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Echa leśne z Białostocczyzny 

Лесные эха Белостоцкого воеводства 

Forest echos from the Białystok province 

W związku z artykułem opublikowanym w „Sylwanie” (nr 11/ 1968) pt. 
„Ludzie i sprawy leśnictwa polskiego w pierwszych latach Polski 

Ludowej”, którego autorem jest prof. dr Edward Więcko, pragnę 
podzielić się fragmentami wspomnień z okresu okupacyjnego, poprzedza- 
jącego opisywaną w artykule działalność leśników polskich m.in. w okrę- 
gu białostockim. 

Dobry przykład cywilnego oporu przed represjami okupanta i niemiec- 
ką akcją wyrębu lasów dało nadl. Hieronimowo w powiecie białostockim. 
Siedzibą nadleśnictwa była samotna leśniczówka Michalina, znajdująca 
się w lesie majątku Hieronimowo. Opór leśników tego nadleśnictwa roz- 
począł się po objęciu pracy przez Edwarda Więcko jako leśniczego 
lasu majątkowego Hieronimowo. * 

Obszar lasów nadleśnictwa ujęty w trójkąt miejscowości Michałowo 
— Zabłudów — Narew z przyłączeniem рога tym części z obszaru daw- 
nego nadl. państwowego Jałówka łączył się z Puszczą Świsłocką, a dalej 
z Puszczą Białowieską, znajdując się też w bliskości Puszczy Ladzkiej, 
rozciągającej się za Narwią. 

Puszcza Białowieska i sąsiadujące z nią lasy dawały schronienie siłom 
bojowym partyzantki polskiej i radzieckiej. W Michałowie, a także 
w Zabłudowie, Narwi i innych miejscowościach znajdowały się placówki 
żandarmerii hitlerowskiej. Za najmniejszą pomoc okazaną partyzantom 
Niemcy wybijali ludność wsi i palili całe osiedla. Taki los spotkał lud- 
ność Rajska, Pólka oraz mieszkańców wielu rozrzuconych w tamtejszych 
okolicach osad i kolonii. 

Pomimo stałego zagrożenia ze strony okupanta leśnicy znajdowali spo- 
soby porozumiewania się z oddziałami leśnymi. Możliwości takie zostały 
stworzone przez odpowiedni dobór personelu nadleśnictwa. Pełniąc funk- 
cję nadleśniczego E. Więcko zatrzymał dawnych leśników zatrudnio- 
nych przez byłe władze radzieckie. Utrzymanie na stanowiskach gajowych 
dawnych leśników nie było rzeczą łatwą. Forstmeister z Forstamtu Sup- 
raśl nakazał nadleśniczemu: „gonić takich batem”. Po pewnym czasie 
nadl. Hieronimowo zostało odłączone z Forstamtu Supraśl i dołączone do 
Forstamtu Waliły. Nowy „Der Preussische Forstmeister” Landbe ck 
na szczęście nie wnikał w szczegóły. W ten sposób udało się zatrzymać 
na stanowiskach gajowych M. Konończuka, L. Borowsk iego 
i w charakterze podleśniczego B Nowakowskiego, byłego leśnika 
z tajgi syberyjskiej. W zespole pracowników nadleśnictwa znaleźli się 

  

* W terminologii niemieckiej stosowanej w tamtejszej okolicy dla nadleśnictw 
ustalono nazwę „Bezirk”, a dla ich kierowników „leitender Fórster”. W ten spo- 

sób Hieronimowo nazywano „Bezirk Hieronimowc”, 
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ponadto gajowi: J. Zawada, J. Bukowski, L. Sikora, dwéch 
braci Michalczuków i wiele innych osób rekrutujących się z miejs- 
cowej ludności. Ludzie ci mieli zakonspirowane kontakty z partyzantami. 
Konspiracji sprzyjało to, że leśnicy znali miejscowe warunki i że miejs- 
cowa ludność darzyła sympatią partyzantów. 

W nadleśnictwie zatrudniono też grupę ludzi zamiejscowych, szuką- 
jących oparcia w legitymacji służbowej i schronienia w pracy leśnej 
przed represjami okupanta z racji swojej b. służby wojskowej lub przy- 
należności do inteligencji. Legitymacje gajowych m. in. otrzymali: J. Ka- 
czyński, b. sierżant Wojska Polskiego i b. podchorąży A. Roszkow- 
ski — obaj uczestnicy kampanii wrześniowej oraz absolwent gimnazjum 
ogólnokształcącego w Białymstoku J. Bojanowski. 

Najbardziej ryzykowną sprawą było ukrycie, przez zatrudnienie 
w nadleśnictwie Żyda, inż. elektryka Stefana Węgierowa. Jako taki 
był zatrzymany przez Niemców na Polesiu i przeznaczony do rozstrzela- 
nia. W czasie transportu, w warunkach frontowych, udało mu się niepos- 
trzeżenie wymknąć spod eskorty, a później ukryć we wsi Małynka. Tutaj 
pierwszą pomoc i dłuższą opiekę otrzymywał od gajowego z Małynki 
b. podchorążego A. Roszkowskiego, który następnie poinformował 
nadleśniczego E. Więcko o szczególnie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej 
znajdował się S. Węgierow. Nadleśniczy E. Więcko pomimo zwią- 
zanych z tym niebezpieczeństw zdecydował się S. Węgierowa przyjąć 
do pracy i wkrótce uzyskał dla niego w Forstamcie Waliły legitymację 
gajowego, a z czasem w celu poprawienia jego warunków materialnych 
usytuował go na stanowisku podleśniczego. 

Inż. 5. Węgierow przebywał w nadleśnictwie od lipca 1942 г. 
do momentu wyzwolenia ziemi Białostockiej spod okupacji hitlerowskiej 
tj. do lipca 1944 r. | 

Na podkreślenie zasługują również wyniki działalności gospodarczej 
w nadleśnictwie. Nasz nadleśniczy nie dopuścił do zakładania zrębów 
zupełnych, stosując jedynie cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. Poza tym 
udało się nadleśniczemu E. Więcko przekonać Niemców o konieczności 
zakładania upraw na zaległych zrębach i wprowadzania nowych zalesień. 
Pracami takimi objęto zaległe zręby w lasach majątku Hieronimowo, 
nadające się do zalesienia uroczyska w Małynce oraz część ziem pocer- 
kiewnych we wsi Puchły.


