
Krzysztof  Hajnow  - dokładne lata życia nie ustalone., wiek XVI. 

Pierwszy strażnik Straży Puszczy Białowieskiej na terenach dzisiejszej Hajnówki. Nazwisko 

strażnika Krzysztofa Hajnow dało nazwę  naszemu miastu.  

Pierwsza wzmianka źródłowa o terenach późniejszej Hajnówki pojawia się w 1639 roku 

podczas wyznaczenia granic Puszczy Białowieskiej. W Ordynacji Królewskiej z 1639 r. 

pojawia się zapis określający dokładny przebieg wyznaczonej granicy „…Poczyna się od 
wsi Orzeszkowa ścianą główną od leśnictwa Bielskiego, przez rzekę Leśnicę, krajem lasu 
Białego, do Judinego Błota, stamtąd do rzeki Skarbosławki, mimo wieś Dubiny, aż do Szatka 
uroczyska, stąd do Olchowego...pod wieś pana Masalskiego  zwanej Lewkowo”.   Przy 

Skarbosławce powstało uroczysko Skarbosławka. Ordynacją królewską 1639 roku Puszczę 

podzielono na trzy kwatery: Oreszkowską, Dmitrowską i Fawłowską. W 1639 roku Puszcza 

Białowieska  liczyła 55 większych ostępów i 82 mniejsze. Strzegło  ich 277 osoczników 

osadzonych na uroczyskach wokół granic Puszczy. Kwatera Orzeszkowska do której 

podlegała Skarbosławka, liczyła 18 ostępów głównych i 23 mniejsze. Strzegło  ich 122 

osoczników zamieszkujących w Orzeszkowie, Policznej i Omeleńcu. 

Pierwsza źródłowa wzmianka o zasiedleniu terenów wchodzących w skład dzisiejszego 

miasta pochodzi z 1670 roku. Pojawia się w Inwentarzu Leśnictwa Białowieskiego 1670  

roku jakim jest Opisanie Leśników Puszcz Króla JMCi. Ustaleń dokonał dr Tomasz Samojlik 

na podstawie dokumentów archiwalnych. Zapis w Inwentarzu Leśnictwa brzmi (…) 

Krzysztoph Haynaw [Haynau ?] na uroczyszczu  Skarbosławce [Skrobosławce] mieszka na 
granicy Podlaskiey, od którey przy Gościńcu od Ladzkiego Leśnictwa”. Nie jest czytelna 

ostatnia litera nazwiska, jest to w lub u. Skoro straż nazywano hajnowską, można 

przypuszczać, że było to nazwisko Haynaw. (Uroczysko Skarbosławka – dzisiejszy teren 

zawierający się, od rzeki Leśnej, a rozwidleniem ulic ks. Antoniego Dziewiatowskiego i 

Sportowej). Nazwisko pierwszego strażnika należy upamiętnić w nazwie ulicy. 

Pierwsza wzmianka o mieszkańcach Hajnowszyzny pojawia się w Inwentarzu Leśnictwa 

Białowieskiego 1795 r. i wymienia siedemnastu mieszkańców z nazwiska:  wdowiec Jan 

Kowszyło - 2 synów, Piotr Gryka - żona i 2 synów, Omisko Wołczyk - żona i 3 synów, 

Omelan Kowszyło - żona i 2 synów, Teodor Szadczyk - żona i syn, Jakub Melcer z żoną i 

już żonatym synem. Ich potomkowie do dzisiaj mieszkają w Hajnówce,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


