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POEZJA

Pocz¹tek

spotka³em cz³owieka 
wtedy w wieku trzech lat 
to by³a ona moja rówieœnica 
usiad³a na desce z niedopalonym papierosem 
i krzyknê³a po raz pierwszy 

la³o siê z nieba lato lata³o 
zaczerwieniona skóra od niedopa³ka 
kosza³ka opa³ka

byliœmy wtedy wszyscy 
nad Biebrz¹ 
M³odzianowska jej by³o 
jakoœ tak

Bajka o latawcu

dawno jeszcze w dzieciñstwie 
zabi³em strza³em z procy go³êbia 

zwierzê siedzia³o na naro¿niku dachu u s¹siada 
nieruchomo 
w imieniu wszystkich ptaków 
po uderzeniu kamienia opad³o niezdarnie w ty³

bogowie ukarali mnie za to 
brakiem mêskich potomków 
ma³e dziewczynki nie strzelaj¹ z procy

mo¿e dlatego teraz póŸnym latem 
z siedmioletni¹ córk¹ puszczam latawca 
w pobli¿u rodzinnego domu 

nadrabiam utracone poczucie lotu 

JANUSZ KOBESZKO
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AKTUALNOŒCI

Informacje samorz¹dowe
• Zg³oszono zamiar wykonania robót budowlanych polegaj¹cych na remoncie 
drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goni¹dzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. 
Rynek) – od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi krajowej nr 65 w Knyszynie. 
Zakres robót bêdzie obejmowa³ remont nawierzchni jezdni, u³o¿enie 
chodników, krawê¿ników oraz zjazdów, a tak¿e ustawienie oznakowania 
pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. Inwestycja bêdzie 
przedmiotem z³o¿onego wniosku w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – 
Rozwój (tzw. schetynówka).

• W ramach utrzymania dróg wyrównano oraz podsypano:
- drogê nr 104050B w kierunku miejscowoœci Lewonie, 
- „Goœciniec” (przed³u¿enie ul. Bia³ostockiej), 
- drogê w kierunku Cisówka Kolonia, 
- drogê nr 104802B od przed³u¿enia ul. Bia³ostockiej w kierunku drogi 
krajowej,
- drogê gmin¹ nr 104803B (tzw. „Strajkow¹”),
- drogê do wsi Gr¹dy,
- plac targowy,
- drogê przy cmentarzu rzymskokatolickim.

• Dokonano naprawy przystanku w Knyszynie Zamku. 

• Wykonano dokumentacjê historyczno-naukow¹ miasta Knyszyna, 
niezbêdn¹ do koncepcji zagospodarowania Rynku w Knyszynie.

• W ramach zamówieñ publicznych rozstrzygniêto przetarg nieograniczony 
pn. „Dostawa wêgla kamiennego w sezonie grzewczym 2011/2012”. 
Wy³oniony wykonawca: Energo sp. z o.o. Bielsk Podlaski. Cena ofertowa 
brutto/ tonê wynosi 621,15 z³. 

• Przygotowywana jest procedura oddania w wieczyste u¿ytkowanie na okres 
299 lat dzia³ki nr 1946 o pow. 1.032 m  przy zbiegu ulic Jagielloñskiej i 

Goni¹dzkiej (zabudowanej budynkiem banku) na rzecz Podlaskiego Banku 
Spó³dzielczego w Knyszynie. 

• Przeniesiono Gminne Centrum Informacji do Biblioteki Publicznej w 
Knyszynie.

• 27 wrzeœnia 2011 r. rozpoczê³a siê drug¹ czeœæ projektu dofinansowanego ze 
œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki „P³ywaæ  ju¿ umiem”. W projekcie 
weŸmie udzia³ 30 osób.

• 20 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie odby³o siê spotkanie 
informacyjne oraz konsultacje spo³eczne dotycz¹ce projektowanej drogi 
ekspresowej S19 na odcinku Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Du¿e – 
Choroszcz (wiêcej informacji na str. 8 „Goñca”).
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AKTUALNOŒCI

• Trwa akcja usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy 
Knyszyn. Zadanie finansowane jest ze œrodków Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze œrodków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku (fot. 
poni¿ej).

Rada Miejska w Knyszynie 14 wrzeœnia, na VIII sesji, 
przyjê³a uchwa³y w sprawach:

• ustalenia regulaminu g³osowania w wyborach ³awników do S¹du 
Rejonowego w Bia³ymstoku na kadencjê 2012-2015;
• wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Bia³ymstoku na kadencjê 2012-
2015;
• wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y lokali 
mieszkalnych w trybie bezprzetargowym;
• uchwalenia Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knyszyn na lata 2011-2017;
• przyjêcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest dla 
gminy Knyszyn na lata 2011-2032;  
• udzielenia pomocy dla Powiatu Monieckiego na wykonanie remontu 
chodnika na drodze powiatowej nr 2332B, ul. Nowa w Knyszynie;
• dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2011 r.;
• dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na 
lata 2011-2015.
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AKTUALNOŒCI

Wrzeœniowe prace drogowe

We wrzeœniu wykonano drobne prace 
naprawcze na ulicach w Knyszynie.

Wzd³u¿ drogi wojewó-
dzkiej nr 671 – na czêœci ul. Gro-
dzieñskiej, od ul. Pocztowej do No-
wej – wyremontowano chodnik (fot. 
powy¿ej). Wymian¹ krawê¿ników i 
u³o¿eniem nowych p³yt zaj¹³ siê Po-
dlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich. 
Wart¹ 62 tys. z³ inwestycjê w po³owie 
finansowa³a Gmina Knyszyn.

Natomiast na fragmencie 
ulicy Starodwornej podniesiono 
jezdniê (wylewaj¹c now¹ warstwê 
asfaltu) i chodniki. Dziêki temu woda 
z opadów deszczowych czy rozto-
pów bêdzie swobodnie sp³ywaæ do 
kanalizacji deszczowej w Rynku oraz 
na ulicy £¹kowej. Istniej¹ce do tej 
pory na ul. Starodwornej studnie 
ch³onne nie spe³nia³y swego zadania  
i w czasie obfitych opadów okoliczni 
mieszkañcy borykali siê z przelewa-

j¹c¹ siê przez ulicê i chodniki wod¹. 
Modernizacjê prowadzi³ Powiat 
Moniecki.

Od tego miesi¹ca wygo-
dniej jeŸdzi siê te¿ kierowcom, któ-
rzy przekraczaj¹ tory na stacji 
Knyszyn. Ju¿ korzystaæ mo¿na ze 
zmodernizowanego przejazdu kole-
jowego na drodze do Krypna. Nowy 
przepust wykona³ Podlaski Zarz¹d 
Dróg Wojewódzkich w ramach 
du¿ego projektu – przebudowy trasy 
Krypno-Tykocin.

To jednak jeszcze nie koniec 
remontów na ten rok – mieszkañcy 
Knyszyna bêd¹ spotykaæ drogowców 
tak¿e w paŸdzierniku. Szykowany 
jest bowiem remont chodników na   
ul. Nowej (lewa strona). Na potrzeby 
tych prac Powiat Moniecki dostarczy 
materia³y, a Gmina Knyszyn zapewni 
robociznê.                                         •

RED
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Dobieg³a koñca modernizacja drogi 
w Nowinach Kasjerskich.

W niedzielê 11 wrzeœnia, po 
mszy œwiêtej, któr¹ odprawi³ w ka-
plicy w Nowinach ksi¹dz proboszcz 
Andrzej Sadowski, odby³o siê 
uroczyste oddanie do u¿ytku gotowej 
inwestycji.

W wydarzeniu uczestni-
czyli: ze strony Starostwa Powiato-
wego w Moñkach – starosta Joanna 
Kulikowska oraz wicestarosta Robert 
Sidorski, a z Urzêdu Miasta i Gminy 
w Knyszynie – burmistrz Andrzej 
Matyszewski i przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej – Stanis³aw Cio³ko. W uro-

AKTUALNOŒCI

Lepsza jazda w Nowinach
czystoœciach udzia³ wziêli tak¿e mie-
szkañcy Nowin Kasjerskich.

Oficjalnie wstêgê przeciêli 
burmistrz Knyszyna i starosta mo-
niecki po czym proboszcz poœwiêci³ 
now¹ szosê. 

W ramach inwestycji w 
Nowinach Kasjerskich prawie 900 
metrów brukowanej dot¹d drogi wy-
asfaltowano, u³o¿ono przy niej cho-
dniki i wykonano wjazdy na posesje. 
Koszt tych prac opiewa³ na ponad 
738 tys. z³ (w tym 17 tys. z³ na doku-
mentacjê projektow¹). 352 tys. z³ po-
kry³ bud¿et Gminy Knyszyn, resztê – 
kasa Starostwa Powiatowego.          •

RED

Oddanie do u¿ytku wspólnej inwestycji drogowej Gminy Knyszyn i Powiatu 
Monieckiego. Wstêgê przeciêli Andrzej Matyszewski i Joanna Kulikowska
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Którêdy S19?

– Taka droga mo¿e byæ stymula-
torem rozwoju gminy – twierdzi 
burmistrz Knyszyna, Andrzej Maty-
szewski. A mowa o ekspresówce, 
która ma biec przez okolice naszego 
miasta. 

Zdaniem Matyszewskiego 
planowana droga S19, zw³aszcza, ¿e 
w Knyszynie przewiduje siê budowê 
jej rozjazdu, pozwoli na rozwój dro-
bnego biznesu. Nieopodal mog³yby 
powstaæ hotel czy stacja paliw. Po-
nadto mieszkañcy uzyskaj¹ wygodny 
dojazd tras¹ szybkiego ruchu do 
dalszych miejscowoœci, a równolegle 

bêdzie zapewniona komunikacja 
lokalna.

Z budow¹ drogi ekspreso-
wej wi¹¿¹ siê jednak i minusy.            
– Pomniejsza u¿ytki rolne, wprowa-
dza, przynajmniej na pocz¹tku, chaos 
w ukszta³towanej przyrodzie, powo-
duje ha³as – wymienia burmistrz. 

20 wrzeœnia, w Urzêdzie 
Miejskim w Knyszynie odby³y siê 
konsultacje dotycz¹ce przebiegu 
planowanej drogi. Wziêli w niej 
udzia³ przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, biura projektowego oraz mie-
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W konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych przebiegu drogi S19 wziêli udzia³ 
mieszkañcy Gr¹dów
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szkañcy gminy. Spotkaniem zaintere-
sowali siê przede wszystkim rolnicy z 
Gr¹dów, którzy sprzeciwiaj¹ siê, by 
w przysz³oœci, w³aœnie po terenach tej 
wsi bieg³a obwodnica Knyszyna. 
Jednoczeœnie proponuj¹, by prze-
nieœæ j¹ w stronê Krypna. 

Przedstawione w czasie 
konsultacji projekty S19 nie ró¿ni¹ 
siê znacz¹co od tych ju¿ znanych. 
Nowoœci¹ wœród nich jest jedynie 
opcja, by trasa sz³a a¿ do Choroszczy 
wzd³u¿ torów kolejowych. W trakcie 
konsultacji kontrowersji nie budzi³ 
wariant, wedle którego droga szyb-
kiego ruchu pokryje siê z istniej¹c¹ 
szos¹ wojewódzk¹. 
– Takie konsultacje s¹ potrzebne, ale 
niektórych ju¿ nu¿¹. Trwaj¹ od kilku 

lat, a wci¹¿ nie ma konkretnej 
odpowiedzi, kiedy powstanie droga – 
podsumowuje spotkanie Andrzej 
Matyszewski.

Rozpatrywany odcinek dro-
gi ekspresowej S19 ma po³¹czyæ 
Korycin z Choroszcz¹, ewentualnie z 
Bia³ymstokiem. Rozpatrywane s¹ 
jego 4 g³ówne warianty, wszystkie 
obejmuj¹ce Knyszyn. 

Inwestycja figuruje w 
za³¹czniku nr 2 Planu Budowy Dróg, 
czyli wœród realizacji od³o¿onych na 
lata po 2013 r. Wed³ug bia³ostockiego 
oddzia³u GDDKiA rozpoczêcie prac 
przy S19 na naszym terenie by³oby 
mo¿liwe w 2016 r., ale pod warun-
kiem, ¿e znajd¹ siê na to œrodki.        •

POMNIKI GRANITOWE
Marek Ok³a 

 ? Pomniki
 ? Parapety
 ? Schody
 ? Kostka granitowa
 ? Wazony granitowe

     Boguszewo 7               
     tel. 601 924 904           e-mail: oklatomasz@gmail.com

Najwy¿sza jakoœæ, najni¿sze ceny!

www.okla.net.pl

R
E

K
L
A

M
A
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Wkrótce minie rok pracy Rady 
Miejskiej Knyszyna w obecnym 
sk³adzie. Co w tym czasie uda³o siê 
zrobiæ w naszej gminie?
Dwie najwa¿niejsze inwestycje tego 
roku to wyasfaltowanie drogi do 
Jaskry i budowa szosy w Nowinach 
Kasjerskich. Trzeci¹ jest nowy cho-
dnik na ul. Grodzieñskiej.

A jakie jeszcze wa¿ne decyzje cze-
kaj¹ Radê Miejsk¹?
W najbli¿szych latach planujemy 
wykonaæ termomodernizacjê szkó³, 

asfalt i chodniki na osiedlu Niepodle-
g³oœci oraz kanalizacjê i wodoci¹g na 
ulicach: Obozowej, Tykockiej, ks. 
Junga, Zamoyskiego i Chwalcze-
wskiego – s¹ to pilne sprawy w 
Knyszynie. Trwaj¹ te¿ przygotowa-
nia do budowy dróg do wsi Gr¹dy i w 
Guzach. Ponadto opracowywana jest 
koncepcja rewitalizacji Rynku w 
Knyszynie – myœlê, ¿e wa¿ne jest,    
by mieszkañcy mogli pochwaliæ siê 
³adniejszym zabytkowym centrum 
miasta, ¿eby mieli gdzie posiedzieæ. 

„Sam nic nie 
zrobiê”

Wkrótce minie rok od rozpoczêcia kolejnej kadencji Rady 
Miejskiej. Przy tej okazji opublikujemy w „Goñcu” cykl 
wywiadów z knyszyñskimi radnymi. Na pocz¹tek – rozmowa 
z przewodnicz¹cym, Stanis³awem Cio³ko.

Zdaniem Stanis³awa Cio³ko jednym z najwa¿niejszych zadañ knyszyñskiego 
samorz¹du tej kadencji bêdzie rewitalizacja Rynku
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W Radzie Miejskiej toczy 
siê te¿ dyskusja nad kolejnymi 
inwestycjami – chcielibyœmy wyko-
naæ jak najwiêcej dróg wspólnie z 
powiatem monieckim, np. ulicê Po³u-
dniow¹. Dziêki dobrej wspó³pracy z 
powiatem jeszcze w tym roku zosta-
nie wyremontowany chodnik na ulicy 
Nowej i z³o¿ymy wspólny wniosek    
o dofinansowanie remontu ulicy 
Goni¹dzkiej.

Chcia³oby siê jeszcze wiê-
cej, ale robi siê tyle, na ile pozwalaj¹ 
œrodki.

Jakie pojawiaj¹ siê problemy w 
czasie wspólnej pracy radnych tej 
kadencji?
Raczej nie ma wiêkszych problemów. 
Z rad¹ wspó³pracuje siê dobrze. 
Podejmowanych jest coraz wiêcej 
konstruktywnych tematów, jest du¿o 
konkretnych dzia³añ, a mniej 
zbêdnych dyskusji.

Jak wiêc osobiœcie ocenia pan ten 
zespó³, chocia¿by w porównaniu z 
poprzednim?
Teraz widzê du¿e zaanga¿owanie 
radnych w swoj¹ pracê, zg³aszane s¹ 
konkretne sprawy. Jest wielu radnych 
m³odych, nowo wybranych, którzy 
autentycznie chc¹ du¿o robiæ, chc¹, 
by nasza gmina by³a widziana jak 
najlepiej. 

W poprzedniej kadencji 
mo¿e by³o zbyt du¿o dyskusji, a z 
podejmowaniem decyzji bywa³o 
ró¿nie.

Wspomnia³ pan, ¿e na sesjach 
padaj¹ pomys³y wielu nowych 
dzia³añ w gminie Knyszyn. Co jest 
wœród nich?

Radni zg³aszaj¹ konkretne sprawy 
sygnalizowane przez mieszkañców. 
Jest wniosek o budowê zalewu w 
Knyszynie, pomys³ na rewitalizacjê 
Rynku te¿ wyszed³ na radzie zgodnie 
z ¿yczeniami mieszkañców. Jest du¿e 
zaanga¿owanie w sprawê polepsze-
nia dróg – tu pada bardzo wiele 
wniosków. Wszystkie mieszkañcy 
zauwa¿¹ w postaci konkretnych 
inwestycji.

To ju¿ pana trzecia kadencja w 
Radzie Miejskiej Knyszyna. Co 
motywuje pana do pracy samo-
rz¹dowej, co daje najwiêksz¹ saty-
sfakcjê?
Chcia³bym, by mieszkañcy Knyszy-
na zobaczyli, ¿e naprawdê jesteœmy 
w stanie coœ zmieniæ. Dlatego 
podejmujemy du¿o dzia³añ, by 
pozyskaæ pieni¹dze z zewn¹trz.

Satysfakcjê daje mi to, ¿e 
mieszkañcy zauwa¿aj¹ zmiany na 
lepsze. Na przyk³ad by³o tak w 
Nowinach Kasjerskich, gdzie po-
wsta³a nowa droga. Ludzie mówili, 
¿e teraz widz¹ pracê radnych, ¿e w 
koñcu przyjecha³ przewodnicz¹cy.

Co jest najtrudniejsze w pe³nieniu 
funkcji przewodnicz¹cego?
Ja siê trudnych zadañ nie bojê, a te 
trudne staram siê rozwi¹zywaæ 
wspólnie z rad¹. Sam nic nie zrobiê – 
chcia³bym wspólnie z ca³¹ rad¹ 
wypracowywaæ najlepsze projekty 
dla mieszkañców i wprowadziæ je w 
¿ycie.
                                                         •

   Rozmawia³a 
   Ewelina Sadowska-Dubicka
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wycieczkê. Wœród uczestników nie 
zabrak³o te¿ naszych mieszkañców. 
Marcin Zalewski, Kamil Walesie-
niuk, B³a¿ej Gieniusz i Dawid Kur³o-
wicz odwa¿nie wystartowali w ko-
szulkach z logo Knyszyna (fot. na 
ok³adce „Goñca”). Serdecznie dziê-
kuj¹ Burmistrzowi Knyszyna i Jano-
wi Kakareko za ufundowanie strojów 
umo¿liwiaj¹cych godne reprezen-
towanie królewskiego miasta.

Organizatorem tej ogólno-
polskiej imprezy by³ Regionalny 
Oddzia³ PTTK w Bia³ymstoku przy 
wspó³pracy z M³odzie¿owym Klu-
bem Turystycznym, Knyszyñskim 
Oœrodkiem Kultury oraz ZSO w 
Knyszynie. 

IX Podlaski Rajd D³ugodystansowy 
Za¿ynek 2011 pamiêci Jacka 
Konopko po raz drugi w swojej 
historii wystartowa³ z bazy mieszcz¹-
cej siê w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Knyszynie. 

Trwaj¹cy 2 dni rajd rozpo-
cz¹³ siê w sobotê, 17 wrzeœnia. Zgo-
dnie z jego regulaminem, w ci¹gu     
24 godzin kolarze musieli pokonaæ 
dystans 300 km, zaœ piechurzy –     
100 km. Trasa przebiega³a przez 
Puszczê Knyszyñsk¹. Ka¿dy ucze-
stnik porusza³ siê wed³ug opisu i 
mapy z wyrysowanym szlakiem. 

W obu kategoriach rajdu 
wystartowa³o 54 osób i prawie 
wszystkie ukoñczy³y tê ekstremaln¹ 

Za¿ynek
w Knyszynie

Uczestnicy rajdu 
wystartowali z 

Knyszyna. Piechurzy 
mieli do przejœcia 
100 km, a kolarze 

musieli przejechaæ 
300 km
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We wrzeœniu ukaza³a siê publikacja 
„Dziedzictwo kulturowe ziemi 
knyszyñskiej” opracowana przez dr. 
Artura Gaw³a, kierownika Bia³osto-
ckiego Muzeum Wsi. 

Jak we wstêpie pisze autor, 
wydawnictwo prezentuje dziedzi-
ctwo ziemi knyszyñskiej zarówno w 
materialnym, jaki i duchowym wy-
miarze. Ma dokumentowaæ jego stan 
wspó³czesny oraz zachêcaæ do dzia-
³añ podtrzymuj¹cych dawne tradycje.

W folderze przedstawiono 
najwa¿niejsze zabytki etnograficzne 
naszej gminy, w tym, oprócz 
lamusów, koœcio³a œw. Anny i domu 
przy ul. Koœcielnej, szerzej na ogó³ 
nieznane, rzadko ju¿ spotykane 

KTR zebra³o z 1% 
najwiêcej w powiecie

Podsumowanie zbiórki 1% podatku 
pokaza³o, ¿e Knyszyñskie Towarzy-
stwo Regionalne jest najchêtniej 
wspieran¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ 
z naszego powiatu. Podatnicy z 
powiatu monieckiego przekazali:
1. Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z po-
moc¹” (Warszawa) – 37.685 z³;
2. Fundacji „Pomó¿ im” (Bia³ystok) – 
18.686 z³;
3. Caritas (Bia³ystok) – 8.645 z³;
4. Knyszyñskiemu Towarzystwu 
Regionalnemu im. Zygmunta 
Augusta (Knyszyn) – 7.710 z³
Fundacja i stowarzyszenie z Moniek 
zajê³y w zestawieniu kolejno 6. i 9. 
miejsce.

Knyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne dziêkuje wszystkim, 
którzy przekazali swój 1%. Fundusze 
zostan¹ zagospodarowane zgodnie z 
deklaracjami darczyñców.                •

Nowy folder o 
gminie Knyszyn

obiekty, takie jak: kuŸnia i wiatrak w 
Kalinówce Koœcielnej czy zdobiony 
dom w Nowinach Zdrojach. Du¿o 
uwagi poœwiêcono krzy¿om i kapli-
czkom przydro¿nym. W broszurze 
znalaz³y siê równie¿ opisy kultywo-
wanych w Knyszynie i okolicach 
tradycji oraz obrzêdów. Ukazano te¿ 
sylwetki twórców ludowych. 

Publikacja jest czêœci¹ pro-
jektu „Wizytówka naszej historii” 
realizowanego przez Knyszyñski 
Oœrodek Kultury. Zosta³a dofinanso-
wana ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 
2007-2013.                                       •
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 niedzielê 11 wrzeœnia 
Knyszyñski Oœrodek wKultury zorganizowa³ 

przy Izbie Regionalnej – dawnym 
domu pañstwa Piaseckich – piknik 
rodzinny „Po¿egnanie lata”. Impreza 
by³a po³¹czona ze zwiedzaniem no-
wej wystawy czasowej oraz ze spo-
tkaniami autorskimi z rzeŸbiarzami: 
Ryszardem Bo³towiczem z Bia³e-
gostoku i Piotrem Papierzyñskim      
z Kalinówki Koœcielnej. 

Rodzinnej imprezie towa-
rzyszy³ wystêp zespo³u Sonel, a w 
zabytkowym domu s³uchano da-
wnych melodii odtwarzanych z 

patefonu. Na muzyczn¹ wycieczkê w 
dawne czasy goœci zabiera³ Zdzis³aw 
Jeleniewski.

W niedzielne popo³udnie 
nie zabrak³o te¿ atrakcji dla najm³o-
dszych knyszynian, którzy bawili siê 
na karuzeli i band¿o. Laureatki kon-
kursu „Knysze po knyszyñsku”, za 
symboliczn¹ z³otówkê, oferowa³y 
knysze wed³ug w³asnych przepisów. 
Zainteresowani mogli te¿ nabyæ 
prace artystów ludowych.

W trakcie pikniku „Po¿ena-
nie lata” przez posesjê przy ul. Ko-
œcielnej 6 przewinê³o siê oko³o 600 
osób. Zabytkowy dom znowu o¿y³.

Udany piknik przy 
Koœcielnej 

W starym domu rodziny Piaseckich Zdzis³aw Jeleniewski (z lewej) puszcza³ muzy-
kê ze starych p³yt, a Piotr Papierzyñski (w œrodku) prezentowa³ swoje rzeŸby
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Knyszyñski Oœrodek Kultu-
ry dziêkuje mieszkañcom za udzia³ 
we wspólnej zabawie. Ide¹ nastê-
pnych imprez przy Izbie Regionalnej 
jest, aby przybra³y formê autenty-
cznego pikniku, a mieszkañcy 
Knyszyna i okolic spotykali siê tam z 
kocykami i swoimi koszykami.

Konkurs „Knysze po kny-
szyñsku” odby³ siê w czasie 
sierpniowego festynu „Na Zieln¹ do 
Czechowizny”. Impreza zosta³a 
sfinansowana z funduszu so³eckiego, 
a zorganizowa³ j¹ so³tys Czecho-
wizny Alfred Snarski i Knyszyñski 
Oœrodek Kultury. W konkursie udzia³ 
wziê³y Magdalena Wysocka, Marta 
Grom, Marzena Grom, Jadwiga 
Wa³uszko, Irena Sienkiewicz, Dorota 
Okrasiñska, Ewa Konopko i Krysty-
na Marecka-Klimowicz. Organizato-
rzy dziêkuj¹ sponsorowi  konkursu – 

Gospodarstwu Rybackiemu w E³ku, 
którego wiceprezes, Sabina Buracze-
wska, aktywnie w³¹czy³a siê w 
organizacjê imprezy.                         •

Knyszyñski Oœrodek Kultury 
zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
sta³ej – wnêtrza zabytkowego 
domu oraz (do 7 paŸdziernika) wy-
stawy czasowej rzeŸb Ryszarda 
Bo³towicza i Piotra Papierzyñskie-
go. O otwarcie zabytku nale¿y po-
prosiæ w Gminnym Centrum Infor-
macji w bibliotece publicznej. 

Przy Koœcielnej 6 istnieje równie¿ 
mo¿liwoœæ organizacji spotkañ 
tematycznych oraz grillowania. 
Osoby zainteresowane proszone s¹ 
o wczeœniejsze uzgodnienia telefo-
niczne: 85 72 79 997 lub mailowe: 
kok@knyszyn.pl 

ESD

Na œwie¿ym powietrzu zorganizowano zabawy i konkursy dla dzieci
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d lipca w Samodzielnym 
Publicznym Zak³adzie Opie-Oki Zdrowotnej im. doktora 

Edwarda Jelskiego w Knyszynie 
funkcjonuj¹ dwa nowe urz¹dzenia do 
diagnostyki obrazowej i ultrasono-
graficznej. Zakup sprzêtu zosta³ 
zrealizowany ze œrodków publi-

cznych pochodz¹cych z projektu 
wspó³finansowanego przez Uniê 
Europejsk¹ w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 
„Poprawa jakoœci i dostêpnoœci 
diagnostyki obrazowej i ultrasono-
graficznej w powiecie monieckim” 

Nowy sprzêt warty 
pó³ miliona

Dziêki nowemu aparatowi USG w szpitalu w Knyszynie bêdzie mo¿na wykonaæ 
specjalistyczne badania m.in. brzucha i serca

DOROTA MI£EK-KURZ¥TKOWSKA
dyrektor SP ZOZ
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oraz z dotacji celowej od Gminy 
Knyszyn – organu za³o¿ycielskiego 
SP ZOZ. Ca³kowita wartoœæ inwe-
stycji wynios³a blisko 500 tys. z³.

W pracowni radiologicznej 
zosta³ zainstalowany system cyfro-
wej radiografii poœredniej (CR) wraz 
z oprogramowaniem (RIS/PACS). 
Ucyfrowiony zosta³ dotychczas 
funkcjonuj¹cy aparat rentgenowski 
firmy Siemens MULTIX PRO. 
Pozwoli³o to na poprawê jakoœci wy-
konywanych badañ rentgenowskich, 
zoptymalizowanie ochrony radiolo-
gicznej pacjenta i pracowników oraz 
zmniejszenie szkodliwego dzia³ania 
na œrodowisko poprzez wyelimino-
wanie odczynników niezbêdnych do 

obróbki zdjêæ rtg. Ucyfrowienie 
aparatu rtg jest standardem w obecnej 
radiologii.

Do pracowni ultrasonogra-
ficznej zosta³ zakupiony aparat 
ultrasonograficzny firmy Philips 
HD11XE wyposa¿ony w 3 g³owice: 
g³owicê Convex do badañ brzucha, 
g³owicê liniow¹ do badañ naczyñ, 
piersi, tarczycy i ma³ych narz¹dów 
oraz g³owicê sektorow¹ kardiologi-
czn¹ do badañ serca. Nowy, wysokiej 
klasy aparat usg pozwoli na poprawê 
jakoœci wykonywanych badañ 
ultrasonograficznych i rozszerzy ich 
zakres.

•

Sprzêt w pracowni radiologicznej zosta³ ucyfrowiony. Teraz pacjenci uzyskaj¹ 
zdjêcia rentgenowskie lepszej jakoœci, a ich zapisanie bêdzie mo¿liwe na p³ycie CD
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We wrzeœniu w obu szko³ach naszej 
gminy rozpoczê³y siê zajêcia 
pozalekcyjne dla uczniów klas I-III 
szkó³ podstawowych realizowane w 
ramach Poddzia³ania 9.1.2 – Wyró-
wnywanie szans edukacyjnych z 
grup o utrudnionym dostêpie do 
edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic w 
jakoœci us³ug edukacyjnych Prioryte-
tu IX Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki.

Celem projektu jest wyró-
wnanie szans edukacyjnych poprzez 
indywidualizacjê procesu kszta³cenia 
dzieci z klas I-III w szko³ach podsta-
wowych, w tym: zapewnienie ka¿de-
mu dziecku realizuj¹cemu I etap edu-
kacyjny w szko³ach podstawowych 
oferty zajêæ edukacyjno-wychowa-
wczo-profilaktycznych zgodnej z 
jego indywidualnymi potrzebami i 
mo¿liwoœciami edukacyjnymi oraz 
rozwojowymi, zwiêkszenie stopnia i 
zakresu aktywizuj¹cych metod 
nauczania, a tak¿e podniesienie 
jakoœci pomocy udzielanej przez 
szko³ê rodzicom dzieci. 

W ramach projektu w obu 
szko³ach bêd¹ prowadzone zajêcia 
dodatkowe, bêd¹ce kontynuacj¹ 

indywidualizacji pracy z uczniem w 
ramach obowi¹zkowych zajêæ 
edukacyjnych:

- zajêcia wyrównawcze,
- zajêcia logopedyczne,
- zajêcia gimnastyki korekcyjnej,
- zajêcia ruchowe i psychoedukacyj-
ne,
- zajêcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajêcia artystyczno-teatralne,
- zajêcia przyrodniczo-matematy-
czne. 

Realizacja projektu przewidziana jest 
na 2 lata szkolne: 2011/2012 i 
2012/2013. W zajêciach weŸmie 
udzia³ co najmniej 75 uczniów.  
Bud¿et projektu to 70 300 z³. Obie 
szko³y doposa¿one zostan¹ w œrodki 
dydaktyczne i specjalistyczny sprzêt: 
komputery,  oprogramowanie,  
pakiety do diagnozowania, gry, a 
tak¿e meble do jednej z sal 
lekcyjnych.

Po wiêcej informacji zapra-
szamy na strony internetowe szkó³      
i urzêdu.

                                              •

Czym skorupka za m³odu… 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkó³ podstawowych w gminie Knyszyn

URSZULA PU£AWSKA

 



KULTURA

KNYSZYÑSKI OŒRODEK KULTURY 
po wakacyjnej przerwie zaprasza dzieci i m³odzie¿ do 

udzia³u w zorganizowanych ko³ach zainteresowañ:

ZESPO£U TAÑCA HIP-HOP – zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i 
00 00œrody w godz. 15 -17  (zajêcia prowadzi instruktorka tañca, 

laureatka wielu presti¿owych nagród, Justyna Skoczeñ).

CHÓR BELL CANTO – spotkania chórzystów w poniedzia³ki w 
00 00godz. 16 -18  (chór i zespó³ wokalno-instrumentalny prowadzi 

Izabela K³ubowicz, absolwentka AM)

ZESPÓ£ WOKALNO-TANECZNY – dla uczniów klas IV-VI. Casting do 
00 00zespo³u odbêdzie siê 5 paŸdziernika w godzinach 15 -17  (liczba 

miejsc ograniczona)

MIKROFON i BALETKI – zajêcia wokalno-taneczne dla uczniów klas 
00 00 I-III. Casting do zespo³u odbêdzie siê 3 paŸdziernika w godz. 15 -17 ) 

liczba miejsc ograniczona.

M£ODZIE¯OWY TEATR – pierwsze spotkanie 4 paŸdziernika o 
30godz. 16 (zajêcia teatralne skierowane do m³odzie¿y klas VI i 

gimnazjalnych zajêcia prowadziæ bêdzie aktor Szymon Leœniak)
00 KO£O PLASTYCZNE – zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki o godz. 14

(zajêcia prowadzi Iwona Wasiluk)
00KO£O FOTOGRAFICZNE – sobota od godz. 12 (zajêcia prowadzi 

Iwona Wasiluk)

SZKO£A TRADYCJI – zajêcia prowadzone bêd¹ w zabytkowym domu 
przy ul. Koœcielnej 6, skierowane s¹ do m³odzie¿y chêtnej do 
poznawania tradycji regionalnej. Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ klas   
IV-VI i gimnazjum. Zajêcia prowadziæ bêdzie Jadwiga Konopko we 
wspó³pracy z twórcami ludowymi gminy Knyszyn.

SEKCJA TENISA STO£OWEGO – zapraszamy wszystkich chêtnych 
00 00do gry w tenisa od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 16 - 19  do 

pomieszczenia po by³ym GCI. Opiekunem sekcji tenisa jest 
Mieczys³aw Piasecki.

SPO£ECZNE OGNISKO MUZYCZNE – nauka w SOM trwa cztery lata 
w klasie FORTEPIANU i SKRZYPIEC. P³atna 120 z³ miesiêcznie ze 
wzglêdu na indywidualne nauczanie. Naukê gry prowadzi Izabela 
K³ubowicz.

Szczegó³owych informacji udziela i zapisy przyjmuje KOK 
Tel. 85 72 79 997; e-mail kok@knyszyn.pl 

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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OdpowiedŸ na te pytania znajdziemy 
w wierszach naszej rodzimej poetki 
Reginy Œwitoñ. „W cieniu s³ów” – to 
kolejny tomik jej wierszy wydany w 
Bibliotece Goñca Knyszyñskiego. 
Poezja w jej utworach, „to ró¿owe 
wstêgi wschodu, poranek rzeŸbiony 
trelami czajek”, „to królestwo 
kwitn¹cego sadu, a piêkne chwile 
p³yn¹ strumieniem”, a „maj na 
zielonej grobli przystan¹³ i liczy 
gwiazdy” to „szept Jaskranki w 
szuwarach”, a „up³ywaj¹cy czas 
wpina srebro w nasze w³osy”. Kto jak 
nie poeta potrafi z kropel rosy 
uczyniæ „klipsy zawieszone na 
szpilkach sosen”. Opisuj¹c zaœ noc, 
{która} „k¹pie gwiazdy w ciemnej 
toni” mówi o ksiê¿ycu, ¿e jest 
„zapl¹tany w poœcieli mgie³”. Tylko 
w ustach poety „sosny zanurzone 
g³owami w b³êkicie zszywaj¹ 
postrzêpione od³amki ob³oków” oraz, 
¿e „skowronkowe paciorki dzwoni¹” 
a „b³awatek b³êkitnym spojrzeniem 
pozdrawia”, a „Podlasie to cz¹stka 
Edenu”.

W ka¿dym z wierszy jest 
mnóstwo metafor, ró¿nych form 
wypowiedzi poetyckiej. Nale¿a³oby, 
wiêc cytowaæ je w ca³oœci, dlatego 

Czym jesteœ poezjo? 
Kim jesteœ poeto?

JANINA BAGIÑSKA

polecam lekturê tych piêknych 
wierszy.

Poeta to cz³owiek o wielkiej 
wra¿liwoœci, dostrzegaj¹cy otaczaj¹-
cy œwiat „oczami” serca i duszy. Pani 
Regina Œwitoñ daje wyraz wielkiego 
przywi¹zania do miejsca swego 
pochodzenia.  Du¿o utworów 
poœwiêca ziemi knyszyñskiej. „Czy 
têcz¹ s³ów piêkno tej ziemi wyœpie-
wam” – pyta w jednym ze swych 
utworów. Wyœpiewa³a wspania³¹ 
symfoni¹ g³osów i barw. Nie mamy 
w¹tpliwoœci, o czym pisze, kiedy 
spotykamy takie s³owa „wzgórze 
Królowej Bony, Jaskranka, biebrzañ-
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ska noc, œciana wielkich lasów, pano-
rama miasteczka, ksi¹dz Edward 
Jung” itp.

Z jej utworów mo¿na 
wyczytaæ umi³owanie tej ziemi oraz 
znajomoœæ przyrody. Przyrod¹ 
otoczona jest na co dzieñ. Byæ mo¿e 
ta zieleñ w otoczeniu jej domu, 
ogród, ten stary sad gdzie zapach 
z³ocistej antonówki zmieszany z 
nutk¹ cynamonu zachêca do wypieku 
domowej szarlotki jest tak¿e inspira-
cj¹ dla poetki. Przed czytelnikiem 
jawi siê osoba, która nie przejdzie 
obojêtnie obok kwiatka, krzaczka, 

drzewa nie zachwyciwszy siê nim. 
Wspania³e porównania s¹ wyra¿one 
krótko i jak¿e trafnie np. „tulipan 
uœmiech s³oñca”, „maki p³on¹ 
rumieñcem”. Wiersze Reginy Œwitoñ 
pozwalaj¹ poznaæ roœliny ró¿nych 
stanowisk: lasów, pól, ³¹k jak i te, 
które towarzysz¹ cz³owiekowi. Poeta 
czerpie z tego, co go otacza, czym 
¿yje na co dzieñ, czego doœwiadczy³ 
w ¿yciu, ale o prozie ¿ycia potrafi 
opowiedzieæ piêknie.

Gratuluj¹c autorce wydania 
tego piêknego zbiorku, czekamy na 
kolejne utwory.

•

„i”

i znowu przysz³o mi ¿egnaæ lato
i znowu jesieñ witaæ mi trzeba
i nie wiem jak d³ugo têskniæ bêdê
do kromki gor¹cego nieba
i czy wystarczy garœæ p³omienia
zanim go z liœci wiatry nie zwiej¹
i jak ten blask wnieœæ do wnêtrza duszy
i jak roznieciæ by zap³on¹³ nadziej¹?

Wiersz pochodzi z tomiku „W cieniu s³ów”

REGINA ŒWITOÑ
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Vishram A – dobry dom dla dobrych 
Hindusów

akie w³aœnie sformu³owanie 
odczytaæ mo¿na wyryte na Tkamieniu upamiêtniaj¹cym 

powstanie „Spó³dzielni Mieszka-
niowej Vishram zarejestrowanej w 
mieœcie Bombaj 14.11.1595”: 
„Vishram bêdzie przyk³adem dobre-
go domu dla Hindusów”.

Kiedy poznajemy bohate-
rów powieœci Aravinda Adigi „Osta-
tni mieszkaniec” – lokatorów 
piêciopiêtrowego bloku Vishramu A 
(nieopodal zbudowany zosta³ 
siedmiopiêtrowy i o wy¿szym stan-
dardzie Vishram B), ich dzieñ po-
wszedni, mo¿emy odnieœæ wra¿enie, 
¿e autor przedstawia wzorow¹, ma³¹ 
spo³ecznoœæ.

W³aœciciele mieszkañ maj¹ 
swój sansadparlament (kilkanaœcie 
plastikowych krzese³ rozstawionych 
na podwórku), gdzie wspólnie podej-
muj¹ wa¿ne i wi¹¿¹ce decyzje. Cza-
sami parlament to miejsce emocjo-
nuj¹cych dyskusji, polemik, œcierania 
siê pogl¹dów, tak¿e s¹siedzkich k³ó-
tni i po³ajanek.

Stali mieszkañcy znaj¹ siê 
od lat. Pomagaj¹ sobie, wspieraj¹ siê 
nawzajem.

Emerytowany nauczyciel, 
nazywany Masterji, udziela bezp³a-
tnych lekcji ma³ym urwisom (skraca-

j¹c im czas na grê w krykieta). Pani 
Puri, kobieta obci¹¿ona opiek¹ nad 
niepe³nosprawnym synem, jest 
kochan¹ cioci¹ Sangeet¹. By³a te¿ 
najwierniejsz¹ przyjació³k¹ zmar³ej 
¿ony Masterjiego. Pañstwo Pinto za-
praszaj¹ na codzienne posi³ki owdo-
wia³ego nauczyciela, przypominaj¹c 
mu o testach cukrzycowych. Pani 
Puri, zawsze, gdy jest taka potrzeba, 
mo¿e zostawiæ swego Ramu, wyma-
gaj¹cego specjalnej troski, pod opie-
k¹ któregoœ z s¹siadów. Godna podzi-
wu symbioza i przyk³ad piêknego, 
harmonijnego wspó³istnienia!

Nie jest to jednak utopijna 
wizja idealnej spo³ecznoœci. W 
zakamarkach Vishramu snuje siê 
niewidzialna pajêczyna plotek i 
pomówieñ. Szczególnie zmieniaj¹cy 

TERESA DUBICKA
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siê najemcy lokali s¹ traktowani z 
rezerw¹, nieufnie, nawet wrogo. O 
pannie Meenekshi mówi¹ z prze-
k¹sem „nowoczesna”, „wyzwolona”, 
a dobrotliwa ciocia Sangeeta, zbada 
nawet zawartoœæ kosza z odpadkami 
z lokalu 3B, zajmowanego przez 
m³od¹ kobietê.

Fasada budynku, z ³atami 
ró¿owego niegdyœ tynku, pamiêta 
lepsze czasy i przypomina o pilnej 
potrzebie remontu. Wejœcie do 
zaniedbanej klatki schodowej 
„sugeruje, ¿e gdzieœ w g³êbi budynku 
mog¹ siê dziaæ tajemnicze, a nawet 
ponure rzeczy...”

Opisy Adigi nie odbiegaj¹ 
od utrwalonych stereotypów – 
Bombaj to miasto kontrastów: nowo-
czesne apartamentowce i slumsy. 
Pla¿a nad oceanem gdzie bogaci 
uprawiaj¹ jogging, a nêdzarze defe-
kuj¹. W³aœciciel mieszkania, œpi¹cy 
w wygodnym ³ó¿ku i jego s³u¿¹cy, 
spêdzaj¹cy noc na betonowej 
pod³odze pó³piêtra.

Konkuruj¹ce firmy budo-
wlane zamieni³y metropoliê w ol-
brzymi plac budowy. Deweloperzy 
zap³ac¹ ka¿d¹ cenê, aby wyrwaæ ko-
lejne metry kwadratowe gruntu do 
dŸwigniêcia nastêpnego wie¿owca. 
Wys³annik pana Shaha zjawi siê, aby 
przedstawiæ nadzwyczaj hojn¹ ofertê 
mieszkañcom Vishramu A.

Ka¿dy lokator bêdzie mia³ 
swoje powody, aby opuœciæ stary 
dom, z cyfr¹ zakoñczon¹ wieloma 
zerami na koncie bankowym. Waha-
j¹cy siê podporz¹dkuj¹ siê wiêkszo-
œci, zostan¹ zmuszeni, zastraszeni. 
Pozostanie jeden nieugiêty Masterji, 
ostatni mieszkaniec...

Przez wiele tygodni bêdzie 
siê opiera³ naciskom, szykanom, 
groŸbom, szanta¿owi. Z trudem, 
osamotniony, bêdzie znosi³ bojkot 
dawnych s¹siadów. Ze zdziwieniem 
stwierdzi, ¿e traktuj¹ go, jak kiedyœ, 
„niedotykalnego”, a „³upina szacun-
ku pêk³a”.

Gdzie jest prawo?! Na to 
dramatyczne pytanie Adiga znajduje 
tak¹ odpowiedŸ: „W Bombaju prawo 
nie jest œlepe, przeciwnie – ma dwie 
twarze i czworo oczu, ka¿d¹ sprawê 
widzi z dwóch stron i nigdy siê nie 
mo¿e zdecydowaæ”.

Nie bêd¹ potrzebne kolejne 
³apówki. Nie trzeba bêdzie korzystaæ 
z pomocy opryszków. Mieszkañcy 
wezm¹ sprawy w swoje rêce. 
Uciszenie niepokornego  eufemisty-
cznie okreœlaj¹ jako „prost¹ rzecz”.

Jak to siê dzieje – próbuje 
dociec autor (nie on pierwszy), ¿e 
zwyczajni ludzie, ka¿dy zatroskany o 
przysz³oœæ dzieci, bliskich, po ludzku 
pragn¹cy lepszego bytu, s¹ zdolni do 
pod³oœci, niegodziwoœci. Banalnoœæ 
z³a?

Jak to mo¿liwe, ¿e pope³nia-
j¹ zbrodniê nie pod wp³ywem afektu, 
impulsu, tylko z premedytacj¹. Wy-
koncypowane z³o?

Przera¿aj¹cy fina³ powieœci 
to nie tylko widok nieruchomego 
cia³a w ka³u¿y ciemnej krwi. To 
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, 
wymowa epilogu powieœci. Ot, 
wyprowadzili siê i zaczêli nowe 
¿ycie. Ale przecie¿ to nie do nich od-
nosz¹ siê s³owa modlitwy: „... jesteœ 
niepokonany, nieœmiertelny, nie-
zniszczalny”.

•
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udwik Krasiñski by³ wybitn¹ 
postaci¹ w ¿yciu gospodar-Lczym XIX w. Dwukrotnie, w 

imieniu ma³oletnich u¿ytkowników 
— W³adys³awa i Adama Krasiñskich, 
zarz¹dza³ dobrami knyszyñskimi. 
Dziêki jego rzutkoœci i zmys³owi 
ekonomicznemu przetrwa³y one 
trudny okres pouw³aszczeniowy. 
Dlatego te¿ warto przybli¿yæ jego 
sylwetkê czytelnikom „Nowego 
Goñca Knyszyñskiego”. 

Ludwik Krasiñski urodzi³ 
siê 26 sierpnia 1833 r. w Krasnem, 
rodowym gnieŸdzie wszystkich Kra-
siñskich. By³ synem Augusta Kra-
siñskiego i Joanny z Krasiñskich, 
prawnukiem jednego z przywódców 
konfederacji barskiej – Micha³a Hie-
ronima Krasiñskiego. 

Po nauce w Warszawie, na 
pensji Leszczyñskiego i u pu³kowni-
ka Paszowskiego, zosta³ wys³any na 
nauki w Ecole des Mines. Studiów we 
Francji Ludwik nie ukoñczy³, gdy¿ w 
1854 r. zosta³ wezwany przez ojca do 
kraju celem uporz¹dkowania spraw 
maj¹tkowych. 

Jako 27 letni m³odzieniec 
postanowi³ ustabilizowaæ siê ¿ycio-
wo poœlubiaj¹c w maju 1860 r. Elizê 

Krasiñsk¹, wdowê z trójk¹ ma³ole-
tnich dzieci po Zygmuncie Krasiñ-
skim. Eliza mia³a ju¿ czterdzieœci lat   
i by³a o trzynaœcie lat starsza od 
ma³¿onka. Œlub wywo³a³ niema³y 
skandal towarzyski, poniewa¿ Eliza 
w tym czasie by³a jeszcze okryta 
¿a³ob¹ po œmierci mê¿a, za co zosta³a 
potêpiona przez sfery towarzyskie.

Mimo ró¿nicy wieku oraz 
braku wspólnych dzieci, ma³¿eñstwo 
Elizy i Ludwika uchodzi³o za udane. 
Eliza, po trudnym ma³¿eñstwie z Zy-
gmuntem Krasiñskim, by³a w zwi¹-
zku szczêœliwa. Ludwik Krasiñski 
wyprowadzi³ na prost¹ bardzo trudn¹ 
sytuacjê maj¹tkow¹ Elizy i troskliwie 
pomaga³ w wychowaniu trójki jej 
dzieci. 

Ludwik Krasiñski nie bra³ 
udzia³u w powstaniu styczniowym, 
ale utrzymywa³ kontakt z dyrekcj¹ 
obozu bia³ych i Hotelem Lambert. 
Zosta³ za to wydalony przez carat z 
kraju. Kilkanaœcie miesiêcy musia³ 
spêdziæ w Pary¿u. Wróci³ do Polski w 
1864 r. dziêki wstawiennictwu 
Leopolda Kronenberga.

Po upadku insurekcji z 
1863r., gdy coraz g³o-œniej zaczê³y 
rozlegaæ siê idee „pracy organi-

Ludwik 

Krasiñski
MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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cznej” 30-letni hrabia 
Ludwik znalaz³ swoje 
prawdziwe powo³anie. 
Odt¹d celem jego ¿ycia 
by³o pomna¿anie maj¹-
tku w³asnego i narodo-
wego. By³ wrêcz uro-
dzonym przedsiêbiorc¹. 
Zmys³ organizacyjny, 
otwartoœæ na zdobycze 
cywilizacyjne, zrozu-
mienie kapitalistyczne-
go ducha epoki, umiejê-
tnoœæ przewidywania, 
opanowanie sztuki ³¹-
czenia gospodarki rol-
nej z przemys³ow¹ — 
oto przymioty Krasiñ-
skiego, które pozwoli³y 
mu rozwin¹æ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ na 
wielk¹ skalê.

Otrzyma³ od 
ojca maj¹tek wielki i 
kilkakrotnie go pomno-
¿y³. W jego rêkach zna-
laz³y siê odziedziczone b¹dŸ zaku-
pione folwarki takie jak: Krasne, 
Przystañ, Magnuszewo, Krasnosie-
lec, ¯ulin w £om¿yñskiem, Ojców i 
Pieskowa Ska³a w Kieleckiem, Ada-
mów i Gutów w Siedleckiem, Ursy-
nów ko³o Warszawy. Dodaæ do tego 
trzeba rozleg³e dobra rohatyñskie     
w Galicji, które Krasiñski otrzyma³   
w spadku po matce. Pod jego opiek¹ 
pozostawa³y tak¿e du¿e maj¹tki w 
guberni miñskiej, wiano jego drugiej 
¿ony oraz maj¹tek pierwszej ¿ony 
Elizy. 

Prawie ka¿dy z tych folwar-
ków prowadzony by³ na wysokim 
poziomie. Wzorem by³o Krasne, 

gdzie Ludwik wybudowa³ pa³ac wraz 
z obszernym za³o¿eniem ogrodo-
wym. Wœród obiektów gospodar-
czych znajdowa³y siê: obora i ow-
czarnia zarodowa, m³yn amerykañ-
ski, du¿a piekarnia, cegielnia, cukro-
wnia udzia³owa Krasiniec oraz zna-
komita stajnia. Stajnia, w której ho-
dowano konie wyœcigowe pe³nej krwi 
w latach osiemdziesi¹tych XIX w., 
pod nazw¹ J Dobrogost, by³a czo³ow¹ 
stajni¹ w imperium rosyjskim. Sta³a 9 
razy na czele list wygranych w ca³ej 
Rosji. W stajni J Dobrogost zosta³ 
wyhodowany ogier Ruler, który by³ 
jednym z najlepszych reproduktorów 
w tym czasie na œwiecie.

Ludwik hrabia Krasiñski. Fotografia ze zbiorów Muze-
um Romantyzmu w Opinogórze
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Ludwik Krasiñski wiêk-
szoœæ zak³adów przemys³owych        
i warsztatów lokowa³ w swoich do-
brach ziemskich, czêœæ zak³ada³ w 
miastach. W Warszawie uruchomi³ 
fabrykê asfaltu i grzebieni. Wspólnie 
z innym wielkim przemys³owcem — 
Kronenbergiem sfinansowa³ budowê 
Kolei Terespolskiej. 

Dobrze prosperuj¹ce uprze-
mys³owione folwarki przynosi³y 
Ludwikowi Krasiñskiemu du¿e 
zyski. Lokowa³ je w bankach krajo-
wych i zagranicznych, wykupywa³ za 
nie akcje oraz nieruchomoœci. Czêœæ  
z tych dochodów przeznaczy³ na cele 
publiczne. Pierwszym jego wa¿nym i 
trwa³ym przedsiêwziêciem by³a 
Biblioteka Ordynacji Krasiñskich, o 
której pisa³em w poprzednim nume-
rze „NGK”. Dziêki decyzji Ludwika 
Krasiñskiego o przyjêciu kolekcji 
Konstantego Œwidziñskiego bibliote-
ka wielokrotnie powiêkszy³a swoje 
zbiory i sta³a siê instytucj¹ publiczn¹. 

W 1875 r. ksi¹¿ê Jan Tade-
usz Lubomirski powzi¹³ myœl o utwo-
rzeniu w Warszawie Muzeum Prze-
mys³u i Rolnictwa. Na jego prezesa 
wybrano Ludwika Krasiñskiego. 
Muzeum pod jego kierownictwem z 
ma³ej placówki rozros³o siê w du¿¹ 
instytucjê, zastêpuj¹c w pewnej 
mierze wy¿sz¹ uczelniê

Ludwik Krasiñski nale¿a³ 
tak¿e do grona inicjatorów, sponso-
rów i redaktorów piêciotomowej 
„Encyklopedii rolnictwa i spraw z 
nim zwi¹zanych”. Pierwsze wydanie 
dzie³a ukaza³o siê w latach 1873-
1879, drugie w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XIX w.

Eliza i Ludwik mieszkali w 
pa³acu Krasiñskich w Warszawie. 
Tam te¿ po œlubie w 1868 r. zamie-
szkali W³adys³aw i Ró¿a Krasiñscy. 
Ró¿a ju¿ w 1873 r. zosta³a wdow¹      
z trójk¹ ma³oletnich dzieci, a Ludwik 
zosta³ opiekunem prawnym sierot.   
W 1876 r. zmar³a równie¿ Eliza          
i Ludwik zosta³ wdowcem. 

Wspólne mieszkanie pod 
jednym dachem Ró¿y i Ludwika 
przekona³o go, i¿ by³aby dla niego 
dobr¹ ¿on¹. Ró¿a by³a kobiet¹ ³adn¹, 
m¹dr¹ ¿yciowo oraz mia³a podobny 
zmys³ do interesów co Ludwik, 
miêdzy innymi dlatego postanowi³ 
siê jej oœwiadczyæ. I tu mia³ pecha, 
poniewa¿ Ró¿a wczeœniej pozna³a     
i zakocha³a siê w Edwardzie Raczyñ-
skim. Mimo i¿ Edward wkrótce 
poœlubi³ bratow¹ Ró¿y — Mariê 
Beatrix — i wydawa³ siê byæ 
stracony, to Ró¿a nie chcia³a poœlubiæ 
Ludwika. Kobieca intuicja podpo-
wiada³a jej, i¿ ma³¿eñstwo Edwarda   
i Marii Beatrix nie bêdzie trwaæ d³ugo 
i warto poczekaæ na ukochanego.       
I rzeczywiœcie doczeka³a siê. Ludwik 
próbowa³ wywrzeæ na Ró¿ê nacisk, 
ograniczaj¹c wyp³acanie nale¿nych 
jej po mê¿u pieniêdzy. Ta jednak nie 
ugiê³a siê. Na pocz¹tku ograniczy³a 
wydatki, a nastêpnie przenios³a siê z 
dzieæmi do rodzicielskich Krzeszo-
wic. Ludwik musia³ ostatecznie zre-
zygnowaæ ze swych planów matry-
monialnych w stosunku do Ró¿y. 

W 1882 r., maj¹c 49 lat, 
o¿eni³ siê z dwudziestojednoletni¹ 
Magdalen¹ z Zawiszów Ki¿gaj³o. 
Ma³¿onkom urodzi³a siê w 1883 r. 
córka Ludwika. 
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Ludwik Krasiñski w m³odo-
œci by³ ³asy na honory. Uzyska³ tytu³ 
granda hiszpañskiego, szambelana 
austriackiego. By³ te¿ kawalerem 
maltañskim. W starszym wieku nie 
przywi¹zywa³ ju¿ takiej wagi do 
godnoœci.

Mieszka³ w skromnym 
domu w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieœciu. W pa³acu w Krasnem 
rzadko przebywa³. Zarz¹dzaj¹c 
ogromnym maj¹tkiem, pe³ni¹c fun-
kcje publiczne pracowa³ ponad si³y. 
Zmar³ nagle w Warszawie w nocy 21 
kwietnia 1895 r. Po uroczystoœciach 
pogrzebowych w Warszawie zw³oki 
Ludwika Krasiñskiego zosta³y z ho-
norami przewiezione do Krasnego i 
spoczê³y w podziemiach miejscowe-
go koœcio³a w otoczeniu prochów 
przedstawicieli rodu. 

G³ówn¹ spadkobierczyni¹ 
ogromnego, szacowanego na 50 

milionów rubli, maj¹tku zosta³a 
maj¹ca wówczas 12 lat córka Ludwi-
ka, póŸniejsza Adamowa Czartory-
ska Stadninê koni odziedziczy³a ¿ona 
Magdalena. Ursynów zaœ hrabia 
Ludwik zapisa³ ordynatowi Adamo-
wi Krasiñskiemu.

Magdalena
Krasiñska

Ciekawe by³y losy drugiej ¿ony Lu-
dwika — Magdaleny, która w 1906 r. 
wysz³a za m¹¿ za m³odszego o 19 lat 
Miko³aja Radziwi³³a (1880-1914). 
By³ on oficerem wojsk rosyjskich i 
„awanturnikiem w wielkim stylu”. 
Walczy³  w wojnie rosyjsko-                
-japoñskiej, na Ba³kanach a tak¿e 
podczas wojen burskich. Poleg³ na 
pocz¹tku I wojny œwiatowej jako 
oficer rosyjski. 

Nieistniej¹cy dziœ pa³ac Krasiñskich wzniesiony w II po³owie XIX w. w Krasnem. 
Fot. ze zbiorów Gminnego Oœrodka Kultury w Krasnem oraz czasopisma „JeŸdziec 
i Hodowca”
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Demonst rowa³  modne  
wówczas ch³opomañstwo, a ponadto 
wystêpowa³ jako rusofil i deklarowa³ 
i¿ jest Bia³orusinem pochodzenia 
litewskiego. Magdalena, która wy-
nios³a z domu zainteresowanie kultu-
r¹ bia³orusk¹, ca³kowicie podziela³a 
pogl¹dy mê¿a w sprawach narodo-
woœciowych. Jako w³aœcicielka dóbr 
Kuchcice i ¯arnówka na Bia³orusi 
urz¹dza³a spotkania polityków bia³o-
ruskich, fundowa³a stypendia dla 
m³odzie¿y bia³oruskiej, finansowa³a 
dzia³alnoœæ Bia³oruskiego Towarzy-
stwa Wydawniczego w Wilnie. W 
1912 r. wybudowa³a w Londynie koœ-
ció³ katolicki, przeznaczony dla Li-
twinów z zaznaczeniem, i¿ nie bêd¹ 
mogli korzystaæ zeñ Polacy! Popie-
ra³a wszelkie poczynania bia³oruskie, 
niezale¿nie od ich treœci ideologi-
cznych czy politycznych. 

W 1918 r. zadeklarowa³a siê 
jako rzeczniczka Bia³oruskiej 
Republiki Ludowej, ale po wybuchu 
wojny polsko-bolszewickiej w      
1920 r. wyjecha³a do Warszawy, a 
nastêpnie osiad³a w Szwajcarii, nadal 
pomagaj¹c finansowo organizacjom 
bia³oruskim. Ponadto ufundowa³a 
dwie szko³y dla dzieci ¿ydowskich w 
Warszawie.

Wielki maj¹tek Ludwika 
Krasiñskiego nie przetrwa³. Jego 
spadkobiercy po I wojnie œwiatowej 
uchodzili za ludzi bogatych, ale 
daleko im by³o do bogactwa przodka. 
Niew¹tpliwie dobra zosta³y uszczu-
plone przez I wojnê œwiatow¹ oraz 
wojnê 1920 r. Ale najpewniej spadko-
biercom zabrak³o talentów ekonomi-
cznych, takich jakie on mia³. Ale tacy 
ludzie nie rodz¹ siê zbyt czêsto.

Folwark Krasne nie zosta³ 
zniszczony w czasie II wojny œwia-
towej Po wojnie zosta³ upañstwio-
wiony, do 1987 r. funkcjonowa³ jako 
PGR i w tym roku zosta³ przekszta³-
cony w stadninê koni pe³nej krwi, 
która do chwili obecnej, jako spó³ka 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych, 
kontynuuje chlubne tradycje stadniny 
Ludwika Krasiñskiego. 

•

Literatura:
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rodzi³em siê i wychowa³em 
w  p o l s k i e j  r o d z i n i e ,  Upos³uguj¹cej siê jêzykiem 

polskim. Jaki to by³ jêzyk, spróbujê 
opowiedzieæ, staraj¹c siê przede 
wszystkim ukazaæ s³ownictwo mowy 
mieszkañców wsi. Muszê zacz¹æ od 
informacji, ¿e ojciec mój, tak jak 
znaczna czêœæ wsi, w latach 1915-
1918 by³ z rodzin¹ w Rosji, a matka 
pochodzi³a ze wsi Ruda, dok¹d 
równie¿ siêga³y wp³ywy jêzyka 
bia³oruskiego.

Zebrany przeze mnie mate-
ria³ jêzykowy (nieca³e 600 hase³) 
dotyczy a¿ 16 jêzyków, które wystê-
powa³y w mowie Krypna w czasach 
mojego dzieciñstwa. W mowie, a 
wiêc by³y to s³owa, ale tu wystêpuj¹ 
jako wyrazy. Jêzyki te podzieli³em na 
jêzyki tutejsze (polski i bia³oruski), 
jêzyki zaborców (rosyjski i niemie-
cki) oraz jêzyki–goœcie (³aciñski, 
francuski, grecki, angielski, czeski, 
w³oski, litewski, turecki, ukraiñski, 
wêgierski, hebrajski i hiszpañski). 

Zapamiêtane s³owa stara³em siê 
rozmieœciæ zgodnie z tym, jak one 
wystêpowa³y jedne po drugich, 
stosuj¹c przyjête w Krypnie datowa-
nie: za Polaka, za (tamtego) Sowieta, 
za Niemca i za tego Sowieta. Wiem, 
¿e nie zapamiêta³em wszystkich s³ów 
swego dzieciñstwa. I jeszcze jedna 
uwaga: czasami znaczenie wyrazu w 
Krypnie nie zgadza siê ze znaczeniem 
s³ownikowym, np. grecka cytra 
oznacza instrument muzyczny, a w 
Krypnie nazywano tak uszczypliwie 
dziewczynê.

Jêzyk polski
Za Polaka by³y w Krypnie polskie 
nazwiska: Brzostowski, Cybulko, 
Cylwik, D¹browski, Dobrzyñski, 
Gawe³ko Go³êbiewski,, Grom, 
JóŸwicki, Kamieñski, Karpiñski, 
Klimowicz, Kobeszko, Kochañski, 
Koœciuk, Kowal, Kowalewski, 
Kozakiewicz, Kulesza, Ku³aczewski, 
Kupiec, Laskowski, Lenczewski, 

Publikujemy pierwsz¹ czêœæ ciekawego i miejscami bardzo 
zabawnego opracowania Wies³awa Sienkiewicza poœwiêconego 
analizie  dawnego jêzyka nieodleg³ego Knyszynowi Krypna.        
W nastêpnych „Goñcach” – kolejne czêœci, dotycz¹ce m.in. s³ów       
i powiedzeñ bia³oruskich czy niemieckich u¿ywanych niegdyœ      
w okolicznych wsiach.                                                                 RED

Jêzyk mojego dzieciñstwa
(do 1947 r.)    cz. I

WIES£AW SIENKIEWICZ
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Lewko, Olechno, Olkowski, Pac, 
Pietrzycki, Pop³awski, Purzecki, 
Roszkowski, Sienkiewicz, Smó³ko, 
Stankiewicz, Stawecki, Szymañski, 
Torebko, Wiœniewski, Wojciechowski, 
Wojewódzki, Woroszy³o, Wróblewski, 
Zaj¹czkowski, ¯ó³tkowski, ¯ukowski, 
oraz Cyrankiewicz i Walentynowicz 
(ksiê¿a), Ro¿nowski (organista), 
Siedlaczek (kucharka na plebanii) i 
Siwak (nauczyciel). Za Sowieta 
zjawili siê ksiê¿a Bakura i Cyganek, 
nauczyciele Roszkowski i Rynkiewicz 
oraz filozof Sobaniec. Za Niemca we 
wsi mieszka³y nauczycielki: Ga³uch, 
Moniuszko, Owczarek i Zawadzka. 
Po wojnie byli ksiê¿a Godlewski, 
Wysocki, Maliszewski i Brzozowski, a 
w szkole pracowali nauczyciele 
Kondrakiewicz i Borodziewicz.  

Dalej przytaczam tylko te 
s³owa, które dzisiaj s¹ przewa¿nie 
przestarza³e i zapewne niezrozumia³e 
dla m³odego pokolenia ludzi, nawet 
¿yj¹cych na wsi.

Za Polaka by³y to s³owa 
nazywaj¹ce ludzi: rajko = swat; rataj 
= oracz i cholernik – to by³o 
przekleñstwo. Ze zwierz¹t by³ tylko 
pisklak = pisklê. Œwiata zwierz¹t 
dotyczy³ czasownik zlisiæ siê = 
wyrzec siê gniazda, nawet z 
m³odymi, gdy zachodzi³a obawa, ¿e 
ktoœ je odkry³, oraz zo³za = 1. 
ropienie oczu u krów i 2. k³ótliwa, 
dokuczliwa kobieta, jêdza. Z nazw 
roœlin kwiatowych wymieniam te 
s tworzone przez wyobraŸniê 
dzieciêc¹: bolioczko = jaskier; 
rêczniczek Matki Boskiej = rodzaj 
storczyka ³¹kowego i smalinos = lilia. 
W kuchni domu najwa¿niejsza by³a 
dzie¿a, a by³y tam te¿: kopañka = 

pod³u¿na niecka wyd³ubana z 
drewna; duchówka = piekarnik, 
wa³ek (do ciasta); kwacz = szmat(k)a 
lub paku³y na kijku, s³u¿¹ce do 
czyszczenia dna pieca chlebowego, a 
w kuŸni do moczenia przedmiotów; 
ognisko w kuŸni nazywa³o siê horno. 
W k¹cie kuchni sta³ ch³¹d = kij, 
u¿ywany równie¿ jako postrach na 
rozbrykane dzieci, a przy miednicy 
do mycia siê le¿a³ œciorek = starty 
kawa³ek myd³a zwyk³ego, bo 
t o a l e t o w e g o  n i e  z n a n o .  Tu  
powstawa³y takie smako³yki, jak 
gryczanik = p³aski cienki chlebek z 
m¹ki gryczanej; kartoflak = placek 
ziemniaczany; babka ziemniaczana; 
psiuta = chleb z bardzo bia³ej m¹ki 
czy bu³ka  s³odkie pieczywo z m¹ki 
pszennej. Do prania s³u¿y³a blaszana 
tara, do wyg³adzania bielizny  wa³ek 
i wa³kownica, a do prasowania  
¿elazko z dusz¹. W gospodarstwie 
by³y w u¿yciu: ceber = wiadro 
drewniane i siekacz = narzêdzie do 
siekania paszy, wygiête esowato 
ostrze przymocowane na sztorc do 
kija. W niektórych obejœciach by³ 
œwironek = spichlerz, a na polu - 
ugrzechy = pojedyncze rz¹dki, na 
przyk³ad ziemniaków, okopane lub 
obradlone. W u¿yciu by³y s³owa: 
cieciera = bieda; odliga = odwil¿; 
skrêt = tytoñ zawiniêty w gazetê; 
pastewnik = pastwisko; pogie³a = 
pogoda brzydka pod ka¿dym 
wzglêdem i pucka = opuszka palca. 
Klinkopka by³a symboliczn¹ kopk¹ 
zbo¿a pozostawian¹ w klinie (rogu) 
pola po ukoñczeniu ¿niwa, stworzon¹ 
przez ŸdŸb³a pozostawione w formie 
okrêgu; w pustym œrodku by³a 
po³o¿ona kromka chleba dla 
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zaj¹czka, a ŸdŸb³a pod k³osami 
zwi¹zane kolorow¹ wst¹¿k¹. Opatry 
nale¿a³y do obyczajów weselnych; 
gdy rajko umówi³ dwie rodziny na 
ma³¿eñstwo m³odych, rodzina 
narzeczonego jecha³a do na- 
rzeczonej, by obejrzeæ jej posag; 
zdarza³o s iê ,  ¿e  narzeczona  
pokazywa³a dobytek po¿yczony od 
s¹siadów. Do ciekawych czasowni-
ków nale¿a³y: obsmorgiwaæ = 
obdzieraæ ga³¹zkê z liœci, zaciskaj¹c 
d³oñ na jej czubku i poci¹gaj¹c drug¹ 
d³oni¹; potokn¹æ, stokn¹æ = op³ukaæ, 
sp³ukaæ; stochtoliæ = zmi¹æ i rupieæ = 
gryŸæ, frasowaæ, trapiæ; ujeœæ siê = 
najeœæ siê do oporu oraz przymiotni-
ki: ³oñski = przesz³oroczny; ¿erczy = 
¿ar³oczny i miescki = miejski. 

Kilka s³ów mia³o inne ni¿ 
dzisiaj znaczenie: babka = babcia; 
blacha = pokrywa pieca kuchennego, 
blaty; bu³ka = bia³e s³odkie pieczy-
wo; goœciniec = prezent z miasta, 
przewa¿nie bu³eczka; góra = strych 
domu; kruczek = pogrzebacz i panna 
= narzeczona. 

Za Sowieta pozna³em takie 
drzewa, jak brzost = gatunek wi¹zu; 
sochor = sokora, topola czarna oraz 
sek³ak = szak³ak, kruszyna, a poza 
tym takie s³owa, jak  socha; soœnik = 
lemiesz; czepigi = r¹czki p³uga; 
szterchaæ = podskakiwaæ i stukaæ na 
wybojach (o ko³ach wozu), po³o¿na i 
udaæ = z³o¿yæ na kogoœ donos.   

Za Niemca s³ownictwo 
rozszerzy³o siê o s³owa: blachówka = 
blaszane naczynie cylin- dryczne z 
pionow¹ w¹sk¹ szybk¹ i kranikiem u 
do³u, s³u¿¹ce do wydzielania 
œmietany z mleka; iskanie = szukanie 
wszy we w³osach g³owy; lizawka = 

mieszanka soli i innych sk³adników, 
bêd¹ca dodatkiem do pasz; choina = 
œwierk lub jod³a; orta = ogrodzone 
past- wisko; czerwonka; siarka; styga 
= stos, w który luŸno uk³ada³o siê np. 
torf, by szybko wysech³; polepa = 
pod³oga gliniana w chacie, najni¿sza 
poœrodku izby, gdzie jest zbiornik na 
wodê; zagumienie = miejsce za 
gumnem; zastodole = miejsce za 
stodo³¹ i zeks = czaty (gdy wchodzi³o 
siê w szkodê, np. do cudzego sadu, 
ktoœ zostawa³ na zeksa i w razie 
niebezpieczeñstwa dawa³ umówiony 
znak) oraz s³ownictwo zwi¹zane z 
wojn¹: czo³g; dzia³o; lej; okop; 
schron i okupacj¹: uciekinier i 
w³asowiec. Osobne wyjaœnienie 
nale¿y siê dwom zabawom wielkano-
cnym. S¹ to: taczanki – jeden 
uczestnik toczy jajko z pochy³oœci, a 
gdy siê ono zatrzyma, toczy jajko 
drugi; jeœli drugie jajko uderzy 
pierwsze, oba zabiera drugi gracz, 
jeœli nie uderzy  oba zabiera pierwszy 
gracz; wybitki – dwaj uczestnicy 
stukaj¹ dziobkami jajek w dziobek 
jajka przeciwnika; kto zbije jajko 
przeciwnika, zabiera mu jajko. 
Piosenki œpiewane na Wielkanoc 
nazywaj¹ siê konopielki.

Po wojnie na miejscu domu 
zastaliœmy kukr(z)ysko = pogorzeli-
sko. Aby chlew zmieniæ w dom, 
potrzebne by³y opo³y (opó³) = deski z 
jednej strony równe, a z drugiej 
wypuk³e. Matka gotowa³a cha³y 
(kulki) ziemniaczane, a zim¹  
œlizgawkê, tzn. przetarte ziemniaki 
la³a na osolon¹ wodê i miesza³a a¿ do 
zgêstnienia. Na blatach piek³a osuchy 
= placki z m¹ki, mleka i soli. Gdy 
cieli³a siê krowa, doi³a trochê siary     
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i piek³a siarniki. Na ³¹kach ros³y 
cienkonó¿ki, czyli wysrajki = rodzaj 
drobnego jadalnego grzyba, wyrasta-
j¹cego w miejscach u¿yŸnionych 
przez byd³o.

Nas interesowa³y automa-
ciuki = naboje do pepeszy zwane 
fasolk¹; pociski do moŸdzierza 
(nazywane rybkami ze wzglêdu na 
kszta³t); pociski przeciwlotnicze; 
piechotka = strzelanie z naboju 
karabinowego; podsma³ = prymity-
wna strzelba lub pistolet, i czcionki, 
kawa³kami których nabijaliœmy 
podsma³y. Zim¹ czas wolny spêdzali-
œmy przewa¿nie na stawie na granicy 
Krypna Koœcielnego i Wielkiego i na 
Piekie³ku, a na ³ugu za cmentarzem 
urz¹dzaliœmy krêcio³kê. 

W jêzyku dzieciñstwa by³y 
nie tylko pojedyncze s³owa, ale i 
zdania, np. wyliczanki: 
Toczy³a siê torba/Z wysokiego 
horba,/A w tej torbie chleb, pszenica,/ 
S kiem ty choczesz, z tiem podielisia; 
Przyszed³ krawiec do krawieca/I 
nakrêci³ ko³o pieca./Przyszed³ Fryc, 
palcem tyc!/I obliza³ – nie ma nic! 
czy Ele mele dudki,/Gospodarz malu-
tki,/ Gospodyni mniejsza,/Ale rozum- 
niejsza. Raz, dwa, trzy, kryjesz ty! 

Czasami zdarza³y siê nam 
tzw. po³ajanki, polegaj¹ce na tym, ¿e 
je¿eli komuœ nie podoba³o siê coœ, co 
powiedzia³ kolega, mówi³o siê np.: Ni 
do sk³adu, ni do ³adu, poca³uj koby³ê z 
zadu, na co mo¿na by³o odpowie-
dzieæ: Ni do sk³adu, ni do sensu, 
wyjedz gówno spod kredensu; albo 
Ca³uj kota w nos, tam gdzie ogon ros 
(rós³) lub Ja ciê krêce w obie rêce. A 
gdy ktoœ chcia³ zaznaczyæ, ¿e 
us³yszane rzeczy uwa¿a za komple-

tn¹ bzdurê, mówi³: Sra³, pierdzia³, 
gryz³ wodê, mia³ w dupie przegrodê. 
Chodzi³o tu o wyliczenie niemo¿li-
woœci. Najdrastyczniejszych odzy-
wek nie cytujê. Gdy siê chcia³o 
komuœ dopiec, mówi³o siê: Kiero-
wnik grupy,/Co wyciska gówno z 
dupy. By³y te¿ wierszyki humory-
styczne: A ¿eby ciê diabli wziêli,/Co 
ty dla mnie zrobi³ w sieni./Ja myœla³a, 
¿e to glina,/Oblepi³a pó³ komina!; czy 
wreszcie To prawdziwy uchariec:/ 
Nar¿n¹³ w portki, rzuci³ w piec!  

Próbowaliœmy stworzyæ taj-
ny, tylko dla nas zrozumia³, jêzyk. 
Polega³o to na wstawianiu po ka¿dej 
sylabie jakiejœ innej sta³ej cz¹stki, 
np.: Ka-co-ka-ty-ka-ro-ka-bisz? albo 
Kana-co-kana-ty-kana-ro-kana-
bisz?

Doroœli, zw³aszcza kobiety, 
mieli swoje powiedzonka, rymowan-
ki, a nawet piosenki, dotycz¹ce 
ró¿nych miejscowoœci w bli¿szej lub 
dalszej okolicy, np.: W imiê Ojca i 
Syna,/Sz³a baba z Knyszyna/A ch³op z 
Przytulanki,/Wzi¹³ babê na sanki./ 
Sanki siê wywróci³y/I babê zabi³y. 
Gdy ktoœ uwa¿a³, ¿e opowiadaj¹ mu 
bajki, mówi³: Pójdê w œwiat za 
Chrabo³y. Mówiono te¿, ¿e w 
Chrabo³ach niebo styka siê z ziemi¹, 
wiêc praczki kijanki za ob³oki chowa-
j¹. By³y te¿ inne miejscowoœci, np. w 
piosence: Jak zajecha³ do Przytulic,/ 
Jedna chata, siedem ulic./Jak 
zajecha³ do Krynicy,/Wsio ulicy, wsio 
ulicy. By³o przys³owie: Rekli Bóg i 
diabe³ siê wyrekli. I inne: Taki szanc 
to na Piaskach. By³o powiedzenie: 
Gap z Pogorza³k (o jakimœ bardzo 
wysokim mê¿czyŸnie). Mieszkañ-
ców D³ugo³êki nazywano pytarami. 



33

HISTORIA

Oprócz znanego ju¿ przys³owia o 
Bêdzie – IdŸ ty têdy, a ja têdy, spotka-
my siê ko³o Bêdy pamiêtam jeszcze 
dwa: Za mojem dobrem bytem 
cieciera siedzi pod korytem i Organi-
sta, dziad koœcielny – jeden proœny, 
drugi cielny, co znaczy³o, ¿e dobrze 
wygl¹daj¹, bo zawsze maj¹ co jeœæ.

Z konopielek œpiewanych na 
Wielkanoc pamiêtam (nie gwarantu-
jê, ¿e dok³adnie) piosenkê poœwiê-
con¹ pannie na wydaniu:

Oj cienka, cienka w lenku 
konopielka,/Oj jeszcze cieñsza u ojca 
córeñka,/U ojca córeñka, jak na 
cztery sto³y,/A po tych sto³ach 
paweñki chodzi³y,/Paweñki chodzi³y, 
pióreczka gubi³y,/A z tych pióreczek 
z³ocisty kubeczek./Pierwszy kubeczek  
ojcu-matce daci,/Drugi kubeczek  
miód, wino pijaci,/Trzeci kubeczek  
do œlubu jechaci!/A ty, ………. , b¹dŸ 
weso³a,/WeŸ kluczyki, skocz do 
sto³a,/A od sto³a do komory,/Przynieœ 
dla nas siem par pisek,/ Siem par 
pisek na pó³misek,/Kie³basoju 
okru¿ywszy,/Bia³ym serem zawie-
rszywszy!

Dla gospodarza œpiewano:
A czy w domu pan gospodarz?/Siedzi 
sobie na rozsto³ach,/Siedzi, siedzi, 
listy pisze,/Listy pisze, rozsy³aje,/ 
Synom po trzy koni daje,/Sam na 
czwartym wyje¿d¿aje./I wyjecha³ w 
czyste pole,/W czystym polu rataj 
orze,/Bóg dopomó¿, rataiku,/Bóg 
zap³aæ, gospodarzyku!

Byæ mo¿e dalszym ci¹giem 
tej piosenki jest fragment o kowalu:

U tur-jelenia dziesiêæ rogi,/ 
Na dziesi¹tym kuŸnia stoi,/A w tej 
kuŸni kowal kuje,/Kuje, kuje, nie 

przestaje,/Nigdy ognia nie zgaszaje!
 Wystêpuje w nich, nie 
pamiêtam, czy po ka¿dej linijce, 
zaœpiew: Hej, ³o-³o! Podejrze- wam, 
¿e powinien on brzmieæ Hej, £ado!

Po wojnie ukaza³a siê prze-
powiednia: Byliœmy pod PRUSAMI, 
/jesteœmy pod RUSAMI,/bêdziemy 
pod USAMI,/a potem bêdziemy 
SAMI. 

I by³ taki wierszyk: Wczoraj 
kasza, /Dzis ia j  k luski , /Polska 
nasza,/A rz¹d ruski. 

Œpiewaliœmy te¿ piosenkê z 
1920 r.: Hej, tam nad Wis³¹ z naszych 
koœcio³ów/Zrobi³ bolszewik stajnie 
dla wo³ów./Chocia¿ nasza wiara 
œwiêta/Nigdy o tym nie pamiêta,/ 
Bagnet na broñ!/Bolszewika goñ!

By³a te¿ inna piosenka: 
Jeszcze Polska nie zginê³a,/Ale 
zgin¹æ musi,/Bo Stalina sukinsyna/ 
Cholera nie dusi. I jeszcze jedna: 
Kacapom zdaje siê,/¯e s¹ w 
Ameryce,/Lecz gdy powstanie lud,/To 
pójd¹ wszyscy na moskiewski g³ód.   

•

Wies³aw Sienkiewicz urodzi³ siê     
w 1935 r. w Krypnie. Jest absolwen-
tem liceum w Knyszynie, ukoñczy³ 
filologiê polsk¹. Pracowa³ na Bia-
³ostocczyŸnie i w Rybniku jako 
nauczyciel oraz t³umacz przysiêg³y 
jêzyka rosyjskiego. 
Wyda³ kilka tomików fraszek, 
wspomnienia wojenne, jest auto-
rem ksi¹¿ek nt. cmentarza i koœcio-
³a w Krypnie. Teksty Wies³awa 
Sienkiewicza ukazywa³y siê tak¿e 
na ³amach „Goñca”.
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ks. JERZY CHWIEÆKO

a chrzcie œwiêtym otrzymali-
œmy ³askê wiary, która Nw³aœciwie pielêgnowana       

i rozwijana, stawa³a siê fundamentem 
nadziei, szczêœcia i wewnêtrznego 
pokoju. Dziêki ³asce wiary ka¿dy z 
nas ma mo¿liwoœæ wchodzenia w 
osobow¹ relacjê ze Stwórc¹. Ta ¿ywa 
wiêŸ, jednocz¹ca nas z Bogiem, 
pomaga nam zachowaæ wra¿liwoœæ 
serca na drugiego cz³owieka; 
pozwala odnaleŸæ nadziejê i si³ê w 
momentach trudnych doœwiadczeñ; 
porusza najsubtelniejsze pok³ady 
duszy oraz pozwala kierowaæ siê 
szlachetnoœci¹ serca. 

Ustrze¿enie jednak daru 
wiary przed utrat¹ lub sp³yceniem, 
wymaga od nas wielkiego heroizmu, 
a nawet nieraz walki i poœwiêcenia. 
Najczêœciej jednak to w nas samych 
tkwi powód os³abienia wiary lub 
ca³kowita jej utrata. Przyjrzyjmy siê 
wiêc naszemu ¿yciu i tym powodom, 
przez które umiera w nas wiara. 
Zastanówmy siê nad tym, co sprawia, 
¿e ludzie ochrzczeni s¹ coraz czêœciej 
osobami niewierz¹cymi. 

Jednym z takich powodów 
najczêœciej pojawiaj¹cych siê jest 
powierzchownoœæ religijna i leni-
stwo duchowe. To sprawia, ¿e unika-

my wysi³ku zwi¹zanego z przyjœciem 
na mszê œw., ¿e za wszelk¹ cenê 
odk³adamy spowiedŸ i przystêpo-
wanie do Komunii œw. Przychodz¹c 
zaœ na mszê œw., czy odmawiaj¹c mo-
dlitwy, nie spotykamy siê z Bogiem. 
Nie mo¿na zachowaæ ¿ywej wiary 
jednocz¹cej z Bogiem, je¿eli sprowa-
dzimy j¹ do „paciorka” czyli 
bezmyœlnie odmówionej formu³ki; 
je¿eli przychodz¹c na niedzieln¹ 
Eucharystiê, bêdziemy szukali 
miejsc bêd¹cych swoistym azylem 
(parkan przykoœcielny, chór itd.), 
pozwalaj¹cych przez ca³¹ mszê na 
prowadzenie swobodnej wymiany 
wra¿eñ na temat chocia¿by sobo-
tnich imprez. Oczywiœcie, ¿e i na 
zewn¹trz koœcio³a mo¿na uczestni-
czyæ we mszy œw. Sami jednak 
widzimy, jak trudno jest skupiæ 
uwagê, gdy ktoœ obok czuje siê 
swobodnie, jak turysta na krajozna-
wczej wycieczce. Czy to jest udzia³ w 
niedzielnej Eucharystii?! Czy tak ma 
wygl¹daæ moje spotkanie z Bogiem? 
Dobrym sprawdzianem mojego 
uczestnictwa we mszy œw. bêdzie 
odpowiedŸ na pytania: „Czy pamiê-
tam o czym by³a Liturgia S³owa? Czy 
wynios³em z niej jakieœ dobre 
natchnienie do mojego ¿ycia?” Je¿eli 

Dlaczego s³abnie 
w nas wiara?
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nie, to znaczy, ¿e bezmyœlnie w niej 
uczestniczy³em.

Lekcewa¿¹ce traktowanie 
Eucharystii i modlitwy sprawia, ¿e po 
jakimœ czasie przestajemy wierzyæ. 
Pojawia siê w sercu coraz wiêkszy 
ba³agan wewnêtrzny, który przenosi-
my na nasze otoczenie. Gdy zaczyna 
brakowaæ ³aski Bo¿ej, bo j¹ po prostu 
zlekcewa¿yliœmy, nie dziwmy siê 
temu, ¿e nasze relacje z otoczeniem 
staj¹ siê szorstkie i z³oœliwe; dialog 
ma³¿eñski i rodzinny pozbawiony 
jest mi³oœci, a przypomina raczej 
„hukanie” na siebie; ¿e zaczyna 
brakowaæ nadziei w momentach 
doœwiadczeñ; ¿e umiera w nas 
cz³owieczeñstwo, ¿e tracimy radoœæ 
¿ycia! To oczywiœcie poci¹ga za sob¹ 
kolejne akty niewiary. W takim 
sp³yceniu wiêzi z Bogiem, bez 
skrupu³ów przystêpuje siê do 
Komunii œw. w stanie grzechu, 
samemu siê usprawiedliwiaj¹c w 
s³owach: „... to przecie¿ nie grzech... 
Takie teraz czasy...”.

I oto sami sobie w ten 
sposób wytwarzamy „doskona³y” 
grunt ateizmu, na bazie którego 
zachwycamy siê iluzj¹ szczêœliwego 
¿ycia z ekranu telewizyjnego, 
opartego na ideologii „róbta co 
chceta...”. S³uchaj¹c zaœ Ewangelii, 
a¿ siê wykrzywiamy, uwa¿aj¹c j¹ za 
tak¹ nieatrakcyjn¹, wymagaj¹c¹, 
staroœwieck¹ i zacofan¹. Gardzimy 
szczêœciem, które mo¿emy odnaleŸæ 
jedynie w Bogu, dotykaj¹c realnie 
trudów ¿ycia i w nich siê uœwiêcaj¹c, 
a idziemy za fikcj¹, narzucan¹ nam 
przez wspó³czesnych kreatorów 
„wyluzowanego ¿ycia”. Nie widzimy 
coraz czêœciej potrzeby walki o 

wiernoœæ i mi³oœæ w ma³¿eñstwie, a 
zachwycamy siê „kobietami sukce-
su” z tasiemcowych seriali, których 
to sukces polega na tym, ¿e maj¹ 
kilku kochanków, szybkie auto, 
nowoczeœnie wyposa¿ony dom. Czy 
na tym polega szczêœcie i sukces? Jak 
d³ugo mo¿na tak ¿yæ i z jak¹ 
œwiadomoœci¹ stanie siê przed 
Bogiem w wiecznoœci? Tego nie 
zrozumiej¹ ci, którymi zaw³adn¹³ 
duch tego œwiata. Tymczasem 
prawdziwie kobiet¹ i mê¿czyzn¹ 
sukcesu jest ta osoba, która trwaj¹c 
dzielnie przy Bogu, wiernie wype³nia 
powo³anie swojego ¿ycia.

Nikt z nas nie mo¿e powie-
dzieæ, ¿e „wiara jest moj¹ osobist¹ 
spraw¹...”, bo nikt z nas nie ¿yje na 
samotnej wyspie. ¯yjemy w spo³e-
cznoœci ludzi. Dlatego zaniedbanie 
wiêzi z Bogiem jest krzywdzeniem 
drugiego cz³owieka. Bez ³aski Bo¿ej 
bowiem, brakuje nam mi³oœci do 
innych, a zaczyna dominowaæ z³oœli-
woœæ. Stwarzaj¹c sobie wewnêtrzne 
piekie³ko, zaczynamy w nie wci¹gaæ 
innych. Ulegaj¹c ateistycznym 
œwiatopogl¹dom, pozwalaj¹cym na 
„wyluzowane” formy zachowañ, 
rozbijamy ma³¿eñstwa i rodziny. 
Grzech jawi siê jako forma ³atwego    
i przyjemnego ¿ycia. Cz³owiek wiêc 
sam staje siê konsumentem owoców 
swojej niewiary. Dlatego proœmy 
gor¹co w modlitwie: Panie, przy-
mnó¿ mi wiary, której obca jest nuda  
i spowszednienie. Wlej w moje serce 
Œwiat³o Ducha Œwiêtego, które 
oœwieci mój rozum i uczyni go zdol-
nym do przyjêcia Twojej m¹droœci 
¿ycia...                                          

•



B³a¿ej Gieniusz
Kur³owicz i Marcin Zalewski – reprezentanci 

Knyszyna w rajdzie d³ugodystansowym „Za¿ynek”

, Kamil Walesieniuk, Dawid 

Piknik „Po¿egnanie lata”

Otwarcie nowej drogi w Nowinach Kasjerskich. 
Wstêgê przeciêli starosta moniecki i burmistrz Knyszyna

Konsultacje dotycz¹ce przebiegu 
ekspresowej S19 przez gminê Knyszyn 

drogi 
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