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INFORMACJE 
SAMORZ¥DOWE

PA�DZIERNIK-LISTOPAD

• Zakoñczono realizacjê projektu „Przebudowa ulic w Knyszynie” obejmuj¹-
cego osiem ulic gminnych i jedn¹ ulicê powiatow¹ na osiedlu Zygmunta 
Augusta. Projekt uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2007-2013. Finansowanie zadania przedstawia siê nastêpuj¹co: EFRR — 
1 251 031,82 z³, Powiat moniecki — 314 892 z³, Gmina Knyszyn — 1 028 
670,64 z³.

• Ukoñczono remont sali gimnastycznej (ma³ej) przy Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie. Zadanie dofinansowane jest przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie 77 000 z³.

• Wykonano modernizacjê drogi rolniczej dojazdowej do ³¹k i pó³ w miejsco-
woœci Knyszyn Zamek. Zadanie by³o w 75 % dofinansowane przez Wojewó-
dztwo Podlaskie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

• Wykonano remont lewej strony chodnika na ul. Legionowej w Knyszynie.
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    AKTUALNOŒCI

Fot.: K. Bagiñski
 Prace przy Rynku

• Powiat moniecki przy wspar-
ciu finansowym gminy Knyszyn 
wykona³ kolejne chodniki wokó³ 
knyszyñskiego Rynku. W tym 
roku by³y to odcinki od ul. Gro-
dzieñskiej do ul. Starodwornej    
i od ul. Tykockiej do ul. Koœciel-
nej.



4

AKTUALNOŒCI

• Trwaj¹ prace remontowo-konserwatorskie adaptacji zabytkowego budynku 
przy ul. Koœcielnej 6 w Knyszynie na potrzeby Izby Regionalnej. Zadanie 
otrzyma³o dofinansowanie w wysokoœci 75 % kosztów kwalifikowalnych ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, dzia³anie „Odnowa i rozwój wsi”.

• Trwaj¹ prace przy remoncie i wyposa¿aniu sali widowiskowej w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury. Zadanie otrzyma³o dofinansowanie w 
wysokoœci 75 % kosztów kwalifikowalnych ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzia³anie 
„Odnowa i rozwój wsi”.

• Wykonano podsypania i wyrównania na czêœci dróg gminnych.

• Wykonywane jest odkrzaczanie czêœci dróg gminnych.

• Rozpoczêto procedurê inwestycyjn¹ przedsiêwziêcia pn. „Przebudowa ulic 
J. Pi³sudskiego, R. Dmowskiego, I. Daszyñskiego, 11 Listopada, W. Witosa, 
Polnej i W. Jagie³³y w Knyszynie.

• Rozpoczêto procedurê inwestycyjn¹ przedsiêwziêæ pn. „Po³¹czenie 
wodoci¹gów Zofiówka i Knyszyn” oraz „Sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja 
sanitarna z przy³¹czmi w Knyszynie, ulice Obozowa, Tykocka i bez nazwy”.

• 19. listopada og³oszono. w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinówce 
Koœcielnej przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Renowacja zabytkowego Koœcio³a Parafialnego pod wezwaniem Œw. 
Anny w Kalinówce Koœcielnej”. Zadanie otrzyma³o dofinansowanie w 
wysokoœci 75 % kosztów kwalifikowalnych ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzia³anie 
„Odnowa i rozwój wsi”.

• 4. paŸdziernika gmina Knyszyn wziê³a udzia³ w Turnieju Wsi o Koronê 
Królewskiego Goœciñca Podlasia w Dobrzyniewie Du¿ym. W turnieju wziê³y 
udzia³ tak¿e gminy Jasionówka, Krypno oraz Dobrzyniewo Du¿e. Wiêcejna 
ten  temat pisaliœmy w poprzednim numerze “Goñca”. 



Gminy te, na realizacjê wspólnej strategii Lokalnej Grupy Dzia³ania 
„Królewski Goœciniec Podlasia”, otrzyma³y dofinansowanie ze œrodków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, dzia³anie „LEADER”. Na ró¿ne przedsiêwziêcia, w ramach przyjêtej 
strategii, które bêd¹ podejmowane na terenie gminy Knyszyn, przez podmioty 
samorz¹dowe, organizacje spo³eczne, osoby prywatne i przedsiêbiorców 
przypada kwota oko³o 500 000 z³.

• 10. listopada odby³o siê spotkanie przygotowawcze z przedstawicielami 
Centrum Kultury w Druskiennikach dotycz¹ce projektu Programu 
Transgranicznego Polska-Litwa. Celem spotkania by³o wypracowanie 
wspólnego projektu dotycz¹cego rozwoju turystyki transgranicznej, 
zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.

• 13. listopada chór Bell Canto wzi¹³ udzia³ w X Miêdzynarodowym 
Konkursie Moniuszkowskim „pieœñ wieczorna” zdobywaj¹c III nagrodê.

• 16. listopada odby³o siê w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie seminarium 
organizacyjno-promocyjne w ramach organizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Moñkach w partnerstwie z Fundacj¹ na rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego projektu pt. “Inicjatywy lokalne — Dobre praktyki w Powiecie 
Monieckim” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz 
bud¿etu pañstwa. Projekt skierowany jest do mieszkañców powiatu 
monieckiego, którzy chc¹ podnieœæ poziom umiejêtnoœci, zwiêkszyæ swój 
potencja³ i zdobyæ doœwiadczenie z zakresu szeroko rozumianej ekonomii 
spo³ecznej. Wiêcej na str. 10-11.
 
• 15. listopada w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie odby³ siê 
Turniej pi³ki siatkowej m³odziczek o Puchar Niepodleg³oœci. W turnieju bra³o 
udzia³ osiem zespo³ów (UKS Podlasiak Knyszyn, UKS Oczko Bia³ystok, 
MUKS Gim — Net Moñki, MOSIR 1 Bielsk Podlaski, PG 15 Bia³ystok,     
AZS Bia³ystok, MOSIR 2 Bielsk Podlaski, ULKS Orze³ Kleszczele). Wiêcej 
na str. 18.

• 7 listopada w Goni¹dzu nast¹pi³o uroczyste wrêczenie Augustów 2009 
liderom biznesu z terenu powiatu monieckiego w 4 kategoriach: Lider Biznesu 
(3 podkategorie: Firmy Rodzinne, Œrednie, Du¿e), Turystyka i rekreacja (2 
podkategorie: Agroturystyka, Hotelarstwo i gastronomia), Agrobiznes (2 
podkategorie: Hodowla i uprawy, Przetwórstwo rolno-spo¿ywcze) oraz 
Debiut Roku. Wiêcej na str. 6-7.
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 sobotê 7 listopada w Goni¹-Wdzu nast¹pi³o uroczyste wrê-
czenie Augustów 2009 liderom 
biznesu z terenu powiatu monieckie-
go. Nagrody — specjalnie na tê 
okazjê zaprojektowane statuetki i 
certyfikaty, przyznano w czterech 
kategoriach:

• Lider Biznesu 
podkategorie: 
- firmy rodzinne
- œrednie 
- du¿e
• Turystyka i rekreacja
podkategorie: 
- agroturystyka
- hotelarstwo i gastronomia 

• Agrobiznes 
podkategorie:
- hodowla i uprawy
- przetwórstwo rolno-spo¿ywcze
• Debiut Roku. 

— Powiat moniecki to obszar, gdzie 
nie ma ani wielkiego przemys³u, ani 
tradycyjnych bogactw naturalnych. 
Musimy wiêc postawiæ na nasz naj-
wiêkszy atut, którym s¹ ludzie, z ich 
energi¹, przedsiêbiorczoœci¹ i kreaty-
wnoœci¹ — mówi³ mediom Krzysztof 
Falkowski z Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Do konkursu zg³osi³o siê 27 
podmiotów. W Gali Przedsiêbiorczo-
œci Powiatu Monieckiego uczestni-
czy³o ponad 240 osób — przedsiêbio-
rcy, rolnicy, przedstawiciele w³adz 
parlamentarnych i samorz¹dowych 
(pojawili siê marsza³kowie woje-
wództwa: Jacek Piorunek i Bogus³aw 
Dêbski oraz pos³owie: Kazimierz 
Gwiazdowski, Józef Klim i Damian 
Raczkowski).

Organizatorami plebiscytu   
i Gali Przedsiêbiorczoœci by³o Staro-
stwo Powiatowe w Moñkach oraz 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego.

AUGUSTY

2 0 0 9
I Gala przedsiêbiorczoœci 

powiatu monieckiego
Statuetki i certyfikaty 

Certyfikat odbiera Zbigniew Jankowski

Fot.: M. Oszczapiñski

Fot.: M. Oszczapiñski
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G³ównym ce-
lem konkursu by³o 
wspieranie przedsiê-
biorczoœci poprzez 
promocjê firm osi¹ga-
j¹cych najlepsze wy-
niki ekonomiczne z 
zachowaniem zasad 
etyki biznesu oraz 
osób, które swym 
dzia³aniem szczegól-
nie przyczyniaj¹ siê do 
tworzenia sprzyjaj¹-
cych warunków dla 
przedsiêbiorczoœci jak 
równie¿ rozwoju loka-
lnej spo³ecznoœci. 

Laureatów konkursu wy³o-
ni³a Kapitu³a powo³ana przez 
organizatorów.

Jedn¹ z atrakcji podczas 
Gali by³y humorystyczne akcenty 
satyryka Tadeusza Drozdy. Po 
rozstrzygniêciu konkursu odby³ siê 
dancing prowadzony przez zespó³ 
"Cymes".

Z terenu gminy Knyszyn 
certyfikaty ambasadorów biznesu 
powiatu monieckiego otrzymali:

• Zak³ad Produkcji Spo¿ywczej 
BETEX — Jan Kakareko;
• Biuro Turystyczne KURIER — 
Jankowscy T. i Z.;
• Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-

Handlowe Bielawiec i 
S y n o w i e  s . c .  —  
Zak³ad piekarski 
Knyszyn;
• Gra¿yna i Stani-
s³aw Rogalscy z Cze-
chowizny;
• S³awomir Roszko-
wski z Chobotek.

        Organizatorzy 
zapowiedzieli kolejn¹ 
galê dla biznesmenów 
z naszego powiatu ju¿ 
w przysz³ym roku.     •

RED

Gra¿yna i Stanis³aw Rogalscy z Czechowizny oraz S³a-
womir Roszkowski startowali w kategorii Agrobiznes

Jan Kakareko wœród laureatów kategorii Lider Biznesu 
firmy. Przemawia pose³ Józef Klim

Fot.: M. Oszczapiñski

Fot.: M. Oszczapiñski



³ównym celem projektu jest 
wyrównanie szans eduka-Gcyjnych uczniów poprzez 

stworzenie na terenie szkó³ systemu 
zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowa-
nych na wszechstronny rozwój 
uczniów. Uczniowie naszej szko³y 
maj¹ do wyboru 17 ró¿nych form — 
od wyrównuj¹cych zaleg³oœci w 
wiadomoœciach i umiejêtnoœciach 
szkolnych, po sportowe i ko³a 
zainteresowañ, a tak¿e zajêcia logo-
pedyczne i socjoterapeutyczne. 
Adresowane s¹ do wszystkich 
uczniów szko³y, ich rozmaitoœæ 
powoduje, ¿e ka¿dy mo¿e sobie zna-
leŸæ coœ ciekawego. 

W ramach zajêæ zaplanowa-
no wyjazdy na wycieczki edukacyj-
ne, do teatru i siedzib mediów publi-
cznych, zorganizowane zostan¹ 
turnieje, zawody sportowe, przedsta-
wienia teatralne i muzyczne. Cz³on-
kowie ko³a turystyczno-przyrodni-
czego uczestniczyli ju¿ w 2 wyja-
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zdach — rajdzie rowerowym i 
ca³odniowej wycieczce szlakiem 
Branickich. Natomiast dzieci z klas 
IIII uczêszczaj¹ce na zajêcia wyrów-

5 paŸdziernika w Zespole Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej rozpoczê³y siê 
zajêcia w ramach projektu edukacyjnego „Otwieramy drzwi… 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó³ gminy Knyszyn”. 
Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

BARBARA SZWEJKOWSKA

„Otwieramy drzwi”
w Zespole Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej

Ciekawe formy zajêæ sprawiaj¹, ¿e 
najm³odsi chêtnie w nich uczestnicz¹

F
o
t.
: 
W

. 
S
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e
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o
w
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i
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o
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e
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nawcze i cz³onkowie ko³a teatralnego 
odwiedzili Bia³ostocki Teatr Lalek.

W projekcie przewidziano 
znaczne kwoty na zakup pomocy 
dydaktycznych, w tym elementów 
wyposa¿enia m.in. zespo³u muzy-
cznego, ko³a dziennikarskiego i po-
zosta³ych form zajêæ. 

Uczniowie klas I-III posze-
rzaj¹ wiedzê o Unii Europejskiej w 
ramach ko³a "Ma³y Europejczyk". 
Dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z 
punktem informacyjnym EUROPE 
DIRECT w Bia³ymstoku uczniowie 
otrzymali paczki z Urzêdu Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europej-
skich w Luksemburgu. Zawiera³y one 
materia³y dydaktyczne, plakaty, ma-
py, ksi¹¿ki, p³yty DVD, przewodniki 
historyczno-turystyczne, ulotki z in-
formacjami, gad¿ety, jak równie¿ gry 
i zabawy dydaktyczne takie jak: "Ta-

jemnicze kontury", "Europejskie bin-
go" i "£añcuch europejski". Przez za-
bawê uczniowie poszerzaj¹ swoj¹ 
wiedzê o krajach Unii Europejskiej.

Sprzêt i pomoce, które ju¿ 
szko³a otrzyma³a sprawiaj¹, ¿e zajê-
cia staj¹ siê coraz bardziej atrakcyjne. 
Nauczyciele staraj¹ siê, aby ucznio-
wie nie czuli siê tam jak na jeszcze 
jednej dodatkowej lekcji. Dlatego 
wprowadzaj¹ ciekawe metody pracy, 
czêsto wykorzystuj¹ gry i zabawy 
dydaktyczne.

Prowadz¹cy przekazuj¹ 
wszystkie aktualne informacje i zdjê-
cia dotycz¹ce zajêæ, a w ramach ko³a 
informatycznego s¹ one umieszczane 
na stronie internetowej szko³y w za-
k³adce „Otwieramy drzwi…”. Uka-
za³ siê te¿ pierwszy numer gazetki, 
która równie¿ znajduje siê na stronie 
internetowej www.kalinowka.com.

F
o
t.
: 
W

. 
S

zw
e
jk

o
w

sk
i

“Otwieramy drzwi” to tak¿e zajêcia sportowe, rekreacyjne i korekcyjne
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16 listopada  w Urzêdzie Miejskim 
w Knyszynie odby³o siê seminar-
ium organizacyjno-promocyjne w 
ramach organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Moñkach 
w partnerstwie z Fundacj¹ na 
Rzecz Rozwoju Powiatu Monie-
ckiego projektu pt. ,,Inicjatywy lo-
kalne — Dobre praktyki w 
powiecie monieckim” finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Spo³e-
cznego oraz bud¿etu pañstwa w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki 2007-2013. 

Projekt skierowany jest do 
mieszkañców powiatu monieckiego, 
którzy chc¹ podnieœæ poziom umie-
jêtnoœci, zwiêkszyæ swój potencja³ i 
zdobyæ doœwiadczenie z zakresu sze-
roko rozumianej ekonomii spo³e-
cznej. Celem projektu jest: promocja 
lokalnych inicjatyw — dobrych pra-
ktyk z terenu powiatu monieckiego; 
podniesienie œwiadomoœci mie-
szkañców obszarów gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich w celu przekaza-
nia jak najpe³niejszego systemu 
informacji lokalnej; rozwijanie dialo-

IWONA DWORZAÑCZYK

Spotkanie w Knyszynie:

Inicjatywy lokalne — Dobre praktyki 
w powiecie monieckim

Seminarium nt. lokalnych inicjatyw

Fot.: A. Szeszko
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gu spo³ecznego z uwzglêdnieniem 
przygotowania liderów i instytucji 
pozarz¹dowych oraz promocja 
instrumentów aktywnej integracji.

Seminarium zgromadzi³o 
oko³o 40 mieszkañców z Gminy Kny-
szyn, w tym cz³onków powsta³ego w 
bie¿¹cym roku stowarzyszenia 
Krzewienie Tradycji Wsi Guzy. W 
spotkaniu uczestniczyli równie¿ pra-
cownicy knyszyñskiego magistratu. 

Konspekt seminariów zak³ada³ 
prezentacjê dobrych praktyk z terenu 
powiatu monieckiego.

Uczestnicy seminarium zapo-
znali siê z kluczowymi zasadami 
funkcjonowania organizacji pozarz¹-
dowych w Polsce oraz z pojêciem 
ekonomii spo³ecznej w ramach 
wyk³adu Krzysztofa Leoñczuka — 
eksperta  Oœrodka Wspierania 
Organizacji Pozarz¹dowych w 
Bia³ymstoku. Nastêpnie Karina 
Stachurska reprezentuj¹ca Stowarzy-
szenie Wsi Góra wraz z Barbar¹ Pac 
— cz³onkini¹ Grupy Krypniañskich 
Kobiet Przebojowych, w ciekawy 
sposób przedstawi³y praktyczne 
aspekty funkcjonowania stowa-
rzyszeñ. 

Warto w tym miejscu zauwa-
¿yæ, ¿e na terenie naszej gminy 
dzia³a oprócz wspomnianego sto-

warzyszenia Krzewienie Tradycji 
Wsi Guzy dzia³a równie¿ Knyszyñ-
skie Towarzystwo Regionalne im. 
Zygmunta  Augusta  (organizacja

po¿ytku publicznego),  Uczniowski
Klub Sportowy „Podlasiak Kny-
szyn” oraz

które pozyskuje 
œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ nie tylko 
z bud¿etu gminy. 

Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e 
szkolenie w du¿ym stopniu zaktywi-
zuje mieszkañców do dzia³alnoœci w 
istniej¹cych lub nowych organiza-
cjach pozarz¹dowych. 

Podczas seminarium prze-
prowadzono rekrutacjê uczestników 
szkolenia, które tematycznie obejmo-
waæ bêdzie przedstawione zagadnie-
nia. Cykl szkoleniowy obejmie 24 
godziny (4 dni po 6 godzin). Ucze-
stnicy szkolenia otrzymaj¹ certyfi-
katy. 

Zainteresowanych udzia³em w 
seminariach oraz w cyklu szkole-
niowym proszê o kontakt z biurem 
projektu: 
Starostwo Powiatowe w Moñkach 
ul. S³owackiego 5 a, pok. 206, 
tel.: (085) 727 88 09, e-mail:

 stowarzyszenie Stu-
dium Projektów Obywatelskich 
Knyszyna i Okolic, 

                                                        •

 
promocjapowiatu@monki.pl.
 

 Uczestnicy spotkania
Fot.: A. Szeszko
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Fot.: K. Bagiñski

Fot.: K. Bagiñski

Fot.: K. Bagiñski

Tegoroczne od³owy karpia 

Karpobranie
 w CzechowiŸnie
— Co roku, w listopadzie, staw w 
CzechowiŸnie jest czyszczony do 
zera — opowiada Andrzej Szostek, 
kierownik Zak³adu Rybackiego. — 
Spuszczanie wody pielêgnuje zbior-
nik — staw odpoczywa, a zimowy 
mróz niszczy bakterie i zarazki na 
jego dnie. Podczas spuszczania wody 
odbywaj¹ siê tak¿e od³owy ryb — 
kontynuuje kierownik.

W 500-hektarowym stawie 
hoduje siê przede wszystkim karpie, 
ale znajd¹ siê te¿ amury, to³pygi, 
sumy, szczupaki czy jazie. W zbior-
niku dorastaj¹ ryby, które w tym roku 
trafi¹ na stó³. Chów karpia, trwa trzy 
lata, ale tylko przez rok p³ywa on w 
królewskim jeziorze. Wczesn¹ wio-
sn¹ napuszcza siê do niego wodê        
i wpuszcza dwuletnie, 200-300-gra-
mowe rybki, zaœ jesieni¹ od³awia siê 
ju¿ 1,5-2-kilogramowe okazy. Przez 
ca³y rok ryby s¹ karmione tylko 
zbo¿em. 

Od³ów trwa 2 tygodnie, 
pracuje przy nim oko³o 20 osób. 
Zanim ryby trafi¹ na stó³ ¿yj¹ w 
specjalnie przygotowanych stawach-
magazynach, które znajduj¹ siê w 
CzechowiŸnie i Knyszynie Zamku. 
Zak³ad Rybacki chwali siê du¿¹ ho-
dowl¹, co roku na sta³ym, wysokim 
poziomie. Podnyszyñskie ryby trafia-
j¹ przede wszystkim na talerze miesz-
kañców pó³nocno-wschodniej Pol-
ski, ale te¿ do innych regionów kraju i 
zagranicê. 

ES
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ak pisa³ w poprzednim “Goñcu” JMieczys³aw Lewkowicz, Jezioro 
Zygmunta Augusta powsta³o w 
latach1553-1557 pod okiem Piotra 
Chwalczewskiego. Henryk Stasie-
wicz (na podstawie A. Jab³onowskie-
go) podaje, ¿e przy spuœcie wody w 
1565 r. uzyskano nastêpuj¹ce iloœci 
ryb: szczuk g³ównych — kop 9, szczuk 
mniejszych i pospolitych — kop 100, 
karasi — kop 40, okuni — kop 15, 
linów — kop 100. 

Przedwojenne zdjêcie harcerzy przed bram¹ nad jeziorem Zygmunta 
Augusta (okres miêdzywojenny). Nad bram¹ wiersz Zofii Waœniewskiej 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ 
stawami zarz¹dza³ Henryk Jakacki. 
Oko³o 1923 r. nad bram¹ do przystani 
wodnej przy stawie umieszczono 
wiersz Zofii Waœniewskiej, córki 
ówczesnego zarz¹dcy maj¹tku 
Knyszyn, Jana Waœniewskigo:

Staw ten egzystuje od dawnych ju¿ czasów,
Pamiêta Jagiellonów, panowanie Sasów,
Przetrwa³ burze dziejowe, inwazjê Moskali,
Król Zygmunt go za³o¿y³, Czesi wykopali.

RED

Prace przy po³owie ryb na stawie kilkadziesi¹t lat temu
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rzed spotkaniem nurtowa³y 
nas pytania: czy potrafimy siê Pze sob¹ porozumieæ? Jak 

wygl¹daj¹ nasi rówieœnicy z innego 
kraju, kontynentu?

W¹tpliwoœci szybko zosta³y 
rozwiane i od pierwszej chwili zawi¹-
za³a siê miêdzy nami niæ porozumie-
nia. Po oficjalnym przywitaniu i za-
poznaniu siê, chêtnie i z zapa³em 
przyst¹piliœmy do prac porz¹dkowy-
ch. Dowiedzieliœmy siê, ¿e wedle sta-
rego ¿ydowskiego zwyczaju nie jest 
dopuszczalne, aby na grobie wyrasta-
³y roœliny, czerpi¹ce z niego soki.

¯ydzi robili bogat¹ doku-
mentacjê i z zainteresowaniem s³u-
chali historii swoich przodków.

Knyszyn w latach II wojny 
œwiatowej by³ zamieszkany przez 
liczn¹ ludnoœæ ¿ydowsk¹. Wielu zgi-
nê³o, inni, aby prze¿yæ musieli ucie-
kaæ do Izraela, Ameryki, Meksyku, 
itp. Jednym z goœci wycieczki by³ 
wnuk Szmula Suraskiego — Gaj Su-
raski. Dowiedzieliœmy siê, ¿e Szmul, 
jako jeden z nielicznych, ocala³, a 
nastêpnie wyemigrowa³ z Knyszyna 
do Izraela (o Gaju znalaz³ siê artyku³ 
w poprzednim “Goñcu”). 

Po zakoñczeniu prac wy-
znawcy judaizmu w skupieniu odmó-
wili w jêzyku aramejskim modlitwê 
za zmar³ych (kadisz), Nastêpnie 
wspólnie udaliœmy siê do szko³y. Dy-
rektor, Krzysztof Chowañski serde-
cznie przywita³ przyby³ych goœci. 
Nastêpnie odby³a siê prezentacja 
zdjêæ dawnego Knyszyna, która 
wzbudzi³a du¿e zaciekawienie i ¿ywy 
komentarz. W rewan¿u obejrzeliœmy 
slajdy szko³y i miasta Sde Eliyahu, z 
którego przybyli goœcie. Uderzy³a 
nas ró¿nica w krajobrazie — zoba-
czyliœmy gaje palmowe czy piaszczy-
ste wzgórza, które dla nas wyda³y siê 
abstrakcj¹. Wymieniaj¹c siê spostrze-
¿eniami z kolegami z zagranicy do-
wiedzieliœmy siê, ¿e zaskoczy³ ich 
nasz ch³odny klimat. Musieli specjal-
nie zakupiæ ciep³e okrycia, aby zabe-
zpieczyæ siê przed zimnem. Integracji 
sprzyja³a mi³a atmosfera oraz wspól-
na degustacja owoców i ciastek (ko-
szernych), przywiezionych przez 
sympatycznych goœci.

W ramach programu „Haverim — Przyjaciele. Spotkania polsko-
¿ydowskie” Knyszyn odwiedzi³a grupa m³odzie¿y z Izraela. Przy-
jechali na cmentarz ¿ydowski, gdzie czekali na nich gimnazjaliœci 
wraz z nauczycielk¹ jêzyka angielskiego, Agnieszk¹ Bagiñsk¹.

M³odzi Izraelczycy i knyszyñscy gimnazjaliœci:

Œladami historii
ALEKSANDRA BIELAWIEC
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M³odzi Izrael-
czycy chêtnie prezento-
wali swoj¹ kulturê i oj-
czyst¹ mowê poprzez grê 
na gitarze oraz œpiew w 
ich jêzyku. Na zakoñcze-
nie spotkania wszyscy 
entuzjastycznie wykona-
li piosenkê „Shalom 
Aleichem” — symbol 
pokoju.

Wizyta  m³o-
dzie¿y z Izraela uzmy-
s³owi³a nam wielokultu-
rowoœæ regionu, w któ-
rym mieszkamy i sta³a siê doskona³¹ 
okazj¹ do poznania historii miejsca, 
które wydawa³o siê tak dobrze znane. 
Udzia³ w programie pozwoli³ wzbu-
dziæ szacunek do ludzi reprezentuj¹-
cych inn¹ kulturê i wyznaj¹cych 
odmienn¹ wiarê.                               •

A n k i e t a
spotkanie polsko - ¿ydowskie

o zakoñczeniu spotkania organi-Pzatorzy przeprowadzili wœród 
uczniów anonimow¹ ankietê. 

Wed³ug niej, niemal wszy-
scy gimnazjaliœci byli bardzo zado-
woleni ze spotkania, wielu z nich 
sugerowa³o nawet organizacjê kolej-
nych. Uczniowie docenili, ¿e mogli 
dowiedzieæ siê wiêcej o zupe³nie 
odmiennej kulturze i odleg³ym kraju. 
Pad³o du¿o pozytywnych opinii na 
temat m³odych Izraelczyków.

Zdecydowana wiêkszoœæ 
m³odzie¿y nigdy nie mia³a negaty-
wnego stosunku do ¯ydów. Pojawi³y 
siê jednak g³osy, ¿e w³aœnie to 
spotkanie pozwoli³o pozbyæ siê 
stereotypów i uprzedzeñ: “s¹ to 
normalni m³odzi ludzie, podobni do 
nas”. Drobne, ale wa¿ne — niektórzy 
przestan¹ opowiadaæ dowcipy o  
¯ydach.                                            •

ES

Cmentarz ¿ydowski — odczytywanie napisów z macew

Aleksandra Bielawiec jest uczenni-
c¹ gimnazjum. Bierze udzia³ w zajê-
ciach ko³a dziennikarskiego.

Nie tylko integracja, lecz tak¿e poznanie 
innej kultury — wspólne tradycyjne 
¿ydowskie tañce
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3 listopada w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Knyszynie ucznio-
wie klasy trzeciej przyst¹pili do 
próbnego egzaminu maturalnego z 
matematyki. Egzamin ten by³ reali-
zowany w ramach projektu „Pilota¿ 
nowych egzaminów maturalnych” 
dzia³anie 3.2, Priorytet III Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Zosta³ 
przygotowany przez Okrêgow¹ 
Komisjê Egzaminacyjn¹ w £om¿y i 
stanowi materia³ diagnostyczny.

Najbli¿sza matura z tego 
przedmiotu ró¿niæ siê bêdzie od 
egzaminów zdawanych w latach 
ubieg³ych. Zmieni³a siê bowiem 

Matematyka to trzeci, 
jêzyku polskim i jêzyku obcym, 
obowi¹zkowy przedmiot na nowej 
maturze. 

po 

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI

podstawa programowa, a standardy 
wymagañ egzaminacyjnych musz¹ 
byæ z ni¹ zgodne. W maju 2010 r. 
matematykê bêd¹ zdawaæ obowi¹-
zkowo wszyscy.

Maturzysta bêdzie musia³ 
jak najlepiej rozwi¹zaæ pewn¹ liczbê 
zadañ, które w wiêkszoœci nie bêd¹ 
odbiegaæ od tych, znanych z doty-
chczasowego egzaminu matural-
nego. Jednak uczeñ, który chce sobie 
zapewniæ dobry wynik, powinien 
liczyæ siê z tym, ¿e sama znajomoœæ 
podstawowych algorytmów nie 
gwarantuje sukcesu. 

Obowi¹zkowo egzamin 
maturalny z matematyki jest zdawa-
ny na poziomie podstawowym. 
Potrwa 170 minut i polegaæ bêdzie na 

rozwi¹zaniu zadañ 
e g z a m i n a c y j n y c h  
sprawdzaj¹cych rozu-
mienie pojêæ i umie-
jêtnoœæ ich zastosowa-
nia w ¿yciu codzien-
nym oraz zadañ o cha-
rakterze problemo-
wym. Zadania egza-
minacyjne obejmuj¹ 
zakres wymagañ dla 
poziomu podstawo-
wego.
                                 • 

Próbna matura z matematyki

Knyszyñscy licealiœci w trakcie próbnej matury z 
matematyki

Liceum:

Fot.: K. Chowañski
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5. listopada w Podlaskim Urzêdzie 
Wojewódzkim w Bia³ymstoku odby-
³o siê wrêczenie najlepszym uczniom 
z naszego regionu wyró¿nieñ Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Z r¹k 
wojewody Macieja ¯ywno i Broni-
s³awy Æwikliñskiej wicekuratora 
oœwiaty otrzyma³o je 122 uczniów 
szkó³ ponadgimnazjalnych. 

Wyró¿nieni uczniowie to  
najlepsi z najlepszych. Wœród nich 
by³a Ma³gorzata Skibicka uczen-
nica klasy III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Knyszynie. Utale-
ntowana, pracowita i konsekwentna, 
a jednoczeœnie skromna. Jej œrednia 
wynios³a 5,14. Ma³gorzata uczy siê 
najlepiej w ca³ej szkole, ju¿ drugi raz 
dosta³a stypendium premiera.

Rok temu zapewnia³a, ¿e po 
otrzymaniu nagrody nie spocznie na 
laurach, a wrêcz przeciwnie — takie 
wyró¿nienie do czegoœ zobowi¹zuje, 
jest zachêt¹ do dalszej nauki i jeszcze 
efektywniejszego pog³êbiania swojej 
wiedzy i umiejêtnoœci. I… s³owa 
dotrzyma³a.

Gratulujemy Ma³gorzacie, 
¿e jest œwiadoma swoich umiejêtno-
œci, ¿yczymy dalszych sukcesów. 
Gratulacje nale¿¹ siê tak¿e nauczy-
cielom i rodzicom, za to ¿e pomogli 
odkryæ jej talenty. 

Kandydatów do stypendium 
Prezesa Rady Ministrów wytypowa-
no z 65 % szkó³. W pozosta³ych nie 
znaleŸli siê uczniowie, którzy spe³ni-
aliby kryteria jego otrzymania. Ma³-
gorzata, jak i inni nasi stypendyœci 
dowodz¹, ¿e szko³a wci¹¿ dba o 
wysoki poziom nauczania, a dobro 
ucznia jest wa¿ne zarówno dyrekcji 
jak i gronu pedagogicznemu. 

W Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Knyszynie stypendystami pre-
miera byli: Agnieszka Piasecka, 
Maciej Wysocki, Anna Puchalska, 
Urszula Ciborowska, Dominika 
£empicka, Marta Puchalska, Ewa 
Szostkiewicz, Marcin Zalewski         
i Ma³gorzata Skibicka.                      •

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI

Stypendystka
p r e m i e r a
Marta Skibicka z LO w Knyszynie

Fot.: K. Chowañski
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Akademia z okazji 91. rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci w Kalinówce

Œwiêto Niepodleg³oœci
STANIS£AW FIEDOROWICZ

11 listopada to bardzo wa¿na data w 
dziejach naszego kraju. Wolnoœæ — 
s³owo, które dla wielu z naszych 
przodków by³o marzeniem, obecnie 
jest nam dana za darmo.

Kiedy dzisiaj zapytamy 
m³odego cz³owieka czy jest patriot¹ 
to mamy wra¿enie, ¿e nie wie on o 
czym mówimy. Patriotyzm w dzisiej-
szych czasach kojarzy nam siê wy³¹-
cznie z odleg³ymi czasami, gdy wal-
czono z broni¹ w rêku. Nieprawda! 
Patriotyzm jest s³owem aktualnym 
tak¿e dzisiaj. To nic, ¿e mamy woln¹ 
Polskê. Ona te¿ potrzebuje patriotów! 
Kim wiêc jest dzisiejszy patriota? Pa-
triota to ktoœ, kto kocha swoj¹ 
ojczyznê i tê mi³oœæ potrafi okazy-
waæ. Ktoœ, kto zachowuje godnoœæ 
bycia Polakiem. Jest dumny z tego. 
Zachowuje szacunek do symboli na-
rodowych i religijnych, do jego trady-
cji i stara siê jej przestrzegaæ. Nieste-

ty, coraz czêœciej te tradycje zanikaj¹, 
zw³aszcza m³odzi ludzie uwa¿aj¹ je 
za œmieszne. Coraz czêœciej pojawia-
j¹ siê ¿arty z symboli narodowych. 
Nasz piêkny ojczysty jêzyk jest 
zastêpowany m³odzie¿owym slan-
giem, nawet doroœli go u¿ywaj¹. Po-
woli nap³ywa do nas fala z Zachodu. 
Pojawia siê coraz wiêcej obcojêzy-
cznych s³ów, zaczynamy przejmowaæ 
zachodni¹ kulturê, obyczaje.

Ale wcale tak byæ nie musi. 
Przekonuj¹ nas o tym uczniowie 
kalinowskiego gimnazjum. To oni 
w³aœnie — klasa II i I — przygoto-
wali akademiê poœwiêcon¹ 91. ro-
cznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. 
S³owo wprowadzenia wyg³osil 
Stanis³aw Czerep, piêkn¹ dekora-
cjê przygotowa³y: E. Pochodowicz, 
E. Zaworska i B. Fiedorowicz, a 
nad ca³oœci¹ czuwa³ Stanis³aw 
Fiedorowicz.                                    •
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Pasowanie na przedszkolaka
Najm³odsze dzieci Oddzia³u Przedszkolnego w Kalinówce 
Koœcielnej ubrane galowo doczeka³y siê swojego wielkiego dnia 
— uroczystego pasowania na przedszkolaka.

BARBARA FIEDOROWICZ

o wielu przygotowaniach po raz Ppierwszy zaprezentowa³y swoje 
umiejêtnoœci recytatorskie i wokalne 
przedstawiaj¹c czêœæ artystyczn¹ dla 
rodziców i starszych kolegów klas I  
III, po której z³o¿y³y uroczyste 
œlubowanie:

Ja przedszkolak dzielny
bêdê zawsze uœmiechniêty.
Bêdê s³ucha³ swojej pani
i zjada³ drugie œniadanie.
Bêdê dba³ o zwierzêta i chroni³ kwiaty,
Aby nasz œwiat by³ piêkny i bogaty.
Bêdê grzecznie siê bawi³ i pilnie uczy³
¯ebym mamy i taty nigdy nie zasmuci³.

Nastêpnie pani dyrektor 
pasowa³a ka¿de dziecko na przed-
szkolaka. Po wrêczeniu pami¹tko-
wych dyplomów i otrzymaniu 
upominków dzieci dumne ze swej 
przynale¿noœci do spo³ecznoœci 
przedszkolnej œwiêtowa³y wraz z 
rodzicami przy s³odkim poczêstunku. 

Rodzice, podobnie jak wy-
chowawczyni, byli wzruszeni patrz¹c 
na swoje pociechy, które mimo 
ogromnej tremy zaprezentowa³y siê 
wspaniale.   
                                                         •

Œlubowanie przedszkolaków w Kalinówce Koœcielnej

Fot.: S. Fiedorowicz
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Turniej Niepodleg³oœciowy

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI

15 listopada w ZSO w 
Knyszynie odby³ siê 
Turniej pi³ki siatkowej 
m³odziczek o Puchar 
Niepodleg³oœci. 

W turnieju wziê³o 
udzia³ osiem zespo³ów 
podzielonych na dwie 
grupy:
Grupa „A”  — UKS 
P o d l a s i a k  K n y s z y n ;  
MUKS Gim – Net Moñki; 
PG 15 Bia³ystok; MOSIR 2 
Bielsk Podlaski
Grupa „B” — UKS Oczko 
Bia³ystok;  MOSIR 1 
Bielsk Podlaski; AZS 
Bia³ystok; ULKS Orze³ 
Kleszczele

Trzeba by³o wiele 
wysi³ku ze strony organi-
zatorów, aby turniej jak zwykle by³ 
przeprowadzony wzorowo. Nasze 
zawodniczki  przy tak s i lnej  
konkurencji spisa³y siê dobrze. 
Widaæ by³o, ¿e wystêp przed w³asn¹ 
publicznoœci¹ dodaje im skrzyde³ 
podczas gry. 

Wyniki koñcowe turnieju:
I miejsce AZS Bia³ystok
II miejsce MUKS Gim – Net Moñki
III miejsce ULKS Orze³ Kleszczele
IV miejsce MOSIR 91 Bielsk 
Podlaski
V miejsce MOSIR 2 Bielsk Podlaski
VI miejsce UKS Podlasiak Knyszyn
VII miejsce PG 15 Bia³ystok
VIII miejsce UKS Oczko Bia³ystok

Knyszyñskie siatkarki
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Dru¿yna m³odziczek z Knyszyna

22. listopada w hali sportowej 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
w Knyszynie odby³ siê Turniej 
Eliminacyjny Mistrzostw Wojewó-
dztwa Podlaskiego w Pi³ce Siatko-
wej M³odziczek, w którym wystêpo-
wa³y cztery zespo³y: MOSiR Bielsk 
Podlaski, AZS Bia³ystok, UKS 
Olimpik SP 2, UKS Podlasiak.

Turniej by³ udan¹ imprez¹, a 
nasze zawodniczki spisuj¹ siê z 
meczu na mecz coraz lepiej, co widaæ 
po przebiegu gry i zadowolonej minie 
trenera, Józefa Szatkowskiego. 
Szkoda tylko, ¿e z coraz lepsz¹ gr¹ 
zawodniczek nie idzie w parze 
obecnoœæ kibiców, którzy mogliby 
wesprzeæ swoje zawodniczki 
oklaskami.

Klasyfikacja koñcowa turnieju
I miejsce AZS Bia³ystok
II miejsce MOSiR Bielsk Podlaski
III miejsce UKS Podlasiak
IV miejsce UKS Olimpik SP 2

•

Eliminacje do mistrzostw 
województwa

Trener Józef Szatkowski ju¿ zaciera 
rêce przed kolejnymi turniejami
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Rajd rowerowy
Miêdzyszkolnego Ko³a Turystyczno-Przyrodniczego

ANNA CHOWAÑSKA
MARTA BARTNIK
KRZYSZTOF CHOWAÑSKI

 Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-Wc¹cych w Knyszynie oraz 
Zespole Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej od paŸdziernika dzia³a 
Miêdzyszkolne Ko³o Przyrodniczo-
Turystyczne. Cz³onkami ko³a s¹ 
uczniowie szko³y podstawowej i 
gimnazjum z obu zespo³ów szkó³.

24 paŸdziernika uczniowie 
wraz z opiekunami: Ann¹ Cho-
wañsk¹, Mart¹ Bartnik i Krzysztofem 
Chowañskim uczestniczyli w rajdzie 
rowerowym do Zofiówki. Trasa 
wiod³a przez obrze¿a Puszy 
Knyszyñskiej. Baz¹ rajdu by³a dawna 
Szko³a Podstawowa w Zofiówce. 

Celem zajêæ by³a integracja 
uczestników, propagowanie spê-
dzania wolnego czasu na œwie¿ym 
powietrzu, rozwijanie zami³owania 
do turystyki i czynnego wypoczynku. 
Uczestnicy mogli wykorzystaæ 
zdobyt¹ w szkole wiedzê w praktyce 
pos³uguj¹c siê map¹, rozpoznaj¹c 
roœliny i zwierzêta oraz znaczenie 
szaty roœlinnej dla ¿ycia na Ziemi. 
Czas wolny wykorzystano na mecze 
pi³ki siatkowej i no¿nej oraz zabawê 
w podchody.

Na spotkaniu przy ognisku i 
pieczeniu kie³basek mia³a miejsce 
integracja dzieci z obu knyszyñskich 
placówek.

•

Uczestnicy rajdu rowerowego. (Zdjêcie równie¿ na ok³adce) 

Fot. A. Chowañska

SPORT
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a³o¿ony cel zosta³ wykonany w Z100 % — Podlasiak Knyszyn 
jest liderem rundy jesiennej w ro-
zgrywkach „A” klasy. Wygra³ on 
ostatni mecz u siebie 3:0 vo. z Turem 
II Bielsk Podlaski. 

Podsumowuj¹c rundê je-
sienn¹ nale¿y z tego miejsca serde-
cznie podziêkowaæ i pogratulowaæ 
tym, którzy w³o¿yli najwiêcej wysi³-
ku w osi¹gniêcie takiego wyniku, a 
mianowicie trenerowi Wies³awowi 
Romaniukowi i zawodnikom, którzy 
dali z siebie wszy-stko, aby osi¹gn¹æ 
zwyciêstwo. Nie mo¿na te¿ nie 
doceniæ wk³adu zarz¹du i w³adz 

gminy w sponsorowanie i pomoc w 
sprawnym organizowaniu rozgry-
wek. Wa¿n¹ rolê odegrali równie¿ 
przygotowuj¹cy boisko do gry na 
ka¿dy mecz i s³u¿by porz¹dkowe 
dbaj¹ce o sprawne przeprowadzenie 
rozgrywek i bezpieczeñstwo na 
stadionie.

Czas teraz zawodnikom na 
zas³u¿ony odpoczynek, którzy tê 
rundê przepracowali sumiennie. W 
rundzie wiosennej czekamy na 
podobny sukces.

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM, 
ZARZ¥D PODLASIAKA

“A” klasa zakoñczy³a rundê jesienn¹

Podlasiak Knyszyn liderem

Œwietni pi³karze knyszyñskiej dru¿yny
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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

Knyszyñskie pejza¿e

póŸnojesienny dzieñ
odchodzi w sinaw¹ dal
spieszno mu
a niedawno ch³odne oczy otworzy³

klucz dzikich gêsi
z bezwonn¹ cisz¹ sk³ócony
szybuje
po oceanie przestworzy

z³oty kr¹g
wy³ania twarz z dymnych zas³on
dorodny
jak bochen chleba

czerwienieje
nad horyzontem zachodu
i tonie
powoli
w szarym odmêcie nieba
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Bielska Jesieñ to presti¿owa — jedna z najwa¿niejszych w 
Polsce — impreza promuj¹ca wspó³czesne malarstwo. Na 
tegorocznym, 39. biennale w Bielsku-Bia³ej, Pawe³ Matyszewski 
zdoby³ trzeci¹ nagrodê.

Oryginalny,
zagadkowy,
nagrodzony
— Ten m³ody artysta przyci¹gn¹³ 
uwagê jurorów koronkowo wrêcz 
malowanym œwiatem dziwnych 
biologiczno-fantasmagorycznych 
form utrzymanych w charakterysty-
cznej dla niego sinofio³kowej gamie 
barwnej — pisa³a na temat twórczo-
œci Paw³a Matyszewskiego w katalo-
gu towarzysz¹cym wystawie pokon-
kursowych prac, jurorka, Jolanta 
Ciesielska. — Jego obrazy ustawione 
na przeciwleg³ym biegunie tego 
wszystkiego, czym karmi nas pop-
kultura, zag³êbiaj¹ siê niejako w j¹dro 
bytowania, którego odwieczn¹ zasa-
d¹ jest rozrodczoœæ, starzenie siê i ro-
zk³ad, a nie nieœmiertelne piêkno 
pow³ok, które pomimo swej atrakcyj-
noœci s¹ przecie¿ tylko nara¿onym na 
choroby i œmieræ cia³em — koñczy³a 
krytyk i historyk sztuki.

Prace Paw³a, choæ pokazuj¹ 
morfologiê roœlin i zwierz¹t, staraj¹ 
siê nawi¹zaæ do pytañ stawianych 
przez cz³owieka: dotycz¹cych jego 
samego, jak i œwiata w ogóle.

Do tegorocznej “Bielskiej 
Jesieni” zg³osi³o siê 398 artystów, 
którzy nades³ali ponad pó³tora tysi¹-

ca prac. Konkurs nie narzuca³ twór-
com tematyki ani techniki, jego zasa-
dy nie stawia³y ograniczeñ co do wie-
ku uczestników. Z jednej strony by³ to 
jego atut, z drugiej, rywalizacja by³a 
trudna, zw³aszcza zwa¿ywszy, i¿ ju-
rorzy nie szczêdzili krytyki debiutan-
tom. — Malarstwo to nie matematyka 
czy medycyna, ci którzy oceniaj¹ 
prace kieruj¹ siê w³asnymi gustami 
— mówi³ sam laureat. — Tym 
bardziej cieszy, ¿e w³aœnie mnie 
ocena jury by³a przychylna. 

W tym numerze “Goñca” 
wyj¹tkowa ok³adka — z konkurso-
wymi pracami Paw³a Matyszewskie-
go.

Pawe³ Matyszewski w tym roku 
obroni³ dyplom na poznañskiej 
ASP. By³ nagradzany na Przegl¹-
dzie Sztuki M³odych (Takasaki — 
Japonia, 2001); Ogólnopolskim 
Konkursie dla uczniów LSP 
“Mi³oœæ” (Warszawa 2002) oraz na 
Ogólnopolskim Biennale Miniatu-
ry Tkackiej (W³oc³awek 2003).

ES

SZTUKA
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ybuch³a wojna. Rok 1939, 
1 wrzeœnia to pamiêtny Wdzieñ, by³ to czwartek, a w 

niedzielê o godzinie mniej wiêcej 15. 
niemiecki samolot zbombardowa³ 
nasze miasto Knyszyn. P³on¹³ róg   
ul. Bia³ostockiej, p³on¹³ Rynek, s¹ 
zabici. Na ul. Tykockiej kolega ze 
szkolnej ³awki Anszczak, na ul. Bia-
³ostockiej nauczyciel od prac 
rêcznych Pyzowski. By³em od po¿a-
ru o 3 km, ale s³ysza³em warkot sa-
molotu. Niemiec zbombardowa³ 
miasto, a samolot lecia³ z po³udnia na 
pó³noc od Knyszyna w drogê powro-
tn¹. 

Wtedy na ³¹ce pod jeziorem 
pas³em stado krów, a ten Szwab, bo 
inaczej go nie nazwê, zacz¹³ strzelaæ 
seriami do krów, zrobi³ nawrót i po-
nownie odda³ kilka serii. Samolot tak 
nisko lecia³ nad ziemi¹, ¿e widzia³em 
w kabinie pilota jak œmia³ siê 
szyderczo. Upad³em w bruzdê. W 
miejscu, gdzie ros³a fasola na 
tyczkach, to tylko liœcie siê posypa³y 
od ostrza³u. Messerschmitt polecia³ 
do bazy w kierunku pó³nocnym. (...)

Jak ju¿ Niemcy zajêli Kny-
szyn, by³ traf, ¿e jechali drog¹ pod 
górê na której sta³ wiatrak (górê tê 
zowi¹ Brenerk¹ do dziœ, bo w³aœciciel 
stoj¹cego tam wiatraka, ¯yd, nazy-
wa³ siê Brener i od jego nazwiska 
pochodzi nazwa). Pod tê górê jecha³a 
bateria ciê¿kiej artylerii o zaprzêgu 
konnym w trzy pary koni. W pe-
wnym momencie jeden z koni pad³ — 
by³ zaprzêgniêty w szleje i udusi³ siê. 
¯o³nierze niemieccy nie wiedzieli jak 
post¹piæ w takim wypadku. Wystar-
czy³o silne targniêcie za grzywê i 
by³oby po wszystkim, koñ by³by 
zdrów. Jacyœ ¯ydzi widzieli to zda-
rzenie i wiedzieli co trzeba w takim 
wypadku zrobiæ, ale wrogowi pomo-
cy nie udzielili. (...)

Jak wybuch³a wojna, tak 
wszyscy ¯ydzi, i ci którzy mieli 
sklepy to poupychali u znajomych 
jakie tylko mieli towary a¿eby coœ 
przechowaæ. Co jaki ¯yd mia³ towar 
do Polaków znajomych oddawa³ na 
przechowanie aby coœ ocaliæ. (...)

Jeden, jedyny raz nadlecia³y 
nad Knyszyn, z kierunku Grajewa, 

STANIS£AW WYSOCKI  urodzi³ siê w 1928 r. w Wodzi³ówce. W czasie 
wojny by³ dzieckiem, ale jak sam o sobie pisa³: “by³em œwiadkiem jako 
taki, jak coœ siê dzia³o to i mnie wszystko ciekawi³o”. Ma interesuj¹ce, 
ale jednoczeœnie poruszaj¹ce i nieraz makabryczne, wspomnienia      
z okresu wojny i czasów stalinowskich. Po wielu latach spisa³ je, a teraz 
prezentujemy ich fragmenty. W tym numerze “Goñca”, te dotycz¹ce 
pocz¹tku wojny.

Wspomnienia 1939
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dwa samoloty
nad Knyszynem stoczyli ze sob¹ 
walkê. Jeden na drugim siedzia³ na 
ogonie pikuj¹c i strzelaj¹c do siebie 
seriami z broni maszynowej, do góry 
i na skrzyd³o. Spada³y w dó³ 
beznadziejnie i nagle, nad sam¹ 
ziemi¹, zryw do góry. Trwa³o to mo¿e 
20 minut — gra w kotka i myszkê — 
po czym z kierunku z którego 
nadlecieli w ten sam i odlecieli. Jakie 
by³y ich losy, który którego pokona³, 
tego nie wiadomo. By³o to ju¿ po 10 
wrzeœnia. 

17 wrzeœnia Sowieci doko-
nali napaœci na Polskê. Knyszyn nie 
zapomni ile tego ¿elastwa przewali³o 
siê od granicy poprzez Sokó³kê, 
Suchowolê, Jasionówkê przez 
Knyszyn na Tykocin. Tak wali³o 
wojsko, czo³gi i artyleria, ¿e a¿ szyby 
w oknach pêka³y.

: polski i niemiecki i tu Od stron wschodniej Kny-
szyna jest las potocznie przez 
mieszkañców zwany Gaj. Po wejœciu 
Sowietów do Knyszyna ten las 
wojsko zabezpieczy³o dooko³a 
drutem kolczastym. Sta³a tam 
jednostka artylerii, haubic i broni 
przeciwlotniczej. Sta³ tam sztab. W 
pasie ogrodzenia dzieñ i noc chodzi³a 
warta. Mieli tam magazyny, piekar-
niê polow¹ pod namiotem, by piec 
chleb dla wojska — by³o wszystko co 
dla wojska jest niezbêdne. Starszy-
zna, dowódcy, nawet ¿ony i rodziny z 

d z i e æ m i  m i e s z k a l i  w  
Knyszynie. W mieœcie ludzi 
powysiedlali i  pobrali 
kwatery. Ich dzieci chodzi³y 
do polskiej szko³y razem z 
naszymi dzieæmi. (...)
By³ rok 1941, ko-niec 
k w i e t n i a .  N a  u l i c y  
Grodzieñskiej, na chodniku, 
mniej wiêcej ko³o numeru 
19, spotkali siê dwaj so-
wieccy majorowie. Ogl¹dali 
znaki na ob³okach — 
samolot zwiadowczy pozo-
stawi³ smugê dymu. Sowieci 
jeszcze nie mieli takich 
samolotów, i tak jeden do 
drugiego mówi³: “wot 
pasmatry budiet wojna”. Ta 
wojna wisia³a w powietrzu, 
tylko siê przeci¹-gnê³a do 

czerwca.

W kolejnym “Goñcu” nastêpne 
fragmenty wspomnieñ, m.in. 
dotycz¹ce niemiecko-radzieckiego 
frontu w Knyszynie.

17 wrzeœnia 1939 r. — sowieccy czo³giœci rozdaj¹ 
mieszkañcom Knyszyna propagandowe egzem-
plarze komunistycznej “Prawdy”
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POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

Stefan Bielawski

ad kolejnymi, po Piotrze 
Chwalczewskim, starostami Nci¹¿y³o jakieœ fatum. Wszy-

scy umierali po krótkim okresie urzê-
dowania. Dopiero Stefan Bielawski 
przerwa³ tê z³¹ passê, choæ i to nie do 
koñca — po kilku latach starostowa-
nia zosta³ usuniêty si³¹ ze stanowi-
ska. 

Stefan Bielawski zosta³ 
starost¹ knyszyñskim w 1569 r. po 
œmierci Andrzeja Dybowskiego. 
Urz¹d pe³ni³ tylko przez piêæ lat, do 
1574 r. Wydaje siê, ¿e jest to zbyt 
krótki okres, by zapisaæ siê w historii. 
Jednak o Stefanie Bielawskim by³o 
g³oœno w ówczesnej Rzeczpospolitej. 
A to za spraw¹ oporu jaki stawi³ Jan-
owi Zamoyskiemu, najpotê¿niejsze-
mu mo¿now³adcy Rzeczpospolitej w 
latach 1570-1605, drugiej osobie po 
królach, wodzowi zwyciêskiej bitwy 
z wojskami cesarstwa austriackiego 
pod Byczyn¹ w 1588 r. 

Jak do tego dosz³o?

Stefan Bielawski herbu 
Jastrzêbiec (data  urodzenia niezna-
na) pochodzi³ z Bielaw po³o¿onych  
w powiecie gnieŸnieñskim. W 
m³odoœci by³ sekretarzem króle-
wskim, a nastêpnie d³ugie lata spêdzi³ 
na wojaczce. Cieszy³ siê zaufaniem 
króla Zygmunta Augusta, który 
oprócz starostwa knyszyñskiego, na 
krótko przed œmierci¹ odda³ mu stra¿ 
nad klejnotami w zamku tykociñ-
skim. 

W okresie starostowania 
Stefana Bielawskiego starostwo 
knyszyñskie powiêkszy³o siê o dobra 
goni¹dzko-rajgrodzkie. Dobra te w 
1571 r. przekaza³a królowi Zygmun-
towi Augustowi wojewodzina witeb-
ska Anna Radziwi³³ówna Kiszczyna. 
Zarz¹dza³a nimi po œmierci w niewoli 
moskiewskiej ich w³aœcicielki, a 
swojej siostry, Petroneli z Radziwi³-
³ów Dowojnowej. Powiêkszone o 
oko³o 8250 ha dóbr goni¹dzko-raj-
grodzkich, starostwo knyszyñskie 
sta³o siê najbogatszym w Rzeczpo-

Po Piotrze Chwalczewskim starostami knyszyñskimi byli: miêdzy 
1564 a 1565 r. Hieronim (Jarosz) Korycki — koniuszy JKM, miêdzy 
1565 a 1568 r. Stanis³aw W³oszek — podskarbi JKM oraz w latach 
1568-1569 Andrzej Dybowski.

Cz. III

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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spolitej. Stanowi³o prywatn¹ w³a-
snoœæ króla Zygmunta Augusta. Po 
jego bezpotomnej œmierci w 1572 r. 
dobra te powinna odziedziczyæ 
siostra króla — Anna Jagiellonka. 

Wielkoœæ i bogactwo staro-
stwa knyszyñskiego zwróci³y uwagê 
Jana Zamojskiego. 

W 1574 r. Henryk Walezy 
zosta³ wybrany (m.in. dziêki 
poparciu Jana Zamojskiego) w wyni-
ku pierwszej wolnej elekcji na króla 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Nie zwa¿aj¹c na prawa Anny Jagiel-
lonki, nada³ na sejmie koronacyjnym 
starostwo knyszyñskie Janowi 
Zamoyskiemu, który niew¹tpliwie o 
to zabiega³

Stefan Bielawski broni¹c 
praw prawowitej w³aœcicielki, a 
zapewne i w³asnego stanowiska, nie 
chcia³ przekazaæ starostwa Janowi 
Zamoyskiemu. Zniecierpliwiony 
Zamoyski najecha³ zbrojnie z 
oddzia³em licz¹cym 1000 ¿o³nierzy 
na Knyszyn i usun¹³ si³¹ Bielawskie-
go z funkcji starosty. Usuniêty 
starosta uda³ siê ze skarg¹ na dwór 
k ró lewny Anny  Jag ie l lonk i .  
Tymczasem pod jego nieobecnoœæ 
przyjaciele Jana Zamoyskiego 
wypêdzili ¿onê Bielawskiego wraz z 
dwójk¹ dzieci do folwarku starostwa 
w Zabielu. Skargi i zabiegi Stefana 
Bielawskiego na dworze królewny 
Anny nie dawa³y efektów. Wtedy 
postanowi³ zbrojnie odbiæ utracone 
dobra. W okolicy Tykocina zgro-
madzi³ wojsko i w sierpniu 1574 r. 
próbowa³ odbiæ Zabiele. Dosz³o do 
zbrojnej utarczki, w wyniku której 
zgin¹³ szlachcic, Piotr Kuciñski — 
zwolennik Jana Zamoyskiego. Ta 

œmieræ negatywnie zaci¹¿y³a na 
pozycji Stefana Bielawskiego i 
przechyli³a szalê w sporze o sta-
rostwo knyszyñskie na rzecz Jana 
Zamoyskiego, który ostatecznie 
przej¹³ dobra. Definitywnie Stefan 
Bielawski zrezygnowa³ z pretensji do 
starostwa dopiero w 1577 r., po 
otrzymaniu w ramach rekompensaty 
starostwa kruszwickiego. Po jakimœ 
czasie zrzek³ siê tego starostwa, w 
zamian za bogat¹ ekonomiê gro-
dzieñsk¹. W latach 1579-1581 bra³ 
udzia³ w zwyciêskich wojach 
moskiewskich, a w 1582 r. w wojnach 
o Inflanty. Za udzia³ w wyprawach 
moskiewskich otrzyma³ po³o¿one w 
Inflantach starostwo kokenhauskie. 
Zosta³ tak¿e podskarbim bras³a-
wskim. 

Stefan Bielawski mia³ 
dwóch synów: Jerzego i Prokopa, 
którzy nie zapisali siê niczym szcze-
gólnym na kartach historii. Zmar³ w 
1596 r. i zosta³ pochowany w Wilnie. 
Jego wileñski pogrzeb upamiêtnili 
wierszem krewniacy Marcin i Jerzy 
Kurzenieccy z Jasionówki, w tym 
okresie uczniowie Akademii Wileñ-
skiej.

Bratem Stefana Bielawskie-
go by³ Maciej, który, tak jak i on, 
doros³e ¿ycie spêdzi³ na wojaczkach. 
Bra³ udzia³ w wojnach moskie-
wskich, o Inflanty oraz w latach 
1583-1585 w wojnach na Wo³yniu.   •

Literatura:
Polski S³ownik Biograficzny, tom II, 
Kraków 1936;
Henryk Stasiewicz, Knyszyn i Ziemia 
Knyszyñska, Knyszyn 1997.
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ak¹ wartoœæ ma „wiara dziedzi-
czona” po rodzicach i jak to siê Jma do „dziedzictwa wiary”? Ilu 

ludzi potrafi prze¿yæ prawdziwe 
odnowienie w duchu tego, co nazy-
wamy wiar¹ katolick¹, a ilu oddaje j¹ 
do lamusa lub bierze udzia³ we mszy 
œwiêtej z poczucia obowi¹zku zro-
dzonego na bazie przyzwyczajenia? 
Czy chrzeœcijanin mo¿e sobie 
pozwoliæ na „przyzwyczajenie w 
wierze”? Jeœli tak, w jaki sposób za 
ka¿dym razem prze¿ywaæ duchowe 
katharsis podczas kolejnych mszy 
œwiêtych, których znaczna czêœæ w 
zasadzie pozostaje niezmienna?

Nie jestem zapewne jedyn¹ 
osob¹, która zetknê³a siê z opini¹ 
sprowadzania roli koœcio³a do insty-
tucji, „budynku” lub „ksiê¿y”. Po-
wszechna p³ycizna pojmowania sen-
su wiary lub brak jej zrozumienia s¹ 
czêsto widoczne w krêgach „pseudo-
inteligenckich”, w których termin 
„wiara” sprowadza siê do „moheru”. 

Na czym wiêc bazujemy i 
czy mo¿na ju¿ zacz¹æ mówiæ o 
kryzysie nie tylko gospodarczym, ale 
te¿ duchowym? M³odzi ludzie, 
pytani o pobudki, dla których bior¹ 
udzia³ w mszach œwiêtych, wymie-
niaj¹ doœæ czêsto „przyzwyczajenie” 
albo pewn¹ presjê rodzinn¹, bo 
trudno ju¿ dzisiaj mówiæ o presji 
spo³ecznej. Wiara dojrza³a czêsto 
rodzi siê du¿o póŸniej lub te¿... nie 
rodzi siê wcale. Bo po co? Cz³owiek 
radzi sobie sam ca³kiem nieŸle. Z 

racji, ¿e „prze¿ywa ¿ycie” wedle 
w³asnego uznania, dobrowolnie 
godzi siê ze œwiadomoœci¹, ¿e gdy 
umrze, nic siê ju¿ nie bêdzie dzia³o. 
„Ka¿dy odchodzi w to, w co wierzy” 
— stwierdzi³ szatan w Mistrzu i 
Ma³gorzacie, odsy³aj¹c ateistê w 
niebyt. Nie znaczy to, ¿e jeœli 
wierzymy w prawdziwoœæ bajek, po 
œmierci zagoœcimy w domku Papy 
Smerfa. Spojrzenie Wolanda (szata-
na) jest zdecydowanie sprzeczne z 
za³o¿eniami chrzeœcijañstwa, bo 
wedle Koœcio³a ka¿dy powinien 
szukaæ swojej drogi do Prawdy.  
£atwiej jednak uznaæ cz³owieka za 
pana samego siebie (a wiêc pana 
œwiata) i wybraæ niebyt, bo... co to 
jest w³aœciwie Byt? Przecie¿ jest 
niedotykalny, niewidzialny i nies³y-
szalny, a wiêc Go nie ma. Opieramy 
siê w stu procentach na poznaniu 
zmys³owym, które nie jest w pe³ni 
miarodajne. Ka¿dy przecie¿ trochê 
inaczej postrzega barwy, inaczej 
interpretuje sygna³y z zewn¹trz. 
Istniej¹ pewne gatunki wê¿y, np. 
pytony czy grzechotniki, które s¹ 
wra¿liwe na podczerwieñ i dziêki 
temu widz¹ promieniowanie cieplne, 
czego cz³owiek niestety nie potrafi.

Wielu decyduje siê zatem na 
po³owiczne kompromisy i chodzi do 
koœcio³a “na wszelki wypadek” albo 
bierze stronê Marksa i wk³ada opo-
wieœci o Bogu miêdzy bajki. Inni cho-
dz¹ w³aœciwie nie wiedz¹c dlaczego, 
nie maj¹c zielonego pojêcia co to jest 

Wierz¹cy ateiœciWierz¹cy ateiœci
DOMINIKA £EMPICKA
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credo, na co siê dzieli Biblia (Stary i 
Nowy Testament) etc. Jednak wszy-
stkie trzy grupy chêtnie korzystaj¹ z 
dobrodziejstw dziedzictwa wiary w 
postaci œlubu koœcielnego czy trady-
cji bo¿onarodzeniowych, ocieraj¹-
cych siê coraz czêœciej o komercyjn¹ 
radoœæ z filmów brytyjskich i amery-
kañskich, w których najdonio-
œlejszym momentem w trakcie œwi¹t 
jest przeszukiwanie czerwonej 
skarpety w poszukiwaniu prezentu. 

Byæ mo¿e warto spojrzeæ re-
alistycznie na swój stosunek do tego, 
co siê powszechnie zwie „sacrum” i 
zastanowiæ siê, czy nie jestem kimœ w 
rodzaju Jasia Fasoli, który podczas 
mszy w koœciele wyœpiewuje bezna-
miêtne „Alleluja!”.

Kolejna kwestia, która wy-
daje mi siê doœæ powszechna, a któr¹ 
przyjmujemy za zgodn¹ z wszelk¹ 
logik¹ to problem postawy „wierz¹cy, 
lecz niepraktykuj¹cy”. Ten absurd 
ca³kowicie podwa¿a wartoœæ sakra-
mentów, w szczególnoœci Komunii 
Œwiêtej, tzw. „sakramentu wiêksze-
go”, podczas którego kap³an wchodzi 
w zjednoczenie z Chrystusem („in 
Persona Christi”). Wielu zapomina, 
¿e nie ma zbawienia bez sakramen-
tów. Oczywiœcie, jeœli ktoœ uwa¿a 
Komuniê Œwiêt¹ tylko za niesolony 
p³atek chlebowy, postrzegaj¹c j¹ 
wy³¹cznie w kategoriach jedzenia, 
wówczas zgodzê siê, ¿e do koœcio³a 
chodziæ nie trzeba. Bo Boga mo¿na 
przecie¿ znaleŸæ wszêdzie, nawet w 
pilocie od telewizora. 

Œwiadomoœæ, ¿e w chrzeœcijañ-
stwie nie ma mo¿liwoœci oddzielenia 
„praktyki” od „wiary” gdzieœ siê osta-
tnimi czasy zagubi³a. I... nie powraca. 

Bo odejœcie od sakramentów jest ³a-
twiejsze ni¿ powrót do nich. Wymaga 
uprzedniego przygotowania ducho-
wego, co czêsto godzi w ambicje 
obra¿onego na Koœció³ „Ludu Bo¿e-
go”. Wybieramy wiarê bez Boga, na 
której opieramy utworzone przez nas 
samych kanony wartoœci. Kiedyœ s³y-
sza³am wypowiedŸ z³odzieja, który 
oznajmi³, ¿e okrada tylko „zwyk³ych 
ludzi”, ale „nigdy nie rusza staru-
szek”. Z³odziej z zasadami — prze-
stêpca, który utworzy³ w³asn¹, z³o-
dziejsk¹ moralnoœæ. Jednak moral-
noœæ w Koœciele jest jedna, co ozna-
cza, ¿e godz¹c siê na wiarê, godzimy 
siê na WSZYSTKIE jej zasady.

Tak wiêc mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w 
obrêbie spo³ecznoœci „wierz¹cych” 
ukszta³towa³y siê trzy nowe grupy 
ateistów: wierz¹cy, ale nie praktyku-
j¹cy; wierz¹cy „po³owicznie” (chrze-
œcijanie ze z³odziejsk¹ moralnoœci¹); 
wierz¹cy bez œwiadomoœci wiary 
(patrz: Jaœ Fasola). Wszyscy maj¹ 
skryt¹ nadziejê, ¿e jeœli coœ poza 
¿yciem ziemskim jednak istnieje, 
bêd¹ mieli w tym udzia³ lub te¿ 
przynajmniej wejd¹ w ¿ycie wieczne, 
ale na swoich zasadach. Piek³o to 
ci¹gle zbyt odleg³a wizja i kojarzy siê 
raczej z niegroŸnym diabe³kiem z 
wid³ami w rêkach. Wiêc w zasadzie 
nie ma siê czego obawiaæ a nawet 
jeœli jest, to przecie¿ „nie godzi siê 
wierzyæ ze strachu”, dlatego wielu 
dochodzi do wniosku, ¿e lepiej w 
ogóle sobie darowaæ. Brak wyraŸ-
nych przekonañ sprawia, ¿e stajemy 
siê „letni” w wierze, która nie uznaje 
s³owa „pomiêdzy”. Bo jeœli coœ jest 
„pomiêdzy”, wówczas nie ma tego 
wcale.                                               •



32

RELIGIA

a¿dego roku, gdy koñczy siê 
Okres Zwyk³y, wchodzimy Kw czas Adwentu, rozpo-

czynaj¹cy nowy Rok Koœcielny. Ju¿ 
w tym okresie powoli zaczynamy 
odczuwaæ klimat Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Chocia¿ coraz bardziej 
okres Adwentu zdominowany jest 
przez komercjê, pragn¹c¹ uczyniæ z 
cz³owieka czêsto bezmyœlny typ 
konsumpcyjny, chocia¿ tak du¿o w 
nas poœpiechu i chaosu, to jednak 
powinniœmy ten czas prze¿ywaæ w 
wiêkszej ciszy i refleksji. Mamy 
bowiem nasze wnêtrze przygotowaæ 
szczególnemu Goœciowi, samemu 
Bogu, który staj¹c siê Cz³owiekiem 
zapragn¹³ zamieszkaæ poœród nas i 
obdarzaæ szczêœciem. Bóg jest w 
stanie zamieszkaæ jedynie w sercu 
uporz¹dkowanym, wyciszonym, 
sercu, które odczuwa potrzebê Jego 
obecnoœci. Chocia¿ Bóg jest 
Wszechmocny, to jednak wobec 
ludzkiej wolnej woli wydaje siê byæ 
bezradnym, gdy¿ szanuje wolny 
wybór cz³owieka. Nie jest w stanie na 
si³ê uszczêœliwiæ kogoœ, kto na 
w³asne ¿yczenie pogr¹¿a siê w 
ba³aganie, wybiera chaos grzechu 
zamiast porz¹dku Prawa Bo¿ego i 
któremu jest dobrze w grzesznym 
stylu  ¿ycia .  Od zauwa¿enia  
koniecznoœci zmiany w naszym ¿yciu 
zaczyna siê prawdziwy Adwent.

 Czego powinna dotyczyæ 
praca nad naszym wnêtrzem w 
czasie Adwentu? Ta praca mo¿e 
dotyczyæ zmiany w relacjach z 
ludŸmi, których byæ mo¿e w naszej 
obojêtnoœci nie dostrzegamy na co 
dzieñ, chocia¿ ¿yj¹ obok nas. Oka¿ 
wiêcej czu³oœci i zainteresowania 
swojej ¿onie czy mê¿owi. Stwórz 
atmosferê ciep³a i ¿yczliwoœci w 
swojej rodzinie. Pamiêtaj o swoich 
Rodzicach, którzy byæ mo¿e czekaj¹ 
na Twoje zainteresowanie, telefon. 
Zmieñ swoje wartoœciowanie, w 
którym doczesnoœæ i sprawy materia-
lne mo¿e zbyt bardzo sta³y siê domi-
nuj¹ce w Twoim ¿yciu, a Boga ju¿ 
dawno zepchn¹³eœ na margines ¿ycia. 
Powinniœmy te¿ zwróciæ uwagê na 
nasze nastawienie do œwiata i ludzi. 
Mo¿e trzeba rozwi¹zaæ jakiœ pro-
blem, by móc znów rozmawiaæ np. z 
s¹siadem. 

Nowy Rok Koœcielny 
bêdziemy prze¿ywaæ pod has³em: 
„B¹dŸmy œwiadkami Mi³oœci”. Tej 
mi³oœci coraz bardziej brakuje w 
sercach wielu osób. Bez niej jednak, 
widzimy jakiemu zdziczeniu i niskim 
instynktom mo¿e poddawaæ siê serce. 
Trudno, by Bóg móg³ znaleŸæ 
mieszkanie w takim wnêtrzu. Czêsto 
nie zwracamy uwagi na g³êbsze 
prze¿ywanie Adwentu, a skupiamy 
siê jedynie na zewnêtrznych 

Refleksyjnoœæ 
Adwentu

Refleksyjnoœæ 
Adwentu

KS. JERZY CHWIEÆKO
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postanowieniach. S¹ one dobre, jeœli 
przez nie wzmacniamy si³ê woli i 
kszta³tujemy wnêtrze. Ale bêd¹ 
czymœ bezsensownym, jeœli siê 
skupimy tylko na nich. Bo có¿ z tego, 
¿e ktoœ postanowi, i¿ w Adwencie nie 
bêdzie np. pi³ kawy, jeœli nie dotknie 
ba³aganu swojego ¿ycia i nie 
wprowadzi zasadniczych zmian w 
swojej relacji z Bogiem i cz³owie-
kiem? 

Czêsto m³odzi ludzie sta-
wiaj¹ pytanie: czy pójœcie na 
zabawê w Adwencie jest grze-
chem? Myœlê, ¿e trzeba by tu odpo-
wiedzieæ pytaniem: na ile pójœcie na 
zabawê pomaga Ci w prze¿ywaniu 
Adwentu? Adwent nie jest Wielkim 
Postem, ale czasem radosnego 
oczekiwania na przyjœcie Chrystusa. 

Jeœli ktoœ prze¿ywa³by ten czas 
refleksyjnie i w rzeczywistej pracy 
nad  porz¹dkowaniem swego 
wnêtrza, a po drodze gdzieœ 
pojawi³aby siê prywatka z racji np. 
urodzin, to trudno tu mówiæ od razu o 
grzechu. Ale jeœli ktoœ hula³by ca³y 
Adwent, zalicza³ wszystkie sobotnie i 
niedzielne zabawy i ten czas w jego 
¿yciu niczym by siê nie ró¿ni³ siê od 
okresu zwyk³ego, to z pewnoœci¹ taki 
cz³owiek ponosi³by winê moraln¹.

Bóg daje nam kolejn¹ 
szansê, byœmy pozwolili Mu narodziæ 
siê w naszym sercu. Potrzebujemy 
tych chwil refleksji, by odnaleŸæ 
siebie w ca³ej pe³ni, us³yszeæ g³os 
Boga w swoim wnêtrzu i byæ œwiad-
kiem Mi³oœci, któr¹ Bóg przyniós³ 
œwiatu staj¹c siê Cz³owiekiem.         •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o niedawna poœród zabaw z Dma³ymi dzieæmi doœæ popularn¹ 
u rodziców, bardziej mo¿e wœród 
dziadków, by³a i taka: przebiera³o siê 
palcami po d³oni dzieciêcej ³askoc¹c i 
wypowiadaj¹c przy tym rymowany 
tekst. Wierszyki by³y rozmaite: o 
kominiarzu, bocianie, ziarenkach itp.

Zbieraj¹c materia³y do 
„Królewskiej stadniny Zygmunta 
Augusta” znalaz³em bardzo dawn¹, 
jeszcze z XVIII wieku rymowankê. 
Jedna z legend, nazwê Knyszyna 

wywodzi od smakowitych pierogów 
z cebul¹ nazywanych knyszami. 
Uzna³em, ¿e wierszyk mo¿na 
zamieœciæ wœród interesuj¹cych 
ciekawostek. Oto on:

Bieg³a mysz
Skrad³a knysz
Tu, tu siad³a (³askotano to miejsce 
na r¹czce malucha palcem)
Knysza zjad³a.

Mi³ej zabawy!                                 
  •

JERZY M. P£ACHECKI

KNYSZyñska ciekawostka
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adne, czu³e s³owo w tytule 
mo¿e budziæ mi³e skojarzenia. £Tymczasem jest to ksi¹¿ka 

przyt³aczaj¹ca. Jedna z najbardziej 
przygnêbiaj¹cych, jakie zdarzy³o mi 
siê przeczytaæ.

Müller, urodzona w rumuñ-
skim Banacie Niemka, opisuje œrodo-
wisko mniejszoœci niemieckiej w cza-
sach dyktatury Ceauºescu. Pisarka 
ukazuje wszystkie wynaturzenia i 
niegodziwoœci tego systemu.

Pierwszoosobowa narracja, 
zbie¿noœæ losów autorki i g³ównej 
bohaterki (której imiê nie pada w po-
wieœci ani razu), pozwalaj¹ dostrzec 
wyraŸny kontekst biograficzny.

Bohaterka jest studentk¹ 
germanistyki. Do uniwersyteckiego 
miasta przyjecha³a ze wsi. (Wiê-
kszoœæ studentów to mieszkañcy wsi i 
ma³ych miasteczek.) Z jeszcze bar-
dziej odleg³ej i biednej wsi pochodzi-
³a Lola. Nie poznamy jednak buduj¹-
cej historii o ambitnej, pracowitej 
dziewczynie, zdeterminowanej, aby 
odmieniæ swe ¿ycie. Lola sma¿y jajka 
na ¿elazku. Bez wiedzy i zgody 
wspó³lokatorek zak³ada ich ubrania. 

(Mokre i przepocone wciska do 
szafy.) W cudzej bluzce wybiega z 
akademika, wsiada do tramwaju i 
wypatruje powracaj¹cych z rzeŸni 
robotników, po czym idzie w ciem-
noœæ „nastroszonego parku” z kolej-
nym mê¿czyzn¹. Prezenty, które 
otrzymuje od przygodnych kochan-
ków, to ukradzione z rzeŸni podroby 
ubitych zwierz¹t: ozory, nerki, 
serca...

Lola chodzi do koœcio³a i na 
zebrania partyjne. „Bóg troszczy siê o 
ciebie na górze, a partia na dole” —  
zauwa¿a sarkastycznie jedna z kole-
¿anek. Nie uda siê Loli zrealizowaæ 
najwa¿niejszego zamierzenia. Nie 
zdobêdzie mê¿czyzny w bia³ej ko-
szuli i z czystymi paznokciami. („Ta-
ki na wsi bêdzie panem”.) Znajd¹ j¹ w 
szafie, z paskiem od sukienki, zaci-
œniêtym na szyi.

Œmieræ Loli zbli¿y do siebie 
czworo m³odych ludzi. Edgar, Kurt i 
Georg chc¹ z kimœ porozmawiaæ o 
okolicznoœciach tego wydarzenia. 
Dziewczyna i trzej ch³opcy lgn¹ do 
siebie, bo s¹ samotni, obcy, napiêtno-
wani. Ich ojcowie to esesmani, którzy 

Ksi¹¿ki Herty Müller, tegorocznej noblistki, od kilku ju¿ 
lat s¹ obecne na polskim rynku wydawniczym. Jedn¹ z 
pierwszych jest „Serc¹tko”.

TERESA DUBICKA

Osaczeni
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Z trójki przyjació³ bohaterki ocaleje 
tylko Edgar. Georg wyskoczy oknem, 
ju¿ na terenie Niemiec, w obozie dla 
uchodŸców. Kurt powiesi siê jeszcze 
w Rumunii, ale ju¿ z paszportem w 
kieszeni.

Bêd¹ ich op³akiwaæ oboje: 
dziewczyna i Edgar. Tylko przyjaŸñ 
pozostanie wartoœci¹ nieska¿on¹. Nie 
mi³oœæ, do której s¹ zdolni. Pewnie 
spróbuj¹ jakoœ ¿yæ. Bo ¿yæ jest 
piêknie — jak powiedzia³a w jednym 
z wywiadów Herta Müller — nawet, 
jeœli ¿ycie nie jest piêkne.                  

•

wrócili z wojny. Pamiêæ przesz³oœci i 
jeszcze trudniejsza dla nich tera-
Ÿniejszoœæ sprawiaj¹, ¿e albo 
uciekaj¹ w pijañstwo (jak ojciec 
bohaterki), albo staraj¹ siê przysto-
sowaæ i przetrwaæ. Fakt, ¿e ich doro-
s³e dzieci kontestuj¹ zastan¹ rzeczy-
wistoœæ, budzi ich rozdra¿nienie, 
irytacjê i strach: „[...] inni klaszcz¹ i 
zarabiaj¹ pieni¹dze”.

Zanim czwórka przyjació³ 
rozjedzie siê w ró¿ne strony kraju z 
nakazami pracy w kieszeni bêd¹ wie-
lokrotnie wzywani na przes³uchania i 
nêkani przez kapitana Pjele.

Stale bêd¹ im towarzyszy³y 
niepewnoœæ przysz³oœci, poczucie 
zagro¿enia, nocne koszmary i zimny 
strach. Trafnoœæ tego frazeologizmu 
uwidacznia wypowiedŸ Kurta: 
„Ka¿dego wieczoru, kiedy k³adê siê 
spaæ, mam wra¿enie, jakbym le¿a³ 
plecami na czyichœ zimnych rêkach”.

Müller ukazuje niedostatek, 
biedê, szarzyznê codziennego ¿ycia. 
Dziewczyny w akademikach marz¹ o 
cienkich, jak mgie³ka, poñczochach, 
a ka¿da z nich w walizce pod ³ó¿kiem 
upycha bawe³niane, grube, zwane 
„patentowanymi”.

Rumuñska prowincja to 
niemal bliŸniacze miasteczka: jakiœ 
zak³ad produkcyjny, rozpadaj¹cy siê 
budynek szko³y, przygarbione domy 
mieszkalne, rachityczne roœliny.

Mieszkañcy to ludzie odra-
¿aj¹cy, brudni, Ÿli. Wstrz¹œniêty Kurt 
zauwa¿a, ¿e robotnicy w rzeŸni, któ-
rych pracê nadzorowa³, pij¹ z fili¿a-
nek ciep³¹ krew ubitych zwierz¹t.

Wszyscy, ca³a czwórka, zo-
stan¹ zmuszeni do opuszczenia kraju. 

Herta Müller  “Serc¹tko”, 
Wo³owiec 2003, Wydawnictwo Czarne
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39. biennale malarstwa

Pawe³ Matyszewski, Zespó³ serotoninowy, 
2009, akryl, p³ótno, 86 x 84 cm

Pawe³ Matyszewski, Natura siê nie myli, 2008, akryl, 
p³ótno, 110 x 90 cm

Pawe³ Matyszewski, bez tytu³u 2, 2009, akryl, p³ótno, 
150 x 110 cm

Pawe³ Matyszewski, bez tytu³u 1, 2008, akryl,   
p³ótno, 35 x 27 cm

Pawe³ Matyszewski, Symbioza (nauki dla 
spo³eczeñstwa), 2009, akryl, p³ótno, 95x130


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36

