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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

Staroœæ

w niewielkim szpitalnym porcie
odgrodzona od brzegu drabin¹ Cheruba
szuka ob³¹kan¹ pamiêci¹ 
pogubionych spraw

za horyzontem czasu
kadry wspomnieñ
roztapiaj¹ siê we mgle ¿alu

niewa¿ny dzisiaj 
baga¿ codziennych spraw
odda³a w depozyt Charona

zachód p³onie cierpieniem

Pan przyjdzie z nadziej¹
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W marcu odby³y siê dwie sesje Rady 
Miejskiej w Knyszynie. 11 marca mia³a 
miejsce X sesja, zaœ 31 marca sesja XI. 
Podczas obrad Burmistrz Andrzej 
Matyszewski przedstawi³ informacje z 
dzia³alnoœci gminy za okres miêdzy 
sesjami. Poni¿ej przedstawiamy je w 
sposób enumeratywny.

1. Uzgodniono zakres prac 
dotycz¹cy remontów chodników na 
terenie gminy Knyszyn. W obrêbie drogi 
wojewódzkiej nr 671 zakwalifikowano:

- odcinek Rynku od skrzy¿owania, 
przy którym jest postój TAXI do 
budynku urzêdu,

- dalsza czêœæ ul. Grodzieñskiej na 
odcinku o d³ugoœci zale¿nej od 
posiadanych œrodków.

Drogi powiatowe w Rynku:
- odcinek od Poczty do Komisariatu 

Policji,
- odcinek od rogu ul. Grodzieñskiej 

do OSP w Knyszynie,
- odcinek prawej strony wsi 

Wojtówce (nowy krawê¿nik, p³ytki z 
odzysku)

Drogi gminne:
- dokoñczenie stanowiska nr 1 

przystanku autobusowego,
- odcinek ul. Goni¹dzkiej od OSP w 

Knyszynie do Banku.
2. W dniu 6 marca 2008 r. ok. godz. 

15.00 podczas silnego wiatru zosta³a 
zerwana po³aæ dachu ok. 15%-18% 
ca³kowitej powierzchni dachu hali 
sportowej. Natychmiast powiadomiono 
odpowiednie s³u¿by. Parkiet na hali 
zosta³ niezw³ocznie zabezpieczony. W 
pi¹tek dach zosta³ zabezpieczony 
tymczasowo poprzez na³o¿enie zerwanej 
czêœci dachu na swoje miejsce. Do prac 
przyst¹pi³y: ubezpieczyciel, policja, 

nadzór budowlany. Zlecono wykonanie 
ekspertyzy dachu (t.j. pokrycia i wiêŸby 
dachowej). Dopiero po wykonaniu 
ekspertyzy bêdziemy mogli podj¹æ 
dalsze kroki, zgodnie z zaleceniami, o 
czym poinformujemy.

3. Z³o¿ono wniosek na rekultywacjê 
drogi polnej od drogi 671 w kierunku 
jeziora Zygmunta Augusta. 
Wyst¹piliœmy o dofinansowanie 
modernizacji do Urzêdu 
Marsza³kowskiego.

4. Zosta³ sprzedany w przetargu 
nieograniczonym lokal mieszkalny nr 4 

2o pow. 40,80 m  po³o¿ony w budynku nr 
9 w Knyszynie-Zamku wraz z udzia³em 
152/1000 w czêœciach wspólnych w 
budynku i w gruntach dzia³ki nr 7/59 o 

2pow. 660 m , na której budynek jest 
pobudowany.

5. W najbli¿szym okresie og³oszone 
zostan¹ przetargi na:

- dzier¿awê lokalu „Kawiarni” 
miesz¹cej siê w KOK w Knyszynie,

- dzier¿awê lokalu po by³ym 
zak³adzie fryzjerskim mieszcz¹cym siê 
w KOK w Knyszynie,

- równanie dróg gminnych jak i 
podsypanie najbardziej zniszczonych 
odcinków dróg ¿wirowych.

6 W stycznia goœciliœmy Magdê 
Anio³ z zespo³em. W ich wykonaniu 
odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. 
Dziêkujemy mieszkañcom Knyszyna i 
okolic za bardzo liczne przybycie oraz 
ks. Jerzemu Chwieæko za inicjatywê 
organizacji jak¿e udanego koncertu.

7. W dniach 12-13 stycznia 
goœciliœmy Zespó³ „Przyjació³ki” z 
Wileñszczyzny, który jako goœæ 
specjalny wyst¹pi³ podczas 

INFORMACJE  SAMORZ¥DOWE
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Powiatowego Przegl¹du Teatrów 
Wiejskich i Obrzêdowych. W 
przegl¹dzie wziê³o udzia³ 11 grup 
kolêdniczych (167 uczestników). W 
trakcie imprezy Starosta Moniecki Pan 
Zbigniew Mêczkowski dokona³ 
podsumowania roku kulturalnego na 
terenie powiatu.

8. 16 stycznia obchodzony by³ dzieñ 
Babci Dziadka w œwiêtowaniu wziê³o 
udzia³ oko³o 40 osób doros³ych, oraz 
dzieci klas I b i II b Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie. 
Organizatorem œwiêta by³a Miejsko - 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Knyszynie.

9. W dniach 21 - 31 stycznia 
Knyszyñski Oœrodek Kultury i Miejski 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej byli 
organizatorami zorganizowanego 
zimowego wypoczynku „Akcja Zima 
2008”. W akcji wziê³o udzia³ 45 
uczestników. Oprócz licznych atrakcji 
programowych na miejscu, uczestnicy 
akcji wyje¿d¿ali na basen, do kina jak i 
z³o¿yli wizytê w Komendzie 
Powiatowej Policji w Moñkach.

10. W dniach 18  31 stycznia 
Knyszyñski Oœrodek Kultury wspólnie z 
Instytutem Pamiêci Narodowej byli 
organizatorami wystawy „S³uga Bo¿y 
ks. Jerzy Popie³uszko 1947-1984” 
Wystawê otworzy³ Andrzej Muczyñski 
pracownik IPN w Bia³ymstoku. Podczas 
otwarcia wystawy uczestniczy³a 
m³odzie¿ Knyszyñskiego Liceum.

11. Knyszyñski Oœrodek Kultury 
otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci 
7000, 00 z³ w ramach Konkursu Ofert 
Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego na 
zorganizowanie VII Miêdzynarodowych 
spotkañ Wiosennego Kolêdowania.

12. Wykonano remont 4 najbardziej 
tego wymagaj¹cych pomieszczeñ w 
urzêdzie.

13. Podpisano list intencyjny z 

Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i 
Animatorów KLANZA Oddzia³a 
Bia³ostocki w zakresie inicjatyw na 
rzecz integracji spo³ecznoœci lokalnej. 
Odbywaæ siê to bêdzie w formie 
partnerstwa przy realizacji projektu 
maj¹cego na celu aktywacjê spo³eczn¹ 
œrodowiska Gminy Knyszyn. Œrodki na 
ten cel zamierzamy pozyskaæ z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, 
w ramach og³oszonego konkursu na 
realizacjê dzia³ania 7.3: „Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji”. 
Planowany czas trwania projektu: od 
lipca 2008 do lutego 2009. W ramach 
projektu planowane s¹:

- festyn wielopokoleniowy dla ca³ej 
spo³ecznoœci lokalnej,

- warsztaty dla grupy 20 
mieszkañców Gminy obejmuj¹ce: 
integracje grupy, dzia³ania twórcze, 
organizacje imprez w œrodowisku 
lokalnym, rolê lidera w animacji, 
opracowanie i realizacjê projektów w 
œrodowisku lokalnym. 

14. Po spotkaniu z 
przedstawicielami Fundacji Rozwoju 
Dzieci im. J.A. Komeñskiego 
dotycz¹cym upowszechniania edukacji 
przedszkolnej na terenie gminy Knyszyn 
zdecydowano o przyst¹pieniu do 
projektu maj¹cego za cel utworzenie i 
prowadzenie dwóch oœrodków 
przedszkolnych na terenie naszej Gminy. 
Œrodki na powstanie na powstanie i 
funkcjonowanie tego oœrodka pochodziæ 
bêd¹ z Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki. Planowany czas trwania 
projektu 2 lata.

W okresie realizacji projektu gmina 
otrzymuje œrodki na:

- wynagrodzenie nauczycieli,
- pomoce i materia³y dydaktyczne,
- remont pomieszczeñ w celu 

przystosowania do prowadzenia zajêæ  
max 10% wartoœci wniosku,

- specjalistyczne szkolenie 
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nauczycieli.
Do zadañ gminy nale¿y:
- zapewnienie pomieszczeñ do 

realizacji zadañ opiekuñczo- 
wychowawczych

- zapewnienie wk³adu w³asnego na 
poziomie 1,5% wartoœci wniosku czyli 
oko³o 100 z³ miesiêcznie. W chwili 
obecnej oczekujemy na og³oszenie 
konkursu z Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki, który ma byæ 
opublikowany do 31 marca. 

15. Na koñcowy etapie 
opracowywania jest wniosek do 
RPOWP na modernizacjê ulic Osiedla 
Zygmunta Augusta w Knyszynie. 
Termin sk³adania wniosków ustalono na 
25 kwietnia. Na szczeblu Urzêdu 
Marsza³kowskiego rozstrzygana jest 
ostatecznie kwestia dofinansowania 
kana³ów kanalizacyjnych. W jednej 
wersji urz¹dzenia odprowadzaj¹ce wodê 
maj¹ byæ kosztem kwalifikowanym 
natomiast w drugiej wersji nie bêdzie to 
koszt kwalifikowany, co oznacza, ¿e 
nale¿y pokrywaæ koszty w 100% z 
w³asnych œrodków.

16. Og³oszono przetargi na 
równanie dróg ¿wirowych oraz na 
podsypywanie dróg.

17. Og³oszono drugi przetarg na 
sprzeda¿ dzia³ki przy ul. Tykockiej 
(nieruchomoœæ niezabudowana 
oznaczona numerem geodezyjnym 229 

2o pow. 290 m ) i segment gara¿owy w 
Knyszynie Zamku (segment gara¿owy o 

2pow. 18,6 m  stanowi¹cego 1/5 czêœæ w 
2dzia³ce nr 5/11 o pow. 591 m  

zabudowanej budynkiem 
gospodarczym);

18. oko³o 11  12 kwietnia zostanie 
og³oszony przetarg na dzier¿awê 
kawiarni, i pomieszczenia w którym 
znajdowa³ siê gabinet fryzjerski - w 
budynku KOK.

19. W najbli¿szym czasie zostanie 
z³o¿ony wniosek o dofinansowanie 
remontów w obiektach oœwiatowych - 

dotyczy to decyzji sanepidu. termin 
z³o¿enia wniosków do 4 kwietnia. Drugi 
wniosek, który jest przygotowywany 
„na zdarzenia losowe” dotyczyæ 
remontu zerwanego dachu na hali 
sportowej. Termin z³o¿enia wniosku do 
30 kwietnia. Œrodki na realizacje tych 
wniosków pochodz¹ z rezerwy 
oœwiatowej.

20. W najbli¿szym czasie zostan¹ 
zakupione kolejne pojemniki na 
selektywn¹ zbiórkê odpadów (pet, 
szk³o). W wiêkszoœci bêd¹ one 
skierowane na tereny wiejskie.

21. Podpisano umowê na 
opracowanie kompletnej dokumentacja 
budynek OSP wraz z budynkiem po 
by³ej szkole rolniczej przy ul. Rynek. W 
sk³ad dokumentacji wejdzie:

a) Inwentaryzacja budynku wraz z 
opini¹ techniczn¹ jego stanu,

b) Projekt budowlany z 
uzgodnieniami wraz z dociepleniem,

c) Projekt instalacji elektrycznej 
wraz z si³¹,

d) Projekt instalacji c. o. z 
kot³owni¹,

e) Projekt drogowy wraz z 
zagospodarowaniem terenu,

f) Projekt instalacji wodno - 
kanalizacyjnej,

g) Projekt przy³¹cza wody i 
kanalizacji wraz z separatorem,

h) Przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie oraz specyfikacje 
techniczne niezbêdne do 
przeprowadzenia przetargu

22. Z³o¿ono zamówienie na 4 
wiaty przystankowe o d³ugoœci 3 mb i 
szerokoœæ u podstawy 1 mb w kolorze 
niebieskim wraz z transportem i 
monta¿em we wskazanych miejscach na 
terenie naszej Gminy.
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TOMASZ KRAWCZUK

Modlitwa o beatyfikacjê Jana Paw³a II

Bo¿e w Trójcy Przenajœwiêtszej z serca szczerego,
dziêkujemy Ci za Papie¿a Jana Paw³a II,
w którym zajaœnia³o oblicze Twojej Ojcowskiej dobroci,
chwa³a Krzy¿a Chrystusa i piêkno Ducha Mi³oœci.

On, zawierzaj¹c ca³kowicie mi³osierdziu Twojemu
i Maryi, jej wstawiennictwu Matczynemu,
kaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego
i œwiêtoœæ, która jest miar¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego.

Dziêkujemy, ¿e da³eœ koœcio³owi pasterza na drogê, 
dla osi¹gniêcia wiecznego zjednoczenia z Tob¹.
Udzel nam, za Jego przyczyn¹ w swoim mi³osierdziu
i zgodnie z Twoj¹ wol¹, w Twojej ³asce nas utwierdzaj,

o któr¹ z nadziej¹ prosimy my Twoje s³ugi, 
¿e Twój gorliwy s³uga, Papie¿ Jan Pawe³ II,
Zostanie rych³o b³ogos³awiony w Duchu Œwiêtym
i w³¹czony w poczet licznego grona Twoich Œwiêtych.

Knyszyn 5.04.2008



8

AKTUALNOŒCI

MÊSKIE ŒPIEWANIE

edynie najstarsi Jmieszkañcy pó³nocno-
wschodniej Polski pamiêtaj¹ o 
wiosennym kolêdowaniu z 
konopielk¹. Tê tradycjê 
odtwarzono w okolicach 
Knyszyna - we wsi Guzy. W 
Wielkanoc domy rolników w 
Guzach i Kalinówce Koœcielnej 
odwiedzili kolêdnicy z pieœniami 
¿yczeniowymi dla panien na 
wydaniu.

Œwi¹teczne kolêdowanie 
by³o fina³owym akcentem 
warsztatów konopielkowych, 
szkolenia zorganizowanego 
przez knyszyñskich animatorów 

kultury razem z olsztyñskim 
stowarzyszeniem “Tratwa”. 

Zanim rozpoczêto 
kolêdowanie odby³o siê kilka 
prób w miejscowej mleczarni. 
To, czego siê nauczyli, 

Zanim mê¿czyŸni rozpoczêli kolêdowanie w Guzach - w mleczarni 
odbywa³y siê ciê¿kie próby
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sprawdzili w praktyce. Grupa 
kolêdników odwiedzi³a 
wszystkie domy w okolicy, 
szukaj¹c panien na wydaniu. 
Œpiewali konopielki pod ich 
oknami - tak d³ugo, a¿ 

poczêstowano ich 
jajkiem, kie³bas¹, 
kieliszkiem 
trunku. W 
podziêce by³y 
zwyczajowe 
¿yczenia rych³ego 
zam¹¿pójœcia.

Red. 

Nocne kolêdowanie 
dla wielu by³o dobr¹, 
podczas której
wszyscy dobrze 
siê bawili
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Wiosenne kolêdowanie
2008

Ju¿ siódmy raz w wydaniu 
miêdzynarodowym i czternasty 
lokalnie knyszyñscy animatorzy 
kultury zorganizowali Spotkania 
Konopielkowe.

Tylko w Knyszynie mo¿na 
nauczyæ siê zapomnianej tradycji 
kolêdowania z piosenkami 
¿yczeniowymi dla panien na 
wydaniu, co skwapliwie 
wykorzystuj¹ amatorzy 
podlaskiego folkloru z innych 
stron Polski, a tak¿e z Litwy i 
Bia³orusi. Dla nich Knyszyñski 
Oœrodek Kultury organizuje 

konopielkowy festiwal, zaœ w 
tym roku tak¿e warsztaty. 
Pogl¹dowe lekcje konopielek 
pobra³a w Guzach i Kalinówce 
Koœcielnej m³odzie¿ z Olsztyna i 
Torunia.

- I raptem tradycjê kolêdnicz¹ 
przypomnieli sobie co starsi 
rolnicy. Natychmiast skrzyknê³a 
siê mêska kompania œpiewacza 
w Guzach. Potem ca³a grupa 
ruszy³a w teren z pieœniami i 
¿yczeniami dla dziewcz¹t na 
wydaniu - podsumowa³a 
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wiosenne dzia³ania 
Jadwiga Konopko, 
dyrektor KOK-u.

VII 
Miêdzynarodowe 
Spotkania 
Konopielkowe, 
festiwal 14 grup 
prezentuj¹cych 
zapomniany 
obyczaj 
wielkanocnego 
kolêdowania z 
piosenkami ¿yczeniowymi 
odbywa³ siê w Knyszynie 30 
marca.

red.

Jedyna kompania mêska, która 
wyst¹pi³a podczas 
miêdzynarodowych spotkañ 
konopielkowych - na deskach 
Knyszyñskiego Oœrodka 
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Medal od Benedykta XVI

KULTURA

Wojewódzki Przegl¹d 
Zdobnictwa Obrzedowego Œwi¹t 
Wielkanocnych odby³ siê w 
Moñkach. 

Uczestniczy z Knyszyna 
otrzymali dwie g³ówne nagrody w 
kategorii kwiaty i palmy. 
Wyró¿nienie otrzyma³a Magda 
Chmielewska

Zdobnictwo 
obrzêdowe

Uczestnicy z Knyszyna w towarzystwie
dyrektora Monieckiego Oœrodka 
Kultury

Niedziela Palmowa w Knyszynie
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iêgaj¹c do wycinków 
prasowych z lat 60 i 70 S

ubieg³ego wieku napotykamy na 
informacje dotycz¹ce siatkówki. S¹ 
to wspomnienia sukcesów 
odnoszonych przez uczniów Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Knyszynie. 
Dla sympatyków - nie tylko tego 
sportu - nieobce s¹ nazwiska 
nauczycieli: Mariana Buæwiñskiego 
i Tadeusza Suso³a.

Do tej tradycji chce nawi¹zaæ 
grupa dzia³aczy zwi¹zanych z UKS 
Podlasiak. Na pocz¹tku tego roku 
Józef Szatkowski - trener maj¹cy 
ogromne doœwiadczenie 
potwierdzone dobrymi wynikami 
prowadzonych prze niego zespo³ów 
- powo³a³ grupê dziewcz¹t, uczennic 
Szko³y Podstawowej, z któr¹ 

rozpocz¹³ treningi. Zdaniem trenera 
- dziewczêta maj¹ du¿e 
perspektywy dalszego rozwoju 
sportowego. Nowa inicjatywa jest 
alternatyw¹ dla dziewcz¹t, które 
chc¹ spêdzaæ wolny czas w inny 
sposób ni¿ dotychczas.

Obecnie trwaj¹ prace 
organizacyjne nad powo³aniem 
sekcji pi³ki siatkowej i nadaniu jej 
form prawnych.

Mieczys³aw Piasecki

Powrót siatkówki 
do Knyszyna

F
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3 marca 2008 roku w Zespole 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie odby³a siê uroczystoœæ 
poœwiêcona patronowi tutejszego 
LO - profesorowi Czes³awowi 
Kudzinowskiemu. Okazj¹ ku temu 
by³a 20-ta rocznica œmierci 
profesora - wybitnego uczonego w 
zakresie jêzykoznawstwa 
indoeuropejskiego, ba³tyjskiego, 
s³owiañskiego, ugrofiñskiego 
ugrofiñskiego orientalnego.

Przygotowuj¹c scenariusz 

uroczystoœci chcia³am zwróciæ 
uwagê na niezwyk³a biografiê 
profesora, jego benedyktyñsk¹ 
wrêcz pracowitoœæ i naukow¹ 
dociekliwoœæ.

Gdy siê czyta biografiê 
profesora autorstwa S³awomira 
Radeckiego, oprócz imponuj¹cych 
dokonañ naukowych szczególn¹ 
uwagê zwracaj¹ dwie rzeczy: 
znajomoœæ jêzyków obcych i 
g³êbokie umi³owanie stron 
rodzinnych. To w³aœnie „ma³a 

Pamiêtaj¹ o profesorze

MARIA £EMPICKA
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ojczyzna” by³a miejscem, z którym 
czu³ nierozerwaln¹ wiêŸ przez ca³e 
swoje ¿ycie, a w swojej wiejskiej 
drewnianej chacie w Wodzi³ówce 
przez kilkadziesi¹t lat (w czasie 
wakacji) pracowa³ nad s³ownikiem 
gwary knyszyñskiej. Niestety 
s³ownik ten nie zosta³ wydany za 
¿ycia prof. Kudzinowskiego. Ale 
jego praca znalaz³a kontynuatorów. 

W³aœnie w tym roku ukaza³y siê 
ksi¹¿ki autorstwa dr Doroty 
Krystyny Rembiszewskiej: 
„S³ownik dialektu knyszyñskiego 
Czes³awa Kudzinowskiego” i 
„Dynamika rozwoju gwary 
Knyszyna i okolic na Podlasiu w 
XX wieku”.

Dlatego w³aœnie w 
scenariuszu uroczystoœci znalaz³y 
siê scenki, zaprezentowane przez 
uczniów gwar¹ knyszyñska. 
Uczniowie zapoznali siê ze 
s³ownikami, a tak¿e „podpatrzyli i 

pods³uchali” jak mówi¹ niektórzy 
mieszkañcy naszego regionu i 
œwietnie to naœladowali.

Maria £empicka

Scenariusz i realizacja - Maria 
£empicka
Przygotowanie muzyczne piosenek - 
Anna Jelska, ks. Jerzy Chwieæko

Maria £empicka - pierwsza z prawej

Edmund Chodorowski, przyjaciel 
Kudzinowskiego - pierwszy z prawej

Anna Jelska (w œrodku)
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Podlasie ma chrzestn¹ z 
Gminy Knyszyn!

S£AWEK RADECKI

ieszymy siê, ¿e 
nasz¹ rodaczkê C

spotka³o takie wyró¿nienie. 
Szczerze jej gratulujê i 
¿yczê powodzenia w 
wykonywaniu tak wa¿nych 
obowi¹zków - mówi 
Andrzej Matyszewski, 
burmistrz Knyszyna, który 
jako jeden z pierwszych 
z³o¿y³ ¿yczenia Zofii 
Kopczewskiej - matce 
chrzestnej statku „Podlasie”. 

Pani Zofia jest 
emerytowan¹ nauczycielk¹. 
Pracowa³a w £om¿y, a teraz 
prowadzi dom seniora w 
Wojtówcach. W 1969 zda³a 
maturê, póŸniej ukoñczy³a 
studia na Uniwersytecie 
Miko³aja Kopernika w 
Toruniu. Przez 25 lat 
pracowa³a w ³om¿yñskim 
liceum ucz¹c chemii. Mówi o 
sobie: „Jestem zwyczajn¹ 
kobiet¹”.

Pomys³ by wzi¹æ udzia³ 
w konkursie wymyœli³ jej m¹¿. 
Na ³amach „Gazety 
Wspó³czesnej”, przez kilka 
miesiêcy poznawaliœmy 
kandydatki, które 
pretendowa³y do tego 
presti¿owego tytu³u. Szeœæ z 
nich z najwiêksz¹ iloœci¹ 

Gratulacje Zofii Kopczewskiej
sk³ada Andrzej Matyszewski
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g³osów zakwalifikowa³o 
siê do œcis³ego fina³u. 
Ostateczn¹ decyzjê o tym, 
która z nich zostanie 
patronk¹ statku, podjêli 
marynarze z Polskiej 
¯egludze Morskiej. Wœród 
swoich kontrkandydatek 
mia³a m.in. twórczyniê 
ludow¹ Jadwigê Soliñsk¹, 
Mariannê Popie³uszko, 
matkê ks. Jerzego 
Popie³uszki, czy minister 
nauki Barbarê Kudryckê.

- Dosta³am telefon z 
„Gazety Wspó³czesnej”, ¿e 
moja skromna osoba zosta³a 
doceniona przez ¯eglugê i czy 
zgadzam siê na ten tytu³ - 
wyjaœnia Kopczewska. - 
Oczywiœcie zgodzi³am siê, bo 
skoro powiedzia³o siê A, 
trzeba powiedzieæ B. W 
pierwszej chwili nie mog³am 
uwierzyæ, ¿e to naprawdê ja 
pojadê za kilka miesiêcy do 
Chin, by ochrzciæ statek 
"Podlasie”. Choæ uwielbiam 
podró¿owaæ, w Chinach do tej 
pory nie by³am.

- Zaniemówi³em, gdy 
us³ysza³em tê radosn¹ 
wiadomoœæ - dodaje Andrzej 

Matuszewski, burmistrz 
Knyszyna. - To jest 
presti¿owa sprawa tak¿e dla 
Knyszyna. Chcia³bym, aby na 
okrêcie znalaz³ siê 
pami¹tkowy akcent zwi¹zany 
z nasz¹ ziemi¹.

Jaka jest Pani Zofia? O 
sobie mówi, ¿e nale¿y do tych 
cichych matek, które pracuj¹, 
robi¹ swoje i nie szukaj¹ 
rozg³osu. - Jestem normalna i 
tyle - mówi. 

S³awomir Radecki

ZOFIA KOPCZEWSKA
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Burmistrz Knyszyna og³asi³ OTWARTY KONKURS 
OFERT na realizacjê zadañ publicznych Gminy Knyszyn 
z zakresu oœwiaty i wychowania  w 2008r. 

Pe³na treœæ og³oszenia jest dostêpna na na tablicy 
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostêpym na 
stronie internetowej urzêdu . Szczegó³owe 
informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Infrastruktury i 
Promocji Gminy (pokój nr 11, tel. kontaktowy 085-727-99-
85).

Termin sk³adania ofert zosta³ wyznaczony na dzieñ 
9.05.2008 r.

www.knyszyn.pl

Informacja
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Knyszynie informuje, i¿ z dniem 1 kwietnia 2008 roku, 
ustala nastêpuj¹ce taryfy:

1. Na zbiorowe zaopatrzenie w wodê w wysokoœci 1,41 
netto za 1 m/3 + VAT (cena bez zmian).

2. Na zbiorowe odprowadzanie œcieków w wysokoœci 
2,62 z³ netto za 1 m/3 + VAT

Rada Rodziców przy ZSO w Knyszynie prosi o wp³aty na 
Komitet Rodzicielski w wysokoœci 30 z³ od rodziny.
Dziêkujemy pracownikom szko³y za pomoc przy 
zabezpieczaniu hali sportowej po zerwaniu czêœci dachu 
przez wichurê.
 
Rada Rodziców przy ZSO w Knyszynie

OG£OSZENIE
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owracam do Pmateria³ów 
dotycz¹cych obwodu 
bia³ostockiego, wydobytych po raz 
pierwszy z grodzieñskich zasobów 
archiwalnych. Jest to mieszanka 
faktów wa¿nych, mniej istotnych i 
anegdotycznych. Wszystkie one, 
kiedyœ z pewnoœci¹ uzupe³nione, 
pozwol¹ na odtworzenie 
codziennoœci knyszyñskich sprzed 
niemal dwóch wieków.

Po klêsce wojsk napoleoñskich

W koñcu 1812 przez obwód 
bia³ostocki wycofywa³y siê resztki 
Wielkiej Armii cesarza 
Francuzów. Rosjanie po 
odzyskaniu w³adzy chcieli jak 
najszybciej oceniæ straty i 
wprowadziæ nowe regulacje 
prawne, jeszcze bardziej wi¹¿¹ce 
te ziemie z Cesarstwem. Dlatego 
tak du¿o mamy informacji z 1813 
roku. 

Do folwarku Knyszyn 
nale¿a³y wówczas nastêpuj¹ce 
wsie: Ruda (152 „dusz”), Krypno 
(145), Zastocze (119), 

Czechowizna (78), Góra (111), 
Jaskra (48), Chrabo³y (34), 
Kulikówka (12), Guzy (43), 
Przytulanka (91), Koleœniki (11), 
Ciesze (23), Rusaki (22), 
Konopczyn (25), Potoczyzna (59), 
Ginie (5), Strzelce (6), 
Wodzi³ówka (3), kolonia ??? (27 
„dusz”; nazwa kolonii trudna do 
odczytania), Wójtostwo (5). 
Razem stanowi³o to 1026 „dusz” 
ch³opskich, przy czym nazwiska 
w³oœcian i cz³onków ich rodzin 
zosta³y zapisane w tak zwanych 
„skazkach”. W samym natomiast 
Knyszynie naliczono 427 
chrzeœcijan i do tego na 
przedmieœciu Gr¹dy - 145 oraz na 
przedmieœciu Poniklica - 20, co 
daje razem 592 osoby. Ponadto 
mieszka³o w Knyszynie i 
najbli¿szej okolicy 244 ¯ydów. 
Swych ch³opów posiada³o równie¿ 
probostwo knyszyñskie, a to w 
Krypnie 32 „dusze” i w D³ugo³êce 
12 „dusz”. 

Przypomnê w tym miejscu, 
¿e wymieniony folwark by³ 
jednym z 11 nale¿¹cych do 
Starostwa Knyszyñskiego, 

Z ¿ycia w Knyszynie
ADAM   DOBROÑSKI



20

HISTORIA

znajduj¹cego siê formalnie od 
czasów pruskich we w³adaniu hr. 
Marii Krasiñskiej z Radziwi³³ów. 
Dobra te w 1818 roku obejmowa³y 
59 wsi i 1272 dymów 
(gospodarstw). M¹¿ Marii gen. hr. 
Wincenty s³u¿y³ gorliwie przy 
Napoleonie, ale nastêpnie z wielk¹ 
¿arliwoœci¹ popar³ cera Aleksandra 
I, dziêki czemu Krasiñscy nie 
tylko utrzymali Starostwo 
Knyszyñskie, ale mogli 
powiêkszyæ o kompleksy leœne, o 
czym ju¿ pisa³em w „Goñcu”.

Uci¹¿liwy szlak 

Tak¿e w 1813 roku 
obywatele knyszyñscy wys³ali 
skargê do Bia³egostoku. „Miasto 
Knyszyn na samym trakcie 
zostaje, przez które kuriery z 
odkrytymi listami we dnie i w 
nocy przez przegonów 
przeje¿d¿aj¹ i nie ma takiego dnia, 
¿eby na dzieñ ka¿dy obywatel 
koni pod kuriery nie dawa³. Byd³o 
przez zarazê powietrza u nas 
wypad³o, nie mamy czym zarabiaæ 
gruntu (orano wówczas g³ównie 
wo³ami), a konie zawsze s¹ zajête 
to kurierami, to ró¿nemi 
komendami, przechodami pod 
chorych lub rekwizyta onych¿e. A 
zatem zanosim jak najpokorniejsz¹ 
nasz¹ proœbê do Jaœnie 
Wielmo¿nego Gubernatora 
Dobrodzieja, a¿eby raczy³ 
przeznaczyæ parafiê tak¹, prze 

któr¹ nie s¹ takie przechody dla 
pomocy miastu w odsy³aniu 
kurierów, bo inaczej grunta nasze 
zostan¹ nieu¿ytkami”. Dan w 
Knyszynie 17(29) kwietnia 1813 
roku i podpisy: „g³owy” 
miasteczka Zaleskiego oraz trzech 
innych jeszcze osób urzêdowych. 
Wyjaœniæ trzeba, ¿e „g³owa” 
(horodniczy) to wówczas postaæ 
numer jeden w mieœcie, on to 
odpowiada³ dzisiejszej funkcji 
burmistrza.

OdpowiedŸ naczelnika 
obwodu - nazywanego 
grzecznoœciowo gubernatorem - 
nie zadowoli³a z pewnoœci¹ 
mieszkañców. Dostojnik 
bia³ostocki nie mia³ w¹tpliwoœci, 
¿e to policja knyszyñska winna 
pilnowaæ, by konie od 
mieszkañców brali tylko 
oficerowie z „odkrytymi listami”. 
Nie powinny zaœ z nich korzystaæ 
inne komendy wojskowe i 
wówczas Knyszyn nie bêdzie 
nadmiernie obci¹¿ony 
obowi¹zkiem obs³ugi poczt 
skarbowych oraz wojskowych. 

Nie by³o niestety w tym 
mieœcie ogólnodostêpnej stacji 
pocztowej, choæ przez Knyszyn 
przeje¿d¿a³y i osoby cywilne, 
czego przyk³adem odnotowany w 
aktach kupiec z Petersburga. 
Zdecydowanie jednak wœród 
przybyszów przewa¿ali wojskowi, 
niektórzy wysokich stopni, nawet 
genera³owie.
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Demokracja po knyszyñsku

W 1814 roku na stanowisko 
„g³owy” (horodniczego) wybrany 
zosta³ w Knyszynie wspomniany 
Jan Zaleski, burmistrzem mia³ byæ 
Kasper £otowski, radnymi zaœ: 
Jan Kochañski, Jan Mierczyñski, 
Maciej Bieba, Andrzej Iwanowski, 
Piotr Golecki. Wybrano i 
starostów miejskich: Bonifacego 
Kraszewskiego oraz Grzegorz 
Wasilewski. 

Tu¿ jednak po wyborach 
czêœæ mieszczan knyszyñskich 
za¿¹da³a, by pozbawiæ mandatów 
dwóch radnych, którzy nie byli 
zapisani do ksi¹g miejskich, zatem 
siê nie urodzili. Pod tym 
postulatem podpisali siê: Wojciech 
Szafrankowski, Tomasz 
Butkiewicz, Jan Kochañski, 
Stanis³aw Daniszewski, Tomasz 
Olesiewicz, Józef Stypiñski, Filip 
Dworzañczyk, Marcin Sitkowski, 
Jan Kochañski, Wincenty 
Szyszko, Piotr Golecki, Mateusz 
Sitkowski, Andrzej Bieba, Adam 
Zabielski, Adam Urbanowicz, 
Maciej Bieba, Kasper £otowski, 
Mateusz Dworzañczyk i dwie 
jeszcze osoby, których nazwiska 
trudno odczytaæ. W ogóle jest 
k³opot z odczytaniem tekstów 
pisanych rêcznie po rosyjsku i ten 
problem dotyczy g³ównie nazwisk 
oraz miejscowoœci. 

Nie skoñczy³o siê jednak na 
tym jednym proteœcie 

knyszyñskim, bo jeszcze wiêksza 
liczba tutejszych obywateli 
domaga³a siê, by nie wybieraæ do 
w³adz i nie dopuœciæ do 
g³osowania tych, którzy 
wprawdzie mieszkaj¹ w 
Knyszynie, ale nie s¹ 
w³aœcicielami posesji. T³umaczyli 
sw¹ postawê nastêpuj¹co: „my z 
naszych gruntów i domów 
wszystkie podatki i jakie tylko 
mog¹ nast¹piæ prowianta, fura¿e, 
znosili i znosiæ bêdziemy. Kiedy 
zaœ bezposesjonat (nie posiadaj¹cy 
posesji) jest u nas tylko 
mieszkañcem tymczasowym, to 
jest przechodnim i wychodnim a 
osobliwie ¯ydzi, gdzie zawsze 
powszechnie mieniaj¹ siê. By³a to 
proœba nie do naczelnika - 
gubernatora, ale do samego cara, 
by pisz¹cy mieli œwiadomoœæ, ¿e 
chodzi o zmianê prawa. Podpisali 
siê pod ni¹: Kasper £otowski, Jan 
Kochañski, Piotr Golecki, Andrzej 
Bieba, Grzegorz Wasilewski, 
Stanis³aw Daniszewski, Jan 
Prawdzik, Andrzej Powichrowski, 
Marcin Chodorowski, Jan 
Powichrowski, Wojciech Sidorski, 
Mateusz Dworzañczyk, Wincenty 
Szyszka, Stanis³aw Klepacki, 
Tomasz Dworzañczyk, Jan 
Olesiewicz, Karol Wasilewski, 
Piotr Remiszewski, Pawe³ 
Chmielewski, Jakub Januszewski, 
Józef Rafa³owski, Adam Zabielski, 
Marcin Gezowski (?), Benedykt 
Giera³towski, Dominik £otowski, 
Marcin £otowski, Adam 
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Wilka za remont drewnianego 
ratusza (planowano niemal 500 
rubli, ale wydano ostatecznie 380 
rb). Drobne ju¿ kwoty 
przewidywano m.in. na: 
zbudowanie 2 mostków na 
goœciñcach. Czas wojny sprawi³, 
¿e trzeba by³o pokryæ koszty 
podwód branych przez wojsko, 
dwóch koni, umundurowania 
polskich gwardzistów i rekrutów 
(okreœlano ich w raportach s³anych 
do naczelnika mianem 
„nieprzyjació³”). Ma³o jednak 
tego, bo w czasie „przechodów 
wojsk nieprzyjacielskich” na piwo 
i wódkê wydano niemal 30 rubli, a 
gen. Ferriere za¿¹da³ myd³a (co za 
luksus!) i miêsa do kuchni. Razem 
wydano w 1812 roku 1277 rubli, 
natomiast w 1813 roku ju¿ tylko 
272 rubli, bo kasa zosta³a 
wyczyszczona. Skromnie zaœ 
przedstawia³y siê dochody 
bie¿¹ce: op³aty za kramy, budy i 
dwa spichlerze, arenda gruntów na 
przedmieœciach, jarmarkowe.

Niestety, nadesz³y gorsze 
lata dla Knyszyn i dopiero nap³yw 
tkaczy w³ókienniczych od 1832 
roku odmieni³ czêœciowo los 
miasta.

Adam Czes³aw Dobroñski

Autor jest profesorem UwB

Kostkowski, Bart³omiej 
Kudzinowski, Karol £upaczewski, 
Dominik Domañski, Wincenty 
Olesiewicz, Tomasz Butkiewicz, 
Adam Powichrowski, Marcin 
Bielakowski, Wojciech 
Januszewski, Józef Soko³owski.

Reformatorzy knyszyñscy 
na tym nie poprzestali i w 1820 
roku z³o¿yli do naczelnika 
obwodu bia³ostockiego 
propozycjê, by nie zatwierdzaæ na 
etaty miejskie jedynie osoby po 
zdanym egzaminie ze znajomoœci 
kancelarii. 

Trudna rzeczywistoœæ 

Powrócê jeszcze do bud¿etu 
miejskiego, tym razem chyba 
najstarszego z zachowanych z 
okresu rosyjskiego obwodu 
bia³ostockiego, bo z 1812 roku. 
Gros œrodków przeznaczono jak 
zwykle na pensje dla dwóch 
pisarzy, „g³owy” miasta, 
burmistrza (zajmowa³ siê m.in. 
porz¹dkiem w mieœcie) i trzech 
radnych, dwaj stró¿ów nocnych 
(chodzili z grzechotkami i mieli 
baczyæ g³ównie, czy nie pojawi³ 
siê ogieñ) i s³ugê miejskiego (ten 
mia³ wpisane do obowi¹zków 
m.in. og³aszanie rozporz¹dzeñ). Z 
nich wszystkich najwy¿ej by³ 
op³acany pisarz (100 rubli), bo tez 
pozostali nie musieli byæ biegli w 
czytaniu a tym bardziej w pisaniu. 
Pozosta³ jeszcze w bud¿ecie 
bardzo du¿y wydatek dla majstra 
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        W Knyszynie by³o niewiele 
mniejszoœci narodowych, jednak 
by³y takie, które zamieszkiwa³y 
miasteczko w przesz³oœci. 

        Rosjanie przebywali w 
Knyszynie w latach 1817-1919 r. 
Pracowali jako urzêdnicy i 
wojskowi, np.: KuŸniec, Bobowski. 
Kiedy w Bia³ymstoku zosta³a 
otwarta linia kolejowa Petersburg - 
Bia³ystok - Warszawa, Rosjanie 
zaczêli wyprowadzaæ siê. Niewiele 
rodzin pozosta³ych doczeka³o 
otwarcia kolei w Knyszynie, 
Bia³ystok - E³k (1875r).

        Niemcy zajmowali siê g³ównie 
produkcj¹. Budowali manufaktury, 
fabryki. Znajdowa³y siê one tam 
gdzie obecnie jest szpital, na ulicy 
Goni¹dzkiej oraz g³ównie na ulicy 
Bia³ostockiej (od szko³y do mostu). 
Manufaktury znajdowa³y siê 
równie¿ na obecnym stadionie (tam 
materia³ by³ poddawany procesowi 
obróbki) oraz tu, gdzie obecnie 
znajduje siê internat, który z czasem 
by³ u¿ywany przez wojsko. W 
ówczesnych czasach starost¹ 
knyszyñskim by³ Wincenty 
Krasiñski. Knyszyn zamieszkiwa³o 
niewiele rodzin niemieckich. By³y 
to miêdzy innymi rodziny: Hausler, 

Szwarz, Kruger, Tumm, Arent. 
Naprzeciwko internatu stoi bia³y 
dom z 1802 r., w którym mieszka³a 
Niemka Ida. Do obecnych czasów 
¿adna z rodzin nie przetrwa³a w 
pe³ni jako niemiecka, gdy¿ Niemcy 
zawierali zwi¹zki ma³¿eñskie z 

Polakami.

  Zgodnie z aktem prawnym 
spisanym przez bia³ostockiego 
notariusza, Micha³a Popowskiego, 
August Hausler, bêd¹cy 
mieszkañcem Knyszyna, dokona³ 
zakupu posiad³oœci przy ulicy 
Goni¹dzkiej w 1885 roku. By³ to 
nowy murowany dom 

Mniejszoœci narodowe 
w Knyszynie

Panie z rodziny Hauslerów.
Zdjêcie z koñca XIX wieku



24

HISTORIA

jednorodzinny, sk³adaj¹cy siê z 
czterech pokoi, kuchni i korytarza. 
Posiad³oœæ ta z przodu graniczy³a z 
ulic¹ Goni¹dzk¹, z ty³u otacza³a j¹ 
ziemia Kazimierza Moniuszko, z 
prawej strony- ziemia Ewalda 
Hauslera, a z lewej strony- 
posiad³oœæ Fredricha Hauslera, która 
to by³a oddana w dzier¿awê 
Augustowi Hauslerowi. 

Poprzednimi w³aœcicielami 
maj¹tku byli bracia Konstanty i 
Bronis³aw Daniszewscy (synowie 
Aleksandra). 

Zgodnie z aktem notarialnym, 
rodzina Hauslerów nale¿a³a do 
grona pe³noprawnych mieszkañców 
Knyszyna.

¯ydzi zamieszkiwali Knyszyn 
od oko³o 1500r. Nie zajmowali siê 
gospodark¹, preferowali handel. 
Zosta³ nawet wydany dekret w 
Knyszynie, aby ¯ydzi nie uprawiali 
roli. Wiêkszoœæ placów na rynku, 
jak równie¿ i pierwsze domy ulic 
nale¿a³y do nich. W Knyszynie-
Zamku znajdowa³ siê Du¿y Browar 
Grobmana.

Opracowano na podstawie 

wywiadu z Henrykiem Stasiewiczem, 
autorem ksi¹¿ki „Knyszyn i Ziemia 
Knyszyñska” oraz na podstawie 
odpisu aktu notarialnego 
sporz¹dzonego przez bia³ostockiego 
notariusza, Micha³a Popowskiego w 
dniu 20 wrzeœnia 1906 roku.

Opracowali:
Katarzyna Konopko III B Gim
Marta Piszczatowska- III A Gim

Fragment aktu notarialnego

Projekt Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego pt. „Spotkanie po latach” 
dofinansowany z Programu „Równaæ Szanse 2007” Polsko Amerykañskiej 

Fundacji Wolnoœci administrowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. 
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iedawno ja i mój m¹¿ 
wraz z nasz¹ starsz¹ N

córkê i moj¹ siostrê 
przyjechaliœmy do Knyszyna by 
odwiedziæ Alicjê, która by³a moj¹ 
przyjació³k¹ i przybran¹ kuzynk¹ z 
dzieciñstwa. Mam nik³e 
wspomnienia z moich m³odych lat 
i nie pamiêtam polskiego jêzyka|.
Urodzi³am siê w Knyszynie w 
1941 roku. Jestem ¯ydówk¹, córk¹ 
- pierwszym i jedynym dzieckiem 
Devory Weinstein i Fivela 
(Shraga) Pitluka, którzy zostali 
zamordowani przez nazistów w 
moje pierwsze urodziny - 2 
listopada 1942 r. Kiedy mia³am 10 
miesiêcy, zamieszka³am z Regin¹ i 
Czes³awem Ostrowskimi. Przez 
nastêpne 3 i pó³ roku bardzo mnie 
kochali i wychowali jak ich 
w³asne katolickie dziecko, Annê.

W maju 1946 brat mojego 
ojca, Akiva, jedyny cz³onek mojej 
rodziny, który nie zgin¹³ w czasie 
wojny, przyjecha³ po mnie i 
porwa³ w nocy. Pozostaliœmy w 
Europie jakieœ pó³ roku, szukaj¹c 
cz³onków naszej rodziny. Kilka 
miesiêcy póŸniej wyjechaliœmy do 
Stanów Zjednoczonych i 
osiedliliœmy siê w Cleveland w 

Ohio, gdzie ¿y³o kilku naszych 
kuzynów - wszyscy, którzy 
opuœcili Europê przed wojn¹.

 W tym roku mój stryjek 
o¿eni³ siê i staliœmy siê rodzin¹: - 
mama, tata i córka. To by³o bardzo 
wa¿ne dla moich rodziców, ¿e 
staliœmy siê tak¹ prawdziw¹ 
rodzin¹. £¹czy³y nas bolesne 
wspomnienia i strata ukochanych 
bliskich. Z tego powodu w naszym 
domu nie rozmawiano po polsku i 
nigdy nie wspominano o tym, ¿e 
nie jestem ich prawdziw¹ córk¹. 
Nie wiedzieli o tym te¿ moi 
dorastaj¹cy przybrani bracia i 
siostry. Lata mija³y... Wysz³am za 
m¹¿ i przeprowadzi³am siê do 
Chicago gdzie mój m¹¿ i ja 
œwiêtowaliœmy narodziny trójki 
naszych dzieci i cieszyliœmy siê z 
pi¹tki naszych wnuków.

W 2006 r. przyjechaliœmy do 
Polski by odwiedziæ Alicjê. Nie 
wiedzia³am, czego siê spodziewaæ 
po tych 60 latach i mia³am 
niewiele wspomnieñ z moich 
m³odych lat. Mieliœmy wiele 
pytañ, których przybywa³o wraz z 
l¹dowaniem na warszawskim 
lotnisku, gdzie powita³a nas 

Wspomnienia Sharon 
Pitluk Silver
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rodzina Alicji. Podczas 
nastêpnych kilku dni, pokazali 
nam oni wiele rzeczy - te, 
które wiedzieliœmy, ¿e 
chcemy zobaczyæ, ale tak¿e 
rzeczy i ludzi, o których nie 
mieliœmy pojêcia.

Przyby³am by zobaczyæ, 
co pozosta³o z mojej 
przesz³oœci - miejsca, ludzie. 
Dowiedzieliœmy siê wiele o 
historii mojej prawdziwej 
rodziny a tak¿e o dawnych 
okrutnych dziejach i 
zobaczyliœmy, jakie piêkne, 
miejsca s¹ teraz w Knyszynie. 
Spotkaliœmy ludzi, którzy 
pamiêtali mnie z lat wojny i 
którzy powitali nas bardzo 
serdecznie. WyraŸnie 
pamiêtam drogê z domu do 
koœcio³a, niektóre miejsca 
gdzie bawi³am siê z Alicj¹ i 
niektóre domy. 
Dowiedzieliœmy siê tak¿e o 
strasznym losie mojej 
prawdziwej rodziny. Byliœmy 
zaskoczeni spotkaniem tylu 
ludzi, którzy pamiêtali mnie i 
mojego ojca, którego 
opisywano jako dobrego, 
przyjaznego cz³owieka. 
Byliœmy zdumieni 
fotografiami z przed ok. 60 
lat.

Odwiedziliœmy te¿ 
Treblinkê, w której zginê³o 
wiele cz³onków mojej 
rodziny. O tym miejscu Szaron i Alicja w 2006 r.

Szaron i Alicja w 1946 r.
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s³ysza³am bardzo wiele, ale nic nie 
zast¹pi pobytu w³aœnie tam.

Opuœciliœmy Knyszyn z 
uczuciem, ¿e odnaleŸliœmy 
przyjació³, z którymi niestety 
musieliœmy siê po¿egnaæ. Oni 
wszyscy zawsze bêd¹ w moim 
sercu i zawsze bêdê o nich 
pamiêtaæ. Teraz wiele tygodni po 
powrocie do domu moje myœli 

wêdruj¹ do tych wspania³ych 
ludzi, którzy oddali mi cz¹stkê 
siebie - 60 lat temu, jak i jeszcze 
raz w 2006 roku.

Opracowanie tekstu na 
podstawie wiadomoœci e-mail oraz 
t³umaczenie z angielskiego - 
Magdalena Szymborska kl. III a 
Gim.

Regina i Czes³aw Ostrowscy



RELIGIA

Ks. JERZY CHWIEÆKO

28

 okresie WZmartwychwstania 
Pañskiego, skuteczniej dociera do 
naszej œwiadomoœci prawda o 
skutkach odkupieñczej misji 
Chrystusa. Dotycz¹ one wybawienia 
nas z otch³ani piek³a, wyrwania z 
side³ grzechu i szatana oraz otwarcia 
bram nieba. Zbawienie zosta³o nam 
wys³u¿one, ale to czy ono stanie siê 
naszym udzia³em, zale¿y od tego, w 
jaki sposób traktujemy Boga, 
sprawy wiary, jak traktujemy 
drugiego cz³owieka… Mimo tego, i¿ 
Bóg jest mi³osierny i w Jego 
Mi³osierdziu ka¿dy grzesznik 
znajduje usprawiedliwienie, pod 
warunkiem, ¿e ¿a³uje za grzechy i 
ma szczer¹ wolê, by zmieniæ swoje 
¿ycie, to jednak jest „bezradny” 
wobec wolnej woli cz³owieka. Nie 
odbiera mu jej, gdy¿ wówczas 
zaprzeczy³by sobie. Bóg jest 
konsekwentny i wierny w swoich 
postanowieniach, dlatego nie 
wycofuje siê z raz podjêtej decyzji. 

Skoro wiêc, Bóg jest tak 
dobrotliwy i mi³osierny, 
bezwarunkowo kochaj¹cy ka¿dego 
cz³owieka, to rodzi siê pytanie: czy 
ludzie po œmierci trafiaj¹ do 
piek³a? Okazuje siê, ¿e tak… Je¿eli 
ktoœ wybiera tu na ziemi ¿ycie bez 
Boga, to po œmierci, w dalszej jego 

fazie, nast¹pi kontynuacja 
ziemskiego wyboru. Po œmierci zaœ, 
¿ycie bez Boga jest piek³em. 
Dzisiejszy liberalny styl ¿ycia, 
niszcz¹cy wartoœci i pozwalaj¹cy na 
luz moralny, sprzyja postawie 
odrzucania Boga. Dla wielu Bóg 
jest po prostu niewygodny w 
realizowaniu osobistych interesów, 
nieograniczonego korzystanie z 
wszelkich przyjemnoœci, bez 
liczenia siê ze swoj¹ wiar¹ i drugim 
cz³owiekiem. Jednak bezmyœlne 
¿ycie prowadzi do przepaœci. Pisze 
o tym œw. S. Faustyna Kowalska w 
swoim „Dzienniczku”. Pozwolê 
sobie przytoczyæ dwa cytaty 
dotycz¹ce piek³a. „W pewnym dniu 
ujrza³am dwie drogi: jedna szeroka, 
wysypana piaskiem i kwiatami, 
pe³na radoœci i muzyki, i ró¿nych 
przyjemnoœci. Ludzie szli t¹ drog¹, 
tañcz¹c i bawi¹c siê - dochodzili do 
koñca, nie spostrzegaj¹c, ¿e ju¿ 
koniec. Ale na koñcu tej drogi by³a 
straszna przepaœæ, czyli otch³añ 
piekielna. Dusze te na oœlep 
wpada³y w tê przepaœæ; jak sz³y, tak 
i wpada³y. A by³a ich tak wielka 
liczba, ¿e nie mo¿na by³o ich 
zliczyæ.  I widzia³am drug¹ drogê, a 
raczej œcie¿kê, bo by³a w¹ska i 
zas³ana cierniami i kamieniami, a 
ludzie, którzy ni¹ szli mieli ³zy w 

Czy istnieje piek³o?
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oczach i ró¿ne boleœci by³y ich 
udzia³em. Jedni padali na te 
kamienie, ale zaraz powstawali i szli 
dalej. A w koñcu drogi by³ 
wspania³y ogród, przepe³niony 
wszelkim rodzajem szczêœcia, i 
wchodzi³y tam te wszystkie dusze. 
Zaraz w pierwszym momencie 
zapomina³y o swych cierpieniach”. 
(Dzienniczek p.153).

W swoim „Dzienniczku” œw. S. 
Faustyna opisuje te¿ przera¿aj¹c¹ 
wizjê piek³a: „Dziœ by³am w 
przepaœciach piek³a, wprowadzona 
przez anio³a. Jest to miejsce wielkiej 
kaŸni, jaki¿ jest obszar jego 
strasznie wielki. Rodzaje m¹k, które 
widzia³am: pierwsz¹ mêk¹, która 
stanowi piek³o jest utrata Boga; 
drugie - ustawiczny wyrzut 
sumienia; trzecie - nigdy siê ten los 
ju¿ nie zmieni; czwarta mêka - jest 
ogieñ, który bêdzie przenika³ dusze, 
ale nie zniszczy jej, jest to straszna 
mêka, jest to ogieñ czysto duchowy, 
zapalony gniewem Bo¿ym; pi¹ta 
mêka - jest ustawiczna ciemnoœæ, 
straszny zapach dusz¹cy, a chocia¿ 
jest ciemnoœæ, widz¹ siê wzajemnie 
szatani i potêpione dusze, i widz¹ 
wszystko z³o innych i swoje; szósta 
mêka - jest ustawiczne towarzystwo 
szatana; siódma mêka - jest straszna 
rozpacz, nienawiœæ Boga, 
z³orzeczenia, przekleñstwa, 
bluŸnierstwa. S¹ to mêki, które 
wszyscy potêpieni cierpi¹ razem, ale 
to jest nie koniec m¹k. S¹ mêki dla 
dusz poszczególne, które s¹ mêkami 
zmys³ów: ka¿da dusza, czym 
grzeszy³a, tym jest drêczona w 
straszny i nie do opisania sposób. 
Ja, siostra Faustyna, z rozkazu 

Bo¿ego by³am w przepaœciach 
piek³a na to, aby mówiæ duszom i 
œwiadczyæ, ¿e piek³o jest. O tym 
teraz mówiæ nie mogê, mam rozkaz 
od Boga, abym to zostawi³a na 
piœmie. Szatani mieli do mnie wielk¹ 
nienawiœæ, ale z rozkazu Bo¿ego 
musieli mi byæ pos³uszni. To, com 
napisa³a, jest s³abym cieniem 
rzeczy, które widzia³am. Jedno 
zauwa¿y³am, ¿e tam jest najwiêcej 
dusz, które nie dowierza³y, ¿e jest 
piek³o. Kiedy przysz³am do siebie, 
nie mog³am och³on¹æ z przera¿enia, 
jak strasznie tam cierpi¹ dusze, 
tote¿ jeszcze gorêcej modlê siê o 
nawrócenie grzeszników, 
ustawicznie wzywam Mi³osierdzia 
Bo¿ego dla nich”. (Dzienniczek 
p.741). Te wizje nie powinny nas 
przera¿aæ, ale uwra¿liwiaæ na 
odpowiedzialne postawy wzglêdem 
¿ycia i Boga, bo od nich zale¿y 
nasza wiecznoœæ. W prawdziwej zaœ 
mi³oœci nie ma lêku. Jeœli kochamy 
Boga i mimo upadków wracamy do 
Niego, szatan niewiele mo¿e nam 
zaszkodziæ. Najgorsz¹ postaw¹ jest 
trwanie w grzechu i kpienie sobie z 
Boga przez œwiêtokradzkie 
spowiedzi i przystêpowanie w 
grzechu do Komunii œw. Postarajmy 
siê, abyœmy nigdy nie nadu¿ywali 
Bo¿ego Mi³osierdzia…

Ks. Jerzy Chwieæko
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 Czo Oju mieœci siê Wrezydencja 
emerytowanego sêdziego Patela, 
wykszta³conego w Anglii by³ego 
urzêdnika Indyjskiej S³u¿by 
Cywilnej. Od kilku lat razem z 
sêdzi¹ mieszka jego wnuczka Sai, 
osierocona przez oboje rodziców, 
ale pupilk¹ starszego pana jest 
suczka Mutt, Patela staæ tylko na 
jednego s³u¿¹cego. Kucharz wola³by 
s³u¿bê w domu zasobniejszym i 
bardziej wielkopañskim, gdzie nie 
odczuwa³oby siê notorycznego 
braku gazu, nafty, a blade herbatniki 
podawane na podwieczorek, musz¹ 
zast¹piæ brak s³odkich bu³eczek, 
makaroników, serowych paluszków.

Mniej wiêcej o godzinê drogi 
mieszkaj¹ najbli¿si s¹siedzi: wujek 
Potty, ojciec Booty i dwie starsze 
panie - siostry Lola i Noni, 
zajmuj¹ce malowniczy domek o 
wdziêcznej nazwie Mon Ami. 

W ten sposób poznajemy 
mieszkañców Kalimpangu - 
bohaterów powieœci hinduskiej 
pisarki Kiran Desai „Brzemiê rzeczy 
utraconych”.

Gazety, które docieraj¹ do Czo 
Oju z opóŸnieniem pozwalaj¹ ustaliæ 
czas i miejsce akcji: luty 1986 roku, 
Kalimpang, Nepal. Wiadomoœci 
dotycz¹ce Kalimpangu s¹ coraz 
bardziej niepokoj¹ce. Od¿y³y 
aspiracje niepodleg³oœciowe 

indyjskich Nepalczyków „maj¹cych 
ju¿ dosyæ traktowania ich jak 
mniejszoœæ w miejscu, gdzie 
stanowi¹ wiêkszoœæ”. Fala 
zamieszek rozlewa siê w 
niekontrolowany sposób na ca³y 
Kalimpang. Szczytne idee(„DŸaj 
Gurkha!” - „Zwyciêstwo 
Gurkhom!”) staj¹ siê przykrywk¹ 
dla aktów przemocy, grabie¿y, 
³upiestwa, bezprawia i anarchii. 
Chc¹c, nie chc¹c bohaterowie staj¹ 
siê czêœci¹ polityki i historii ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 

M³odzi ch³opcy, wys³annicy 
Gorkhijskiego Forntu Wyzwolenia 
Narodowego (GFWN), buszuj¹c po 
domu sêdziego - upokarzaj¹ go, 
obna¿aj¹c niedostatek i miniony 
splendor. Najœcie intruzów burzy 
spokój, budzi z³e wspomnienia: 
ma³¿eñstwo z dziewczyn¹, której 
nigdy nie kocha³, a potem 
znienawidzi³, porzucenie ciê¿arnej 
¿ony, brak troski o jedyn¹ córkê, 
osch³oœæ serca wobec wnuczki. 
Sêdzia Patel nie odczuwa wyrzutów 
sumienia, a pal¹cy wstyd 
towarzyszy jedynie jego 
wspomnieniom z Anglii, gdzie 
zawsze mia³ œwiadomoœæ, ¿e jest 
czymœ gorszym.

Szesnastoletnia Sai ulokuje swe 
uczucia niefortunnie. Nepalczyk 
Gjan, oka¿e siê zdrajc¹, konformist¹ 
i tchórzem. Biedna Sai! Zamiast 

Mieszkañcy Kalimpangu
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idyllicznych wspomnieñ z 
dzieciñstwa, dyscyplina w 
przyklasztornej szkole. Milcz¹cy 
dziadek, rozgrywaj¹cy partiê 
szachów sam ze sob¹, zrzêdliwy 
kucharz. Zamiast spotkañ z 
rówieœnikami - towarzystwo 
starszych pañstwa. Zamiast 
wymarzonych podró¿y - lektura 
starych roczników National 
Geographic. Zamiast czu³oœci - 
wœciek³y Gjan, który przewróci³ j¹ i 
obi³ kijem.

Niemal ka¿dy z bohaterów 
Kiran Desai szuka ucieczki od 
pora¿aj¹cej nêdzy dnia codziennego.

Dum¹, chlub¹ i nadziej¹ 
kucharza jest jego syn BidŸu, który 
za namow¹ ojca, wyjecha³ do 
Ameryki. Przera¿ony 
wiadomoœciami z Kailmpangu - 
wraca. Przedtem w sklepie „wielkim 
jak hangar” kupuje przeró¿ne 
towary. W podwójnej podeszwie 
butów ukrywa zgromadzone 
oszczêdnoœci. Na miejscu bojownicy 
GFWN rekwiruj¹ jego baga¿e. 
Podobaj¹ siê im tak¿e jego spodnie, 
koszula, pasek i… buty. Wróci do 
ojca rozmytymi deszczem drogami, 
bosy, prawie nagi, w falbaniastej, 
damskiej koszuli nocnej. ¯a³osny, 
groteskowy, maj¹c mniej, ni¿ 
kiedykolwiek.

Bohaterowie powieœci Desai, to 
przyk³ady ma³o buduj¹ce: ¿yciowi 
rozbitkowie, nieudacznicy, 
przegrani, frustraci; wykorzenieni ze 
swojej kultury, pozbawieni 
to¿samoœci - ludzie bez w³aœciwoœci. 
Byæ mo¿e powodów nale¿y szukaæ 
w uproszczonym obrazie œwiata: 
„To wci¹¿ œwiat […] gdzie jedna 

strona podró¿uje, ¿eby s³u¿yæ, a 
druga podró¿uje, ¿eby traktowano 
ich po królewsku”.

Nieliczni, jak ojciec Booty, 
wyznaje inny system wartoœci. Dla 
niego Kalimpang by³ ojczyzn¹ z 
wyboru. Ujarzmi³ ciê¿k¹ prac¹ 
skalisty kawa³ek zbocza, poros³y 
teraz fioletowymi storczykami i 
bladorudymi liliami. Zbudowa³ 
solidny dom, który nazwa³ Sukhtara 
- Gwiazda Szczêœcia. Nagle okaza³o 
siê, ¿e jest nielegalnym imigrantem. 
Jego dom, mleczarnia, krowy -te¿ s¹ 
nielegalne. Nikt nie pamiêta o jego 
zas³ugach. Mamiony obietnicami 
powrotu, sprzedaje za bezcen swoj¹ 
siedzibê. Zachwycaj¹cy masyw 
górski Kanczendzonga, jakby 
„wystrugany z lodu” - na zawsze 
zniknie z jego oczu.

Teresa Dubicka
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