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POEZJA

z ¿alem spogl¹dam
na rozwichrzone w³osy brzóz

sypie siê z wiatrem kruche z³oto
lato
pieœci³o gor¹cym poca³unkiem
dzisiaj jest moj¹ têsknot¹

jesieñ
mchem otula liliowe wrzosowiska
woalem pajêczyn
ramiona oplata
i choæ ma w sercu urok mi³osnej 
czerwieni
to dla mnie 
jest szkoda lata

REGINA ŒWITOÑ



4

SAMORZ¥D

Tylko 10 miesiêcy od 
momentu rozpoczêcia budowy 
czekali uczniowie, nauczyciele i 
mieszkañcy Kalinówki Koœcielnej 
na swoj¹ salê sportow¹. Byli 
uczniowie zazdroszcz¹ teraz 
dzieciom takiej mo¿liwoœci 
uprawiania sportu, bowiem oni 
mogli æwiczyæ tylko na b³otnym 
boisku i szkolnych korytarzach.

17 wrzeœnia Kalinówka 
Koœcielna mia³a swoje œwiêto. 
Samorz¹d Knyszyna przekaza³ 
miejscowej szkole nowoczesn¹ salê 
sportow¹.

- To by³a potrzebna 

inwestycja. Ta szko³a nie umiera, 
jak inne wiejskie placówki - wieœ 
jest nader p³odna w inicjatywy, a i 
uczniów w szkole przybywa. W tym 
roku jest ich nawet o 20 wiêcej ni¿ 
by³o w 2007 r. Oddaliœmy ten obiekt 
na dwa miesi¹ce przed terminem. 
Sala kosztowa³a nas 1,8 mln z³otych 
- powiedzia³ Andrzej Matyszewski, 
burmistrz Knyszyna.

W uroczystoœci przekazania 
sali uczestniczy³ m.in. podlaski 
pose³ Jan Kamiñski, który we 
wczesnych latach dzieciêcych uczy³ 
siê w kalinowskiej szkole. Jemu te¿ 
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10 miesiêcy i ju¿ jest

KAZIMIERZ  RADZAJEWSKI



5

SAMORZ¥D

dziêkowano 
najbardziej, jako ¿e 
ten polityk PSL mia³ 
najwiêkszy wp³yw na 
sfinalizowanie 
inwestycji.

- Tu gdzie teraz 
stoi ta piêkna sala, my 
na piasku pisaliœmy 
pierwsze literki - 
wspomina³ Kamiñski.

W podstawówce i gimnazjum 
uczy siê teraz 180 dzieci. Uczniowie 
pochodz¹ z czterech gmin: Knyszyn, 
Moñki, Jasionówka i Jaœwi³y, na 
pograniczu, których le¿y 
Kalinówka. 

- Wyuczy³am siê tu, a teraz 
sama uczê inne dzieci - powiedzia³a 

Janina Hujda. 
- Ju¿ za moich czasów by³o 

tu cudownie, wiêc i moje dzieci 
bêd¹ mia³y dobre warunki do nauki 
- doda³a Marzena Szaci³o.

Kazimierz Radzajewski

Marta Bartnik, dyrektor 
Zespo³u Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej:

- Nareszcie skoñczy³a siê udrêka z 
lekcjami wf na boisku i korytarzach. 
Mogliœmy tylko patrzeæ i zazdroœciæ 
uczniom w Knyszynie czy Moñkach, 
ale teraz i nam dano mo¿liwoœæ 
wyrównywania szans edukacyjnych 
do poziomu znacznie wiêkszych 
miejscowoœci. Byæ mo¿e 
dochowamy siê te¿ wielkich 
sportowców, bo talentów u nas nie 
brakuje. Rodzice te¿ ciesz¹ siê, mo¿e 
nawet bardziej, ni¿ ich dzieci - ju¿ 
planuj¹ w³asne zajêcia sportowe i 
rekreacyjne. Ta sala nigdy nie bêdzie 
zamkniêta po lekcjach.

Hala sportowa w Kalinówce
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Marta Bartnik
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Tutaj siê wychowa³em

Z Janem Kamiñskim, pos³em na Sejm RP, 
rozmawia Krzysztof Bagiñski, 

redaktor naczelny “Goñca”
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Kalinówka Koœcielna ma 
chyba szczêœcie do osób 
publicznych. Najpierw by³ 
W³odzimierz Cimoszewicz, a teraz 
Pan - pose³ na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nie wiem czy Kalinówka ma 
szczêœcie do osób publicznych, ale 
ja tutaj siê urodzi³em i 
wychowywa³em, by³em ochrzczony 
i przyj¹³em pierwsz¹ komuniê 
œwiêt¹ w piêknym koœciele w 
Kalinówce Koœcielnej. Tutaj te¿ 
uczy³em siê w szkole podstawowej. 
Mam wiêc bardzo przyjemne 
wspomnienia, które dotycz¹ 
bezpoœrednio mego dzieciñstwa i 
Kalinówki. 

Mieszkañcy Kalinówki 
chyba pamiêtaj¹ o Pana 

pochodzeniu, bo w Kalinówce 
uzyska³ pan dobry wynik wyborczy.

Cieszê siê z tego bardzo. Ale 
mogê pana zapewniæ, ¿e mieszkañcy 
Kalinówki nie g³osowali na mnie 
tylko dlatego, ¿e st¹d pochodzê. 
G³osowali na mnie, bo znali mnie z 
okresu, gdy by³em wicemarsza³kiem 
województwa podlaskiego. 
Wielokrotnie bywa³em na ziemi 
knyszyñskiej i stara³em siê wam 
pomagaæ. 

Pamiêæ o tym sk¹d 
pochodzimy jest niezmiernie wa¿na 
w ¿yciu ka¿dego dojrza³ego 
cz³owieka. Mieszka³em w wielu 
miejscach w Polsce, ale zawsze 
wracam do Kalinówki, bo tutaj s¹ 
moje wspomnienia z lat 

Jan Kamiñski pierwszy z prawej
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dziecinnych, tutaj mieszka mój 
kolega ze szkolnej ³awy Tolek 
Golecki.

Jakieœ wspomnienia 
dotycz¹ce lat dziecinnych, a 
dotycz¹ce Kalinówki?

Pamiêtam, jak z ksiêdzem, 
podczas religii chodziliœmy na 
cukierki lub na po³owy ryb, które 
znajdowa³y siê w stawie po³o¿onym 
tu¿ za lamusem.

Jestem mi³oœnikiem nart. 
Czêsto zastanawia³em siê, sk¹d 
mam to zami³owanie. Otó¿ ono 
narodzi³o siê w Kalinówce. Tutaj s¹ 
piêkne górzyste tereny i tutaj po raz 
pierwszy zacz¹³em, a raczej 
próbowa³em, jeŸdziæ na nartach 
w³asnej roboty (œmiech). 

Pamiêtam tak¿e, jak z 
kolegami chodziliœmy na jab³ka do 
s¹siadów. Raz nawet zosta³em 
przy³apany i musia³em ponieœæ 
zas³u¿on¹ karê.

Czyli by³ Pan urwisem? 
Nie. To by³y tylko dziecinne 

igraszki - raczej nieszkodliwe. 
Ka¿dy z nas ma przecie¿ na swoim 
koncie jakieœ dziecinne wybryki.

Du¿o mówi Pan o 
Kalinówce, a zna Pan Knyszyn?

Przecie¿ Kalinówka nale¿y 
do Gminy Knyszyn i jest œciœle 
zwi¹zana z Knyszynem, wiêc jak 
mam nie znaæ Knyszyna? 

Pamiêtam wêdrówki do 
Knyszyna na najlepsze lody w 
okolicy. Budka z lodami znajdowa³a 
siê w tym samym miejscu, w 
którym stoi dzisiaj i w której tak¿e 
s¹ sprzedawane lody.

Dzisiaj Knyszyn znam ze 
wzglêdu na znajomoœæ z Andrzejem 

Matyszewskim, burmistrzem 
Knyszyna, którego uwa¿am za 
dobrego gospodarza. Ale o 
Knyszynie wiem du¿o od mojego 
asystenta S³awomira Radeckiego, 
który pochodzi z Knyszyna. Wiem o 
wszystkim, co dzieje siê w waszym 
mieœcie. Nawet to, ¿e ostatnio w 
podziemiach knyszyñskiego 
koœcio³a odkryto sarkofag i nawet 
to, ¿e w paŸdzierniku bêdziecie 
obchodziæ uroczystoœæ zwi¹zan¹ z 
nadaniem przez Zygmunta Augusta 
praw miejskich Knyszynowi. O 
Knyszynie wiem bardzo du¿o.

Cieszê siê bardzo. Zosta³ Pan 
pos³em uzyskuj¹c imponuj¹cy 
wynik blisko 12 tysiêcy g³osów. Ale 
pos³em jest Pan po raz pierwszy. 
Proszê opowiedzieæ nam o swojej 
pracy, jak Pan j¹ ocenia?

Trudno jest mi oceniæ swoj¹ 
w³asn¹ pracê, ale myœlê, ¿e jestem 

I Komunia Œwiêta Jana Kamiñskiego,
Kalinówka
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aktywnym pos³em. Z mównicy 
sejmowej wystêpowa³em 9 razy. 
Zg³osi³em 27 interpelacji i 5 zapytañ 
poselskich. Trudno powiedzieæ, czy 
jest to du¿a, czy wystarczaj¹ca iloœæ. 
Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e jak na 
debiutanta to iloœæ ta jest 
zadowalaj¹ca. 

Dodatkowo w Sejmie pracujê 
w komisjach: gospodarki i kultury 
fizycznej i sportu oraz w podkomisji 
sta³ej do spraw energetyki oraz w 
podkomisji nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia rz¹dowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o 
wykonywaniu dzia³alnoœci 
gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materia³ami 
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ 
oraz wyrobami i technologi¹ o 
przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym oraz ustawy o 
materia³ach wybuchowych 
przeznaczonych do u¿ytku 

cywilnego. 
Oprócz pracy w Sejmie 

dostrzegam sprawy wa¿ne dla takich 
miejscowoœci jak Knyszyn czy 
Kalinówka. Osobiœcie podj¹³em 
starania, aby samorz¹d gminy 
Knyszyn uzyska³ dofinansowanie na 
remont koœcio³ów w waszej gminie. 
Przecie¿ tak piêkny i zabytkowy 
koœció³ w Kalinówce musi byæ 
odremontowany. Tym bardziej, ¿e 
ju¿ za 3 lata parafia w Kalinówce 
bêdzie obchodziæ rocznicê 500-lecia 
istnienia. W ministerstwie kultury s¹ 
na to œrodki, tylko musicie napisaæ 
poprawny projekt. Wiem, ¿e wy w 
Knyszynie piszecie bardzo dobre 
projekty, które zawsze znajduj¹ 
uznanie. 

Osobiœcie s³u¿ê pomoc¹. 
Jestem przecie¿ pos³em 
knyszyñskiej ziemi. Jestem Waszym 
pos³em. 

Dziêkujê za rozmowê. 
Rozmawia³ Krzysztof Bagiñski

Marta Bartnik, dyrektor Zespo³u 
Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej

Dlaczego w tak donios³y i 
uroczysty sposób celebrowaliœmy tê 
uroczystoœæ?

W takiej chwili 
przypomnia³y mi siê s³owa 
wielkiego przyjaciela dzieci Janusza 
Korczaka , który powiedzia³: „¿e 
lata dzieciêce s¹ górami, z których 
rzeka ¿ycia bierze swój pocz¹tek, 

Wspomnienia i ¿yczenia
rozpêd i kierunek, jak œmiemy je 
lekcewa¿yæ”.

Spogl¹daj¹c dzisiaj na 
wszystkich obecnych goœci jestem 
pewna, ¿e nikt tego czasu nie 
lekcewa¿y. 

W dniu otwarcia tego 
obiektu sportowego wszyscy 
doceniliœmy jego powstanie. Wielki 
uk³on i s³owa podziêkowañ kierujê 
w stronê Pos³a na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jana 
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patriotyzmu w m³odym pokoleniu 
jest ³atwiejsze, poniewa¿ nie s³owa a 
czyny poci¹gaj¹. Nikt nie pokocha 
prawdziwie swego kraju, nie 
kochaj¹c swojej miejscowoœci, 
swojej malej ojczyzny. Z Kalinówki 
pochodzi wielu znakomitych 
osobistoœci, ale to pose³ Jan 
Kamiñski pamiêta o swoim miejscu 
pochodzenia. Przy jego wielkim 
udziale powsta³a ta sala.

Nie mo¿emy te¿ zapomnieæ i 
serdecznie dziêkowaæ Panu 
Burmistrzowi Andrzejowi 
Matyszewskiemu gospodarzowi tej 
Ziemi, bez jego pracy i 
zaanga¿owania nie by³oby 
dzisiejszej uroczystoœci.

Na drodze powstawania tej 
sali pomaga³o nam wielu ludzi, 
wielu przyjació³ naszej szko³y. 
Serdecznie wszystkim dziêkujê. 
Cieszê siê, ¿e nasza szko³a ma 
przyjació³. Ziœci³y siê nasze 
marzenia, a to mo¿liwoœæ spe³niania 
marzeñ sprawia, ¿e ¿ycie staje siê 
tak fascynuj¹ce.

Kaminskiego - cz³owieka, który nie 
zapomina o miejscu, z którego 
pochodzi. Dziêki takim ludziom jak 
Pan Pose³ kszta³towanie uczuæ 

Jan Kamiñski wrêcza kwiaty 
Marcie Bartnik

Gdy wszed³em do swojej 
szko³y w Kalinówce od razu 
przypomnia³ mi siê mój 
wychowawca Teresa Bazyd³o i jej 
m¹¿ Czes³aw Bazyd³o, który by³ 
dyrektorem tej szko³y. W sposób 
szczególny pamiêtam Kazimierza 
Bagiñskiego. By³ chyba bardzo 
surowym i wymagaj¹cym 

nauczycielem. Uczy³ mnie 
wychowania fizycznego oraz 
matematyki. 

By³em uczniem doœæ ¿ywym, 
ale na lekcjach u pana Kazimierza 
siedzia³em bardzo cicho i grzecznie. 
Konsekwencje z³ego zachowania na 
lekcji matematyki mog³y byæ 
surowe. 

Jan Kamiñski o nauczycielach z Kalinówki
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Antoni Golecki, kolega Jana 
Kamiñskiego ze szkolnej ³awki

40 lat temu, razem z Jankiem 
Kamiñski chodziliœmy do szko³y w 
Kalinówce. Ale wtedy ta szko³a nie 
wygl¹da³a tak piêknie jak dzisiaj. 
Nie zdziwi³em siê, gdy wszyscy, a 
zw³aszcza Janek zacz¹³ dzia³aæ na 
rzecz powstania hali sportowej i 
unowoczeœnienia szko³y. 

Przez okres naszej nauki 
siedzia³em w klasie razem z 
Jankiem. PrzyjaŸniliœmy siê, bo 
mieszkaliœmy obok siebie, razem siê 
bawiliœmy. 

Pamiêtam, ¿e by³ bardzo 
dobry z matematyki. Chêtnie 
pomaga³ s³abszym i jeœli by³a taka 
potrzeba nawet dawa³ œci¹gaæ. 

Zawsze mia³ w³asne zdanie, 
by³ pracowity i uparty, co mu dzisiaj 
pomog³o osi¹gn¹æ sukces.

Przez 40-lat siê nie 
widzieliœmy, choæ przyje¿d¿a³ do 
mnie kilka razy, nigdy nie móg³ 

mnie zastaæ. Dzisiaj jesteœmy prawie 
równi, a wtedy to Janek by³ wiêkszej 
postury. Nawet chyba by³ najwy¿szy 
w klasie. 

Kazimierz Bagiñski, 
nauczyciel 
matematyki Jana 
Kamiñskiego

Trudno, przez 
tyle lat pamiêtaæ o 
wszystkich uczniach, 
których uczy³em. 
Szczegó³ów nie 
pamiêtam, ale gdyby 
by³ rozrabiak¹ to 
pewnie bym o nim 
pamiêta³. Gdy zosta³ 
pos³em uœwiadomi³em 
sobie, ¿e to ja go uczy³em 
matematyki. 

Koledzy ze szkolnej ³awki - Jan 
Kamiñski i Antoni Golecki. Spotkanie 
po 40 latach.
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Jan Kamiñski ze swoimi nauczycielami, 
Janin¹ i Kazimierzem Bagiñskim
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Józef Klim, pose³ na Sejm RP

Serdecznie dziêkujê za 
zaproszenie na uroczystoœæ otwarcia 
nowej sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej. Bardzo ¿a³ujê, i¿ ze 
wzglêdu na posiedzenie Sejmu nie 
mogê uczestniczyæ w Waszym 
Œwiêcie.

Jestem przekonany, ze powy¿sza 
inwestycja wp³ynie znacz¹co na 
propagowanie sportu i aktywnoœci 
fizycznej, a tak¿e przyczyni siê do 
rozwoju szko³y. Nowa sala 
gimnastyczna z pewnoœci¹ stanie siê 
miejscem atrakcyjnym dla uczniów, 
którzy bêd¹ mogli korzystaæ z 
wszystkich jej zasobów i z 
ró¿norodnych form zajêæ 

Mieczys³aw Baszko, cz³onek 
Zarz¹du Województwa 
Podlaskiego

Na rêce Pana Burmistrza 
sk³adam serdeczne gratulacje z 
okazji ukoñczenia budowy i oddania 
do u¿ytku sali gimnastycznej w 
Kalinówce Koœcielnej.

Ten dzieñ jest szczególnym 
wydarzeniem dla ca³ej spo³ecznoœci 
gminy. Pragnê wyraziæ s³owa 
uznania dla szerokiego grona ludzi, 
którzy swoim zaanga¿owaniem i 
ogromn¹ prac¹ doprowadzili do 
pomyœlnego zakoñczenia inwestycji. 
Jestem przekonany, i¿ dzieci, 
m³odzie¿ oraz wszyscy mieszkañcy 
Kalinówki Koœcielnej i okolic z 
ogromn¹ radoœci¹ przyjêli 
wiadomoœæ o ukoñczeniu realizacji 

tego obiektu sportowego. 
¯yczê, by têtni³a ¿yciem od 

rana do wieczora, by korzystanie z 
niej sprawia³o uczniom wiele 
radoœci, by wychowa³y siê tutaj 
prawdziwe talenty, nie tylko 
sportowe. 

fizycznych.
Jeszcze raz dziêkujê za 

zaproszenie. Wszystkim Pañstwu 
¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci i 
powodzenia w dalszych dzia³aniach. 
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SZKO£A

zieñ 1 wrzeœnia sk³ania Ddo refleksji zwi¹zanych 
ze szko³¹. Dla mnie jest to 
szczególna data. Wszak przez 40 lat 
zd¹¿a³am tego dnia do szko³y, aby 
rozpocz¹æ rok wytê¿onej pracy. 
Najpierw jako nauczycielka, potem 
pe³ni¹c funkcje kierownicze w 
knyszyñskiej oœwiacie.

Mój czynny kontakt ze 
szko³¹ zakoñczy³ siê 10 lat temu, ale 
pozosta³ sentyment i wspomnienia.

Kiedy w 1998 roku 
ustêpowa³am ze stanowiska 
dyrektora Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
przechodz¹c na emeryturê, nasze 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
obchodzi³o 50 rocznicê swego 
istnienia. Z tej okazji wspólnie z 
absolwentami szko³y 
zorganizowaliœmy I Zjazd 
Absolwentów. Wprawdzie w latach 
90-tych by³y jeszcze dwa spotkania 
wybranych roczników, ale ten zjazd, 
w dniu 27 czerwca 1998 r. by³ 
wyj¹tkowy, poniewa¿ dotyczy³ 
wszystkich absolwentów, z ca³ej 50-
letniej historii LO.

Zorganizowaniem zjazdu 
zaj¹³ siê komitet organizacyjny. 
Cz³onkowie komitetu to g³ównie 
absolwenci z ró¿nych roczników: 
Teresa Pietrzycka, Witold Targoñski, 
Kazimierz Kolosa, Henryk 

Stasiewicz, Jan Kakareko, Antoni 
Dubicki, Wies³awa Dobreñko, Ewa 
Olkowska, Joanna Ostrowska, 
Bo¿ena Klim, Marek Olesiewicz, ks. 
Kazimierz Fiedorowicz oraz 
Krzysztof Bagiñski i autorka 
niniejszego tekstu, wówczas 
dyrektorka Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie. 
Wykonaliœmy ogromn¹ pracê 
zwi¹zan¹ z organizacj¹ zjazdu. Do 
pracy w³¹czyli siê pracownicy 
administracyjni szko³y.

W zjeŸdzie uczestniczy³o 
ponad 300 absolwentów, g³ównie 
starszych roczników, co wskazuje, 
¿e sentyment do szko³y wzrasta z 
up³ywem lat. Wœród zaproszonych 
goœci by³o oko³o 30 nauczycieli 
wœród nich wieloletni dyrektorzy, 
Czes³aw Konopno i Edmund 
Chodorowski.

Spotkanie rozpoczê³o siê 
msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez 
ksiê¿y - absolwentów LO. Nastêpnie 
w sali Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury odby³o siê spotkanie, na 
którym przemówili przedstawiciele 
komitetu organizacyjnego, dyrekcji 
LO, byli nauczyciele i 
wychowankowie. Po przejœciu do 
szko³y wszyscy spotkali siê przy 
wspólnym obiedzie. W salach 
lekcyjnych poszczególne roczniki 
dzieli³y siê wspomnieniami, 

60-lecie Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Knyszynie

JANINA  BAGIÑSKA
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opowiadano o 
w³asnych drogach 
¿yciowych. 
Zwieñczeniem zjazdu 
by³ bal absolwentów 
trwaj¹cy do œwitu.

Z okazji zjazdu 
nak³adem Goñca 
Knyszyñskiego 
wydano „Ksiêgê 
pami¹tkow¹ - 
piêædziesiêciolecie 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w 
Knyszynie”.

W przedmowie do tego 
wydania pisa³am: „1 wrzeœnia 1948 
r. po raz pierwszy w murach 
niewielkiego wówczas budynku 
przy ul. Bia³ostockiej 36 w 
Knyszynie rozbrzmiewa dzwonek 
dla uczniów szko³y œredniej. 
Warunki s¹ trudne, kilka sal 
lekcyjnych wykorzystywanych jest 
równie¿ przez szko³ê podstawow¹. 
Czy liceum w niewielkim mieœcie, 
po³o¿onym na skraju Puszczy 
Knyszyñskiej ma szansê 
przetrwaæ?”

A jednak trwa³o. Rok 1952 - 
pierwsza matura - 18 absolwentów. 
Potem kolejne matury, kolejni 
absolwenci. Sytuacja lokalowa 
szko³y poprawia siê w zwi¹zku z 
trzykrotn¹ rozbudow¹, a w³aœciwie 
czterokrotn¹ uwzglêdniaj¹c oddan¹ 
ostatnio do u¿ytku halê sportow¹. 
Nabór do szko³y w zwi¹zku z 
obowi¹zuj¹cymi wówczas limitami 
jest ró¿ny, np. stosowano 
przemienny system rekrutacyjny z 
Goni¹dzem. W jednym roku 2 
oddzia³y klasy I w Knyszynie a 

Goni¹dzu 1 oddzia³, w nastêpnym 
roku odwrotnie.

W latach, kiedy w Knyszynie 
powstaje szkolnictwo rolnicze, 
przyjmuje siê uczniów do jednego 
oddzia³u LO i jednego Liceum 
Rolniczego.

Po usamodzielnieniu siê 
Zespo³u Szkó³ Rolniczych do LO 
przyjmowane s¹ dwa oddzia³y. 
£¹cznie jest 8 oddzia³ów, a ogólna 
liczba uczniów ponad 200, w 
niektórych latach nieco mniej. Przy 
LO funkcjonowa³ przepe³niony 
nieraz internat.

Dyrektorami Liceum byli 
kolejno:
1948-1950 - Adam Mazur
1950-1975 - Czes³aw Konopno
1975-1990 - Edmund Chodorowski
1990-1992 - Czes³aw Makarewicz
1992-1998 - Janina Bagiñska
Od 1998 - Krzysztof Chowañski

Prawie w ca³ej 60-letniej 
historii LO by³o œciœle zwi¹zane ze 
szko³¹ podstawow¹, a nawet w 
pewnym okresie ze szkolnictwem 
rolniczym. Dotyczy³o to g³ównie 
wspólnego budynku i dyrektora 

Spotkanie absolwentów 
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zarz¹dzaj¹cego wszystkimi 
szko³ami przy pomocy zastêpców 
przypisanych do poszczególnych 
szkó³. Najpierw by³a to tzw. 11-
latka. W 1961 roku wprowadzono 8-
letni¹ szko³ê podstawow¹ i 4 letnie 
LO. W roku szkolnym 1973/74 
powstaje zbiorcza szko³a gminna. 
Gminny dyrektor szkó³ pe³ni 
funkcjê dyrektora miejscowej szko³y 
podstawowej a tak¿e zarz¹dza³ ca³¹ 
oœwiat¹ w gminie. W sytuacji 
Knyszyna by³ równoczeœnie 
dyrektorem liceum. W roku 
szkolnym 1984/85 zlikwidowano 
stanowisko gminnego dyrektora 
szkó³. Do kierowania oœwiat¹ 
gminn¹ powo³ano inspektora 
oœwiaty i wychowania. Kuratorium 
Oœwiaty w Bia³ymstoku powierza tê 
funkcjê ni¿ej podpisanej.

W tym samym roku w 
wyniku zaleceñ Kuratorium 
dochodzi do rozdzielenia funkcji 
dyrektora LO i szko³y podstawowej. 
Wtedy w³aœnie liceum staje siê 
samodzieln¹ jednostk¹ oœwiatow¹. 
Stan ten trwa do 1992 r.

1 stycznia 1993 r. gmina 
Knyszyn, wyprzedzaj¹c o trzy lata 
postanowienia ustawy o systemie 
oœwiaty, przejmuje wszystkie szko³y 
na terenie gminy, w tym LO, staj¹c 
siê dla nich organem prowadz¹cym. 
By³o to posuniêcie ze wzglêdów 
finansowych bardzo korzystne dla 
naszych szkó³. Utworzony zosta³ 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie. Znów wiêc szko³a 
podstawowa i liceum maj¹ jednego 
dyrektora. Z ekonomicznego i 
gospodarczego punktu widzenia 
by³a to decyzja s³uszna. Autorzy 

wspomnianej „Ksiêgi pami¹tkowej” 
- absolwenci szko³y Marek 
Olesiewicz i Robert Kasprzyñski we 
wstêpie pisz¹ „Mówi¹c o szkole 
trzeba spojrzeæ na ni¹ jako na 
placówkê po³o¿on¹ daleko od 
du¿ych oœrodków kultury gdzie w 
ciep³ej kameralnej atmosferze co 
roku garstka absolwentów wkracza 
w doros³oœæ…” W dalszej czêœci 
pisali „… niejednokrotnie 
próbowano szko³ê zlikwidowaæ i 
tylko upór oraz zdecydowanie ludzi 
silnie zwi¹zanych ze szko³¹ nie 
dopuœci³y do tego.”

Niestety, rok 2008 - 60-ta 
rocznica powstania liceum - zapisa³ 
siê jako rok, w którym nie ma naboru 
do klasy pierwszej. Smutna to 
rocznica. Ogromna szkoda. Wszak ta 
„kameralna” atmosfera”, dodam 
atmosfera przyjazna uczniom, to 
bardzo wa¿ny czynnik wychowawczy. 
W tej szkole nigdy nie by³o wielkich 
problemów wychowawczych, jakie 
zdarzaj¹ siê w szko³ach-kolosach.

Na brak naboru do klasy 
pierwszej mia³y wp³yw ró¿ne 
czynniki, w tym czynniki obiektywne, 
takie jak: ni¿ demograficzny, 
rozwiniêta sieæ liceów, brak limitów 
przyjêæ czy te¿ d¹¿enie uczniów do 
zmiany œrodowiska, ci¹¿enie ku 
wiêkszym oœrodkom daj¹cym wiêcej 
atrakcji i swobody.

Sytuacja jest skomplikowana. 
Tym bardziej nale¿y ¿yczyæ w³adzom 
gminnym, dyrekcji szko³y, 
nauczycielom i rodzicom wiele uporu, 
zdecydowania i kreatywnoœci w 
podejmowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych 
do utrzymania knyszyñskiego liceum. 
Na pewno bêdzie trudno, ale warto!
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 dniach od W26 lipca do 
2 sierpnia bie¿¹cego 
roku, starsza m³odzie¿ 
z grupy scholi i 
ministrantów w 
liczbie 44 osób, 
wypoczywa³a w 
Jastarni na Pó³wyspie 
Helskim. Zanim 
pokrótce opiszê nasze 
prze¿ycia z tego 
wyjazdu, chcê 
powiedzieæ, ¿e po raz 
kolejny przekona³em siê o tym, jak 
wielk¹ moc posiada modlitwa, a 
szczególnie modlitwa ludzi chorych. 
Zanim wyjechaliœmy na wakacje, 
prosi³em kilka osób o modlitwê w 
tej intencji, a szczególnie chorych, 
których odwiedzam w pierwsze 
pi¹tki miesi¹ca. I chocia¿ pogoda 
tego lata by³a doœæ kapryœna, nas 
obdarzy³a bezchmurnym niebem. 
Przez ca³y tydzieñ mieliœmy upa³ i 
mogliœmy wylegiwaæ siê na pla¿y 
oraz k¹paæ siê w morzu, gdy 
warunki na to pozwala³y. Bowiem 
tak ju¿ jest nad tym naszym 
morzem, ¿e gdy przychodzi wiatr 
wschodni, przynosi z sob¹ upa³, ale 
woda staje siê lodowata. A tu¿ przed 
tymi zimnymi pr¹dami pêdz¹cymi 
do brzegu, zabierana jest woda 
ciep³a i wówczas pojawia siê silna 

fala zwrotna porywaj¹ca w morze. 
Musieliœmy wiêc dostosowaæ siê do 
panuj¹cych warunków i w morskich 
falach brykaæ tylko za pozwoleniem 
i pod okiem doœwiadczonych 
ratowników. 

Czas naszego wypoczynku 
obejmowa³ chwile relaksu, ale te¿ i 
modlitwy: wspólnej Eucharystii, 
Koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia 
oraz Adoracji Najœwiêtszego 
Sakramentu, by w tym piêknie 
stworzonego œwiata odnaleŸæ 
harmoniê serca ze Stwórc¹. Z 
najbardziej wytrwa³ymi mogliœmy 
podziwiaæ piêkne wschody s³oñca, 
pod warunkiem, ¿e na pla¿ê 
doszliœmy na 4.30. Mieliœmy 
mo¿liwoœæ równie¿ wyp³yniêcia 
kutrem na Zatokê Puck¹ i bycia 

Schola i ministranci w Jastarni

Ks. JERZY  CHWIEÆKO

Po³owy ryb
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œwiadkami podnoszenia sieci z 
fl¹drami.

Niektórzy mogli za³o¿yæ czapkê 
kapitañsk¹ i sterowaæ kutrem. Czêœæ 
grupy z doœæ du¿¹ szybkoœci¹ i 
ostrymi wira¿ami bryka³a 
motorówk¹ po zatoce. Nie uda³o siê 
to ca³ej grupie, gdy¿ motorówka 
odmówi³a pos³uszeñstwa, a w takiej 
sytuacji nasz kapitan by³ bezradny. 
Ale przez to pozosta³ niedosyt i 
motywacje, by za rok jeszcze tam 
powróciæ. Na wieczornym ognisku 
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas 
Ojciec Edward Konkol, gospodarz 
tego oœrodka. W sposób niezwykle 
ciekawy opowiedzia³ o dzia³alnoœci 
swojego Stowarzyszenia oraz o 
problemach dotykaj¹cych m³odych 
ludzi. To spotkanie z pewnoœci¹ 
zapad³o w serca wielu z nas. 
Pozosta³e wieczory spêdzaliœmy w 
miasteczku. Grupy 
dziesiêcioosobowe wychodzi³y ze 
swoimi opiekunami, by korzystaæ z 

 

uroków tego miejsca oraz podbijaæ 
serca wystêpami w karoke na molo.

Ten wypoczynek by³ mo¿liwy 
dziêki oszczêdnoœciom, jakie 
zgromadziliœmy na koncie funduszu 
m³odzie¿owego z tac zbieranych 
podczas œlubów, œpiewów scholi 
oraz kolêdowania z gwiazd¹ i 
szopk¹. Z pomoc¹ przyszed³ nam 
równie¿ Urz¹d Miasta i Gminy w 
Knyszynie, któremu na rêce Pana 
Burmistrza Andrzeja 
Matyszewskiego sk³adam serdeczne 
podziêkowania za udzielone 
wsparcie. Pozosta³e koszty musia³a 
te¿ pokryæ sama m³odzie¿. 

Myœlê, ¿e bliskoœæ natury a przez 
to i samego Stwórcy, pozwoli³y 
chwytaæ wiatr w ¿agle, nabraæ 
wewnêtrznej mocy i przynajmniej 
przez tydzieñ, bo na tyle mieliœmy 
funduszy, zapomnieæ o obowi¹zkach 
domowych.

Organizator
ks. Jerzy Chwieæko

Spotkanie z o. E. Konkolem
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 inicjatywy ks. Zproboszcza Andrzeja 
Sadowskiego, w po³owie lipca 
tegorocznych wakacji, 
zorganizowaliœmy dzieciom 
tygodniowe atrakcje przy parafii, 
pod has³em „wakacje z Bogiem”. W 
realizacji tego pomys³u pomogli 
klerycy pochodz¹cy z naszej parafii: 
alumn Janusz Mocarski i alumn 
Daniel Wierzbicki, których 
zaanga¿owanie i pomoc by³y 
niezast¹pione. By³ to czas 
pog³êbienia wiêzi z Bogiem przez 
konferencje, które g³osili klerycy, 
ale te¿ i czas harców w basenie 
ustawionym na tê okazjê przy 
plebanii, wspólnych ognisk, gry w  

siatkówkê. Gdy pogoda darzy³a nas 
deszczem, dzieci mog³y zgromadziæ 
siê w budynku starej plebanii na 
seans filmowy. Ks. Proboszcz 
zapewni³ równie¿ dzieciom posi³ek 
wieczorny w postaci gor¹cych 
kie³basek i kanapek, by nasi m³odzi 
parafianie nie odeszli do domu 
g³odni. Przez ten tydzieñ, mimo 
wakacji, poczuliœmy siê jak w 
szkole, gdy gwar dzieci w liczbie 
ok. 30 osób, ich œmiechy i wyg³upy 
nas równie¿ nape³nia³y radoœci¹.

Z czêœci¹ tych dzieci, a 
szczególnie z grupy scholki 
dzieciêcej i ministrantów w liczbie 
25 osób, 7 sierpnia bie¿¹cego roku, 
wybraliœmy siê na statek do 

Wakacje z Bogiem

Wakacje przy parafii w Knyszynie oraz 
wspomnienie z Augustowa

Studzieniczna

Ks. JERZY  CHWIEÆKO
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Augustowa, w nagrodê za ich 
zaanga¿owanie w s³u¿bê liturgiczn¹. 
Chcê podziêkowaæ opiekunkom: 
Pani Annie Chowañskiej i Pani 
Agnieszce Bagiñskiej, które 
czujnym okiem ogarnia³y dzieci 
podczas rejsu statkiem, czy te¿ 
podczas naszego zwiedzania. Rejs 
statkiem po jeziorach 
augustowskich wraz z dwukrotnym 
œluzowaniem w Przewiêzi trwa³ 
dwie i pó³ godziny. Mogliœmy z 
dzieæmi podziwiaæ urokliwe widoki 

tych miejsc, tym bardziej, ¿e pogodê 
mieliœmy wymarzon¹. Potem 
pojechaliœmy do Studzienicznej, by 
tam podczas Mszy œw. powierzaæ siê 
Matce Bo¿ej i uwieczniæ siê na 
zdjêciu z figur¹ Jana Paw³a II. Nasz 
pobyt zakoñczyliœmy ogniskiem z 
kie³baskami i tañcem menueta, który 
nasza m³odsza schola wykonuje 
znakomicie.

Ks. Jerzy Chwieæko

Taniec menueta

Harce w basenie
ustawionym 
przy plebanii
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a ³amach „Goñca 
Knyszyñskiego„ oraz N

„Nowego Goñca Knyszyñskiego” 
wiele ju¿ pisano o ksiêdzu 
Kazimierzu Cyganku (1903 - 1989), 
autorze Kroniki parafialnej koœcio³a 
knyszyñskiego. Oto ¿yciorys pisany 
przez niego w 1926 r., kiedy by³ na 
drugim roku kursu licealnego w 
Seminarium Duchownym w Wilnie. 
Materia³y o ksiêdzu Kazimierzu 
Cyganku przechowywane s¹ w 
Bibliotece Litewskiej Akademii 
Nauk w Wilnie.

Kazimierz Cyganek, 26. 9. 1926 r. 

¯yciorys[1]

Urodzi³em siê dnia 8 marca 
1903r. we wsi Zadro¿e powiatu 
olkuskiego z ojca Jana matki Zofii z 
zawodu rolników. Do roku 
czternastego mojego ¿ycia 
wychowywa³em siê pod opieka 
rodziców i od nich otrzyma³em 
wykszta³cenie elementarne. Nauki 
katechetyczne ukoñczy³em w 
koœciele parafialnym w Zadro¿u w 
dwunastym roku ¿ycia; maj¹c zaœ 
oœm lat chodzi³em ju¿ s³u¿yæ do 

mszy œw. Myœl oddania siê s³u¿bie 
Panu Bogu zrodzi³a siê dosyæ 
wczeœnie, bo prawie w dziesi¹tym 
roku ¿ycia, lecz by³o to tylko 
marzenie, poniewa¿ rodzice nie 
myœleli mnie dalej uczyæ jak tylko w 
szkole ludowej. Przez cztery lata 
uczêszcza³em do szko³y ludowej w 
Jangrocie. Po ukoñczeniu szkó³ki 
ludowej, przez zbieg okolicznoœci, 

Ksi¹dz Kazimierz Cyganek
(1903-1989)

MARTA  PISZCZATOWSKA

Ks. Kazimierz Cyganek
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¿e w Ojcowie, bardzo blisko od 
domu otwierali gimnazjum, uda³o 
mi siê nak³oniæ rodziców, ¿e 
pozwolili mi uczêszczaæ do 
gimnazjum. Tak, wiêc w roku 1917 
wst¹pi³em do klasy pierwszej i przez 
piêæ lat nastêpnie uczy³em siê 
nieŸle, bo otrzyma³em promocje do 
nastêpnej klasy z roku na rok bez 
¿adnych zastrze¿eñ. Zycie w 
Ojcowie prowadzi³em przyk³adne, 
spe³nia³em przede wszystkim to, co 
mi by³o polecone. Rok 1922 by³ dla 
mnie bolesny, poniewa¿ zmuszony 
by³em opuœciæ ojcowskie 
gimnazjum prywatne, z powodu 
kolosalnej op³aty szkolnej. 
Myœla³em, ¿e ju¿ straci³em wszystko 
- tymczasem nie, bo Opatrznoœæ 
Boska czuwa³a nade mn¹ i ja 
³atwym sposobem dosta³em siê do 
gimnazjum pañstwowego na 
Górnym Œl¹sku w Tarnowskich 
Górach, gdzie prowadzi³em dalej 
rozpoczêt¹ naukê. Roczny pobyt w 
tarnowskich Górach znów os³abi³ 
fundusz rodzicielski tak, ¿e nie by³o 
mowy o dalszej nauce. Mimo wiêc 
dogodnych warunków ze strony 
szko³y, a zw³aszcza Ks. Dyr. Liary, 
który wgl¹da³ w moje po³o¿enie 
materialne i dopomaga³ mi jak 
móg³, ja opuœci³em gimnazjum na 
zawsze. Z braku odpowiednich 
warunków do nauki, by³em 
os³abiony fizycznie ogromnie, wiêc 
zgodzi³em siê na odpoczynek 
zw³aszcza, ¿e ju¿ mia³em szeœæ klas 
ukoñczone, aby trochê odetchn¹æ 
równie¿ zwolniæ rodziców od tego 
podatku. W tym celu postara³em siê 
o lekk¹ pracê w biurze na stacji 
kolejowej w Sosnowcu i 

pracowa³em tam oko³o 20  tu 
miesiêcy. Nie zobowi¹zywa³em siê 
œwiadectwami do sta³ej s³u¿by na 
kolei, poniewa¿ mia³em inny cel, 
wiêc swojego czasu kazali mi 
wybieraæ, albo z³o¿yæ œwiadectwo i 
zostaæ na kolei, albo opuœciæ kolej. 
Wybra³em to ostatnie. Przez ca³y 
czas mej nauki i pracy na kolei nie 
znalaz³em momentu zaniechania tej 
myœli oddania siê na s³u¿bê Bo¿¹, 
wiêc id¹c za g³osem Bo¿ym, 
wst¹pi³em do Seminarium 
Duchownego w Wilnie w roku 1925 
na drugi kurs (jako po szeœciu 
klasach). W Seminarium ¿ycie 
kleryckie owszem podoba mi siê 
bardzo i w nim du¿ej trudnoœci nie 
mam, wiêksz¹ natomiast trudnoœæ 
mam w nauce, poniewa¿ dwuletnia 
przerwa nauki, odbija siê ujemnie. Z 
tej przyczyny mo¿e zosta³em na 
drugi rok w tej samej klasie. Mam 
jednak nadziejê, ¿e z pomoc¹ Bo¿¹ i 
przy w³asnych staraniach, w 
przysz³oœci bêdzie lepiej. 

Kazimierz Cyganek
Alumn II kursu licealnego Sem. 
Duch. w Wilnie 
Dnia 26. IX. 1926

Opracowa³a:
Marta Piszczatowska
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Poetyckich” WOAK w 
Bia³ymstoku oraz Knyszyñski 
Oœrodek Kultury przygotowali 
iœcie królewsk¹ biesiadê. Poeci 
zwiedzili miasto, zabytkowy 
koœció³ pod wezwaniem 
Œwiêtego Jana Chrzciciela, 
uczestniczyli w Mszy Œwiêtej. 
Nastêpnie spotkali siê ze 
znanymi literatami, s³uchali 
puszczañskich gawêd Romana 
Pruskiego, obejrzeli ciekawe 
obrzêdowe obrazki w wykonaniu 
zespo³u ludowego „Ko³owrotki” 
z Knyszyna, recytowali swoje 
najnowsze wiersze. 

Wenanty Zbigniew Kruk

 grodzie króla WZygmunta Augusta 
w Knyszynie zorganizowano 
„Sianokosy Poetyckie A.D. 98”. 
Do miejscowego oœrodka kultury 
przyby³o 40 poetów z 
Bia³egostoku, a tak¿e odleg³ych 
regionów Polski. Zasiedli oni w 
sali widowiskowej przy sto³ach 
ustawionych wœród œwie¿o 
œciêtych, pachn¹cych traw i 
polnych kwiatów. Znany 
bia³ostocki literat - Wies³aw 
Szymañski og³osi³ wyniki V 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego. Pierwsz¹ nagrodê 
(za zestaw wierszy opatrzony 
god³em „Jantar”) przyznano 
Janowi Tarnackiemu z Rajgrodu. 
Drug¹ nagrodê otrzyma³a Ewa 
Alimowska z Narwii, a dwie 
trzecie - Dominik Æwik z 
Rzeszowa i Regina Kantarska - 
Koper z Bia³egostoku. Ponadto 
wrêczono cztery wyró¿nienia.

Uczestnikom 
dwudniowych „Sianokosów 

Z g³êbi duszy
WENANTY ZBIGNIEW KRUK 
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Tour de Pologne w Knyszynie
16 wrzeœnia 2008 - w obiektywie znakomitego fotografa

Mariusza OLKOWSKIEGO

WWW.DOBRYFOTOGRAF.PL



23

HISTORIA

ak bliskie sercu Tknyszynianków ich 
rodzinne miasto dostarcza wielu 
nowych tematów i inspiracji, które 
mog¹ zaintrygowaæ i historyków, i 
socjologów, badaczy kultury czy w 
ogóle mi³oœników regionalizmu.

Realizowane od pewnego 
czasu przez Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne im. 
Zygmunta Augusta projekty maj¹ce 
na celu poszerzenie naszej wiedzy 
na temat wspó³¿ycia Polaków, 
Niemców i ¯ydów w ramach naszej 
lokalnej spo³ecznoœci, w wiêkszym 
stopniu koncentruj¹ siê na w¹tkach 
¿ydowskich, co jest o tyle 
zrozumia³e, ¿e wraz z holocaustem 
zakoñczy³ siê kilkusetletni w¹tek 
¿ydowski w historii naszego miasta, 
st¹d trzeba ocaliæ w ludzkiej 
pamiêci losy tej diaspory. Przy tej 
okazji akcentuje siê udzia³ 
knyszynian w ratowaniu ¯ydów, 
¿eby z jednej strony podkreœliæ, jak 
silne by³y wiêzi miêdzyludzkie, z 
drugiej aby po prostu 
wyeksponowaæ cz³owieczeñstwo 
nawet w obliczu wojny, okupacji i 
zagro¿enia w przypadku odkrycia 
przez hitlerowskiego okupanta, ¿e 
miejscowa ludnoœæ pomaga ¯ydom.

Niezale¿nie od tragicznoœci 

koñca ¯ydów w Knyszynie, trzeba 
podkreœliæ, ¿e by³ to krótki moment 
w relacjach miêdzy spo³ecznoœciami 
Knyszyna, a historia wspó³istnienia 
obok siebie narodów to kilkaset lat. 
Podobnie by³o z mieszkañcami 
miasta pochodzenia niemieckiego, 
którzy równie¿ zamieszkuj¹ tutaj 
kilkaset lat, i których losy 
momentami tak¿e by³y na swój 
sposób tragiczne, jak choæby 
podczas ostatniej wojny, kiedy 
musieli siê opowiedzieæ po 
konkretnej stronie, polskiej lub 
niemieckiej, po to a¿eby ratowaæ 
siebie i swoje rodziny. Jak wiadomo, 
niemiecka spo³ecznoœæ w du¿ym 
stopniu od dawna asymilowa³a siê z 
polsk¹, a wiêc dodawa³o to 
tragicznoœci wyborów, a z drugiej 
strony dawa³o szansê na to, aby 
Knyszyn by³ wzglêdnie ominiêty 
przez nieprzyjemne konsekwencje 
okupacji. 

Wydaje siê, ¿e nie tyle 
ciekawe s¹ dzieje poszczególnych 
spo³ecznoœci z punktu widzenia nas 
Polaków - my powinniœmy 
zajmowaæ siê nasz¹ histori¹, a niech 
¯ydzi czy Niemcy zajmuj¹ siê 
swoj¹. Natomiast z naszego punktu 
widzenia niezwykle intryguj¹ce s¹ 
zagadnienia pogranicz polskich, a 

Ma³y tygiel kultur i religii 
w naszym Knyszynie

MAREK  OLESIEWICZ
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wiêc relacji polsko-¿ydowskich czy 
polsko-niemieckich, które 
rzeczywiœcie sporo wnosz¹ w nasz¹ 
wiedzê na temat przesz³oœci. 
Pomijam tutaj w¹tek Rosjan w 
Knyszynie, gdy¿ zdaje mi siê, ¿e 
jeœli byli oni w Knyszynie podczas 
zaborów czy okupacji, byli 
traktowani jako przedstawiciele 
okupanta, i nigdy nie zostali 
zaakceptowani jako pe³noprawni 
mieszczanie. 

Inaczej sprawa mia³a siê z 
Niemcami i ¯ydami w Knyszynie. 
¯ydzi byli tutaj obecni od pocz¹tku 
XVII wieku, ale nie w samym 
mieœcie, lecz w po³o¿onej obok 
dzielnicy Ogrodniki. Nigdy nawet 
nie próbowali siê asymilowaæ z 
¿ywio³em polskim, gdy¿ 
zachowywali odmiennoœæ kulturaln¹ 
i religijn¹, stanowi¹c¹ zbyt du¿¹ 
barierê w kontaktach z otoczeniem 
spo³ecznym. Specyfika ich 
organizacji, a wiêc ich wewnêtrzna 
solidarnoœæ i lojalnoœæ, powodowa³a 
¿e wprawdzie ¿yli obok, po 
s¹siedzku - w sensie dos³ownym, 
ale zawsze zachowywali ogromny 
dystans do s¹siadów wyznania 
chrzeœcijañskiego. Ich niechêæ 
wobec chrzeœcijan mia³a te¿ w du¿ej 
mierze pod³o¿e materialne. Ich 
maj¹tki, a tak¿e sama 
przedsiêbiorczoœæ w postaci 
smyka³ki do handlu wyraŸnie ich 
odró¿nia³y od otoczenia. Z drugiej 
strony istnia³a du¿a czêœæ tej 
spo³ecznoœci, która ¿y³a na skraju 
nêdzy, gdy¿ nie zajmuj¹c siê 
rolnictwem i nie posiadaj¹c dóbr 
materialnych, nie mogli sobie 
zapewniæ choæby podstawowych 

produktów ¿ywnoœciowych. 
Niew¹tpliwie najwiêksz¹ 

zbrodni¹ w dziejach Knyszyna by³a 
zag³ada ¯ydów dokonana przez 
hitlerowców z ogromn¹ 
premedytacj¹. Kto wie, byæ mo¿e 
gdyby to siê nie sta³o, dosz³oby do 
ich asymilacji z otoczeniem 
chrzeœcijañskim. W odruchu serca 
knyszynian uda³o siê uratowaæ od 
œmierci kilkudziesiêciu ¯ydów; 
czêœæ ¯ydów, przeczuwaj¹c przysz³y 
los, jeszcze przed wojn¹ wyjecha³a 
na Zachód - czêsto siê oni lub ich 
potomkowie obecnie u nas 
pojawiaj¹, wzbudzaj¹c rodzaj 
nostalgii za rozmaitoœci¹ kulturaln¹ i 
religijn¹ przesz³ego Knyszyna. 

Z pewnych wzglêdów o 
wiele ciekawsze s¹ jednak relacje 
polsko-niemieckie w ramach naszej 
miejskiej spo³ecznoœci. W którymœ 
momencie dosz³o do bezpoœredniej 
konfrontacji dwóch kultur, dwóch 

Juliusz i Maria Arndt
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rodzajów temperamentu. Efektem 
tego by³o zasymilowanie siê 
Niemców z polskim ¿ywio³em w 
Knyszynie, wzbogacaj¹ce jego 
kulturaln¹ mozaikê. 

W Knyszynie Niemcy, a 
konkretnie Prusacy, pojawili siê 
podczas zaboru pruskiego w latach 
1795-1807, czêœæ z nich w¿eni³a siê 
w knyszyñskie rodziny. Du¿o 
Niemców zosta³o sprowadzonych 
tutaj przez Krasiñskich na pocz¹tku 
XIX wieku, w celu modernizacji 
miasteczka. Dziêki temu Knyszyn 
sta³ siê wa¿nym oœrodkiem 
w³ókienniczym, którego 
manufaktury z powodzeniem 
konkurowa³y z przemys³em 
po³o¿onym choæby w nieodleg³ym 
Bia³ymstoku. Niemcy 
zaprezentowali nieco odmienny 
model kultury. Sprowadza³ siê on do 
pojêcia s³ynnego Ordnungu, które 
oznacza porz¹dek. Niemcy pokazali 
niezwyk³¹ skrupulatnoœæ, 
granicz¹c¹ z pedanteri¹, ogromn¹ 
dyscyplinê i wielk¹ pracowitoœæ. S¹ 
to cechy w du¿ym stopniu 
kontrastuj¹ce z tym, co reprezentuj¹ 
Polacy, którzy s¹ 
niezdyscyplinowani, buntowniczy, 
maj¹cy doœæ luŸny stosunek do 
obowi¹zków, ale za to s¹ bardziej 
twórczy i kreatywni. Oczywiœcie te 
stereotypy ze swojej natury maj¹ 
charakter upraszczaj¹cy. Niemcy 
prezentuj¹ model ewangelicki, gdzie 
jest najpierw praca, póŸniej 
przyjemnoœæ. Polacy z kolei 
doœwiadczani od koñca XVIII 
wieku zaborami i obc¹ okupacj¹, 
nauczyli siê broniæ przed obcym 
narzucaniem woli, st¹d ich 

„nieokie³znanie” i umi³owanie 
wolnoœci. Cechy dwóch nacji 
wymiesza³y siê ze sob¹, w miarê jak 
zawierano mieszane ma³¿eñstwa. 
Liczne pokolenia knyszyñskich 
Niemców nie mia³y oporów ani 
kompleksów przed tutejszymi 
rodzinami mieszkaj¹cymi od 
czasów królewskich. 

Polacy, Niemcy i ¯ydzi z¿yli 
siê z Knyszynem, który by³ ich 
ojcowizn¹. Z¿yli siê ze sob¹, a 
zarazem ze swoj¹ Ojczyzn¹ - 
Polsk¹. Ilustruje to historia 
opowiedziana przez œp. Cecyliê 
Piaseck¹ o m³odym ¯ydzie, który 
gin¹c z r¹k hitlerowców œpiewa³ 
„Jeszcze Polska nie zginê³a...”. Taki 
to by³ patriotyzm...

O ile ¯ydzi nie mieli w 
zasadzie ratunku przed zag³ad¹, o 
tyle przed innego gatunku 
dylematami podczas hitlerowskiej 
okupacji stawali knyszyñscy 
Niemcy, ich potomkowie, a tak¿e 
powinowaci. Pewna czêœæ nie 
podpisa³a s³ynnej Volkslisty - o ile 
znam takie przypadki, to nie 
skoñczy³o siê to wiêkszymi 
nieprzyjemnoœciami, ale trzeba 
przyznaæ, ¿e chodzi³o o osoby w 
podesz³ym wieku, które czu³y siê 
Niemcami, ale wiedzia³y ¿e 
podpisanie Volkslisty to swego 
rodzaju kolaboracja z hitlerowskim 
okupantem, a wiêc zdrada 
Ojczyzny, która ich przyjê³a i 
ugoœci³a. W stosunku do starszych 
ludzi ciê¿ko jest pogroziæ, a tym 
bardziej nie wypada…

W innej sytuacji postawieni 
byli ludzie w sile wieku. Dla nich 
podpisanie Volkslisty gwarantowa³o 
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spokój w³asny, a zarazem bli¿szej i 
dalszej rodziny. Alternatyw¹ by³o 
wywiezienie do obozu 
koncentracyjnego, co jednak by³o 
ma³o zachêcaj¹c¹ propozycj¹. 
Efektem podpisania Volkslisty by³o 
przymusowe wcielanie mê¿czyzn w 
szeregi Wehrmachtu, tak jak to sta³o 
siê w przypadku s³ynnego dziadka 
Donalda Tuska. Znane s¹ przypadki 
knyszynian, którzy aby unikn¹æ 
obozu koncentracyjnego, musieli 
s³u¿yæ na froncie wschodnim, 
choæby pod Stalingradem. Po wojnie 
pozostali w Niemczech. Kto wie, 
czy nie dziêki nim i pozosta³ym 
przedstawicielom mniejszoœci 
niemieckiej, nie licz¹c zbrodni 
dokonanej na ¯ydach, Knyszyn w 
zasadzie poniós³ niewielkie ofiary w 
ludziach w czasie ostatniej wojny...

Przez powojenne lata ze 
zrozumia³ych wzglêdów nie mówi³o 
siê o tej tematyce zbyt g³oœno, jeœli 
w ogóle. Wmawiano spo³eczeñstwu, 
¿e Niemcy s¹ winni ca³emu z³u 

wojennemu. 
Tymczasem ¿yj¹cy 
obok nas potomkowie 
knyszyñskich 
Niemców wiêcej 
robi¹ dobrego dla 
naszego widzenia 
Niemców ni¿ 
propagandowe 
stereotypy. Wroœli oni 
w krajobraz 
spo³eczny Knyszyna, 
nie chodz¹ ju¿ 
wprawdzie do 
ewangelickiej kirchy 

(obecnie w tym budynku mieœci siê 
przedszkole), ale za to do 
katolickiego koœcio³a. Pozosta³y z 
niemiecka brzmi¹ce nazwiska i 
wspomnienia w rodzinnych 
opowieœciach. 

We wzajemnych relacjach 
Polaków, Niemców i ¯ydów w 
Knyszynie na pewno by³o nieco 
ciemnych epizodów, niemniej 
jednak jest naszym obowi¹zkiem 
pamiêtaæ o przesz³oœci, gdzie ¿yli 
oni w symbiozie, w swego rodzaju 
harmonii, która mia³a swoje Ÿród³a 
w renesansowych idea³ach naszego 
króla - Zygmunta Augusta. Jego 
s³ynnym powiedzeniem by³o „nie 
jestem królem waszych sumieñ”, a 
chrzeœcijanie ró¿nych obrz¹dków, 
¿ydzi i muzu³manie ¿yli obok siebie 
i nikomu nie przeszkadza³ kolor 
skóry, jêzyk, wyznanie czy 
œwiatopogl¹d. W pewnym sensie 
Knyszyn by³ takim idea³em i na 
szczêœcie jeszcze pozostaje…

Marek Olesiewicz

Dom Arndtów. Koniec XIX w. Obecnie budynek
internatu przy ZSO w Knyszynie.
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POSZUKIWANIE

Jak Kolumb dziewiczego l¹du
- wci¹¿ CIEBIE szukam.
Zimno mi zim¹,
brak s³oñca latem,
gdy nie ma Ciebie…

W poszumie lasów
i w chora³ach ptaków,
w brzêczeniu pszczó³
i w koncercie œwierszczy
- s³yszê echo TWEGO g³osu…

W kie³kuj¹cym ziarnie zbó¿
i w zielonych pêkach drzew,
w têczy kwiatów polnych
i w z³ocie opadaj¹cych liœci
- wypatrujê TWOICH oczu…

Na tatrzañskich szlakach,
na brzegu morza i jeziora,
wœród prostych œcie¿ek
i popl¹tanych dróg
- szukam odcisków TWOICH 
stóp…

Jak Kolumb nowy l¹d
- tak ja odnajdê TWOJE œlady,
us³yszê TWÓJ g³os,
zobaczê TWOJE oczy;
- spotkam, spotkam CIEBIE! - 
BO¯E

WENANTY KRUK
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OG£OSZENIE

Rozpoczyna siê nowy sezon w pracy KOK-u

KNYSZYÑSKI OŒRODEK KULTURY 

zaprasza dzieci i m³odzie¿ do nauki

w SPO£ECZNYM OGNISKU MUZYCZNYM

w klasie: fortepianu, skrzypiec, keybordu, umuzykalnienia

nauka w Ognisku trwa 4 lata i jest uznana jako

PODSTAWOWA SZKO£A MUZYCZNA

Przes³uchanie wstêpne kandydatów odbêdzie siê

1 paŸdziernika 2008 r. w godz. 15.oo - 17.oo

w pokoju SOM nr.7 w Knyszyñskim Oœrodku Kultury

 

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do uczestnictwa

w sta³ych formach zajêæ kulturalno - artystycznych:

- M³odzie¿owy Amatorski Teatr Tradycji

- Œwietlica „Po szkole” (mo¿liwoœæ odrabiania lekcji, tenis 
sto³owy, gry)

- Wokalny zespó³ dzieciêcy i m³odzie¿owy

- Warsztaty sztuki ludowej

- Ko³o ma³ego plastyka

- Ko³o informatyczne

- Zespó³ Tañca Nowoczesnego

- Sekcja tenisa sto³owego

 

Serdecznie zapraszamy!
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Centrum naszego miasta staje siê coraz ³adniejsze.
Gmina Knyszyn wykona³a chodnik w centrum Ryku, okolice 

przystanku autobusowego.

Nowe chodniki
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zes³aw Dworzañczyk 
uratowa³ w czasie wojny C

piêcioro rodzeñstwa Suraskich. 
Wœród nich by³ Samuel oraz Bela.

W poniedzi³ek, w godzinach 
rannych ich potomkowie odwiedzili 
Knyszyn. Byli to: Wnuczka 
Samuela - Hadar Suraski, jej Matka 
- Masza oraz córki Beli: Judith 

Szerach, Haya Judich. Wizytê 
rozpoczeli od rozmowy z 
Burmistrzem Knyszna - Andrzejem 
Matyszewskim. Nastêpnie udali siê 
na d³ugo oczekiwane spotkanie z 
rodzin¹ Czes³awa Dworzañczyka: 
Henrykiem - synem Czes³awa oraz 
wnukami: Tomaszem i Magdalen¹. 
By³a to dobra okazj¹ do wspomnieñ, 

Sprawiedliwy Wœród 
Narodów Œwiata
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22 wrzeœnia w Bia³ymstoku odby³a siê uroczystoœæ wrêczania medali „Sprawiedliwi 
Wœród Narodów Œwiata”. Henryk Dworzañczyk z Knyszyna odebra³ medal w 
imieniu swego ojca Czes³awa. Medal wrêczy³ Yahel Vilan, wiceambasador Izraela w 
Polsce.
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wspólnego ogladania zdjêæ oraz 
dokumentów rodzinnych. Obejrzeli 
miejsca gdzie przed wojn¹ ¿y³a ich 
rodzina oraz gdzie Czes³aw ukrywa³ 
rodzeñstwo Suraskich. Nastêpnie 
udali siê na cmentarz ¯ydowski, 
gdzie z pomoc¹ Krzysztofa 
Bagiñskiego odszukali nagrobek 
rodzinny nagrobek z nazwiskiem 
Suraski. Rozmowy t³umaczy³y 
Agnieszka Bagiñska oraz Marta 
Piszczatowska, które uczestnicz¹ w 
projekcie "Ocalmy od zapomnienia 
wielokulturowy Knyszyn" 

realizowanym przez ZSO w 
Knyszynie w ramach programu 
"Przywróæmy Pamiêæ" Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego. 
W godzinach popo³udniowych 
rodziny Suraskich i 
Dworzañczyków oraz ich goœcie 
razem z grup¹ knyszyñskiej 
m³odzie¿y uczestnicz¹cej w 
Projekcie wziêli udzia³ w 
uroczystoœci wrêczenia medalu 
„Sprawiedliwy Wœród Narodów 
Œwiata” przyznanego poœmiertnie 
Czes³awowi Dworzañczykowi.
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Wizyta rodziny Suraskich 
w Knyszynie

Uroczystoœæ wrêczenia 
medalu
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na swojej drodze ¿ycia spotka³ 
wiele przeciwnoœci, zanim prawda 
o Bo¿ym Mi³osierdziu i 
prawdziwoœæ objawieñ Chrystusa 
s. Faustynie Kowalskiej zasta³y 
uznane. Jego postawa jest wzorem 
dalekowzrocznoœci chrzeœcijanina. 
Gdyby skupi³ siê na problemach i 
trudnoœciach, z pewnoœci¹ tego 
dzie³a by nie dokona³. Ale on 
dziêki ³asce Bo¿ej spojrza³ dalej. 
Wiedzia³, ¿e jeœli to jest dzie³o 
Bo¿e, to problemy trzeba 
przetrwaæ, a Bóg swego dokona. 
Ks. Micha³ Sopoæko mówi³: 
„Trudnoœci i sprzeciwy temu 
dzie³u s¹ tylko doœwiadczeniem i 
musimy je przyjmowaæ jako 
doœwiadczenia, a nigdy jakoby 
trudnoœci te by³y dowodem, ¿e 
dzie³o to nie jest mi³e Bogu. 
W³aœnie dlatego, ¿e jest mi³e Bogu, 
tak jest przeœladowane i musi 
dotkn¹æ je ogieñ próby”.

Dzisiaj o ludziach 
wierz¹cych czêsto mówi siê, ¿e s¹ 
smutni, ¿e brakuje im nadziei. 
Wielu za taki stan rzeczy próbuje 
oskar¿aæ obecne, trudne warunki 

ednym z fenomenów Jnaszej wiary, jest to, ¿e 
pozwala nam ona patrzeæ na œwiat, 
nasze ¿ycie, doœwiadczenia, o 
wiele g³êbiej i dalej, ni¿ tylko 
przez pryzmat samego wydarzenia. 
Wzorem takiej postawy jest sam 
Bóg. Zobaczmy, ¿e On nie skupia 
siê na naszym czynie, ale patrzy na 
jego motywacje, skutki. Tym 
gestem dalekowzrocznoœci Boga 
jest jego Mi³osierdzie. Gdyby Bóg 
zatrzymywa³ siê na grzesznym 
czynie, z pewnoœci¹ wiele osób po 
tej ziemi ju¿ by nie chodzi³o. 
Tymczasem On patrzy dalej ni¿ 
siêga ludzki grzech. Widzi 
godnoœæ cz³owieka, jego 
powo³anie i daje mo¿liwoœæ 
nawrócenia. Dlatego w³aœnie 
pozwala grzesznikowi chodziæ po 
tej ziemi, nie z³orzeczy jak my 
czêsto, ale w swej 
dalekowzrocznoœci daje 
cz³owiekowi szansê.

W dniu 28 wrzeœnia 
bêdziemy œwiadkami beatyfikacji 
S³ugi Bo¿ego ks. Micha³a 
Sopoæko. Jako cz³owiek i kap³an 

Ks. JERZY CHWIEÆKO

Dalekowzrocznoœæ 
chrzeœcijañstwa…
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Jesteœ po prostu krótkowzroczny! 
Có¿ zatem zrobiæ, by ten wzrok 
duszy i serca poprawiæ? 
OdpowiedŸ jest prosta! Zbli¿ siê 
do Œwiat³a jakim jest Bóg, a wtedy 
wszystko ujrzysz we w³aœciwym 
œwietle i w odpowiednim 
dystansie. Szukaj momentów 
jednoczenia siê z Bogiem, 
unikaj¹c jazgotu œwiata, a 
uciekaj¹c w ciszê i refleksjê. 
Uczyñ modlitwê mow¹ serca, a nie 
zewnêtrzn¹ form¹ pobo¿noœci. 
Szukaj g³osu Boga na kartach 
Pisma œw. i w lekturze buduj¹cych 
ksi¹¿ek. Karm swoje serce 
dobrymi i szlachetnymi 
wartoœciami. Wielu bowiem 
zag³uszy³o g³os Boga w sobie i 
dlatego ich serce przypomina 
w³aœnie taki ciasny pokój z brudn¹ 
szyb¹, przez któr¹ nic nie widaæ. 
Dlatego tak wielu osobom brakuje 
wewnêtrznej wolnoœci i dystansu 
w stosunku do tego, co ich 
spotyka. Brakuje 
dalekowzrocznoœci cz³owieka 
wierz¹cego… Proœmy, by Bóg w 
swoim Mi³osierdziu, uwolni³ nas 
od krótkowzrocznoœci w patrzeniu 
na nasze ¿ycie i doœwiadczenia 
oraz pozwoli³ je postrzegaæ tak, 
jak powinien widzieæ to cz³owiek 
wierz¹cy, chrzeœcijanin…

Ks. Jerzy Chwieæko

¿ycia. Inni mówi¹ o cierpieniach i 
k³opotach codziennych. Ale czy 
tych trudnoœci nie mieli ludzie 
¿yj¹cy przed nami? Czy Bóg 
zaoszczêdza³ ich œwiêtym? Nie 
byli wolni od ciê¿aru ¿ycia, a 
mimo tego posiadali wewnêtrzn¹ 
si³ê i œwiate³ko nadziei. Dlaczego? 
Mo¿e dlatego, ¿e potrafili z wiar¹ 
spojrzeæ dalej, poza te 
doœwiadczenia. Cz³owiek, który 
skupia siê na samym problemie, a 
nie umie spojrzeæ dalej, 
przypomina kogoœ, kto stoi w 
ciasnym, ciemnym pokoju i patrzy 
w brudn¹ szybê. I tu pope³nia b³¹d 
krótkowzrocznoœci. Widzi tylko 
problem, czyli brudn¹ szybê i 
ogarnia go smutek. Gdyby 
spojrza³ nie na szybê, ale przez 
szybê, zobaczy³by, ¿e mimo tego, 
i¿ szyba jest brudna, to za ni¹ jest 
inny œwiat, œwieci s³oñce, 
œpiewaj¹ ptaki i jest nadzieja 
¿ycia… Tego uczy nas 
chrzeœcijañstwo! Patrz nie na 
doœwiadczenie, ale przez 
doœwiadczenie! Nie za³amuj siê 
nim, ale spójrz dalej, do przodu i 
zapytaj, jaki cel mia³ w tym Bóg? 
Czego od Ciebie oczekuje, skoro 
dopuszcza takie doœwiadczenia? 
Wiedz, ¿e je¿eli nie wype³nia 
Twoich próœb, mimo tego, ¿e tak 
d³ugo i czêsto prosisz, to dlatego, 
¿e ma w stosunku do Ciebie 
dalekowzroczny plan, o wiele 
doskonalszy ni¿ mo¿esz to sobie 
wyobraziæ, plan którego byæ mo¿e 
teraz nawet nie wyczuwasz, bo 
patrzysz zbyt blisko przed siebie. 
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awid Èerny, bohater Dreporta¿u Mariusza 
Szczyg³a „Czeski wkurzacz”, rzeŸbiarz, 
artysta tyle¿ znany, co kontrowersyjny, 
uwa¿a Polaków za „nadmuchanych 
wa¿niaków”. Dla równowagi o swoich 
rodakach mówi: „Czech to wieœniak, 
który jest ³akomy, zak³amany i 
przebieg³y, a trochê tchórz”. Jeœli wiêc 
zgodzimy siê, ¿e istnieje tzw. Charakter 
narodowy, konsekwencj¹ mo¿e byæ 
uleganie stereotypom. Z jak¹ ³atwoœci¹ 
przychodzi nam, Polakom, z³oœliwie 
oceniaæ Niemców, czeskich „pepików”. 
Zaœmiewamy siê z dowcipów o 
„Ruskich”, niepomni, ¿e czêsto 
wymyœlali je Amerykanie o … Polakach 
(niewybredne, czêsto obel¿ywe polish 
jokes).

Uleganie stereotypom 
spowodowane jest najczêœciej 
niewiedz¹, poczuciem zagro¿enia, 
ukrytymi kompleksami. Najlepszym 
wiêc sposobem na wyzwolenie siê z 
okowów schematu jest poznanie i chêæ 
zrozumienia oraz zgoda na odmiennoœæ.

Mariusz Szczygie³ w zbiorze 
reporta¿y „Gottland” szeroko otwiera 
okno na kraj naszych po³udniowych 
s¹siadów. (Wymieniony we wstêpie 
reporta¿ nie mieœci siê w tym zbiorze).

Ju¿ tytu³ jest nieco prowokuj¹cy, 
bo symbolem Czech nie jest œw. 
Wac³aw, którego relikwie (czaszka 
ob³o¿ona klejnotami) spoczywaj¹ na 
Hradczanach, tylko gwiazdor muzyki 

pop Karel Gott.
Szczygie³, opisuj¹c dzieje kraju i 

losy obywateli, ujawnia sw¹ fascynacjê 
czesk¹ kultur¹ i obyczajowoœci¹. To 
emocjonalne zaanga¿owanie pozwoli³o 
lepiej zrozumieæ bohaterów „Gottlandu” 
i - na szczêœcie - nie wp³ynê³o na brak 
obiektywizmu autora.

Historia naszych narodów w 
ci¹gu wieków i ostatnich lat mia³a 
czêsto punkty wspólne. Uwik³anie w 
historiê Czechów i Polaków jest wiêc 
podobne i - jednoczeœnie - ca³kiem 
odmienne.

Lekturze „Gottlandu” czêsto 
towarzyszy ma³o oryginalna myœl: 
„Czechy to inny kraj …”

Piêkna i utalentowana aktorka 
Lida Baarova jako artystka wyp³ywa na 
szerokie, europejskie wody w 
faszystowskich Niemczech. Spotyka siê 
z Hitlerem, zostaje kochank¹ Göbbelsa. 
Wydalona z Niemiec (po interwencji 
Magdy Göbbels u samego Fürhera) 
wraca do kraju. Jest lato 39. roku. 
Europa wrze, Niemcy ju¿ zajêli Sudety. 
Lida w tok wypowiedzi wplata ca³e 
frazy w jêzyku niemieckim. Nosi 
puderniczkê z podobizn¹ Göbbelsa. Nie 
rozumie wrogoœci t³umu. Jej rodzina jest 
szykanowana. Koneksje Lidy ³ami¹ 
karierê jej m³odszej siostry, te¿ aktorki. 
M³oda kobieta pope³nia samobójstwo. 
Baarova nie ma poczucia winy. No có¿, 
by³a tylko kobiet¹.

Wyk³adniê czeskiej filozofii 

Bartkowi - mi³oœnikowi reporta¿y - wspominaj¹c rozmowy o wspólnych lekturach.
Mama

Okno na po³udnie
TERESA DUBICKA
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przetrwania w sytuacji zagro¿enia 
zawiera artyku³, który Milena Jesenská 
napisa³a w marcu 1939 r., kilka dni po 
kapitulacji Czech. Dziennikarka 
stwierdza, ¿e g³ównym obowi¹zkiem 
Czechów jest prze¿yæ i pracowaæ. Na 
samobójcz¹ obronê jest ich za ma³o, 
wystarczaj¹co du¿o, by ¿yæ.

Literackim i narodowym 
bohaterem jest wiêc Szejk - „filozof 
przebieg³ej uleg³oœci”, „wzorzec 
przystosowania”.

Czy „czeska Wiosna” lub 
„aksamitna rewolucja” przyczyni³y siê 
do duchowej przemiany? Czy Czesi 
prze¿yli „narodowe rekolekcje”? Czy 
sygnatariusze Karty 77 stali siê nowymi 
narodowymi bohaterami?

W 2006 r. w Jevanach pod Prag¹ 
otwarto muzeum Karela Gotta, s³awny 
Gottland. Jest to miejsce t³umnie 
odwiedzane przez turystów z ca³ego 
œwiata. Jeœli chodzi o Czechów mo¿e 
bardziej adekwatne by³oby s³owo: 
„pielgrzymowanie”. Jak pisze 
Szczygie³: „Karel Gott to sacrum w 
zdesakralizowanej rzeczywistoœci”. 
Artysta nie uwa¿a, ¿e podpisanie 
Antykarty by³o czymœ niegodnym. 
(Podobnie myœl¹ inni, wymienieni z 
nazwiska, znani aktorzy, re¿yserzy, 
muzycy). Naród nie ma mu tego za z³e, 
bo by³ „najwiêkszym dostarczycielem 
dewiz”, zreszt¹: „(…) gdy siê nie idzie 
pod rêkê z tym, co jedynie s³uszne (…) 
mo¿na Ÿle skoñczyæ”.

W 1996 r., po 20 latach 
milczenia i ca³kowitej nieobecnoœci w 
radiu, telewizji, prasie, ukaza³a siê p³yta 
Marty Kubišowej. Bohaterem wieczoru 
by³ … Karel Gott, który otworzy³ 
szampana, sugestywnie przemawia³, 
dosta³ brawa.

Marta Kubišowa (rzeczniczka 
Karty 77) nêkana przez s³u¿bê 
bezpieczeñstwa, nigdzie nie mog³a 
znaleŸæ pracy. Wyjecha³a wiêc z 

mê¿em, re¿yserem filmowym na wieœ. 
Mê¿owi zaproponowano pracê 
traktorzysty, jej - w przetwórni, przy 
æwiartowaniu kur.

Kardyna³ Miloslav Vlk osiem lat 
my³ wystawy sklepowe. Filozof Jiøi 
Némec by³ nocnym stró¿em. 
Dziennikarz Karel Lánská dwadzieœcia 
lat k³ad³ glazurê.

Pisarz Bohumil Hrabal po 
kolejnym przes³uchaniu jeŸdzi³ 
tramwajem, tam i z powrotem. Ba³ siê 
kolejnego najœcia tajniaków.

To s¹ cisi i wielcy bohaterowie 
tej ksi¹¿ki.

Teresa Dubicka
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