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Jak leœnicy chroni¹ Puszczê Bia³owiesk¹

Co z t¹ Puszcz¹?

Ryszard Ziemblicki dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów

Pañstwowych w Bia³ymstoku

Puszcza Bia³owieska

Puszcza Bia³owieska
to kompleks leœny o po-
wierzchni ok. 220 tys. ha, z
czego na polsk¹ czêœæ pusz-
czy przypada 62,5 tys. ha.
Obszarem Puszczy Bia³o-
wieskiej w naszych grani-
cach zarz¹dzaj¹, obok Bia-
³owieskiego Parku Narodo-
wego, którego powierzchnia
wynosi 10,5 tys. ha, trzy
nadleœnictwa: Bia³owie¿a,
Browsk i Hajnówka, tworz¹-
ce Leœny Kompleks Promo-
cyjny „Puszcza Bia³owie-

ska” o powierzchni ok. 52
tys. ha.

Wiêksza, bia³oruska
czêœæ Puszczy Bia³owieskiej
(ok. 160 tys. ha) jest w ca³o-
œci parkiem narodowym.
Tyle ¿e nie jest to pojêcie
to¿same z tym, którego my
u¿ywamy. Bia³orusini w
tym¿e parku narodowym
pozyskuj¹ rocznie 160-180
tys. m szeœc. drewna, czyli
du¿o wiêcej ni¿ polskie Lasy
Pañstwowe w czêœci pusz-
czy, któr¹ zarz¹dzaj¹. Po bia-
³oruskiej stronie nie wycina-

no zaatakowanych przez
korniki œwierków, co spowo-
dowa³o powstanie a¿ 3 mln
m szeœæ. tzw. posuszu (drze-
wa martwe lub zamieraj¹ce
w drzewostanie na skutek
opanowania przez te szkod-
niki).

Najlepiej chroniona

puszcza w Europie
Na terenie wskaza-

nych wy¿ej nadleœnictw w
Puszczy Bia³owieskiej, na
podstawie ustawy o ochro-

nie przyrody, utworzono for-
my ochrony o ³¹cznej po-
wierzchni 17,7 tys. ha.
Nale¿¹ do nich m.in. rezer-
waty przyrody (21), u¿ytki
ekologiczne, strefy ochron-
ne ptaków, pomniki przyro-
dy (1149), strefy ochrony
roœlin i grzybów chronio-
nych. £¹czna powierzchnia
obszarów chronionych i wy-
³¹czonych z wszelkich dzia-
³añ gospodarczych w nadle-
œnictwach Puszczy Bia³o-
wieskiej jest blisko dwukrot-
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Jan M. Ciechanowski

Genera³ W³adys³aw
Anders uwa¿a³ powstanie
warszawskie za kardynalny
b³¹d z politycznego i woj-
skowego punktu widzenia, a
z moralnego za zbrodniê, za
któr¹ odpowiedzialnoœæ po-
nosili jego zdaniem dowód-
ca Armii Krajowej gen. Ta-
deusz Bór-Komorowski i
jego sztab. Jan Nowak-Je-
ziorañski, legendarny kurier
z Warszawy oraz jeden z
koronnych œwiadków i
uczestników powstania war-
szawskiego, powtarza³ czê-
sto, ¿e ka¿dy myœl¹cy Polak
rozpamiêtuj¹cy dzieje tego
tak bohaterskiego, a zara-
zem tragicznego, naszego
ostatniego wielkiego, naro-

dowego zrywu powstañcze-
go jest g³êboko rozdarty
wewnêtrznie.

Prawie ka¿dego bo-
wiem Polaka urzeka i impo-
nuje mu rzadko spotykane

bohaterstwo powstañców i
ludnoœci cywilnej stolicy,
która przez 63 dni toczy³a
samotny, nierówny bój z
Niemcami, a zarazem prze-
ra¿a go ogrom strat ludzkich
i materialnych poniesionych
na skutek tego powstania.
Niemcy podawali, ¿e w cza-
sie powstania warszawskie-
go zabili lub wymordowali
ok. 200 tys. Polaków - dzie-
ci, kobiet, starców i mê¿-
czyzn, obrócili te¿ stolicê
Polski w perzynê. Co wiê-
cej, ok. 550 tys. ludzi wypê-
dzili ze zniszczonego mia-
sta, z czego 165 tys. wywieŸ-
li na roboty w Rzeszy, a 50
tys. wys³ali do obozów kon-
centracyjnych. Na skutek
powstania wiêksza czêœæ
miasta uleg³a zniszczeniu.
W styczniu 1945 r. Armia

Czerwona i 1. Armia WP
wkroczy³y do miasta ruin i
grobów - do miasta war-
szawskich robinsonów. Ta-
kiej ruiny i katastrofy nie
prze¿y³a ¿adna inna stolica
europejska od najazdu Hu-
nów na Rzym.

Straty poniesione
przez powstañców te¿ by³y
niezwykle bolesne: 9,7 tys.
zabitych, 5,3-7,2 tys. zagi-
nionych, 25 tys. rannych i
kontuzjowanych. Ponadto
do niewoli niemieckiej, jak
podaje W³adys³aw Barto-
szewski, dosta³o siê ok. 16
tys. osób.

W czasie powstania
straciliœmy sam kwiat sto-
³ecznej m³odzie¿y, niedo-
sz³ej elity narodu, której
póŸniej tak bardzo nam bra-
kowa³o i jeszcze dzisiaj bra-

kuje.
Niemcom uda³o siê

st³umiæ powstanie kosztem
2 tys. zabitych i 9 tys. ran-
nych ¿o³nierzy oraz 100-200
zabitych cywilów. Inne Ÿró-
d³a podaj¹, ¿e straty nie-
mieckie wynosi³y zaledwie
1570 zabitych i 9044 ran-
nych ¿o³nierzy. Wymowa
tych cyfr jest wrêcz przera-
¿aj¹ca.

Nic wiêc dziwnego,
¿e wielu Polaków jest g³ê-
boko poruszonych i wzbu-
rzonych, kiedy rozpatruje
sprawê powstania warszaw-
skiego: jego przyczyny,
przebieg i skutki, czego naj-
lepszym przyk³adem jest
gen. W³adys³aw Anders, le-
gendarny dowódca 2. Kor-

Cd. str. 5

Ca³e uzbrojenie po-
wstañców w dniu wybu-
chu powstania sk³ada³o
siê z 7 ckm, 60 lkm, 1000
kb, 300 pm, 1700 pistole-
tów i 25 tys. granatów i 15
piatów. Prawie po³owê
broni strzeleckiej, jak¹
powstañcy posiadali, sta-
nowi³y pistolety, które
jako broñ krótka - osobi-
sta, w warunkach walk
miejskich o umocnione
gmachy, forty, barykady,
nie mia³a znaczenia w na-
tarciu pododdzia³ów.
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7 sierpnia br.
by³ szczególnym dniem dla
wsi £osinka i jej mieszkañ-
ców, gdy¿ tego dnia chór Ra-
monka hucznie obchodzi³
XV-lecie swojej dzia³alnoœci
artystycznej.

Do £osinki przyby³o
wiele osób zwi¹zanych z
chórem Ramonka, aby z³o-
¿yæ ¿yczenia oraz wspólnie
œwiêtowaæ jubileusz zespo-
³u. Uroczystoœci rozpoczê³o

uroczyste krótkie nabo¿eñ-
stwo dziêkczynne (mole-
bien) w cerkwi parafialnej
p.w. Œw. Aposto³a Jakuba, a

celebrowali je proboszcz
parafii w £osince ks. prot.
Jerzy Kos oraz ks. Aleksy
Kulik. Nabo¿eñstwo uœwiet-
ni³ swoim œpiewem chór
Ramonka, a tak¿e inne chó-
ry dzia³aj¹ce przy parafii w
£osince.

PóŸniej uroczystoœci
przenios³y siê na plac przy
budynku biblioteki, gdzie
rozpocz¹³ siê Jubileuszowy
Festyn Ludowy z okazji ju-
bileuszu chóru. Uroczysto-
œci poprowadzi³ Pan Marek
Skomorowski, który na

XV-lecie chóru Ramonka z £osinki
wstêpie poinformowa³, i¿
festyn odbywa siê w ramach
projektu „Muzyka przyczyn-
kiem integracji pokoleñ w
parafii £osinka”, który reali-
zuje chór Ramonka. Na po-
cz¹tku wyst¹pi³y wszystkie
cztery chóry z £osinki, któ-
re bra³y udzia³ w warszta-
tach odbywaj¹cych siê w³a-
œnie w ramach tego projek-
tu. Chóry wykona³y wspól-
nie „Pieœniu pra £asinku”.

Nastêpnie odby³a siê czêœæ
oficjalna uroczystoœci, pod-
czas której g³os zabrali przy-
byli goœcie.

Na wstêpie g³os za-
bra³ Wójt Gminy Narew Ja-
kub Sadowski. Prze-
kaza³  podziêkowa-
nia wszystkim oso-
bom, które przyczy-
ni³y siê do powstania
i wspania³ej dzia³al-
noœci chóru Ramon-
ka.

W ³ o d a r z e
gminy -Wójt wspól-
nie z Przewodnicz¹-
cym Rady Gminy Narew
Eugeniuszem Dudziczem
wrêczyli wszystkim cz³on-

kom zespo³u pami¹tkowe
dyplomy uznania.

Podziêkowania i gra-
tulacje dla chóru Ramonka
z³o¿yli tak¿e obecni podczas
uroczystoœci: pose³ na Sejm
RP Eugeniusz Czykwin, rad-
ny Sejmiku Województwa
Podlaskiego Miko³aj Janow-
ski, dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego
Urzêdu Marsza³-
kowskiego Anatol
Wapp, Sekretarz
Powiatu Hajnow-
skiego Maria
Owerczuk, radny
Powiatu Hajnow-
skiego Stefan Ku-
czyñski, chrzestny chóru Ra-
monka Sergiusz Plewa, dy-
rektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Narwi Anna
Andrzejuk-Sawicka, An-
drzej Pleskowicz, cz³onko-
wie rady parafialnej w
£osince oraz proboszcz pa-
rafii ks. Jerzy Kos. Na za-

koñczenie podziêkowania
wspania³y tort urodzinowy
przekaza³a dyrektor Na-
rwiañskiego Oœrodka
Kultury Tamara Juszkiewicz
wraz z pracownikami.

Po zakoñczeniu czêœci
oficjalnej odby³ siê wystêp
jubilatów. Nastêpnie to Ra-
monka z³o¿y³a gor¹ce po-
dziêkowania wszystkim oso-
bom zaanga¿owanym i
wpieraj¹cym dzia³alnoœæ
chóru na przestrzeni 15 lat.

W dalszej czêœci uro-
czystoœci odby³y siê wystê-
py licznie przyby³ych zespo-
³ów, które swoim œpiewem i
tañcem uœwietni³y festyn w

£osince. Przed publiczno-
œci¹ wyst¹pi³y najpierw dwa
zespo³y dzia³aj¹ce przy Haj-
nowskim Domu Kultury w
Hajnówce, tj. wokalny ze-
spó³ estradowy HDK oraz
grupa taneczna Przepiórka.
Nastêpnie zaprezentowa³ siê
m³odzie¿owy zespó³ Zara-
noczka, dzia³aj¹cy tak¿e

przy parafii prawos³awnej w
£osince pod dyrekcj¹ Marii
Bubka, który zaœpiewa³ kil-
ka melodyjnych piosenek.
Po zakoñczeniu wystêpu
cz³onkowie Zaranoczki rów-
nie¿ z³o¿yli ¿yczenia swoim
starszym kole¿ankom i ko-
legom z Ramonki oraz prze-

kazali s³odkie
upominki. W dal-
szej czêœci festy-
nu zaœpiewa³ ze-
spó³ £una z Par-
cewa, który na
zakoñczenie swo-
jego wystêpu
przekaza³ kwiaty
i z³o¿y³ ¿yczenia
Ramonce oraz

uroczyœcie odœpiewa³ a ca-
pella Mnohaja Lieta. Pu-

blicznoœæ w £osince gor¹co
te¿ przyjê³a wystêp kolejne-
go, rodzimego chóru, który
dzia³a przy parafii w £osin-
ce a prowadzi go równie¿
Maria Bubka. Jest to nowy

chór, powsta³y w paŸdzier-
niku 2009 roku, który wyko-
nuje utwory cerkiewne oraz
tradycyjne piosenki ludowe.
Kilka z nich mo¿na by³o
us³yszeæ tak¿e podczas fe-
stynu.

Do £osinki przyby³
tego dnia tak¿e ludowy ze-
spó³ Ma³anka z Bielska Pod-
laskiego, który dzia³a przy
Bielskim Domu Kultury pod
kierownictwem Sergiusza
£ukaszuka. Wystêp Ma³an-
ki zosta³ bardzo ciep³o przy-
jêty przez publicznoœæ, a na
zakoñczenie zespó³ przeka-
za³ Ramonce jubileuszowe
¿yczenia oraz upominki w
postaci nowej p³yty Ma³an-

ki.
Wieczorem

wyst¹pi³y jeszcze
dwa znane na
Podlasiu zespo³y.
Przed publiczno-
œci¹ zaprezento-
wa³ siê bia³oruski
zespó³ Kalinka,
który na pocz¹tku

przekaza³ ¿yczenia cz³on-
kom Ramonki. Jubileuszo-
wy Festyn Ludowy w £osin-
ce z okazji XV-lecia chóru
Ramonka zakoñczy³ wspa-
nia³y koncert znanego ze-
spo³u Czeremszyna.

Chór Ramonka oraz
Narwiañski Oœrodek Kultu-
ry sk³adaj¹ gor¹ce podziêko-
wania wszystkim sponso-
rom oraz osobom, które
wspar³y organizacjê festynu
ludowego w £osince. W
szczególnoœci dziêkujemy
rodzicom oraz Radzie So³ec-
kiej wsi £osinka.

Projekt „Muzyka
przyczynkiem integracji po-
koleñ w parafii £osinka” re-
alizowany jest w ramach
programu Dzia³aj Lokalnie

VII Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci, który
jest wdra¿any przez Stowa-
rzyszeniu Samorz¹dów Eu-
roregionu „Puszcza Bia³o-
wieska”. Andrzej Rusaczyk

Z g³êbokim smutkiem
¯egnamy

Mamê
Pana Edwarda

Karpiesiuka

Wieczny odpoczynek

racz Jej daæ Panie

Rodzinie i Bliskim

szczere wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹

Zarz¹d, Rada i Pracownicy

Banku Spó³dzielczego

w Brañsku
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Jak leœnicy chroni¹ Puszczê Bia³owiesk¹

nie wiêksza ni¿ ca³kowita
powierzchnia Bia³owieskie-
go Parku Narodowego.

Dodatkowo ca³a Pusz-
cza Bia³owieska objêta jest:

- obszarem Natura
2000 (w ramach tzw. dyrek-
tywy ptasiej i siedliskowej),

- obszarem chronione-
go krajobrazu,

- rezerwatem biosfery
UNESCO.

Leœników obowi¹zuj¹
równie¿ przepisy dotycz¹ce
ochrony ró¿norodnoœci bio-
logicznej, wynikaj¹ce z usta-
wy o lasach. Na ich podsta-
wie utworzono na terenie
nadleœnictw w Puszczy Bia-
³owieskiej:

- lasy ochronne (wo-
dochronne, glebochronne) o
powierzchni 12 tys. ha,

- strefy ochronne w le-
œnym kompleksie promocyj-
nym, ró¿ni¹ce siê ró¿nymi
rygorami ochronnymi: stre-
fa I o powierzchni 13,8 tys.
ha, strefa II o powierzchni
35,3 tys. ha, strefa III o po-
wierzchni 3,6 tys. ha,

- wprowadzono
ochronê starych drzew po-
wy¿ej 100 lat oraz ochronê
rzadkich gatunków drzew:
jod³y, wiœni ptasiej, dzikiej
jab³oni, gruszy pospolitej,
wi¹zu i jarzêbiny,

- wyodrêbniono ob-
szary, na których nie prowa-
dzi siê gospodarki leœnej, o
powierzchni 2470 ha.

¯adna puszcza w Pol-
sce i Europie nie jest chro-
niona tyloma formami
ochrony, co drzewostany w
nadleœnictwach Puszczy
Bia³owieskiej.

W Puszczy

Bia³owieskiej

wzrasta iloœæ drewna

Pozyskanie drewna w
Puszczy Bia³owieskiej to
efekt dzia³añ proekologicz-
nych, maj¹cych niewiele
wspólnego nawet ze zwyk³¹
gospodark¹ leœn¹, prowa-
dzon¹ przez Lasy Pañstwo-
we w innych regionach, a
tym bardziej z rzekom¹ „ra-
bunkow¹ wycink¹ drzew”.
Nadleœnictwa w Puszczy
Bia³owieskiej w ogóle nie
prowadz¹ pozyskania drew-
na podyktowanego ekono-
mi¹, wskutek czego z za³o-
¿enia s¹ deficytowe. Lasy

Pañstwowe co roku dop³a-
caj¹ do tych nadleœnictw 5-
6 mln z³, aby zagwaranto-
waæ trwa³oœæ wyznaczonych
form ochrony przyrody.

Wyliczone wedle tych
obowi¹zuj¹cych leœników
regu³ mo¿liwoœci pozyska-
nia drewna w Puszczy Bia-
³owieskiej wynosz¹ dziœ
oko³o 300 tys. m szeœc. rocz-
nie. Ale z tytu³u ochrony lasu
ograniczono maksymaln¹
iloœæ mo¿liwego do pozy-
skania drewna, zatwier-
dzon¹ w planie urz¹dzenia
lasu, do 146 tys. m szeœæ.
Jest to maksymalna dopusz-
czalna wielkoœæ, której ni-
gdy nie przekroczono. Co
wiêcej, w 2010 r. w nadle-
œnictwach w Puszczy Bia³o-
wieskiej ograniczono pozy-
skanie drewna do 111 tys. m
szeœc., z czego z kompleksu
puszczy – do 82,9 tys m
szeœc. (pozosta³a masa
drewna pochodzi z obszaru
spoza puszczy, na terenie
Nadleœnictwa Browsk).
Dziêki proekologicznej go-
spodarce leœnej na ka¿dym
hektarze lasu w czêœci Pusz-
czy Bia³owieskiej mieszcz¹-
cej siê na terenie trzech
wspomnianych nadleœnictw
znajduj¹ siê dziœ przeciêtnie
343 m szeœc. drewna (tu¿ po
II wojnie œwiatowej – 189 m
szeœc.). Dla porównania, w
Bia³owieskim Parku Naro-
dowym w strefie ochrony
czynnej jest to 400 m szeœc.
drewna na hektar, a wiêc –
mimo zupe³nie innych celów
i rygorów BPN i LP – ró¿ni-
ca jest nieznaczna. Równo-
czeœnie przeciêtny wiek
puszczañskich drzewosta-
nów wzrós³ z 75 do 79 lat.

Leœnicy

dbaj¹ o warunki

przyrodnicze

Dotychczasowe plany
i zadania ochronne w rezer-
watach przyrody dopuszcza-
³y mo¿liwoœæ pozyskania
drzew zaatakowanych przez
kornika drukarza. Wobec
braku aktualnych planów
ochrony rezerwatów przyro-
dy, leœnicy od 2 lat nie pro-
wadz¹ w nich ¿adnych prac,
monitoruj¹c jedynie stan
zdrowia drzewostanów
œwierkowych. O wynikach
monitoringu informowany
jest organ ochrony przyrody
– Regionalna Dyrekcja

Ochrony Œrodowiska w Bia-
³ymstoku.

Z uwagi na okres lê-
gowy ptaków nie prowadzi
siê pozyskania drewna w
u¿ytkach rêbnych w nadle-
œnictwach w Puszczy Bia³o-
wieskiej. Wstrzymano rów-
nie¿ tego rodzaju zabiegi na
powierzchniach, w których
stwierdzono wystêpowanie
dziêcio³a bia³ogrzbietego,
dziêcio³a trójpalczastego
oraz chrz¹szczy saproksy-
licznych objêtych ochron¹
sieci Natura 2000, a tak¿e w
drzewostanach licz¹cych
ponad 100 lat.

Co wiêcej, z pozyska-
nia drewna w okresie lêgo-
wym zosta³y wy³¹czone po-
wierzchnie z wilgotnymi i
bagiennymi siedliskami, ta-
kimi jak bory, bory miesza-
ne, olsy oraz drzewostany
wzd³u¿ cieków wodnych.
Na pozosta³ych siedliskach
zakres zabiegów pielêgna-
cyjno-hodowlanych w okre-
sie lêgowym ptaków jest
ograniczony do niezbêdnego
minimum.

We wszystkich zabie-
gach pielêgnacyjno-hodow-
lanych nie wycina siê drzew
dziuplastych i posuszu sto-
j¹cego, nie usuwa siê poje-
dynczych wywrotów i z³o-
mów ani martwych drzew
le¿¹cych.

Na obszarze Puszczy
Bia³owieskiej w zarz¹dzie
Lasów Pañstwowych stale
wrasta jeden z najwa¿niej-
szych dla zachowania ró¿no-
rodnoœci biologicznej
wskaŸników, czyli iloœæ po-
zostawionego w lesie tzw.
martwego drewna. Dla ca³ej
Polski œrednia wynosi 5,6 m
szeœc. martwego drewna na
hektar lasu, tymczasem w
lasach Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Bia-
³ymstoku – 7,1 m szeœc.

Granicznik p³ucnik –

studium przypadku

O tym, jak wygl¹da
zestawienie twierdzeñ nie-
których dzia³aczy organiza-
cji ekologicznych z rzeczy-
wistoœci¹, œwiadczy choæby
sprawa rzadkiego porostu –
granicznika p³ucnika. Od
dawna Lasy Pañstwowe pro-
wadzi³y na zarz¹dzanym
przez siebie obszarze Pusz-
czy Bia³owieskiej poszuki-

wania tego porostu, aby ob-
j¹æ go ochron¹. Ju¿ 2002 r.
w Nadleœnictwie Hajnówka
leœnicy wyznaczyli kilka-
dziesi¹t stref ochronnych
granicznika – dwa lata przed
wydaniem stosownego mi-
nisterialnego rozporz¹dze-
nia. Kilkaset razy cz¹stki
porostu implantowano na
inne drzewa, ¿eby dopomóc
mu w rozmna¿aniu siê. Po
czym w maju 2010 r. „Ga-
zeta Wyborcza” na podsta-
wie doniesienia dzia³acza
Pracowni na rzecz Wszyst-
kich Istot (PnrWI) Adama
Bohdana, oskar¿y³a leœni-
ków… o niszczenie miejsc
wystêpowania granicznika.
Pan Bohdan mia³ widzieæ w
puszczy œciêty jesion z tym-
¿e porostem, lecz poproszo-
ny przez leœników o wska-
zanie miejsca – odmówi³.
Leœnicy porównali jednak
zdjêcia zamieszone na stro-
nie internetowej PnrWI i
odnaleŸli to miejsce – le¿a³
tam jesion przewrócony
przez wichurê dwa lata
wczeœniej, który jedynie
przeciêto bez szkody dla
porostu, gdy¿ blokowa³
szlak zrywkowy.

Ani dziennikarze
„GW”, ani dzia³acze Pra-
cowni s³owem nie wspo-
mnieli o Andrzeju Rysiu, le-
œniku, specjaliœcie ds. ochro-
ny przyrody i ekosystemów
leœnych, który pierwszy po-
szukiwa³ stanowisk tego po-
rostu i promowa³ ideê jego
ochrony. Leœnicy rozpoczê-
li wspó³pracê w tej sprawie
z Uniwersytetem Wroc³aw-
skim, wdra¿aj¹c specjalny
program ochrony graniczni-
ka p³ucnika, zanim jeszcze
powsta³ niezale¿ny pion ad-
ministracji pañstwowej zaj-
muj¹cy siê ochron¹ œrodowi-
ska (regionalne dyrekcje
ochrony œrodowiska, które
dziœ zajmuj¹ siê m.in. reje-
strowaniem stanowisk gra-
nicznika i wyznaczaniem
stref ochronnych wokó³
nich). Sama Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot w
poszukiwania granicznika
p³ucnika w³¹czy³a siê 7 lat
póŸniej ni¿ leœnicy, a dziêki
staraniom dzia³aczy ekolo-
gicznych na terenie Nadle-
œnictwa Hajnówka stworzo-
no 9 stref ochronnych tego
porostu; dziêki leœnikom
powsta³o a¿ 66 takich stref.

Leœnicy

s¹ ekologami!
Twierdzenie o istnie-

niu dychotomii leœnicy-eko-
lodzy jest irracjonalne. Le-
œnicy równie¿ s¹ ekologami.
Nie sposób wykonywaæ tej
trudnej i odpowiedzialnej
pracy, wymagaj¹cej ogrom-
nej wiedzy, doœwiadczenia,
cierpliwoœci i pokory, jeœli
nie jest ona równoczeœnie
pasj¹. ¯yciorysy leœników,
zw³aszcza tych pracuj¹cych
w Puszczy Bia³owieskiej,
œwiadcz¹ o tym najlepiej.
Ochrona przyrody w Polsce
i wszystkie zwi¹zane z ni¹
przedsiêwziêcia nie rozpo-
czê³y siê „wczoraj”, jak nie-
którzy próbuj¹ sugerowaæ.

Lasy Pañstwowe maj¹
ju¿ 86 lat i warto przypo-
mnieæ, ¿e przed wojn¹ to one
da³y pocz¹tek powsta³emu w
1932 r. Parkowi Narodowe-
mu w Bia³owie¿y, którym
potem administrowa³y. To
dziêki staraniom leœników
polskie lasy, dewastowane
przez zaborców, okupantów,
a póŸniej komunistyczn¹
gospodarkê centralnie pla-
nowan¹, nale¿¹ dziœ do naj-
zdrowszych, najbardziej ró¿-
norodnych biologicznie i
najlepiej zarz¹dzanych w
Europie. Po II wojnie œwia-
towej lasy zajmowa³y zale-
dwie 21 proc. powierzchni
Polski, dziœ ten wskaŸnik
przekracza ju¿ 29 proc. i sta-
le wzrasta. Dzia³acze orga-
nizacji ekologicznych zabie-
gaj¹ o to samo, co leœnicy –
dobro polskich lasów i na-
szej przyrody. S¹ oni naszy-
mi sprzymierzeñcami, nawet
jeœli niekiedy nie zdaj¹ so-
bie z tego sprawy.
Oprac. Jaros³aw Krawczyk

(www.lp.gov.pl)
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pusu, zdobywca Monte Cas-
sino, a po wojnie przywód-
ca drugiej wielkiej polskiej
emigracji politycznej, której
rdzeniem byli jego ¿o³nie-
rze, wyprowadzeni przez
niego z "nieludzkiej ziemi".

Gen. Anders uwa¿a³
wywo³anie powstania, od
samego jego wybuchu, nie
tylko za g³upotê, ale za "wy-
raŸn¹ zbrodniê" i

"najwiêksze nie-

szczêœcie dla Polski".

Co wiêcej, ocenia³, ¿e
jakakolwiek akcja przeciw-
ko Niemcom w panuj¹cych
wówczas w kraju warunkach
prowadzi³a tylko do "niepo-
trzebnego przelewu krwi
polskiej". Gen. Anders by³
"na kolanach przed wal-
cz¹c¹ Warszaw¹", ale s¹dzi³,
¿e "gen. Komorowski i sze-
reg innych osób" winni sta-
n¹æ przed s¹dem za wywo-
³anie powstania. W jego opi-
nii powstanie to le¿a³o jedy-
nie w interesie Niemców i
bolszewików.

Anders, doœwiadczo-
ny ¿o³nierz i dowódca, uwa-
¿a³, ¿e powstanie nie by³o
nale¿ycie przygotowane i
nie mia³o najmniejszych
szans powodzenia, a ocena
sytuacji militarnej na fron-
cie wschodnim, dokonana
przez dowództwo Armii
Krajowej pod koniec lipca
1944 r., by³a fa³szywa, z
czym trudno siê nie zgodziæ.
Nie uzgodniono te¿ powsta-
nia z aliantami zachodnimi
i nie upewniono siê, "jak¹
pomoc mogli daæ alianci
walcz¹cej stolicy".

Gen. Marian Kukiel,

szef Ministerstwa Obrony
Narodowej w latach 1943-
1945, wyœmienity historyk
wojskowoœci, te¿ uwa¿a³
powstanie warszawskie za
nieszczêœcie dla Polski. Do
wybuchu powstania dosz³o,
jak wiemy, poniewa¿ Ko-

menda G³ówna AK uwa¿a-
³a, ¿e Niemcy na froncie
wschodnim ponieœli ju¿
ostateczn¹ klêskê, a wejœcie
Armii Czerwonej do stolicy
by³o tylko kwesti¹ kilku dni.

Zdaniem gen. Ander-
sa skutki i konsekwencje
powstania warszawskiego
by³y dla Polski fatalne, gdy¿
zniszczy³y oœrodek dyspozy-
cyjny w kraju, zniszczy³y
inteligencjê i "puls walki o
niepodleg³oœæ w kraju, u³a-
twiaj¹c tym sowietyzacjê
kraju".

Zdaniem gen. Kukie-
la do wybuchu powstania
dosz³o, gdy¿ Komenda
G³ówna AK dokona³a 21 lip-
ca 1944 r. zbyt optymistycz-
nej oceny sytuacji na fron-
cie wschodnim. Dosz³a bo-
wiem do przekonania, ¿e
Niemcy na wschodzie do-
znali druzgoc¹cej klêski
oraz ¿e Armia Czerwona
wkrótce wejdzie do Warsza-
wy, a nastêpnie bêdzie kon-
tynuowaæ marsz na zachód,
w zwi¹zku z czym zarz¹dzi-
³a stan czujnoœci do powsta-
nia powszechnego od dnia
25 lipca, które przewidywa-
³o opanowanie przez AK sto-
licy jako g³ównego polskie-
go oœrodka ¿ycia polityczne-
go i narodowego, nie prze-
rywaj¹c przy tym operacji
"Burza". Jak wiemy, do po-
wstania powszechnego nie

dosz³o, gdy¿ w ostateczno-
œci powsta³a tylko Warsza-
wa.

Zgodnie z relacj¹ gen.
Tadeusza Pe³czyñskiego au-
torem tej nader optymistycz-
nej oceny dzia³añ na froncie
wschodnim by³ gen. Le-

opold Okulic-
ki, zastêpca
szefa sztabu
KG AK ds.
operacyjnych.
Nie ulega
kwestii, i¿ gen.
Okulicki by³
g³ównym orê-
downikiem i
autorem po-
wstania war-
szawskiego,
co by³o dla
gen. Andersa
wielkim za-
skoczeniem.

Zdaniem gen. Kukie-
la wszystkie dalsze decyzje
podejmowane w kraju, któ-
re doprowadzi³y do wybu-
chu powstania w Warszawie,
by³y w zasadzie wynikiem
owej wadliwej oceny sytu-
acji na froncie wschodnim.
Np. decyzja podjêcia walki
o Warszawê 1 sierpnia 1944
r. powziêta przez KG AK po
po³udniu 31 lipca, na skutek
meldunku p³k. dypl. Anto-
niego Chruœciela "Montera",
komendanta Warszawskiego
Okrêgu AK, o pojawieniu
siê czo³gów sowieckich pod
Prag¹. Dzisiaj wiemy, ¿e KG
AK Ÿle wybra³a moment
rozpoczêcia walki o Warsza-
wê. Jak to trywialnie okre-
œli³ gen. Kukiel, "oni

poci¹gnêli fa³szyw¹

kartê

- jokera - kiedy osta-
tecznie zdecydowali siê
dzia³aæ".

Dla gen. Kukiela "po-
jawienie siê Rosjan w oko-
licach Pragi by³o niewystar-
czaj¹cym dowodem, ¿e Ar-
mia Czerwona bêdzie w sta-
nie przekroczyæ Wis³ê i za-
j¹æ Warszawê". Decyzjê
podjêcia boju o Warszawê 1
sierpnia w KG AK przefor-
sowa³, jak sam póŸniej przy-
znawa³, gen. Okulicki. Tym-
czasem gen. Kukiel ju¿

30 lipca doszed³ do
przekonania, po otrzymaniu

wiadomoœci z Warszawy, ¿e
Niemcy œci¹gnêli pancerne
posi³ki do rejonu stolicy, ¿e
rosyjsko-niemiecka bitwa o
Warszawê przeci¹ga siê i ¿e
trzeba czekaæ na jej wyniki
przed rozpoczêciem akcji
AK.

W Warszawie nato-
miast sztab AK, zdaniem
gen. Kukiela, "dzia³a³ pod
presj¹ wypadków i zlekce-
wa¿y³ przybycie niemiec-
kich posi³ków". Dla gen.
Kukiela niejasna by³a te¿
sprawa meldunku p³k.
"Montera" z³o¿onego gen.
Borowi po po³udniu 31 lip-
ca 1944 r., o pojawieniu siê
czo³gów radzieckich pod
Prag¹, który sta³ siê bezpo-
œredni¹ przyczyn¹ wybuchu
powstania.

Niestety gen. Kukiel
nie przekaza³ swej trafnej
oceny sytuacji do kraju, gdy¿
- mimo ¿e by³ ministrem
obrony narodowej - nie móg³
siê komunikowaæ bezpo-
œrednio z dowódc¹ AK, nie
posiada³ bowiem do tego
¿adnych uprawnieñ. By³o to
wy³¹cznie domen¹ naczel-
nego wodza.

Gen. Tadeusz Pe³-
czyñski te¿ wielokrotnie za-
znacza³, ¿e ocena sytuacji na
froncie wschodnim mia³a
przemo¿ny wp³yw na decy-
zjê o wywo³aniu powstania
w stolicy: "Od sytuacji na
froncie uzale¿niony by³ mo-
ment rozpoczêcia walki i
zdeterminowanie elemen-
tów taktycznych".

Gdybym wiedzia³ -
przyznawa³ po
wojnie gen. Pe³-
czyñski, jeden z
g³ównych autorów
powstania war-
szawskiego - ¿e
Rosjanie nie wejd¹
i nie bêd¹ dzia³aæ
na korzyœæ War-
szawy, tobym 1
sierpnia 1944 r.
walki nie podej-
mowa³. Poczeka³-
bym na lepszy mo-
ment, który upew-
ni³by mnie, ¿e Ro-
sjanie wejd¹ do
Warszawy i Niemców wy-
koñcz¹. "Bo myœmy mogli
tylko walkê rozpocz¹æ, my
ich (Niemców - JMC) wy-
koñczyæ nie mogliœmy - tak
zarozumiali nie byliœmy".

Zgodnie wiêc z plana-
mi Komendy G³ównej AK
Armia Czerwona, a co za
tym idzie sam generalissi-

mus Stalin mieli byæ g³ów-
nym i ostatecznym gwaran-
tem powodzenia powstania,
które, jak wiemy, by³o poli-
tycznie skierowane przeciw-
ko jego planom podporz¹d-
kowania Polski woli Krem-
la i zabrania jej naszych Kre-
sów Wschodnich, co zakra-
wa³o wrêcz na logiczn¹ nie-
dorzecznoœæ.

"By³y b³êdy - przyzna-
wa³ póŸniej gen. Pe³czyñski
- i nie wszystko by³o prze-
myœlane do koñca". Nale¿a-
³o bowiem przypuszczaæ, ¿e
- jak ostrzega³ Komendê
G³ówn¹ Armii Krajowej p³k
dypl. Janusz Bokszczanin -
Stalin, który kierowa³ siê
zawsze przede wszystkim
wzglêdami politycznymi,
"bêdzie robi³ wszystko, co
tylko bêdzie móg³, aby po-
wstanie zakoñczy³o siê
nasz¹ klêsk¹".

Nie mo¿na by³o uza-
le¿niaæ ostatecznego sukce-
su powstania

od dobrej woli Stali-

na,

który ju¿ w lutym
1943 r., a wiêc jeszcze przed
zerwaniem stosunków z rz¹-
dem polskim w sprawie Ka-
tynia, oœwiadczy³ gen. Si-
korskiemu, ¿e nie bêdzie
wspó³pracowa³ militarnie z
Armi¹ Krajow¹, rzekomo
aby nie nara¿aæ polskiej lud-
noœci cywilnej na represje
niemieckie. Dodawa³ przy
tym, ¿e mia³ zamiar tworzyæ
oddzia³y polskie przy Armii
Czerwonej, które póŸniej
planowa³ zwróciæ Polsce.

By³o wiêc jasne, ¿e Stalin
traktowa³ Armiê Krajow¹
jako si³ê mu wrog¹ jeszcze
na d³ugo przed wybuchem
powstania warszawskiego.

Co gorsza, nasi alian-
ci zachodni wy³¹czyli Armiê
Krajow¹ w listopadzie 1943
r. z dzia³añ inwazyjnych,

Cd. str. 6
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uwa¿aj¹c, ¿e jej dzia³ania w
Polsce nie bêd¹ mia³y wp³y-
wu na planowane operacje
anglo-amerykañskie w pó³-
nocnej Francji. Aliantów za-
chodnich interesowa³a
g³ównie dzia³alnoœæ wywia-
dowcza AK, a nie jej od
dawna planowane operacje
powstañcze.

Zle uzbrojona, cho-
cia¿ liczna i dobrze zorgani-
zowana Armia Krajowa pod
koniec 1943 r. znalaz³a siê
w niezwykle trudnej sytuacji
politycznej i militarnej. Co
wiêcej, nie mog³a ju¿ liczyæ
na wydatn¹ pomoc lotnicz¹
i zrzutow¹ z Zachodu, cho-
cia¿ w kraju - mimo wszyst-
ko - stale siê jej spodziewa-
no.

Tadeusz Komorowski
stwierdza³ s³usznie, ¿e w
sprawie wsparcia sojuszni-
czego utrzymywano w KG
AK "wyk³adniê w³asnych
oczekiwañ, a nie wyraŸnych
ustaleñ z sojusznikami", co
póŸniej fatalnie odbi³o siê w
czasie przeprowadzania w
kraju operacji "Burza" i po-
wstania warszawskiego.

W istocie, jak katego-
rycznie podkreœla³ Komo-
rowski, dzia³ania powstañ-
cze Armii Krajowej nie mo-
g³y liczyæ na "¿aden czynnik
wsparcia: ani na lotnictwo
polskie, ani na lotnictwo
alianckie (zachodnie i so-
wieckie), ani na 1. Samo-
dzieln¹ Brygadê Spadochro-
now¹, której znaczenie i tak
ogranicza³oby siê do wybra-
nych zadañ operacyjno-tak-
tycznych".

AK w walce z Niem-
cami w zasadzie by³a skaza-
na, przynajmniej w pierw-
szej fazie, na w³asne, nie-
zwykle ograniczone si³y, a
wspó³dzia³anie taktyczno-
operacyjne z Armi¹ Czer-
won¹ miano nawi¹zaæ ju¿ w
trakcie podjêtych dzia³añ
w³asnych - czyli w czasie
operacji "Burza" czy te¿ po-
wstania warszawskiego. Co
wiêcej, oddzia³y AK bior¹-
ce udzia³ w walkach "Burzy"
mia³y siê ujawniaæ wobec
Armii Czerwonej i odgry-
waæ wobec Rosjan rolê go-

spodarzy. Gen. Kazimierz
Sosnkowski, naczelny wódz
polskich si³ zbrojnych, uzna³
decyzjê gen. Bora-Komo-
rowskiego - ujawniania siê
wobec Rosjan oddzia³ów
AK bior¹cych udzia³ w ope-
racji "Burza", 11 stycznia
1944 r. - za ofiarny poryw
kraju, maj¹cy "na celu zado-
kumentowanie praw Polski
do istnienia".

Dodawa³ jednak: "Ja-
sne s¹ trudnoœci i komplika-
cje, jakie st¹d wynikn¹æ
mog¹ wobec tego, ¿e Sowie-
ty nie zdradzaj¹ najmniej-
szej chêci do przywrócenia
stosunków dyplomatycz-
nych z Polsk¹ na podsta-
wach dla nas dopuszczal-
nych".

Naczelny wódz prze-
strzega³ dowódcê AK, ¿e re-
alizowanie "Burzy" mo¿e
doprowadziæ do wybuchu
powstania powszechnego
"niestety bez dostatecznego
uzbrojenia na terenie zala-
nym przez milionowe armie
niemieckie" i walki na dwa
fronty. Uprzedza³ te¿, ¿e "w
tych okolicznoœciach obo-
wi¹zkiem moim mo¿e staæ
siê niebawem byæ przy za-
stêpach Armii Krajowej".

Naczelny wódz by³
przekonany, ¿e nasze osta-
teczne zwyciêstwo mog³o
nast¹piæ tylko w wypadku
powa¿nego os³abienia Rosji
przez Niemców i rozejœcia
siê jej z zachodnimi alianta-
mi. "Nasza racja stanu wy-
gra integralnie tylko wtedy
- stwierdza³ kategorycznie w
lutym 1944 r. - gdy Niemcy
i Rosja os³abi¹ siê wzajem-
nie tak, ¿e rozstrzygaj¹ce
zwyciêstwo wraz z zajêciem
terytoriów niemieckich i
polskich przypadnie pañ-
stwom anglosaskim. Bieda
polega na tym, ¿e pañstwa
te nie doceniaj¹ swojej si³y,
s¹ jak gdyby zmêczone
wojn¹ i na razie pozosta-
wiaj¹ Rosji nadmiernie du¿¹
swobodê ruchów w Europie,
a przede wszystkim w tej
po³aci, z któr¹ nasze losy s¹
zwi¹zane. Na tym, zdaje siê,
polega dramat Polski".

W jego opinii "Mo-
skwa d¹¿y³a do sowietyza-

cji Polski i uczynienia z niej
17. republiki w granicach,
które okreœli Stalin". Pocie-
sza³ siê tylko tym, ¿e wcze-
œniej czy póŸniej - w ci¹gu
nastêpnych piêciu lat - doj-
dzie do rozprawy z imperia-
lizmem sowieckim, a ca³a
kwestia polega na tym, kie-
dy to nast¹pi i czy zdo³amy
przetrwaæ z³e czasy.

Ponadto naczelny
wódz podobnie jak gen. An-
ders uwa¿a³, ¿e rozbudowa
Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie w oczekiwaniu
na konflikt pomiêdzy
Wschodem a Zachodem
by³a szczególn¹ konieczno-
œci¹.

Ze swej strony gen.
Anders robi³, co móg³, aby
naczelny wódz wyda³ gen.
Borowi-Komorowskiemu
kategoryczny rozkaz zaka-
zuj¹cy mu wywo³ania po-
wstania w stolicy, które zda-
niem dowódcy 2. Korpusu
by³o z góry skazane na klê-
skê. Niestety gen. Sosnkow-
ski nie wyda³ dowódcy AK
tego rodzaju rozkazu, pomi-
mo nacisków gen. Andersa,
co w rezultacie doprowadzi-
³o do tragedii miasta. Nie
ulega kwestii, ¿e gdyby gen.
Anders by³ naczelnym wo-
dzem polskich si³ zbrojnych,
to wyda³by dowódcy AK
taki rozkaz i przez to urato-
wa³by najprawdopodobniej
Warszawê i jej mieszkañców
od zag³ady.

Jak to ponoæ podkre-
œla³ marsza³ek Józef Pi³sud-
ski, który dobrze zna³ i ceni³
gen. Andersa, "Anders mo¿e
siê myliæ, ale g³upstwa nie
zrobi". Niestety, nie mo¿na
tego samego powiedzieæ o
dowódcy AK, gen. Borze-
Komorowskim. Po wojnie
gen. Anders podkreœla³ czê-
sto, ¿e gen. Sosnkowski mia³
k³opoty z podejmowaniem
decyzji i wydawaniem roz-
kazów, gdy¿ w istocie by³
bardziej politykiem przy
szabli ni¿ ¿o³nierzem. By³ on
typem raczej wiecznego i
wspania³ego szefa sztabu ni¿
dowódcy z krwi i koœci - ja-
kim by³ gen. Anders.

Gen. Sosnkowski by³
z wykszta³cenia in¿ynierem,

z powo³ania dzia³aczem nie-
podleg³oœciowym, a z woj-
skowego punktu widzenia
samoukiem, który nie mia³
¿adnego regularnego wy-
szkolenia i wykszta³cenia
wojskowego, gdy¿ nigdy nie
ukoñczy³

¿adnej szko³y woj-

skowej,

ani "ni¿szej", ani "wy-
¿szej". Prawie nigdy te¿, a¿
do samej kampanii wrze-
œniowej, nie dowodzi³ ¿ad-
nym wiêkszym oddzia³em
wojskowym na froncie.

W Legionach by³ sze-
fem sztabu 1. Brygady. Woj-
skowa kariera gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego przebie-
ga³a w b³yskawicznym tem-
pie, a¿ do przewrotu majo-
wego w 1926 r. Po trzech
latach s³u¿by w Legionach
by³ on ju¿ pu³kownikiem, a
w roku 1918 genera³em, po
zakoñczeniu zaœ wojny pol-
sko-radzieckiej zosta³ zwe-
ryfikowany jako genera³ dy-
wizji, ale dopiero w 1936 r.,
po œmierci marsza³ka Pi³sud-
skiego zosta³ mianowany
genera³em broni.

Niemniej jednak gen.
Sosnkowski by³ zawsze ge-
nera³em o mentalnoœci sze-
fa sztabu, który umia³ pra-
wid³owo oceniaæ i analizo-
waæ sytuacjê, i referowaæ j¹
prze³o¿onym i podkomend-
nym, ale mia³ k³opoty z wy-
ci¹ganiem z niej odpowied-
nich wniosków i szybkim
podejmowaniem koniecz-
nych decyzji pod presj¹ to-
cz¹cych siê wypadków, jak
to mia³o miejsce w przypad-
ku powstania warszawskie-
go.

Gen. Sosnkowski by³
wspania³ym "referentem",
ale brakowa³o mu wrodzo-
nego instynktu i talentu wo-
dza, którym tak szczodrze
by³ obdarzony jego pierwszy
prze³o¿ony, komendant, a
póŸniej marsza³ek Józef Pi³-
sudski. Jako naczelny wódz
stale sytuacjê analizowa³ i
wyjaœnia³ podkomendnym,
szczególnie gen. Tadeuszo-
wi Komorowskiemu, ale ni-
gdy im niczego kategorycz-
nie nie nakazywa³.

Gen. Komorowski
oczekiwa³ od swojego na-
czelnego wodza wyraŸnych
rozkazów i dyspozycji.
Twierdzi³ te¿, ¿e gdyby na-
czelny wódz zakaza³ walki
w Warszawie, to rozkaz jego
by³by wykonany. Rozkazu
takiego jednak nie otrzyma³.

Gen. Sosnkowski za-
pomina³, ¿e dowodzenie jest
nie tylko przewidywaniem i
instruowaniem, chocia¿by
najtrafniejszym, ale przede
wszystkim wydawaniem na
czas jasnych, krótkich i
¿yciowych rozkazów. Nie-
stety w swej d³ugiej karierze
wojskowej nigdy sztuki tej
nie posiad³, w przeciwieñ-
stwie do gen. Andersa, któ-
remu dowodzenie i rozkazo-
dawstwo przychodzi³o z
³atwoœci¹.

Anders podkreœla³
czêsto brak stanowczoœci
naczelnego wodza w stosun-
ku do dowódcy AK. "W lip-
cu 1944 r. pod Ancon¹ od-
bywa³y siê nocne rozmowy
Polaków, w których oprócz
Naczelnego Wodza i mnie
bra³ udzia³ gen. Zygmunt
Szyszko-Bohusz, p³k Kazi-
mierz Wiœniewski i inni.
Gen. Sosnkowski by³ prze-
ciwny akcji AK, która pro-
wadzi³a do ujawnienia siê
wobec ZSRR. Stara³em siê
utwierdziæ go w tym przeko-
naniu (...). Telegramy gen.
Sosnkowskiego spod Anco-
ny do Warszawy i Londynu
stawa³y siê coraz bardziej
stanowcze. Namawia³em go,
¿eby da³ formalny

rozkaz zakazuj¹cy

powstania.

Odpowiada³: Oni
mnie nie pos³uchaj¹, oni po-
s³uchaj¹ Miko³ajczyka. Na-
mawia³em gen. Sosnkow-
skiego, ¿eby nakaza³ ewaku-
acjê na Zachód ludzi najbar-
dziej zagro¿onych, chocia¿-
by nawet poprzez organiza-
cjê Todta... [G]enera³ Sosn-
kowski by³ wielkim mê¿em
stanu o rozleg³ych horyzon-
tach, ale mia³ trudnoœci, ¿e
nie dowodzi³ ani batalio-
nem, ani pu³kiem, ani dy-
wizj¹ z wyj¹tkiem krótkich
okresów dowodzenia Armi¹
Rezerwow¹ na wiosnê 1920
r. czy te¿ obron¹ Lwowa w
1939 r. Naczelny Wódz po-
winien mieæ za sob¹ ca³y
zasób doœwiadczenia do-
wódczego od najni¿szego
szczebla do najwy¿szego.
Pod tym wzglêdem gen. Si-
korski by³ w lepszej sytuacji
ni¿ gen. Sosnkowski".

S³owa te œwiadcz¹
najlepiej, i¿ pod koniec lip-
ca 1944 r. gen. Sosnkowski
nie by³, zdaniem gen. Ander-
sa, w³aœciwym cz³owiekiem
na w³aœciwym miejscu. Co
wiêcej, s³owa te œwiadcz¹,

Cd. str. 7
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jak wielk¹ strat¹ dla Polski
by³a œmieræ w katastrofie
lotniczej pod Gibraltarem 4
lipca 1943 r. gen. W³adys³a-
wa Sikorskiego, który w
swej osobie ³¹czy³ funkcjê
naczelnego wodza i premie-
ra rz¹du Rzeczypospolitej.
W zwi¹zku z czym mia³ pra-
wo do wydawania jedno-
znacznych rozkazów w³a-
dzom krajowym.

Tymczasem 25 lipca
1944 r. naczelny wódz, w
odpowiedzi na depeszê do-
wódcy AK donosz¹c¹ mu o
rozbrojeniu przez Rosjan
wileñskich oddzia³ów AK,
kiedy w Warszawie wa¿y³y
siê ju¿ losy stolicy, pisa³:
"Jestem g³êboko wstrz¹œniê-
ty tym Waszym meldun-
kiem, choæ rozwój zdarzeñ
odpowiada moim przewidy-
waniom wraz z oddzia³ami
walcz¹cymi zwyciêsko na
froncie w³oskim. Jestem ser-
cem i myœl¹ z wami. Decy-
zje Wasze budz¹ szacunek,
odpowiadaj¹ zasadom ¿o³-
nierskiego i narodowego
honoru. Jej skutki politycz-
ne s¹ w rêku Boga. Wed³ug
mo¿liwoœci wycofujcie od-
dzia³y na zachód w skupie-
niu lub rozproszeniu zale¿-
nie od warunków".

W tym samym czasie
Stanis³aw Miko³ajczyk, pre-
mier rz¹du polskiego w Lon-
dynie, jad¹cy do Moskwy na
rozmowy ze Stalinem, upo-
wa¿nia³ w³adze krajowe do
wszczêcia powstania po-
wszechnego w terminie
przez nie wybranym. Miko-
³ajczyk s¹dzi³, ¿e doprowa-
dzenie do porozumienia z
Moskw¹, przy aktywnym
poparciu ze strony Churchil-
la, Roosevelta i kraju - tzn.
Armii Krajowej i w³adz Pol-
ski Podziemnej - by³o jego
obowi¹zkiem. Podkreœla³:
"Jedynym atutem, jakim
rozporz¹dzamy, jest popar-
cie spo³eczeñstwa. Musimy
u¿yæ tego poparcia dla wy-
kazania, ¿e jesteœmy gotowi
do wspó³pracy z Rosj¹. Ar-
mia Krajowa musi walczyæ
z Niemcami do koñca i
wspieraæ postêpy Armii
Czerwonej bez wzglêdu na
trudnoœci. Nie mo¿emy po-

zwoliæ sobie na to, abyœmy
w krytycznym momencie
zostali wy³¹czeni z rodziny
narodów sprzymierzonych".

Premier d¹¿y³ do ugo-
dy ze Stalinem, poniewa¿
s¹dzi³, i¿ by³o to jedyne re-
alne rozwi¹zanie polskiej
sprawy. By³ przekonany, ¿e
w ci¹gu nastêpnych 20-30
lat nie dojdzie do konfliktu
pomiêdzy Wschodem i Za-
chodem oraz ¿e stoj¹ przed

nami dwa g³ówne cele: "oca-
liæ biologiczne si³y narodu i
nie daæ siê skomunizowaæ".

Miko³ajczyk liczy³

mylnie,

¿e za cenê zrezygno-
wania z suwerennoœci w po-
lityce zagranicznej mo¿na
bêdzie, przy poparciu An-
glosasów, porozumieæ siê ze
Stalinem i uratowaæ wol-
noœæ wewnêtrzn¹.

Miko³ajczyk, który
nie potrafi³ zapewniæ AK
pomocy z Zachodu, uwa¿a³,
zdaniem gen. Kukiela, ¿e
wybuch powstania w Polsce
da mu potê¿ny atut w czasie
rozmów ze Stalinem. Jednak
ju¿ kilka dni po jego wybu-
chu okaza³o siê, ¿e Warsza-
wa nie by³a atutem, lecz za-
k³adnikiem w rêkach Stali-
na, który mówi³: albo zgo-
dzicie siê na wszystko -
nowy rz¹d, liniê Curzona,
albo ja zostawiê t¹ ca³¹
awanturê w³asnemu losowi.

W takich to niezmier-
nie skomplikowanych wa-
runkach politycznych i mi-
litarnych oraz przy tak wiel-

kim rozbracie pomiêdzy na-
czelnym wodzem a premie-
rem rodzi³a siê i powstawa-
³a koncepcja podjêcia walki
o Warszawê.

W takich te¿ warun-
kach dosz³o do wybuchu
tego tak tragicznego powsta-
nia.

Tymczasem w 1944 r.
nie by³o odpowiednich wa-
runków politycznych i mili-
tarnych do przeprowadzenia

zwyciêskiego powstania w
Warszawie, a ocena sytuacji
na froncie wschodnim doko-
nana przez Komendê
G³ówn¹ AK by³a b³êdna.

Wybuch powstania w
stolicy zbieg³ siê z niemiec-
kim przeciwuderzeniem na
wysuniêty oddzia³ 2. ra-
dzieckiej armii pancernej na
podejœciach do Warszawy.
Dodatkowo "armia ta zosta-
³a nie tylko zatrzymana
przez [Niemców], ale i czê-
œciowo zmuszona do odwro-
tu z wielkimi stratami". Wy-
daje siê te¿, ¿e armia ta nie
by³a w stanie do 5-6 sierp-
nia przejœæ do natarcia na
Warszawê. Niemniej mog³a
przejœæ do tego rodzaju na-
tarcia ju¿ miêdzy 6 a 10
sierpnia.

Ponadto Stalin odrzu-
ci³ propozycjê Rokossow-
skiego i ¯ukowa, z 8 sierp-
nia, uderzenia oskrzydlaj¹-
cego Warszawê z przyczó³-
ków na dolnej Narwi (na
pó³nocy) i œrodkowej Wiœle
(na po³udniu), chocia¿ ist-
nia³a mo¿liwoœæ przeprowa-

dzenia tego rodzaju operacji,
a ju¿ 1 sierpnia 1944 r. na-
kaza³ Armii Czerwonej roz-
brajaæ wszystkie oddzia³y
AK ujawniaj¹ce siê wobec
Rosjan, gdy¿ jak twierdzi³,
"w ich sk³adzie mogli byæ
agenci niemieccy". Ofice-
rów tych oddzia³ów miano
internowaæ, a podoficerów i
szeregowych wcielaæ do ar-
mii Berlinga. W dniu wybu-
chu powstania warszawskie-
go Stalin wypowiada³ wiêc
wojnê AK na ca³ym terenie
Polski.

Co wiêcej, 16 sierpnia
generalissimus "odci¹³" siê
od powstania, co przes¹dzi-
³o o jego upadku. Nie ulega
kwestii, ¿e Stalin kierowa³

siê przede wszystkim wzglê-
dami politycznymi. W tym
momencie Warszawa znala-
z³a siê

w niemiecko-ra-

dzieckim potrzasku.

Niemcy t³umili bezli-
toœnie powstanie i niszczyli
stolicê Polski przy cichej na
to zgodzie Stalina. A Chur-
chill, który chcia³ ratowaæ
Warszawê, bez zdecydowa-
nego poparcia Roosevelta
nie móg³ w ¿aden sposób
temu zapobiec.

Niestety, gen. W³ady-
s³aw Anders mia³ œwiêt¹ ra-
cjê, kiedy mówi³, ¿e powsta-
nie warszawskie by³o z góry
skazane na straszliw¹ klêskê
i nie mia³o najmniejszych
szans powodzenia.

Ponadto na losach i
przebiegu powstania fatalnie
zawa¿y³y ró¿nego rodzaju
b³êdy pope³nione przez Ko-
mendê G³ówn¹ AK i p³k.
dypl. "Montera", komendan-
ta Warszawskiego Okrêgu,
np. przeprowadzenie pierw-
szej mobilizacji okrêgu 28
lipca, zmiana godziny "W"

z pory nocnej na dzienn¹,
niepotrzebne rozwadnianie
si³, przypuszczenie 1 sierp-
nia szturmów na silnie ob-
sadzone i ufortyfikowane
obiekty niemieckie, których
powstañcy w ¿aden sposób
nie mogli zdobyæ, nie maj¹c
ciê¿kiej broni. Ca³e uzbro-
jenie powstañców w dniu
wybuchu walk sk³ada³o siê
z siedmiu cekaemów, 60 el-
kaemów, 1000 kb, 300 pm,
1700 pistoletów, 25 tys. gra-
natów i 15 piatów. Gen. An-
ders mówi³ zawsze, ¿e gdy
brakuje broni, nie daje siê
rozkazu do walki, szczegól-
nie gdy w grê wchodz¹ du¿e
skupiska ludnoœci cywilnej.

Co gorsza, blisko po-

³owê broni strzeleckiej, jak¹
powstañcy posiadali 1 sierp-
nia 1944 r. "tworzy³y pisto-
lety, które jako broñ krótka
- osobista, w warunkach
walk miejskich o umocnio-
ne gmachy, forty, barykady
nie mia³a znaczenia w natar-
ciu pododdzia³ów". "Niepo-
rozumieniem by³o te¿ - do-
daje s³usznie Komorowski -
liczenie na powodzenie w
szturmie powstañców
uzbrojonych jedynie w gra-
naty". Co mogê potwierdziæ
z autopsji. Powstañcy byli
tylko silni duchem.

Nie ulega kwestii, i¿
dla Polski i Warszawy oraz
jej mieszkañców by³oby o
wiele lepiej, gdyby w drugiej
po³owie 1944 r. funkcjê na-
czelnego wodza polskich si³
zbrojnych piastowa³ gen.
W³adys³aw Anders, a nie
gen. Kazimierz Sosnkowski,
który nie potrafi³ siê zdobyæ
ani na zakazanie powstania,
ani na jego zaakceptowanie.

Powstanie warszaw-

Cd. str. 8
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skie wybuch³o w du¿ej mie-
rze wbrew jego intencjom i

Prof. Jan M. Ciechanowski - ¿o³nierz AK, uczestnik
powstania warszawskiego, po wojnie osiad³y w Londynie,
autor licznych prac z zakresu historii najnowszej, wyk³a-
dowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysz-
tora w Pu³tusku. Jego najwa¿niejsza ksi¹¿ka "Powstanie
warszawskie. Zarys pod³o¿a politycznego i dyplomatycz-
nego", która przez 13 lat nie mog³a ukazaæ siê w PRL, do-
czeka³a siê ju¿ kilku wznowieñ. Obecne, siódme wydanie,
opublikowane przez AH i Bellonê, zosta³o znacznie roz-
szerzone.

200 TYS. CYWILNYCH OFIAR POWSTANIA
Niemcy podawali, ¿e w czasie powstania warszaw-

skiego zabili lub wymordowali ok. 200 tys. Polaków - dzie-
ci, kobiet, starców i mê¿czyzn, obrócili te¿ stolicê Polski w
perzynê. Ok. 550 tys. ludzi wypêdzili ze zniszczonego mia-
sta, z czego 165 tys. wywieŸli na roboty w Rzeszy, a 50 tys.
wys³ali do obozów koncentracyjnych.

  Straty poniesione przez powstañców te¿ by³y nie-
zwykle bolesne: 9,7 tys. zabitych, 5,3-7,2 tys. zaginionych,
25 tys. rannych i kontuzjowanych. Do niewoli niemieckiej,
jak podaje W³adys³aw Bartoszewski, dosta³o siê ok. 16 tys.
osób

zamiarom, od czego chcia³
go uchroniæ gen. W³adys³aw
Anders - co mu siê niestety

nie uda³o.
Z drugiej strony na-

dzieje na szybki wybuch III

wojny œwiatowej, która mia-
³a ostatecznie przynieœæ Pol-
sce upragnion¹ wolnoœæ i
niepodleg³oœæ, na co liczyli
zarówno gen. Sosnkowski,
jak i gen. Anders, by³y rów-
nie¿ niebezpieczn¹ u³ud¹.

Wszystko to wskazu-
je, w jak ciê¿kim po³o¿eniu
znajdowa³a siê Polska w
drugiej po³owie feralnego
dla nas 1944 r., kiedy wa¿y-
³y siê jej losy - prawie na pó³
wieku.

Przedruk z numeru 30/2010 Przegl¹du - za zezwoleniem Redakcji

31 lipca br. w Cze-
chach Orlañskich mia³a miej-
sce uroczystoœæ ods³oniêcia
krzy¿a dziêkczynnego oraz
tablicy upamiêtniaj¹cej 10-t¹
rocznicê wybuchu po¿aru w
miejscowoœci Czechy Orlañ-
skie. Tego dnia z inicjatywy
mieszkañców tej miejscowo-
œci w podziêkowaniu za ura-

towanie wsi od spalenia od-
s³oniêto i wyœwiêcono krzy¿
dziêkczynny i tablicê pami¹t-
kow¹. W ten sposób upamiêt-
niono wydarzenie sprzed
dziesiêciu lat, kiedy to 11
czerwca 2000 roku wybuch³
po¿ar wywo³any iskrami spod
kó³ pêdz¹cego poci¹gu. Nie
by³o ofiar œmiertelnych, jed-
nak ¿ywio³ spali³ ok. 100 hek-
tarów lasu sosnowego i 12 bu-
dynków gospodarczych. Ak-
cja ratownicza trwa³a 13 go-
dzin i 55 minut, a udzia³ w
niej wziêli stra¿acy, miesz-
kañcy wsi, myœliwi, wojsko,

Gmina Dubicze Cerkiewne

X rocznica wybuchu po¿aru
policja oraz s³u¿by leœne.

Uroczystoœæ zaszczy-
cili sw¹ obecnoœci¹ m.in.
Wojciech Dzierzgowski,  Wi-
cewojewoda Podlaski, JE Bi-
skup Jerzy Pañkowski Ordy-
nariusz Prawos³awnego Or-
dynariatu Wojska Polskiego,
Miko³aj Janowski, radny Sej-
miku Województwa Podla-

skiego, st. bryg. Antoni
Ostrowski Zastêpca Podla-
skiego Komendanta Woje-
wódzkiego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej, Anatol Paw³ow-
ski, Wójt Gminy Dubicze
Cerkiewne, leœnicy, stra¿acy
oraz licznie zgromadzeni
mieszkañcy miejscowoœci.

Zebranych powita³
Wójt Gminy, a nastêpnie wy-
g³osi³ referat okolicznoœcio-
wy. PóŸniej liturgiê odprawi³
i dokona³ poœwiêcenia krzy-
¿a i tablicy pami¹tkowej JE
Biskup Jerzy Pañkowski wraz
z ksiêdzem Janem Krasow-

skim z parafii Œw. Zygmunta
w Kleszczelach.

Doceniaj¹c udzia³ w
pamiêtnej akcji ratunkowej
wielu osób, podczas uroczy-
stoœci Wicewojewoda Podla-
ski wrêczy³ Wójtowi Gminy
Dubicze Cerkiewne Medal
Honorowy im. Boles³awa
Chomicza oraz  Odznaki Ho-
norowe „Podlaski Krzy¿ Flo-
riañski”. Dwadzieœcia szeœæ
osób za odwagê, poœwiêcenie
i nara¿enie w³asnego ¿ycia
odznaczonych zosta³o Meda-
lem „Za Zas³ugi Dla Po¿ar-
nictwa”.

W nied³ugim czasie po
uroczystoœci odby³ siê Festyn
Wiejski, którego organizato-
rem by³o Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Dubickiej
„Bachmaty” i GOKSiR.
Przed publicznoœci¹ zapre-
zentowa³a siê orkiestra dêta i
mar¿oretki, zespó³ „Strumok”
z Dubicz Cerkiewnych, Czy-
¿owianie z gminy Czy¿e, Ka-
pela Ludowa z gminy Haj-
nówka, zespó³ wokalny dzia-
³aj¹cy przy Domu Kultury w
Kleszczelach oraz Zespó³
„Wojaky”

Ryszard Œwierczewski
Foto: Portal PUW
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Spasauskija Zapusty
s¹ imprez¹ zwi¹zan¹ z let-
nimi obrzêdami ¿niwnymi.
Organizowana zawsze w
ostatni¹ niedzielê przed pra-
wos³awnym postem, czyli
tzw. Spasauka (od tradycyj-
nej nazwy œwiêta Spasa, czy-
li Przemienienia Pañskiego,
obchodzonego wed³ug ka-
lendarza juliañskiego 19
sierpnia).

W powiecie bielskim
od lat Spasauskija Zapusty
obchodzone s¹ hucznie i ko-
lorowo. Organizatorzy,
grupka cz³onków miejsco-
wego BTSK i pracowników
Bielskiego Domu Kultury
przy wsparciu w³adz miasta
i powiatu, po raz XVI zor-
ganizowali piêkn¹ imprezê
folklorystyczn¹ , której
uczestnicy w ka¿dym roku
goszcz¹ w  innych miejsco-
woœciach.

Tegoroczne Spasau-
skija Zapusty odby³y siê  8
sierpnia. Tego dnia o godz.
14 w Amfiteatrze Miejskim
w  Parku Królowej Heleny
w Bielsku Podlaskim rozpo-
czê³y siê prezentacje „Ob-
rzêdów ¯niwnych Ziemi
Bielskiej” przygotowane
przez uczestników Otwar-
tych Warsztatów Teatralno-
Obrzêdowych w Bielskim
Domu Kultury.

W tym samym czasie
w Krywiatyczach  (gmina
Orla) zespo³y i grupy mu-
zyczne prezentowa³y siê na
festynie zorganizowanym

Spasauskija Zapusty po raz XVI
przed miejscow¹ œwietlic¹.

Tu organizatorami

imprezy - ju¿ czwartej z tego
cyklu - by³ Bielski Dom
Kultury, Wójt Gminy Orla,
Bia³oruskie Towarzystwo
Spo³eczno-Kulturalne oraz
Gminny Oœrodek Kultury w
Orli

Barwne wystêpy w
bia³oruskim klimacie zespo-
³ów „Haradnica” z Grodna
na Bia³orusi, „Kalinka” z
Gródka, „Wasiloczki” i
„Ma³anka” z Bielska Podla-
skiego, kapeli „Chutar” z

Gródka oraz zespo³ów dzia-
³aj¹cych przy Gminnym
Oœrodku Kultury w Orli –
„Orlanie” i „Werwoczki”
nagrodzone zosta³y gromki-
mi brawami tak zgromadzo-
nej miejscowej publicznoœci

jak i goœci w osobach: Pio-
tra Bo¿ko - Wicestarosty
Bielskiego, , Jerzego Wasi-
luka - Wójt Gminy Czy¿e,
Piotra Selwesiuka - Wójta
Gminy Orla i Miros³awa
Ba³³o - Cz³onka Zarz¹du

Powiatu Bielskiego.
Finalny koncert ca³ej

bielskiej imprezy odby³ siê
w godzinach popo³udnio-
wych na bielskich plantach.
Przy pra¿¹cym s³oñcu w
iœcie piknikowym nastroju

dla licznie zgromadzonej
publicznoœci na widowni
Amfiteatru zaprezentowa³y
siê zespo³y z Polski i Bia³o-
rusi przedstawiaj¹c auten-
tyczny folklor bia³oruski.

Gor¹cymi brawami
nagrodzono wystêpy
Kapeli „Chutor” z
Gródka, zespo³ów
„Kalinka” z Za³uk,
„Ma³anka”, „Wasi-
loczki”, ¯emerwa i
„Kaprys” z Bielska
Podlaskiego, „£una”
z Parcewa, „Orlanie”
i „Werwoczki” z
Orli.

Gwiazd¹ im-
prezy by³ zespó³ Ha-
radnica z Grodna
(Bia³oruœ).

O ocenê (na gor¹co)
tegorocznej edycji imprezy
„Spasauskija Zapusty” po-
prosi³em Aleksandra Bo¿ko
– radnego miasta Bielsk
Podlaski, a zarazem jedne-
go z inicjatorów tego spo-

³eczno – kulturalnego wyda-
rzenia.

„Nie nam organizato-
rom oceniaæ wartoœæ wyda-
rzenia. Dokonaj¹ tego
mieszkañcy miejscowoœci,
gdzie dotar³y i zaprezento-
wa³y siê zaproszone przez
nas grupy artystyczne. S¹-
dz¹c jednak po t³umach pu-
blicznoœci i gor¹cych owa-
cjach ocena ta bêdzie pozy-
tywna. Najwa¿niejsze dla
nas organizatorów jest pod-
trzymywanie i krzewienie
wœród m³odego spo³eczeñ-
stwa Ziemi Bielskiej bia³o-
ruskich ludowych tradycji i
obrz¹dków, co nam siê uda-
je  i nas cieszy”.

Ryszard Œwierczewski
Foto: W. Soko³owski
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Sk¹d pomys³ ksi¹¿ki
– „Boæki - Pozosta³ tylko
wspomnieñ czar”, która siê
ostatnio ukaza³a ? Pytam
autora  – Ryszarda Œwier-
czewskiego, by³ego miesz-
kañca tej piêknej miejsco-
woœci z wielk¹ przesz³oœci¹
historyczn¹.

- Po prostu, spêdzi³em
w Boækach 17 lat piêknych,
m³odzieñczych lat. Nie
chcia³bym by to, co siê w
tym okresie zdarzy³o - a i
du¿o wczeœniej - zosta³o za-
pomniane. Historiê  tego by-
³ego miasta tworzyli zwykli
ludzie. Byli te¿ w historii
Bociek wielcy jak choæby ich
w³aœciciel, pierwszy Woje-
woda  Podlaski, Jan Sapie-
ha. Czy o boækowskiej histo-
rii mieliby zapomnieæ Boæ-
kowianie? Nie mo¿na na to
pozwoliæ.

Znalaz³ siê wydawca,
dziêki niemu to pewne w¹t-
ki zosta³y utrwalone przeze
mnie na papierze.

Czy¿by, innym w
tym w³odarzom gminy hi-
storia by³a obojêtna?

- Tego nie twierdzê,
acz kolwiek Pan Stanis³aw
Derehaj³o – historyk z wy-
kszta³cenia - moim zdaniem
zbyt ma³o uwagi poœwiêca
historii Bociek.

Nie przesadza Pan?
- Panie redaktorze oto

fakty. Byli kiedyœ  w³odarza-

Rozmowa z by³ym mieszkañcem Bociek
mi gminy – naczelnikami,
wójtami, przewodnicz¹cymi
Rady Gminy Boæki - ludzie
z terenu, tzw. „najazdowcy”
czyli „spadochroniarze” z
Bielska lub innych, pozag-
minnych miejscowoœci. Jaki-
mi byli gospodarzami? Nie
mnie oceniaæ ich dokonania,
niech zrobi¹ to rdzenni
mieszkañcy Bociek. Jedno
wiem – Pan Wójt Gminy
Boæki – Stanis³aw Derehaj-
³o te¿ nie czuje siê Boæko-
wianinem, czemu da³ wiele
razy dowód stwierdzaj¹c –
„Ja jestem z Kolonii Boæki i
nic nie zrobiê dla Bociek, bo
oni (mia³ na myœli mieszkañ-
ców) g³osowali po raz kolej-
ny podczas wyborów samo-
rz¹dowych na innego kandy-
data”.

Szczeroœæ s³ów by³a
naprawdê pora¿ajaca.

Towarzysz¹cy mi pod-
czas tej wizyty u Wójta ko-
lega, (Wójt wiedzia³, ¿e re-
prezentujemy „Wieœci Pod-
laskie”) te¿ dziennikarz
uœmiechaj¹c siê zapyta³ –
masz w³¹czony dyktafon?

To pewnie by³ ¿art?
- Jaki ¿art? W³adze

Bociek kilka dni póŸniej zro-
bi³y wszystko, by organizo-
wana przez grupê oddanych
spo³eczników I Wojewódzka
Prezentacja Agroturystyczna
nie uda³a siê.

Tylko dziêki osobiste-

mu wsparciu i udzia³owi w
imprezie ludzi z zewn¹trz -
Pani Genowefie Wiœniow-
skiej – Wicemarsza³ek Sej-
mu RP, a tak¿e Bohdanowi
Paszkowskiemu – ówczesne-
mu Wojewodzie Podlaskie-
mu, dziœ Senatorowi RP,
wielkiemu przyjacielowi
Ziemi Boækowskiej – S³awo-
mirowi Jerzemu Snarskie-
mu, Staroœcie bielsko-podla-
skiemu, W³odzimierzowi
Piotruczukowi, Staroœcie
hajnowskiemu, a tak¿e mê¿-
nej i prê¿nej dru¿ynie z go-
spodarstwa agroturystycz-
nego w powiecie hajnow-
skim – Sio³a Budy, panom
W³adys³awowi i jego syno-
wi Olkowi, honor Boæko-
wian zosta³ uratowany.

Siêga pan do tematu
sprzed lat. Wróæmy do cza-
su obecnego.

W ubieg³ym roku by³a
wspania³a rocznica 500-lecia
nadania praw miejskich Boæ-
kom. Pewnie uroczyœcie j¹
obchodzono?

- Pan kpi z Boækowian
i rocznicy? Proszê wejœæ na
stronê oficjaln¹ Urzêdu Gmi-
ny w Boækach, a zobaczy
Pan jak obchodzono ten
piêkny jubileusz

By³e inne propozycje
uczczenia tej wspania³ej
rocznicy?

- Przygotowania do
obchodów rocznicy zaczêli-

œmy kilka lat wczeœniej.
Chcieliœmy zorganizowaæ
konferencjê naukow¹ –
„Boæki – wielka rola grodu
w Rzeczypospolitej” z udzia-
³em autorytetów naukowych.
Mieliœmy te¿ ustalenia z by-
³ym dyrektorem Muzeum
Wojska, Panem Krzysztofem
Filipowem wystawienie w³a-
œnie w Boækach strojów ry-
cerskich na przeci¹gu wie-
ków oraz inne ciekawe pro-
pozycje obchodów tego jubi-
leuszu.

Poparcia i wsparcia od
w³adz gminy nie otrzymali-
œmy, chocia¿ bez “nich mo-
glibyœmy zorganizowaæ co
najwy¿ej spotkanie pod
chmurk¹. Wówczas potrak-
towano by je jako nielegalne
zgromadzenie.. W³adza pod-
czas naszych wizyt w Urzê-
dzie Gminy zazwyczaj  by³a
w terenie, mimo ¿e wcze-
œniej umawialiœmy siê na
wizytê.

Wiem te¿, ¿e Pan
Wójt nie wspiera sportu
tylko kulturê – „Klekocia-
ki” i Orkiestrê Dêt¹. To
Jego oczko w g³owie.

- To prawda. Ale za-
uwa¿my ile osób jest z w
tych grupach muzycznych z
Bociek, a ile z Bielska. Po
prostu zespo³y uzupe³niaj¹
siê. Jest impreza w Bielsku
to Boækawianie staj¹ siê
bielszczakami i odwrotnie.

W to nie wnikam,
wspomnia³ Pan o sporcie.

Ten temat to moja pa-
sja. Mia³em przed laty swój
wk³ad w rozwój kultury fi-
zycznej i turystyki w gminie
Boæki. Temu nikt nie zaprze-
czy. Jednak do czasu objêcia
w³adzy przez Pana Stasia
nawet najazdowcy sprzyjali
sportowi. Pan Stasio sportu
niestety nie kocha.

Ostatnio m³odzie¿ bu-
duj¹c boisko na terenie po
SKR-owskim zwróci³a siê  o
pomoc sprzêtow¹ nie do
w³adz Bociek, ale do Pana
Krzysztofa Jaworowskiego –
Wójta s¹siedniej Gminy
Brañsk i tak¹ pomoc otrzy-
ma³a. Dziêki Panie Krzy-
siu!!!

Chyba  bêdziemy
koñczyli rozmowê, bo sta-
je siê Pan zaczepny.

- Nie, Panie redakto-
rze. Po prostu przytaczam
fakty.

Kiedy promocja
ksi¹¿ki w Boækach?

- Odpowiem tak. Nie
przewidujê jej, gdy¿ nie je-
stem przyjaŸnie od lat przyj-
mowany przez w³adze Gmi-
ny. Na szczêœcie wybory tu¿,
tu¿. Mo¿e coœ zmieni¹?

Dziêkujê za rozmo-
wê, i ¿yczê  Boækowianom
by ziœci³y siê ich marzenia.

rozmawia³:
Robert Gromiñski

8 sierpnia br. na d³u-
go zapisze siê w pamiêci
mieszkañców wsi Koj³y w
gminie Czy¿e, o co zadbali

organizatorzy bia³oruskiego
festynu „I tam – tut ¿ywuæ
ludzi”  - Stowarzyszenie
Muzeum i Oœrodek Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce
oraz Urz¹d Gminy i Gmin-

ny Oœrodek Kultury w Czy-
¿ach.

Nim rozpoczê³y siê
wystêpy artystyczne - przed

licznie zgromadzon¹ pu-
blicznoœci¹ - mia³a miejsce
uroczystoœæ oficjalnego
otwarcia miejscowej Œwie-
tlicy Wiejskiej, która po
gruntownym remoncie funk-

Festyn przed odremontowan¹ œwietlic¹
cjonuje ju¿ od kilku miesiê-
cy.

Jej remont przepro-
wadzono w ramach dzia³a-
nia „Odnowa i rozwój wsi”,
którego wartoœæ projektu
wyceniona na kwotê
209 816, 37 z³ przy dofinan-
sowaniu  ze œrodków Unii
Europejskiej 157 326,00 z³ i
wk³adzie samorz¹du gmin-
nego w wysokoœci
52 490,37 z³.

Wymieniono sto-
larkê okienn¹,
drzwiow¹ i elektryczn¹,
wyremontowano kuch-
niê,  pod³ogi i œciany
oraz wykonano elewa-
cjê budynku.

Po symbolicz-
nym przekazaniu klu-
czy do placówki - przez
Jerzego Wasiluka –
Wójta Gminy Czy¿e i
Dyrektora Gminnego
Oœrodka Kultury - so³-

Gmina Czy¿e

tys wsi rozpocz¹³ siê kultu-
ralny piknik pod przys³o-
wiow¹ chmurk¹.

Przed uczestnikami
uroczystoœci zaprezentowa-
³y swoje barwne programy
zespo³y: „¯emerwa” ze Stu-
dziwód, „Sieweñka” i „Me-
tro Dance” z Hajnówki,
„£una” z Parcewa, „Dekada
Band” z Bielska Podlaskie-
go, „ArtPronar” z Narwi,

„Czy¿owianie” z Czy¿,
„Zbuczanki” ze Zbucza i
„Niezabudki” z Kraszewa.

Wspania³e letnie bie-
siadowanie na œwie¿ym po-
wietrzu zakoñczy³a zabawa
taneczna, do której przygry-
wa³ zespó³ „Be Happy” z
Narwi.

Ryszard Œwierczewski
Foto: W. Soko³owski
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 Apel Do Rolników

Hajnowski Dom Kul-
tury organizuje ju¿ po raz
szósty imprezê pod nazw¹
Biesiada Weselna. Ka¿da
edycja ró¿ni³a siê od po-
przedniej. Co roku s¹ zapra-
szane inne zespo³y obrzêdo-
we prezentuj¹ce wielokultu-
rowoœæ regionu Podlasia,
ka¿dego roku forma impre-
zy przybiera nieco inny cha-
rakter, jednak tradycj¹ jest
zapraszanie ka¿dorazowo
goœci z Bia³orusi – oczywi-
œcie za ka¿dym razem z in-
nego regionu i prezentowa-

nie obrzêdów bia³oruskich,
a tak¿e zapraszanie zespo³u
obrzêdowego z innego re-
gionu Polski reprezentuj¹ce-
go inn¹ mniejszoœæ naro-
dow¹ b¹dŸ etniczn¹. Dziêki
temu uczestnicy imprezy
mog¹ nie tylko poznawaæ i
kultywowaæ tradycje swoich
przodków, lecz równie¿ po-
równaæ kulturê mniejszoœci
bia³oruskiej z inn¹ kultur¹.

W tym roku wielk¹
atrakcj¹ bêdzie bicie rekor-
du Guinnesa w gotowaniu
2000 l zupy bia³owieskiej z

VI  Biesiada  Weselna
Hajnówka

dr Grzegorzem Russakiem -
kucharzem, gawêdziarzem,
prezesem Polskiej Izby Pro-
duktu Regionalnego.

Imprezy towarzysz¹-
ce:

- pokaz psów ras my-
œliwskich,

- prezentacja i degu-
stacja potraw kuchni my-
œliwskiej oraz kuchni regio-
nalnej,

- wirtualna strzelnica
myœliwska,

- wystawa kolekcjo-
nerska zbiorów myœliwskich

Hajnowski Dom Kultury

oraz Burmistrz Miasta

Hajnówka serdecznie

zapraszaj¹ na

VI  BIESIADÊ

WESELN¥

z wielkim gotowaniem

dnia 29.08.2010 r.

od godz.12.00

bicie rekordu Guinnesa

w gotowaniu 2000 l

zupy bia³owieskiej

z dr Grzegorzem

Russakiem -  kucharzem,

gawêdziarzem, prezesem

Polskiej Izby

Produktu Regionalnego.

Od godz. 16.00
- obrzêdy i tradycje

weselne prezentowane przez
polskie i bia³oruskie zespo-
³y z udzia³em publicznoœci

- poczêstunek wesel-
ny publicznoœci

- zabawa weselna
Impreza bêdzie trans-

mitowana na ¿ywo w telewi-
zji kablowej TVK Hajnów-
ka

Andrzej Skiepko
    Dyrektor

Hajnowskiego Domu
Kultury

III Festyn Rolnika i Przedsiêbiorcy Brañsk 29 08 2010r. godz. 12.00 Zapraszamy!

OPIS SPO£ECZNEJ

KAMPANII EDUKACYJNEJ

„TATA. Najwa¿niejsze

s³owo dla mê¿czyzny”:
Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Le-

czenia Niep³odnoœci i Wspierania
Adopcji „Nasz Bocian”

Cele Kampanii:
- podniesienie spo³ecznej wie-

dzy na temat uwarunkowañ niep³od-
noœci ze szczególnym uwzglêdnie-
niem przyczyn niep³odnoœci mêskiej

- zwrócenie uwagi, i¿ przyczy-
ny niep³odnoœci w równym stopniu
dotycz¹ mê¿czyzn, jak i kobiet lub
obojga z nich, promowanie wiedzy
na temat aktualnej epidemiologii nie-
p³odnoœci oraz prognozy w zakresie
jej rozwoju w nastêpnych pokole-
niach.

Zbiornik Siemianówka,
rzeki Narew i Narewka oraz licz-
ne, inne drobne cieki na terenie
gminy Narewka tworz¹ jeden z
najatrakcyjniejszych obszarów
przyrodniczych w województwie
podlaskim. Szczególnie atrakcyj-
nym dla ptaków. Na obszarze je-
ziora i w jego s¹siedztwie wystê-
puje wiele gatunków, w szczegól-
noœci ptaków wodno-b³otnych.

Zbli¿a siê jesieñ i Siemia-
nówka sta³a siê noclegowiskiem
dla ¿urawi. Ju¿ odbywaj¹ siê
przeloty ptaków wróblowatych.
Spotykamy rudziki i sikory, a tak-
¿e wyj¹tkowe gatunki m. inn.
Modraczka, czeczotkê tundrow¹.
Œwistunka. Z kolei na wodzie za-
trzymuj¹ siê nury czarnoszyje i
rdzawoszyje, markaczki, lodów-
ki, szlachary i ogorza³ki. Ornito-
lodzy wypatrzyli tak¿e nura lo-

dowca, berniklê rdzawoszyj¹,
drzemlika, biegusa arktycznego,
wydrzyka, mewê trójpalczast¹,
rybitwê popielat¹, bekasika i
œwiergotka rdzawogarlistego. Te
wszystkie ptaki s¹ w drodze na zi-
mowiska.

W ciche, jesienne wieczo-
ry po zbiorniku niesie siê g³os
króla naszych sów – puchacza.

Wœród ptaków wodnych,
najbardziej wytrzyma³e na ch³o-
dy s¹ kaczki krzy¿ówki, które
gromadz¹ siê na oparzeliskach.
P³oszy je orze³ bielik – nasz naj-
wiêkszy ptak drapie¿ny, widywa-
ny tu przez okr¹g³y rok. A gdy ju¿
nadejdzie zima, przybywaj¹ tu  z
dalekiej pó³nocy rzepo³uchy, cze-
czotki, górniczki i œniegu³y.
Zbiornik nie staje siê wiêc lodow¹
pustyni¹.

Jesieñ  nad Siemianówk¹
Gmina Narewka

W Starym Dworze, nad brzegiem zbiornika Siemianówka,
wybudowano oœrodek sportowo – rekreacyjny. Od drogi wojewódz-
kiej, Juszkowy Gród – Bondary – Lewkowo Nowe – Narewka, do
oœrodka prowadzi nowa, asfaltowa droga. Tylko szkoda, ¿e na skrzy-
¿owaniu dróg, nie ma kierunkowskazu z napisem „Stary Dwór – 2,8
km”, albo innego znaku informacyjnego. Jad¹cy, pytaj¹ napotkanych
przechodniów o drogê do Starego Dworu, poniewa¿ jednak skrzy¿o-
wanie znajduje siê w lesie, to informatorów spotkaæ tu mo¿na spora-
dycznie. Kto postawi drogowskaz lub tablicê ?                                 ( jc)

Jak dojechaæ do Starego Dworu ?
   ( jc)
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