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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

     *     *     *

poœród wonnych zapachów ziela
miedzy ³anami ¿yta i jêczmienia
polna droga
s³onecznym py³em rozmyta
wije siê wstêg¹ z³otego strumienia

w górze skowronek niezrównany artysta
dzwoni¹cym paciorkiem Boga chwali
nad zielonymi chustami ³¹k
bocian rodzinny Ikar
radosnym wachlarzem skrzyde³
pozdrawia z oddali

wierny symbol knyszyñskiej ziemi
szybuje pod niebem
z ob³okami wita
czasem nad drog¹ siê zni¿y by wiatr obudziæ
uœpiony w ³anach jêczmienia i ¿yta

Widok na ³¹ki przy Jeziorze Zygmunta Augusta
Fot.: ES
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AKTUALNOŒCI

BURMISTRZ KNYSZYNA
 

Serdecznie zaprasza mieszkañców gminy i okolic
na wspólne œwiêtowanie Dni Knyszyna ph. „TERAZ RODZINA”

 
w dniach 24-26 czerwca 2010 r.

 
W programie:
 

00 24 czerwca, godzina 10  — boisko szkolne:

uroczyste otwarcie Œwiêta Gminy Knyszyn — Burmistrz Knyszyna
rozgrywki sportowo-rekreacyjne m³odzie¿y o Puchar Burmistrza Knyszyna

00godzina 19  — Turniej Pi³ki Siatkowej samorz¹dowcy — nauczyciele o 
Puchar Burmistrza Knyszyna — hala sportowa ZSO
 

0025 czerwca, godzina 17

spotkanie autorskie z Regin¹ Œwitoñ i Tomaszem Krawczukiem — 
promocja wydawnictw autorów
spotkanie uœwietni Chór Bell Canto i wystêpy Zespo³u Tañca 
Nowoczesnego — sala widowiskowa Knyszyñskiego Oœrodka Kultury
 
26 czerwca 2010 r. — stadion Podlasiaka Knyszyn

30godzina 15  — dowo¿enie „bajkow¹ kolejk¹” na stadion z parkingu przed 
Urzêdem Miejskim wszystkich chêtnych do wspólnego œwiêtowania

00 00godzina 17 -19  — Blok rekreacyjno-rozrywkowy dla dzieci (gry, 
zabawy, konkursy)
prezentacja sprzêtu policyjnego, pokaz tresury psa policyjnego, konkursy 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa — Wydzia³ Prewencji KPP w Moñkach

00godzina 19  — konkursy i konkurencje sportowe dla doros³ych o Puchar 
Burmistrza Knyszyna

00 00godzina 20 -24  — Koncert Zespo³u „EX- CESS”
 

 
Ponadto czeka Pañstwa ogródek gastronomiczny oraz wiele innych 

atrakcji i niespodzianek.
 

Zabierzcie ze sob¹ rodziny i znajomych. Do zobaczenia na stadionie!
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AKTUALNOŒCI

1743 mieszkañców gminy Knyszyn 
zag³osowa³o 20 czerwca w pierwszej 
turze wyborów prezydenckich. 
Wyborcy nie dopisali frekwencj¹ — 
by³a ona o ponad 11% ni¿sza od 
ogólnopolskiej (43,5%, a w ca³ym 
kraju — 54,9%). 

W naszej gminie najwiêcej 
g³osów otrzymali:
Jaros³aw Kaczyñski — 51,4%,
Bronis³aw Komorowski — 28,5%,
Grzegorz Napieralski — 8,5%,
Andrzej Lepper — 3,5%,
Waldemar Pawlak — 3,3%,
pozostali kandydaci — poni¿ej 2%.

G³osy pomiêdzy dwóch najwiê-
kszych graczy tych wyborów — kan-
dydatów PiS i PO roz³o¿y³y siê ró¿-
nie, w zale¿noœci od obwodu. W 
obwodzie nr 2 (KOK) cieszyli siê 

Pierwsza tura wyborów 
prezydenckich

niemal równym poparciem, w 
obwodach wiejskich, np. w Zofi-
ówce, zdecydowanie zwyciê¿y³ 
Jaros³aw Kaczyñski.

Wyniki I tury wyborów w 
gminie Knyszyn wygl¹daj¹ zupe³nie 
inaczej ni¿ w kraju, gdzie: najwiêcej 
Polaków popar³o Bronis³awa 
Komorowskiego (41,5%), nastêpnie 
Jaros³awa Kaczyñskiego (36,5%) i 
Grzegorza Napieralskiego (13,7%). 
Pozostali kandydaci otrzymali ni¿sze 
ni¿ 3-procentowe poparcie.

II tura wyborów czeka nas ju¿   
4 lipca. Warto pamiêtaæ, ¿e istnieje 
mo¿liwoœæ g³osowania w dowolnym 
miejscu oraz przez pe³nomocnika, 
nale¿y jednak wczeœniej zg³osiæ siê 
do Urzêdu Stanu Cywilnego po 
specjalne zaœwiadczenie.          

G³osuje zastêpca burmistrza Knyszyna i mieszkañcy Knyszyna Zamku

F
o
t.: E
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AKTUALNOŒCI

— Koœció³ oczyszczono z farby z ze-
wn¹trz i w to miejsce nas¹czono œcia-
ny specjalnym olejem, w ten sposób, 
¿e widaæ s³oje desek. Oprócz tego za-
³o¿ono miedziane rynny, uzupe³nio-
no ubytki w dachu, wymieniono 
podmurówkê i cokó³, czêœciowo wy-
mieniono te¿ gzymsy — wszystkie 
prace jakich dokonano podczas 
remontu jednego z najcenniejszych 
zabytków naszej gminy, œwi¹tyni w 
Kalinówce Koœcielnej, wymienia 

proboszcz tamtejszej parafii Czes³aw 
Tokarzewski.

Oprócz robót z zewn¹trz prowa-
dzi siê te¿ prace w œrodku obiektu, np. 
malowanie pod³óg. 

Do trzech razy sztuka
Prace przy remoncie koœcio³a trwa³y 
6 tygodni i ostatecznie zakoñczy³y siê 
1 czerwca, wtedy te¿ nast¹pi³ odbiór 
koñcowy robót.

Remont mia³ szansê rozpocz¹æ 
siê ju¿ du¿o wczeœniej, jednak parafia 
mia³a problemy z przeprowadzeniem 
przetargu wy³aniaj¹cego jego wyko-
nawcê. Do pierwszego, we wrzeœniu 
minionego roku, nie zg³osi³a siê ¿a-
dna firma, zaœ do rozpisywanego po 
raz drugi wkrad³ siê b³¹d i postêpowa-
nie trzeba by³o uniewa¿niæ. W trze-
cim przetargu wystartowa³o ju¿ a¿ 
osiem zespo³ów budowlanych. Z nich 
najlepsze warunki zaoferowa³ 
„Marbud” z Raby Wy¿nej. 

Koœció³ w Kalinówce Koœcielnej 

odnowiony

Urokliwy drewniany koœció³ek w Kalinówce Koœcielnej na remont 
czeka³ od dawna. Prowadzone w maju i kwietniu prace to jedne z 
wiêkszych w d³ugiej historii tej XVIII-wiecznej œwi¹tyni. Z jej 
odnowieniem nie zwlekano te¿ i z innego powodu — w przysz³ym 
roku kalinowska parafia obchodzi niebagatelny jubileusz —    
500-lecie swojego istnienia. 

EWELINA SADOWSKA

W czasie robót wymieniono m.in. gzymsy

F
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AKTUALNOŒCI

Remont drogi, ale konieczny
— Z zamiarem przeprowadzenia re-
montu liczy³em siê ju¿ od dawna — 
mówi ksi¹dz Tokarzewski — W 
zwi¹zku z tym, zaoszczêdzi³em du¿o 
na tegorocznej kolêdzie. Jak wyja-
œnia³ proboszcz, parafia pokryje 25% 
kosztów remontu, reszta pieniêdzy 
(178 tys. z³) pochodzi z unijnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Projekt, dziêki któremu by³o 
mo¿liwe pozyskanie tych œrodków 
powsta³ w knyszyñskim magistracie. 

£¹czny koszt prac wyniós³ 237 
tys. z³. Jak przyzna³ zarz¹dca kalino-
wskiej parafii, nie jest to ma³o, ale 
remont by³ konieczny. Przypomina, 
¿e ostatnia, niewielka modernizacja 
œwi¹tyni — jej malowanie przepro-

wadzono 16 lat temu. W dodatku nie 
zrobiono tego profesjonalnie — dre-
wno pokryto farb¹ olejn¹, która 
ca³kowicie zas³oni³a fakturê obiektu. 
Tym razem wszystkie prace wykony-
wano po konsultacjach z Wojewó-
dzkim Urzêdem Ochrony Zabytków, 
którego inspektorzy zadbali m.in. o 
w³aœciwy wybór materia³ów budo-
wlanych czy dobierali kolorystykê 
farb. Wszystko to, by jak najwierniej 
utrzymaæ dawny charakter œwi¹tyni.

Koœció³ek na 500-lecie parafii
— Widaæ du¿¹ zmianê w wygl¹dzie 
koœcio³a — mówi ksi¹dz Tokarze-
wski. Jak doda³, jego remont by³ wa-
¿ny tak¿e z innego powodu — przy-
sz³orocznych obchodów 500-lecia 
istnienia parafii. — Chcieliœmy, by na 
ten czas koœció³ naprawdê ³adnie 
wygl¹da³ — t³umaczy³. 

Ju¿ wiadomo, ¿e g³ówne koœ-
cielne uroczystoœci odbêd¹ siê 17 i 18 
wrzeœnia. Te bardziej œwieckie 
obchody byæ mo¿e inaczej roz³o¿¹ siê 
w czasie. — Datê ustaliliœmy wspól-
nie z biskupem. Na razie trudno 
jeszcze mówiæ o jakichkolwiek 
planach, jest jeszcze trochê czasu — 
uœmiecha siê proboszcz.

Komisja odbioru koñcowe-
go robót (1 czerwca) w sk³a-
dzie: Andrzej Matyszewski – 
burmistrz Knyszyna (prze-
wodnicz¹cy), £ucja W³och i 
Agnieszka P³ocka-Wojtala – 
Wojewódzki Urz¹d Ochrony 
Zabytków w Bia³ymstoku; 
Józef Margosiak – wykona-
wca robót; Wojciech Maty-
nia – kierownik budowy; 
Andrzej Maciorowski – 
inspektor nadzoru inwes-
torskiego; Marta Bartnik i 
Wojciech Gur³acz – prze-
dstawiciele inwestora
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Znak dawnego budowniczego koœcio³a?
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AKTUALNOŒCI

1 marca rozpoczê³a siê realizacja pro-
jektu systemowego pt. „B¹dŸ pewna i 
niezale¿na” (z POKL wspó³finanso-
wanego ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego w ramach 
Poddzia³ania 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez oœrodki pomocy spo³ecznej), 
który potrwa do 31 sierpnia.

Priorytetowym celem projektu 
jest zaktywizowanie 15 kobiet 
niepracuj¹cych w wieku aktywnoœci 
zawodowej korzystaj¹cych ze œwia-
dczeñ pomocy spo³ecznej, poprzez 
zastosowanie aktywnej integracji i 
pracy socjalnej. Projekt ma tak¿e po-
móc w poruszaniu siê na rynku pracy 

oraz umo¿liwiæ dostêp wszystkim 
osobom do informacji i zatrudnienia. 

Beneficjentki uczestnicz¹ od 5 
maja w szkoleniach: kelner-barman, 
ma³y biznes — organizacja i progra-
mowanie w³asnej firmy, systemy ma-
gazynowe, fakturowanie, organizacja 
przyjêæ okolicznoœciowych (cate-
ring); odbywaj¹ siê te¿ zajêcia indy-
widualne i grupowe z psychologiem i 
doradc¹ zawodowym. Szkolenia (po-
trwaj¹ do 9 lipca) prowadzi Centrum 
Edukacji „Mentor” w Moñkach.

23 maja uczestnicy projektu i 
osoby z ich otoczenia uczestniczy³y 
w jednodniowej wycieczce krajozna-
wczej do Olsztyna i Olsztynka w celu 

integracji grupy.
R e z u l t a t e m  

miêkkim projektu 
jest podniesienie sa-
mooceny uczestni-
ków w wyniku le-
pszego przygotowa-
nia do poruszania siê 
na rynku pracy oraz 
wyposa¿enie ucze-
stników w umiejê-
tnoœci interpersonal-
ne i kompetencje 
spo³eczne, jak rów-
nie¿ w wiarê we w³a-
sne mo¿liwoœci.

B¹dŸ pewna i niezale¿na
ANNA ROSZKOWSKA
kierownik MOPS w Knyszynie
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AKTUALNOŒCI

29 i 31 maja oraz 1 czerwca ZSO w 
Knyszynie we wspó³pracy Caritas 
Archidiecezji Bia³ostockiej prze-
prowadzi³ akcjê pod nazw¹: „Zbiórka 
¿ywnoœci dla dzieci i rzeczy dla osób 
dotkniêtych powodzi¹”.

Akcja trwa³a na terenie palcó-
wek handlowych w Knyszynie i Kny-
szynie Zamku oraz w szkole. Zbiera-
na by³a ¿ywnoœæ, œrodki czystoœci i 
ubrania. Przeprowadzona akcja mia³a 
na celu zebranie ¿ywnoœci o d³ugim 
terminie wa¿noœci do spo¿ycia. Zo-
stanie ona rozdysponowana wœród 
dzieci ubogich przebywaj¹cych na 
koloniach letnich w Oœrodku Kolo-
nijnym „Wzgórze Uœmiechu” Caritas 
w Karasewie. Œrodki czystoœci i ubra-
nia przekazane zostan¹ na potrzeby 
osób dotkniêtych powodzi¹. 

Mieszkañcy naszej gminy oraz 
w³aœciciele i personel sklepów wyka-
zali siê niebywa³¹ hojnoœci¹. Œmia³o 
mo¿na powiedzieæ, ¿e knyszynianie 
s¹ ludŸmi wyj¹tkowo wra¿liwymi na 
potrzeby innych. 

Wolontariusze ze szko³y pod-
stawowej (Karolina Sidorska, Domi-
nika Karwacka, Paulina Mosieje-
wska, Patrycja Budna, Tomasz 
Chowañski, Martyna Wysocka) i 
gimnazjum (Monika Wojtecka, 
Adrian Czerech, Karol Zabielski, 
Artur Go³êbiewski, Marta Sokólska, 

Patrycja Agnieszka 
wajko, Dorota Przytulska, Roksana 
Piasecka, Monika BrzoŸ, Ewelina 
Zabielska, Patrycja Œwiderska, 
Adrianna Wróblewska, Janina Przy-
tulska) pod opiek¹ Anny Chowañ-
skiej i Magdaleny Sidorskiej swoim 
zaanga¿owaniem pokazali, i¿ s¹ wra-
¿liwi na potrzeby drugiego cz³owieka 
i los innych nie jest im obojêtny.

Wszystkim uczestnikom zbiór-
ki dziêkujemy za przy³¹czenie siê do 
akcji i bezinteresown¹ pomoc.          •

Korziñska, Nale-

Knyszynianie pomagaj¹ powodzianom 

Zbiórka ¿ywnoœci i œrodków czystoœci w 
sklepach

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI
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EDUKACJA

przyst¹pi³o 49 uczniów. Uczniowie 
mogli uzyskaæ maksymalnie 40 pun-
któw. Wynik jaki osi¹gnêli okreœla siê 
w skali staninowej jako wy¿ej œredni. 
Jest to podobny poziom jak w roku 
poprzednim, niemniej jednak nie mo-
¿na oceniaæ go na przestrzeni lat, z 
uwagi na fakt, i¿ co roku s¹ inne 
narzêdzia, inna grupa badawcza oraz 
inne warunki kszta³cenia. Najbar-

Czerwiec, to miesi¹c, w którym 
przychodzi czas og³aszania wyników 
sprawdzianów i egzaminów zewnê-
trznych organizowanych przez Cen-
traln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹. 
Wynik egzaminu jest jednym z mier-
ników oceny jakoœci pracy szko³y na 
zakoñczenie cyklu kszta³cenia. 

8 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Knyszynie do sprawdzianu 

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI

Wstêpne wyniki sprawdzianu w 
SP i egzaminu gimnazjalnego
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EDUKACJA

dziej miarodajn¹ ocen¹ jest wynik 
szko³y na tle kraju, województwa, 
po-wiatu i wyników innych szkó³. 
Nasi szóstoklasiœci zdobyli œrednio 
25,1 punktów na 40 mo¿liwych. Jest 
to wynik wy¿szy ni¿ œrednia w kraju 
czy województwie i najwy¿szy 
spoœród gmin powiatu monieckiego.

Wyniki jakie osi¹gnêli ucznio-
wie w Szko³y Podstawowej w Kny-
szynie w 2010 r. przedstawia tabela 1.

Optymistycznie przedstawiaj¹ 
siê równie¿ wyniki w Gimnazjum. 
Egzamin ocenia³ wiedzê z czêœci hu-
manistycznej i matematyczno-przy-
rodniczej. Maksymalnie mo¿na by³o 
zdobyæ 100 pkt. (po 50 z ka¿dej czê-
œci). M³odzie¿ pisa³a te¿ test z jêzyka 
angielskiego. Knyszyñscy gimnazja-
liœci zdobyli œrednio z obu czêœci 
egzaminu 54,2 punktów

Wyniki egzaminu gimnazjal-
nego w Knyszynie w roku 2010 
przedstawia tabela 2.

Wyniki egzaminów zewnê-
trznych osi¹gniête przez uczniów 
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w 
Knyszynie s¹ powodem do zadowo-
lenia. Wnioski z ich analizy pos³u¿¹ 
szkole do dalszej pracy. To wska-
zówka na co k³aœæ wiêkszy nacisk 
podczas powtórek.                            •

 

 na 100 mo-
¿liwych. Lepiej uczniowie zdali 
czêœæ humanistyczn¹, uzyskuj¹c 
œrednio 29.3 punktów. 

Przyst¹pienie do sprawdzianu i 
egzaminu gimnazjalnego jest warun-
kiem ukoñczenia szko³y. Co wa¿ne, 
testu nie mo¿na nie zdaæ. Nawet, gdy 
uczeñ zdobêdzie zero punktów, 
ukoñczy szko³ê. Wyniki gimnazjalne 
z czêœci humanistycznej i matematy-
czno-przyrodniczej decyduj¹ o przy-
jêciu do wybranej szko³y.

Trwa nabór do 
LO w Knyszynie

Jeszcze mo¿na sk³adaæ dokumenty 
o przyjêcie do pierwszej klasy Lice-
um Ogólnokszta³c¹cego im. prof. 
Czes³awa Kudzinowskiego.

Rekrutacja uzupe³niaj¹ca do 
knyszyñskiej szko³y œredniej bêdzie 
trwa³a do 7 lipca, do godziny 12:00. 
Ostateczna lista przyjêtych chêtnych 
uczniów zostanie og³oszona 7 lipca, 
do godziny 15:00. 

Wraz z podaniem o przyjêcie do 
szko³y (wg wzoru) trzeba dostarczyæ:
- kartê informacyjn¹ (wg wzoru);
- dwie fotografie (podpisane na od-
wrocie);
- kopiê lub zaœwiadczenie o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego;
- kopiê lub œwiadectwo ukoñczenia 
gimnazjum.

Dane kontaktowe do szko³y: tel.: 85 
716 70 23 lub 85 716 70 53. 

Szko³a przewiduje naukê na 
dwóch profilach: z rozszerzon¹ bio-
logi¹, chemi¹ i jêzykiem angielskim 
oraz z rozszerzon¹ geografi¹, histori¹ 
i jêzykiem angielskim. Propozycje 
mog¹ jednak ulec zmianie w 
zale¿noœci od oczekiwañ uczniów. W 
zwi¹zku z obowi¹zkow¹ matur¹ z 
matematyki przewidziano równie¿ 
zwiêkszony wymiar zajêæ z tego 
przedmiotu.
 
Tu skoñczysz szko³ê i zdasz maturê 
bez korepetycji!
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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.

X Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Tymbarku
                                     Eliminacje Powiatowe Moñki 25.05.2010 r.

ARTUR
AUGUSTYNOWICZ

Z bilansem 9 zdobytych bramek i 4 
straconych zajêliœmy drugie miejsce. 
By³o to sprawdzenie umiejêtnoœci 
ch³opaków na zakoñczenie programu 
w rozgrywkach pi³karskich.
Ch³opcy zaprezentowali siê bardzo 
dobrze, a na wyró¿nienie zas³uguje 
kapitan dru¿yny Piotr Karejwo — 
autor 8 bramek.

Ostateczna kolejnoœæ (punkty – 
bramki):

1. Moñki 9 pkt. 12:1 
2. Kalinówka 6 pkt. 9:4 
3. Jaœwi³y 3 pkt. 2:9 
4. Goni¹dz 0 pkt. 0:9

Zawodnicy z Kalinówki 
Koœcielnej swoj¹ dobr¹ 
postaw¹ zapewnili sobie grê 
w dru¿ynie reprezentuj¹cej 
nasz powiat w finale woje-
wódzkim 7 czerwca, na 
stadionie MOSiR-u w 
Bia³ymstoku. 

•

Do turniejowych rozgrywek zg³osi³y 
siê cztery dru¿yny z naszego powiatu 
w tym uczestnicy zajêæ sportowych 
„Ma³y sportowiec” z Kalinówki Ko-
œcielnej dzia³aj¹cych w ramach proje-
ktu  „Otwieramy drzwi...”. 

Kolejnoœæ naszych spotkañ wraz z 
wynikami:
Kalinówka – Jaœwi³y 4:0
Kalinówka – Goni¹dz 5:0
Kalinówka – Moñki 0:4

Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Piort Karejwo, Adrian 
Do³¿yk, Rafa³ Romanowski, Artur Romanowski, Damian 
Skutnik, Pawe³ Matan, Sebastian Jarocki, Patryk Mnich.
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naniu Ani Skutnik i Karoliny 
Karejwo z towarzyszeniem zespo³u 
gitarowego.

Trzecia czêœæ to popis wokalny 
Zuzi Bagan, Ani Skutnik i Karoliny 
Karejwo w piosenkach „Szansa”, 
„Cudownych rodziców mam” oraz 
„Kolorowe jarmarki”.

Koncert zosta³ przyjêty owacyj-
nie przez zaproszonych goœci, dyre-
kcjê oraz uczniów naszej szko³y.

W koncercie wyst¹pili: Anna 
Skutnik – œpiew; Karolina Karejwo – 
keyboard, œpiew; Anna Olszyñska – 
keyboard, gitara; Aleksandra Niemo-
tko – gitara; Marta £otowska – gitara; 
Mariusz £azarczyk – gitara basowa; 
Zuzanna Jaromiñska – flet; Zuzanna 
Bagan – œpiew; Monika Poliñska – 
gitara. Koncert prowadzi³y Ewelina 

W ramach projektu „Otwieramy 
drzwi...” grupa uczniów szko³y po-
dstawowej i gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej uczêszcza³a na zajêcia ze-
spo³u muzycznego prowadzonego 
przez Stanis³awa Fiedorowicza.

Zajêcia odbywa³y siê dwa razy 
w tygodniu t.j. w poniedzia³ek i œrodê 
(³¹cznie 3 godziny) i mia³y na celu na-
ukê gry na instrumentach (gitary, 
keyboard, flet) oraz zajêcia wokalne. 

I oto nadszed³ dzieñ (21.05), w 
którym chcieliœmy pokazaæ to, czego 
nauczyliœmy siê na zajêciach zespo³u. 
Koncert nasz nosi³ tytu³ „Od Chopina 
do rocka”. Sk¹d ten pomys³? Otó¿ 
nasz wystêp mia³ daæ strawê duchow¹ 
dla znawców muzyki powa¿nej i 
rozrywkowej.

W pierwszej czêœci koncertu 
zaprezentowa³y siê Ania Olszyñska i 
Karolina Karejwo graj¹c 
Poloneza Chopina, Menuet 
Bacha, „Marsz turecki” 
Mozarta oraz „Dla Elizy” 
Beethovena. 

Nie zapomnieliœmy 
równie¿ o poezji œpiewanej 
i muzyce popularnej. W tej 
czêœci s³uchaliœmy takich 
utworów, jak: „Naucz siê 
dziwiæ” J. Twardowski, S. 
Fiedorowicz; „Kto za 
tob¹...” Czerwone Gitary, 
„Do lata” Bajm, „Ukraina” 
muzyka biesiadna w wyko-

Koncert zespo³u muzycznego
STANIS£AW FIEDOROWICZ
Instruktor zespo³u 
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Wycieczka do Biebrzañskiego Parku Narodowego 
aeruginosus. Zanim jednak zwyczaj-
ny turysta osi¹gnie ten stopieñ wta-
jemniczenia oczarowany jest wielk¹, 
nieskoñczon¹ przestrzeni¹ Parku 
Biebrzañskiego.”

Taki wpis widnieje na oficjal-
nym portalu promocyjnym RP w 
dziale „Poznajmy Polskê”. Wszystko 
to i nie tylko widzieliœmy sami na 
wycieczce zorganizowanej przez 
Miêdzyszkolne Ko³o Turystyczno-
Przyrodnicze. 30 kwietnia w ramach 
projektu „Otwieramy drzwi…” 
cz³onkowie ko³a z ZSO w Knyszynie 
i ZS w Kalinówce Koœcielnej ucze-
stniczyli w wycieczce do Biebrzañ-
skiego Parku Narodowego. 

Zosta³ on utworzony w.1993 r. i 
jest najwiêkszym parkiem narodo-
wym w Polsce. Jego najcenniejsze 
walory to szeroka dolina maj¹cej cha-
rakter naturalny silnie meandruj¹cej 
rzeki Biebrzy, z najwiêkszym zespo-
³em torfowisk w Polsce, zwanych Ba-
gnami Biebrzañskimi. Park chroni ro-
zleg³e i prawie niezmienione dolino-
we torfowiska z unikaln¹ ró¿noro-
dnoœci¹ gatunków roœlin, ptaków i in-
nych zwierz¹t oraz naturalnych eko-
systemów. Bagna Biebrzañskie s¹ 
uznawane za jedn¹ z najwa¿niejszych 
w kraju i w Europie Œrodkowej ostoi 
ptaków wodno-b³otnych. Jako nie-
zwykle cenny obszar Biebrzañski 
Park Narodowy w 1995 r. zosta³ wpi-
sany na listê Konwencji Ramsar o 

„Kotlina Biebrzañska jest bardzo 
wa¿nym punktem przystankowym dla 
ptaków odbywaj¹cych coroczne wê-
drówki i miejscem gniazdowania wie-
lu gatunków ptaków wodno-b³otnych. 
Mi³oœnicy flory znajd¹ tu rzadkie ga-
tunki roœlin chronionych w tym 20 ga-
tunków storczyków. Kto lubi wstawaæ 
przed wschodem s³oñca powinien zo-
baczyæ niezwyk³y spektakl budz¹cej 
siê do ¿ycia przyrody — ³agodne pa-
sma mgie³, klangor ¿urawi, „becze-
nie” bekasa i gwarantowane obser-
wacje ³osia. Nastêpny spektakl — dla 
tych, którzy wol¹ rano spaæ — przyro-
da zaczyna kilka godzin póŸniej, 
kiedy ptaki drapie¿ne ruszaj¹ na ¿er.

Nad Biebrzê przybywaj¹ ornito-
lodzy z ca³ego œwiata. Tu spotykaj¹ 
siê, wymieniaj¹ doœwiadczenia, 
wspólnie obserwuj¹ i dyskutuj¹ o 
tym, co æwierka w zaroœlach. Pochy-
leni nad lunetami wymieniaj¹ dzi-
wnie brzmi¹ce nazwy: Acrocephalus 
paludicola, Picus canus czy Cirrus 
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Prezentowane eksponaty zosta³y 
wkomponowane w swoje naturalne 
œrodowisko. Wszystko to ogl¹da siê 
na tle panoramy biebrzañskich ba-
gien, co stwarza du¿y stopieñ natural-
noœci Po œrodku sali znajduje siê ga-
blota, w której zosta³y zainsceni-
zowane toki 10 ró¿nie ubarwionych 
samców batalionów, rywalizuj¹cych 
o jedn¹ samiczkê.

M³odzi przyrodnicy mieli mo-
¿liwoœæ poznania ekologii, historii, 
tajników bobrów i ³osi oraz zrozu-
mienie ich wp³ywu na najbli¿sze œro-
dowisko. Zajêcia umo¿liwi³y wyro-
bienie pogl¹du na ochronê przyrody 
jako zagadnienia spo³ecznego.

Celem zajêæ by³o poznawanie i 
zg³êbianie tajników przyrody jedne-
go z ostatnich unikatowych obszarów 
mokrad³owych Europy — Bagien 
Biebrzañskich. W czasie wycieczki 
zwiedziliœmy siedzibê Biebrzañskie-
go Parku Narodowego oraz potê¿ne 
fortyfikacje Twierdzy Osowiec.        •

obszarach wodno-b³otnych maj¹cych 
znaczenie miêdzynarodowe, zw³a-
szcza jako œrodowisko ¿yciowe pta-
ctwa wodnego. O miêdzynarodowej 
randze walorów przyrodniczych do-
liny Biebrzy œwiadczy równie¿ uzna-
nie jej za ostojê ptaków o randze 
europejskiej

W Sali Ekspozycyjnej CEiZ 
BPN prezentowane s¹ eksponaty 
spreparowanych zwierz¹t. Obecnie 
kolekcja liczy 35 gatunków i stale siê 
powiêksza. Wszystkie eksponaty 
pochodz¹ z wypadków drogowych i 
kolejowych oraz pad³ych zwierz¹t.

Wœród zwierz¹t mo¿na by³o 
obejrzeæ: du¿¹ klempê z dwoma ³o-
szakami, sarnê i koz³a, dzika i wilka. 
Piêknie prezentowa³y siê te¿ lis, je-
not, tchórz, kuna domowa, kuna leœ-
na, bóbr, wydra, pi¿mak i borsuk. 
Mogliœmy obejrzeæ ptaki drapie¿ne 
(myszo³ów, krogulec, kobuz) oraz 
ptaki wodno-b³otne (³abêdŸ niemy, 
¿uraw, b¹k, b¹czek, gêœ bia³oczelna, 
nur czarnoszyi oraz nur rdzawoszyi). PRZYRODNICY Z KNYSZYNA I 

KALINÓWKI
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2) Zajêcia sportowe (pi³ka no¿na, 
pi³ka siatkowa, zajêcia fitness, 
aerobic-dance)
3) Zajêcia specjalistyczne (gimnasty-
ka korekcyjna, zajêcia korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne)
4) Zajêcia rozwijaj¹ce umiejêtnoœci i 
zainteresowania (artystyczne, muzy-
czne, teatralne, turystyczno-przyro-
dnicze, szachowe, ko³a chemiczne, 
matematyczne, Ma³y Europejczyk, 
informatyczne i dziennikarskie)
5) Wyjazdy do teatru oraz redakcji 
gazety i radia.

W projekcie wziê³o udzia³ 426 
uczniów obu zespo³ów szkó³. Pla-
cówki wzbogaci³y siê o pomoce nau-
kowe, sprzêt multimedialny i œrodki 
dydaktyczne. Podczas trwania proje-
ktu szkolne ko³a informatyczne i 
dziennikarskie na bie¿¹co informo-
wa³y o wydarzeniach szkolnych i 
projektowych na stronach interneto-
wych sz

Dodatkowe informacje o dzia-
³alnoœci poszczególnych kó³ ukazy-
wa³y siê równie¿ w „Nowym Goñcu 

kó³: www.zso.knyszyn.pl i 
www.kalinowka.com.

Od 5 paŸdziernika 2009 r. do 22 czer-
wca 2010 r. w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Knyszynie i Zespole 
Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej 
realizowane by³y zajêcia edukacyjne 
w ramach projektu „Otwieramy 
drzwi…— wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ Gmi-
ny Knyszyn” z Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Poddzia³a-
nie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utru-
dnionym dostêpie do edukacji oraz 
zmniejszenie ró¿nic w jakoœci us³ug 
edukacyjnych” wspó³finansowanego 
przez Uniê Europejsk¹.

G³ównym celem projektu by³o 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkó³ prowadzonych przez 
Gminê Knyszyn poprzez stworzenie 
na ich terenie systemu zajêæ pozale-
kcyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój uczniów.

Zgodnie z powy¿szym celem 
zorganizowano zajêcia o bardzo 
ró¿nym profilu: 
1) Zajêcia wyrównawcze (matematy-
ka, j. angielski, j. polski, nauczanie 
zintegrowane)

Zakoñczenie zajêæ pozalekcyjnych
 

z projektu edukacyjnego „Otwieramy drzwi…— 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó³ 
Gminy Knyszyn” realizowanego przez Urz¹d Miejski 
w Knyszynie 

URSZULA PU£AWSKA
koordynator projektu
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Knyszyñskim”, na stronie interneto-
wej urzêdu oraz w szkolnych gaze-
tkach przygotowywanych przez ko³a 
dziennikarskie. 

Na zakoñczenie zajêæ pozale-
kcyjnych zosta³y wykonane 3 prezen-
tacje multimedialne. 

Z zajêæ, które odby³y siê w Kali-
nówce Koœcielnej prezentacjê przy-
gotowa³o ko³o informatyczne prowa-
dzone przez W³adys³awa Szwejko-
wskiego we wspó³pracy z ko³em 
dziennikarskim prowadzonym przez 
Barbarê Szwejkowsk¹. 

Z zajêæ które odby³y siê w ze-
spole szkó³ w Knyszynie, prezentacjê 
przygotowa³o ko³o informatyczne 
prowadzone przez Ma³gorzatê Wojt-
eck¹ we wspó³pracy z ko³em dzien-
nikarskim prowadzonym przez 
Katarzynê B³ahuszewsk¹.

Oddzieln¹ prezentacjê z prze-
biegu zajêæ Miêdzyszkolnego Ko³a 
Przyrodniczo-Turystycznego przy-
gotowali prowadz¹cy je Anna i Krzy-
sztof Chowañscy oraz Marta Bartnik.

Oprócz prezentacji multime-
dialnych ko³a dziennikarskie w obu 
szko³ach wykona³y przepiêknie ilu-
strowane zdjêciami ksiêgi projekto-
we, do których obejrzenia zaprasza-
my wszystkich rodziców uczniów.

Szersze podsumowanie proje-
ktu — w nastêpnym numerze 
„Goñca”.

•

8 czerwca na stadionie MOSiR-u w 
Bia³ymstoku dziewczêta ze Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie w 
sk³adzie: Marta Sadowska, Paulina 
Sokolska, Sara Wróblewska, 
El¿bieta Pukszta, Sandra Sienkie-
wicz i Sylwia P³aszczyk rywalizo-
wa³y z najlepszymi szko³ami naszego 
województwa w czwórboju lekko-
atletycznym (60 m, 600 m, skok w 
dal, rzut pi³eczk¹ palantow¹).

Dziewczêta przesz³y wszystkie 
etapy wspó³zawodnictwa sportowe-
go: od powiatu (II miejsce) i pó³fina³u 
(IV miejsce), do fina³u wojewódzkie-
go, w którym zajê³y VI miejsce, po-
konuj¹c inne wiêksze szko³y, takie 
jak: Moñki czy Wasilków. Wczeœniej 
odnosi³y równie¿ sukcesy w sztafeto-
wych biegach prze³ajowych — zajê³y 
XIV miejsce w województwie. 

Swoje dalsze umiejêtnoœci dzie-
wczêta bêd¹ mog³y rozwijaæ  w 
okresie wakacji na 10-dniowym 
obozie sportowym w Augustowie 
zorganizowanym dla finalistek 
czwórboju. Zgrupowanie zastanie 
dofinansowanie przez klub sportowy 
LZS oraz burmistrza Knyszyna 
Andrzeja Matyszewskiego, za co 
bardzo dziêkujemy. Czêœciowo 
koszty pokryj¹ równie¿ rodzice. 

¯yczymy m³odym lekkoatle-
tkom dalszych sukcesów w nowym 
roku szkolnym w dyscyplinie zwanej 
królow¹ sportów.                              •

Sukcesy lekkoatletyczne 
dziewcz¹t z Knyszyna

EWA PODUCH



18

EDUKACJA

dañ. W Zespole Szkó³ w Nowych Pie-
kutach zostaliœmy powitani i zdali-
œmy wykonane zadania. Nastêpnie 
Justyna Grzegorczyk z III klasy gim-
nazjum wziê³a udzia³ w teœcie pt. 
„Mosty zamiast murów”. Po obiedzie 
uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie 
majowym i koncercie. Do pó³nocy 
bawiliœmy siê na dyskotece przed 
szko³¹. Nazajutrz, po œniadaniu 
wyruszyliœmy do Hodyszewa, gdzie 
uczestniczyliœmy w uroczystej mszy 
œw. i w poszukiwaniu skarbu. Siódme 
dni gimnazjalisty zakoñczy³y siê 
uroczystym koncertem i rozdaniem 
dyplomów, pucharów i nagród.

Od pocz¹tku przedsiêwziêciu 
patronuje biskup ³om¿yñski Stani-
s³aw Stefanek. W tym roku do grona 
honorowych patronów do³¹czyli Je-
rzy Kiszkiel podlaski kurator oœwia-
ty, Maciej ̄ ywno wojewoda podlaski 
i Jaros³aw Dworzañski marsza³ek 
województwa.

20 i 21 odby³y siê ju¿ po raz siódmy 
Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów 
pod has³em „W poszukiwaniu celu 
odkrywamy siebie”. W tym roku, po 
raz pierwszy, w tej imprezie wziêli 
udzia³ uczniowie z Kalinówki Ko-
œcielnej. G³ównym celem przedsiê-
wziêcia jest integracja m³odzie¿y 
gimnazjalnej i szerzenie wiedzy o 
historii i kulturze Podlasia. 

Podczas Hodyszewskich Dni 
Gimnazjalistów dru¿yny z ró¿nych 
szkó³ rywalizowa³y ze sob¹ o tytu³ 
najlepszej grupy — najpierw na trasie 
rajdowej, a potem w formie prezenta-
cji artystycznych i poprzez udzia³ w 
konkursach wiedzy o regionie. 

M³odzie¿ z Kalinówki Koœciel-
nej pod kierunkiem Marka Kuliko-
wskiego przygotowywa³a siê do tego 
przedsiêwziêcia od 2 miesiêcy. W 
programie imprezy by³ wymarsz na 
trasy rajdowe i zaliczanie punktów 
kontrolnych oraz wykonywanie za-

Uczniowie z Kalinówki Koœcielnej na 

Hodyszewskich 
Dniach Gimnazjalistów
MAREK KULIKOWSKI



19

EDUKACJA

„Podczas tej imprezy zawar³em 
nowe znajomoœci i pozna³em 
wiele ciekawych miejsc” — mówi 
Adrian Koz³owski, uczeñ III 
klasy gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej.

„Dziewczyny z innych szkó³ by³y 
uprzejme i pomocne. Wszyscy 
wrócili do domów opaleni oraz 
szczêœliwi, z fajnymi wspomnie-
niami” — o swoich wra¿eniach 
opowiada Krzysztof Pawelski, 
gimnazjalista z Kalinówki Ko-
œcielnej. 

„Uwa¿am ¿e na Hodyszewskich 
Dniach Gimnazjalisty by³o 
œwietnie, pozna³am wielu nowych 
ludzi, pomimo przejœcia wielu 
kilometrów niespecjalnie odczu-
wa³am zmêczenie, poniewa¿ 
atmosfera by³a mi³a, pogoda te¿ 
nam dopisywa³a, s³oñce mi³o 
pra¿y³o” — opowiada Justyna 
Ewa Grzegorczyk, gimnazjalistka 
z Kalinówki Koœcielnej.

•

Gimnazjaliœci z Kalinówki Koœcielnej w Hodyszewie
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Królewski Knyszyn — wystawa 
zorganizowana przez Muzeum Hi-
storyczne w Bia³ymstoku przedsta-
wia historiê jednego z najlepiej za-
rz¹dzanych starostw w pañstwie 
Jagiellonów.

16 czerwca w Muzeum History-
cznym w Bia³ymstoku odby³o siê 
otwarcie wystawy „Królewski Kny-
szyn. Starostwo knyszyñskie w XVI-
XX wieku”. Ekspozycjê otwiera³ 
dyrektor Muzeum Podlaskiego — 
Andrzej Lechowski. Otwarcie za-
szczycili swoj¹ obecnoœci¹ burmistrz 
Knyszyna, Andrzej Matyszewski, 
prezes Hodowli Zarodowej Zwierz¹t  
Mieczys³aw Lewkowicz, cz³onkowie 
Knyszyñskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta oraz 
bardzo liczne grono mieszkañców 
Knyszyna, za co serdecznie im dziê-
kujemy. 

W trakcie wernisa¿u odby³a siê 
degustacja knyszy i podpiwku przy-
gotowanych przez Dwór Dobarz.

Wystawa „Królewski Knyszyn. 
Starostwo knyszyñskie w XVI-XX 
wieku” przedstawia historiê dóbr 

knyszyñskich za panowania ostatnie-
go Jagiellona, a tak¿e jego dzieje 
splecione z losami rodów Zamoy-
skich, Czapskich czy Krasiñskich.

Eksponaty prezentowane na 
wystawie pochodz¹ ze zbiorów mu-
zeów polskich oraz archiwów i kole-
kcji prywatnych. Wœród nich na 
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: obraz 
Jana Matejki „Œmieræ Zygmunta 

Wystawê przygotowa³y Marta Piszcza-
towska i Anna Malesiñska.
Fotoreporta¿ z otwarcia ekspozycji — 
na ok³adce „Goñca”

MARTA PISZCZATOWSKA

„Królewski Knyszyn. 
Starostwo knyszyñskie w XVI-XX wieku”

Otwarcie wystawy w Muzeum 
Historycznym w Bia³ymstoku

F
o

t.: E
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Augusta w Knyszynie”, 
starodruk z bogatego 
ksiêgozbioru króla, a 
tak¿e ksi¹¿ka wydana w 
„drukarni lataj¹cej” w 
Knyszynie w 1580 r. (fo-
tografia obok).

Na ekspozycji mo-
¿na zobaczyæ jeszcze 
miêdzy innymi:
- monety wybijane przez 
Zygmunta Augusta w tym 
z mennicy w Tykocinie;
- fragmenty ceramiki i 
kafli piecowych z dworu 
w Knyszynie (XVI-pocz. XVII w.);
- reprodukcjê królewskiego arrasu;
- ornaty i naczynia liturgiczne z 
knyszyñskiego koœcio³a, w tym 
przedmioty XVI-wieczne;
- inwentarze folwarków i dóbr 
knyszyñskich z 1749 i 1766 r.;
- portret Jana Zamoyskiego pióra 
nieznanego malarza (XIX w.);
- litografiê przedstawiaj¹c¹ Stanis³a-
wa Ma³achowskiego — De Ducarme 
wg Julien (1. po³ XIX w.);
- popiersia Wincentego i Zygmunta 
Krasiñskich z Opinogóry;
- rysunek Napoleona Ordy, Knyszyn 
ruiny zamku (2. po³. XIX w.);
- stoliczek nale¿¹cy do wyposa¿enia 
pa³acu Krasiñskich w Knyszynie, 
który zosta³ ofiarowany Wincentemu 
Krasiñskiemu przez Napoleona III na 
pami¹tkê faktu, ¿e ojcem chrzestnym 
Zygmunta by³ Napoleon Bonaparte; 
- kronikê ks. Kazimierza Cyganka;
- dokumenty dotycz¹ce maj¹tku Kny-
szyn i rodziny Waœniewskich z 1. po³ 
XX w.;
- dawn¹ broñ i kule armatnie
oraz wiele innych...

Wystawa bêdzie czynna do 17 paŸ-
dziernika 2010 r. w Muzeum 
Historycznym przy ulicy Warsza-
wskiej 37 w Bia³ymstoku. 

?

Zapraszamy do Muzeum History-
cznego na seanse filmowe towarzy-
sz¹ce wystawie. W niedziele: 18 
lipca, 8 sierpnia i 19 wrzeœnia o godz. 
11.00 (wstêp wolny). Prezentowany 
wówczas bêdzie film „Epitafium dla 
Barbary Radziwi³³ówny” w re¿yserii 
Janusza Majewskiego (rok produkcji 
1982, Filmoteka Narodowa w 
Warszawie).

?

Zapraszamy równie¿ na wyk³ady 
zwi¹zane tematycznie z ekspozy-
cj¹: 6 paŸdziernika 2010 r. o godz. 
18.00 prof. Józef Maroszek — 
Pogranicze Litwy i Korony w planach 
króla Zygmunta Augusta, i 13 
paŸdziernika 2010 r. godz. 18.00 
Mieczys³aw Lewkowicz i Tomasz 
G¹tkiewicz Maj¹tek Knyszyn w 
latach 1900-1945. 

F
o
t.: E
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— Ide¹ jest zrobienie wystawy m³o-
dych zdolnych Podlasian pt. „Proto-
plazma” — komunikowa³a znana 
bia³ostocka artystka i kurator wysta-
wy, Iza Tarasewicz. — Tytu³ odnosi 
siê do biologicznych skojarzeñ, ale 
generalnie chodzi o to, by ukazaæ ba-
zê, która buduje wra¿liwoœæ m³odego 
artysty. Zale¿y mi, by siêgn¹æ ku 
korzeniom, fascynacjom, Ÿród³om 
twórczego dzia³ania…— wyjaœnia³a.

Na ekspozycji zobaczymy 
ró¿norodne prace 10 absolwentów 
poznañskiej Akademii Sztuk Piê-
knych, wœród nich 4 obrazy Paw³a 
Matyszewskiego. Sugestywne prace, 
przywo³uj¹ce biologiczne motywy, 
próbuj¹ oddaæ coœ niezwykle trudne-
go dla wizualnej wymowy — stan 
przejœciowy, miêdzy pocz¹tkiem i 
koñcem. Bo przecie¿ w otaczaj¹cej 
nas przestrzeni mamy do czynienia ze 
sta³¹ rotacj¹, w której koniec jednego 
jest pocz¹tkiem drugiego...

Pawe³ Matyszewski przygoto-
wuje równie¿ indywidualn¹ wysta-
wê. Powstanie ona w przysz³ym roku, 
w ramach specjalnego stypendium 
otrzymanego od prezydenta Bia³ego-
stoku przyznawanego m³odym, 
uzdolnionym twórcom.

„Protoplazmê” mo¿na obej-
rzeæ w starej elektrowni (bêdzie siê 
tam mieœciæ siedziba Arsena³u), 
przy ul. Elektrycznej - Branickiego 
w Bia³ymstoku (mo¿na wejœæ od ul. 
Œwiêtokrzyskiej). Ekspozycja 
potrwa do 29 sierpnia.

Jedna z najbardziej presti¿owych galerii sztuki wspó³czesnej w 
Polsce — bia³ostocka Galeria Arsena³ — przygotowa³a now¹ 
ekspozycjê. Wraz z dziewiêcioma innymi m³odymi artystami 
swoje prace zaprezentuje na niej Pawe³ Matyszewski.

Protoplazma

Pawe³ Matyszewski, Bez tytu³u, 2008

Pawe³ Matyszewski, Odpoczynek ES
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wlêctwie. Wychowywa³ siê wiêc jako 
jedynak, tak zreszt¹ jak ojciec i mat-
ka. Lata niemowlêce spêdzi³ w Chan-
tilly, gdzie stacjonowa³ pu³k szwole-
¿erów dowodzony przez ojca. W 
1814 r. powróci³ z rodzicami do Pol-
ski. Dzieciñstwo spêdzi³ na przemian 
w Warszawie w pa³acu przy Krako-
wskim Przedmieœciu oraz w Opino-
górze. Od wczesnego dzieciñstwa by³ 
uwa¿any za cudowne dziecko, podzi-
wiane przez bywalców salonu prowa-
dzonego przez jego ojca. Nic dziwne-
go ¿e by³ oczkiem w g³owie rodzi-
ców, którzy nie szczêdzili trudów i 
pieniêdzy na jego wychowanie i wy-
kszta³cenie. Odebra³ staranne 
wykszta³cenie domowe. By³ uczony 
m.in. greki i jêzyka arabskiego. Jego 
nauczycielami byli: bona francuska 
Helena, baronowa de la Haje, Józef 
Korzeniowski, Piotr Chlebowski.

14.04.1822 r. straci³ matkê, któ-
ra zmar³a na gruŸlicê. Po matce odzie-
dziczy³ zdolnoœæ do egzaltacji, nad-
miern¹ wra¿liwoœæ oraz niestety gru-
Ÿlicê. Od œmierci matki znajdowa³ siê 
niepodzielnie pod urokiem i autoryte-
tem ojca, który czuwa³ nad jego wy-
kszta³ceniem i wpaja³ weñ poczucie 
dumy, przekonanie o rycerskich 

Napoleon Stanis³aw Adam Feliks Zy-
gmunt hrabia Krasiñski herbu Œlepo-
wron, tak brzmia³o pe³ne nazwisko 
poety urodzonego 19 lutego 1812 r. w 
Pary¿u, w którym to mieœcie matka 
Maria Urszula spêdza³a najchêtniej 
czas, gdy jej m¹¿ Wincenty oddawa³ 
siê wojaczce u boku Napoleona.

Nadane imiona nawi¹zuj¹ do 
znakomitych przodków Zygmunta 
oraz wielbionego przez rodziców ce-
sarza. Jego ojcem chrzestnym (choæ 
raczej honorowym) zosta³ Napoleon 
Bonaparte. Zygmunt mia³ dwie sio-
stry, które niestety zmar³y w niemo-

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH cz. X

Szóste pokolenie u¿ytkowników starostwa knyszyñskiego

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Zygmunt Krasiñski
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oskar¿onych by³ Wincenty Krasiñski. 
Pogrzeb Piotra Bieliñskiego by³ 
wielk¹ patriotyczn¹ manifestacj¹, w 
której wziêli udzia³ wszyscy, z wyj¹-
tkiem Zygmunta Krasiñskiego, stu-
denci uniwersytetu. Zgodnie z pole-
ceniem ojca, Zygmunt nie uczestni-
czy³ w pogrzebie i zjawi³ siê jako je-
dyny student na wyk³adach. Bojkoto-
wany przez studentów, zosta³ spoli-
czkowany przez kolegê Leona £u-
bieñskiego, którego wyzwa³ na poje-
dynek, do czego na szczêœcie nie do-
sz³o. Pikanterii sprawie dodaje fakt, 
i¿ Leon £ubieñski, by³ synem Toma-
sza £ubieñskiego, w m³odoœci przy-
jaciela Wincentego, cz³onka Towa-
rzystwa Przyjació³ Ojczyzny, wielo-
letniego podkomendnego genera³a 
Krasiñskiego w pu³ku szwole¿erów. 
Po przerwaniu studiów w Warszawie 
wyjecha³ na kilka miesiêcy z ojcem 
do Wiednia, a nastêpnie na studia do 
Genewy. Od tego momentu wiê-
kszoœæ czasu spêdza³ za granic¹, nie-
ustannie podró¿uj¹c po Europie, doœæ 
rzadko zagl¹daj¹c do kraju.

Okres warszawski przyniós³ 
pierwsze próby literackie Zygmunta. 
Napisa³ kilka powieœci, z których 
najwybitniejsze „Grób Rodziny 
Rejchstalów” z 1828 r. uwa¿a siê za 
jego debiut literacki. W okresie war-
szawskim prze¿y³ sw¹ pierwsz¹ m³o-
dzieñcz¹ mi³oœæ do starszej o siedem 
lat kuzynki Amelii Ka³uskiej, której 
opiekunem po œmierci jej rodziców w 
1817 r. by³ Wincenty Krasiñski. 

Podczas pobytu w Genewie, w 
sierpniu 1830 r. pozna³ Adama Mic-
kiewicza, z którym odby³ wycieczkê 
w Alpy. Mickiewicz wywar³ du¿y 
wp³yw na pogl¹dy i twórczoœæ Kra-
siñskiego. ZaprzyjaŸni³ siê tak¿e z 

tradycjach rodu i honorze domu. Ni-
gdy w³aœciwie nie wyzwoli³ siê spod 
kurateli ojca. Jesieni¹ 1823 r. Zy-
gmunt z³o¿y³ publiczny, niezwykle 
spektakularny egzamin przed komi-
sj¹, do której ojciec zaprosi³ najzna-
komitszych ówczesnych przedstawi-
cieli w³adzy i szkolnictwa. Jak pisa³ 
Andrzej Edward KoŸmian, „M³ody 
uczeñ obudzi³ podziw i uradowa³ 
wszystkich przytomnoœci¹ umys³u, 
¿ywoœci¹ odpowiedzi, obfitoœci¹ za-
czerpniêtej wiedzy. Postêp jego zw³a-
szcza w jêzykach, literaturze, historii 
i geografii staro¿ytnych przesz³y 
wszelkie oczekiwania. By³ to dzieñ 
prawdziwie uroczysty i radosny dla 
syna i dla ojca  i dla przyjació³ jego”.
We wrzeœniu 1826 r. zda³ egzamin do 
najwy¿szej — VI klasy liceum kiero-
wanego przez Jana Bogus³awa Lin-
dego, znanego jêzykoznawcy. Roz-
pocz¹³ siê trzyletni tzw. warszawski 
okres w ¿yciu poety. W nastêpnym 
roku, nie maj¹c jeszcze 16 lat, uzy-
ska³ maturê i rozpocz¹³ studia na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Studia przer-
wa³ lub zosta³ usuniêty, jak pisz¹ nie-
którzy historycy, po g³oœnym incy-
dencie z 14.03.1829 r. 

W tym miesi¹cu zmar³ niezwy-
kle popularny w Warszawie marsza-
³ek S¹du Sejmowego — Piotr 
Bieliñski. Zyska³ on uznanie opinii 
publicznej, poniewa¿ sprzeciwi³ siê, 
mimo nacisków cara Miko³aja I i 
ksiêcia Konstantego, uznaniu 
o s k a r ¿ o n y c h  p r z e d  S ¹ d e m  
Sejmowym cz³onków Towarzystwa 
Patriotycznego o zdradê stanu. Przy-
pomnijmy, i¿ na owym s¹dzie jedy-
nym senatorem, który g³osowa³ za 
uznaniem winnymi zdrady stanu 
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wiczanina Szczêsnego Potockiego, z 
któr¹ po³¹czy³o go gor¹ce uczucie. 
Delfina Potocka by³a tak¿e muz¹ 
Fryderyka Chopina.

Od 1840 r. Wincenty próbowa³ 
sk³oniæ poetê do o¿enku z El¿biet¹ 
(Eliz¹) Branick¹ (1820-1876). Po 
d³ugich wahaniach, mimo zwi¹zku 
uczuciowego z Delfin¹, Zygmunt 
zdecydowa³ siê na ma³¿eñstwo z nie-
kochan¹ przezeñ kobiet¹. Œlub 
Zygmunta i El¿biety odby³ siê 
16.07.1849 r. w DreŸnie, a wesele, z 
udzia³em 4 tys. goœci, w parku opino-
górskim. Po œlubie z El¿biet¹ nadal 
romansowa³ z Delfin¹. Romans ten 
zakoñczy³ dopiero w 1846 r., jednak 
do koñca ¿ycia Zygmunt i Delfina 
pozostali przyjació³mi.

El¿bieta Branicka by³a córk¹ 
W³adys³awa i Ró¿y z Potockich, 
wnuczk¹ targowiczanina Franciszka 

poet¹, póŸniejszym dyplomat¹ an-
gielskim Henrykiem Reeve’em. 

Na wyraŸne ¿yczenie ojca nie 
wzi¹³ udzia³u w powstaniu listopado-
wym. Wincenty Krasiñski twierdzi³, 
i¿ powstanie nie jest zrywem narodo-
wo-wyzwoleñczym, a rewolucj¹ ma-
j¹c¹ na celu zniszczenie arystokracji. 

Na prze³omie 1832 i 1833 r. 
Zygmunt przez kilka miesiêcy prze-
bywa³ z ojcem w Petersburgu z wier-
nopoddañcz¹ wizyt¹. Wincenty Kra-
siñski stara³ siê poprzez swoje konta-
kty na dworze carskim o karierê dy-
plomatyczn¹ dla syna, do której on 
absolutnie siê nie nadawa³. Jednak w 
tym wypadku Zygmunt postawi³ na 
swoim, zrezygnowa³ z kariery i za 
zgod¹ cara wyjecha³ za granicê. Jego 
los jako pó³emigranta by³ znacznie 
lepszy od losu emigrantów popo-
wstaniowych, poniewa¿ móg³ za-
wsze wróciæ do kraju oraz mia³ dziêki 
ojcu œrodki finansowe na dostatnie 
¿ycie w odró¿nieniu od wielu emi-
grantów, którzy czêsto byli ca³kowi-
cie pozbawieni œrodków do ¿ycia, 
wrêcz g³odowali (np. Cyprian Kamil 
Norwid). 

W 1834 r. Zygmunt nawi¹za³ 
romans z Joann¹ Bobrow¹ (mê¿atk¹ z 
dwójk¹ dzieci). Romans ten by³ du¿¹ 
podniet¹ dla jego twórczoœci. W  
1835 r. opublikowa³ anonimowo naj-
wybitniejsze swoje dzie³o — dramat 
„Nie Boska Komedia”, a w 1836 r. 
dramat „Jrydion”. Joannie Bobrowej 
poœwiêci³ wiele lirycznych wierszy. 
Zwi¹zek z ni¹ zerwa³ na polecenie 
ojca . W 1838 r. pozna³ i zaprzyjaŸni³ 
siê z Juliuszem S³owackim. Podczas 
pobytu w Neapolu pozna³ Delfinê Po-
tock¹ (1807-1877), te¿ mê¿atkê, ¿onê 
Mieczys³awa Potockiego syna targo-

Delfina Potocka
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ró¿nych uzdrowiskach na kuracjach, 
które jednak dawa³y s³abe efekty.

W 1839 r. zaprzyjaŸni³ siê z Au-
gustem Cieszkowskim (1814-1894) 
filozofem, ekonomist¹, dzia³aczem 
spo³ecznym i politycznym, g³ównym 
przedstawicielem tzw. filozofii naro-
dowej. By³a to najtrwalsza i najœci-
œlejsza przyjaŸñ, która wywar³a wza-
jemny wp³yw na myœli ich obu.

Oprócz twórczoœci poetyckiej i 
d ramatop i sa r sk ie j  Zygmunta  
Krasiñskiego obecnie bardzo ceniona 
jest jego twórczoœæ epistolografi-
czna, która ma wybitne walory litera-
ckie. Nieustannie podró¿uj¹c pisa³ 
du¿o listów do kochanek, znajomych, 
rodziny. Do samej Delfiny Potockiej 
napisa³ 6000 listów, z których 700 
zachowa³o siê do naszych czasów, w 
tym kilkanaœcie z Knyszyna. Zacho-
wana czêœæ listów zosta³a wydana w 
latach 60. i 70. XX wieku w kilkuna-
stu tomach.

Zygmunt Krasiñski, tak jak oj-
ciec, by³ zdeklarowanym konserwa-
tyst¹ (jeden, tylko jeden cud, z polsk¹ 
szlacht¹ — polski lud), wrogiem re-
wolucji a ostatecznie wszelkiej walki 
zbrojnej, równie¿ niepodleg³oœcio-
wej. Konserwatyzm ten szczególnie 
uwidoczni³ siê w „Nie Boskiej Ko-
medii” gdzie zadeklarowane zosta³y 
antysemickie uprzedzenia poety.

Z dzia³alnoœci literackiej, 
oprócz wymienionych utworów do 
bardziej znanych nale¿¹: poemat 
„Przedœwit” z 1843 r. reprezentuj¹cy 
nurt mesjanizmu, „Psalmy przysz³o-
œci” wydane w 1845 r. Pogl¹dy z 
„Psalmów przysz³oœci” propaguj¹ce 
idee solidaryzmu narodowo-religij-
nego wywo³a³y sprzeciw i replikê 
Juliusza S³owackiego w utworze pt. 

Ksawerego Branickiego. By³a kobie-
t¹ ³adn¹ i m¹dr¹, zajmowa³a siê ma-
larstwem. W ma³¿eñstwie Zygmunta 
i El¿biety urodzi³o siê czworo dzieci: 
W³adys³aw (1844-1873), Maria 
Beatrix (1850-1884) oraz zmar³a w 
dzieciñstwie El¿bieta i zmar³y w wie-
ku m³odzieñczym Zygmunt. Dopiero 
kilkanaœcie lat po œlubie, kiedy wyga-
s³o uczucie do Delfiny, Zygmunt 
zacz¹³ doceniaæ ¿onê, jej dobroæ, 
poœwiêcenie dla niego i dzieci i 
pokocha³ j¹. 

Po 1831 r. nawiedza³y poetê sta-
le cierpienia fizyczne, rozstrój ner-
wowy potêgowany ró¿nic¹ przeko-
nañ politycznych z ojcem, dla które-
go by³ jednak uleg³ym synem oraz 
poczuciem winy w stosunku do nie-
kochanej ¿ony. Trapi³a go choroba 
oczu gro¿¹ca œlepot¹, zmuszaj¹ca do 
d³ugiego nieraz przebywania w ciem-
nym pokoju i do samotnych rozmy-
œlañ. Te dolegliwoœci spowodowa³y, 
i¿ Zygmunt du¿o czasu spêdza³ w 

Portret Elizy Krasiñskiej z dzieæmi 
pêdzla Franza Xavera Winterhaltera
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na folwarków dwanaœcie posiadaj¹ 
wszystkiego 10 koni”.

Przej¹wszy pieczê nad dobrami 
wschodnimi (tak zaczêto nazywaæ 
dobra knyszyñskie, œliwiñskie, ko-
deñskie i kamienieckie) lustrowa³ je 
poeta na prze³omie wrzeœnia i paŸ-
dziernika 1843 r., po raz pierwszy 
stykaj¹c siê wówczas z k³opotami 
gospodarskimi. Trzeciego paŸdzier-
nika donosi³ z Knyszyna Delfinie: 
„Wczoraj obje¿d¿a³em przez dzieñ 
ca³y folwarki. Wszêdzie to samo — 
ekonom czeka z raportem, wiele kres-
cencji [przyrostu] i byd³a, i owiec u 
niego. Potem idŸ i obejrzyj stodo³y, 
obory, gorzelnie, koœció³, probostwo 
itd., itd. Gadaj z wszystkimi, proœby 
odbieraj i pisz na nich: darowano, bo 
to zwykle proœby o odpuszczenie d³u-
gów wieœniakom. […] W tej¿e chwili 
znów siê wybieram na podobn¹ piel-
grzymkê bryczk¹ do innych folwar-
ków. Gospodarstwo to taka sztuka jak 
wojskowa, jak marynarka, jak finan-
se! Trzeba doskona³emu gospodarzo-
wi tyle talentu i wiadomoœci, co 
genialnemu ministrowi. Wszystkich 
siê nauk dotyka gospodarstwo, wszy-
stkich ga³êzi spraw, porz¹dków, inte-
resów spo³eczeñstwa ludzkiego. […] 
¿adnej ochoty jednak do tych sfer nie 
czujê  ¿adnej i ¿adnej.”

Z podleg³ej mu ziemi w dobrach 
wschodnich oraz z gdañskiego Kle-
szczewka czerpa³ Krasiñski intraty na 
utrzymanie swojej rodziny; mia³ 
pe³n¹ œwiadomoœæ stanu faktycznego 
gospodarki — ca³kowitego zrujno-
wania dóbr spowodowanego bez-
ustannymi kradzie¿ami po¿eraj¹cymi 
wszelk¹ intratê. Dlatego wiosn¹  
1844 r. planowa³ wymianê oficjali-

„OdpowiedŸ na psalmy przysz³oœci”. 
S³owacki potêpi³ jako bezzasadny lêk 
poety-arystokraty przed ludem i glo-
ryfikacjê szlachty, z któr¹ by³ on tak 
zwi¹zany. Nie popieraj¹c zbrojnej 
walki o niepodleg³oœæ kraju Krasiñ-
ski pisa³ memoria³y do papie¿a Piusa 
IX i cesarza Napoleona III, nak³ania-
j¹c ich (oczywiœcie bezskutecznie) do 
sprawy przywrócenia Polsce niepo-
dleg³oœci.

Do chwili stabilizacji ¿ycia pry-
watnego poety, tj jego œlubu z El¿bie-
t¹ Branick¹ sprawami maj¹tkowymi 
kierowa³ niepodzielnie ojciec Win-
centy. Po œlubie musia³ zaj¹æ siê spra-
wami bardziej przyziemnymi, tj. kie-
rowaniem w³asnym maj¹tkiem, a do 
tego nie mia³ g³owy ani ochoty. Od 
ojca Zygmunt otrzyma³ dobra kny-
szyñskie, maj¹tek Œliwno po³o¿ony w 
gminie Choroszcz oraz Kleszczewko 
ko³o Gdañska. Natomiast w posagu 
otrzyma³ dobra kodeñskie nad Bu-
giem, dobra kamienieckie zwane lite-
wskimi po³o¿one w powiecie brze-
skim oraz nieznan¹, ale na pewno nie 
ma³¹ kwotê pieniêdzy, która zosta³a 
ulokowana w bankach. Na skutek 
bankructwa banku w Pary¿u Krasiñ-
scy stracili trzy miliony z³otych. Fa-
ktycznymi w³aœcicielami dóbr ka-
mienieckich byli bracia El¿biety, a 
ona je dzier¿awi³a. W 1848 r. Eliza 
Krasiñski sta³a siê w³aœcicielk¹ pod-
warszawskiego Ursynowa, w którym 
to dziesiêæ lat póŸniej rozpoczê³a bu-
dowê pa³acu. Jak widaæ maj¹tek po-
ety by³ niema³y. Jednak jego stan eko-
nomiczny by³ marny. Ju¿ w 1843 r. 
dobra kodeñskie by³y zrujnowane. W 
liœcie do Delfiny poeta pisa³ „zrujno-
wane s¹ tak i nie opatrzone w nic, ¿e 
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piersi, w ³achmanach, a mróz bierze 
— œród zmierzch jak widmo st¹pa do 
Ciebie. Tyœ bryczkê zatrzyma³a, 
widmo klêka przed ko³ami jêczy: «Ni 
ma z cego, ni ma z cego zyæ, a na 
pañscyznê pêdz¹, mêk¹, drêc¹, 
egzekwuj¹, mi³osierdzia trochê, ja-
œnie oœwiecony.« I przypada do pia-
sku widmo wraz z dzieckiem, a obok 
Ciebie siedzi Twój komisarz i powia-
da Ci, ¿e jak jednej dasz, to wszyscy 
przylec¹ i ¿e to udanie tylko, a tym-
czasem w tym g³osie g³ód siê odzywa i 
nêdza. Wtem kilka kroków dalej nad-
suwa siê gromada w³oœcian, proœbê 
Ci podaj¹, patrzysz — prosz¹, byœ im 
darowa³ 12 000 z³ czynszu. Natural-
nie, ¿e nie mo¿esz na to przystaæ, 
wiêc, by przyk³adu nie dawaæ, ¿eœ 
powolny, ¿e dajesz siê oszukiwaæ bez 
wywiedzenia siê o prawdzie, jak rze-
czy stoj¹, musisz i tê biedn¹ u kó³ 
Twoich le¿¹c¹ porzuciæ, nic jej nie 
daj¹c, a¿ dopiero ka¿esz w domu 
œledztwem wyjaœniæ, czy ona nie uda-
je, a wtedy jej pomo¿esz. Ale tymcza-
sem zosta³a le¿¹ca z dzieckiem na 
piasku. O, stokroæ jeszcze lepiej s³u-
¿yæ ludziom ni¿ rz¹dziæ lub panowaæ 
im, bo panowanie wszelkie to s³u¿ba 
s³u¿b — przynajmniej tak by powinno 
byæ — i wolniejszy stokroæ s³uga ni¿ 
pan ! Dlatego tyle z³ych panów!”

W dwa dni póŸniej po tej roz-
dzieraj¹cej scenie, podczas dalszej 
lustracji folwarków knyszyñskich, 
darowa³ w³oœcianom ca³y d³ug w wy-
sokoœci 50 tys. z³ oraz inne obci¹¿e-
nia w naturze — ¿yto i kap³ony. Nie 
na d³ugo jednak zazna³ spokoju w 
swoim sumieniu — wkrótce bowiem 
dotar³y do poety listy z Kodnia dono-
sz¹ce o braku zbo¿a i g³odzie, zawie-
raj¹ce proœbê o przys³anie 12 tys. z³ 

stów, zatrudnienie nowej administra-
cji, której nie trzeba by by³o patrzeæ 
na rêce: „dlatego mnie kradn¹ — pi-
sa³ do Delfiny 1 kwietnia 1844 r. — ¿e 
s¹ przekonani, i¿ znam siê na tym jako 
oni na filozofii, a dbam o to jak oni o 
poczciwoœæ. Wiêc i tam [tzn. w Kny-
szynie] muszê personalnie siê poka-
zaæ i przeci¹æ te wszystkie taœmy kra-
dzie¿y raz na zawsze. […] Powinien 
bym mieæ licz¹c najmniej 150 000 z³ 
na pó³ roku, a mia³em 32 000 z³.”

W kilkanaœcie lat póŸniej, w 
liœcie do ojca z 30 lipca 1858 r. doda-
wa³: „¯e wy¿si oficjaliœci ni¿szych 
broni¹, to pochodzi z ducha bractwa 
zawi¹zanego œród nich wszystkich 
biurokratycznie na wieczne oszuki-
wanie i zdzieranie nas. Klasa to po 
¯ydach najzepsutsza w Polsce.”

Zygmunt Krasiñski, który mi-
mo i¿ tak jak ojciec by³ wra¿liwy na 
nêdzê ludzk¹, to w swoich dobrach do 
koñca ¿ycia nie zdoby³ siê na zrefor-
mowanie stosunków spo³ecznych. 
Choæ dotychczasowe stosunki tj pañ-
szczyzna oraz styl zarz¹dzania rujno-
wa³y dobra, które przynosi³y coraz 
mniejsze dochody oraz by³y przy-
czyn¹ nêdzy i g³odu poddanych. Z t¹ 
nêdz¹ spotyka siê po raz pierwszy 
podczas pobytu w Knyszynie jesieni¹ 
1845 r. Pisze o niej do Delfiny 
Potockiej: „ ¯ebyœ Ty wiedzia³a, œród 
tej nudy tutejszej jakie czasem 
zdarza-j¹ siê obrazy rozdzieraj¹ce 
duszê. Np. wracasz bryczk¹ z 
folwarku jakiego oddalonego do 
domu, ksiê¿yc w pierwszej kwadrze 
wschodzi, z drugiej strony chmury 
jesienne, czarne, przed Tob¹ piasków 
równina, pêdzisz, a tu spod p³otu jêk, 
spojrzysz, a pod p³otem klêczy 
wychud³a kobieta, z dzieckiem u 
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W 1858 r. rz¹d carski wyst¹pi³ z 
wnioskiem o oczynszowanie ch³o-
pów w dobrach knyszyñskich lub ich 
zwrotu na rzecz pañstwa. Zaniepo-
kojony Zygmunt pisze w listach do 
zarz¹dcy Grodzkiego: „Inaczej bo-
wiem dochód wszelki knyszyñski 
przez lat kilka stracê a wiesz dobrze, 
¿e zeñ moje na co dzieñ œniadanie i 
obiad. Racz mi tak¿e napisaæ jaka 
bêdzie stopa czynszu od gospodarza 
ka¿dego i ilu jest w starostwach go-
spodarzy, co go op³acaæ bêd¹, bo od 
tego tak¿e wiele zale¿y. Lecz domy-
œlam siê, ¿e czynsz bêdzie ma³y.” Pa-
radoksem jest, ¿e propozycja oczyn-
szowania wysz³a od w³adz carskich i 
wzbudzi³a ona u poety niechêæ i oba-
wy, i¿ w wypadku zniesienia pañ-
szczyzny obni¿¹ siê jeszcze bardziej 
jego dochody. Oprócz kilkukrotnych 
pobytów w Knyszynie nieznane s¹ 
wiêksze dokonania Zygmunta Kra-
siñskiego w Knyszynie i dobrach 
knyszyñskich.

Œmieræ ojca 24.11.1858 r., z 
którym by³ tak zwi¹zany, pogorszy³a 
stan i tak s³abego zdrowia poety. Zy-
gmunt Krasiñski zmar³ w trzy miesi¹-
ce po zgonie ojca, 23.02.1859 r. w Pa-
ry¿u w wieku zaledwie 47 lat. Zw³oki 
jego zosta³y sprowadzone do Polski i 
pochowane w rodowej nekropolii w 
Opinogórze. Wdowa El¿bieta w  
1860 r. wysz³a za m¹¿ za m³odszego o 
trzynaœcie lat Ludwika Krasiñskiego 
w³aœciciela niedalekiego Krasnego, 
co wywo³a³o wówczas niema³y skan-
dal. I dopiero w tym zwi¹zku by³a 
podobno szczêœliwa.

Zygmunt Krasiñski zaliczany  
jest do grupy trzech wieszczów epoki 
romantyzmu. Swe utwory wydawa³ 

lub 500 korcy ¿yta: „Oto masz przy-
jemnoœci wsi i po³o¿enia — stwier-
dza³ znêkany beznadziejnoœci¹ w liœ-
cie do Delfiny — lepiej byæ psem ni¿ 
panem polskim. Co ja siê nafrasujê, 
namarkotniê, nak³opocê, namêczê, 
zagniewam, co sobie krwi napsujê, w 
ostatecznym wyniku g³upiejê i dur-
niejê. […] Melancholii ju¿ mam po 
uszy i przeklinam wszystkie dobra ja-
kie b¹dŸ na œwiecie. Ty ani wyobra¿e-
nia nie masz, co to jest; co chwila coœ 
przykrego, co chwila mniej intraty, co 
chwila nudy, i to takie, co mózg zwie-
rzêc¹ i si³ê wysysaj¹, walczysz, a wi-
dzisz, ¿e daremna walka — dziêkujê 
za s³u¿bê!” W dobrach litewskich, 
które dzier¿awi³a Eliza Krasiñska, 
doznaje poeta szoku — styka siê tam 
bowiem ze stosowaniem kary ciele-
snej wobec pañszczyŸnianego ch³o-
pstwa, zastaje bitych, uciemiê¿onych 
ludzi, wy³adowuje swój gniew na 
ekonomach. Nêdza i g³ód poddanych 
z jednej strony, a z drugiej subtelny, 
wra¿liwy poeta to dwie sytuacje mo-
cno k³óc¹ce siê ze sob¹.

Mimo nêdzy poddanych okazu-
je siê, i¿ dobra knyszyñskie, tak jak w 
XVI w., uchodzi³y za jedne z najbo-
gatszych w Rzeczpospolitej, tak i za 
rz¹dów Zygmunta Krasiñskiego by³y 
„per³¹ w koronie” jego dóbr. Ze 
wszystkich u¿ytkowanych przez nie-
go maj¹tków Knyszyn przynosi³ naj-
wiêksze zyski. Pozosta³e dobra mia³y 
straty lub niewielkie zyski. Z zacho-
wanych dokumentów wynika, i¿ w 
1851 r. Knyszyn przyniós³ 80 tys. z³ 
zysku, natomiast Kodeñ 40 tys. z³. W 
1854 r. Knyszyn przyniós³ 20 tys. z³, 
w 1855 r. — 60 tys. z³, a w latach 
1857-1858 — 230 tys. z³ zysku.
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Tadeusz Konwicki nie wypiera siê 
autobiografizmu, co wiêcej uwa¿a go 
za Ÿród³o swego pisarstwa. W rozmo-
wie, któr¹ z autorem przeprowadzili 
Katarzyna Bielas i Jacek Szczerba 
(„Pamiêtam, ¿e by³o gor¹co”) mówi: 
„Ja np. wielokrotnie bezwstydnie 
eksponujê sam siebie.” I dalej: „za-
miast uciekaæ od autobiografizmu, 
k³amiê i narzucam siê czytelnikowi”.

Na kartach swych powieœci od-
bywa Konwicki niekoñcz¹c¹ siê pod-
ró¿ sentymentaln¹ do miejsc zwi¹za-
nych z jego dzieciñstwem i m³odoœci¹. 
Te miejsca, zaludniaj¹cy je bohaterzy, 
s¹ wywiedzeni nie tyle z wyobraŸni, co 
przywo³ani z pamiêci autora, który uro-
dzi³ siê w Nowej Wilejce. Jego dorasta-
nie i m³odoœæ zwi¹zane s¹ z Koloni¹ 
Wileñsk¹, osad¹, a w³aœciwie przed-
mieœciami Wilna. Wczeœnie osierocony 
przez rodziców by³ wychowywany 
przez bli¿szych i dalszych krewnych, w 
tym przez dziadków Blinstrubów.

Kiedy siê czyta „Dziurê w nie-
bie”, wczesn¹ powieœæ Konwickiego   
(I wyd. — 1959 r.) oczywisty wydaje 
siê kontekst biograficzny.

Gdzieœ na skrzy¿owaniu euro-
pejskich dróg le¿y osada Dolne i Gór-
ne M³yny. To wyj¹tkowy zak¹tek 
Europy, miejsce szczególne, wielo-
narodowe, wielokulturowe.

Polacy, Litwini, Bia³orusini, Ro-
sjanie, Niemcy, ¯ydzi  wszyscy s¹ „tu-

„Ksi¹¿ka, dobra czy z³a jest portretem 
w³asnym autora” (T. Konwicki „Pamflet na 
samego siebie”)

TERESA DUBICKA

Na skrzy¿owaniu 
europejskich dróg

bezimienne, pod pseudonimem Spi-
rydion Prawdzicki lub pod cudzym 
nazwiskiem. Zabieg ten pozwala³ mu 
na swobodê wypowiedzi, jednocze-
œnie móg³ przyje¿d¿aæ do ojczyzny 
nie nara¿aj¹c siê na represjê.

Jak pisze prof. Adam Kubala 
„Krasiñski nale¿a³ do twórców, któ-
rzy wyj¹tkowo silnie odczuwali »ból 
istnienia«, zagro¿enia przez œmieræ i 
strach przed nienawiœci¹. Nie opu-
szcza³y go zw¹tpienia, a jego ¿ycie 
uk³ada³o siê w rytm rozpaczy i na-
dziei, doznañ klêsk i ocalenia. Towa-
rzyszy³o mu poczucie ¿e przysz³o mu 
¿yæ na prze³omie dziejów i ogl¹daæ 
schy³ek starego œwiata /rewolucja w 
Europie w 1848 r./ W swych najdo-
skonalszych utworach „Nie Boskiej 
Komedii” i „Irydionie” pokazywa³ 
momenty przesilenia historii — kata-
strof i degeneracji ¿ycia /co zyska³o 
mu nazwê poeta ruin/. Interesowa³y 
go epoki schy³ku i chaosu wkraczaj¹-
cego tak¿e do wnêtrza ludzi. Epoki 
kiedy wali siê dawny kszta³t œwiata a 
nowy albo jeszcze nie zarysowuje siê 
albo nie ma nic do zaoferowania.” 

   •

Literatura:
Ludomir Bieñkowski, Zygmunt Kra-
siñski, [w:] Polski S³ownik Biografi-
czny, t. XV;
Teresa Zieliñska, Poczet polskich ro-
dów arystokratycznych;
Zbigniew Sudolski,  Wincenty 
Krasiñ-ski i wspó³czeœni, Warszawa 
2003.
Zygmunt Krasiñski, Listy do plenipo-
tenta i oficjalistów, oprac. Zbigniew 
Sudolski, Warszawa 1994.
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tejsi”. Codziennie Polek Krywko, albo 
jego dziadkowie prowadz¹ „¿ywio³ê” 
na pastwisko. Ka¿dego poranka Wisia 
Pucia³³ówna, ze starannie wywi¹zan¹, 
czerwon¹ kokard¹, z eleganck¹ skórza-
n¹ teczk¹ idzie do szko³y. Pañstwo 
Dobrzynkiewiczowie z jedynakiem 
Zenusiem, jak co wieczór, udadz¹ siê na 
nabo¿eñstwo majowe. Polek, ten „nieu-
da³ota” znowu gdzieœ przepadnie i tyl-
ko zadudni¹ na drodze jego czarne, spê-
kane piêty. ¯yd Pluska powiezie worki 
z m¹k¹, drzemi¹c na skrzypi¹cym wo-
zie. Baptysta Fronczak stanie na progu 
swego sklepiku, z Bibli¹ w rêku i bêdzie 
zachêca³ do rozmowy. („Zgiñ, przepa-
dnij antychryœcie!” — zakrzyknie 
babka Linsmanowa. „Ja nic nie s³yszê, 
ja nic nie s³yszê, bezwstydny!”)

W przedwieczornej ciszy, zanim 
wybrzmi dzwon koœcielny, rozlegnie 
siê g³os dzwonu cerkiewnego…

W niedzielê, ten dzieñ uroczysty i 
leniwy, wiêkszoœæ mieszkañców Dol-
nych i Górnych M³ynów spotka siê w 
koœciele. Do œwi¹tyni przybêd¹ te¿ 
pijaczyna Skierœ, no¿ownik — pan Staœ 
i tutejszy znachor — stary Burba. Ten 
nie œmie wejœæ do koœcio³a, modli siê 
wiêc obok krzy¿y nagrobnych.

Odœwiêtnie ubrani mieszkañcy 
obojêtnie min¹ rudego Ferdziê, ma³e-
go ¯yda, biegaj¹cego po osadzie z fa-
jerk¹. Fredzia najbardziej na œwiecie 
chcia³by zostaæ ¿o³nierzem armii 
Dolnych M³ynów. Ile ¿aru jest w tym 
pragnieniu! Ile¿ dramatyzmu w pyta-
niu: „A mo¿e gdzieœ jest takie miejsce, 
gdzie ka¿dy mo¿e zostaæ Polakiem?”

Dwie wrogie armie: „Dolinia-
rze” i „Górale”. Pewnie doroœli tra-
ktuj¹ zabawê w wojsko pob³a¿liwie. Ot, 
gry i zabawy dzieciêce. Kto by zliczy³ 
siniaki, krwawi¹ce nosy, wybite zêby, 
naderwane uszy — rany, które sobie 
nawzajem zadali?

Tymczasem owe gry i zabawy 
niepostrze¿enie zamieniaj¹ siê w walkê 
o przywództwo. M¹ci siê idylliczny 
obraz spokojnej prowincji.

Incydent na lekcji botaniki œwiad-
czy o wyraŸnej polaryzacji pogl¹dów 
politycznych. Naiwna wiara „Dolinia-
rzy”, ¿e przyjd¹ jacyœ ludzie i „zrobi¹ 
raj” spotka siê z bezwzglêdn¹ reakcj¹ 
„Górali”: „Bezrobotni, z³odzieje, 
wywrotowcy! Trzeba ich wszystkich 
wy³apaæ!”

Dobrotliwy posterunkowy Ma-
ciejko, zanim wypije pierwszy kieli-
szek smoradinówki Babki Linsmano-
wej, poleci: „Jeœli ktoœ obcy pojawi siê 
w M³ynach Dolnych albo Górnych, 
trzeba melduneczek z³o¿yæ na 
posterunek i to musowo”.

Konwicki , tak w swojej prozie, 
jak i obrazach filmowych, wci¹¿ pod¹-
¿¹ œladami Mickiewicza. „Dziura w 
niebie” to niezwyk³ej urody powieœæ o 
„kraju lat dziecinnych”, o dzieciñstwie, 
które nie zawsze bywa sielskie, aniel-
skie. O m³odoœci „górnej i dolnej”, o 
bolesnym wkraczaniu w doros³oœæ. O 
pierwszych uniesieniach mi³osnych, 
pe³nych s³odyczy i udrêki. Straconych 
z³udzeniach i nieznoœnej œwiadomoœci, 
¿e zostaliœmy wykorzystani.

Ostatnia 
samotna wy-
prawa Polka 
do Puszkarni 
kosztowa³a go 
nieomal ¿ycie. 
Nie wiadomo 
czy tym razem 
ch³opiec wym-
knie siê babie z 
kos¹. On jeden 
mia³ odwagê 
„odwrócenia 
ostatniej i nie-
znanej karty”.•
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nalnego i Urzêdu Miasta w Knyszy-
nie jego kolejna ksi¹¿ka. „Knysze 
knyszyñskie” to zbiór mitów i legend 
zwi¹zanych z naszym miastem i 
okolic¹. Autor pisze na ok³adce: „Zie-
mia knyszyñska jest bogata w historiê 
i jest jeszcze zapewne wiele tajem-
nych zjawisk, dawnych opowieœci i 
ciekawych zdarzeñ oraz history-
cznych punktów i miejsc, które kryj¹ 
knyszyñskie okolice, ziemia i pa-
miêæ. Nieoczekiwane odkrycie i lu-
dzka nieco uœpiona œwiadomoœæ, pa-

omasza Krawczuka nie trzeba 
przedstawiaæ. Znany jest jako Tspo³ecznik. Anga¿uje siê w 

ró¿ne projekty. Najbardziej jest 
znany ze swojego zaanga¿owania w 
honorowe dawstwo krwi. Wielu ludzi 
doœwiadczy³o jego ofiarnoœci w przy-
padku, kiedy potrzebna by³a pomoc.

Jednak, Tomasz Krawczuk jest 
równie¿ autorem bardzo ciekawych 
tekstów. Sprawdza siê jako redaktor i 
autor „Dawcy Knyszyñskiego” — 
biuletynu poœwiêconego krwioda-
wstwu w Knyszynie i okolicy: bardzo 
ciekawa publikacja ³¹cz¹ca w sobie 
pasjê pomagania ludziom, a jedno-
czeœnie zami³owanie do historii Kny-
szyna i okolic. Pisze i wydaje wiersze 
oraz opowiadania, które zosta³y opu-
blikowane przynajmniej w kilkudzie-
siêciu wydawnictwach. Dodam te¿, 
¿e Krawczuk jest sekretarzem Kny-
szyñskiego Towarzystwa Regional-
nego im. Zygmunta Augusta.

Ukaza³a siê w³aœnie nak³adem 
Knyszyñskiego Towarzystwa Regio-

„Knysze knyszyñskie”. 
Knyszyñska ksi¹¿ka

MAREK OLESIEWICZ
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okazyjnie i tanio, og³asza³ te¿ wieœci 
matrymonialne.” Ciekawe, ¿e przez 
lata nic siê nie zmieni³o… Krawczu-
ka przekazy faktycznie s¹ rodzajem 
anegdoty o ludziach, których pamiêæ 
jest warta zapamiêtania. Daje siê 
równie¿ wyczuæ pewien rodzaj 
sentymentu do czasów, które ju¿ nie 
powróc¹.

Krawczuk opisuje malownicze 
po³o¿enie ¿ydowskiego cmentarza 
tu¿ obok Knyszyna, przypominaj¹c 
¿e przecie¿ w¹tek ¿ydowski to czêœæ 
naszego dziedzictwa. Pisze w tekœcie 
„Semicka nekropolia na królewskiej 
grobli” najpierw: „Przez teren sadza-
wek, na których roz³o¿y³ siê cmentarz 
przep³ywa malownicza rzeczka, nie-
gdyœ zasilaj¹ca w wodê sadzawki — 
dop³yw rzeki Jaskranki.”, ale jedno-
czeœnie przytaczaj¹c równie¿ i inn¹ 
opowieœæ mówi: „To z ¿ydowskich 
mogi³ek w 1944 r. wyruszy³ samotnie 
zwiadowca sowiecki Alosza bia³ym 
sierpniowym rankiem na liniê umo-
cnieñ niemieckich przy moœcie nad 
Jaskrank¹ i granatami zniszczy³ dwa 
karabiny maszynowe, ostrzeliwuj¹ce 
dolinê rzeki i ca³e przedpole po 
wzgórza zamkowe, zajête przez 
sowietów, czego noc¹ nie zdo³ali 
dokonaæ czterej jego przyjaciele — 
zwiadowcy, którzy zginêli. Swoim 
bohaterskim czynem otworzy³ drogê 
do przerwania linii  frontu i  
wyzwolenia miasta.” Tomasz 
Krawczuk nie sili siê na sztuczne 
„unaukowienie” ksi¹¿ki, ale po 
prostu przytacza zas³yszane (lub 
osobiœcie widziane) historie — to jest 
te¿ kolejny du¿y walor „Knyszów 
knyszyñskich”. 

miêæ i zmys³owoœæ, mog¹ je jeszcze 
przypadkiem w przysz³oœci ukazaæ.”

„Knysze knyszyñskie” to zbiór 
trzydziestu piêciu opowieœci. Mie-
szaj¹ siê tutaj zas³yszane od starszych 
knyszyniaków przekazy o tym, co 
dzia³o siê u nas dawniej, i co ludzie 
myœleli o tym: z tym co wyczyta³ 
autor w ró¿nych lekturach, którym z 
pewnoœci¹ poœwiêca bardzo du¿o 
czasu. Nie ma co ukrywaæ, ¿e najcen-
niejsze s¹ wspomnienia dotycz¹ce te-
go „starego” Knyszyna. Najwiê-
kszym chyba walorem publikacji jest 
to, ¿e autor ca³y czas powo³uje siê na 
wspomnienia dawnego Knyszyna.

Na przyk³ad w opowieœci „Jar-
mark w grodzie Jagiellona” czytamy: 
„Jarmark, jak i ka¿dy cotygodniowy 
targ by³ okazj¹ i sposobnoœci¹ do 
przekazywania wszem i wobec 
wsze lk i ch  wiadomoœc i  o raz  
informacji. Mieszka³ w Knyszynie 
przy ul. Tykockiej niejaki pan 
Dominik, który takich og³oszeñ 
dokonywa³. Wszelkie og³oszenia 
przyjmowa³ i zapisywa³ na jednako-
wego formatu oddzielnych kartkach 
w domu i na rynku. Z okaza³ym 
dzwonkiem stawa³ na furmance w 
kilku ustalonych i wszystkim wiado-
mych miejscach rynku, potrz¹sa³ 
dzwonkiem dla zwrócenia uwagi i 
odczytywa³ wszystko to, co mia³ na 
tych kartkach napisane, oczywiœcie 
czyni³ to za pewn¹ op³at¹: ¿e komuœ 
zgin¹³ koñ albo uciek³a krowa i 
poszkodowani prosz¹ o wiadomoœæ, 
¿e oto dzieci tak i tak ubrane zagubi³y 
siê na targu i s¹ do odebrania w 
umówionym miejscu, og³asza³ te¿, 
co, gdzie i u kogo mo¿na kupiæ 
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walczyli mê¿nie zmieszani z wroga-
mi, / padli na dolinie zr¹bani miecza-
mi / a niewiasty z dzieæmi, co w 
borach mieszkaj¹, / gdy swych ojców, 
mê¿ów ju¿ nie doczeka³y, / przysz³y 
na dolinê, usiad³y za wzgórzem / i 
dniem i nocami i w deszcze i burze, / 
tak d³ugo ze swymi dziatkami 
p³aka³y, / póki si³y dla nich p³akaæ 
dozwala³y.” Ostatni cytat przypomi-
na tragiczne dzieje ziemi knyszyñ-
skiej, która bêd¹c na pograniczu Pol-
ski i Litwy, nieustannie doœwiadcza³a 
z³ego losu. 

Dobrze, ¿e ta ksi¹¿ka ukaza³a 
siê. W tej publikacji ma du¿y udzia³ 
Mieczys³aw Piasecki, a oprócz niego 
równie¿ i moja skromna osoba. O jej 
wartoœci œwiadcz¹ wspomnienia 
autora zawarte w ksi¹¿ce, ale te¿ i to, 
¿e autor odwa¿y³ siê powróciæ do 
tego, co pamiêta…

S¹dzê, ¿e ka¿dy knyszyniak 
powinien j¹ przeczytaæ.              

      •

Widaæ du¿e oczytanie autora. 
Swobodnie operuje datami czy wyda-
rzeniami. Wplata to w nasze lokalne 
historie, pozytywnie je ubarwiaj¹c. 
Oto w opowieœci „Stare pole”, pisz¹c 
o najeŸdzie Szwedów w XVII w., 
czytamy na przyk³ad takie fragmen-
ty: „O zachodzie s³oñca, nad pobojo-
wiskiem zaleg³a cisza i pozosta³y 
cia³a gêstym trupem le¿¹ce, tych co 
przybyli i tych co siê bronili i koni 
tych, co wszystkich nosili. Oddzia³y 
polskie zosta³y pobite, a ci co ocaleli, 
rozpierzchli siê ka¿dy do swego sio³a. 
Wojska szwedzkie o znacznym 
uszczerbku pod¹¿y³y do Tykocina z 
odsiecz¹, ale tam niewiele siê 
przyda³y. Na przedpolach Tykocina 
zosta³y po-bite.” Barwnej opowieœci 
towarzyszy cytat autorstwa ksiêdza 
Antoniego Walentynowicza: „Przy-
szed³em na zastockie jezioro 
piaszczyste, / w okolice Knyszyna 
wszystkim dobrze znane, / widzê jego 
piaski le¿¹ce falami / jak wiatry 
u³o¿y³y równiutko rzêdami. […] Tu 

Uroczysta promocja ksi¹¿ki Tomasza Krawczuka „Knysze 

knyszyñskie” oraz Reginy Œwitoñ „Uœmiechniêty œwiat” 

(recenzja obok) z udzia³em autorów odby³a siê 25 czerwca, 

w ramach Dni Knyszyna. Wiêcej o programie œwiêta 

naszego miasta na 4 stronie tego numeru. Relacje z 

obchodów — w nastêpnym „Goñcu”.
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„Uœmiechniêty œwiat” Reginy Œwitoñ 
to zbiorek zawartych na 70 stronach 
wierszy, skierowany przede wszy-
stkim do m³odego czytelnika, ale z 
pewnoœci¹ i starszy mi³oœnik przyro-
dy spêdzi z nim sympatyczne chwile.

Autorka ukazuje uœmiechniêty 
œwiat przyrody od wiosny do zimy, bo 
tak s¹ uporz¹dkowane wiersze, które 
zawiera ten tomik. Wêdrujemy wiêc 
przez ³¹ki i ogrody, zatrzymujemy siê 
nad rzek¹, jesteœmy w lesie i wszêdzie 
konstatujemy urodê œwiata i czerpie-
my radoœæ z kontaktu z przyrod¹. 
Mo¿emy j¹ odczuwaæ wszystkimi 
zmys³ami, bo wiersze rozbrzmiewaj¹ 
dŸwiêkami, mieni¹ siê wieloœci¹ 
barw, rozsiewaj¹ przyjemn¹ woñ i 
kusz¹ smakami czterech pór roku.

Autorka przyrodê animizuje, 
np. „Dorodna cukinia (…) ociê¿a³ym 
tu³owiem leg³a na zagony.” („Warzy-
wa”), ale czêœciej personifikuje, np. 
„Wrzesieñ na ko³owrotku s³oñca/ ba-
bie lato przêdzie” („Jesieñ”), wiêc tê-
tni ona ¿yciem, kipi energi¹, jest 
dynamiczna. Taki sposób jej ukazania 
sprawia, ¿e staje siê bliska czytelni-
kowi.

Wiele wierszy ma formê bajek, 
wiêc nie tylko bawi¹, ale tak¿e ucz¹ 
poprzez mora³, jak np. „Gawron”:

„Pragniesz s³awy wiêc pos³uchaj, 
co ci las wyszumi rano: 
Tylko ten, kto ma³o umie, 
Krzyczy, byle go s³yszano.” 
S¹ w tym zbiorku wiersze wzru-

szaj¹ce (np. „Mojej Mamie”, „W ba-
bcinym œwiecie”), ale tak¿e ¿artobli-
we, jak „Pomys³owa pszczó³ka”, 
która ma sposób na przepêdzenie 
krecika z ogródka:

„Moje siostry osy 
U¿¹dl¹ go w czarne piêty, 
Kiedy przyjdzie bosy.”
Sympatycznym dope³nieniem 

wierszy s¹ zdobi¹ce zbiorek ilustracje 
Doroty Czerepko. Ca³oœæ jest lekka i 
przyjemna.

W zbiorku „Uœmiechniêty 
œwiat” Regina Œwitoñ proponuje czy-
telnikowi czytanie „ksiêgi przyrody”. 
W jakim celu? ¯eby siê czegoœ 
dowiedzia³ i nauczy³, zachwyci³ i 
wzruszy³ piêknem œwiata, ale tak¿e 
odnalaz³ refleksjê o jego przemijaniu. 
Uroda œwiata, zamkniêta w s³owach 
wierszy z tego tomiku, trwa.              •

Uœmiechniêta 
poezja

KRYSTYNA URBANOWICZ
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dozna³ w ¿yciu, nie zrezygnowa³ z 
idea³u, jaki mu wyznacza³y s³owa œw. 
Paw³a Aposto³a: „Nie daj siê zwyciê-
¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj”. 
Wielk¹ sztuk¹ jest umiejêtnoœæ za-
chowania swojej to¿samoœci i godno-
œci w momencie, gdy spotyka siê lu-
dzi bezwzglêdnych i odartych z ja-
kiejkolwiek godnoœci i zasad, œlepych 
s³ugusów bezlitosnej machiny w³a-
dzy. A mimo tego B³. Ks. Jerzy Popie-
³uszko tê godnoœæ zachowa³. Znane s¹ 
fakty, gdy dla SB-eków, pilnuj¹cych 
go na parkingu przed domem w mroŸ-
n¹ noc, przynosi³ do ich samochodu 
termos kawy czy herbaty. W swoich 
kazaniach zaœ nie nawo³ywa³ do wal-
ki, ale uœwiadamia³, ¿e cz³owiek jest 
istot¹ woln¹, posiadaj¹c¹ swoj¹ 
godnoœæ i zas³uguj¹c¹ na szacunek i 
sprawiedliwoœæ. Modli³ siê równie¿ o 
wolnoœæ od zastraszenia, ale te¿ od 
nienawiœci i chêci odwetu. 

Chocia¿ dziœ ¿yjemy w innych 
czasach, nie mniej jednak s³owa, któ-
rymi kierowa³ siê B³. Ks. Jerzy Popie-
³uszko s¹ aktualne i wspó³czeœnie. 
Sytuacje ¿yciowe i serce ludzkie nie 
s¹ wolne od ulegania pokusie, by 
z³em za z³o odp³acaæ. Pomyœl, ile razy 
w swoim ¿yciu zastosowa³eœ zasadê: 
„oko za oko, z¹b za z¹b”? Ile razy za-
miast w sprawiedliwoœci dojœæ swo-
ich racji, po prostu siê mœci³eœ? Ile ra-
zy w k³ótni u¿ywa³eœ s³ów, w których 

S³owa zawarte w tytule artyku³u, za-
czerpniête z Listu œw. Paw³a Aposto³a 
do Rzymian (Rz 12, 21), w ostatnim 
czasie sta³y siê nam bardzo bliskie. 
Dokona³o siê to za przyczyn¹ B³ogo-
s³awionego Ksiêdza Jerzego Popie³u-
szki, którego Uroczystoœæ Beatyfika-
cyjn¹ prze¿ywaliœmy 6 czerwca. Jego 
¿ycie i pos³uga kap³añska przypad³y 
na okres bardzo trudny dla Koœcio³a. 
Wielu z nas z pewnoœci¹ pamiêta tam-
te czasy, represje w³adzy ludowej, lêk 
przed konsekwencj¹ jakichkolwiek 
s³ów wypowiedzianych przeciwko 
w³adzy, nieufnoœæ wzglêdem s¹sia-
dów, gdy¿ potencjalnie ka¿dy z nich 
móg³ byæ tajnym wspó³pracowni-
kiem SB, dla w³asnych korzyœci do-
nosz¹cym na s¹siada. Koœció³ w tam-
tym okresie by³ szczególnie inwigilo-
wany, a specjalna komórka SB by³a 
przygotowana do tego, by ³amaæ 
sumienia ksiê¿y, drêczyæ ich swoimi 
najœciami i wypytywaniem, po któ-
rych zak³adano ksiêdzu teczkê z ro-
zmowy z oficerem SB. Funkcjonariu-
sze SB wchodzili równie¿ do œwi¹tyñ, 
by w czasie Mszy œw. nagrywaæ kaza-
nia, a potem drêczyæ ksiêdza za nie-
w³aœciwe wed³ug nich myœli i s³owa 
kierowane do wiernych. 

W takim klimacie musia³o pra-
cowaæ wielu ksiê¿y, równie¿ B³. Ks. 
Jerzy Popie³uszko. Pomimo wielu 
szykan, gróŸb i przeœladowañ jakich 

ks. JERZY CHWIEÆKO

„Z³o dobrem zwyciê¿aj!”
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owy¿sze, s³ynne ju¿ s³owa 
Jana Paw³a II, wypowiedziane Pna rozpoczêcie pontyfikatu w 

1978 roku, mo¿na by by³o spokojnie 
spróbowaæ zast¹piæ s³owami z obrazu 
Mi³osierdzia Bo¿ego „Jezu, ufam To-
bie!” To zdanie Jezusa, podyktowane 
œw. Faustynie Kowalskiej zabija w 
cz³owieku to, co pozbawia go godno-
œci chrzeœcijañskiej i to, czego para-
doksalnie najbardziej siê boi, a 
mianowicie — jego w³asny strach.

Czym jest strach? „Strach jest 
oczekiwaniem z³a” — powiedzia³ 
Platon. Z³o wydaje siê jednak pojê-
ciem trudnym do zdefiniowania — 
dla niewierz¹cego mo¿e oznaczaæ 
coœ zupe³nie innego ni¿ dla wierz¹ce-
go. Niewierz¹cy postrzega z³o i dobro 
jako wyznaczniki kategorii ety-
cznych — w takim rozumieniu z³o 
jest po prostu nieetycznym zachowa-
niem, które utrudnia ludziom harmo-
nijne funkcjonowanie na Ziemi i bu-
dowanie zgodnych relacji spo³e-
cznych. Dla wierz¹cego Z³o jest 

DOMINIKA £EMPICKA

„Nie 
lêkajcie siê!”

koniecznie chcia³eœ dowieœæ twojemu 
przeciwnikowi, ¿e jest nic nie znacz¹-
cym œmieciem? Ile razy kierowa³eœ 
siê z³oœci¹ i niechêci¹, by przebaczyæ, 
nawet w sytuacji, gdy ktoœ chcia³ 
dojœæ do porozumienia? Ile razy u¿y-
wa³eœ przemocy, niekoniecznie fizy-
cznej, ale równie¿ i tej psychicznej, 
do³uj¹cej innych i demonstruj¹cej 
twoj¹ w¹tpliw¹ obiektywnie wiel-
koœæ? A teraz postaw sobie pytanie: 
„Czy dobrze siê z tym czu³eœ lub czu-
jesz?” Jeœli tak, to jesteœ biednym i 
œlepym cz³owiekiem, którego zaœle-
pi³a pycha, a serce sta³o siê grobem. 
Jeœli natomiast czujesz niesmak i czy-
nisz wszystko, aby rozwi¹zaæ pro-
blem i nie ¿yæ w toksycznej atmosfe-
rze, to znaczy, ¿e jesteœ cz³owiekiem 
wiary, a twoje serce jeszcze potrafi 
kochaæ. Gdy postarasz siê z³o dobrem 
zwyciê¿aæ, to ocalisz samego siebie. 
Nikt jeszcze nie odnalaz³ szczêœcia, 
niszcz¹c przeciwnika. Gdy spotkasz 
siê ze z³em, spróbuj dobrem i spoko-
jem to pokonaæ, o wiele wiêcej zys-
kasz, a Bóg weŸmie twoj¹ sprawê w 
swoje rêce. Pos³uchajmy s³ów œw. 
Paw³a: „Nikomu z³em za z³e nie od-
p³acajcie. Starajcie siê dobrze czyniæ 
wobec wszystkich ludzi! Je¿eli to jest 
mo¿liwe, o ile to od was zale¿y, ¿yjcie 
w zgodzie ze wszystkimi ludŸmi! 
Umi³owani, nie wymierzajcie sami 
sobie sprawiedliwoœci, lecz pozosta-
wcie to pomœcie Bo¿ej! Napisano bo-
wiem: Do Mnie nale¿y pomsta, Ja 
wymierzê zap³atê — mówi Pan — 
ale: je¿eli nieprzyjaciel twój cierpi 
g³ód — nakarm go. Je¿eli pragnie — 
napój go! Tak bowiem czyni¹c, 
wêgle ¿arz¹ce zgromadzisz na jego 
g³owê” (Rz 12, 17-20). Mo¿e wiêc 
warto z³o dobrem zwyciê¿aæ…?       •
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czymœ zupe³nie innym, poniewa¿ jest 
¿ywe — stanowi realne zagro¿enie 
nie tylko w osi¹gniêciu ¿ycia poza-
ziemskiego, ale mo¿e tak¿e utrudniaæ 
budowanie szczêœcia na Ziemi, po-
niewa¿ znajduje siê w zasiêgu jego 
wolnej woli. A cz³owiek wydaje siê 
s³aby — czêsto siêga po to, co jest 
bli¿ej i po to, co siê mieni tanim 
blichtrem. 

Czego siê zatem boimy a czego 
siê baæ nale¿y? Kieruj¹c siê za³o¿e-
niem, ¿e Z³o jest naszym osobistym 
wyborem (pomijaj¹c momenty, gdy 
Bóg doœwiadcza cz³owieka prób¹ 
œwiadomie dopuszczaj¹c do niego 
Z³ego, tak, jak to siê sta³o w przypa-
dku Hioba) nale¿a³oby wysnuæ wnio-
sek, ¿e tym, czego cz³owiek najbar-
dziej powinien siê obawiaæ, jest on 
sam. Jednak w jaki sposób pogodziæ 
to za³o¿enie z faktem, ¿e Bóg stwo-
rzy³ cz³owieka na swój obraz i podo-
bieñstwo? Jeœli jesteœmy zaczynem 
Bo¿ym, nie powinniœmy mieæ prze-
cie¿ prawa do tego, aby byæ podszy-
tymi strachem, bo „strach nie ma go-
dnoœci” (Jonathan Caroll). Jeœli je-
dnak nasza natura jest rzeczywiœcie 
tak s³aba, czy mo¿na zatem w stu pro-
centach zawierzyæ sobie samemu, nie 
opieraj¹c siê na doskonalszym Bycie, 
jakim jest Bóg? 

Tak sformu³owane pytanie pro-
wadzi do absurdu. Gdyby odpowie-
dzi¹ na lêk przed w³asn¹ s³aboœci¹ 
sta³a siê religia, wówczas potwierdzi-
³yby siê s³owa Bertranda Rusell: „Re-
ligia jest oparta przede wszystkim i 
g³ównie na strachu”. Religia jako od-
powiedŸ na ludzki strach nie ma ¿a-
dnego sensu, poniewa¿ w takim kon-
tekœcie stanowi³aby zwyk³¹ ucie-

czkê. A ucieczka prowadzi donik¹d; 
nie mo¿na na niej zbudowaæ ¿adnej 
hierarchii wartoœci, bo wszystko 
posypa³oby siê jak domek z kart. 

W jaki sposób najczêœciej ucie-
kamy? Pokuszê siê o zdefiniowanie 
czterech rodzajów ucieczek. Jedn¹ z 
wielu jest ucieczka w œwiat marzeñ, 
w której teoretycznie nie ma niczego 
niew³aœciwego, dopóki piêkno ma-
rzenia nie przerasta piêkna rzeczywi-
stego, lub te¿ dopóki piêkno marzenia 
nie przes³ania rzeczywistoœci. Drug¹ 
jest ucieczka w grzech — tzw. „pój-
œcie na ³atwiznê” i próba krótkotrwa-
³ego „u³atwienia” sobie ¿ycia. Trze-
ci¹ — ucieczka w nienawiœæ do Boga, 
która objawia siê nienawiœci¹ do lu-
dzi i charakteryzuje siê nieumiejêtno-
œci¹ budowania relacji. Czwartym ro-
dzajem ucieczki (która przez wielu 
jest definiowana nie jako ucieczka, 
ale jako racjonalistyczne podejœcie 
do œwiata) jest ucieczka w siebie, a 
wiêc odrzucenie Boga i oparcie siê w 
stu procentach na cz³owieku i jego 
zdolnoœciach poznawczych. Tê osta-
tni¹ próbê wykpi³ Woland (Szatan) w 
„Mistrzu i Ma³gorzacie”, zwracaj¹c 
siê z uprzejmym pytaniem do 
Berlioza: 
„Pozwoli wiêc pan, ¿e go zapytam... 
jak cz³owiek mo¿e czymkolwiek kie-
rowaæ, skoro pozbawiony jest nie tyl-
ko mo¿liwoœci planowania na choæby 
œmiesznie krótki czas, no, powie-
dzmy, na tysi¹c lat, ale nie mo¿e 
ponadto rêczyæ za to, co z nim samym 
stanie siê nastêpnego dnia?”

Na czym wiêc ma siê oprzeæ ten 
bezradny cz³owiek, który nie potrafi 
zaplanowaæ swojej przysz³oœci nawet 
na „œmiesznie krótki” okres jednego 

FORUM CZYTELNIKÓW
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milenium a eliksir ¿ycia, mimo ogro-
mnego postêpu w medycynie, wci¹¿ 
znajduje siê poza zasiêgiem jego 
rêki? 

Najwa¿niejsze przykazanie Je-
zusa streszcza odpowiedŸ w jednym 
s³owie: „Mi³oœæ”. Mi³oœæ zdaje siê je-
dnak byæ s³owem doœæ wyœwiechta-
nym — jest do tego stopnia nadu¿y-
wane, ¿e trudno siê po³apaæ w ogro-
mie jego znaczeñ. Gdyby jednak 
oœmieliæ siê przeciwstawiæ „Mi³oœæ” 
„lêkowi”, albo zast¹piæ lêk „Mi³o-
œci¹”, wówczas hierarchia wartoœci 
zdawa³aby siê stabilniejsza. Jednak-
¿e, gdzie jest miejsce dla Mi³oœci w 
sytuacji, gdy boimy siê o przysz³oœæ 
zawodow¹, o to, czy siê spe³nimy w 
zwi¹zku, czy wystarczy na chleb, czy 
zrealizujemy w³asne ambicje na tyle, 
na ile sobie za³o¿yliœmy lub te¿ w mo-
mentach, gdy boimy siê rzeczy banal-
nych: tego, czy pies nas nie ugryzie, 
czy bêdzie bola³o przy wyrywaniu 
zêba i czy nie dostaniemy w twarz za 
niezbyt wysublimowany ¿art? 

W praktyce chrzeœcijañskiej 
Mi³oœæ nie oznacza parcia z zaciœniê-
tymi zêbami na przekór niebezpie-
czeñstwom, ale jest zawierzeniem 
siebie Bogu i jego mi³osierdziu. W ta-
kim rozumieniu nawet powy¿sze ba-
nalne przyk³ady nabieraj¹ zupe³nie 
nowego znaczenia. W momencie za-
wierzenia siê Bo¿ej Opatrznoœci, 
cz³owiek sam zaczyna zdawaæ sobie 
sprawê z tego, jak bardzo jest kruchy. 
Ma³o tego, zaczyna równie¿ rozu-
mieæ, ¿e ta kruchoœæ nie jest oznak¹ 
s³aboœci, ale, ¿e prowadzi go do wiel-
koœci — maj¹c w³aœciwy odnoœnik w 
hierarchii cz³owiek zaczyna dostrze-
gaæ banalnoœæ sytuacji banalnych i 

nabieraæ szacunku do tego, co napra-
wdê istotne. Natomiast „cz³owiek, 
który w nic nie wierzy, boi siê wszy-
stkiego” (George Bernard Shaw). Po-
godzenie siê z w³asn¹ kruchoœci¹ w 
nadziei na spotkanie z Bytem potê-
¿niejszym od cz³owieka, jest odpo-
wiedzi¹ na najwiêkszy lêk, który to-
warzyszy wiêkszoœci ludzi od zarania 
dziejów — mianowicie na lêk przed 
œmierci¹. W tym momencie bojaŸñ 
Bo¿a (nie „ludzki strach”) staje siê 
remedium na lêk cz³owieka przed 
jego w³asn¹ przemijalnoœci¹. 

W takim ujêciu Mi³oœæ staje siê 
synonimem Prawdy i jest odpowie-
dzi¹ nie na strach przed w³asnymi 
s³aboœciami, tylko na godne uznanie 
w³asnej kruchoœci — nie przed œwia-
tem, ale przed Bogiem. Ta subtelna, 
acz ogromna ró¿nica powoduje, ¿e 
religia staje siê œwiadomym wybo-
rem cz³owieka nie pozbawionego 
godnoœci, którego nie dokonuje 
motywowany chêci¹ ucieczki, i 
którego dokonaæ nie musi, jeœli nie 
ma takiego ¿yczenia.

Jeœli jednak wybierze drogê re-
ligii, czyli w rozumieniu chrzeœcija-
nina drogê Prawdy, wówczas musi 
wyzbyæ siê lêku, który nie przystoi 
godnoœci dziecka Bo¿ego: 
„Obowi¹zek chrzeœcijanina to staæ 
przy prawdzie, choæby mia³a ona 
wiele kosztowaæ, bo za prawdê siê 
p³aci, tylko plewy nic nie kosztuj¹, za 
pszeniczne ziarno prawdy trzeba 
czasami zap³aciæ”.
Powy¿sze zdanie zosta³o zaczerpniê-
te z ostatniego kazania ksiêdza Jerze-
go Popie³uszki, który za „pszeniczne 
ziarno prawdy” zap³aci³ w³asnym 
¿yciem.                                             •

FORUM CZYTELNIKÓW



Niew¹tpliwie najwiêkszym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³ 
siê obraz Jana Matejki „Œmieræ Zygmunta Augusta w Knyszynie”

N prócz historycznej 
uczty dla ducha znalaz³o siê te¿ coœ dla cia³a 
— prawdziwe knysze i podpiwek

a wernisa¿u wystawy o

Czy burmistrz studiuje dokonania 
swoich wielkich poprzedników we 
w³adaniu Knyszynem?

Kogo zainteresowa³y knyszyñskie starodruki?

Obok królewskiego arrasu mo¿na by³o poczuæ siê prawie 
jak w komnacie Zygmunta Augusta
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