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¯YCZENIA

Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego Nowego 
Roku! Niech up³ywa on w spokoju i radoœci,
a najbli¿sze 12 miesiêcy, by by³y czasem 
pomyœlnej realizacji wszystkich naszych 
planów i zamierzeñ

Mieszkañcom Gminy Knyszyn ¿yczy 
Burmistrz Andrzej Matyszewski

Wszystkim mieszkañcom Gminy Knyszyn 
radosnych, obfitych Œwi¹t spêdzonych 
w rodzinnym gronie oraz du¿o zdrowia 
i wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym 
2012 roku 

Przewodnicz¹cy i radni Rady Miejskiej 
w Knyszynie

Œnie¿nych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pe³nych 
mi³oœci i buduj¹cych prze¿yæ, a w Nowym 
Roku wielu sukcesów oraz si³y i wytrwa³oœci 
w d¹¿eniu do celu

Czytelnikom i Sympatykom „Nowego 
Goñca Knyszyñskiego” –  Redakcja
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Informacje samorz¹dowe
• Rozliczono ca³kowicie zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Knyszyn. 
Otrzymano refundacjê poniesionych kosztów w wysokoœci 68.352,66 z³.

• Podpisana zosta³a umowa na realizacjê polsko-litewskiego projektu „System 
bezpieczeñstwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków 
¿ycia spo³ecznoœci przygranicznych”. Ca³kowity koszt projektu wyniesie 
oko³o 7,8 mln z³. Koszty przypadaj¹ce na Gminê Knyszyn – ok. 1, 67 mln z³. 
Wk³ad w³asny Gminy Knyszyn – ok. 250 tys. z³ (15%)

• W zwi¹zku z opublikowan¹ wstêpn¹ list¹ rankingow¹ wniosków o 
dofinansowanie budowy dróg w ramach tzw. schetynówek z³o¿ono 
zastrze¿enie do Urzêdu Wojewódzkiego w Bia³ymstoku odnoœnie przyznanej 
punktacji. Po rozpatrzeniu uwag, wniosek Gminy Knyszyn na modernizacjê 
ul. Goni¹dzkiej i ul. Rynek uzyska³ dodatkowe punkty i znalaz³ siê na 11 
miejscu listy. Oznacza to, ¿e po przeprowadzonych procedurach 
przetargowych, w sytuacji uzyskania oszczêdnoœci, Gmina Knyszyn otrzyma 
dofinansowanie.

• Zadeklarowano chêæ budowy kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”  z³o¿ono stosown¹ deklaracjê w 
Urzêdzie Marsza³kowskim.

• Przeniesiono wioskê internetow¹ z domu parafialnego do szko³y w 
Kalinówce Koœcielnej.

• Wykonano remont chodnika w ulicy Nowej. 

• Podsypano i wyrównano drogê Zofiówka – Milewskie. 

• Wytyczono drogê w Zofiówce od drogi wojewódzkiej do drogi Zofiówka – 
Nowiny Kasjerskie.

• Wykonano drogê wraz z podsypk¹ na kol. Piaski (ok. 1,5 km.).

• Utwardzono dojazd do dzia³ki po by³ej bo¿nicy w Knyszynie.

• Wszczêto postêpowanie w sprawie przeniesienia kuŸni przy izbie 
regionalnej na ulicy Koœcielnej 6. 

• W dniach 17-23 listopada przeprowadzono na podstawie Ustawy o 
gospodarce nieruchomoœciami rokowania w sprawie przeniesienia w drodze 
umowy na rzecz Gminy Knyszyn w³asnoœci nieruchomoœci w ramach 
realizacji inwestycji celu publicznego – poszerzenia dróg gminnych (ul. Jana 
Zamoyskiego, ul. ks. Edwarda Junga, ul. Piotra Chwalczewskiego w 
Knyszynie). Opisy notarialne 15 w³aœcicieli odby³y siê 12 grudnia, pozostali 
podpisz¹ akty notarialne w 2012 r.

• Zakoñczono projekt Radosna Szko³a – miejsca zabaw. Zakupiono pomoce 
dydaktyczne do miejsc zabaw w obu szko³ach na ³¹czn¹ kwotê 18 000 z³. 
Œrodki te otrzymano jako dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji 
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Narodowej. Wk³adem w³asnym by³o przygotowanie sali œwietlicowej w 
Knyszynie i pomieszczenia do zabaw w Kalinówce.

• W listopadzie z³o¿ono wniosek do wojewody podlaskiego o dofinansowanie 
utworzenia Placu Zabaw Radosnej Szko³y w szkole w Knyszynie. Ca³kowity 
koszt to 128 tys. z³ z czego 63,85 tys. z³ stanowi wsparcie z Ministerstwa 
Edukacji

• Zakoñczono realizacjê projektu nauki p³ywania dla uczniów. Wziê³o w niej 
udzia³ 90 uczniów. 50% œrodków na ten cel otrzymano jako dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

• W listopadzie z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o 50% 
dofinansowanie zajêæ nauki p³ywania dla kolejnych 60 uczniów. 
Przewidziany jest znacz¹cy udzia³ uczniów z terenów wiejskich gminy 
Knyszyn. 

• W ramach projektu Czym skorupka za m³odu… zakupiono wyposa¿enie 
do pracowni logopedycznej w szkole w Knyszynie: zestaw komputerowy i 
specjalistyczne oprogramowanie logopedyczne. W ramach tego projektu 
zakupiono równie¿ kserokopiarkê do szko³y w Kalinówce oraz pomoce 
dydaktyczne za prawie 10 tys. z³. Projekt jest w 100% finansowany ze 
œrodków unijnych.

Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               
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Mamy grudzieñ – to dobry czas na 
podsumowania. Czy Pani zdaniem 
2011 by³ dobrym rokiem dla gminy 
Knyszyn?

Uwa¿am, ¿e œredni. Z³y, bo mo¿na 
by³o zrealizowaæ wiêcej projektów, a 
realizowano g³ównie te poprzedniej 
Rady Miejskiej. Jednak te¿ dobry, bo 
zasia³o siê ziarno czegoœ nowego, 
powsta³y nowe pomys³y – przede 
wszystkim rewitalizacji rynku. Je-
stem te¿ bardzo zadowolona z Dni 
Knyszyna, na których by³o widaæ du-
¿e zaanga¿owanie naszej spo³eczno-
œci, nie tak jak wczeœniej.
Myœlê jednak, ¿e rok 2012 bêdzie 
lepszy. Chocia¿by ja bêdê wiedzieæ, 
jak pewne rzeczy zaplanowaæ, jak 
konkretnie dzia³aæ. Gdy patrzê na rok 
2011 to myœlê, ¿e mo¿na by³o zrobiæ 
wiele rzeczy szybciej,  przynajmniej 
z mojej strony. 
Nie wszystko jednak te¿ zale¿y od 
nas, du¿o zale¿y od urzêdu marsza³-
kowskiego, np. w kwestii budowy 
orlików, schetynówek. Na og³oszone 
konkursy wczeœniej musimy byæ go-
towi. Jednoczeœnie wiele mo¿liwoœci 
„przespano” w poprzednich kaden-
cjach i teraz s¹ nie do naprawienia.
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„Rok 2012 bêdzie lepszy”
wywiad z radn¹ Dorot¹ Czerepko – 
przewodnicz¹c¹ Komisji Zdrowia, Kultury, 
Oœwiaty i Porz¹dku Publicznego

Jest Pani przewodnicz¹c¹ Komisji 
Zdrowia, Kultury, Oœwiaty i Po-
rz¹dku Publicznego. Jakie s¹ naj-
bardziej pal¹ce potrzeby dotycz¹ce 
s³u¿by zdrowia w Knyszynie?

Mieliœmy kilka spotkañ Komisji z 
dyrektor ZOZ-u, na których dyskuto-
waliœmy o naszym szpitalu i sugero-
waliœmy, by w Knyszynie powsta³y 
dodatkowe poradnie oraz pracowa³ 
jeszcze jeden lekarz pediatra. Raz     
w tygodniu, w miesi¹cu powinien tu 
przyjmowaæ ginekolog, laryngolog – 
oczywiœcie jeœli NFZ da na to œrodki.
Myœlê, ¿e skoro knyszynianie tak 
bardzo siê poœwiêcili, by szpital 
istnia³, powinien on jak najbardziej 
odpowiadaæ naszym mieszkañcom, 
wychodziæ naprzeciw potrzebom 
spo³eczeñstwa, które siê starzeje. Jest 
tu bardzo du¿o starszych ludzi, 
którym trudno dojechaæ nawet do 
Moniek. Jest oddzia³ przewlekle 
chorych, który z Moñkami walczy     
o pacjentów, a nie ma potrzebnej dla 
starszych ludzi rehabilitacji.
Nowe us³ugi powinny powstaæ, 
zw³aszcza, ¿e w szpitalu s¹ pomie-
szczenia, które mo¿na wykorzystaæ. 
S¹ te¿ bardzo dobrzy lekarze.
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teraz ma³o uczniów, a bêdzie jeszcze 
mniej. Trzeba wiêc zachêciæ rodzi-
ców, by nie wozili dzieci do innych 
szkó³, ale nasze placówki musz¹ byæ 
atrakcyjne: mieæ dobre strony 
internetowe, Facebooka. 
Nasze szko³y s¹ bardzo ma³o akty-
wne, dzieci nie bior¹ udzia³u w kon-
kursach – to wina nauczycieli. Wyni-
ki sportowe te¿ maj¹ s³abe, zw³aszcza 
w Knyszynie. To nie prawda, ¿e 
dzieci z ma³ej miejscowoœci zawsze 
gorzej bêd¹ siê uczyæ. Widaæ w rapor-
cie, ¿e najlepsze wyniki osi¹gaj¹ te¿ 
uczniowie z ma³ych, przygrani-
cznych gmin.

Powsta³ raport o stanie realizacji 
zadañ oœwiatowych w gminie 
Knyszyn w minionym roku szkol-
nym. Nasze szko³y wypadaj¹ w nim 
fatalnie (wiêcej na ten temat w na-
stêpnym numerze „Goñca”). Jaka 
bêdzie na to reakcja radnych? 

Raport jest dla nas z³y, na tle powiatu 
wypadamy œrednio. Najgorsze jest 
jednak to, ¿e nasze szko³y zmierzaj¹ 
w z³ym kierunku. Od lutego 
planujemy wymuszaæ na dyrektorach 
jakieœ dzia³ania, by to zmieniæ. 
Chodzi o to, by szko³y mia³y lepsze 
wyniki, oczekiwalibyœmy trochê 
wiêcej aktywnoœci z ich strony. Jest 

Dorota Czerepko w Radzie Miejskiej reprezentuje mieszkañców Knyszyna Zamku
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Bêdziemy niestety wymuszaæ na 
dyrektorach oszczêdnoœci (teraz 
bardzo du¿o poch³ania ogrzewanie 
szkó³, mo¿e siê to zmieni po termo-
modernizacji). Na przysz³y rok 
bêdzie obciêty im bud¿et.

Czy Pani zdaniem oferta kultural-
na Knyszyna jest wystarczaj¹ca?

Dzia³ania naszej Komisji zaczêliœmy 
od ostrego ataku na Pani¹ dyrektor 
Domu Kultury, która, ¿e tak powiem, 
przyjê³a to na pierœ. Konopielka jest 
bardzo wa¿n¹ imprez¹, gdy siê 
odbywa s³ychaæ o Knyszynie w 
ca³ym regionie i nie tylko, ale to nie 
wystarczy. Szczególnie osoby w 
œrednim wieku uwa¿aj¹, ¿e oferta 
kulturalna powinna byæ skierowana 
nie tylko do dzieci, ale te¿ do osób w 
œrednim wieku, 40+. 
Moim ¿yczeniem jest, by by³o wiêcej 
koncertów. Chcia³abym, by Dom 
Kultury by³ bardziej otwarty na 
projekty, tak¿e z wy¿szej pó³ki. 
Musimy te¿ bardziej otworzyæ siê na 
ludzi z zewn¹trz. Na przyk³ad mam 
pomys³ na zorganizowanie pleneru 
rzeŸbiarskiego, po którym rzeŸby 
mog³yby stan¹æ na ul. Bia³ostockiej. 
Wierzê, ¿e dom Piaseckich bêdzie 
miejscem, gdzie taka aktywnoœæ 
kulturalna siê skupi, ale musi byæ 
czynny, zw³aszcza w okresie wiosen-
nym i letnim codziennie.
Fundusze na kulturê nie s¹ du¿e, trze-
ba wiêc anga¿owaæ ludzi z zewn¹trz, 
szukaæ sponsorów. Fajna impreza nie 
odbêdzie siê, jeœli nie bêdzie prywa-
tnego zainteresowania. 

W Radzie Miejskiej reprezentuje 
Pani mieszkañców Knyszyna 

Zamku. Jakie s¹ potrzeby tej 
miejscowoœci?

Startowa³am na radn¹, by przypo-
mnieæ o Knyszynie Zamku, bo te¿ 
jest miejscowoœci¹, która p³aci 
podatki. Mówi siê, ¿e niektóre drogi 
w naszej gminie nie by³y remontowa-
ne od 10-15 lat, a przecie¿ droga w 
Knyszynie Zamku jest z czasów II 
wojny œwiatowej, u³o¿yli j¹ jeszcze 
Niemcy. Nie chodzi o to, by j¹ 
zmieniaæ, bo jest ju¿ zabytkowa, ale 
jej dalsz¹ czêœæ trzeba zmodernizo-
waæ. Chcia³abym równie¿ poprawiæ 
chodniki, wykonaæ chodnik wzd³u¿ 
drogi do Knyszyna. Powinien byæ te¿ 
tu plac zabaw (by³y rozmowy o 
przekazaniu terenu na ten cel).
Cieszê siê, ¿e Knyszyn przybli¿a siê 
do Knyszyna Zamku, ¿e rozwija siê w 
tê stronê. Dlatego chodnik do Kny-
szyna, mo¿e te¿ œcie¿ka rowerowa,   
w przysz³oœci powinien byæ naturaln¹ 
inwestycj¹.

Czy chodzi Pani po g³owie jakaœ 
szczególna inicjatywa, która po-
winna byæ zrealizowana w naszej 
gminie, takie pani marzenie... 

Chcia³abym, by w Knyszynie lepiej 
rozwija³a siê turystyka – to idealne 
miasteczko do turystyki rodzinnej – 
by dzia³a³a tu agroturystyka. Le¿ymy 
przecie¿ w otulinie Puszczy Kny-
szyñskiej. Teraz jest ona tak reklamo-
wana, a my z tego nie korzystamy. 
Knyszyn to piêkna okolica, wspania-
³a historia, a nie ma zbyt wielu 
zabytków, dlatego te¿ musimy 
chroniæ te istniej¹ce i gdy siê pojawi 
jakiœ pomys³, wykorzystaæ je. 
Ostatnio wróci³ temat internatu – aby 
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nie by³o z nim tak jak z synagog¹! 
Znowu czêœæ radnych chce go 
rozebraæ. Poszliœmy tam, dok³adnie 
go obejrzeliœmy i okaza³o siê, ¿e jest 
naprawdê w niez³ym stanie. Mo¿e 
teraz jest kryzys, ale mo¿e za rok, 
dwa bêd¹ œrodki z ministerstwa, z 
funduszy polsko-litewskich, polsko-  
-niemieckich. Teraz nie generuje 
¿adnych kosztów, wiêc po co go 
burzyæ?
Potrzebne jest te¿ ³adne centrum, by 
osoby, które przeje¿d¿aj¹ przez 
Knyszyn chcia³y siê u nas zatrzymaæ, 
mia³y gdzie kupiæ pami¹tkê. Dlatego 
nie darujê sprawy rewitalizacji 
Rynku. Mo¿e bêdzie zrobiona póŸ-
niej, mo¿e etapami, ale musi byæ. 

To Pani pierwszy rok pracy samo-
rz¹dowca. Czy w³aœnie tak j¹ Pani 
sobie wyobra¿a³a?

Zupe³nie inaczej. Choæ mój priorytet 
to moi wyborcy – Knyszyn Zamek – i 
pocz¹tkowo myœla³am, ¿e skupiê siê 
na nich, to teraz wiem, ¿e nie mo¿na 
patrzeæ tylko na swoj¹ spo³ecznoœæ, 
ale na ca³¹ gminê. Nie przypuszcza-
³am, ¿e tak wtopiê siê, tak bêdê ¿y³a 
¿yciem gminy. 
Nie myœla³am te¿, ¿e praca radnej 
bêdzie wymaga³a ode mnie takiego 
zaanga¿owania – trzeba mieæ na to 
du¿o czasu! Z zewn¹trz wygl¹da³o 
te¿, ¿e wiele rzeczy bêdzie pros-
tszych.
Gdy zosta³am radn¹ znajomy powie-
dzia³ do mnie: „Ty to chyba musisz 
byæ strasznie dumna, ¿e jesteœ radn¹ 
akurat Knyszyna”. Odpowiedzia³am, 
¿e „nie”, „czemu?”, ale potem tak 
sobie pomyœla³am, ¿e chyba jednak 
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jestem – jestem w koñcu radn¹ 
historycznego miasta.

Proszê powiedzieæ, ³atwiej byæ 
radnym mê¿czyŸnie czy kobiecie? 

Ja popiera³am parytety i uwa¿a³am, 
¿e kobiety w polityce powinny siê 
udzielaæ. W naszej radzie s¹ 4 kobiety 
i tak siê z³o¿y³o, ¿e 3 s¹ przewo-
dnicz¹cymi komisji. Na pocz¹tku siê 
z tego cieszy³am, ale teraz wydaje mi 
siê – w moim subiektywnym 
odczuciu – ¿e jednak mê¿czyznom 
jest chyba ³atwiej: s¹ twardsi, 
bardziej zdecydowani, im g³os siê nie 
³amie. Kobiety chyba zbyt du¿o 
emocji wk³adaj¹ w swoj¹ pracê. 
Ja mam zasadê, ¿e o wszystkim 
mo¿na rozmawiaæ, jest zawsze kilka 
wyjœæ, nie wszystko jest czarne lub 
bia³e i jeœli ktoœ ma dobre argumenty, 
mo¿e mnie przekonaæ. Mê¿czyŸni s¹ 
natomiast trudniejsi do przekonania – 
tak mi siê wydaje. Czêsto mówi¹, 
¿eby mówiæ, a nic z tego nie wynika.

Czego chcia³aby Pani ¿yczyæ 
naszym mieszkañcom na nadcho-
dz¹cy Nowy Rok?

Zdrowia, spokoju i aby te zapowia-
dane prognozy o kryzysie siê nie 
sprawdzi³y. By ludzie mieli pracê        
i powody, by wychodziæ z domu, by 
mieli siê czym cieszyæ.        

•

Rozmawia³a 
Ewelina Sadowska-Dubicka
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Spotkanie KTR
Wspomnienia poœwiêcone Piase-
ckim, podsumowanie mijaj¹cego ro-
ku i plany na najbli¿sze 12 miesiêcy – 
to g³ówne tematy poruszane na przed-
œwi¹tecznym spotkaniu Knyszyñ-
skiego Towarzystwa Regionalnego.

Do rozmowy o rodzinie Pia-
seckich – ostatnich w³aœcicielach do-
mu, w którym obecnie mieœci siê sie-
dziba stowarzyszenia – zainspirowa-
³a prelekcja S³awomira Radeckiego, 
autora ksi¹¿ki „Józef Piasecki”.

W 2012 r. KTR ma zamiar 
zrealizowaæ 3 projekty przygotowane 
przez KOK: Spotkania z Konopielk¹, 
dzia³ania z m³odzie¿¹ poœwiêcone 
odkrywaniu przesz³oœci knyszynian i 
opublikowanie Kroniki ks. Cyganka. 
Towarzystwo planuje równie¿ wyda-
nie ksi¹¿ki Tomasza Krawczuka i – w 
miarê dostêpnych œrodków – prof. Jó-
zefa Maroszka. Cz³onkowie zastana-
wiali siê tak¿e nad uporz¹dkowaniem 
cmentarza ¿ydowskiego.                  •

ESD

Od 2 do 4 grudnia w sklepach w 
Polsce odbywa³a siê zbiórka ¿ywno-
œci organizowana przez Banki 
¯ywnoœci. 

M³odzie¿ z gimnazjów w 
Knyszynie i Kalinówce Koœcielnej 
stoj¹c w sklepach zachêca³a do kupna 
produktów spo¿ywczych. W ten 
sposób mo¿na by³o pomóc potrzebu-
j¹cym rodzinom przed zbli¿aj¹cymi 
siê Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Wolontariusze ze szko³y w 
Knyszynie zebrali ok. 640 kg, a z 
Kalinówki Koœcielnej ok. 100 kg 
¿ywnoœci. 

W³aœcicielom sklepów oraz 
wszystkim ludziom, którzy wsparli 
nasz¹ akcjê serdecznie dziêkujemy.

•

Wolontariusze Z. BAGIÑSKA, 
D. KARWACKA

Œwi¹teczna 
zbiórka ¿ywnoœci
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Bêd¹ milionowe inwestycje 
w naszych szko³ach

Jest dobra wiadomoœæ na koniec ro-
ku. Szko³y w Knyszynie i Kalinówce 
Koœcielnej przejd¹ termomoderniza-
cjê, ponadto Gmina Knyszyn otrzy-
ma zwrot kosztów przeprowadzo-
nego w ubieg³ym roku docieplania 
przedszkola – to bêdzie efekt decyzji 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. 
NFOŒiGW przyzna³ naszej gminie 
dofinansowanie z unijnego programu 
Infrastruktura i Œrodowisko.

Warte w sumie 1,84 mln z³ 
przedsiêwziêcia bêd¹ w oko³o 50% 
pokryte z funduszy unijnych. Kny-
szyn ubiega³ siê o nie ju¿ od 3 lat        
w ramach dzia³añ Stowarzyszenia 
Gmin Górnej Narwi.
– Po pierwsze bêdziemy mieli obie-
kty w bardzo dobrym stanie, a nie-
w¹tpliwie wszystkie trzy wymaga³y 
kapitalnego remontu (o czym œwiad-
czy to, ¿e nie czekaliœmy na decyzje  
o przyznaniu œrodków i wczeœniej 
wyremontowaliœmy przedszkole) – 
mówi burmistrz Knyszyna, Andrzej 
Matyszewski. – Da to du¿e oszczê-
dnoœci, zw³aszcza na ogrzewaniu, 
poprawi komfort pracy i nauki dzieci. 
Po wielu latach starañ bêdziemy mieli 
obiekty na miarê naszych czasów – 
cieszy siê Matyszewski.

W ci¹gu najbli¿szych 
dwóch miesiêcy Gmina Knyszyn 

podpisze umowê o dofinansowanie. 
W miêdzy czasie zostanie og³oszony 
przetarg, w którym bêdzie wybrany 
wykonawca prac w szko³ach.

Termomodernizacja na pe-
wno ruszy w 2012 roku i w ci¹gu 
nadchodz¹cych 12 miesiêcy powinna 
siê zakoñczyæ. Wk³ad w³asny, czyli 
po³owê wartoœci projektu, radni ju¿ 
zarezerwowali w przysz³orocznym 
bud¿ecie.

Jak wymienia burmistrz 
Knyszyna, w ramach termomoder-
nizacji w obu szko³ach przeprowadzi 
siê docieplanie styropianem z ze-
wn¹trz, zostan¹ w nich wymienione 
okna, bêdzie docieplony strop            
i po³o¿one nowe pokrycie dachowe. 
Dodatkowo w Kalinówce Koœcielnej 
modernizacjê przejdzie wêglowe 
centralne ogrzewanie. Szko³a w 
Knyszynie bêdzie nadal opalana 
olejem. 

W ramach przyznanych 
w³aœnie œrodków unijnych zostanie 
tak¿e zwrócona po³owa poniesio-
nych w 2010 roku kosztów termomo-
dernizacjê przedszkola. 

Przysz³oroczne inwestycje 
poprawi¹ estetykê budynków, ale 
przede wszystkim pozwol¹ na 
oszczêdnoœci. Jakiego rzêdu? – 
bêdzie wiadomo po pierwszym 
sezonie grzewcznym.                       •

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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M³odzie¿ klas drugich gimnazjum 
wziê³a udzia³ w konkursie ekologi-
cznym dostrzegaj¹c wagê problemu, 
który zaczyna byæ równie¿ widoczny 
w naszej miejscowoœci.

O ekologicznych zagadnie-
niach: ochronie wód, gleby i powie-
trza niejednokrotnie m³odzie¿ 
wypowiada³a siê na zajêciach 
szkolnych, w tym – chemii. Wypo-
wiedzi przybiera³y ró¿ne formy: 
apelu, odezwy, informacji…, ale 
jeszcze nie by³o ekologii w poezji. 
Dlatego te¿ dzieci chêtnie wziê³y 

udzia³ w konkursie „Ekologia w 
poezji”, gdzie w strofach wierszy 
stara³y siê uj¹æ istotê zagadnienia, 
zawrzeæ najwa¿niejsze kluczowe 
s³owa. To w³aœnie dla nich my 
zostawiamy to co jest najpiêkniejsze 
– piêkn¹, nieska¿on¹ przyrodê, a oni 
maj¹ za zadanie dbaæ o ni¹, by prze-
trwa³a w niezmienionym stanie.  

       •

Na stronie obok prezentujemy 
nagrodzone w konkursie wiersze.

Ekologia w poezji
JOANNA OSTROWSKA
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ANETA JANKOWSKA

Kwaœna jest… 

Kwaœna jest cytryna
Kwaœna mo¿e byæ mina
Ale s¹ jeszcze
Kwaœne deszcze.

Deszcze te padaj¹
Gdy ludzie o przyrodê nie dbaj¹
Florê, faunê zabijaj¹
Dla cz³owieka nie sprzyjaj¹.

Dlatego moi drodzy
Zachowujmy siê jak EKOLODZY.

ERYK KUR£OWICZ

Czysta chemia?!

Wszystko co jest dooko³a
Wyuczyæ siê nie zdo³am.

Tlenki, kwasy i zasady
Zapamiêtaæ  nie dam rady.

Inne zwi¹zki no i sole 
Tego siê wyuczyæ wolê.

Bo powietrze, woda, ziemia
To jest w³aœnie czysta chemia.

PATRYCJA BUDNA

Kwaœne deszcze

Jedn¹ z wielu trucizn
Na naszej planecie
S¹ opady deszczu
Lecz kwaœnego – przecie¿.

Gdy popada taki
To wnet otoczenie
Zmienia siê w ponure
Natury zniszczenie.

Drzewa umieraj¹
Runo w lesie p³acze
Wody wygl¹daj¹
Zupe³nie inaczej.

Wielu rolników dlatego nie mo¿e
Pracowaæ na glebie obsianej dobrym 
zbo¿em.
Tak¿e i budowle nie mog¹ wytrzymaæ
Opadów kwaœniutkich jak m³oda 
dziewczyna.
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W listopadzie odby³ siê w Bia³ymsto-
ku kolejny etap konkursu wiedzy 
olimpijskiej na szczeblu wojewó-
dzkim. Gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej reprezentowa³o w nim 
dwóch uczniów: Sebastian Ko¿uszko 
i Marcin Misarko, którzy zakwali-
fikowali siê w drodze szkolnych 
eliminacji.

Test wiedzy zawiera³ 20 
pytañ dotycz¹cych osi¹gniêæ i wyni-

ków polskich sportowców oraz 
uczestników konkursów sztuki na 
letnich igrzyskach olimpijskich od 
1948 roku oraz problemów polskiego 
ruchu olimpijskiego.

Sebastian Ko¿uszko odpo-
wiedzia³ prawid³owo na 16 pytañ 
zdobywaj¹c tym samym I miejsce w 
województwie, natomiast Marcin 
Misarko zdoby³ 11 punktów, co da³o 
mu 8 miejsce. 

Sebastian i Marcin zakwali-
fikowali siê do eliminacji strefo-
wych, które odby³y siê kilka dni 
póŸniej w Gimnazjum Nr 1 im. 
Polskich Mistrzów Olimpijskich w 
Wyszkowie. 

W rywalizacji z naszej 
strefy brali udzia³ zawodnicy z 
czterech województw: mazowieckie-
go, ³ódzkiego, lubelskiego i podla-
skiego. Na tym etapie pytania            
w testach by³y otwarte, co œwiadczy   
o wysokim poziomie konkursu.

Sebastian Ko¿uszko znako-
micie poradzi³ sobie w tej rywalizacji 
zajmuj¹c II miejsce.

Uczeñ z Kalinówki Koœciel-
nej zakwalifikowa³ siê do pó³fina³ów 
krajowych.                                       •

ARTUR AUGUSTYNOWICZ

Z lewej  Sebastian Ko¿uszko –

Doskona³y wynik Sebastiana Ko¿uszko w ogólno-
polskim konkursie

Wie wszystko o igrzyskach 
olimpijskich
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Szlachetna akcja m³odzie¿y

„I Ty mo¿esz pomóc innym” – to 
has³o przyœwieca³o tegorocznej 
przedœwi¹tecznej akcji w³¹czania siê 
w dzie³o niesienia pomocy innym.

M³odzie¿ ze Szkolnego 
Ko³a PCK potrafi³a wczuæ siê w rolê 
Œwiêtego Miko³aja i, choæ bez brody  
i w¹sów, podarowa³a dzieciom œrodki 
czystoœci, kosmetyki, przybory 
szkolne. Wspólnie z uczniami ze 
szko³y w Kalinówce Koœcielnej 
uczestniczy³a w zorganizowanej 
akcji „Wigilijne dzie³o pomocy 
dzieciom – pomó¿my dzieciom z 
domu dziecka.”

Pieni¹dze, które m³odzie¿ 
ju¿ wczeœniej oszczêdza³a z zakupów 

i kieszonkowego odmawiaj¹c sobie 
czasami lizaka, zbierano do puszki na 
œwi¹teczn¹ paczkê wybranej  
rodzinie. By³o ich jednak wci¹¿ za 
ma³o. Do akcji do³¹czy³ samorz¹d 
szkolny gimnazjum organizuj¹c, 
wspólnie z cz³onkami PCK, kiermasz 
w³asnych wypieków: ciast, babeczek, 
ciasteczek i innych s³odyczy. 
Pieni¹dze w ca³oœci przekazano na 
rzeczywiœcie „Szlachetn¹ Paczkê”.

W³aœnie za tak¹ postawê 
dziêkuj¹ m³odzie¿y opiekunowie 
Szkolnego Ko³a PCK oraz samo-
rz¹du szkolnego.                               •

J. OSTROWSKA
B. GOSKO
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16 listopada Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Knyszynie 
zorganizowa³a dla klas I-III SP oraz 
klasy 0 konkurs recytatorski. 

Zadaniem uczestników by³o 
przygotowanie do recytacji dowolne-
go wiersza Wandy Chotomskiej. Do 
konkursu przyst¹pi³o po wczeœniej-
szych szkolnych eliminacjach 30 
uczestników. Wszyscy piêknie 
recytowali, tote¿ jury musia³o siê 

dobrze zastanowiæ, kto najbardziej 
zas³u¿y³ na wyró¿nienia. Przyznano 
9 nagród, w tym a¿ 3, recytuj¹cym po 
raz pierwszy, uczniom klasy 0.

Zainteresowanie konkur-
sem by³o bardzo du¿e, na widowni 
zasiedli rodzice i dziadkowie. 
Goœciliœmy te¿ ca³¹ klasê 0, która 
dopingowa³a swoje kole¿anki do 
piêknej recytacji.

•

Konkurs recytatorski
„Z krainy czarów nie wagaruj”  

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Mali recytatorzy otrzymali ksi¹¿ki Wandy Chotomskiej
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Cykliczne zajêcia w bibliotece 
organizowane dla dzieci nieuczê-
szczaj¹cych do przedszkola ciesz¹ siê 
nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. 

Bie¿¹ca, trzecia ju¿ edycja 
spotkañ z maluchami, w ramach 
„Czarodziejskiej krainy bajek” do-
starcza wiele radoœci jej uczestni-
kom. Dzieci na zajêciach poznaj¹ 
nowe bajki i wierszyki, ucz¹ siê 
piosenek, malowania, nowych zabaw 
a przede wszystkim oswajaj¹ siê z 
nowym otoczeniem, co w przysz³oœci 
u³atwi im start w szkole.

•

Angielski w bibliotece

W po³owie listopada rozpoczê³y siê. 
zajêcia w ramach programu „Fun 
English.pl w bibliotece”. Jest to inter-
aktywny kurs nauki jêzyka angiel-
skiego dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

Podczas zajêæ dzieci po-
przez liczne gry, zabawy, naukê pio-
senek ucz¹ siê jêzyka. Zajêcia s¹ bez-
p³atne. Chêæ uczestnictwa w progra-
mie zg³osi³o bardzo du¿o osób.         •

KP

„Czarodziejska kraina bajek”
Kolejna edycja

Zajêcia w Bibliotece Publicznej w Kny-
szynie ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem maluchów i ich rodziców

Centrum Kszta³cenia na odleg³oœæ, 
tzw. wioska internetowa, zosta³a 
przeniesiona do Zespo³u Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej. 

Centrum Kszta³cenia czyn-
ne jest od poniedzia³ku do pi¹tku       
w godz. 14.00 – 18.00 i w sobotê        
w godz. 11.00 – 16.00. W niedzielê – 
nieczynne.                                        •

RED

Wioska internetowa 
zmieni³a lokalizacjê
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W listopadzie odby³a siê II Podlaska 
Gie³da Programów Edukacji Kultu-
ralnej – konkurs prezentuj¹cy 
najciekawsze inicjatywy kulturalne 
naszego województwa.

KOK na Podlaskiej Gie³dzie 
Projektów Edukacji Kulturalnej

Pracownicy kultury prze-
dstawili na Gie³dzie swoje formy 
pracy, podzielili siê doœwiadcze-
niami, zachêcaj¹c tym samym do 
aktywnego uczestnictwa i wspó³-
tworzenia przedsiêwziêæ kultural-
nych w województwie.

W konkursie mog³y braæ 
udzia³ instytucje kultury, organizacje 
pozarz¹dowe lub jednostki organiza-
cyjne z województwa podlaskiego, 
które propaguj¹ i realizuj¹ dzia³ania z 
zakresu edukacji kulturalnej. Nasze 
miasto reprezentowa³ na nim 
Knyszyñski Oœrodek Kultury.

Konkurs wygra³y projekty 
„Przystanek wystawa” Muzeum 
Podlaskiego w Bia³ymstoku oraz 
„Plac zabaw – Arsena³” z bia³osto-
ckiej Galerii Arsena³.                        •

RED
Inicjatywy kulturalne Knyszyna przedsta-
wi³a dyrektor KOK

Warsztaty wykonywania ozdób z filcu w Knyszyñskim Oœrodku Kultury
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Knyszynianin zachwyca krytyków sztuki

„Pawe³ Matyszewski jest jednym       
z najbardziej obiecuj¹cych m³odych 
artystów. (...) Jego fenomen polega 
na niezwyk³ym podejœciu do obrazu” 
– napisa³a o knyszynianinie historyk  
i krytyk sztuki, Izabela Kowalczyk.

Matyszewski otrzyma³ II 
nagrodê na 40. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesieñ” w Bielsku-Bia³ej. 
Konkurs ten, na przestrzeni 50 lat 
swego istnienia, zdoby³ presti¿ow¹ 
pozycjê w œwiadomoœci artystów        
i znawców polskiej sztuki wspó³cze-
snej. W tym roku zg³osi³o siê na nie-
go blisko 400, w zdecydowanej 
wiêkszoœci m³odych, malarzy (ponad 
1600 prac), ale zakwalifikowano 
tylko 31 z nich. Wed³ug jury, tak zna-
czna selekcja wynika z generalnie 
nienajlepszej kondycji wspó³czesne-
go malarstwa: zachowawczego, ma³o 
oryginalnego, naœladuj¹cego. Nagro-
dzeni zaœ w znacz¹cy sposób wyró-
¿niaj¹ siê w gronie m³odych artystów.

Dwie nagrodzone na „Biel-
skiej Jesieni” prace Paw³a Matysze-
wskiego – „Przedwioœnie” i „Duri-
tas” – budz¹ skojarzenia z ludzk¹ 
skór¹. Nie jest to skóra ³adna, ale 
posiniaczona, poraniona, z defekta-
mi i mutacjami. Naci¹gniêta na blejt-
ram tkanka wrêcz przera¿a, niepozo-
stawiaj¹c widza obojêtnym. Oszczê-
dne, ró¿owo-sine obrazy s¹ pe³ne 
sprzecznoœci. Z jednej strony 
niezwykle naturalistyczne, z drugiej 
– abstrakcyjne; minimalistyczne, a o 
ogromnej sile wyrazu; stosunkowo 
proste do odczytania i zbudowania 
skojarzeñ, ale jakby skrywaj¹ce w „Duritas”, 170x180 cm, akryl na p³ótnie 

sobie – no w³aœnie, pod skór¹! – jak¹œ 
tajemnicê...

Knyszynianin od kilku lat 
cieszy siê uznaniem krytyków sztuki 
wspó³czesnej. Dwa lata temu zdoby³ 
III nagrodê w Bielsku-Bia³ej. W 2010 
roku zaj¹³ II miejsce w konkursie 
„Przestrzeñ publiczna – Konteksty” 
w CK Zamek w Poznaniu i III miejsce 
na „Promocjach” w Galerii Sztuki w 
Legnicy. Jest stypendyst¹ prezydenta 
Bia³egostoku.

Pawe³ Matyszewski swoje 
prace wystawia³ w Bia³ymstoku, Po-
znaniu, Szczecinie, Bielsku-Bia³ej, 
Muzeum Etnograficznym i Muzeum 
Narodowym w Warszawie. W ramach 
wystawy zbiorowej „Figurama” go-
œci³y one m.in. w Pradze, Brnie i Bru-
kseli. Knyszynianin bra³ udzia³ w tar-
gach sztuki Artvilnius w Wilnie, 
Vienna Artfair w Wiedniu oraz Arte-
santander w Santander (Hiszpania).  •

ESD
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Mi³osny wiersz 
z XIX-wiecznego Knyszyna

28 sierpnia w mojej skrzynce 
mailowej znalaz³am list wys³any z 
adresu „Nowy Goniec Knyszyñski”. 
Krzysztof Bagiñski (mój przyjaciel z 
dzieciñstwa) prosi³ mnie w nim o 
przet³umaczenie za³¹czonego doku-
mentu z 1842 r., który sporz¹dzono 
odrêcznie w jêzyku niemieckim. 
Oczywiœcie zadeklarowa³am chêæ 
wykonania t³umaczenia, ale po 
wydrukowaniu dokumentu niestety 
by³am w stanie odczytaæ zaledwie 
pojedyncze s³owa. Gdy dowiedzia-
³am siê, ¿e sprawa nie jest pilna, 
zaczê³am g³ówkowaæ, kto móg³by mi 
pomóc.

Kilka dni póŸniej napisa³am 
do Martina (z wykszta³cenia histo-
ryk, mój przyjaciel z Hanoweru od 
wielu, wielu lat, dziêki jego zaanga-
¿owaniu kierowana przez niego 
szko³a nawi¹za³a partnerstwo z war-
szawskim liceum). Jak siê okaza³o on 
równie¿ mia³ problemy z odczyta-
niem pisma, ale obieca³, ¿e zapyta 
kolegê – Ulricha. 3 paŸdziernika 
wreszcie odpisa³ Martin i przes³a³ 
transkrypcjê sporz¹dzon¹ przez 

Ulricha (niektórych miejsc te¿ nie 
zdo³a³ odszyfrowaæ). 

Tekst napisano dziewiêtna-
stowieczn¹ kurrent¹ bêd¹c¹ pod 
wp³ywem angielskiego pisma od-
rêcznego. Martin „prze³o¿y³” dzie-
wiêtnastowieczn¹ niemczyznê na 
bardziej wspó³czesny jêzyk niemie-
cki, aby u³atwiæ mi zrozumienie 
tekstu. A to niespodzianka! To wiersz 
napisany w 1842 roku przez Johana. 
Wtedy zaczê³y siê mno¿yæ w¹tpliwo-
œci po mojej stronie – czy podo³am 
jako t³umacz? – zwykle t³umaczê 
bardziej „przyziemne” teksty...

Po ponad dwóch miesi¹cach 
przes³a³am t³umaczenie wiersza do 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego”– 
jestem szczêœliwa, ¿e siê uda³o, 
gdyby jednak nie pomoc Martina i 
Ulricha, nie mia³abym jakichkolwiek 
szans. Pojawi³y siê jednak w¹tpliwo-
œci, kto podpisa³ siê pod wierszem. 
On móg³ nazywaæ siê Bohl, Bohle, 
Bohler lub Bohlen, jej pierwsze imiê 
to Johana lub Janet, drugie imiê Anna, 
a nazwisko Bohl, Bohle, Bohler lub 
Bohlen, ale dlaczego podpisali siê 

MARIOLA BEATA BAZYD£O-ROSIAK
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pod wierszem oboje? – znaki zapyta-
nia mno¿y³y siê. Nazwisko autora 
wiersza zosta³o pominiête w otrzy-
manej przeze mnie transkrypcji.

Dzia³ania zwi¹zane z t³uma-
czeniem zainspirowa³y nas do dalszej 
wspólnej pracy w ramach partner-
skiego polsko-niemieckiego proje-
ktu. Do zidentyfikowania s¹ jeszcze 
inne dokumenty z ró¿nych okresów 
historii miasta Knyszyna. Na pocz¹-
tku listopada przes³a³am Krzysztofo-
wi Bagiñskiemu nazwiska i adresy 
moich przyjació³ z Niemiec, bez 

których pomocy dziewiêtnastowie-
czny dokument nadal by³by zagadk¹. 
To Martin Thunich i Ulrich Maaß.

Czy byliby zainteresowani 
uczestnictwem w takim projekcie…?  
Odpisa³ Martin – œwietna propozycja, 
Ulrich równie¿ jest chêtny do udzia³u 
w projekcie (jego ¿ona jest Polk¹ – to 
znacznie u³atwi komunikacjê).

Materia³y informacyjne o 
historii Knyszyna ju¿ dotar³y do 
Martina i Ulricha. Ju¿ s¹ pierwsi 
chêtni równie¿ po polskiej (kny-
szyñskiej!) stronie. Trzymajcie 

Odrêcznie napisany w 1842 roku w Knyszynie wiersz w jêzyku niemieckim znajduje 
siê w zbiorach rodziny Piaseckich
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* * *

Radoœæ niesie mu poranek
Bo on Twoje imiê ma
Precz znikaj¹ wszystkie troski 
A ty sama w g³êbi czujesz, ¿e  
Serce wiedzie Twoje d³onie
Tu, przez ka¿d¹ grudkê ziemi pe³n¹ znojów 
Niesie Tobie ukojenie,  Tobie i mnie
Wype³nia Twoje dni radoœci¹
Oddala wszelkie plagi 
Pe³nia szczêœcia wokó³ mnie

Te s³owa dedykuje Tobie Twój przyjaciel 

Johan …
… Anna …

Knischin [Knyszyn] …
1842

kciuki, ¿eby siê uda³o zrealizowaæ 
projekt, a jeszcze lepiej (jeœli dojdzie 
do jego realizacji) – weŸcie w tym 
projekcie aktywny udzia³! Kto wie, 
co mo¿e kryæ siê w starych 
dokumentach? Kto wie, do jakich 
dawnych tajemnic dotrzemy?

•

P.S. Jako ma³a dziewczynka przyje-
¿d¿a³am do Knyszyna (z moim Tat¹ 
samochodem marki Syrena!) na 
pyszne lody. By³a taka budka z 
lodami tu¿ obok dworca autobuso-
wego… takich pysznych lodów 
nigdy nigdzie póŸniej ju¿ nie 
jad³am… 

T³umaczenie: Mariola Beata Bazyd³o-Rosiak
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Nieruchomoœci 
Tyszkiewiczów 
w Bia³ymstoku
MARTA PISZCZATOWSKA

Jan Micha³ Tyszkiewicz (1896-
1939) wraz z siostr¹ Zofi¹ Czartory-
sk¹ (1895-1973) byli dzieæmi El¿bie-
ty Krasiñskiej i Jana Tyszkiewicza, 
prawnukami Zygmunta Krasiñ-
skiego. To 9. pokolenie po staroœcie 
che³miñskim Janie Gniñskim, który 
otrzyma³ starostwo knyszyñskie na 8 
pokoleñ w linii prostej. Byli dzier¿a-
wcami czêœci dóbr knyszyñskich 
okreœlanej jako maj¹tek Knyszyn, tj.:
- folwark Knyszyn,
- gospodarstwo rybne,
- czêœæ lasów tworz¹ca tzw. gospo-
darstwo leœne,
- nieruchomoœci w Bia³ymstoku.

Na ³amach styczniowego „Nowego 
Goñca Knyszyñskiego” ukaza³ siê 
artyku³ o ksi¹¿ce L. Narkowicz, 

1„Tyszkiewiczowie z Waki” . Autorka 
pisze, i¿ Jan Tyszkiewicz w lutym 
1930 roku naby³ w Bia³ymstoku plac 
z sadzawk¹ o powierzchni tysi¹ca 
s¹¿ni, przeznaczony na magazyny 
wodne. Wy³o¿y³ na to 15,6 tysi¹ca 
z³otych. Tyszkiewicz naby³ nierucho-

moœæ dlatego, i¿ nie chcia³ aby trafi³a 
ona w rêce lichwiarzy (plac ten 
dzier¿awi³ od obywatela Malino-
wskiego lokalny Zwi¹zek Produkcji 
Rybnej, który nie mia³ pieniêdzy na 
jego wykupienie). W tym czasie do 
siostry pisa³: Bardzo to nie na rêkê 
wk³adaæ te pieni¹dze w taki plac, 
choæ pieni¹dz bêdzie procentowa³, 
ale powtarzam, sytuacja bez wyjœcia, 
gdy¿ zawis³a od tego egzystencja 
oddzia³u Zwi¹zku, zaœ ja przy 
obecnym personelu Knyszyna nie 
odpowiadam za handel rybami bez 

2kontroli, jak¹ daje zwi¹zek.  
Lokalizacjê placu z sadza-

wk¹ zakupionego przez Jana 
Tyszkiewicza mo¿na by³o okreœliæ na 
podstawie przechowywanych mate-
ria³ów w Archiwum Pañstwowym    
w Bia³ymstoku. Akt kupna – 
sprzeda¿y znajduje siê w aktach 
notariusza Stanis³awa Jankowskiego, 

3(1930 r.,) pod numerem 845 . 
Pozwala on okreœliæ dok³a-

dne usytuowanie dzia³ki zakupionej 
przez Tyszkiewicza. Dzia³ka po³o¿o-
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Budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleœnej 3 w Bia³ymstoku. 
Niegdyœ teren ten nale¿a³ do Tyszkiewiczów, dzier¿awców dóbr knyszyñskich

F
o
t. M

. P
iszcza

to
w

ska

na by³¹ na ulicy Podleœnej numer 2, a 
dawniej przy ulicy Zwierzynieckiej 
pod nr 2605 (dwa tysi¹ce szeœæset 
pi¹tym) w obecnych granicach: od A 
do B ulica Podleœna, od B do C ulica 
Przemys³owa, od C do D grunta 
Zygmunta Malinowskiego i od D do A 
las miejski Zwierzyniec, sk³adaj¹cej 
siê z dzia³ki obejmuj¹cej ogólnej 
przestrzeni wed³ug okazanego mi 
przy tym akcie planu sporz¹dzonego 
w roku 1930 przez mierniczego 
przysiêg³ego Henryka Zasztowta 
cztery tysi¹ce siedemset dziewiêæ-
dziesi¹t trzy metry kwadratowe        

2(4.793 m ) a wed³ug powy¿szego aktu 
darowizny dziewiêæset trzydzieœci 

2sazni kwadratowych (930 s¹¿ni )        
i znajduj¹cych siê na tej nieruchomo-
œci rybnych stawów i budynków. 

Jan Tyszkiewicz naby³ j¹ od 
Zygmunta Malinowskiego, który 
mieszka³ w Bia³ymstoku przy ulicy 
Przemys³owej 2, któr¹ to dzia³kê 
otrzyma³ tytu³em darowizny od 

swojego ojca Franciszka Malino-
wskiego, na mocy okazanego mi 
(notariuszowi S. Jankowskiemu – 
przyp. M.P.) w g³ównym wypisie aktu, 
sporz¹dzonego przed notariuszem 
Matwiejewym w Bia³ymstoku dnia 15 
wrzeœnia 1911 roku za nr 101 
zatwierdzonego przez Starszego No-
tariusza w Grodnie dnia 4 listopada 
1911 roku i odnotowanego w reperto-
rium akt wieczystych na miasto 
Bia³ystok w czêœci XI pod nr 5315. 

Jan Micha³ hrabia Tyszkie-
wicz, zamieszka³y w Wilnie przy ulicy 
Zygmuntowskiej pod nr 6, dzia³aj¹cy 
w imieniu w³asnym oraz w imieniu      
i na rzecz: 1. Zofii z hrabiów Tyszkie-
wiczów, ksiê¿nej Czartoryskiej, na 
zasadzie okazanego mi w g³ównym 
wypisie pe³nomocnictwa, sporz¹-
dzonego przed Tadeuszem Star¿e-
wskim, notariuszem w Krakowie dnia 
18 lutego 1930 roku za nr 40447, 
zamieszka³ej w dobrach Pe³kinach 
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Akta Notariusza Stanis³awa Janko-
wskiego (1930 r.) z Archiwum Pañstwo-
wego w Bia³ymstoku

F
o
t.
 M

. 

powiatu Jaros³aw (Ma³opolska); 2. 
W³adys³awa-Marii-Antoniego-           
-Wincentego 4 imion, u¿ywaj¹cego 
zwykle jednego imienia „W³ady-
s³aw” hrabiego Tyszkiewicza, zamie-
szka³ego w maj¹tku Tarnawatka 
powiatu tomaszowskiego i 3. 
Micha³a-Zygmunta-Marii, 3 imion, 
u¿ywaj¹cego zwykle jednego imienia 
„Micha³” hrabiego Tyszkiewicza, 
zamieszka³ego w Wilnie przy ulicy 
Zygmuntowskiej pod nr 6, na zasa-
dzie wyra¿onego mi w pierwszym 
wypisie pe³nomocnictwa naby³ plac 

na wy³¹czn¹ ich w³asnoœæ w równych 
nie podzielnych czêœciach za ogólna 
sumê szesnaœcie tysiêcy piêæset (16 

4500) z³otych.
Nieruchomoœæ wydzier¿a-

wiona zosta³a Bia³ostockiemu Od-
dzia³owi Zwi¹zku Producentów Ryb 
spó³ce akcyjnej do dnia pierwszego 
sierpnia roku tysi¹c dziewiêæset 
trzydziestego pierwszego.

Dzisiaj na ulicy Podleœnej 2 
znajduje siê budynek Opery i Filhar-
monii Podlaskiej. 

•

__________________

1 L. Narkowicz, Tyszkie-
wiczowie z Waki, War-
szawa 2010; M. Piszcza-
towska, Tyszkiewiczowie     
z Waki [w:] Nowy Goniec 
Knyszyñski, nr 1-2 (88),       s. 
28-30. 

2 Za L. Narkowicz, List Jana 
Tyszkiewicza pisany z Wilna 
do Zofii z Tyszkiewiczów 
Czartoryskiej, 1 lutego 1930, 
Archiwum rodzinne.

3 AP Bia³ystok, Akta Notariusza 
Stanis³awa Jankowskiego,    
1930 r., repertorium nr 845,        
s. 304-305v.

4 AP Bia³ystok, Akta Notariusza 
Stanis³awa Jankowskiego, 1930 r., 
repertorium nr 845, s. 304-305v.
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Jêzyk bia³oruski
Do niedawna by³em przekonany, ¿e 
wp³ywy jêzyka bia³oruskiego w 
Krypnie ograniczaj¹ siê do nazwy 
pola Hrudki i nazwy lataj¹cego nad 
nimi knihuta, czyli czajki. Matka co 
prawda mówi³a jon, joni zamiast on, 
oni, ale nikt tego nie zauwa¿a³ ani siê 
nie dziwi³. Kiedy jednak zacz¹³em 
przygl¹daæ siê bli¿ej s³owom 
zapamiêtanym z dzieciñstwa, 
okaza³o siê, ¿e s³ów bia³oruskich jest 
wœród nich dosyæ du¿o. Poza tym 
zdaje siê, ¿e jêzyk bia³oruski na tym 
terenie jest równie dawno jak jêzyk 
polski. I ¿e ca³y zasób s³ownictwa 
bia³oruskiego istnia³ tu ju¿ przed 
wojn¹. Sk³adam podziêkowanie 
bia³ostockiemu przyjacielowi, 
Wiktorowi Szwedowi, za nieocenio-
n¹ pomoc w pisaniu tego rozdzia³u.
         Je¿eli chodzi o nazwiska, to 
bia³oruskie jest  Safiejko, a Ba³dyga i 
Ostapowicz (s³u¿¹ca na plebanii) 
przypominaj¹ ten jêzyk. 

Hrudki = Grudki – nazwa 
pola za Krypnem Koœcielnym, po 
prawej stronie drogi do Rudy, a przed 
starym korytem Jaskranki; tu 
wydobywano rudê darniow¹, któr¹ w 
XVIII w. wytapiano w Rudzie. 
Knihut ma nazwê dŸwiêkonaœlado-

wcz¹, bo wydaje dŸwiêk kni-hut! Jest 
jeszcze jeden ptak: szulak = jastrz¹b, i 
owad: kuzaka = ¿uk, chrz¹szcz oraz 
nazwa roœliny:  kozodra = zawilec. 
Nazwy ludzi mamy w s³owach: 
bajstruk = dziecko nieœlubne; fibrant 
= nienawistnik; pep³a = brudna, z³a 
kucharka i wo³okacz = ktoœ, kto 
zbiera jajka, œpiewaj¹c na Wielkanoc 
tak zwane konopielki. Z rzeczy 
materialnych jest œwieto³ka = izba 
paradna; cacka (r.¿.); cihunka = 
piecyk ¿eliwny; duha = kab³¹k 
drewniany do przywi¹zywania 
g¹zew chom¹ta do ho³obli, czyli 
dwóch dyszli, miêdzy które wprzêga 
siê konia; nabiedryki = czêœæ 
uprzê¿y, pasy na biodrach konia; 
dziaha = pasek; paranica = ziemniaki 
parzone na paszê; to³kanica = 
ziemniaki t³uczone; horb = wzgórze; 
ka³doba = wybój; kruœnia = usypisko 
kamieni lub t³ucznia w kszta³cie 
otros³upa o podstawie prostok¹tnej (= 
pryzma?); ma³anka = b³yskawica, a 
poza tym burchiel = pêcherz, na 
przyklad po oparzeniu; hikawka = 
czkawka; odwiedki = odwiedziny u 
po³o¿nicy i wo³oczebne = obdarowy-
wanie jajkami wielkanocnymi 
chrzeœniaków przez ojców chrzest-
nych. S¹ nazwy czynnoœci: bzdyczyæ 
siê = stroiæ fochy; dzia¿yæ = biæ 

WIES£AW SIENKIEWICZ

Jêzyk mojego dzieciñstwa
(do 1947 r.)    cz. III
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paskiem; he³taæ = pocieraæ w celu 
wyg³adzenia; herkaæ = mówiæ 
niewyraŸnie, nadu¿ywaj¹c spó³g³o-
sek h i r, z powodu braku podniebie-
nia; hikaæ  czkaæ; kulhaæ = kuleæ; 
pa³ygowaæ = jeœæ, szybko po³yka- 
j¹c; tryniæ siê = wciskaæ siê i 
(za)pyniæ = (za)pêdziæ. Cztery s³owa 
nazywaj¹ cechy: hadki = brzydki, 
wstrêtny; herkawy = odznaczaj¹cy 
siê herkaniem; pos³uchmianny = 
pos³uszny; rochmanny = spokojny, 
³agodny i 1  sposób: chutko = szybko.  
          

Jêzyk niemiecki
Niemcy rz¹dzili na tej ziemi w latach 
1795-1807, od sierpnia r. 1915 chyba 
do koñca 1918 r. i od czerwca 1941 r. 
do sierpnia 1944 r., nie licz¹c kilku 
dni we wrzeœniu 1939 r.

W chwili wybuchu II wojny 
œwiatowej w Krypnie mieszka³a 
niemiecka rodzina rzeŸnika Bergera, 
a Micha³ Stawecki mia³ przezwisko 
Himburg. S³owo Fryc oznacza³o 
Niemca.

Wiele wyrazów pochodze-
nia niemieckiego dotyczy³o gospo-
darstwa domowego: brytfanna = 
pod³u¿ne naczynie metalowe z 
pokrywk¹ do pieczenia miêsa; 
chochla = ³y¿ka wazowa; durszlak = 
cedzak; fajerka = kr¹¿ek ¿eliwny 
zmykaj¹cy otwór w p³ycie kuchen-
nej; lufcik = ma³e okienko w oknie do 
wietrzenia pomieszczenia; luft = 
przewód kominowy; szlaban = skrzy-
nia drewniana, s³u¿¹ca w nocy do 
spania; szyber = zasuwa do przymy-
kania przewodu kominowego, a poza 
tym: klektaæ = deptaæ i brudziæ; lak = 
coœ bardzo s³onego; leberka = 

w¹trobianka, pasztetowa. W gospo-
darstwie by³ szaflik = du¿e naczynie 
drewniane z uchwytami, a ko³o uli 
rós³ cytwar = wrotycz.

Sporo niemczyzny by³o w 
kuŸni. Ojciec uczy³ siê kowalstwa u 
¯yda w Knyszynie, potem u Niemca 
Wilhelma Kühna  w maj¹tku 
Knyszyn, a wreszcie u Stefana 
Brzostowskiego w Krypnie. ¯yd i 
Niemiec nauczyli go nazewnictwa 
niemieckiego, a Brzostowski  
polskiego. Ojciec swoim uczniom 
przekazywa³ nazewnictwo polskie, 
chocia¿ i niemieckie by³o zrozu- 
mia³e. Ojciec, jak ka¿dy rzemieœlnik, 
by³ majstrem = mistrzem. Znane te¿ 
by³o zdrobnienie: majsterek. S³owa 
cyna, gwint, hart i œruba (z pochodny-
mi) by³y dawno przyswojone i nie 
mia³y odpowiedników polskich. 
Mia³y je: bor = wiert³o; bormaszyna 
= wiertarka; dornik = przebijak; 
glancpapier (w³aœciwie glaspapier) 
= papier œcierny; gzymborowaæ = 
powiêkszaæ otwór, rozwiercaæ; 
(h)ufnal = podkowiak; lutkolba = 
lutownica; mesel = przecinak; mutra 
= nakrêtka, (ob)cêgi = kleszcze; 
raszpla = g³adzik; szprycha = element 
³¹cz¹cy piastê ko³a z obrêcz¹; 
sztamajza = du¿y przecinak z 
drewnianym uchwytem; szwejsowaæ 
= spawaæ i œrubsztak = imad³o. 
Przypominam te¿ s³owo ferszmida, 
ale nie wiem, co ono znaczy.  

By³y te¿ niemieckie nazwy 
innych narzêdzi: hebel = strug; 
spolszczona kielnia; krajzega = pi³a 
tarczowa; laubzega = ³obzik, 
w¹ziutka pi³ka do precyzyjnego 
wycinania; waserwaga = poziomica 
oraz holcœruba = œruba wkrêcana w 
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obwód, okrêg administracyjny; 
gestapo = tajna policja pañstwowa; 
szpicel = tajniak, donosiciel, wywia-
dowca; kregier (w³aœciwie treger) = 
belka noœna; pancerka = samochód 
pancerny; haubica (ze st.-cz.) = 
dzia³o z krótk¹ luf¹; moŸdzierz (z ³ac.) 
= dzia³o z krótk¹ g³adk¹ luf¹; rakieta;  
pancerfaust = pancerzownica rêcz- 
na; urlaubcug = poci¹g urlopowy; 
Wermacht = armia III Rzeszy. 
Ludnoœæ by³a zmuszona u¿ywaæ do 
prania ³ugu, czyli wody z wygotowa-
nym i odcedzonym popio³em 
drzewnym czy szwajki = du¿ego 
szyd³a do cichego uboju, a raczej 
zak³uwania zwierz¹t. Kwit³ szmugiel 
= nielegalne przewo¿enie towaru, 
przewa¿nie szpeku = s³oniny, przez 
s ( z ) s p e k u l a n t ó w  ( z  ³ a c . )  =  
nielegalnych handlarzy ¿ywnoœci¹. 
Prawdopodobnie z niemieckiego 
pochodzi wyraz manier- ka = 
metalowa lub szklana flasza ¿o³nier-
ska. Ja stworzy³em niemieckie s³owo 
fintikluszka na oznaczenie czegoœ 
zupe³nie nieokreœlonego.

Po froncie pozna³em u Zaj¹-
czkowskich jeszcze dwa niemieckie 
nazwiska: Haberbusch i Schele, 
widniej¹ce na podk³adkach pod piwo 
Zaj¹c kaza³ mi je przeczytaæ, a gdy to 
zrobi³em, doda³ do rymu: Poca³uj w 
dupê i tele! 

Po wojnie najmodniejszym 
niemieckim wyrazem by³ szaber (i 
szabrownik) = rabunek mienia 
opuszczonego, a najczêstszym jego 
plonem – centryfuga (z ³ac.) = 
wirówka do wydzielania œmietany z 
mleka. Poza tym wyp³ynê³o s³owo 
bauer = gospodarz, ch³op. 

drewno; cyferblat = tarcza zegara       
i werk = me-chanizm. Wszyscy lubili 
s³owo fajrant = koniec pracy.     

Poza tym w u¿yciu by³o 
sporo innych s³ów pochodzenia 
niemieckiego: ablegier = z prze- 
k¹sem o kawalerze; absztyfikant = 
staraj¹cy siê, wielbiciel, kawaler; 
legar = 1. belka, na której uk³ada siê 
deski pod³ogi i 2. ktoœ lubi¹cy siê 
wylegiwaæ; rajzer = ktoœ, kto siê 
w³óczy; szwagier = m¹¿ siostry; 
gmina; marka; fenig; he³m; mena¿ka 
(z fr.) = naczynie metalowe za- 
stêpuj¹ce ¿o³nierzowi talerze; ka³dun 
(ze œrdw³c.) = brzuch; komiœniak = 
ciemny razowy chleb ¿o³nierski; 
pasztet, pasztetowa, pasztetówka; 
kooperatywa (z ³ac.) = spó³dzielnia; 
ruszt = strych na budynkach 
gospodarczych; rajza = w³óczêga; 
oszwabiæ = oszukaæ; szanc = oka- zja; 
szwan = blizna; szwanc = ogon, u nas 
wyzwisko i wichajster =  przedmiot o 
niedok³adnym znaczeniu. 

Za Sowieta politrukiem by³ 
knyszyñski ¯yd o niemieckim 
nazwisku Nikiel i pojawi³y siê s³owa 
felczer i szarwark = obowi¹zek 
dostarczania ludzi i sprzê¿aju do 
robót publicznych. 

Gdy Niemcy wkroczyli do 
Krypna w 1941 r., poznaliœmy nowe 
nazwiska: Busch (astmkomisarz),  
Koch i Meister (¿andarmi) i Guber 
(policjant); naturalnie, wszyscy 
wiedzieli, kto to jest Hitler, a zamiast 
Niemiec zaczêto u¿ywaæ pogardli-
wych nazw Szkop i Szwab.

Za Niemca wesz³y do obie-
gu takie wyrazy, jak amtskomisarz = 
urzêduj¹cy komisarz; amtskomisa-
riat = urz¹d komisarza; bezirk = 
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Inne jêzyki
Spoœród s³ów zapo¿yczonych z 
jêzyka ³aciñskiego za Polaka 
u¿ywano tych zwi¹zanych z 
Koœcio³em: cmentarz (z gr.); msza 
( œ rdw. ) ;  o ³ ta r z ;  min i s t ran t ;  
konfesjona³ (œrdw.-³ac.); syg- naturka 
(œrdw.-³ac.); ornat; stu³a; zakrystia i 
zakrystian = koœcielny; sakrament; 
komunia; rezurekcja; plebania 
(œrdw.); klasztorek; tercjarka; prefekt 
= duchowny, pomocnik probosz- cza 
i wigilia, oraz lokomotywa; u¿ywany 
do lutowania salmiak = chlorek 
amonu; rewolucja; kontyngent; 
materia = ropa z ran, wrzodów itd. 
oraz nazwy egzotycznego drzewa 
morwa, która zamyka³a ogród 
Klimowiczów od zachodu. Drugie 
drzewo egzotyczne ros³o (i roœnie) na 
placu koœcielnym od s trony 
cmentarza, ale nikt nie wiedzia³, ¿e to 
sumak. Za Sowieta dosz³y: milicja, 
okupacja ,  komisarz  ( œ rdw.) ,  
referendum i tyfus (n.-³ac.), a za 
Niemca  amu- nicja (œrdw.); armata = 
dzia³o o d³ugiej lufie; ewakuacja; 
front; parabellum = pistolet nie- 
miecki, którego nazwa znaczy 
przygotowuj wojnê i dezynfekcja; zaœ 
po wojnie -  duralumi- nium = twarde 
aluminium  i  kompozycja = stop. 

Ze s³ów pochodz¹cych z 
jêzyka francuskiego przed wojn¹ 
by³y znane: sutanna (z w³.); 
mobilizacja (z ³ac.); pistolet; wagon 
(z ang.);  ¿yrandol (z w³.); kredens (z 
w³.) i kajet = ze- szyt; za Sowieta 
dezerter; patron (z ³ac.) = nabój i 
dentysta; za Niemca  ¿andarm i 
¿andarmeria; plantowaæ = wyrówny-
waæ teren; wagonetka; artyleria; 

bomba; dywersant; lorne(t)ka; mina; 
transzeja = rów ci¹g³y z urz¹dzenia-
mi obronnymi; tyraliera = rozproszo-
ny szyk piechoty i brylant, a po 
wojnie – bateria (elektryczna).

Jêzyk grecki do wojny 
po¿yczy³ nam s³owa: organy; 
organista; parafia; ambona; fotogra-
fia; cytra = 1. strunowy instrument 
muzyczny, 2. z przek¹sem o 
dziewczynie, mankolia (w³aœciwie 
melancholia) = og³upienie, szaleñ-
stwo i mankolik; nafta (z pers.) i 
semafor; za Sowieta  kino; agronom; 
dyzenteria; za Niemca dynamit; 
pryzma = usypisko lub stos w 
kszta³cie ostros³upa œciêtego o 
podstawie prostok¹tnej; kryszta³ i po 
wojnie – tuja = ¿ywotnik.

Jêzyk angielski po¿yczy³ 
nam: klomb i rewolwer; za Sowieta 
film i klub; za Niemca  flara = œwieca 
rozb³yskowa zrzucana na spadochro-
nie i szrapnel = artyleryjski pocisk 
rozpryskowy oraz po wojnie: UNRRA 
= United Nations Relief and 
Rehabilitation Admimnistration  
Administracja Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Pomocy i Odbudowy  
nazywana Urzêdem Narodowym 
Rozdania Resztek Amerykañskich. 
UNRRA dawa³a rolnikom ogromne 
konie amerykañskie, a szko³om  
przybory szkolne i odzie¿, a tak¿e 
pomaga³a powracaj¹cym ze Zwi¹zku 
Radzieckiego.

Z jêzyka czeskiego pocho-
dz¹ po¿yczki przedwojenne: kaplica 
(z œrdw.-³ac.); proboszcz (z ³ac.); 
kom¿a (ze œrdw.-³ac.); hacel/ocel (z 
³ac.) = hak w podkowie i  powojenna 
rusznica (ruènice) = rêczna d³uga 
broñ palna (XV-XVII w.), od wojny  
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rêczna broñ przeciwpancerna kaliber 
13,25-14,5 mm. 

Z jêzyka w³oskiego mamy 4 
s³owa: dowojenne kawaler  = 
mê¿czyzna doros³y, ale nie- ¿onaty i 
salceson oraz wojenne kontrabanda i 
granat (z ³ac.) rêczny, artyleryjski, 
moŸdzierzowy i nasadkowy.

Z jêzyka hebrajskiego 
zapamiêta³em dwa s³owa: bachor = 
1. nieœlubne dziecko i 2. nie- znoœne, 
dokuczliwe dziecko oraz szpurc = 
kilkuletnie dziecko.

Z jêzyka ukraiñskiego 
pochodz¹ s³owa: hultaj = leñ, 
pró¿niak i czeremcha.

Przed wojn¹ jêzyk litewski 
by³ reprezentowany przez s³owo kin-
dziuk = ¿o³¹dek; jêzyk turecki  przez 
sagan = gar ¿elazny lub miedziany i 
jêzyk wêgierski przez kordzik (kard, 
z pers. kärd = nó¿) = krótki miecz. Po 
wojnie jêzyk hiszpañski dorzuci³ 
s³owo platyna (œrdw.).

Cztery s³owa s¹ (przynaj-
mniej dla mnie) bezpañstwowcami, 
bo nie znalaz³em jêzyka, z którego 
pochodz¹. S¹ to: fetniak i holiber, 
pe³ni¹ce tê sam¹ rolê co ablegier  
k¹œliwej nazwy kawalera, oraz 
bibu³ka do robienia papierosów 
solali, co, wed³ug reklamy, sama 
krêci i pali; prawdopodobnie jest to 
nazwa firmy. To samo dotyczy  
rivanolu.

I tak doszliœmy do koñca 
przegl¹du sk³adników jêzykowych 
mowy mojego dzieciñstwa. ZnaleŸli-
œmy a¿ 16 jêzyków. To¿ to ogromna 
wiêkszoœæ Europy, a mówi¹c ¿artem, 
taka jêzykowa Unia Europejska w 
jednej wsi!       

•

iedy zawieramy znajomoœæ z 
Susan Morrow ma ona 49 lat, Kjest ¿on¹ wziêtego kardio-

chirurga, matk¹ trójki dzieci. Jest 
zdrowa, energiczna. Jej niegdyœ 
d³ugie, jedwabiste w³osy s¹ teraz 
twarzowo przyciête. Sprê¿ysta figura 
sprawia, ¿e wygl¹da, jak norweska 
narciarka. Tak twierdzi Arnold, m¹¿ 
Susan. Trzy razy w tygodniu wyk³ada 
w college'u literaturê, nie dla 
pieniêdzy, ani presti¿u, ale „aby nie 
wyjœæ z wprawy”. Nie tylko z racji 
zawodowych zainteresowañ i obo-
wi¹zków, du¿o czyta. Susan „czyta 
po to, ¿eby o sobie nie myœleæ”. 
Niekiedy przeczytane ksi¹¿ki „ukry-
waj¹ na zawsze to, o czym myœla³a”...

Przez trzy kolejne, grudnio-
we wieczory jej lektur¹ bêdzie manu-
skrypt powieœci „Nocne zwierzêta”, 
przys³any do oceny przez Edwarda, 
pierwszego mê¿a Susan. Poznajemy 

Odwet

TERESA DUBICKA



31

MOJA BIBLIOTEKA

wiêc w ca³oœci, razem z g³ówn¹ 
bohaterk¹, powieœæ umieszczon¹ w 
powieœci.

Taki w³aœnie zabieg lite-
racki zastosowa³ Austin Wright w 
swym znakomicie skomponowanym 
utworze „Tony i Susan”.

Susan (a my, czytelnicy, 
wraz z ni¹) œledzi losy fikcyjnej 
postaci, wymyœlonej przez Edwarda, 
Tony'ego Hastingsa, bohatera 
„Nocnych zwierz¹t”. Tony jest profe-
sorem matematyki na uniwersytecie 
w Cincinnati. Wraz z ¿on¹ Laur¹         
i kilkunastoletni¹ córk¹ Helen tworz¹ 
kochaj¹c¹ siê rodzinê. Codzienna 
praca, nauka. Pielêgnowanie i rozwi-
janie zainteresowañ (Laura jest 
malark¹). Dom w bezpiecznej okoli-
cy, przyjazne otoczenie. Znajomi ze 
œrodowiska akademickiego. Rodzin-
ne wyjazdy. Wakacje w letnim dom-
ku. Stabilnoœæ finansowa. Amerykañ-
ska klasa œrednia.

Tony myœla³, mia³ prawo 
myœleæ, ¿e czeka ich tylko jasna 
przysz³oœæ...

Lekturze „Nocnych zwie-
rz¹t” musie towarzyszyæ refleksja, 
jak nieprzewidywalne potrafi byæ 
¿ycie. Znienacka beztroski, wakacyj-
ny wyjazd zamieni siê w horror. Jacy 
bezsilni jesteœmy wobec zdeprawo-
wanych zbirów. Jak absurdalne 
potrafi byæ prawo chroni¹ce prze-
stêpców.

Susan jest wstrz¹œniêta 
bestialstwem zbrodni pope³nionej na 
rodzinie Tony,ego, razem z nim 
wspó³odczuwaj¹c: przera¿enie, 
bezsilnoœæ, rozpacz, poczucie utraty, 
samotnoœæ. Analizuje jego zachowa-

nie. Próbuje wyobraziæ siebie na 
miejscu ksi¹¿kowego bohatera. 
Miota siê miêdzy wspó³czuciem, a 
irytacj¹. Zadaje sobie pytanie, jak 
m³ody, sprawny mê¿czyzna móg³ 
pozwoliæ na taki rozwój wypadków? 
„Czujê siê okaleczona przez tê 
lekturê i przez w³asne ¿ycie”. W 
koñcu zastanawia siê, jaki zamys³, 
jakie ukryte intencje towarzyszy³y 
Edwardowi, gdy wysy³a³ jej paczkê z 
ksi¹¿k¹.

Krótki list, który Edward 
do³¹czy³ do przesy³ki koñczy siê 
kurtuazyjnym zdaniem: „Twój stary 
Edward, który nie potrafi zapo-

Austin Wright „Tony i Susan”, prze³o¿y³ 
Jêdrzej Polak.
Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA, Warszawa 2011
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mnieæ”?! Kiedy ju¿ jesteœmy po 
lekturze obu powieœci zwrot ten 
brzmi z³owieszczo.

Czy zdradzony, odtr¹cony, 
pamiêtliwy Edward myœli o wyrafi-
nowanej zemœcie? Czy chce zburzyæ 
wygodne ¿ycie niewiernej Susan? 25 
lat po rozstaniu?! A mo¿e chce tylko 
udowodniæ dawnej ¿onie, ¿e jego 
pisarstwo nie by³o „przejœciow¹ 
infekcj¹”, jak to z³oœliwie okreœla³a 
Susan.

Powieœæ Edwarda, niczym 
snop œwiat³a, ods³ania przesz³oœæ 
Susan. Umieszczenie do¿ywotnio     
w szpitalu psychiatrycznym pier-
wszej ¿ony Arnolda. Poœpieszne dru-
gie ma³¿eñstwo, które mia³o „napra-
wiæ b³êdy pierwszego”. Wyrz¹dzone 
z³o jest, jak powracaj¹ca fala. Ona 
zdradzi³a Edwarda. Arnold zdradza 
j¹. 

Ta „ksi¹¿ka trzyma j¹ w 
uœcisku”. Powrót do normalnego, 
obecnego ¿ycia bêdzie poprzedzony 
g³êbok¹ samoanaliz¹. Wa¿niejsza 
bêdzie nie próba odpowiedzi, czego 
brakuje ksi¹¿ce Edwarda, tylko 
szukanie odpowiedzi, czego brakuje 
w jej ¿yciu.

Austin Wright to, nies³u-
sznie zapomniany, amerykañski 
pisarz (zmar³y w 2003 r.). Walorem 
tej prozy jest nie tylko frapuj¹ca 
fabu³a, zrêczna konstrukcja, umie-
jêtnoœæ budowania napiêcia. Jêzyk 
narracji inkrustuje autor poetyckimi 
sformu³owaniami. U¿ywa œrodków 
w³aœciwych poezji: paradoksów    
(„...otacza³a go namacalna nieobe-
cnoœæ”), ró¿nego typu przenoœni 
(„...czarna noc okrywa³a krzaki          

i dusi³a przydomowe ogródki”). 
Zmetaforyzowany, utkany poety-
zmami jêzyk nie razi, nie narusza 
zasady stosownoœci. W powieœci 
Wrighta znalaz³am jeden z najbar-
dziej poruszaj¹cych opisów œmierci 
jako zimna pe³zaj¹cego wzd³u¿ 
ludzkiego cia³a, od kostek stóp, cal po 
calu w górê, zamykaj¹-cego w koñcu 
p³on¹ce oczy.

Bohaterzy „Nocnych zwie-
rz¹t” to ludzie nale¿¹cy do ró¿nych 
œwiatów. Jakimœ dziwnym zrz¹dze-
niem losu spotkali siê na miêdzyna-
rodowej autostradzie. Profesor Tony 
Hastings nie potrafi siê sprzeciwiæ 
trzem mi³oœnikom prymitywnej 
rozrywki. Ray, Lou, Turk to niewy-
kszta³ceni prowincjusze, z komple-
ksami, poczuciem ni¿szej wartoœci, 
ale zadziwiaj¹co dra¿liwi na punkcie 
osobliwie pojmowanego honoru. Od 
zawsze na bakier z prawem. Nadarzy 
siê wyj¹tkowa okazja, aby wzi¹æ 
odwet za swoje marne i pod³e ¿ycie.

Wright szkicuje portrety 
psychologiczne bandytów. W mi-
strzowski sposób pos³uguje siê 
indywidualizacj¹ jêzyka bohaterów. 
W tych partiach powieœci w pe³ni 
uzasadniona jest brutalizacja jêzyka i 
wieloœæ wulgaryzmów.

Warto wiêc siêgn¹æ po dwie 
powieœci w jednej. Jak zachêca 
recenzent „New York Newsday”: „Od 
obu najpierw przyœpiesza, a potem 
zamiera serce”.

•

MOJA BIBLIOTEKA
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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

Pamiêci Stanis³awa
knyszyñskiego organisty

* * *
³ódŸ odp³ynê³a wielkim nurtem
œlady Jego kroków
czas zaciera
œmieræ tak punktualna, ze zawsze nie w porê
pl¹cz¹ siê nici wspomnieñ
pamiêæ nie umiera
 
ka¿de spojrzenie mo¿e byæ ostatnie
umrzeæ-to iœæ dalej ni¿ z powrotem
to co wa¿ne, niewa¿ne
porzuciæ trzeba
 
zapisany milczeniem 
w psalmodii ciszy
sonatê mi³oœci Panu gra
na organach nieba
 
Cytaty: ks. Jan Twardowski ,,Wiersze”

 
* * *
poœród roziskrzonej kolêd¹ niepokalanej bieli 
p³yn¹ listy mi³oœci 
wzrusza siê samotnoœæ radoœæ ³zê osusza 
zw¹tpienia topniej¹ 
jest taka chwila 
kiedy Bóg siê rodzi. . od nowa 

puka do serc 
aby je rozgrzaæ nadziej¹ 

.
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ks. JERZY CHWIEÆKO

tmosfera bo¿onarodzeniowa 
w naszej kulturze, coraz Aczêœciej pojawia siê jeszcze 

przed rozpoczêciem Adwentu. 
Potrzeba zwabienia potencjalnego 
klienta sprawia, ¿e supermarkety, 
mniejsze sklepiki, firmy, lokale, 
przystrajaj¹ swoje wnêtrza dekora-
cjami bo¿onarodzeniowymi. Rozpo-
czynaj¹c natomiast okres Bo¿ego 
Narodzenia, niewielu zachwyca 
widok choinki, kolorowych lampek, 
gdy¿ ta sceneria po prostu powsze-
dnieje. W ten sposób komercja, 
zapêdy materialistyczne, powoli wy-
pieraj¹ z naszej kultury to co jest 
subtelne, duchowe, jedyne i niepo-
wtarzalne. Ma to równie¿ olbrzymi 
wp³yw na nasze prze¿ycia Uroczy-
stoœci Narodzenia Chrystusa. Tak 
wiele w nas troski o sprawy 
zewnêtrznego przygotowania siê do 
œwi¹t, a tak ma³o zaanga¿owania 
duchowego. Oczywiœcie, ¿e to te¿ s¹ 
wa¿ne sprawy. Przecie¿ muszê 
obdarowaæ najbli¿szych prezentami, 
przygotowaæ siê do przyjêcia goœci, 
no i rozwi¹zaæ tyle spraw, które 
skumulowa³y siê akurat przed 
œwiêtami. To prawda, ale... Bóg rodzi 
siê w sercu..., w ciszy..., refleksji... 
Bez zaanga¿owania wewnêtrznego, 
niewiele ta piêkna uroczystoœæ wnosi 
w nasze ¿ycie. 

Pomimo wszelkich zewnê-
trznych trudnoœci powinniœmy pa-

miêtaæ, ¿e Bo¿e Narodzenie to œwiêto 
rodziny, bo w niej Chrystus przyszed³ 
na œwiat. Obecny Rok koœcielny 
prze¿ywamy pod has³em: „Koœció³ 
jest naszym domem”. Rzeczywi-
stoœæ piêkna i bezpieczeñstwa domu 
wynosimy z naszych rodzin, które 
powinny stwarzaæ przyjazn¹ i pe³n¹ 
mi³oœci atmosferê.

Mamy szansê to uczyniæ w 
najpiêkniejszy wieczór w roku – 
Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. To 
moment, w którym próbujemy 
uciszaæ wszelkie k³ótnie i spory, 
odstawiaæ na bok negatywne odczu-
cia, by cieszyæ siê t¹ wymown¹ 
chwil¹. Bia³y op³atek w naszym rêku, 
szczere spojrzenie w oczy, serdeczne 
¿yczenia, s³owa lecz¹ce zranienia, to 
niezapomniane chwile, które jak¿e 
czêsto jednocz¹ serce rodziny i ³aduj¹ 
wewnêtrzne akumulatory na ca³y rok. 
Tak czêsto chwile ¿ycia up³ywaj¹ w 
poœpiechu, obojêtnoœci na najbli¿sze 
nam osoby. Tak ma³o czasu mo¿emy 
im poœwiêciæ, czêsto wymijaj¹c siê 
ze sob¹ w przedpokoju i pêdz¹c do 

Dom silny mi³oœci¹
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swoich obowi¹zków. Tego wieczoru 
wszyscy stajemy siê dla siebie 
bardziej ¿yczliwi i uwa¿ni, tworzymy 
przepiêkn¹ atmosferê chrzeœcijañ-
skiego domu, w którym mieszka Bóg. 
Udziela siê nam wszystkim to 
szczêœcie, które Chrystus przyniós³ 
na ziemiê. Podnios³a atmosfera 
rodzinna, to jednak nie jedyny aspekt 
wyj¹tkowoœci tego czasu. Nie 
mo¿emy siê zatrzymaæ jedynie na 
sentymencie tych chwil. Pe³nia 
prawdy Bo¿ego Narodzenia dotyka 
bowiem faktu Wcielenia S³owa, czyli 
Boga, który sta³ siê Cz³owiekiem, by 
móc kroczyæ z nami œcie¿kami 
ziemskiego ¿ycia. Bóg przychodzi, 
by Twoje serce narodzi³o siê na nowo 
do mi³oœci i nadziei, któr¹ On 
przyniós³ œwiatu. Tak czêsto pojawia 
siê zw¹tpienie w naszym sercu, 
spowodowane trudnymi doœwiadcze-
niami, czy te¿ wywo³ane obserwacj¹ 
mentalnoœci wspó³czesnych chrze-
œcijan, z³oœliwoœci¹ osób w pracy...

Mo¿e rodziæ siê pytanie: czy 
Boga w ogóle potrzebuje jeszcze 
wspó³czesny œwiat? Czy potrzebuje 
serce cz³owieka, skoro na co dzieñ 
nie chce siê z Nim liczyæ? Có¿ wiêc 
zmieni Bo¿e Narodzenie? Mimo tak 
czêstej ludzkiej obojêtnoœci lub na-
wet wrogoœci, Bóg przychodzi pra-
gnie siê rodziæ na nowo w sercach 
tych, którzy szukaj¹ g³êbszych treœci 
swojego ¿ycia, a nie tylko powie-
rzchownych i bezmyœlnych form 
egzystowania. Przychodzi, aby 
udzieliæ mocy i œwiat³a, tym, którzy 
chc¹ ka¿d¹ chwilê swojego ¿ycia 
prze¿ywaæ m¹drze i sensownie, 
którzy pragn¹ swemu ¿yciu nadaæ 
wymiar wieczny. 

Bóg nie zra¿a siê obojêtno-
œci¹ i ch³odem ludzkiego serca. Cze-
ka pokornie, a¿ cz³owiek odpowie 
Mu swoim zaproszeniem i zaufa Te-
mu, który jest wszechmocny. Zauwa-
¿my, ¿e dzisiejsze przyjœcie Chrystu-
sa w³aœciwie niewiele ró¿ni siê od 
tego sprzed dwóch tysiêcy lat. No 
mo¿e jedyna ró¿nica w tym, ¿e mamy 
trochê bardziej rozwiniêt¹ cywiliza-
cjê. Ale serce wydaje siê byæ tak samo 
ch³odne i obojêtne jak wtedy. 
Chrystus przychodzi³ na œwiat w sta-
jence betlejemskiej, bo ludzki 
egoizm, pycha i bezdusznoœæ, nie 
pozwoli³y ciê¿arnej Kobiecie, Maryi, 
znaleŸæ miejsca w gospodzie. Nikt 
nie przej¹³ siê jej losem, nikt nie 
zaoferowa³ pomocy. Ka¿dy by³ 
zajêty sob¹. Podobnie czas i miejsce 
narodzenia Chrystusa odkryli jedynie 
ludzie proœci, szczerzy i pokornego 
serca. „Wielcy” tamtych czasów i 
materialiœci, zbyt mocno mieli wzrok 
utkwiony przy ziemi, a serce 
przywi¹zane do spraw doczesnych. 
Nic wiêc dziwnego, ¿e niewiele 
interesowa³y ich proroctwa mówi¹ce 
o Synu Bo¿ym. Có¿ to za Bóg – 
Mesjasz, który siê rodzi w stajni? Nie 
tak pojmowali swojego mesjasza.

Dzisiaj przychodz¹cy Chry-
stus, spotyka podobnie ch³ód serca 
ludzkiego, obojêtnoœæ wielu na Boga 
i na siebie nawzajem. Przychodzi, 
aby to przemieniæ. Chce zabraæ serce 
kamienne i nieczu³e, a daæ serce 
kochaj¹ce. Przychodzi, by wyrwaæ     
z przygnêbienia i beznadziejnoœci,     
a wlaæ œwiat³o ³aski i nadziei, by na-
daæ ¿yciu w³aœciwy kierunek i sens, 
by pojednaæ sk³ócone serca.       

       •
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