
Temat: głosujemy na Dąb z Przybudek !!! Dąb Dunin potrzebuje naszej pomocy!!!  
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"Dunin" skradł wiele serc. 400-letni dąb z Puszczy 
Białowieskiej może zostać Drzewem Roku 

Maciej Chołodowski  6 czerwca 2021 | 13:23  
  
400-letni dąb 'Dunin' rośnie w pasie drogi prowadzącej z Przybudek do Podborowiska (gm. Narew) (Fot. Klub 'Gaja')  
  
Magiczny szypułkowy dąb "Dunin", strażnik Puszczy Białowieskiej, może zostać Drzewem Roku. Po wycince drzew w 
Puszczy Białowieskiej pozostał jako samotnik symbolem siły i potęgi. Był i jest też inspiracją dla wielu artystów.  
  
Dąb szypułkowy "Dunin" rośnie w podlaskiej gminie Narew (powiat hajnowski) w pasie drogi prowadzącej z 
Przybudek do Podborowiska. Drzewo ma ok. 400 lat, 13 m wysokości i prawie 700 cm obwodu pierśnicowego pnia. 
Jest objęte ochroną pomnikową.  

Był i jest inspiracją 

Do konkursu "Drzewo Roku" ogłoszonego już po raz kolejny przez organizację ekologiczną Klub Gaja "Dunin" został 
zgłoszony przez Agnieszkę Aleksiejczuk i Tomka Niechodę, którzy razem przemierzają Puszczę Białowieską, gdzie 
"mierzą, fotografują i ukazują innym »puszczańskie olbrzymy«", czyli najwspanialsze i najdostojniejsze drzewa tego 
pierwotnego lasu.  
  
O zgłoszonym do konkursu "Drzewo Roku" "Duninie" Agnieszka Aleksiejczuk i Tomasz Niechoda opowiadają: – To 
wyjątkowe drzewo i bardzo cieszy to, że skradło serce wielu ludziom. Mamy nadzieję, że grono zauroczonych tym 
dębem dzięki konkursowi będzie dużo większe i także dla nich stanie się on inspiracją do różnych działań – 
artystycznych i społecznych albo po prostu do zwykłego ludzkiego zachwytu. W ostatnim czasie "Dunin" zgubił konar 
i istnieje ryzyko, że rozpadnie się na pół. Mieszkańcy i pasjonaci drzewa walczą o jego przetrwanie.  
  
Dąb "Dunin" oddzielał Puszczę Ladzką od Puszczy Białowieskiej.  
  
– Tu były takie budki, pilnowano porządku w puszczy – przywołuje jedną z legend o "Duninie" Włodzimierz Owłasiuk, 
sołtys Przybudek. – I od tych budek nazwali naszą wieś. Ten dąb od 400 lat pilnuje naszego terenu.  
  
400-letni dąb 'Dunin' rośnie w pasie drogi prowadzącej z Przybudek do Podborowiska (gm. Narew) Fot. Klub 'Gaja'  
  
W opisie zgłoszenia "Dunina" do konkursu "Drzewo Roku" czytamy: „Był i jest też inspiracją dla wielu artystów. 
Wiemy, że znalazł się na okładce płyty »Scenariusz« zespołu Hoyraky oraz w ich teledysku »Magda«".  
  
Reżyserka Beata Hyży-Czołpińska umieściła go w filmie "Pamięć domu" oraz "Wielkie drzewa" w cyklu reportaży 
"Czytanie Puszczy". Można go też zobaczyć w filmie fabularnym "Nazywam się Sara". W malarstwie znaleźliśmy go na 
obrazie m.in. Marka Sapiołki "Dąb w Przybudkach". Jest też wdzięcznym obiektem na wielu zdjęciach fotografów 
amatorów i profesjonalistów.  
  
Pozostał jako samotnik  
  
Imię "Dunin" nadał drzewu Janusz Korbel, jeden z twórców ruchu ekologicznego – na cześć białoruskiego poety i 
dramaturga Wincentego Dunina-Marcinkiewicza (okoliczne wsie zamieszkuje głównie ludność narodowości 
białoruskiej).  
  
Pochodzący z Wrocławia miłośnik lasów Paweł Lenart przypomina na swoim blogu: "Dunin miał być tym skrajnym 
drzewem Puszczy Białowieskiej, a po wycince drzew w Puszczy pozostał jako samotnik symbolem siły i potęgi. To był 
też charakterystyczny punkt spotkań. »Do zobaczenia przy dębie« – mówili mieszkańcy. Tu też swój, często burzliwy, 
początek miała niejedna miejscowa Miłość".  
  



Opisuje: „Spójrzcie na Dunina! Na jego patriarchalny wygląd, dębową moc i siłę oraz ślady po licznych ranach 
zadanych mu przez los! Tylko najmężniejsi i najwytrwalsi są w stanie wytrzymać ten ból i żyć dalej! Dla mnie Dunin i 
jego pękający na połowę pień symbolizuje wieloletni konflikt i odmienne spojrzenie ludzi na Puszczę Białowieską. 
Podstawa dębu tworzy jednak całość. Ludzie powinni raz na zawsze zakończyć wszelkie spory wokół Puszczy i 
wypracować podstawę – jednolite stanowisko, które jest najbardziej korzystne dla Świątyni Puszczańskich 
Olbrzymów".  
 

 


