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Pamiêci ofiar spod Smoleñska

****

œpieszyli tam
gdzie krzy¿ wynios³y 
bolesne wyci¹ga ramiona
a s³oñce nad mêczeñsk¹ nekropoli¹
pochyla czo³o

mi³oœæ Ich wiod³a
do o³tarza krwawej ofiary

g³uchy dŸwiêk 
ogieñ
roztrzaska³ serce mglistego poranka
z dymu rozpaczy
poderwa³ siê ptak wystraszony

wielu Ich by³o
odeszli bezpowrotnym szlakiem

jedni i drudzy
u stóp Mi³osiernego Pana

nad Nimi anio³ pamiêci
echem ¿alu
patynê leœnej ciszy rozdziera

Katyñ — krwawi¹ca rana

3

POEZJA

REGINA ŒWITOÑ



4

AKTUALNOŒCI

INFORMACJE SAMORZ¥DOWE

MARZEC – KWIECIEÑ

• 12 kwietnia br. og³oszono przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 104771B od drogi krajowej Nr 65 do wsi Czechowizna”. Termin 
sk³adania ofert up³ywa 28 kwietnia br.
• Rozstrzygniêto I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 
po³o¿onych w Knyszynie:
- nie wy³oniono nabywcy na dzia³kê nr geodez. 2454 przy ul. Po³udniowej w 
Knyszynie. Brak uczestników przetargu,
- wy³oniono nabywcê dzia³ki nr geodez. 229 przy ul. Tykockiej. 
Wylicytowana kwota nabycia wynosi 8.078,27 z³.
- zakoñczono wynikiem negatywnym (brak uczestników przetargu) I przetarg 
ustny ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w Knyszynie 
oznaczonej nr geodez. 1926/1 (rejon ul. Goni¹dzkiej). 
• 8 kwietnia br. og³oszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci oznaczonej nr. geodez. 2454 przy ul. Po³udniowej oraz II 
przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr. 
geodezyjnym 1926/1 (rejon ul. Goni¹dzkiej). Termin przetargów zosta³ 
wyznaczony na 13 maja br.
• Rozstrzygniêto I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali 
u¿ytkowych w Knyszyñskim Oœrodku Kultury w Knyszynie. Lokal 

2wykorzystywany jako kawiarnia o powierzchni 127,82 m  wynajêty zosta³ za 
2kwotê 4,00 z³ za 1 m  powierzchni. Nie wy³oniono najemcy lokalu 

wykorzystywanego jako gabinet lekarski — z³o¿ono 2 oferty, ¿adna z nich nie 
odpowiada warunkom przetargu (przeznaczenie nie jest zbie¿ne z 
dotychczasowym).
• Podsypano i wyrównano drogi gminne w ramach wiosennego utrzymania 
dróg.
• Usuniêto ga³êzie na drodze od by³ej cegielni w kierunku goœciñca oraz na 
drodze przed³u¿enie ul. Bia³ostockiej.
• Naprawiono przepust na drodze kolonia Ogrodniki.
• Zakoñczono rekultywacjê dzikiego wysypiska w Nowinach Kasjerskich.
• Przeprowadzono przy wspó³pracy z ZGKiM w Knyszynie oraz firm¹ Astwa 
zbiórkê odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenu miasta Knyszyna.
• Wymieniono piasek w piaskownicach na terenie gminy Knyszyn, m.in. w 
Rynku, Knyszynie Zamku, na Targowicy, przy blokach komunalnych.
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•Uzupe³niono brakuj¹ce znaki drogowe na terenie gminy Knyszyn.
• Wydano decyzjê celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na 
przebudowie ulic: J. Pi³sudskiego, R. Dmowskiego, I Daszyñskiego,             
11 Listopada, W. Witosa, Polnej i W. Jagie³³y w Knyszynie
• W dniach 1-7 marca w Knyszyñskim Oœrodku Kultury w Knyszynie 
przeprowadzone zosta³y Warsztaty Pieœni Wielkopostnej z udzia³em 
etnomuzykologów ze Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna i grupy œpiewaków 
wiejskich z gminy Knyszyn.
• 6 marca w Koœciele Parafialnym w Knyszynie odby³ siê powiatowy przegl¹d 
pieœni Wielkopostnej z udzia³em grup œpiewaczych powiatu monieckiego.
• 10 marca podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy gmin¹ Knyszyn a 
Grodzieñskim Obwodem Metodycznego Centrum Twórczoœci. Zawarte 
porozumienie pozwoli na pisanie projektów transgranicznych.
• W dniach 23-28 marca w Knyszyñskim Oœrodku Kultury w Knyszynie 
odby³y siê Warsztaty Pieœni Konopielkowych. Wziê³o w nich udzia³ 22 
licealistów oraz 10 uczestników z Polski. Efektem warsztatów by³o kolêdo-
wanie we wsiach Guzy, Kruszyn i Rzêdziany w Niedzielê Wielkanocn¹.
• 10 kwietnia przyby³a do Knyszyna 32-osobowa grupa z Wileñszczyzny na 
IX Miêdzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolêdowania z „Konopielk¹”, 
jednak ze wzglêdu na ¯a³obê Narodow¹ spotkania siê nie odby³y. Zespo³y z 
Wileñszczyzny, Knyszyna i Moniek wziê³y udzia³ we Mszy Œwiêtej 
ofiarowanej za ofiary katastrofy pod Smoleñskiem.

Uczniowie I klasy 
zdobywaj¹ nagrody
23 marca odby³a siê XI Edycja Kon-
kursu Recytatorskiego „Przygoda z 
poezj¹” organizowanego przez 
Zespó³ Szkó³ w Korycinie. Wziêli w 
nim udzia³ uczniowie kl. I-III Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie. Dyplom 
laureata zdoby³a uczennica kl. I 
naszej szko³y — Izabela Borys.

W eliminacjach powiatowych 
konkursu plastycznego „Wiatr, 

wypadek, ogieñ, woda — stra¿ak 
zawsze rêkê poda” uczennica kl. I 
Szko³y Podstawowej w Knyszynie 
Izabela Sokolewicz zajê³a III miejsce 
i otrzyma³a nagrodê.

Uczennicom gratulujê i ¿yczê 
dalszych sukcesów.

Wychowawczyni

JADWIGA SAK
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TA ŒMIERÆ UPOMNIA£A SIÊ O KATYÑ

Musimy staraæ siê rozumieæ w sposób 
nieprzeciêtny,
sens rzeczy dla nas ludzi niepojêtych,
wszystko bowiem musi o czymœ œwiadczyæ,
ma swój sens i musi coœ znaczyæ!

Ziemia katyñska ju¿ raz przed laty,
by³a œwiadkiem niewiarygodnej tragedii Polaków.
Siedemdziesi¹t lat póŸniej w czasach pokoju,
Wydarzy³ siê kolejny dramat bez wojennego boju.

Ból i szok mieszaj¹ siê z niedowierzaniem,
i wielu z nas zadaje sobie to pytanie:
Dlaczego? Chrzeœcijañstwo odpowiedzi udzieliæ 
nie mo¿e!
I ciœnie siê na usta pytanie: Dlaczego, Bo¿e?

Ta tragedia wydarzy³a siê w oktawie Œwiêta 
Wielkanocnego,
w przeddzieñ Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego.
„Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³ mój 
Panie”?
Ale zaraz potem jest Poranek Zmartwychwstania!

Czujemy siê znów bardziej zakorzenieni — ka¿dy 
przyzna —
w naszym dziedzictwie, które okreœlamy, 
Ojczyzna.
I zadajemy sobie pytanie dziejowej niemocy,
dlaczego my Polacy mamy takie trudne losy!

Aby oddaæ ho³d zamordowanej polskiej elicie,
ta delegacja lecia³a do Katynia i straci³a ¿ycie!
Zginêli z prezydentem ludzie najbardziej zacni,
doœwiadczeni, liderzy pañstwowi, zas³u¿eni 
Polacy!

Osobisty ból miesza siê z poczuciem grozy,
co teraz bêdzie z naszym pañstwem, lêk siê sro¿y!
£zy same cisn¹ siê kroplami do oczu,
wszyscy s¹ poruszeni, samolotowy dramat nas 
zaskoczy³!

Zatrzês³a siê Polska, zadr¿a³ ca³y œwiat,
i otworzy³ oczy na zbrodniê katyñsk¹ sprzed lat,
i jeszcze raz otworzy³y siê groby katyñskie,
¿eby wykrzyczeæ prawdê o ludobójstwie!
I wnet Prezydent wielkiego kraju tak powie:

„To oczywiste, ¿e przed laty polscy oficerowie,
zostali w Katyniu bestialsko rozstrzelani,
bo taki rozkaz wyda³ komunizm i Józef Stalin!

Ludziom zabrak³o s³ów - rozpacz szczera -
lej¹ siê ³zy, piersi ból rozdziera.
ObudŸ siê Polsko! Otrz¹œnij siê z koszmarnego 
snu,
spojrzyj na swoje korzenie i zacznij od nowa 
znów!

Tomasz Piotr Krawczuk
Knyszyn 15.04.2010
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12 kwietnia w ZSO w Knyszynie 
odby³ siê uroczysty apel poœwiê-
cony 70. rocznicy Zbrodni Katyñ-
skiej i tragicznej œmierci najwy¿-
szych dostojników pañstwowych.

Spotkanie rozpocz¹³ dyrektor 
szko³y, nastêpnie uczennice: Ale-
ksandra Bielawiec i Dominika O³-
dziejewska przybli¿y³y wszystkim 
historiê polsko-rosyjskiej Golgoty. 
W Katyniu spoczywa ponad 4 tysi¹ce 
polskich oficerów, elita przedwojen-
nego spo³eczeñstwa. Na obchody tej 
rocznicy lecia³ samolot rz¹dowy z 96 

osobami na pok³adzie. Rozbi³ siê 10 
kwietnia, podchodz¹c do l¹dowania 
w Smoleñsku. Wszyscy zginêli. Jego 
pasa¿erami byli: para prezydencka, 
pos³owie, senatorowie, genera³owie 
wojska, dostojnicy koœcielni i inne 
wa¿ne osobistoœci. 

M³odzie¿ i grono pedagogi-
czne minut¹ ciszy uczcili ich pamiêæ. 
Spo³ecznoœæ naszej szko³y ³¹czy siê 
w bólu z ca³ym narodem, op³akuj¹-
cym tragiczn¹ œmieræ ofiar katastrofy 
lotniczej. 10 kwietnia 2010 r. na 
d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.

Zbrodnia Katyñska. Katastrofa w Smoleñsku
Apel: 

ALEKSANDRA BIELAWIEC



A co uwa¿acie za najwiêksz¹ zaletê 
zajêæ, które wybra³yœcie ?
Wiola: Dla mnie najwa¿niejsza jest 
mo¿liwoœæ poszerzenia wiedzy, któr¹ 
zdobywam na lekcjach o dodatkowe 
wiadomoœci. Dziêki temu moja 
wiedza nie jest taka „sucha” i poznajê 
jej praktyczne zastosowanie.
Wraz z innymi uczestnikami ko³a 
turystyczno-przyrodniczego w 
marcu pojechaliœcie na wycieczkê 
„Szlakiem tatarskim”. Czy byliœcie 
ju¿ wczeœniej w Kruszynianach i 
Bohonikach?
Gilbert: Nikt z naszej grupy tam nie 
by³ i prawdê mówi¹c nigdy nie s³y-
sza³em o tych miejscach. By³em bar-
dzo zdziwiony, gdy nauczycielka po-
wiedzia³a, ¿e zobaczymy meczet i 
cmentarz muzu³mañski. Myœla³em, 
¿e takie obiekty mo¿na zobaczyæ tyl-
ko za granic¹, a okaza³o siê, ¿e s¹ ca³-
kiem blisko. Opowiedzia³em o tym w 
domu i te¿ wszyscy siê zdziwili.
A co chcielibyœcie zmieniæ na 
zajêciach, czego wam brakuje?
Marta: Chcia³abym, ¿eby by³o 
wiêcej osób z mojej klasy, bo na razie 
jesteœmy tylko ja z Wiol¹. By³oby 
fajnie, gdyby chodzili te¿ inni.
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Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 „Otwieramy drzwi…— wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ Gminy Knyszyn” realizowany w ramach Dzia³ania 9.1 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Na jakie zajêcia uczêszczacie?
Marta: Chodzê na ko³o turystyczno-
przyrodnicze, matematyczne i 
zajêcia korekcyjno-kompensacyjne.
Wiola: Ja na ko³o turystyczno-
przyrodnicze i matematyczne. Obie 
jesteœmy uczennicami I klasy 
gimnazjum i spotykamy siê równie¿ 
na zajêciach socjoterapeutycznych 
razem z reszt¹ klasy.
A które ko³a s¹ waszym zdaniem 
najciekawsze?
Obie: Turystyczno-przyrodnicze.
Co takiego jest w tych zajêciach, ¿e 
praktycznie jednym tchem je 
razem wymieni³yœcie?
Marta: Przyrod¹ interesujê siê od 
zawsze, lubiê wyjazdy, lubiê 
poznawaæ nowe miejsca i odpowiada 
mi sposób prowadzenia tych zajêæ 
przez nauczyciela. Fajne s¹ prace 
plastyczne,  które robimy na 
zajêciach. Na „normalnych” lekcjach 
nie robimy takich rzeczy, bo pewnie 
nie ma czasu i nauki jest bardzo du¿o. 
Tu nie siedzimy z nosem w ksi¹¿ce, 
tylko sami coœ tworzymy. Poza tym 
mo¿emy rozmawiaæ, nie tylko Pani 
coœ opowiada, my tak¿e dzielimy siê 
swoj¹ wiedz¹.

„Wiedza nie jest sucha”
Wywiad z uczniami Zespo³u Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej 
bior¹cymi udzia³ w zajêciach z projektu „Otwieramy drzwi...” 
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Zapisa³ybyœcie siê na takie zajêcia 
w przysz³ym roku szkolnym ?
Marta:  Bezwarunkowo. I chcia³a-
bym, ¿eby by³o wiêcej wycieczek, 
niekoniecznie gdzieœ daleko, ale do 
takich ciekawych miejsc jak ostatnio. 
Nauczycielka powiedzia³a nam, ¿e 
czeka nas jeszcze jedna wycieczka i 
biwak — nie mogê siê ju¿ doczekaæ.
Wiola: Ja te¿ bym siê zapisa³a, tylko 
¿eby starczy³o miejsc, bo teraz na 
pewno zg³osi³oby siê o wiele wiêcej 
osób.
Wiêc trzymajcie kciuki, ¿eby nam 
siê uda³o. Dziêkujê za rozmowê.

•
Z uczestnikami projektu w szkole w 
Kalinówce Koœcielnej rozmowê prze-
prowadzi³a

URSZULA PU£AWSKA
koordynator projektu.

„M³ody chemik” — ko³o prowadzo-
ne pod opiek¹ Joanny Ostrowskiej, to 
propozycja dla ambitnych uczniów, 
którzy chc¹ atrakcyjnie i po¿ytecznie 
spêdziæ czas. Na zajêciach tych 
dowiesz siê: jaki zwi¹zek tworzy tlen 
i wodór? i czy w przyrodzie istnieje 
„suchy lód”? Jeœli nale¿ysz do osób 
ciekawskich, to obrazowo poznasz, 
jak powstaje efekt cieplarniany i 
uzmys³owisz sobie, ¿e ty te¿ masz 
wp³yw na nasz¹ planetê. Uczestni-
ctwo w kole przegoni senne mary 
ka¿dego m³odego chemika, jakimi s¹: 
pisanie równañ reakcji, czy rozwi¹-
zywanie zadañ rachunkowych. Pod 
doœwiadczonym okiem opiekunki 
bêdziesz modelowo przeprowadzaæ 
ka¿d¹ reakcjê i niestraszne Ci bêd¹ 
„dysocjacje ani ekstrakcje”.

Ko³o chemiczne pomo¿e obaliæ 
mit, i¿ chemia, to „nauka tajemni-
cza” i rozbudzi w Tobie chêæ wynale-
zienia „kamienia filozoficznego”.

M³odzie¿ bior¹ca aktywny 
udzia³ w zajêciach posiada du¿¹ wie-
dzê teoretyczn¹, poniewa¿ „obalaæ 
senne mary” mo¿na tylko poprzez 
piorunuj¹ce reakcje, których nie 
brakuje podczas wspólnych spotkañ. 
Samodzielnie przygotowywane 
przez uczniów propozycje doœwia-
dczeñ i ich przeprowadzenie, s¹ 
potwierdzeniem ogromnego zaanga-
¿owania oraz du¿ych umiejêtnoœci, 
jakie pozyskali uczniowie na zajê-
ciach chemii, ich odpowiedzialnoœci 
za siebie i innych. 

Jestem bardzo zadowolona ze 
wspólnej pracy z m³odzie¿¹.

•

M³ody chemik 

ALEKSANDRA BIELAWIEC,
JOANNA OSTROWSKA
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materia³y „National Geographic” 
umo¿liwiaj¹ wziêcie udzia³u w 
niezwyk³ej podró¿y do ró¿nych 
zak¹tków œwiata. Miejsca, które 
zas³u¿y³y na miano najbardziej 
interesuj¹cych, to: Barbados, Malta, 
Indie, Jamajka, Nigeria, Afryka 
Po³udniowa, Singapur, Hong Kong, 
Gibraltar czy Hawaje. M³odzie¿ ma 
okazjê dostrzec niezwyk³e piêkno i 
atrakcje turystyczne tych miejsc, jak 
równie¿ œlady obecnoœci brytyjskiej 
widoczne we wszystkich dziedzinach 
¿ycia anglojêzycznych krajów.         •

KRYSTYNA JANKOWSKA

W ZSO w Knyszynie realizowane s¹ 
zajêcia aerobik-dance, w których 
uczestnicz¹ uczniowie klas IV-VI SP.

Celem tych zajêæ jest rozwój 
koordynacji i sprawnoœci ruchowej 
poprzez taniec, rozwijanie ekspresji 
ruchowej, nauka techniki wykony-
wania uk³adu tanecznego. Na zajê-
ciach panuje mi³a atmosfera, wszy-
scy s¹ dla siebie ¿yczliwi. Uczniowie 
próbuj¹ samodzielnie tworzyæ nowe 
figury taneczne, ucz¹ siê nowocze-
snych kroków, przy czym doskonale 
siê bawi¹. A wszystko to w rytm 
nowoczesnej muzyki. 

W trakcie zajêæ wykorzysty-
wany jest sprzêt sportowy: karimaty, 
stepy, hula-hop, skakanki. Aerobik-
dance to fantastyczne spêdzanie 
wolnego czasu.

BERNADETTA PRZYBYSZEWSKA

Zajêcia wyrównawcze z jêzyka 
angielskiego dla uczniów Gimna-
zjum w Knyszynie prowadzone s¹ w 
dwóch grupach i odbywaj¹ siê raz w 
tygodniu. Ich celem jest: kszta³to-
wanie umiejêtnoœci jêzykowych przy 
wykorzystaniu atrakcyjnych metod i 
materia³ów, poznanie krajów anglo-
jêzycznych (wykorzystanie „Natio-
nal Geographic” w celu poznania fa-
scynuj¹cych miejsc, wydarzeñ i lu-
dzi) oraz doskonalenie umiejêtnoœci 
s³uchania i czytania ze zrozumie-
niem, ciekawa prezentacja gramatyki 
i æwiczenia konwersacyjne. 

Ogromnym zainteresowa-
niem ciesz¹ siê zajêcia poœwiêcone 
kulturze krajów, gdzie angielski jest 
jêzykiem urzêdowym b¹dŸ powsze-
chnie u¿ywanym. Specjalnie dobrane 
i dostosowane do poziomu jêzyko-
wego korzystaj¹cych z nich uczniów, 

Z jêzykiem angielskim 

przez œwiat 

Aerobik-dance 
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30 marca w Zespole Szkó³ w Kali-
nówce Koœcielnej odby³a siê premie-
ra sztuki pt. „Jêdrek Je¿yk”. Od kilku 
miesiêcy ko³o teatralne dzia³aj¹ce w 
ramach projektu „Otwieramy drzwi” 
przygotowywa³o tê inscenizacjê. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili nas: inspektor ds. oœwiaty Urzêdu 
Gminy w Knyszynie Urszula Pu³a-
wska (koordynator projektu), dyre-
ktor ZS w Kalinówce Koœcielnej 
Marta Bartnik, rodzice, nauczyciele i 
pracownicy szko³y oraz uczniowie 
m³odszych i starszych klas.

To by³ wielki dzieñ dla na-
szych ma³ych aktorów, których nie 
opuszcza³a trema przed spektaklem. 
Kiedy siê jednak wreszcie zaczê³o, 

potoczy³o siê ju¿ tak, jak zaplano-
wano. Piêkne stroje i elementy 
dekoracji wykona³y dzieci na zajê-
ciach, czêœæ pomogli przygotowaæ im 
rodzice. Do wspó³pracy w tworzeniu 
scenografii zaproszono El¿bietê 
Pochodowicz , zaœ oprawê muzyczn¹ 
wykona³ Stanis³aw Fiedorowicz.

Kiedy przebrzmia³y brawa, 
odby³o siê spotkanie cz³onków ko³a 
teatralnego, rodziców i zaproszonych 
goœci. Wszyscy dzielili siê wra¿enia-
mi. Praca nad spektaklem okaza³a siê 
wspania³¹ przygod¹ i myœlê, ¿e warto 
j¹ kontynuowaæ.                               •

JANINA HUJDA

Cz³onkowie ko³a Ma³y Europejczyk 
dzia³aj¹cego w ramach projektu 
„Otwieramy drzwi…” uczestniczyli 
w lekcji europejskiej przeprowadzo-
nej przez £ukasza Pogorzelskiego, 
pracownika Regionalnego Centrum 
Informacji Europejskiej. Odby³a siê 
ona 16 kwietnia w ramach konkursu 
„Informacja Europejska w Regio-
nach 2010” wspó³finansowanego 
przez Ministerstwo Spraw Zagrani-
cznych Urz¹d Komitetu Integracji 
Europejskiej. 

M³odzi Europejczycy nabyli 
now¹ wiedzê i utrwalili wczeœniej 
zdobyt¹. Na koniec wszyscy otrzy-
mali upominki z logo UE.                 •

MARIA KAKAREKO

„Jêdrek Je¿yk” 

Lekcja europejska 
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d stycznia bie¿¹cego roku w Obib l io tece  pub l i czne j  w  
Knyszynie, odbywaj¹ siê cykliczne 
spotkania z dzieæmi w wieku 3-4 lat, 
które nie uczêszczaj¹ na codzieñ do 
przedszkola. 

Podczas zajêæ dzieci poprzez 
zabawê, taniec, œpiew i dzia³ania 
plastyczne, poznaj¹ literaturê 
dzieciêc¹. Od pocz¹tku roku odby³o 
siê 13 tematycznych spotkañ, w któ-
rych zawsze bierze udzia³ 9 dzieci 
oraz ich opiekunowie. W czasie spo-
tkañ, dzieci obserwowa³y zmiany za-
chodz¹ce w przyrodzie, poznawa³y 
zwyczaje œwi¹teczne, malowa³y 
swoje portrety a przy tym wspaniale 
siê bawi³y. 

Zajêcia bêd¹ trwa³y do koñca 
maja, a od wrzeœnia zaproponujemy 
kolejny nabór.                                   •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

W bibliotece

onika Budna i Aleksandra MJankowska zwyciê¿y³y w 
konkursie na recenzjê ksi¹¿ki 
Krystyny Siesickiej lub Anny 

Onichimowskiej zor-
ganizowanym przez 
M i e j s k o - G m i n n ¹  
Bibliotekê Publiczn¹ 
w Knyszynie.

•
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Podlasiak powróci³ na tron „A” klasy

Spotkanie Podlasiak Knyszyn — Skra Czarna Bia³ostocka zakoñczy³o siê zwyciê-
stwem naszej dru¿yny

rzed w³asn¹ publicznoœci¹,      P3 kwietnia, na pozycjê lidera 
powróci³ Podlasiak Knyszyn (po 
pierwszym przegranym meczu z 
dru¿yn¹ ze Œniadowa). Nasi 
pi³karze pokonali w drugiej 
wiosennej kolejce „A” klasy Skrê 
Czarna Bia³ostocka 4:2. 

Zdecydowanym faworytem 
ca³ego meczu by³ Podlasiak. Do 
przerwy nie strzelono jednak ¿adnej 

bramki. Losy spotkania rozstrzy-
gnê³y siê dopiero w samej koñcówce 
— decyduj¹ce trafienie gospodarze 
zaliczyli na piêæ minut przed koñcem 
meczu.

Przed rozpoczêciem meczu, 
minut¹ ciszy zawodnicy, dzia³acze i 
kibice po¿egnali zmar³ego by³ego 
zawodnika i dobrego kolegê Janka 
Olesiewicza, którego pogrzeb odby³ 
siê 31 marca. 

 •

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI
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10 kwietnia, od wczesnych godzin 
rannych pracownicy Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury zaanga¿owani byli 
w ostatnie przygotowania do 
przyjêcia goœci z Litwy (goœcie z 
Bia³orusi mieli dotrzeæ w niedzielê, 
11 kwietnia) oraz ostanie retusze 
przed IX Miêdzynarodowymi 
Spotkaniami z „Konopielk¹”. 

Oko³o godziny 9 rano 
otrzymujê telefon z informacj¹ o 
wielkiej tragedii narodowej, wielki 
¿al, niedowierzanie i pytanie co 
robiæ? Konsultujê siê z panem 
burmistrzem — wiadomo ¯a³oba 
Narodowa — a wiêc co z przyjêciem 
goœci? Problem rozwi¹za³ siê sam. 
Oko³o godziny 10 otrzymujê telefon 
od Dyrektora Wydzia³u Kultury 
Rejonu Wileñskiego (s¹ ju¿ w 
drodze) z kondolencjami i pytaniem, 
czy chcemy, aby oni przyjechali, by 

wspólnie prze¿ywaæ tak trudne 
chwile jak piêæ lat temu po œmierci 
Jana Paw³a II. Bardzo ucieszy³a nas ta 
propozycja od przyjació³ z Wileñ-
szczyzny — oczywiœcie serdecznie 
zapraszamy. Miejsce dekoracji kono-
pielkowych na tarasie KOK zajmuj¹ 
bia³o-czerwone flagi przepasane 
kirem. 

Witamy naszych przyjació³ 
z Wileñszczyzny (grupa 36-osobowa, 
dwa zespo³y: M³odzie¿owy Zespó³ z 
Mickun i etnograficzny Zespó³ Cicha 
Nowinka z Ciechanowiszek). £zy, 
pytania dlaczego, wyciszenie, wielka 
lekcja patriotyzmu. Wspólna obiado-
kolacja z burmistrzem Knyszyna, 
proboszczem tutejszej parafii, 
rozmowy w atmosferze skupienia z 
ci¹gle nasuwaj¹cymi siê pytaniami 
„dlaczego?”

Weekend 10 i 11 kwietnia mia³ w Knyszynie wygl¹daæ zupe³-
nie inaczej... Planowane IX Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z „Konopielk¹” — tak jak piêæ lat 
temu, po œmierci Jana Paw³a II — nie odby³o siê. Zamiast 
weso³ych œpiewów i zabaw otoczy³ nas smutek i zaduma po 
tragicznych wydarzeniach pod Smoleñskiem.

 Relacja:

Smutna „Konopielka”
JADWIGA KONOPKO

KULTURA



15

KULTURA

Pie rwsze  
kondolencje dla 
wszystkich Pola-
k ó w  o d  p a n i  
kierownik zespo³u 
Matulina Pieœnia z 
B ia ³o rus i ,  o r az  
rzecznika prasowe-
g o  A m b a s a d y  
Ukrainy w RP.

Te l e f o n y  
od kierowników 
zespo³ów zg³oszo-
nych na Spotkania z 
pytaniami, co robi-
my. OdpowiedŸ by-
³a jedna: jeœli macie 
chêæ, aby wspólnie 
prze¿yæ te trudne 
nam wszystkim chwile, zapraszamy 
na uroczyst¹ mszê œwiêt¹ ofiarowa-
n¹ w intencji ofiar katastrofy, a 
nastêpnie na wspóln¹ modlitwê i 
obiad. Zdecydowa³y siê przybyæ trzy 
zespo³y: Pogodna Jesieñ, Wrzosy i 
Ko³owrotki. 

Msza œwiêta w koœciele w 
Knyszynie w intencji ofiar katastrofy 
w Smoleñsku, nastêpnie obiad w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury z 
udzia³em ksiê¿y tutejszej parafii, 
burmistrza Knyszyna, dyrektora 
WOAK, profesora Jerzego Œró-
d k o w s k i e g o ,  Z y g m u n t a  

Ciesielskiego, 
Józefa Zyœka.

Wspólna 
modlitwa, s³o-
wa refleksji. 
P o ¿ e g n a n i e  
wszystkich go-
œci z podziê-
kowaniem, ¿e 
w tak trudnych 
chwilach byli 
razem z nami.

•
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1809) jednego z najbardziej znanych 
postaci XVIII-wiecznej Rzeczypo-
spolitej. Urodzi³a mu córkê, która 
zmar³a w wieku niemowlêcym.

Przysz³y marsza³ek Sejmu Czterole-
tniego, urodzi³ siê 24 sierpnia 1736 r. 
w Koñskich na KielecczyŸnie, jako 
drugi syn Jana i Izabeli z Hymieckich. 
Jego ojciec Jan Ma³achowski (1698-
1762) by³ wybitn¹ osobowoœci¹, 
twórc¹ potêgi materialnej rodu Ma³a-
chowskich. Piastowa³ liczne urzêdy, a 
od 1746 r. by³ kanclerzem wielkim 
koronnym. Wykorzystuj¹c stanowi-
sko oraz osobiste wp³ywy na dworze 
królewskim szybko pomna¿a³ w³asn¹ 
fortunê. Zagarn¹³ liczne starostwa, 
dzier¿awy, wójtostwa. Pisa³ siê pa-
nem na Koñskich, Bia³aczowie, Miê-
dzyrzeczu Ostrogskim, Baranowie, 
tenetariuszem na Czunowie, w³aœci-
cielem wójtostwa w Rodetyczach, 
Czerlanach, starost¹ opoczyñskim, 
ostro³êckim, grodeckim, kamienio-
brodzkim i buczniowskim. W latach 
1753-1754 wraz z Czartoryskimi i 

Konstancja Czapska (1750-1791) z 
siostr¹ Urszul¹ (1748-1782) by³y je-
dynymi z dwanaœciorga dzieci Toma-
sza i Marii Czapskich, które do¿y³y 
wieku doros³ego. Córki Tomasza 
odziedziczy³y gen przekazuj¹cy 
jak¹œ chorobê, najpewniej gruŸlicê. 
¯y³y krótko. Urszula zmar³a bezpoto-
mnie, natomiast Konstancja do¿y³a 
czterdziestu lat.

O miejscu urodzenia i wykszta³-
ceniu Konstancji nic nie wiadomo. 
Wysz³a za m¹¿ za starostê, ksiêcia 
rzeczyckiego, Dominika Radziwi³³a 
(1754-1798) pochodz¹cego z berdy-
czowskiej, ma³o znanej, zubo¿a³ej 
linii Radziwi³³ów. Jedyn¹ chyba zale-
t¹ wybranka by³ tytu³ ksi¹¿êcy. W ich 
ma³¿eñstwie urodzi³a siê córka Maria 
Urszula (1777-1822). Ma³¿eñstwo 
Konstancji i Dominika by³o s³abo 
dobrane i wkrótce rozpad³o siê. W 
marcu 1784 r. Konstancja uzyska³a 
rozwód z Dominikiem oraz dyspensê 
i wkrótce ponownie wysz³a za m¹¿ za 
swojego szwagra Stanis³awa Ma³a-
chowskiego herbu Na³êcz (1726-

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH cz. VIII

Czwarte pokolenie u¿ytkowników starostwa knyszyñskiego

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Konstancja Czapska

Stanis³aw Ma³achowski
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Lubomirskimi dokona³ podzia³u 
ordynacji ostrogskiej, zagarniaj¹c 
po³owê miasta Ostroga, Miêdzyrzecz 
i 36 wsie na Wo³yniu. 

W ma³¿eñstwie Jana i Izabeli 
urodzi³o siê dwadzieœcioro troje dzie-
ci, z których wieku doros³ego do¿y³o 
jedenaœcioro. Umieraj¹c w 1762 r. 
pozostawi³ dzieciom fortunê przyno-
sz¹c¹ ponad pó³ miliona z³p dochodu. 

Stanis³aw Ma³achowski ode-
bra³ wykszta³cenie domowe. Jego gu-
wernerem by³ Wawrzyniec Mitzler 
de Kolof, muzykolog, lekarz, ksiê-
garz, wyk³adowca uniwersytetu w 
Lipsku. Mitzler nale¿a³ do najwybi-
tniejszych przedstawicieli oœwiece-
niowego racjonalizmu. Wykszta³ce-
nie zapewnia³o Ma³achowskiemu 
bieg³¹ znajomoœæ prawa oraz czte-
rech jêzyków: ³aciny, francuskiego, 
niemieckiego i w³oskiego. 

S³u¿bê publiczn¹ rozpocz¹³ 
Ma³achowski jako rotmistrz chor¹-
gwi pancernej. Rangê tê otrzyma³ po 
ojcu, który siêgaj¹c po coraz wy¿sze 
dostojeñstwa i zaszczyty, pozbywa³ 
siê mniejszych na rzecz synów. W 
1755 r., w wieku 19 lat otrzyma³ sta-
rostwo sandeckie, w sk³ad którego 
wchodzi³y miasta Nowy S¹cz i Pi-
wniczno oraz 16 wsi. W 1758 r. zosta³ 
po raz pierwszy pos³em na sejm. 
Pos³owa³ póŸniej wielokrotnie a¿ do 
1778 r. Po œmierci króla Augusta II 
Sasa, popar³ kandydaturê Stanis³awa 
Augusta Poniatowskiego na tron Pol-
ski. Choæ w niektórych sprawach ró¿-
ni³ siê w pogl¹dach od króla, to póŸ-
niej œciœle z nim wspó³pracowa³. Kró-
lowi te¿ zawdziêcza³ dalsze awanse.

Stanis³aw Ma³achowski o¿eni³ 
siê w 1771 r., gdy mia³ ju¿ 35 lat. Jego 

wybrank¹ zosta³a Urszula Czapska, 
córka Tomasza. O o¿enku Ma³acho-
wskiego z Urszul¹ zadecydowa³ nie-
w¹tpliwie posag panny m³odej wyno-
sz¹cy 100.000 z³p w gotówce oraz 
klejnoty i srebra o wartoœci 55.955 z³p 
20 gr. Prócz tego, po œmierci Czap-
skiego, Urszuli przypada³a znaczna 
czêœæ maj¹tku. Po 11 latach zgodne-
go, ale bezdzietnego po¿ycia ma³¿eñ-
skiego Urszula zmar³a 5 XII 1782 r., 
dwa lata póŸniej zmar³ Tomasz Czap-
ski. Jedyn¹ dziedziczk¹ fortuny 
Czapskiego zosta³a Konstancja. Ma-
j¹tek ten by³ jednak mocno zad³u¿o-
ny, a stan interesów Czapskiego mo-
cno zagmatwany. Konstancji ¿yj¹cej 
w nieudanym ma³¿eñstwie z Domini-
kiem Radziwi³³em trudno by³oby 
sprostaæ problemom zwi¹zanym z 
przejêciem i zarz¹dzeniem tak¹ for-
tun¹. Dlatego po rozwodzie chêtnie 
skorzysta³a z oœwiadczyn owdowia-
³ego dwa lata wczeœniej szwagra i w 
1784 r. wysz³a za niego za m¹¿. Drugi 
ma³¿onek okaza³ siê przyk³adnym 

Stanis³aw Ma³achowski
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to urz¹d sprawowa³ do 1792 r. Na mo-
cy uchwa³y sejmu z 1766 r. do obo-
wi¹zków referendarza nale¿a³o roz-
s¹dzanie sporów wynik³ych miêdzy 
ch³opami z dóbr królewskich, a staro-
stami i dzier¿awcami ekonomii o 
powinnoœci pañszczyŸniane, grunty, 
so³ectwa, dziesiêciny. Wszelkie spo-
ry Ma³achowski stara³ siê rozs¹dzaæ 
sprawiedliwie i przyznaj¹c czêsto ra-
cjê poddanym ch³opom. Sumienne i 
obiektywne pe³nienie funkcji mar-
sza³ka Trybuna³u Koronnego i refe-
rendarza wielkiego koronnego spo-
wodowa³o, i¿ cieszy³ siê znacznym 
autorytetem i du¿ym szacunkiem. 
Maj¹c opiniê bezstronnego arbitra 
by³ czêsto proszony do rozstrzygania 
sporów maj¹tkowych miêdzy magna-
tami na drodze polubownej. 

W 1782 r. sprawuj¹c godnoœæ 
referendarza otrzyma³ Ma³achowski 
w dzieñ imienin króla Stanis³awa 
najwy¿sze odznaczenie polskie  
Order Or³a Bia³ego. 

Pe³nione funkcje przygotowa³y 
go dobrze do najwa¿niejszej funkcji 
w jego ¿yciu — w 1788 r. zosta³ 
marsza³kiem Sejmu Czteroletniego 
zwanego Wielkim. 

Osiemnastowieczny okres rz¹-
dów Sasów w Polsce to czas gwa³to-
wnego upadku pañstwa. Rzeczpospo-
lita by³a bezsilna, panowa³a anarchia. 
Przez Polskê maszerowa³y bezkarnie 
obce wojska, którym niewielka armia 
nie by³a w stanie siê przeciwstawiæ. 
Jednak¿e w spo³eczeñstwie, szcze-
gólnie od wyboru na króla Stanis³awa 
Augusta Poniatowskiego narasta³o 
pragnienie dokonania zmian, które 
wyprowadzi³yby Rzeczpospolit¹ z 
kryzysu. 

mê¿em i wzorowym ojczymem. 
Uporz¹dkowa³ spadek po Tomaszu, 
w czêœci sprzedaj¹c go, w czêœci 
wydzier¿awiaj¹c. Drugie ma³¿eñ-
stwo nie trwa³o jednak d³ugo, bo 
Konstancja zmar³a w 1791 r. Odt¹d 
Ma³achowski pozosta³ wdowcem 
troskliwie dbaj¹cym o wychowanie i 
interesy pasierbicy Marii Urszuli. 

Kariera Stanis³awa Ma³acho-
wskiego rozwija³a siê pomyœlnie. W 
1774 r. zosta³ wybrany na urz¹d mar-
sza³ka Trybuna³u Koronnego — s¹du 
najwy¿szej instancji dla Korony. Od 
jego wyroków przys³ugiwa³o jedynie 
odwo³anie do s¹du sejmowego. Jego 
autorytet jednak w czasach saskich 
mocno podupad³ — wyrok korzystny 
uzyskiwa³ nie ten kto mia³ racjê, lecz 
ten kto przekupi³ deputantów (sê-
dziów) lub te¿ mia³ wiêcej swoich 
stronników w Trybunale. Stanis³aw 
Ma³achowski okaza³ siê dobrym mar-
sza³kiem. Jak pisze K. KoŸmian „on 
to nie bez trudów — si³¹ swojego 
charakteru przepisa³ trybuna³owi po-
rz¹dek zasiadania, regularnoœæ posie-
dzeñ, dostojnoœæ reprezentacji, on 
rozpasane za Augusta III palestrê i 
mecenasów trybunalskich uj¹³ w ka-
rby, poprzez ordynacjê i podci¹gniê-
cie pod zwierzchnoœæ trybuna³u”. 
Trybuna³ koronny pod przewodni-
ctwem Ma³achowskiego odzyska³ 
dobr¹ opiniê, sam zaœ Ma³achowski 
otrzyma³ zaszczytny przydomek 
„Arystydesa polskiego”. Przez dwie 
kadencje: w latach 1776-1778 i 1778-
1780 Ma³achowski by³ wybierany na 
konsyliarza departamentu sprawie-
dliwoœci Rady Nieustaj¹cej. 

W 1780 r. zosta³ wybrany refe-
rendarzem wielkim koronnym, który 
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Sejm Czteroletni, obraduj¹cy w 
latach 1788-1792 by³ sejmem skon-
federowanym, w którym nie obowi¹-
zywa³o niszczycielskie liberum veto. 
Wiêkszoœæ pos³ów na czele ze Stani-
s³awem Ma³achowskim nale¿a³a do 
stronnictwa reformatorów, dziêki 
czemu by³o mo¿liwe uchwalenie 
ustaw uzdrawiaj¹cych pañstwo. Do 
czo³owych postaci nadaj¹cych ton 
obradom Sejmu Czteroletniego nale-
¿eli Stanis³aw Ma³achowski, Ignacy 
Potocki, Hugo Ko³³¹taj. Sejm, pod 
przewodnictwem Ma³achowskiego, 
uchwali³ szereg ustaw reformuj¹cych 
pañstwo m.in.:
- ustawê o stutysiêcznej armii (nie 
uchwali³ jednak podatków umo¿li-
wiaj¹cych finansowanie takiej armii)
- ustawê znosz¹c¹ Radê Nieustaj¹c¹
- ustawê o ustroju miast dopuszczaj¹-
c¹ miasta do ¿ycia publicznego i 
umo¿liwiaj¹c¹ ich rozwój. 
Najwa¿niejszym dokonaniem sejmu 
by³o jednak uchwalenie w 1791 r. 
Konstytucji 3 Maja. By³a to pierwsza 
w Europie, a druga na œwiecie po 

amerykañskiej, tak nowoczesna usta-
wa. Wprowadzenie w ¿ycie Konsty-
tucji 3 Maja oraz innych ustaw 
uchwalonych przez sejm umo¿liwi-
³oby wyci¹gniecie pañstwa z dotych-
czasowej anarchii. Jednak próba 
uzdrowienia nie spodoba³a siê Rosji. 
Grupa niezadowolonych z konstytu-
cji magnatów na czele z Ksawerym 
Branickim, Szczêsnym Potockim i 
Sewerynem Rzewuskim zawi¹za³a 
konfederacjê targowick¹ maj¹c¹ na 
celu obalenie konstytucji i wezwa³a 
na pomoc Rosjê. W maju 1792 r. 
ponad 100-tysiêczna armia rosyjska 
wkroczy³a w granice Rzeczpospoli-
tej. Niewielka armia polska nie by³a 
w stanie skutecznie broniæ pañstwa. 
S³aby duchem król Stanis³aw August 
Poniatowski skapitulowa³ i przyst¹pi³ 
do konfederacji targowickiej. Nast¹-
pi³ drugi rozbiór Polski, a dzie³o sej-
mu czteroletniego zosta³o unice-
stwione. Stanis³aw Ma³achowski w 
obawie przed represjami we wrzeœniu 
1792 r. uda³ siê na emigracjê. Konsty-
tucja 3 Maja, by³a jego ulubionym 

Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja”
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Stanis³awa Aleksandra Ma³acho-
wskiego. Kiedy to siê nie uda³o, upa-
trzy³ jako kandydata na mê¿a Win-
centego Krasiñskiego — wnuka swej 
siostry Katarzyny Czackiej. Kandy-
dat na mê¿a by³ m³odszy o piêæ lat od 
wybranki. Mimo ró¿nicy wieku oraz 
braku urody panny m³odej, Wincenty 
nie opiera³ siê planom matrymonial-
nym — wszelkie niedostatki niwelo-
wa³ posag wybranki. 9 IX 1803 r. 
spisano intercyzê œlubn¹. Ma³acho-
wski zapisa³ pasierbicy starostwo 
knyszyñskie przynosz¹ce rocznie 
55.200 z³p dochodu oraz dobra Me³-
no z przyleg³oœciami daj¹ce 20.000 
z³p dochodu. Prócz tego przepisa³ na 
jej nazwisko 159.000 z³p w gotówce 
znajduj¹ce siê w skarbcu i oddzielnie 
sumê 22.429 talarów, które nale¿a³y 
siê Ma³achowskiemu ze skarbu w 
Bia³ymstoku. Ponadto otrzyma³a w 
spadku po matce po³owê pa³acu w 
Warszawie. Okaza³y œlub Wincen-
tego i Marii odby³ siê 13 wrzeœnia 
1803 r. w Warszawie. 

Mimo i¿ mia³ ju¿ 72 lata i by³ 
schorowany, Ma³achowski ponownie 
wróci³ do czynnej polityki w 1807 r. 
W tym to roku Napoleon Bonaparte 
pokona³ Prusy i wyzwoli³ czêœæ ziem 
polskich bêd¹cych pod okupacj¹ 
prusk¹. Na ich terenie ustanowi³ 14 I 
1807 r. rz¹d pod nazw¹ Komisji Rz¹-
dz¹cej, licz¹cy siedmiu cz³onków. 
Stanis³aw Ma³achowski jako ¿ywa 
legenda i polityk ciesz¹cy siê olbrzy-
mim autorytetem na proœbê Napole-
ona i innych wp³ywowych polityków 
zosta³ Prezesem Komisji Rz¹dz¹cej. 
18 czerwca 1807 r. Napoleon  poko-
na³ pod Frydlendem armiê rosyjsk¹. 
W Tyl¿y 7 lipca zosta³ podpisany 

dzieckiem, którego broni³ do koñca. 
Jej elementy próbowa³ wprowadzaæ 
w ¿ycie, gdy odzyska³ znaczenie 
polityczne. 

Na emigracji we W³oszech i Au-
strii przebywa³ do 1796 r. Nie wzi¹³ 
udzia³u w powstaniu koœciuszko-
wskim, nie wierz¹c zapewne w jego 
powodzenie, a tak¿e obawiaj¹c siê 
jego radykalizmu. Do kraju wróci³ 
dopiero po trzecim rozbiorze, w maju 
1796 r. Bra³ tu udzia³ w ruchach kon-
spiracyjnych maj¹cych na celu odzy-
skanie niepodleg³oœci. Za to zosta³ je-
sieni¹ 1798 r. aresztowany w Warsza-
wie przez w³adze pruskie i wydany 
Austriakom, którzy prowadzili 
œledztwo. Zosta³ skazany na wysokie 
kary pieniê¿ne i w lutym 1799 r. 
zwolniony z wiêzienia. 

Po œmierci ¿ony Konstancji w 
1791 r., zgodnie z jej ostatnia wol¹, 
opiekê nad 14-letni¹ pasierbic¹ Mari¹ 
Urszul¹ Radziwi³³ówn¹ obj¹³ Stani-
s³aw Ma³achowski. Dziewczynka 
mieszka³a razem z ojczymem w pa³a-
cu Czapskich na Krakowskim Prze-
dmieœciu. Przez s³u¿bê by³a tytu³o-
wana Jaœnie Wielmo¿n¹ Ksiê¿niczk¹, 
poniewa¿ tylko tytu³ ksi¹¿êcy odzie-
dziczy³a po ojcu Dominiku, który po 
rozwodzie z Konstancj¹ o¿eni³ siê 
powtórnie i przesta³ zupe³nie intere-
sowa³ siê córk¹. Marsza³ek nie maj¹c 
innych dzieci ca³¹ sw¹ mi³oœæ rodzi-
cielsk¹ przela³ na pasierbicê, staraj¹c 
siê jej daæ nale¿yte wychowanie i wy-
kszta³cenie. Ma³achowski d³ugo 
zwleka³ z wydaniem pasierbicy za 
m¹¿. W grê wchodzi³ bowiem jej du-
¿y posag, który marsza³ek próbowa³ 
zachowaæ w rodzinie. Dlatego te¿ 
chcia³ wydaæ j¹ za swojego synowca 
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miêdzy Francj¹ a Rosj¹ traktat koñ-
cz¹cy wojnê francusko-rosyjsk¹. Tra-
ktat ten przekazywa³ bêd¹cy doty-
chczas pod okupacj¹ prusk¹ obwód 
bia³ostocki Rosji. Ponadto powo³a³ 
do ¿ycia Ksiêstwo Warszawskie, któ-
re zosta³o utworzone z ziem zabra-
nych Rzeczpospolitej przez Prusy 
podczas drugiego i trzeciego rozbio-
ru. Ksiêstwo liczy³o 100.000 km oraz 
2,6 mln mieszkañców. W³adc¹ 
Ksiêstwa Warszawskiego zosta³ król 
Saski Fryderyk August, który 5 
paŸdziernika 1807 r. powo³a³ rz¹d 

Ksiêstwa i postawi³ na jego czele Sta-
nis³awa Ma³achowskiego. Jednak po-
stêpuj¹ca choroba oraz niezgoda na 
sposób traktowania Polski przez Na-
poleona spowodowa³y, i¿ 16 XII 
1807 r. zrezygnowa³ z tego stanowi-
ska. Po rezygnacji otrzyma³ od króla 
Fryderyka Augusta nominacjê na pre-
zesa senatu oraz tytu³ pierwszego 
wojewody Ksiêstwa Warszawskiego.

Stanis³aw Ma³achowski by³ 
cz³owiekiem zamo¿nym. Podstawê 
jego maj¹tku stanowi³y dobra dzie-
dziczne: Bia³aczów w powiecie opo-
czyñskim, Moszczenica w powiecie 

piotrkowskim oraz Dobra w powie-
cie limanowskim. Ponadto u¿ytko-
wa³ starostwo sandeckie i knyszyñ-
skie. Starostwo sandeckie w obawie 
przed konfiskat¹ rozprzeda³ w 1785 r. 
G³ównym oœrodkiem dóbr by³ Bia³a-
czów. By³o to stare miasto, mocno ju¿ 
jednak podupad³e. Ma³achowski w 
lipcu 1787 r. przywróci³ mu prawa 
miejskie. Nada³ szereg przywilejów, 
wspiera³ rozwój handlu i przemys³u, 
dziêki czemu miasto na nowo roz-
kwit³o. W Bia³aczowie wybudowa³ 
okaza³y pa³ac (ilustracja poni¿ej). 

Ma³achowski z racji dzia³alnoœci 
publicznej wiêkszoœæ czasu spêdza³ 
w Warszawie. Jego g³ówn¹ siedzib¹ 
by³ otrzymany w spadku po 
Czapskim pa³ac, który zosta³ w latach 
1786-1890 znacznie rozbudowany, 
co uczyni³o go jedn¹ z piêkniejszych 
rezydencji magnackich w Warszawie. 
Oprócz gospodarki rolnej, du¿e 
dochody przynosi³a mu dzia³alnoœæ 
przemys³owa. W okolicach Bia³aczo-
wa znajdowa³y siê bogate z³o¿a p³y-
tko zalegaj¹cych rud darniowych. 
Ma³achowski we wsi Ruda wybudo-
wa³ wielki piec i dwie fruszerki. W 
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knyszyñskiego. Henryk Stasiewicz 
pisze, i¿ Ma³achowski lubi³ mieszkaæ 
w knyszyñskim dworze. Mo¿e i lubi³, 
ale na pewno rzadko w nim przeby-
wa³, poniewa¿ w okresie starostowa-
nia prowadzi³ bardzo aktywn¹ 
dzia³alnoœæ, a od wrzeœnia 1792 r. 
przebywa³ na emigracji. Ponadto 
zarz¹dza³ w³asnymi niema³ymi do-
brami. Przez starostowanie w Kny-
szynie Stanis³aw Ma³achowski omal 
nie zosta³ skompromitowany polity-
cznie. Izabela Branicka, jeszcze w 
ramach rozliczeñ z okresu Tomasza 
Czapskiego za¿¹da³a w 1788 r. za-
p³aty od Ma³achowskiego olbrzymiej 
kwoty 2,5 mln z³p. Kiedy ten nie zgo-
dzi³ siê na to, skierowa³a sprawê do 
trybuna³u w Lublinie. Tam, jeden z jej 
zauszników Piotr Potocki, wpisa³ 
sprawê przeciwko Ma³achowskiemu 
do rejestru incarceratorum przezna-
czonego dla kryminalistów. Dopiero 
po interwencjach ambasadora rosyj-
skiego Stackelberga u króla, do które-
go Ma³achowski zwróci³ siê o pomoc, 
przepisano sprawê do rejestru takto-
wego, przeznaczonego do tego typu 
spraw. 

Stanis³aw Ma³achowski mia³ 
trzech braci oraz siedem sióstr. Wszy-
scy bracia odgrywali mniej lub bar-
dziej wybitn¹ rolê w ¿yciu publi-
cznym. Najwy¿sz¹ pozycjê uzyska³ 
Jacek, zwany Hiacyntem, Ma³a-
chowski (1737-1821). 

Ju¿ w 1756 r. zosta³ pos³em 
sandomierskim na niedosz³y sejm. 
Na sejmie koronacyjnym w 1764 r. 
otrzyma³ laskê marsza³kowsk¹. W 
tym te¿ roku zosta³ referendarzem 
koronnym. W 1780 r. zosta³ podkan-
clerzem, a w 1784 r. kanclerzem 

zak³adzie tym produkowano wyroby 
metalowe, takie jak: dr¹gi, osie, pióra 
resorów, sworznie, blachê, gwoŸdzie. 
Eksploatowano równie¿ wystêpuj¹ce 
w okolicach Bia³aczowa grube 
pok³ady ¿ó³tego piaskowca.

W dawnej Rzeczpospolitej 
sprawowanie wysokiej funkcji by³o 
okazj¹ do uzyskania wielkiego 
maj¹tku. Tak postêpowa³ Jan Zamoy-
ski, jak i ojciec Stanis³awa. Nic nie 
wiadomo natomiast, aby Stanis³aw 
Ma³achowski wzbogaci³ siê w 
wyniku sprawowania wysokich sta-
nowisk. Przez to stanowi³ rzadki wy-
j¹tek w ówczesnym œwiecie. Ma³a-
chowski nie tylko nie uzyskiwa³ ko-
rzyœci, ale dok³ada³ do swojej dzia³al-
noœci publicznej. Wobec mizerii skar-
bu pañstwa nie pobiera³ pensji w 
okresie sprawowania funkcji mar-
sza³ka Sejmu Czteroletniego. Z 
w³asnych pieniêdzy utrzymywa³ 
kancelariê, która by³a niezbêdna dla 
prawid³owego sprawowania owej 
funkcji. Po uchwaleniu przez Sejm 
ustawy o powo³aniu stutysiêcznej 
armii, Ma³achowski ufundowa³ 
wojsku 12 armat oraz po¿yczy³ 
skarbowi w dwóch ratach du¿¹ kwotê 
pieniêdzy 576 tys. z³p.

Stanis³aw Ma³achowski od cza-
su o¿enku z Konstancj¹ Czapsk¹ w 
1784 r. zosta³ starost¹ knyszyñskim. 
By³ ostatni¹ osob¹ na tym urzêdzie — 
stanowiska starostów zosta³y zli-
kwidowane po trzecim rozbiorze w 
1795 r. przez zaborców pruskich, zaœ 
starostwo knyszyñskie zosta³o przez 
Prusaków skonfiskowane. Odzyska³ 
je dopiero Wincenty Krasiñski w 
1804 r. Nieznane s¹ wiêksze dokona-
nia Ma³achowskiego jako starosty 
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wielkim koronnym. Funkcjê tê spra-
wowa³ do 1793 r., kiedy w proteœcie 
przeciwko uchwa³om Sejmu Cztero-
letniego zrezygnowa³ ze stanowiska. 
Nale¿a³ do zaufanych osób rosyjskie-
go ambasadora Ottona Magnusa 
Stackelberga i pobiera³ od dworu ro-
syjskiego pensjê w wysokoœci 2000 
dukatów rocznie. Jak widaæ jego 
postawa i wybory by³y diametralnie 
ró¿ne od wyborów brata Stanis³awa. 

Antoni Ma³achowski (zm. w 
1796 r.), by³ wojewod¹ mazowie-
ckim, w 1767 r. zosta³ marsza³kiem 
Trybuna³u Koronnego prowincji 
wielkopolskiej, w 1771 r. otrzyma³ 
urz¹d pisarza koronnego, a w 1780 r. 
urz¹d sekretarza wielkiego koronne-
go. Nale¿a³, tak jak brat Jacek, do 
grona przeciwników Konstytucji 3 
Maja. Zas³yn¹³ z tego, i¿ nale¿a³ do 
niepospolitych opojów. W swoim 
domu w Borkowicach urz¹dza³ 
czêsto s³ynne na ca³e radomskie 
trzydniówki pijackie. 

Jaki by³ Stanis³aw Ma³acho-
wski? By³ mê¿czyzn¹ szczup³ym, 
niewielkiego wzrostu. Ubiera³ siê po 
francusku. Nie posiada³ wiêkszych 
zdolnoœci ani bieg³oœci w dyploma-
cji. Brak talentu nadrabia³ szlache-
tnoœci¹ serca, prawoœci¹ charakteru 
oraz bezgranicznym poœwiêceniem 
dla dobra publicznego. Mówc¹ by³ 
miernym, nieporadnie pisa³. Obrady 
sejmu czteroletniego prowadzi³ ma³o 
sprê¿yœcie. By³o na nim du¿o gadul-
stwa. Mimo i¿ sejm obradowa³ inten-
sywnie przez cztery lata, to w wyniku 
gadulstwa i obstrukcji, nie zdo³a³ 
uchwaliæ wielu wa¿nych ustaw. 
Mimo racjonalistycznego wychowa-
nia by³ bardzo pobo¿ny. W Petryko-

zach le¿¹cych opodal Bia³aczowa 
ufundowa³ okaza³y koœció³. Ma³a-
chowski jeszcze za ¿ycia obrós³ 
legend¹ jako m¹¿ nieskazitelnej 
cnoty, wielkiego autorytetu moralne-
go i g³êbokiego patriotyzmu. 

W grudniu 1809 r. Stanis³aw 
Ma³achowski powa¿nie zachorowa³. 
Postêp choroby by³ bardzo szybki, 
zmar³ 29 XII 1809 r. W uznaniu 
zas³ug Ma³achowskiego dla Rzecz-
pospolitej oraz Ksiêstwa Warsza-
wskiego rz¹d postanowi³ wyprawiæ 
prezesowi senatu okaza³y pogrzeb na 
koszt pañstwa. Wziê³y w nim udzia³ 
nieprzebrane t³umy mieszkañców 
Warszawy, którzy oddali mu ho³d. 
Msza pogrzebowa odby³a siê w 
koœciele œw. Krzy¿a, w podziemiach, 
którego zosta³a z³o¿ona trumna. 5 
stycznia w katedrze warszawskiej 
odby³y siê uroczyste egzekwie za 
duszê marsza³ka. Nabo¿eñstwo 
odprawiono równie¿ w katedrze na 
Wawelu oraz w wielu innych mia-
stach Ksiêstwa Warszawskiego. 

G³ówn¹ czêœæ jego maj¹tku 
odziedziczy³ synowiec Jan Nepomu-
cen Ma³achowski. Dopiero w 1830 r., 
21 lat po œmierci marsza³ka, rodzina 
ufundowa³a mu okaza³y nagrobek w 
katedrze warszawskiej. 

•
Literatura:

Niniejszy tekst powsta³ w du¿ej mierze w 
oparciu o publikacjê Bart³omieja 
Szyndlera „Stanis³aw Ma³achowski 
1736-1809”, Wydawnictwo MON, 1979; 
Ponadto korzysta³em z:
PSB tom XIX, Ossolineum, 1974, reprint;
Henryk Stasiewicz „Knyszyn i Ziemia 
Knyszyñska”,  2009 r. 
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P

Wizyta wojewody
prof. ADAM CZES£AW DOBROÑSKI

ojewoda bia³ostocki ge-
nera³ Stefan Pas³awski w W1936 r. przeprowadzi³ 

kilkanaœcie inspekcji terenowych. 
Z nich kilka zosta³o opisanych w 
dzienniku „Echo Bia³ostockie”. 
Tekst dotycz¹cy Knyszyna ukaza³ 
siê w numerach 194-195 i nosi³ 
tytu³: „W ulubionym przez osta-
tniego z Jagiellonów grodzie. 
Reporta¿ z lustracji W³odarza 
Ziemi Bia³ostockiej”.

„W pochmurny, parny dzieñ 
lipcowy wyruszy³ do Knyszyna p. 
wojewoda Pas³awski wraz ze starost¹ 
Szagonem, insp. Tylmanem, inst. 
Mystkowskim, in¿. Pawlukiem, mgr. 
Musia³em, by dokonaæ lustracji tego 
historycznego miasta, które ostatni 
Jagiellon szczególnie upodoba³, a 
nawet zamierza³ tu za³o¿yæ stolicê 
ówczesnej Polski”. Zdanie to œwiad-
czy, ¿e teza o planowanej sto³eczno-
œci Knyszyna ma dawn¹ genezê.

„Ju¿ w 16 stuleciu Knyszyn 
liczy³ 13 000 ludnoœci, a ks. Miko³aj 
R a d z i w i ³ ³ ,  b i s k u p  ¿ m u d z k i  
testamentem ofiarowa³ Knyszyn 
³¹cznie z dobrami knyszyñskimi 

królowi Zygmuntowi I. Tu zmar³ 7 
lipca 1579 r. trawiony têsknot¹ za 
ukochan¹ Barbar¹ Radziwi³³ówn¹ 
król Zygmunt August. Tu zasiad³ na 
staroœciñskim stolcu wielki m¹¿ 
stanu Jan Zamojski [Zamoyski]. 
Knyszyn — miasto wielkich 
wspomnieñ z okresu najwiêkszego 
rozkwitu Polski „z³otego wieku” — 
dziœ prowadzi ¿ywot wegetacyjny, 
liczy zaledwie 4470 mieszkañców, 
jako typowy oœrodek handlu 
rolniczego wraz z rolnictwem ciê¿ko 
prze¿ywa obecny kryzys, jest jakby 
barometrem sytuacji rolnictwa. Le¿y 
rolnictwo, le¿y i miasto. Mimo to 
pewne przejawy ¿ycia spo³ecznego w 
Knyszynie mog¹ s³u¿yæ przyk³adem 
n ie  t y lko  powia towi ,  a l e  i  
województwu”.

Droga i powitanie
Po wyjeŸdzie z Bia³egostoku 
wojewoda zatrzyma³ siê na szosie 
warszawskiej, by zlustrowaæ roboty 
prowadzone przez Powiatowy 
Zarz¹d Drogowy. Trwa³a budowa 
odcinka, który mia³ skróciæ drogê z 
Bia³egostoku do Knyszyna o 3 
kilometry. Szczegó³owych informa-
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cji udzieli³ wojewodzie „entuzjasta  
drogowiec” in¿. Pawluk. Niestety, 
brak kredytów sprawi³, ¿e mo¿na 
by³o w 1936 roku doprowadziæ 
roboty tylko do po³owy planowanej 
d³ugoœci. Pozostawa³a nadzieja 
dokoñczenia inwestycji w nastêpnym 
roku. Kolejna lustracja „po trasie” 
objê³a posterunek Policji Pañstwowej 
w Koziñcach.

„Przy wjeŸdzie na Rynek 
brama triumfalna z napisem z dojrza-
³ych k³osów: Witaj. Orkiestra gra 1-
sz¹ Brygadê, gospodarz miasta p. 
Józef Œwi¹tecki wrêcza chleb i sól, 
przedstawiciele organizacji i stowa-
rzyszeñ zdaj¹ raporty, poczem ca³y 
orszak rusza do œwi¹tyni rzymsko-
katolickiej, wybudowanej jeszcze w 
roku 1520 przez biskupa ¿mudzkiego 

ks. Miko³aja Radziwi³³a. Ks. dziekan 
¯amejæ udziela szczegó³owych wyja-
œnieñ. Za chwilê œwi¹tynia roz-
brzmiewa³a hymnem „Bo¿e coœ Pol-
skê”. Nastêpnie goœcie bia³ostoccy 
obejrzeli mi³¹ i schludn¹ salê para-
fialn¹.

Instytucje
Szlak wizytacji wojewódzkiej rozpo-
cz¹³ siê od Kasy Stefczyka kierowa-
nej przez in¿. H. Jakackiego. 
Potwierdzono z satysfakcj¹, ¿e ma 
ona w³asny dom i grunt, a nie ma 
deficytu, co gen. Pas³awski skomen-
towa³ s³owami: „stoi, gdy inni le¿¹ na 
obu ³opatkach”. Knyszyñska Kasa 
Stefczyka potrafi³a wypracowaæ 
sobie zaufanie kilkuset udzia³owców, 
którzy w³o¿yli ponad 16 tys. 
wk³adów i tyle samo oszczêdnoœci. 

Wojewodê wita³a, wówczas jako uczennica, El¿bieta Daniszewska
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Dziêki zapasowi gotówki oferowano 
po¿yczki i osobom spoza Knyszyna, 
co uznaæ nale¿a³o za sytuacjê 
wyj¹tkow¹. Wojewoda postawi³ 
jednak przed in¿. Jakackim nowe 
zadanie: „Nadchodz¹ zbiory, chwaliæ 
Boga dobre. Jeœli rolnicy rzuc¹ na 
rynek du¿o zbo¿a, ceny spadn¹ i 
bêdzie Ÿle. Trzeba za³o¿yæ spó³dziel-
niê rolniczo-handlow¹, która by sta³a 
siê regulatorem cen zbo¿a. I to musi 
zrobiæ Kasa…”. Pad³o zobowi¹zuj¹-
ce stwierdzenie, ¿e „Kasa knyszyñ-
ska potrafi to zrobiæ”

„Knyszyñska Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna równie¿ nie stoi w 
miejscu. Zarz¹d z prezesem dr. Miro-
œniczenko na czele potrafi³ zdobyæ 
odpowiedni sprzêt, tak ¿e obecna re-
miza przy magistracie jest za ciasn¹, a 
zreszt¹ chc¹ mieæ w³asny dom 
stra¿acki, piêtrowy, z odpowiedni¹ 
sal¹ i œwietlic¹. Plac i fundamenty ju¿ 
s¹, potrzeba tylko 3 tysiêcy z³otych na 
materia³ i fachow¹ robociznê. Resztê 
dokona ofiarna braæ stra¿acka”. Wo-
jewoda przejrza³ dokumenty i poleci³ 
sekretarzowi przed³o¿yæ tê sprawê do 
rozpatrzenia, co dobrze rokowa³o.

Spotkanie w magistracie
W sali Rady Miejskiej „obwieszonej 
potrzebami i fotografiami” zebrali siê 
wszyscy radni. Miejsce przewodni-
cz¹cego zaj¹³ tym razem wojewoda. 
Sekretarz zarz¹du miasta przedstawi³ 
sprawozdanie o maj¹tku i d³ugach. Z 
dodatkowych wyjaœnieñ burmistrza 
wynika³o jasno, ¿e Knyszyn ma 
bud¿et wegetacyjny, ograniczony do 
najpilniejszych potrzeb. Wynosi³ on 
33026 z³ 34 groszy, co dawa³o 
przelicznik oko³o 7 z³ na mieszkañca. 
Miasto „zar¿nê³o siê gwarancj¹ na 

po¿yczki budowlane” na kwotê 29 
tys. z³ i poniewa¿ d³u¿nicy nie p³acili, 
to Bank Gospodarstwa Komunalne-
go „wyciska³ nale¿noœæ” od gwaran-
ta. Dobija³o miasto dodatkowo znie-
sienie op³at wjazdowych (od furma-
nek) i postojowych (od straganów na 
rynku). „Ratunkiem by³oby o¿ywie-
nie przemys³u, którego miasto zupe³-
nie nie posiada. Najdrobniejsze prze-
dmioty potrzebne w gospodarstwie, 
które z powodzeniem mo¿na by wy-
rabiaæ na miejscu, sprowadza siê z 
Bia³egostoku, a ju¿ swego rodzaju 
curiosum jest to, ¿e nawet m¹kê przy-
wo¿¹ piekarze z Bia³egostoku lub 
Grajewa”. 

Za g³ówn¹ przyczynê z³a 
uznawano brak w³asnej elektrowni. 
Miasto poszukiwa³o przedsiêbiorcy, 
który by wybudowa³ zak³ad energe-
tyczny na dogodnych warunkach. 
„Sprawa jest tym pilniejsza, ¿e tu¿ 
pod bokiem Knyszyna wyrasta gro-
Ÿny rywal — Moñki, do niedawna 
ma³a osada, dziœ po zelektryfiko-
waniu rosn¹ce jak na dro¿d¿ach 
miasteczko z dogodn¹ komunikacj¹ 
kolejow¹”.

Skargi mieszkañców
Knyszyn mia³ wprawdzie komunika-
cjê autobusow¹ podleg³¹ PKP, ale 
pasa¿erowie byli zabierani tylko w 
przypadku pozostawania wolnych 
miejsc. Burmistrz pochwali³ siê, ¿e 
wskutek intensywnych zabiegów 
uzyska³ zapewnienie, ¿e konduktorzy 
mieli braæ na miejsca stoj¹ce osoby 
jad¹ce w sprawach s³u¿bowych. Ten 
rzekomy sukces redaktor „Echa” sko-
mentowa³ krótko: „formalny kosz-
mar”. Radni prosili wojewodê, by ze-
chcia³ interweniowaæ w tej dra¿liwej 
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sprawie. Wczeœniej przez Knyszyn 
„przebiega³o” 16-20 autobusów 
dziennie, a w 1936 roku zaledwie 
szeœæ. Dochodzi³o nawet do skandali-
cznych incydentów, kiedy konduktor 
usuwa³ z autobusu pasa¿erów z Kny-
szyna, jeœli zg³aszali siê pasa¿erowie, 
którzy chcieli jechaæ dalej.

Powa¿n¹ bol¹czkê wy³u-
szczy³ przed wojewod¹ i prezes 
Kó³ka Rolniczego Zaleski. „Od 3 lat 
na terenie ³¹k knyszyñskich prowa-
dzona jest melioracja obejmuj¹ca 800 
ha przestrzeni”. Jak by³o bagno, to 
w³aœciciele „zbierali jaki taki pokos 
kwaœnej trawy. Dziœ ani ŸdŸb³o trawy 
nie roœnie, panowie z Izby Rolniczej, 
bior¹cy od nas grub¹ gotówkê, 
przyjad¹, popatrz¹, obiecuj¹ pokazaæ 
uprawê ³¹k torfiastych, a potem ich 
ani widaæ”. Wezwany do odpowiedzi 

instruktor Mystkowski wyt³umaczy³, 
¿e dzieje siê dlatego, bo prace nie s¹ 
jeszcze wykoñczone. W tej sytuacji  
wojewoda zachêci³ poszkodowa-
nych, by bardziej energicznie sztur-
mowali bia³ostock¹ Izbê Rolnicz¹. 
Prowadzi³a one rozleg³e roboty na 
terenie powiatów ostro³êckiego i 
wo³kowyskiego, wiêc nie traci³a z 
pola widzenia drobne inwestycje. 

Jeden z radnych w formie 
niezwykle ekspresyjnej po¿ali³ siê, ¿e 
„niefachowcy rzeŸnicy robi¹ konku-
rencjê wykwalifikowanym rzeŸni-
kom. Wyk¹pie w bali dziecko, a 
potem miesza w niej kie³basy i wszy-
stko w porz¹dku…”. Okaza³o siê , ¿e 
takie praktyki, to skutek nieporozu-
mieñ miêdzy w³adzami miasta i 
policji. Nie ustali³y one, kto ma 
prowadziæ kontrole sanitarne.

Przed wejœciem do budynku szko³y wojewodê wita jej kierownik, Grochowski
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Pochwa³a uczniów
Po omówieniu spraw bie¿¹cych i 
wys³uchaniu skarg wojewoda zwie-
dzi³ gmach miejski, a nastêpnie 
wst¹pi³ do synagogi, gdzie przywita³ 
go rabin Polak, nastêpnie zaœ kantor 
odœpiewa³ modlitwy za pomyœlnoœæ 
Rzeczypospolitej, Prezydenta RP i 
wojewody. 

Ukoronowaniem wizyty 
okaza³a siê „… mi³a niespodzianka 
przy zwiedzaniu szko³y powsze-
chnej. Dziatwa szkolna w harcer-
skich mundurkach zaprezentowa³a 
prawdziwie obywatelskie   wycho-
wywanie m³odzie¿y”. Meldunki 
wojewodzie z³o¿yli cz³onkowie 
zarz¹dów: Ko³a Ligi Obrony Prze-
ciwgazowej i Przeciwlotniczej, 
Czerwonego Krzy¿a, sklepiku 
spó³dzielczego. Obecnym bardzo 

przypad³y do gusty tak¿e wystêpy 
artystyczne. Wzorowo prezentowa³y 
siê i ogródki szkolne. Wszyscy 
wyczuwali „pracê kierownika szko³y, 
uprawian¹ nie z rozkazu, za pensjê, 
lecz z umi³owania”. A wszystko sz³o 
tak dobrze od roku, czyli od momen-
tu, kiedy kierownikiem szko³y zosta³ 
Grochowski. Zdaniem redaktora do 
tej w³aœnie placówki powinni 
przyje¿d¿aæ oœwiatowcy z innych 
miejscowoœci, by czerpaæ wzory. 
Mi³e wra¿enie wywar³o na goœciach 
równie¿ schludne przedszkole oraz  
œwie¿o wyremontowany szpital 
kierowany przez dra Nowakowskie-
go. „Czystoœæ wszêdzie wzorowa, 
poza tem, ¿e na przyk³ad  na oddziale 
zakaŸnym nie ma wanny i to, ¿e w 
nocy nie mo¿na robiæ operacji, bo nie 
ma œwiat³a, a przy lampie móg³by 

Zwiedzanie szkolnych ogródków dzia³kowych
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nast¹piæ wybuch eteru — szpital ze 
stanu wprost okropnego zosta³ 
doprowadzony do nale¿ytego 
poziomu i zapewni chorym odpowie-
dnie warunki leczenia”.

Po wizycie
Ju¿ o zmroku, w drodze powrotnej do 
Bia³egostoku, wojewoda obejrza³ 
gospodarstwo rybne w Czechowi-
Ÿnie. Redaktor obieca³, ¿e o jeziorze i 
stawach napisze innym razem, bo tyle 
o nich kr¹¿y legend i podañ.  

Nie wiemy, jak bardzo 
mieszkañcy prze¿yli tê wizytacjê 
dostojnika wojewódzkiego. Redaktor 
pewnie nie zosta³ zaproszony na 
obiad, bo nic o nim nie wspomina. 
Najgorzej, ¿e nie znamy równie¿ 
efektów spotkania w Knyszynie. 
Obawiam siê jednak, ¿e gen. 
Pas³awski móg³ nie zd¹¿yæ spe³niæ 
przyrzeczeñ, bo wkrótce zosta³ 
odwo³any ze stanowiska i ponoæ z 
wielkim ¿alem pojecha³ administro-
waæ województwem stanis³awo-
wskim. 

Na pocz¹tku listopada 1936 r. starosta 
bia³ostocki dokona³ nag³ej inspekcji 
knyszyñskiej stra¿y ogniowej. Oka-
za³o siê, ¿e jest tylko jedyna syrena 
alarmowa (na rynku), wyznaczeni na 
ten dzieñ w³aœciciele koni nie 
dope³nili obowi¹zku, brakowa³o te¿ 
kilku stra¿aków, w tym naczelnika. 
Nieobecni t³umaczyli, ¿e w mieœcie 
panuje  zwyczaj stawiania siê na 
ratunek tylko wówczas, kiedy widaæ 
³unê. Zapowiedziano ukaranie 
winnych niedostarczenia koni.

•

an Pawe³ II, nastêpca 
Piotra (pielgrzymka do JPolski 1979):

„Czy mo¿na odrzuciæ Chry-
stusa i wszystko to, co On wniós³ 
w dzieje cz³owieka? 
Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Cz³o-
wiek jest wolny. Cz³owiek mo¿e 
powiedzieæ Bogu: nie. Cz³owiek 
mo¿e powiedzieæ Chrystusowi: 
nie. 
Ale  pytanie zasadnicze: 
Czy wolno? I w imiê czego 
wolno?” 

Ta odpowiedŸ poci¹ga za 
sob¹ pytanie: „Panie, do kogó¿ pój-
dziemy?” Jaka jest droga poœrednia i 
czy taka istnieje? Te s³owa s¹ bardzo 
bolesne. Bo nie ma w nich miejsca na 
u³udê. Papie¿ stawia wysokie wyma-
gania, bo ka¿e wiernym wybraæ w 
imiê Boga. Nikt nie ma prawa 

Œmieræ
 s³owa?

DOMINIKA £EMPICKA
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pozostaæ obojêtny wobec zasadni-
czego wyboru, a jeœli wybierze drogê 
wiary, musi liczyæ siê z trudem. 

Jednak w powy¿szej wypo-
wiedzi bardzo wyraŸnie uwidacznia 
siê jeszcze jedna troska — troska o 
to¿samoœæ. Ojciec Œwiêty ³¹czy 
to¿samoœæ chrzeœcijañsk¹ z to¿samo-
œci¹ narodow¹ sugeruj¹c, ¿e s¹ 
nieroz³¹czne, poniewa¿ ta ostatnia 
wyrasta z pierwszej: „Jaki argument 
rozumu, jak¹ wartoœæ woli i serca 
mo¿na przed³o¿yæ sobie samemu i 
bliŸnim, i rodakom, i Narodowi (...) 
a¿eby powiedzieæ 'nie' temu, czym 
wszyscy ¿yliœmy przez tysi¹c lat? 
Temu, co stworzy³o podstawê naszej 
to¿samoœci i zawsze j¹ stanowi³o.”

Ile zosta³o z tego bolesnego 
okrzyku papie¿a? Czy coœ w ogóle w 
nas zosta³o i czy ta malej¹ca liczba 
zniczy w kolejne rocznice Jego 
œmierci œwiadczy o tym, ¿e Jego 
s³owa tak¿e umieraj¹? Œmieræ Jana 
Paw³a II, podobnie jak œmieræ 
polskiej elity politycznej, w tym pary 
prezydenckiej, nast¹pi³a w wigiliê 
Œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia. Miejsce 
i czas, w którym nast¹pi³a katastrofa 
samolotu lec¹cego do Katynia daj¹ 
do myœlenia. Daje równie¿ do 
myœlenia fakt, do jakiego zrywu 
jesteœmy zdolni jako naród. Co 
pchnê³o te dziesi¹tki tysiêcy ludzi 
przed Pa³ac Prezydencki w momen-
cie, gdy media poinformowa³y o 
katastrofie? To nie by³a zwyk³a, 
ludzka ciekawoœæ. Przecie¿ do 
niedawna wiêkszoœæ plu³a w stronê 
prezydenckiej pary. Tymczasem t³um 
autentycznie pogr¹¿onych w 
rozpaczy ludzi by³ tak wielki, ¿e nie 

by³o mo¿liwoœci siê przecisn¹æ, aby 
z³o¿yæ kwiaty w ostatnim ho³dzie. 
Paradoks naszej mentalnoœci — to 
tak ,  jakby k toœ  na  moment  
przypomnia³ nam, ¿e korzeñ naszej 
to¿samoœci tkwi we wspólnocie. Na 
chwilê (a mo¿e nie?) zab³ys³o 
œwiate³ko patriotyzmu, którego przez 
parê dni nie próbowa³y ugasiæ ¿adne 
cyniczne komentarze, a na ironi-
cznych jak dot¹d forach interneto-
wych pojawi³y siê takie wypowiedzi, 
których wczeœniej nie zdarza³o mi siê 
czytaæ: „Dotar³o do mnie, jakim 
jestem patriot¹”, „Jestem dumny, ¿e 
jestem Polakiem”, „Jest mi wstyd, ¿e 
dopiero teraz doceni³em”. Tego typu 
zdania jeszcze dzieñ przed katastrof¹ 
zosta³yby skrytykowane za nadmiar 
patosu. Tymczasem w mediach 
zaczê³y nagle kr¹¿yæ niepopularne 
jak dot¹d s³owa: „DOBRY cz³o-
wiek”, „PRAWY polityk”, „NASZ 
prezydent” a dziennikarze wyra¿ali 
skruchê, ¿e oni sami robili nagonkê 
medialn¹ na polityków, którzy 
myœleli o kupnie nowych samolotów. 
Wzruszaj¹cy gest wykonali Rosjanie, 
którzy przepraszali Polaków za to, ¿e 
po raz drugi dosz³o do tragedii na ich 
ziemi.

Ile czasu potrwa ten narodo-
wy zew, póki nie oplujemy go w³a-
snym cynizmem i dlaczego dopiero 
œmieræ wyzwala w nas potrzebê 
jednoœci i... obiektywizmu? Nie tylko 
w nas; o ludobójstwie katyñskim 
sprzed 70 lat niespodziewanie 
zaczêto siê rozpisywaæ w krajach, w 
których do tej pory, ze wzglêdu na 
ostro¿noœæ w stosunkach z Rosj¹, nie 
mia³o to miejsca. Sama Rosja 
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wyemitowa³a „Katyñ” Andrzeja 
Wajdy w najlepszym czasie anteno-
wym a stosunki polsko-rosyjskie 
zdaj¹ siê paradoksalnie przez tê 
tragediê poprawiaæ. Czy¿by odezwa-
³y siê g³osy spod ziemi katyñskiej? 
Czym jest w ogóle ta polskoœæ, o 
któr¹ tak walczy³ polski papie¿?

„Polska jest to doœwiadcze-
nie trudne, jedno z trudniejszych (...) 
Tego trudu siê nie lêkajcie. Lêkajcie 
siê tylko lekkomyœlnoœci i ma³odu-
sznoœci”. Do jakiego stopnia zrelaty-
wizowaliœmy ideê Polski? Polska to 
w koñcu nie tylko granice, które i tak 
siê powoli zacieraj¹, bo przecie¿ teraz 
wszystko jest europejskie. Polska to 
mentalnoœæ i dziedzictwo, któr¹ 
bardziej rozumie to pokolenie, które 
prze¿y³o jej upadek i wzlot history-
czny, ni¿ moje. Moje pokolenie rozu-
mie j¹ w porywach, co potwierdza 
teoriê, ¿e jesteœmy narodem „na 
kryzysy”. Wielu stawia sobie jednak 
pytanie: po co broniæ idea³u Polaka, 
skoro i tak wzorem staje siê idea³ 
europejskiego kosmopolity? I mimo 
tego, ¿e tak przyjemnie powiedzieæ 
œwiatu, ¿e mieliœmy papie¿a-
POLAKA, i tak wci¹¿ ³atwiej zmie-
szaæ Polskê z b³otem ni¿ broniæ 
abstrakcyjnego idea³u, który z 
perspektywy „œwiatowca” wydaje siê 
niepotrzebny.

Tymczasem Jan Pawe³ II 
grzmi z ambony: „Zanim st¹d odejdê 
proszê was, abyœcie ca³e to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imiê Polska 
raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i 
mi³oœci¹, tak¹, jak¹ zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie œwiêtym”. 
Papie¿ chcia³, aby œwiadomoœæ 

Polski przetrwa³a w ludziach. 
S³uchaj¹c jego homilii, szczególnie 
tych z pierwszej pielgrzymki do 
Polski, odnosi siê wra¿enie, ¿e chcia³ 
j¹ uczyniæ szafarzem Bo¿ego S³owa, 
a wiêc po trosze swoim nastêpc¹. I nie 
by³a to idea mesjanizmu, ani 
nacjonalizm, ale wiara w to, ¿e Polska 
jest tym narodem, w którym szanuje 
siê chleb. Œwiadomoœæ tego dziedzi-
ctwa odezwa³a siê na chwilê w mo-
mencie katastrofy samolotu prezy-
denckiego, bo „My, naród” bardzo 
czêsto doceniamy dopiero wtedy, gdy 
tracimy.

Papie¿ daje do zrozumienia, 
¿e Polska jest pamiêci¹, drog¹ nie 
tylko Jemu, ale ca³ej Europie, mimo, 
¿e byæ mo¿e ekonomicznie nie 
znaczy jeszcze zbyt wiele, i mimo, ¿e 
wielu, podobnie jak teraz, szuka 
mo¿liwoœci poza jej granicami. 
Wbrew temu wszystkiemu padaj¹ 
s³owa: „Polska potrzebuje Europy, 
Europa potrzebuje Polski”. I nie s¹ to 
tylko puste slogany polityczne, do 
jakich przywykliœmy. Papie¿ sugeru-
je, ¿e nie da siê budowaæ to¿samoœci 
Europejczyka, zapominaj¹c o to¿sa-
moœci Polaka, bo jeœli tracimy pa-
miêæ, tracimy te¿ to¿samoœæ. 

Relatywizacja idei Polski 
oznacza³aby wiêc wed³ug s³ów 
papie¿a relatywizacjê to¿samoœci. A 
relatywizacja to powolne obumiera-
nie. Czy cz³owiekowi wolno uœmier-
ciæ w³asn¹ to¿samoœæ, na któr¹ z³o¿y-
³a siê praca tak wielu pokoleñ?
„Wolno. Ale  pytanie zasadnicze: w 
imiê CZEGO wolno?”

•
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atastrofa pod Smoleñ-
skiem, która poch³onê³a Ktyle istnieñ ludzkich, z 

pewnoœci¹ poruszy³a do g³êbi 
ka¿dego z nas. Dotar³a do nas prawda 
o tym, jak kruche jest ¿ycie ludzkie i 
jak bezlitosna jest œmieræ. Dotyka ona 
ka¿dego, bez wzglêdu na to, czy ktoœ 
jest wielkim tego œwiata, czy 
zwyk³ym cz³owiekiem. W obliczu 
œmierci czujemy siê bezradni, a 
jedyne co mo¿emy uczyniæ, to 
wspó³czuæ rodzinom, które œmieræ 
tych osób najboleœniej dotknê³a i jako 
ludzie wierz¹cy modliæ siê za ofiary 
tragedii. W obliczu takich wydarzeñ 
staæ nas jednak na zjednoczenie. 
Pokazaliœmy to, t³umnie gromadz¹c 
siê na ulicach Warszawy i przed 
Belwederem. 

Z pewnoœci¹ by³ to wyraz 
wspó³czucia i czynnego uczestnictwa 
w naszej narodowej ¿a³obie. Ale byæ 
mo¿e by³a to te¿ pewna rekompen-
sata tym osobom, rekompensata 
naszego sumienia, za to, ¿e nie od-

bieraliœmy ich w³aœciwie i nie 
docenialiœmy za ¿ycia. Smutne jest 
to, ¿e cz³owiek musi umrzeæ, by 
dopiero zauwa¿ono jego wartoœæ. 
Przekonaliœmy siê, jak byliœmy 
urabiani medialnie dla celów 
politycznych. Wielu uwa¿a³o, ¿e nasz 
zmar ³y  P rezyden t  t o  o s oba  
s taroœwiecka i  zaœciankowa,  
niepotrzebnie wywo³uj¹ca upiory 
p r z e s z ³ o œ c i .  D l a  w i e l u  b y ³  
niepoprawny politycznie, gdy¿ 
poprawni „dyplomaci” woleli 
przyjmowaæ „ulizan¹” postawê 
wzglêdem chocia¿by Rosji, ni¿ 
dociekaæ prawdy. Tymczasem ten 
cz³owiek pokaza³, ¿e prawdziwa si³a i 
godnoœæ  Po laka ,  p rawdz iwe  
pojednanie miêdzy narodami, ma 
swoje Ÿród³o w œwiadomoœci 
w³asnych korzeni, historii oraz w 
prawdzie i wartoœciach, które 
Europie da³o chrzeœcijañstwo. 

Mo¿e wielu otworzy oczy i 
uzmys³owi sobie, ¿e istnieje coœ 
takiego w strategii mediów, co 

Spieszmy siê 
kochaæ ludzi...

ks. JERZY CHWIEÆKO
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okreœlamy manipulacj¹. Stosuj¹c j¹ 
mo¿na przedstawiaæ fakty, osoby, 
wypowie-dzi w takim kontekœcie i 
œwietle, by wywo³aæ po¿¹dany 
odbiór s³uchacza, pozytywny lub 
negatywny. W tym przypadku by³ to 
raczej odbiór negatywny. Dla wielu 
bowiem pragn¹cych „robiæ interesy” 
na urzêdach, ktoœ sprawiedliwy 
bêdzie zawsze niewygodny. A 
poniewa¿ nie mo¿na go dopaœæ w 
inny sposób, to przynajmniej 
oœmiesza siê w oczach publiki. Z tak¹ 
w³aœnie „mi³oœci¹ bliŸniego” 
mieliœmy do czynienia. Rodzi siê 
wiêc pytanie o szczeroœæ publi-
cznych aktów ¿alu, które mia³y 
miejsce w wykonaniu wielu. 
Czy¿by otworzy³y siê im oczy duszy i 
pêk³a ciasna skorupa serca, ukuta 
przez egoistyczne aspiracje poli-
tyczne? Jeœli tak, to Bogu dziêki! 
Czas poka¿e, na ile by³ to szczery 
¿al, a na ile hipokryzja wygodna i 
potrzebna dla pozytywnej opinii 
spo³eczeñstwa oraz darmowa 
kampania wyborcza.

Ka¿dy z nas pisze równie¿ 
historiê swojego ¿ycia. Pisze j¹ wraz 
z ludŸmi, z którymi z³¹czy³o nas 
¿ycie. S³aboœæ natury ludzkiej 
spowodowana grzechem pierworo-
dnym sprawia, ¿e serce nasze mo¿e 
równie¿ obrosn¹æ ciasn¹ skorup¹ 
nieczu³oœci na cz³owieka, który ¿yje 
obok nas. Do pewnych sytuacji i osób 
przyzwyczajamy siê. W myœleniu 
dziecka wydaje siê oczywistym to, ¿e 
jest matka, która przygotuje obiad, 
upierze i uprasuje, przytuli, pocieszy. 
Normalnym jest to, ¿e ojciec czuwa 
nad rodzin¹, mo¿e czasami zaprowa-

dzi trochê musztry w jej strukturach. 
Przyzwyczajamy siê, ¿e gdzieœ w 
swoim pokoiku egzystuje babcia, czy 
dziadek, przesuwaj¹cy w palcach 
paciorki ró¿añca za swoje wnuczêta. 
Mo¿e trochê za g³oœno s³uchaj¹ 
„Radio Maryja”, mo¿e za bardzo 
zrzêdz¹ z racji wieku, mo¿e s¹ 
irytuj¹cy w odbiorze m³odych. 
Ma³¿onkom nieraz powszedniej¹ dni, 
mo¿e brakuje aspiracji, by o¿ywiæ 
uczucie i relacje ma³¿eñskie, by 
doceniæ siebie i powiedzieæ jak s¹ dla 
siebie nawzajem potrzebni. Osoby te 
tworz¹ klimat naszej codziennoœci, 
który staje siê oczywisty i nie 
skupiaj¹cy specjalnie uwagi.  
Dopiero, gdy ktoœ odchodzi, umiera, 
wówczas otwieraj¹ siê nam oczy na 
to, ile znaczy³ w naszym ¿yciu i jacy 
byliœmy nieczuli i niewdziêczni. Ich 
odejœcie rodzi nieraz potworn¹ pus-
tkê i ¿al. Tyle bowiem s³ów mogliœmy 
im powiedzieæ, a nie powiedzieliœmy, 
nie podziêkowaliœmy, nie okazaliœmy 
naszej mi³oœci, nie doceniliœmy ich 
trudu i wysi³ku… A przecie¿ to 
mi³oœæ prowadzi do zbawienia, 
mi³oœæ która przyjmuje postaæ nie 
koniecznie tylko uczucia, ale 
¿yczliwego nastawienia serca, 
motywuj¹cego do tego, by zauwa¿yæ 
drug¹ osobê, doceniæ j¹ i staæ siê dla 
niej lustrem, w którym dostrze¿e ona 
swoj¹ wartoœæ i godnoœæ dziêki 
naszej mi³oœci. Zatem spieszmy siê 
kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹…

•
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tarannie wyrysowana mapka 
okreœla po³o¿enie geograficzne SKitturu. Dziêki wielu opisom, 

zawartym w ksi¹¿ce, poznajemy do-
k³adnie topografiê miasta. Kalenda-
rium uwzglêdnia najwa¿niejsze wy-
darzenia na tle wspó³czesnej historii 
Indii. Jeden z rozdzia³ów podaje isto-
tne dane statystyczne: podzia³ mie-
szkañców pod wzglêdem przynale-
¿noœci do kast i wyznania. 

Jednak Kittur — miejsce akcji 
powieœci „Miêdzy zabójstwami” — 
to miasto wymyœlone przez autora, 
Aravinda Adigê. 

Przedstawiaj¹c krótkie historie 
jednostkowych bohaterów z ró¿nych 
kast i œrodowisk — Adiga kreœli zbio-
rowy portret Hindusów. Ukazuje 
Indie bez romantyzmu. Na pewno 
burzy wyobra¿enia o tym malowni-
czym kraju utrwalone przez filmy z 
Bollywood. 

Do Kitturu w poszukiwaniu 
pracy przybywaj¹ z odleg³ych pro-
wincji ca³e rodziny i — samotnie — 
kilkunastoletnie dzieci. 

Bracia Keshava i Vittal z trudem 
odnajduj¹ sklep swego dalekiego kre-
wnego. Licz¹ na pracê i dach nad g³o-
w¹. S³owa: „Jesteœmy z twojej wsi! 
My rodzina!” powinny dzia³aæ, jak 
zaklêcie. Tymczasem pierwsz¹ noc 
spêdzaj¹ w parku, na go³ej ziemi, le-
dwie owiniêci w przeœcierad³o. Zasy-

piaj¹c, Keshava wpatruje siê w roz-
gwie¿d¿one niebo, by nie czuæ fetoru 
rozk³adaj¹cych siê odpadków. Œni o 
ogromnej górze ry¿u z soczewic¹ i 
kawa³kami kurczaka. 

Keshava, œliczny Keshava... Je-
go br¹zowe loki, melancholijne spoj-
rzenie wielkich oczu. Z tak¹ powie-
rzchownoœci¹ móg³ uchodziæ za 
œwiêtego i zarabiaæ przed wejœciem 
do œwi¹tyni. Tymczasem zosta³ kon-
duktorem autobusu numer piêæ. Szy-
bko nauczy³ siê biæ po twarzy ch³o-
pców sprz¹taj¹cych w „jego” autobu-
sie. Wzorowo pilnowa³ porz¹dku i 
obowi¹zuj¹cych zasad. Któregoœ 
dnia wypad³ z pêdz¹cego autobusu i 
uderzy³ g³ow¹ o krawê¿nik. Dawni 
koledzy brutalnie przypomn¹ mu 
prawdê: Kto nie pracuje, ten nie je. 
Brat stwierdzi, ¿e nie s¹ ju¿ rodzin¹. 
Keshava wróci w pobli¿e  œmietnika.

Ojciec ma³ej Soumyi pracuje 
przy wyburzaniu starych domów. Ta-
k¿e matka wraz z innymi kobietami 
wynosi gruz w wielkich, metalowych 

Siedem dni w Kitturze

TERESA DUBICKA
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misach, które umieszczaj¹ na g³owie. 
Dziewczynka opiekuje siê m³odszym 
bratem. Z polecenia ojca ¿ebrze na 
ulicach Kitturu. Ojciec pewnie straci 
pracê, jak ci, którzy popadaj¹ w alko-
holizm, uzale¿niaj¹ od narkotyków. 

Chenayya jest tragarzem. „Fir-
ma kurierska” to kilkanaœcie rowe-
rów i wózków, napêdzanych si³¹ lu-
dzkich miêœni. Kiedy przesy³ka jest 
l¿ejsza Chenayya nie ma prawa je-
chaæ rowerem. Wtedy niesie towar na 
g³owie. Po chwili ciê¿ar staje siê nie 
do zniesienia, „zgniata mu kark i krê-
gos³up, torturuje plecy prêtami bólu”.

Klienci za us³ugê p³ac¹ bezpo-
œrednio Chenayyi. Zawija zwitki ban-
knotów w róg sarongu, a potem skru-
pulatnie rozlicza siê z pracodawc¹. 
Przez lata pracy nie przyw³aszczy³ je-
dnej rupii, rozlicza siê z ka¿dego paj-
sa. Chcia³oby siê wierzyæ w jego 
uczciwoœæ, ale prawda jest bardziej 
prozaiczna. Dostarczaj¹c kolejn¹ 
przesy³kê Chenayya snuje rozmyœla-
nia: "Nie mamy odwagi uciec z piêæ-
dziesiêcioma tysi¹cami rupii. Bo 
wiemy, ¿e inni nas z³api¹ i zapro-
wadz¹ przed bogacza.".

Nie ma jeszcze trzydziestu lat. 
Potrafi czytaæ, liczyæ, zna nieŸle an-
gielski. W przeciwieñstwie do innych 
kulisów, nie wykonuje swej pracy 
mechanicznie. Myœli, analizuje, kal-
kuluje, ale te myœli s¹ jak ciernie. 
Chenayya wie, ¿e musia³by pracowaæ 
co najmniej trzydzieœci lat i odk³adaæ 
ka¿dego pajsa, aby móc kupiæ w³asn¹ 
rikszê czy za³o¿yæ herbaciarniê. 

Gardzi innymi tragarzami. Na-
zywa ich pawianami. Któregoœ dnia 
zrozumia³, ¿e to on jest najwiêkszym 
g³upcem. Tamci s¹ pogodzeni z 
losem, on — buntuje siê daremnie. 

Przedstawione historie ukazuj¹, 
jak bardzo spo³eczeñstwo Indii jest 
podzielone z powodu statusu mate-
rialnego. Jeszcze g³êbsze podzia³y 
powoduje przynale¿noœæ do okreœlo-
nej kasty. 

Matka dorastaj¹cego Shankary 
jest ¿on¹ bramina. Urodzi³a mu mê-
skiego potomka. Przez rodzinê mê¿a 
bêdzie postrzegana zawsze jako hoy-
ka, a Shankar jest tylko pó³braminem, 
chocia¿ jego ojciec jest bogaty, ch³o-
piec uczy siê w presti¿owej szkole i 
ma do dyspozycji auto z kierowc¹.

Z kolei szeœædziesiêcioletnia 
Jayamma chocia¿ jest bramink¹, ca³e 
¿ycie gotuje, sprz¹ta w cudzych do-
mach, niañczy obce dzieci. Urodzi³a 
siê jako ósma z dziewiêciu dziewcz¹t, 
które wyda³a na œwiat jej matka. Oj-
ciec zdo³a³ zgromadziæ posag tylko 
dla szeœciu córek. Przez czterdzieœci 
la t  t rwa tu ³aczka  Jayammy,  
wysy³anej przez rodzinê do pracy w 
cudzych domach. 

Oto Indie nie upiêkszone. Jeden 
z bohaterów powieœci powiada: „W 
trzech dziedzinach [...] czarnym 
rynku,podróbkach i ³apownictwie 
jesteœmy mistrzami œwiata. Gdyby 
by³y dyscyplinami olimpijskimi, 
Indie zdobywa³yby zawsze z³oty, 
srebrny i br¹zowy medal.”

Wci¹¿ siê zastanawiam nad wy-
mow¹ tytu³u powieœci. „Zabija siê” 
ludzkie uczucia: mi³oœæ, przyjaŸñ, 
zrywa wiêzi rodzinne, poczucie 
wspólnoty. Depcze godnoœæ, szydzi z 
têsknot i marzeñ, niweczy plany. 
„Miêdzy zabójstwami” zaœ toczy siê 
¿ycie: ludzie pracuj¹, szukaj¹ schro-
nienia, aran¿uj¹ ma³¿eñstwa, rodz¹ 
dzieci. Trwaj¹. 

•
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