
mieszkańcy Hajnówki. W Polsce Ludowej Rakowieccy podjęli się 
swojego dzieła raz jeszcze, niemal od zera. Na nowo organizowali 
służbę zdrowotną i hajnowskie instytucje kultury. Rakowiecki 
nie rezygnował też ze swojej pasji do gwiazd. Choć wygłaszane 
w naukowych gremiach odczyty spotykały się z coraz mniejszym 
uznaniem – hajnowski astronom wciąż cieszył się szacunkiem 
akademików, głównie jako ambitny samouk.

Doktor umarł w 1965 roku. Pelagia, przeżywszy go o dwa-
dzieścia lat, zmarła w wieku blisko stu lat. Dziś Hajnówka jest 
miejscem pamięci o ich aktywizmie, zwłaszcza Tadeusza (Pelagia 
pozostaje wciąż, niesłusznie, w cieniu męża). Tu znajdziemy ulicę 
i bibliotekę pod patronatem lekarza, a w hajnowskim szpitalu 
zwiedzić można poświęconą mu izbę pamięci.

Rakowiecki nigdy nie opuścił Hajnówki i swoich pacjen-
tów. Na przesłaną mu propozycję objęcia katedry astronomii we 
lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza – jego kandydaturę 
rozpatrywano jako jedną z pięciu, o ile postarałby się o szyb-
ką habilitację – odpowiedział, że „jest potrzebny tu”. Zapewne 
właśnie tej zdolności do klarownego określenia życiowych prio-
rytetów – czyli umiejętności stabilnego wyznaczenia centrum 
własnego wszechświata – zawdzięczał Rakowiecki swoje dosko-
nałe panowanie nad trajektoriami ciał astralnych.

Piotr Kubkowski
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Jest 1963 rok. Grupa malarzy 
biorących udział w białowieskim 
plenerze w trakcie spaceru po 
puszczy natrafia na stertę zwalonych 
drzew. Świeże drewno i abstrakcyjne 
kształty przyciągają uwagę artystów. 
Zaintrygowani potencjałem materiału, 
porzucają pędzle oraz sztalugi i przez 
kilka dni dla zabawy próbują swych 
sił jako rzeźbiarze.

Sztuka drewna
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To z pozoru błahe zdarzenie miało jednak zaważyć na arty-
stycznym życiu pobliskiego miasteczka. Niewinna zabawa 
artystów sprawiła, że połączyły się dwie przeciwstawne, ale 
jednak komplementarne oblicza Hajnówki: rozważne (prak-
tyczne), uświęcone przemysłem drzewnym i obecnością fabry-
ki mebli, oraz romantyczne (naturalne i sentymentalne), wyni-
kające z bliskości Puszczy Białowieskiej i sielskiego krajobrazu.

Jagiełło i meblościanka

W latach 60. to podlaskie miasteczko kojarzyło się głównie 
z fabryką mebli. Trafiały z niej do ciasnych mieszkań nie-
śmiertelne meblościanki, optymalizujące wykorzystanie 
przestrzeni i kultowe fotele o swojsko brzmiącej nazwie 
„Jerzy”. Nieliczni szczęśliwcy mieli też okazję podziwiać 
wyroby najwyższej klasy w bardziej oficjalnych okoliczno-
ściach – eleganckie komplety hajnowskich mebli dodawały 
szyku polskim ambasadom, stanowiły też wartościowy towar 
eksportowy. Dostępność i bogactwo surowca gwarantowały 
miasteczku dobre prosperowanie i wpłynęły na wytworzenie 
się tradycji obróbki drewna. Lokalna i ogólnopolska prasa 
w nieco propagandowym stylu dowodziła, że „gdyby tak do-
brze poszperać, rodowody robotników drzewnego przemysłu 
wywieść by można gdzieś od czasów Jagiełły” i w podniosłym 
tonie rozpisywała się o „praojcach eksploatujących pokłady 
najprzedniejszego surowca”.

Czternasty, a zarazem ostatni plener zorganizowany pod egidą 
ZPAP odbył się w 1981 roku. Dwa lata później z powodów poli-
tycznych stowarzyszenie rozwiązano, a organizację wydarzenia 
przejęły w latach 80. Ministerstwo Kultury, Urząd Wojewódzki, 
Biuro Wystaw Artystycznych i Związek Artystów Rzeźbiarzy, 
kontynuując wcześniejszą numerację. Tu jednak historia się 
komplikuje – piętnasty plener zorganizowano dwukrotnie: 
w 1985 i 2017 roku.

Dla Wiktora Kabaca historia spotkań rzeźbiarskich rów-
nież nie kończy się na czternastu edycjach zorganizowanych 
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przez ZPAP, nie wspomina on jednak o imprezach or-
ganizowanych po stanie wojennym. Siedząc przy stole 
w swojej pracowni, z dumą prezentuje nam katalog XV 
pleneru, który odbył się w 2017 roku, i wspomina rozmo-
wy toczone z artystami podczas kolejnej edycji wydarze-
nia, które odbyło się rok później. Po niemal trzydziestu 
latach przerwy wznowiono bowiem rzeźbiarskie plenery 
w Hajnówce, a stało się to właśnie dzięki staraniom 
pana Kabaca i nieżyjącego już lokalnego amatora sztuki 
Włodzimierza Muśki oraz przy wsparciu burmistrza Haj-
nówki Jerzego Siraka. Ten ostatni bardzo entuzjastycz-
nie zareagował na pomysł powrotu do tradycji, z której 
w przeszłości słynęło miasto. Nowa edycja plenerów to 
wydarzenia kameralne, dla niespełna dziesięciu rzeź-
biarzy. – Chcemy pozostać przy plenerach skromnych. 
I nie chcemy ich organizować, jeśli nie będzie gwarancji, 
że rzeźby będzie gdzie przechowywać – pan Kabac nie 
chce, żeby podzieliły one los tych z białostockich maga-
zynów. We współpracy z Hajnowskim Domem Kultury 
dąży do otwarcia Podlaskiej Galerii Rzeźby w Drewnie. 
Nie ukrywa jednak, że to nie on powinien być kołem 
zamachowym całego przedsięwzięcia: – Mogę pomagać, 
współorganizować, ale ja mam osiemdziesiąt trzy lata, 
mogę się przecież bardzo szybko wyprowadzić i plenery 
robić już gdzie indziej.

Przemysł drzewny w tym mieście ma już za sobą 
najlepsze dni. Wznowione plenery nie odbywają się pod 
patronatem profesjonalnego związku artystów, ich skala 
jest znacznie mniejsza, a rzeźbiarze biorący w nich udział 
to także amatorzy. Jednak te wydarzenia artystyczne 
przypominają lokalnej społeczności o mniej pragmatycz-
nym sposobie postrzegania drewna i pomagają dostrzec 
jego artystyczny wymiar. Historia zatacza koło.

Rzeźby powstałe w ramach ostatnich plenerów 
można dziś oglądać m.in. w hallu wejściowym Wydziału 
Leśnego Politechniki Białostockiej (ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1a) oraz w ogrodzie otaczającym Hajnowski 
Dom Kultury (ul. Tamary Sołoniewicz 4).
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Tym jednak, co przyciągało do Hajnówki tłumy turystów, były 
nie zakłady przemysłu drzewnego, lecz Puszcza. To w niej można 
było wypocząć od zgiełku miasta, odetchnąć świeżym powie-
trzem i podobnie jak Leon Wyczółkowski, Henryk Sienkiewicz 
czy Eliza Orzeszkowa odnaleźć w lesie natchnienie. Spokój 
i nastrojowa atmosfera Puszczy przyczyniły się też do powstania 
„turystyki plenerowej”, która objawiała się regularnie organi-
zowanymi imprezami artystycznymi. Najbardziej znane były 
białowieskie plenery malarskie, dające artystom szansę na pracę 
w nadzwyczajnych okolicznościach przyrody.

Wydawać by się mogło, że drewno w Hajnówce to przede 
wszystkim surowiec przynoszący wymierny zysk, a jego zasto-
sowanie „zaczyna się od przetarcia kloca, a kończy na nowocze-
snym komplecie mebli (…). Tu się także drewno destyluje, wytwa-
rza maszyny dla przemysłu leśnego, a turystom rzeźbi z drewna 
statuetki żubra”. Jednak to z szacunku do jego artystycznej, a nie 
komercyjnej wartości narodziła się idea hajnowskich plenerów 
rzeźbiarskich, łączących siły artystów i robotników. Pierwszy 
odbył się w 1965 roku. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia 
nie było proste.

Piła ważniejsza od dłuta

Najważniejsza była baza – drewno i miejsce pracy. Nie można 
rzeźbić w zamkniętym pomieszczeniu – ilość kurzu, pyłu i brudu 
po cięciu piłami i szlifowaniu byłaby nie do zniesienia. Niema-
łych problemów dostarczały też rozmiary obiektów – niektóre 
rzeźby sięgały nawet pięciu metrów. To przekładało się nawet na 
dwieście kilogramów drewna do przetransportowania, potrzeb-
ne były specjalne podnośniki. Dodajmy do tego doprowadzenie 
prądu, wyżywienie i zakwaterowanie dla uczestników, które 
odpowiednio podwyższały koszty pleneru. Trzeba było zatrudnić 
ludzi obsługujących maszyny, bez nich nic by się nie udało. Ar-
tyści byli w dużej mierze zależni od robotników z Hajnowskiego 
Zakładu Przemysłu Drzewnego, w którym został zorganizowany 
pierwszy hajnowski plener rzeźbiarski. Na terenie fabryki znaj-
dowała się tylko jedna piła łańcuchowa na ropę. Obsługujący ją 
człowiek był bez wątpienia najbardziej cenioną osobą na plene-
rze, o jego względy walczyli artyści.

Materiał na rzeźby pochodził głównie z Puszczy: dąb, 
wiąz, jesion, brzoza. Z czasem, dzięki zagranicznym kontaktom 
Zakładu, na plenerach pojawiło się również bardziej egzotyczne 
drewno, jak mahoń czy orzech turecki. Przypływało zza oceanu 
na okręcie-imienniku podlaskiej miejscowości. Drewnowiec 
„Hajnówka”, zwodowany na początku lat 70., przywoził drewno 
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między innymi z Brazylii. Z Podlasia natomiast eksportowano 
hajnowskie meble, a także dąb, wykorzystywany do produkcji 
podkładów kolejowych w Stanach Zjednoczonych (tylko podkład 
z dębiny może przetrwać nawet pięćdziesiąt lat, nie rdzewieje, 
więc jest trwalszy od metalowego). 

Pierwsze plenery były kameralne, brało w nich udział od 
pięciu do dziesięciu artystów, jednak gdy tylko w środowisku 
plastyków rozeszła się wieść, że w Hajnówce rzeźbi się w mahoniu 
czy w makorze, szybko pojawiło się więcej chętnych. Organizujący 
wydarzenie Związek Polskich Artystów Plastyków musiał zacząć 
przeprowadzać selekcję i wybierać uczestników na podstawie 
zgłaszanych przez nich projektów. 

Szlifierki, piły i bóg grecki

O międzynarodowym zainteresowaniu Hajnówką, rzeźbiarzach 
z Australii i transporcie kilkumetrowych rzeźb za ocean opowiada 
nam pan Wiktor Kabac – malarz z małej podlaskiej wioski Min-
kówka, leżącej na obrzeżach Puszczy Ladzkiej (obecnie przyłączo-
nej do Puszczy Białowieskiej). Siedzimy w jego pracowni, w bloku 
znajdującym się na skraju lasu i przeglądamy katalogi z dawnych 
plenerów. Wokół kilka sztalug z obrazami, a między nimi oparte 
o ściany różnokształtne, powypalane kawały drewna. – Ja jestem 
przede wszystkim malarzem. Ale z powodu plenerów zacząłem 
robić coś w rodzaju rzeźby – wspomina pan Kabac. Po ukończe-
niu Studium Rysunku i Malarstwa w Łodzi i Wydziału Sztuk 
Pięknych w Toruniu wrócił do Hajnówki i przez trzydzieści lat 
pracował w liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel plastyki. – 
Trzeba było mieć jakiś stały chleb. Artyści jak artyści, wiadomo – 
jedni mają dużo pieniędzy, inni nie mają nic. Dzięki pracy nauczy-
ciela mógł poświęcać wakacje na udział w plenerach. Najpierw 
w malarskich w Białowieży, potem w rzeźbiarskich. Pan Wiktor 
pamięta początki tych drugich. Pomagał w organizacji, w 1976 
roku został komisarzem jednego z nich. Gdy plenery zyskały swoją 
renomę, artystów zjeżdżało się do Puszczy Białowieskiej nawet 
kilkudziesięciu.

– Plenery to nie tylko rzeźba, znacznie ważniejszy jest 
w nich kontakt rzeźbiarzy ze sobą – mówi pan Kabac. – Są różne 
poglądy na rzeźbę i tu, w Hajnówce, mogliśmy się nimi swobod-
nie wymieniać. Ci ze Stanów rzeźbili trochę inaczej, ci z Australii 
to nie robili w ogóle rzeźby tematycznej, tylko abstrakcję. Jeden 
wyrzeźbił kiedyś jajo wielkanocne wielkości człowieka. Nie byłoby 
w nim nic szczególnego, gdyby nie to, że można było się w nim 
przejrzeć jak w lustrze – tak je wyszlifował! Mógł tak zrobić jedy-
nie dlatego, że jako pierwszy przywiózł ze sobą szlifierkę Boscha, 
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która miała specjalne papiery i sprawiała, że drewno błyszcza-
ło. Wszyscy ustawiali się do niej w kolejkach, ale on nikomu 
szlifierki nie pożyczał.

Kilkakrotnie uczestniczką plenerów była rzeźbiarka 
z Gdyni Irena Loroch. Jedna z jej rzeźb szczególnie zapadła Wik-
torowi Kabacowi w pamięć. Loroch wybrała egzotyczne ciem-
noczerwone drewno o olbrzymich rozmiarach. Kloc mansonii 
mierzył niemal dwa i pół metra. Żeby móc go przecinać, Zakład 
Przemysłu Drzewnego musiał skonstruować specjalną piłę. Za 
pomocą potężnego uchwytu drzewo zostało ustawione tak, że 
pani Loroch mogła zacząć rzeźbić. Spod jej dłuta miał wyjść bóg 
grecki – Posejdon. Zaczęła rzeźbić. Bardzo szybko drewna uby-
wało, okrajano je. Z pomocą przychodził pilarz – ów najbardziej 
ceniony człowiek na plenerach rzeźby. Po pewnym czasie osoby 
sprzątające miejsce po rzeźbiarzach sprzeciwiły się: przy rzeźbie 
Ireny Loroch sprzątać nie będą, bo dostarcza im za dużo niepo-
trzebnej pracy, a oni muszą sprzątać cały plac tartaczny. Koniec 
końców ostała się niewielka, zaledwie metrowa rzeźba Posejdo-
na. Wielkość boga greckiego została pokonana – w końcu lat 70. 
uznano to za politycznie poprawny efekt prac.

Drewna życie po życiu

Regulamin nakazywał każdemu z artystów zostawić na miejscu 
przynajmniej jedną rzeźbę. Inne można było zabrać, ale logi-
styczne trudności często uniemożliwiały transport, przez co na 
miejscu zostawało ich całkiem sporo. W okresie największego 
rozkwitu plenerów było ich podobno ponad czterysta. 

– Co się z nimi stało? – pytamy. Niestety, dla wielu z nich 
szansa na zaprezentowanie się szerszej publiczności została 
zaprzepaszczona. Nie udało się utworzyć podlaskiej galerii 
rzeźby w drewnie, w której na stałe eksponowano by poplene-
rowe prace. Co roku w siedzibie ZPAP w Białymstoku odbywa-
ły się pokazy – rzeźby, które tam prezentowano, składowane 
były potem w magazynach wojskowych i piwnicach. Ponad 
setka z nich z powodu nieodpowiednich warunków transportu 
została uszkodzona lub zniszczona, a losy pozostałych często 
pozostają tajemnicą.

To smutne. Tym bardziej że na plenerach do drewna 
podchodzono z szacunkiem i dbano, by nic się nie zmarnowało. 
– Kiedyś na terenie zakładu mieliśmy jedną piłę. Dziś można 
ich kupić nieskończoną ilość – dlatego tak szybko Puszczę się 
wycina – opowiada Wiktor Kabac. – Jak ja zobaczyłem, co tam 
się dzieje, to się popłakałem. My na potrzeby pleneru nigdy nie 
ścięliśmy żadnego drzewa.
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– A jak pan pozyskuje materiał do swoich rzeźb? – pytamy.
– Jeżdżę rowerem po Puszczy i wypatruję, co można by 

wziąć bez szkody dla przyrody, w porozumieniu z nadleśnic-
twem. Leśnicy wprawdzie nie byli nigdy przeciwni plenerom, 
ale też się nimi przesadnie nie interesowali. Uważali, że to jakieś 
nieładne i niezrozumiałe rzeźby. Pytali, czemu my nie rzeźbimy 
żubrów albo jeleni. A ja się staram nie ingerować za bardzo w to, 
co znajdę – przybliżam formę i nadaję temat. Dzięki rzeźbiarzowi 
drewno dostaje nowe życie – odpowiada.

Agnieszka Myszkowska, Wanda Kaczor
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Na przełomie lata i jesieni 
nad Siemianówkę zjeżdżają 
miłośnicy ptaków z całej Polski. 
To tutaj chwyta się, bada 
i obrączkuje tysiące osobników. 
Wszystko po to, by odkryć 
tajemnice ich wędrówek.

Akcja
Siemianówka
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Migracje

Jeszcze przed świtem, zanim zadzwoni budzik, ze snu wyrywa 
klangor tysięcy żurawi. Gdy tylko słońce zacznie powoli wyłaniać 
się zza horyzontu, opuszczają Zalew Siemianówka i wylatują na 
żer. Wrócą tu o zmierzchu, by przed snem znów pohałasować. Na 
dobre opuszczą to miejsce pod koniec października, mniej więcej 
o tej porze, co załoga Akcji Siemianówka.

Zawodowi ornitolodzy i miłośnicy ptaków z całego 
kraju przyjeżdżają tu od 2002 roku, by badać ptasią migrację. 
To jeden z głównych obozów obrączkarskich w Polsce i jedyny 
w jej północno-wschodniej części. Mieści się w lesie, na połu-
dniowo-wschodnim brzegu Zbiornika Wodnego Siemianówka, 
nieopodal dawnej osady Maruszka. Znaleźć go nie jest łatwo. Nie 
prowadzą tam żadne drogowskazy, a leśna droga kilkakrotnie 
się rozwidla, nim dotrze nad brzeg Zalewu.

Obszar wokół zbiornika to nie tylko miejsce gniazdowania 
wielu rzadkich gatunków. Jest on również przystankiem dla pta-
ków migrujących. Dzięki obrączce, na której każdy ptak dostaje 
swój indywidualny numer, możliwe jest śledzenie i badanie ich 
wędrówki. Ten fenomen od lat fascynuje naukowców. Gdy mówi 
się o ptakach migrujących, w pierwszej chwili przychodzą na 
myśl żurawie czy gęsi, których majestatyczne klucze na niebie 
zwiastują nadejście wiosny lub jesieni. Tymczasem niejeden 
będzie zdziwiony, że w drogę wybiera się także ptasia drobnica. 
Pokonując czasem ogromne odległości, docierają nierzadko aż do 
południowej Afryki. Dla rudzików, czyży, pokrzewek, sikor czy 
pierwiosnków, lecących samotnie lub w luźnych grupach, a nie 
w uporządkowanym szyku, taka podróż potrafi być dużo bardziej 
niebezpieczna, a załamania pogody w znacznie większym stop-
niu komplikują im wędrówkę. Nad Siemianówką to właśnie one 
najczęściej trafiają w sieci ornitologów.

Obóz

Polowa kuchnia i sztabówka, miejsce na ognisko, kilka mniej-
szych namiotów – w zależności od frekwencji w obozie. Między 
drzewami rozpięty ręcznej roboty hamak. Stara ceramiczna umy-
walka wkopana w ziemię i zawieszony nad nią baniak z wodą to 
stanowisko do porannej toalety i zmywania naczyń. Dookoła na 
drewnianym stelażu schną kubki, garnki i menażki. Prąd – tylko 
z akumulatora i po to, by po zmroku oświetlić niewielką żarówką 
biurko, przy którym obrączkuje się ptaki.

To biurko jest centralnym punktem obozu. Stoi na 
nim elektroniczna waga, podająca wynik z dokładnością do 



97

dziesiątych części grama, leżą zeszyty, w których zapisuje się pa-
rametry schwytanych w sieci ptaków. W zasięgu ręki też sfatygo-
wany już nieco przewodnik Collinsa oraz klucze do oznaczania 
płci i wieku poszczególnych gatunków.

Rytm dnia wyznaczają tutaj pełne godziny. Wtedy rusza 
się na obchód. Pierwszy o świcie, ostatni – gdy zrobi się ciemno. 
Trasa wiedzie wzdłuż specjalnych sieci, rozpiętych na bambuso-
wych tyczkach w lesie, wzdłuż brzegu, a także na zalewie wśród 
trzcin. W dni gorące lub bardzo deszczowe sprawdza się je czę-
ściej, by schwytane ptaki nie przegrzały się ani nie wychłodziły. 
Gdy rozpięte są także sieci o większych oczkach, tzw. drapolówki, 
chodzi się do nich przez całą noc.

Badania

Sikory tylko z dystansu wydają się bezbronne. Te niewielkie 
wróblowate, gdy walczą o życie, są wojownicze niczym koguty. 
Trzymana w rękach modraszka czy bogatka macha główką i za-
daje ciosy swoim centymetrowej długości dziobem, gdzie tylko 
dosięgnie. Z zaskakującą wręcz siłą. Dla nowicjusza wyjęcie z sie-
ci walczącej sikory graniczy z cudem. Ale już rudzik lub czyżyk 
poddają się łatwiej. Sprawność, z jaką doświadczeni obrączkarze 
wyciągają z sieci zaplątane w nią ptaki, jest imponująca. Oswo-
bodzone wkłada się do bawełnianych woreczków i zanosi do obo-
zu. Bywa, że gdy obchód jest owocny, w jednym woreczku musi 
zmieścić się kilka osobników. Jednak – dla ich bezpieczeństwa – 
nie można przypadkowo łączyć ze sobą gatunków. Zestresowana 
sikora prawdopodobnie zadziobałaby biednego czyża.

W obozie każdy ptak czeka w woreczku na swoją kolej. 
Najpierw na nogę zakładana jest mu obrączka. W ten sposób 
otrzymuje swój indywidualny numer identyfikacyjny. Następnie 
określa się jego wiek, płeć, mierzy długość skrzydła, poszczegól-
nych lotek i ogona. To pozwala ocenić, czy ptak jest przygoto-
wany do wędrówki. W tym celu również waży się go i sprawdza 
otłuszczenie. Trzeba dmuchnąć ptakowi w brzuch i podgardle 
tak, by odsłoniły się pokrywające je delikatne piórka i ukazała 
się naga skóra. Zmagazynowana przed odlotem tkanka tłuszczo-
wa będzie dostarczać mu energii podczas podróży. Żeby było jej 
jak najwięcej, niektóre ptaki zmniejszają nawet niektóre swoje 
narządy wewnętrzne. Rekordziści potrafią przed odlotem nawet 
dwukrotnie zwiększyć masę ciała.

Po tych pomiarach ptak wypuszczany jest na wolność. 
Jedne od razu z krzykiem odlatują, inne posiedzą jeszcze chwi-
lę na dłoni. Zdarza się, że w sieć trafi tzw. retrap, czyli ptak już 
wcześniej zaobrączkowany. To cenne, gdyż pozwala na łatwe 
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Akcja Siemianówka działa od siedemnastu lat. Została zało-
żona w 2002 roku z inicjatywy Koła Naukowego Biologów 
Uniwersytetu w Białymstoku. W Polsce jest około dziesięciu 
podobnych obozów. Najstarszy z nich, czyli Akcja Bałtycka, 
ma na koncie już pięćdziesiąt osiem sezonów. Sama metoda 
badawcza przez obrączkowanie liczy sobie już sto dwadzieścia 
lat, od kiedy Duńczyk Hans Christian Cornelius Mortensen 
w 1898 roku oznaczył w ten sposób pierwsze dwa osobniki. 
Dziś w Europie co roku obrączkuje się około czterech milio-
nów ptaków. 

Załogantem obozu może zostać prawie każdy. Wypląty-
wania ptaków z sieci nauczyć się można na miejscu, w prakty-
ce. Ręce do pracy potrzebne są szczególnie w październiku, gdy 
studenci kończą wakacje, pogoda nie zawsze dopisuje, a ptasia 
migracja trwa w najlepsze.

Ci, którzy chcieliby zostać licencjonowanymi obrączka-
rzami, muszą skończyć specjalistyczny kurs. Nad Siemianówką 
od kilku lat odbywa się jego praktyczna część oraz egzamin. 
Organizatorem kursu jest Krajowa Centrala Obrączkowania 
Ptaków działająca przy Stacji Ornitologicznej Muzeum i Insty-
tutu Zoologii PAN w Gdańsku.

porównanie wagi i otłuszczenia oraz wyciągnięcie na tej pod-
stawie różnych wniosków o kondycji ptaka, a także pokonanej 
przez niego trasie. Im więcej takich „wiadomości powrotnych”, 
tym lepiej poznać można poszczególne gatunki. W obozie nad 
Siemianówką były już ptaki zaobrączkowane m.in. we Włoszech, 
w Finlandii, Portugalii czy Estonii.

W chwilach nagłej zmiany pogody wiele ptaków zmuszo-
nych jest wstrzymać dalszą wędrówkę i często ląduje w sieciach. 
Załoga obozu ma wtedy szczególnie dużo pracy. Ptaki w ba-
wełnianych woreczkach mogą poczekać bezpiecznie do czasu 
zaobrączkowania, ale w sieci narażone są na różne niebezpie-
czeństwa – od atmosferycznych (wychłodzenie lub przegrzanie), 
przez wzajemną agresję (zestresowane ptaki, które wpadły w sieć 
zbyt blisko siebie, mogą się wzajemnie krzywdzić), wreszcie wi-
sząc zaplątane w sieć, są narażone na atak drapieżników. Dlatego 
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tak ważne jest częste i systematyczne kontrolowanie sieci. Ptaki 
schwytane podczas ostatniego obchodu nocują w woreczku 
i wypuszczane są dopiero rano. Prawdopodobnie spędzają w ten 
sposób najbezpieczniejszą noc w swoim życiu.

By wziąć udział w Akcji Siemianówka, nie trzeba być za-
wodowym ornitologiem ani biologiem. Do wyjmowania ptaków 
z sieci najczęściej wystarczy kilka rad kogoś z doświadczeniem 
oraz delikatność, cierpliwość i opanowanie. A kontakt oko w oko, 
nawet z dobrze znanymi i pospolitymi ptakami, pozwala odkryć 
ich nieznane dotąd oblicze.

tekst i zdjęcia: Tomasz Kaczor



Wiszące na drzewie wodery schną 
po wieczornym obchodzie.



Marysia wyrusza na
poranny obchód.



Czyże często wpadają w sieć 
całymi stadami.



Schwytany na ostatnim wieczornym 
obchodzie remiz jest ważony. 

Tę noc spędzi w obozie w bawełnianym 
woreczku. Rano poleci dalej.



Stado żurawi nocowało nad 
zalewem. O świcie odlatuje na żer.





Marysia i Tomek obrączkują, 
a następnie ważą, mierzą 
i opisują schwytane ptaki.



Oswobodzone z siatek ptaki
wkłada się do bawełnianych

woreczków i zanosi do obozu. 



Schwytany w sieć rudzik czeka na 
oswobodzenie przez załogantów Akcji 
Siemianówka. Ten osobnik to tzw. retrap, 
czyli ptak już wcześniej zaobrączkowany. 
Dzięki temu można dowiedzieć się skąd 
przyleciał oraz wyciągnąć informacje 
o jego kondycji.



Bywa, że gdy obchód jest 
owocny, w jednym woreczku musi 

zmieścić się kilka osobników.



By ocenić, czy ptak jest przygotowany do 
wędrówki, sprawdza się m.in. ile zmagazynował 
tkanki tłuszczowej. W tym celu trzeba delikatnie 
dmuchnąć mu w brzuch i podgardle tak, 
by odsłoniły się pokrywające je delikatne 
piórka i ukazała się naga skóra. 



Schwytanym ptakom mierzy 
się także długość skrzydła, 

poszczególnych lotek i ogona.
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Jak drzewo wyrwie się 
z korzeniami i położy na działanie 
atmosferyczne, to obeschnie. 
I koniec. Potem jak się je zakopie 
w nowym miejscu, to i tak już 
nie urośnie. No to co zrobisz? 
Nic nie poradzisz.*

Dziewięć
dowodów na
istnienie Łuki
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– Trzeba jechać wzdłuż Zalewu Siemianówka i wpisać w na-
wigację Stara Łuka. – A jakiś numer? – dopytuję. Zapada 
cisza. – Tu jest tylko jeden dom – mówi przez telefon Wojtek. 
Do zalewu jedziemy od południa. Gdy na horyzoncie widać już 
taflę wody, nie skręcamy w stronę placów zabaw i amfiteatru, 
ale podążamy drogą żwirową, w lewo przez pola. Po około ki-
lometrze już ją widać. Drewniana chata z poczerniałą szalów-
ką, kryta eternitem. Jeden z dowodów na to, że Łuka istnieje. 
Są też inne.

Dowód nr 1 – chata po Sergiuszu

– Mieszkam tu od dwóch lat, a przyjeżdżałem wcześniej przez 
dwadzieścia, z Białegostoku na weekendy. Chata należała 
do Sergiusza Łobacza, który zdecydował się jej nie burzyć. 
Procesował się, potem ją odkupił. Spadkobiercy wyremonto-
wali, a mi, jak poszedłem na emeryturę, pozwolili tu miesz-
kać – opowiada Wojtek. Przez mały, zagracony przedsionek 
wchodzę do jednej z dwóch izb. Piec zbudowany z brązowych 
kafli jeszcze działa, pod ścianami rozstawione łóżka, na nich 
pierzyny i ubrania, w kącie klatka z papugą. – O tu, gdzie 
pani siedzi, był mały kaflak i ściana. Cztery rodziny się w tej 
chacie mieściły. Słusznie szeroko otwiera pani oczy. Ciasnota 
była i dlatego mieszkańców dawnej Łuki nazywano Chińczy-
kami. To była najbardziej zaludniona wieś z tych wszystkich 
ośmiu zatopionych. Ulicówka, domy po dwóch stronach. Po 
dwóch-trzech gospodarzy na jedną działkę. A działki to były 
takie wąskie, że czasem na trzy metry szerokie, czyli szerokość 
dwóch pokosów (gdzie jeden pokos to odcinek, jaki żniwiarz 
mógł skosić za pomocą pojedynczego zamachnięcia kosą). 
Wyjdźmy na zewnątrz, sama pani zobaczy. Jak na nowo wy-
mierzali grunty, to się okazało, że róg tej chaty stoi na działce 
sąsiada, tego od przyczepy.

Dowód nr 2 – kurier dociera

Przed chatą ławeczka i stół, na rogu znak błękitnej tarczy 
potwierdzający, że to zabytek. Na tyłach ogródek warzywny. 
Ogrodzenia nie ma. – Kurier dojeżdża do końca drogi i za-
trzymuje się przed znakiem „droga bez przejazdu”. Wychodzę 
wtedy przed chatę i macham do niego. Poza tym turyści się 
zjawiają, jak oni mnie znajdują, to nie wiem. Czasem też za-
graniczni. No i na weekendy odwiedza mnie moja partnerka. 
W czasie świąt przyjeżdżają byli mieszkańcy i ich potomko-
wie, spotykają się przy chacie, albo idą do krzyża i tam płaczą.
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Dowód nr 3 – krzyż

– A pani nie chciałaby tu kupić działki? Wójt sprzedaje, minimum 
po dwie na raz. Ma być niby pod hotele i zajazdy, aby turystyka się 
rozwijała, ale kto ich potem sprawdzi? Tak jak ten obok: przyczepę 
postawił, ogrodził teren, obsadzi się tujami i będzie siedział – wy-
jaśnia Wojtek. – Ta droga, po której idziemy, kiedyś była główna, 
brukowana, szeroka na pięć metrów. Teren przy samej wodzie 
należy do Wód Polskich (Państwowe Gospodarstwo Wodne), dzier-
żawią te działki wędkarzom, a ci stawiają przyczepy – dodaje.

Idziemy wąską, polną drogą tuż nad zalewem, po obu 
stronach zarośniętą krzakami. Po dawnym bruku nie ma śladu. 
Docieramy do miejsca, gdzie trawa jest wykoszona, a teren uprząt-
nięty. Stoją tam dwa krzyże prawosławne i tablica. Poza starym, 
z widocznymi wrębami na słojach, jest jeszcze drugi większy, 
pomalowany na brązowo. Na granitowej tablicy pamiątkowej 
złotymi literami napisano: „Łuka, wieś założona w 1632, wysiedlo-
na w 1996”. – I tyle zostało z tej potężnej wsi – wzdycha Wojtek. – 
Krzyż to sam obsadziłem. – Trawa przystrzyżona, to też pan? – 
A nie, to już Władek, on jest stąd.

Dowód nr 4 – sad, czosnek i narcyzy 

– W tym roku to wyprodukowałem ponad dwadzieścia słoików. 
Jak ogórki robię, to z czosnkiem nazbieranym z ich ogrodów. 
Jabłka zimowe zrywam, aby nie pomarzły, i dziką różę. Wiosną 
niech pani przyjedzie, ile tu jest narcyzów. Przecież same się nie 
wysiały – opowiada w trakcie spaceru drogą wzdłuż zalewu. Mi-
jamy chatę i idziemy dalej, do pana Władka, rodowitego łucza-
nina, którego Wojtek nazywa Chińczykiem. Droga robi się coraz 
węższa, a krzaki gęściejsze. – Zaczęło się w 1977 roku. Najpierw 
ludzi wywłaszczyli, a właściwie to grunty, bo chaty można było na 
licytacjach odkupić. Nie wszyscy się chcieli zgodzić, procesowali 
się, wszystko się przeciągało. Potem musieli skończyć te bloki 
budować w Bondarach. I po piętnastu latach była taka sytuacja, że 
część osób już się wyprowadziła, zostawiła puste chaty, a część da-
lej mieszkała i życie codzienne się toczyło: uprawa ziemi, dzieci do 
szkoły. Jak mieli zalewać, pod koniec lat 80., to wszystko kopar-
kami niszczyli, ale widzi pani, o tu, po lewej, zostały fundamenty, 
a woda to do dzisiaj wypłukuje eternit. 

Dowód nr 5 – ściana sklepu

Chata pana Władka i pani Iwony okazuje się dwupiętrowym, 
świeżo postawionym, murowanym domem z balkonami. – My się 
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nie budujemy, tylko przebudowujemy i rozbudowujemy – tłu-
maczy pani Iwona i zaprasza na piętro. – W roku 1968 pojawił 
się prąd i wtedy też sklep i zlewnia mleka. To były organy żywe 
wsi. A tu widzi pani oryginalną ścianę z dawnego budynku – pan 
Władek, który właśnie wrócił z pracy w Białymstoku, pokazuje 
jedną ze ścian na parterze, zbudowaną z białej cegły. – Zanosiło 
się mleko do skupu i od razu można było zrobić zakupy. Sklep 
należał do gminnej spółdzielni i nie został zburzony, bo według 
projektu miał dalej pełnić swoją funkcję, ale dla turystów.

Dowód nr 6 – opowieść Władka

– Kwiat jaśminu, który tu pani widzi na zdjęciu, bardzo się roz-
rósł. Rośnie siedemdziesiąt metrów stąd. Tam był dom mojego 
taty, a bliżej jeszcze dom mojego dziadka. Robiliśmy w rodzinie 
badanie DNA w Stanach i wyszło z niego, że genetycznie jesteśmy 
właśnie z tych terenów: Białoruś i Litwa. A ja w Łuce spędziłem 
pierwsze dwadzieścia pięć lat życia. Najlepsze lata. Mieszkało tu 
bardzo dużo młodych ludzi. Czasem jednego wieczoru to były 
trzy taneczne zabawy jednocześnie. Wieś była samowystarczal-
na: była szkoła, kuźnia, dziadek był garncarzem i cieślą. Kożuchy 
też ktoś robił, rymarz – chomąta. Mama gęsi hodowała. Wujek 
robił dachówki. Cała wieś była rozciągnięta wzdłuż rzeki Narew, 
na trzech pagórkach, wzdłuż tej drogi, którą szliście. Wyszedłem 
z chaty w Łuce w 1984 i jak wróciłem z wojska, to już do Bon-
dar, pięć kilometrów stąd. Do bloku, pod dwójką. To było takie 
dziwne zderzenie, przewrócenie świata. Wychodzisz z rodzinnego 
domu, a potem wracasz, no i masz wannę oraz sąsiadów pod pod-
łogą i nad sufitem.

Dowód nr 7 – chlewki i parniki

Pani Nina z biblioteki w Bondarach tłumaczy: – Wstępny plan 
był taki, aby postawić osiedle bliźniaków lub czworaków: połą-
czonych domów z przypisanym do każdego kawałkiem ziemi. 
Ale koszty utrzymania, przede wszystkim ogrzewania, okazały 
się zbyt duże. Zrezygnowano. 

Dookoła pola i lasy, a na osiedlu: przystrzyżona trawa, 
nowy plac zabaw i scena z daszkiem do występów. Cztery rzędy 
niewysokich, trzypiętrowych bloków, każdy składa się z dwóch 
budynków. Część z nich jest już docieplona i ma wymienione 
okna. W jednym z bloków biblioteka, w drugim posterunek poli-
cji, tuż obok kapliczka z tablicą w języku rosyjskim. 

Pani Nina opowiada: – Jedynie jeden blok zostawio-
no na początku pusty, a całe to osiedle było wybudowane dla 
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przesiedleńców z Łuki i pozostałych wsi. Mieszkali tu też ludzie 
zatrudnieni przy obsłudze zbiornika. Czynsze były dużo niż-
sze niż teraz, ludzie brali większe mieszkania, mieli rodziny. 
W piwnicach znajdowały się pralnie z parnikami. To były duże 
wanny do gotowania pościeli, a przez gospodynie używane też do 
przyrządzania przetworów. Każde mieszkanie miało przypisaną 
działkę ogrodniczą oraz chlewiki, gdzie były zagrody dla świnek 
i kurek, z miejscem do przyrządzania dla nich jedzenia. Woda 
i prąd były tam za darmo. Potem za wszystko trzeba było płacić. 
Teraz miesięczny czynsz to koszt około sześciuset złotych. Dużo 
osób się stąd wyprowadziło. Dzieci podrosły i musiały dojeżdżać 
do Białegostoku do szkoły, trzeba było im wynająć stancję, jedną, 
drugą. Takiej rodzinie bardziej opłacało się sprzedać mieszkanie 
i wybudować domek bliżej miasta.

Dowód nr 8 – kafle, chodniki i bratki

Szukam Leny. Podobno przyjechała tu z Łuki. Na jednej z klatek 
schodowych trafiam na okrągłe, plecione dywaniki i myślę: to na 
pewno tu. Otwiera mi starsza pani, siwe włosy związane w ku-
cyk i zebrane opaską. Przyjechała tu trzydzieści lat temu. – Nie 
chciałam jechać i męża prosiłam: to chociaż te kafle zabierzesz, 
to piec postawię. I jest, stoi w tej blokowej kuchni, kafle orygi-
nalne, z Łuki. Dzięki temu mamy bułeczki, rogaliki, wszystko 
piekę, a palić to czasem już we wrześniu zaczynam – ożywia 
się. – Oczywiście większość ludzi, szczególnie starszych, narzeka-
ła. Chcieli wróć do swoich chat, ale już kolejne pokolenie niewie-
le pamięta – wyjaśnia pani Nina. – Miałam takich bezdzietnych 
sąsiadów. Pani Aniuta często wspominała, że na późną starość to 
dla nich właściwie tutaj bezpieczniej. Mają prąd, sąsiadów wkoło, 
ciepło. A w chacie gdyby się tak rozchorowali we dwójkę, zimą, 
to nikt nie pomoże, nawet do toalety nie ma jak wyjść. Dożyli 
w tych blokach razem do dziewięćdziesiątki. A wie pani, jak po 
rosyjsku są bratki? Aniutiny głazki. Pani Aniuta miała ich całą 
działeczkę. Dbam teraz o nie.

Dowód nr 9 – fotografie

Do jednej z takich pustych chat wszedł jeszcze przed zalaniem 
Wojciech Kowalczuk z Muzeum Podlaskiego. – Zobaczyliśmy 
sielankowe, lekko kiczowate tło fotograficzne z widokiem Pałacu 
Branickich. Obok stał przedwojenny aparat i kufer, a w nim 
ponad 200 negatywów papierowych, dziś już unikalnych. Była 
to scheda po nieżyjącym już Smolskim – opowiadał przed laty 
Kowalczuk w rozmowie z białostocką „Gazetą Wyborczą”. 
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Jakub Smolski, wiejski fotograf z Łuki, robił zdjęcia swoich sąsia-
dów oraz innych mieszkańców gminy Narewka. Zdjęcia wykony-
wał w latach 30. Wystawę zdjęć Smolskiego pokazywało potem 
Muzeum Podlaskie, a zainspirowany nimi fotograf Kacper Biery-
ło dotarł do dawnych mieszkańców, sfotografował ich za po-
mocą własnoręcznie skonstruowanego aparatu camera obscura. 
Wywołane zdjęcia zawisły w sierpniu 2016 roku na oknach chaty, 
w której mieszka Wojtek, tworząc wystawę Jak wiejski fotograf.

Ta chata, jej otoczenie i powiązani z nią ludzie tworzą 
żywe muzeum pamięci o dawnej Łuce. Prezentowanych ekspona-
tów jest niewiele, ale wstęp bezpłatny, no i na odchodne można 
dostać torbę kwaśno-słodkich, łuczańskich jabłek. 

Joanna Mikulska

zdjęcia: Dawid Zieliński

* wypowiedzi mieszkańców wysiedlonych wsi pochodzą 
z filmu Tamary Sołoniewicz Czy słyszysz jak ziemia płacze 
oraz filmu dokumentalnego o Zalewie Siemianówka 
w reżyserii Wincentego Ronisza.

Zalew Siemianówka, inaczej Jezioro Siemianowskie, powstawał 
przez piętnaście lat. Pod jego budowę wywłaszczono dwieście 
osiemdziesiąt dziewięć gospodarstw położonych w ośmiu 
wsiach, z czego pięć: Rudnia, Garbary, Bołtryki, Łuka, Budy cał-
kowicie zlikwidowano. Cały akwen, formalnie Zbiornik Wodny 
Siemianówka, jest trzecim co do wielkości sztucznym jeziorem 
w Polsce. Po zamknięciu tamy zbiornik napełniał się przez pięć 
lat, ostateczny poziom spiętrzenia wody (wynoszący około 
siedmiu metrów) został osiągnięty w 1993 roku. Jest ewidentnie 
niższy od projektowanego, dlatego część terenów, które według 
projektu zostały wywłaszczone „pod czaszę zbiornika”, aktu-
alnie stanowi tereny bezpośrednio przylegające do zbiornika. 
Głównym celem publicznym, przyświecającym całej inwesty-
cji, było powstanie 17-kilometrowego kanału łączącego rzekę 
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Narew z rzeką Supraśl i zaopatrzenie Białegostoku w wodę 
pitną. Aby woda mogła popłynąć, należało też wstawić spe-
cjalne turbiny, które miały przepompowywać wodę z Narwi 
do kanału. – Polska wchodziła w kryzys, więc można było 
przewidzieć, że pieniądze się skończą. Zresztą nikt podczas 
budowy nie uzyskał opinii żadnego instytutu naukowego. 
Była to trochę samowolka – komentował profesor Adam 
Dobroński podczas konferencji z okazji obchodów 40-lecia 
Zalewu Łączy nas Wielka Woda (pierwsze prace przy jego bu-
dowie rozpoczęto w 1977 roku). I dodawał: – Planowano, że 
odpoczywać będzie tam pięćdziesiąt tysięcy ludzi w niedziele 
i święta, a dwieście pięćdziesiąt tysięcy w dni powszednie. To 
miało być zbratanie dwóch ekosystemów: puszczy i wody

Kanał nie został wybudowany, bagna wokół puszczy 
od strony zalewu zostały osuszone, a większość niezalanych 
terenów dawnej Łuki stanowi obecnie w planach zagospo-
darowania jedną działkę. Kiedyś były to niewielkie siedliska. 
Teraz to tereny na brzegu zalewu, które są własnością gminy, 
albo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. 
Niektóre z nich zostały już odsprzedane lub wydzierżawione. 
Z powodu niezrealizowania głównego celu inwestycji niektó-
rzy z mieszkańców wywłaszczonych wsi lub ich spadkobiercy 
chcą odzyskać swoje ziemie i walczą o nie w sądach. Nato-
miast zalew pełni aktualnie funkcje turystyczne. Korzystają 
też z niego wędkarze. Wokół zalewu, m.in. w Siemianówce 
i Bondarach, rozbudowano infrastrukturę turystyczną: par-
kingi, place zabaw, pomosty, wieże widokowe. Rozwija się 
też baza noclegowa.

Na stronie siemianowka.pl prowadzonej przez Jerzego 
Szymaniuka znajdują się aktualne, praktyczne informacje 
turystyczne dotyczące zalewu i gminy Narewka oraz Micha-
łowo. Jest tam też interaktywna mapa z zaznaczonymi noc-
legami, sklepami i restauracjami. Natomiast na Facebooku 
działa strona „Łuka Nad Narwią – Ocalić od zapomnienia” 
prowadzona przez Łukasza Biryckiego, gdzie znajdują się 
informacje na temat historii wsi oraz aktualne sprawy 
dotyczące starań mieszkańców o odzyskanie wywłaszczo-
nych siedlisk.



Ostatni dom pozostały po wysiedlonej
wsi Łuka nad Zbiornikiem Siemianówka.



Wojciech Naliwajko, mieszkaniec ostatniego 
domu pozostałego po wysiedlonej wsi Łuka.



Dyplomy konkursów wędkarskich 
i pamiątkowe zdjęcia uzupełniają
dekoracje wnętrza ostatniego domu
pozostałego po wsi Łuka.





Stara studnia to jedna z ostatnich
pozostałości po wysiedlonej wsi.



Osiedle Bondary, gdzie zamieszkała
część mieszkańców przesiedlonych

podczas tworzenia Zalewu Siemianówka.



Przyczepa kempingowa
nad brzegiem Zalewu Siemianówka.



Krajobraz po wysiedlonej wsi.



Zniszczony budynek
dyskoteki w Bondarach.





Narew poniżej zapory 
w Bondarach.
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Królewskie ganki
Dla powracających z Bieżeństwa 
przedwojenne Kaniuki były jak raj 
utracony. Mimo to niewiele osób 
zdecydowało się na rekonstrukcje 
domów identycznych jak te 
spalone. W ciągu kilku lat wieś 
zapełniła się domami, które od 
przedwojennych drewniaków 
dzieliła epoka.
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Ganek w cenie krowy

Jedna krowa. Tyle w latach 20. XX wieku musiał zainwestować 
mieszkaniec Trześcianki, Puchł, Kaniuk czy każdej innej okolicz-
nej miejscowości, by jego świeżo wybudowany drewniany dom 
przyozdobiony został zgodnie z panującą w okolicy modą. Za cenę 
żywego inwentarza, waluty o wiele pewniejszej niż niedawno 
wprowadzone złotówki, proste bryły domów zyskiwały bajeczny 
kostium. Zapłata była godziwa, więc mistrzowie ciesielscy jak 
w transie obrabiali deski i belki. Na narożach i wokół okien wyra-
stały geometryczne lub roślinne, ażurowe ornamenty. Okna uzbra-
jali w okiennice, które dzięki różnej grubości deskom zyskiwały 
głębię. W skierowanych w stronę ulicy, reprezentacyjnych szczy-
tach domów kompozycje desek układanych poziomo, pionowo lub 
skośnie tworzyły hipnotyzujące figury geometryczne. To wszystko 
bladło jednak przy ganku. Był on dumą gospodarzy i na śmiesz-
nych kilku metrach mieścił tak dużo misternych ornamentów, że 
bił na głowę resztę domu. Gości i domowników czarowały mister-
nie zdobione słupki podtrzymujące dach, fantazyjne kratownice, 
a potem także kolorowe kwadratowe szybki, których na jednym 
ganku bywało nawet ponad sto. Tyle że podstawowe zlecenie cie-
sielskie nie obejmowało ganku i jego budowę finansować trzeba 
było oddzielnie. By móc cieszyć się i chwalić reprezentacyjną wi-
zytówką domu, trzeba było poświęcić kolejną krowę. Podróżując 
dziś przez tę część Polski, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że 
podlascy gospodarze wychodzili z założenia, że skoro powiedziało 
się A, to należy powiedzieć też B i na gankach nie oszczędzali.

Drewniane ornamenty były wówczas najnowszym krzy-
kiem mody, a ozdabiane nimi domy imponowały starszym miesz-
kańcom wielkimi rozmiarami. Dziś drewniaki okolic Puszczy 
Białowieskiej uchodzą za kwintesencję kameralnej, tradycyjnej 
architektury Podlasia. Jak to się stało, że sto lat temu mieszkańcy 
Podlasia, nie bacząc na koszty i zgodnie jak jeden mąż zaczęli bu-
dować domy zupełnie niepowtarzalne, a jednocześnie tak bardzo 
do siebie podobne? I co spowodowało, że któregoś dnia zupełnie 
z nich zrezygnowali?

Dwa domy Marii

Maria po raz pierwszy przyjeżdża do Kaniuk w połowie lat 60. 
Do tej pory mieszkała po sąsiedzku, na drugim brzegu Narwi, 
zaledwie kilkanaście kilometrów stąd. Mimo to nigdy wcześniej 
w Kaniukach nie bywała. Do niedawna nie miała po co. Teraz po-
wód się znalazł i to z tych poważniejszych: za miesiąc bierze ślub, 
po którym zamieszka w rodzinnym domu męża, w samym środku 
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Kaniuk. W nowym sąsiedztwie łatwo jej będzie zapuścić korze-
nie, bo w zasadzie wszystko wygląda znajomo – domy we wsi tak 
samo dwoma rzędami szczytów zwracają się w kierunku drogi, do 
cerkwi ma kilkadziesiąt metrów, do rzeki kilkaset. Uwiera ją tylko 
ten dom, w którym ma zamieszkać, jeden z nielicznych, które 
wyglądają jak sprzed Bieżeństwa, wielkiego wysiedlenia ludności 
z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w 1915 roku, które 
wśród mieszkańców okolicy traktowane jest jak zmiana epoki.

Pozory mylą. Dom, do którego Maria wprowadziła się tuż 
po ślubie, zbudowany został już po Bieżeństwie, choć rozmiarem 
i wykończeniem wygląda jak żywcem przeniesiony z poprzedniej 
epoki. Jest wyraźnie skromniejszy, a jego jedyną ozdobą są propor-
cje. – Kiedy tam go wybudowano, to nikt dokładnie nie wie. W każ-
dym razie, jak się tu sprowadzałam, to był już stareńki – wspomina 
Maria, otwierając furtkę prowadzącą na niewielkie podwórze. By 
dojść do domu, o którym mówi, trzeba przejść przez ogródek i mi-
nąć murowane budynki gospodarcze. Stary drewniak stoi w głębi 
działki. Od strony ulicy trudno go dostrzec, bo otoczony jest rów-
niutko porąbanym drewnem. Szerokość szczytu to zaledwie kilka 
metrów, nadrabia za to długością. Ciągnie się na prawie dwadzie-
ścia metrów w głąb podwórza, bo za częścią mieszkalną zaczynają 
się pomieszczenia gospodarskie. Taki układ zagrody to spadek po 
podziale wsi w czasie XVII-wiecznej reformy włócznej i dalszych 
parcelacjach. W ich efekcie wszystkie wsie w regionie podzielone 
były na niezwykle wąskie działki. – Dwa lata w nim wytrzymali-
śmy. Ciasno było, razem dwie izby, jedna za drugą, z dziećmi trudno 
się pomieścić. Okna były niby tylko dwa, ale za to z pojedynczymi 
szybami. I wiało od nich tak, że nawet jak było zamknięte i uszczel-
nione, to zasłona latała. Schować nie było się gdzie, bo w każdej 
izbie było jedno okno: duże od przodu i kuchenne z boku – wska-
zuje palcem Maria, a kury w popłochu pierzchają jej spod nóg. Ich 
grzędy są tam, gdzie Maria przez pierwsze dwa lata małżeństwa 
gotowała obiady, a kuchenny lufcik jest teraz dla drobiu bramą 
do wielkiego świata. W drugiej połowie lat 60. ten leciwy, wtedy 
pewnie półwieczny już drewniak stał się kurnikiem. Maria z mężem 
i dziećmi zamieszkali w innym, młodszym tylko o kilkanaście lat, 
ale za to z całą pewnością z czasów po Bieżeństwie. A że był to czas, 
w którym technologia budowy i sposób wykańczania domów zmie-
niały się dynamicznie, więc i różnica jakości życia jest epokowa.

Drugi dom Marii i jej męża w Kaniukach pojawił się później 
niż ona. Wcześniej, od lat 30. stał na obrzeżach Białegostoku 
i był typowym reprezentantem swojej epoki. Ale jego dni w tym 
miejscu były policzone. Powojenny Białystok wchłaniał przed-
mieścia i na miejscu sielankowej wsi wyrosnąć miało osiedle 
bloków. Domy szły do rozbiórki, chyba że akurat trafił się ktoś 
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zainteresowany kupnem. Wtedy budynek był z pietyzmem, deska 
po desce, rozkładany na części. Robiło się plan techniczny, a każdy 
element konstrukcji – od nośnych belek i więźb dachowych po 
najmniejsze deseczki – dostawał swój numerek, by później wró-
cić dokładnie na swoje miejsce. – Mąż jeździł ciężkim sprzętem, 
więc poszło to w miarę bez problemów. Po drodze zrobiliśmy kilka 
zmian. Przede wszystkim skróciliśmy dom o jedno okno, bo był dla 
nas za duży. No i okiennic ani tych ozdób znad okien czy z ganku 
nie braliśmy ze sobą. Jakieś to nam się wydało zupełnie niepotrzeb-
ne – wspomina Maria, opierając się o ganek, który rzeczywiście peł-
ni jedynie do bólu pragmatyczną funkcję ochrony przed deszczem.

Tułaczka i powroty

Bieżeństwo w języku rosyjskim oznacza po prostu „uchodźstwo”. 
Pisane z wielkiej litery, odnosi się do masowej ucieczki ludności cy-
wilnej, przede wszystkim wyznania prawosławnego, do której doszło 
na samym początku pierwszej wojny światowej. Wiosną 1915 roku 
połączone siły austriacko-niemieckie z sukcesem zaczęły ofensywę 
na froncie wschodnim. Rosjanie znaleźli się w odwrocie. W carskim 
sztabie w popłochu szukano pomysłów, jak osłabić impet wojsk 
Trójprzymierza. Z braku lepszego pomysłu padło na sprawdzoną 
taktykę „spalonej ziemi”. Rosyjscy generałowie postanowili, że wkra-
czająca na zdobyte tereny armia zostanie odcięta od kwater i po-
żywienia, co sparaliżuje jej działania i zmusi do odwrotu. Dlatego 
zapasy żywności trzeba zniszczyć, domy spalić, a ludność – siłą lub 
dobrowolnie – przerzucić daleko za linię frontu. Dla generałów był 
to sposób na skuteczne prowadzenie wojny, dla ludności cywilnej 
zaczęło się pierwsze nowożytne masowe uchodźstwo, w którym 
utrata całego życiowego dobytku była często najszczęśliwszym 
scenariuszem. Szacuje się, że Bieżeństwo dotknęło od dwóch do 
trzech milionów ludzi z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskie-
go. W drodze zginęła jedna trzecia z nich. W tułaczkę po całej 
Rosji ruszyli mieszkańcy Wołynia, guberni chełmskiej, kowieńskiej 
i grodzieńskiej. Według podziału administracyjnego Imperium Ro-
syjskiego, na terenie tej ostatniej znajdowało się wówczas Podlasie. 
Znaleźć tu można było powiaty, które Bieżeństwo wyludniło w 80%. 
Powroty do domu mogły zacząć się po rewolucji październikowej, 
a tempa nabrały dopiero, gdy wygasły działania wojenne na granicy 
rosyjsko-niemieckiej, a potem rosyjsko-polskiej. 

Z trzydziestu domów, które jeszcze jesienią 1915 roku stały 
w Kaniukach, do końca I wojny dotrwały dwa. Pierwszy stał opusz-
czony na końcu wsi i jakimś cudem ominęły go pożary. Przetrwał 
także kolejną wojnę światową i został rozebrany dopiero wiele lat 
później. Drugi ostaniec sprzed Bieżeństwa stoi do dziś po drugiej 
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stronie wsi. Jemu również pomogło na pewno to, że był ostatni. 
Ale tak naprawdę uratowało go, to że mieszkał w nim flisak 
Lawoń Naumiuk, który uparł się, że jego rodzina będzie miała 
gdzie wrócić. Synowie Naumiuka, podobnie jak wszyscy inni 
mieszkańcy wsi, poszli w Bieżeństwo. Lawoń został sam jak 
palec, ale domu nie opuścił. A gdy rosyjscy żołnierze przy-
szli podłożyć ogień, on obficie polał im wódki. To w zasadzie 
wystarczyło, bo choć budynki gospodarcze spłonęły, to dom się 
uratował. 

Dziś w domu Naumiuków ledwo mieści się pracownia 
rzeźbiarska Włodzimierza, prawnuka odważnego Lawonia. 
W niewielkich pomieszczeniach panuje spokój i atmosfera 
twórczej pracy z drewnem. Ale gdy wojna się kończyła, a zglisz-
cza Kaniuk zaludniły się wracającymi z Bieżeństwa mieszkań-
cami, u Naumiuków zamieszkała w zasadzie cała wieś. Wrócić 
udało się piętnastu rodzinom, z czego dwanaście zamieszkało 
pod jednym dachem. Zaczęła się wielka, wspólna odbudowa. 
Choć dla powracających przedwojenne Kaniuki były na pewno 
jak raj utracony, to jednak niewiele osób zdecydowało się na 
rekonstrukcje domów identycznych jak te spalone. W ciągu kil-
ku lat Kaniuki zapełniły się domami, które od przedwojennych 
drewniaków dzieliła epoka. Po pierwsze, były wyraźnie większe 
i wygodniejsze. Ale przede wszystkim w oczy rzucała się forma. 
W miejsce skromnych, wręcz surowych brył wyrosły domy, 
które licytują się ze sobą na ozdobność.

To dlatego Maria po wprowadzeniu się do Kaniuk w la-
tach 60. mogła czuć się nieswojo. Wygląda na to, że rodzina jej 
męża należała do przedstawicieli nielicznej mniejszości, która 
postawiła na stary styl.

Kraina Otwartych Okiennic

Trześcianka, Soce, Puchły i jeszcze kilka pobliskich miejscowo-
ści łączy wiele. Leżą po sąsiedzku, w dolinie Narwi, w północnej 
części powiatu hajnowskiego. Zachował się w nich tradycyjny 
układ przestrzenny oraz niezwykle dużo drewnianej zabudowy – 
domów mieszkalnych, obiektów gospodarczych, a także cerkwi, 
kaplic i kapliczek. Od kilku lat mikroregion promuje się pod 
wspólną nazwą Krainy Otwartych Okiennic.
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Moda przywieziona z tułaczki

Historycy sztuki i regionaliści są zgodni, że w pokrętny sposób 
to przede wszystkim Bieżeństwu zawdzięczamy unikalny krajo-
braz kulturowy okolic Hajnówki, Narewki, Narwi czy Kleszczeli. 
Po pierwsze: cały region zaczął się odbudowywać w tym samym 
momencie. W takich realiach moda rozprzestrzeniała się nie-
zwykle łatwo, bo każdy jest skazany na podpatrywanie lepszych 
i gorszych rozwiązań u sąsiadów. Do tego w okolicy liczba specjali-
stów, którzy znali się na fachu, była zdecydowanie ograniczona i ci 
sami cieśle w krótkim czasie stawiali dosłownie dom za domem, 
każdy z nich naznaczając charakterystycznymi dla siebie waria-
cjami na temat klasycznych ornamentów. Po drugie, choć główną 
treścią Bieżeństwa była przede wszystkim trauma, to jednak ci, 
którym udało się wrócić, po drodze mieli unikalną jak na pod-
laskich chłopów okazję do zobaczenia kawału świata. W tym 
wschodnim grand tourze napatrzeć się mogli przede wszystkim na 
bajeczne wykończenia drewnianych rosyjskich budynków rządo-
wych, kolejowych czy daczy. Zachwycali się nimi znajdujący się na 
Bieżeństwie podlascy cieśle, z podziwem patrzyli też ich przyszli 
zleceniodawcy ze spalonych wsi. Nic dziwnego, że gdy potem, po 
powrocie, szukali pomysłów na budowę nowych domów, to wspól-
nym punktem odniesienia było dla nich to, co zobaczyli w Rosji.

To oczywiście nie znaczy, że wysyp drewnianych domów 
na Podlasiu można bez zastrzeżeń powiązać z jedną bezpośrednią 
przyczyną. Oczywiście, były inne uwarunkowania. W XIX wieku 
pojawiły się specjalistyczne narzędzia do obróbki drewna, takie 
jak laubzega, piła o wąskim brzeszczocie, umożliwiająca precy-
zyjne wycinanie detali w drewnie. W latach 20. można mówić 
o pewnej stabilizacji finansowej na podlaskiej wsi, która pozwo-
liła na finansowanie zbytku, jakim były ozdoby domów. Ale to 
Bieżeństwo było warunkiem możliwości, by zjawisko rozwinęło 
się na taką skalę. 

Ci sami eksperci, którzy z tak dużym przekonaniem wy-
datowali początek epoki bajecznej drewnianej architektury, 
wskazują też na jej schyłek. Tym razem trudno powiązać moment 
z doniosłymi wydarzeniami. Po prostu zmieniła się technologia, 
zmieniła się moda. I nagle okazało się, że coraz więcej osób woli 
wygody murowanych domów, a na drewnianych ozdobach prze-
stało im już tak zależeć.

*

W dziesięć lat po powrotach z Bieżeństwa, na początku lat 30., 
w Kaniukach stało sześćdziesiąt dziewięć domów, w których 
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mieszkało ponad czterysta osób. Dziś stałych mieszkańców jest 
kilkudziesięciu. W zasadzie wszyscy po sześćdziesiątce. Gdy idzie 
się przez wieś, wiele domów, choć w dobrym stanie, wygląda na 
opuszczone. To jednak pozory. – Poza sezonem czuję się tutaj jak 
na kolonii, sama jedna na odludziu, choć domów przecież pełno. 
Ale ten pusty, tamten pusty, i jeszcze w kolejnym też nikogo nie 
ma. – Maria wskazuje laską na domy sąsiadów. – Tylko w le-
cie i przy sobocie czy niedzieli to inaczej wygląda. Przyjeżdżają 
z Białegostoku i jeszcze z dalszych miast. Niektórzy się tu uro-
dzili, ale wielu po prostu kupiło domy jako dacze. Musiało im się 
tutaj po prostu spodobać. A jak już kupią, to wtedy dbają. 

Wygląda na to, że nieoczywiste migracje ludności przyno-
szą drewniakom z Kaniuk nową, całkiem zaskakującą epokę.

Jan Wiśniewski

zdjęcia: Tomasz Kaczor
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