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Matka
 
zanim pierwszy promieñ œwitu purpur¹
zastuka³ do okien
otwiera³a ksiêgê pracowitego dnia
przy kaflowej p³ycie towarzyszce wielogodzinnych spotkañ
gdzie kipia³a esencja rozgrzanego imbryka
 
wzywa³a na œniadanie
 
pamiêtam jak Jej rêce nad drewnian¹ stolnic¹
tanecznym ruchem sita rozsiewa³y bia³y py³
niezapomniany smak dro¿d¿ówek
nas¹czonych wanili¹
nape³nia³ zapachem serce domu
 
nasze dzieciñstwo 
snu³o siê jak niæ têczowa
na ko³owrotku nieba
................................................................
œwit purpur¹ puka do okien
oczy Matki na fotografii w aureoli zdumienia
spogl¹daj¹ w g³¹b kuchni 
 
na miejscu kaflowej p³yty blask wspomnieñ

REGINA ŒWITOÑ
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AKTUALNOŒCI

Majowa sesja Rady Miejskiej

Na V sesji Rady Miejskiej w Knyszynie w dniu 20 maja podjê³o uchwa³y w 
nastêpuj¹cych sprawach:
 -wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnych 3 letnich umów dzier¿awy,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury za 2010 rok,
- nadania ulicom nazw,
- dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2011 rok,
- dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn 
na lata 2011-2015,
- przyznania nagrody jubileuszowej burmistrzowi Knyszyna.

Informacje samorz¹dowe
- Og³oszono przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 
104772B w Jaskrze. Otwarcie ofert nast¹pi³o 20 maja 2011 r. Trwaj¹ prace 
komisji przetargowej.

- Starostwo Powiatowe w Moñkach wy³oni³o wykonawcê na modernizacjê 
drogi powiatowej we wsi Nowiny Kasjerskie (koszt ok. 723 tys. z³).

- Przygotowywana jest procedura przetargowa na wy³onienie wykonawcy 
us³ugi pn.: DEMONTA¯, TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW 
ZAWIERAJ¥CYCH AZBEST Z TERENU GMINY KNYSZYN. Inwestycja 
uzyska³a dofinansowanie ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku i Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. 

- Opracowano geodezyjn¹ dokumentacjê podzia³ow¹ w ramach procedury 
poszerzenia drogi gminnej w Ogrodnikach. 

- Zlecono opracowanie projektu podzia³u oraz wznowienie znaków 
granicznych dzia³ki o nr geodezyjnym 1976 o powierzchni 0,0528 ha 
po³o¿onej przy ul. Grodzieñskiej w Knyszynie w ramach przygotowania do 
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz w³aœcicieli nieruchomoœci 
s¹siedniej. 

- Wydano decyzjê lokalizacyjn¹ dla inwestycji polegaj¹cej na budowie dróg 
pomiêdzy ulic¹ Goni¹dzk¹, a ulic¹ Koœcieln¹. 

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotycz¹cej przebudowy ul. 
Goni¹dzkiej i ul. Rynek w Knyszynie. 
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- Ustawiono trzy wiaty przystankowe na terenie gminy Knyszyn. 

- Zlecono wykonanie wyznaczenia pasa drogowego na drodze w okolicach 
wysypiska.
- Wyrównano i podsypano drogi gminne w ramach wiosennego utrzymania 
dróg.
- Od 10 stycznia do 30 kwietnia na terenie gminy Knyszyn w szko³ach 
podstawowych i przedszkolu og³oszony zosta³ konkurs selektywnej zbiórki 
zu¿ytych baterii. Dziêki zbiórce baterie nie trafi¹ na wysypisko œmieci lecz 
zostan¹ poddane procesowi odzysku w specjalistycznej firmie. £¹czna iloœæ 
baterii zebranych podczas zbiórki: 397,23 kg.

- W dniu 2 kwietnia w koœciele parafialnym w Knyszynie odby³ siê Powiatowy 
Przegl¹d Pieœni Wielkopostnej. 

- 8 kwietnia kompania mêska, której sk³ad tworzyli panowie z Kruszyna i 
Guzów, wziê³a udzia³ w nagraniu TVP Odzia³ Bia³ystok, w programie „Studio 
Weekend”, gdzie promowany by³ Knyszyn i pieœni wo³oczebne.

- 24 kwietnia trzy kompanie mêskie, w sk³ad których weszli panowie 
(uczestnicy warsztatów wo³oczebnych), kolêdowali w CzechowiŸnie, 
Gr¹dach i Kruszynie, a w dniu 25 kwietnia byli te¿ uczestnikami zgromadzeñ 
wiejskich w tych miejscowoœciach. 

- 30 kwietnia chór Bell Canto wzi¹³ udzia³ w regionalnych spotkaniach w 
Goni¹dzu, które odby³y siê pod has³em „Gramy i œpiewamy naturalnie”. 

- 4 maja w Knyszyñskim Oœrodku Kultury odby³ siê Powiatowy Festiwal 
Piosenki Przedszkolaka  „Mama, Tata i ja”. 

- 7 maja w KOK odby³o siê sympozjum popularno-naukowe, którego tematem 
przewodnim by³o:  Tradycyjna kultura ludowa w dzia³alnoœci kulturalnej wsi 
na przyk³adzie spotkañ kolêdowania wiosennego. Referaty wyg³osili m.in. 
Zygmunt Ciesielski, Artur Gawe³, Teresa Adamowicz i Maciek ̄ urek.

- 8 maja odby³y siê X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania Wiosennego 
Kolêdowania z Konopielk¹ z udzia³em goœci i zespo³ów z Bia³orusi i Litwy 
oraz z naszego regionu. 

- 15 maja zespó³ tañca hip hop GALIMATIAS oraz chór Bell Canto wziêli 
udzia³ w II Nadbiebrzañskim Festiwalu Twórczoœci Artystycznej Dzieci i 
M³odzie¿y „Kryszta³owy £abêdŸ” w Dolistowie.

- 22 maja zespól tañca GALIMATIAS wzi¹³ udzia³ w „Pom-pie” (przegl¹d 
orkiestr dêtych) i wyst¹pi³ przed publicznoœci¹ na Rynku Koœciuszki w 
Bia³ymstoku.

- 25 maja chór Bell Canto wzi¹³ udzia³ w spotkaniach grup pielgrzymkowych 
„Do Matki Bo¿ej Krypniañskiej z Pieœni¹ Pielgrzymkow¹”. 
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AKTUALNOŒCI

Nowe nazwy ulic 
w Knyszynie
Ksiêdza Edwarda Junga, Piotra Chwalczewskiego, Jana Zamoy-
skiego i Zamkowa — czterem ulicom na terenie Knyszyna nadano 
nazwy. 

Nazwy zaproponowa³o Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne, a zaakce-
ptowa³a je Rada Miejska na swoim 
ostatnim posiedzeniu. Wczeœniej 
mieszkañcy mogli wnosiæ swoje 
uwagi do projektu, ale takie siê nie 
pojawi³y.

•••
Ks. Edward Jung zosta³ aresztowa-
ny i bestialsko zamordowany w 
Knyszynie 24 czerwca 1941 r. przez 
¿o³nierzy sowieckich. Knyszyn by³ 
pierwsz¹ parafi¹ m³odego ksiêdza po 
wyœwiêceniu. Pos³ugê kap³añsk¹ 
rozpocz¹³ kilka miesiêcy przed 
tragiczn¹ œmierci¹. W gaju, przy 
¿wirowni knyszyñskiej znajduje siê 
krzy¿ upamiêtniaj¹cy miejsce jego 
œmierci, natomiast na terenie 
cmentarza przykoœcielnego w 
Knyszynie znajduje siê jego mogi³a.

Piotr Chwalczewski by³ starost¹ 
knyszyñskim w latach 1553-1564 i w 
tym czasie niezwykle zas³u¿y³ siê dla 
Knyszyna i starostwa. Opracowa³ 
„Ustawê dla starostwa knyszyñskie-
go”, która okreœla³a uprawnienia 
poddanych starosty. Wg niej wójto-
wie posiadali uprawnienia s¹dowe i 
byli  dozorcami mieszkañców 
podleg³ych wsi w zakresie obowi¹-
zków wobec króla, folwarku czy 

pañszczyzny. Ustawa dla starostwa 
knyszyñskiego sta³a siê podstaw¹ 
zarz¹du dobrami królewskimi w 
Wielkim Ksiêstwie Litewskim.

Dziêki Chwalczewskiemu 
uregulowano sytuacjê s¹downictwa 
Knyszyna poprzez organizacjê 
16.02.1554 r. na nowo s¹du knyszyñ-
skiego. Ponadto utworzy³ folwark 
knyszyñski — zaplecze gospodarcze 
dworu królewskiego, który w 
póŸniejszym okresie sta³ siê centrum 
administracyjno-gospodarczym 
starostwa (obecnie Knyszyn Zamek). 
Piotr Chwalczewski w latach 1553-
1557 by³ budowniczym Jeziora 
Zygmunta Augusta oraz licznych 
sadzawek przy dworze królewskim. 
Rozbudowa³ te¿ Knyszyn nadaj¹c 
miastu rezydencjonalny wygl¹d. Zaœ 
na terenie starostwa za³o¿y³ 16 
nowych wsi.

Jan Zamoyski to jedna z najwybi-
tniejszych postaci Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. By³ sekretarzem 
Zygmunta II Augusta, doradc¹ króla 
Stefana Batorego i Zygmunta III 
Wazy.

W latach 1574-1602 by³ sta-
rost¹ knyszyñskim. Za jego rz¹dów 
trwa³a tu akcja osadnicza, a samo 
starostwo rozci¹ga³o siê na obszarze 
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2oko³o 684 km . W granicach staro-
stwa le¿a³o miasto Knyszyn i 35 wsi. 

W Knyszynie Zamoyski 
za³o¿y³ szpital i zacz¹³ budowaæ no-
wy koœció³, który po przebudowach 
dotrwa³ do dnia dzisiejszego. W 
Rynku ufundowa³ sarkofag na wnê-
trznoœci króla Zygmunta Augusta. 
Ponadto zbudowa³ przy dworze kró-
lewskim kaplicê, w której umie-
szczono cudowny obraz Matki Bos-
kiej, dziœ znanej jako Krypniañskiej.
 
Ulica Zamkowa biegn¹ca od ul. Ty-
kockiej (przy cmentarzu prawos³a-
wnym) w kierunku Knyszyna Zamku 
(tzw. PGR Rybacki) bêdzie docho-
dziæ niemal do miejsca po dawnym 
zameczku Krasiñskich.

Do dzisiejszej miejscowoœci 
Knyszyn Zamek w latach 50. XVI w. 
starosta Piotr Chwalczewski prze-
niós³ zaplecze gospodarcze dworu 

królewskiego tworz¹c najwa¿niejszy 
w starostwie knyszyñskim folwark. 
Chwalczewski rozplanowa³ jego 
funkcjonalne za³o¿enie dziel¹c na 
cztery czêœci: mieszkaln¹, ozdobn¹ 
(ogród), hodowlano-magazynow¹ i 
zwi¹zan¹ z gospodark¹ wodn¹. 
Za³o¿enie to przetrwa³o a¿ do II 
wojny œwiatowej. 

W po³owie XIX w. Krasiñ-
scy wybudowali tu siedzibê admini-
stracji dóbr, tzw. zameczek. Ozdobio-
ny neogotyckimi elementami obiekt 
zosta³ zniszczony w 1944 r. przez 
wycofuj¹ce siê wojska niemieckie. 
Po wojnie zameczek odbudowano w 
bardzo uproszczonej formie — z pier-
wotnej budowli zosta³y jedynie pi-
wnice oraz fundamenty. By³ siedzib¹ 
dyrekcji PGR-u, a obecnie mieszcz¹ 
siê tu biura Zarz¹du HZZ Knyszyn 
oraz Zak³adu Rolnego Knyszyn.
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Zamoyskiego

Chwalczewskiego
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Zg³oœ siê na
kolonie
Zwi¹zek Zawodowy Rolników 
Rzeczypospoli te j  „Sol idarni”  
organizuje wypoczynek letni dla 
dzieci i m³odzie¿y rolników w wieku 
do 16 roku ¿ycia, których co najmniej 
jedno z rodziców/prawnych opieku-
nów jest ubezpieczone w KRUS w 
pe³nym zakresie (jednoczeœnie ma 
ubezpieczenie emerytalne oraz 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyñskie) lub pobiera rentê b¹dŸ 
emeryturê z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Wypoczynek jest organizowany w 
oœrodkach: DW „Zielona Gospoda” 
Przesieka w woj. dolnoœl¹skim oraz 
SOM „Kaczory” Ostróda w woj. war-
miñsko-mazurskim (wypoczynek 
nad jeziorem, domki campingowe)

Warunkiem uczestnictwa w kolo-
niach jest:
- wp³ata 190 z³ na Fundacjê 
„Jesteœmy Solidarni”;
- dostarczenie orygina³u zaœwiadcze-
nia z KRUS, ¿e jedno z rodzi-
ców/opiekunów prawnych dziecka  
jest p³atnikiem KRUS;
- dostarczenie wype³nionej karty 
kwalifikacyjnej.

W ramach organizowanych kolonii 
odbêd¹ siê ciekawe wycieczki i 
wyjazdy.
Kontakt ws. kolonii: Miejski Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Knyszynie, tel. 
85 727 99 95 lub 85 727 99 96.
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ANNA ROSZKOWSKA

Ogo³acanie drzew

IWONA DWORZAÑCZYK

Ministerstwo Œrodowiska znowelizo-
wa³o Ustawê o ochronie przyrody. 
Zgodnie z ni¹ zabiegi w obrêbie 
korony drzewa na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach mog¹ obejmowaæ 
wy³¹cznie:
•usuwanie ga³êzi obumar³ych, 
nad³amanych lub wchodz¹cych w 
kolizjê z budynkami i urz¹dzeniami 
technicznymi,
• kszta³towanie korony drzewa, 
którego wiek nie przekracza 10 lat,
• utrzymywanie formowanego kszta³-
tu korony drzewa. 
W zwi¹zku z tym w sytuacji, gdy za-
bieg tzw. og³awiania drzewa zosta³ 
wykonany w taki sposób, ze drzewo 
wprawdzie zachowa³o ¿ywotnoœæ, ale 
korony nie odtworzy³o, istniej¹ pod-
stawy do na³o¿enia administracyjnej 
kary pieniê¿nej. Brak mo¿liwoœci 
odtworzenia korony jest kryterium 
pozwalaj¹cym na stwierdzenie, ¿e 
nast¹pi³o zniszczenie drzewa. Wyso-
koœæ kary jest uzale¿niona od gatunku 
drzewa oraz jego obwodu.

 

Lipy przy Rynku w Knyszynie
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Od 10 stycznia do 30 kwietnia na 
terenie gminy Knyszyn w szko³ach 
podstawowych i przedszkolu trwa³ 
konkurs selektywnej zbiórki zu¿y-
tych baterii og³oszony przez burmi-
strza Knyszyna. Zbiórka zu¿ytych 
baterii sprawi³a, ¿e nie trafi³y one na 
wysypisko œmieci lecz zostan¹ pod-
dane procesowi odzysku w specjali-
stycznej firmie.

Konkurs by³ rozgrywany w 
kategorii 3 najaktywniejszych klas tj. 
takich, które zebra³y najwiêcej 
kilogramów baterii w przeliczeniu na 
jednego ucznia.

Wyniki zbiórki (klasa - waga 
zebranych baterii - waga zebranych 
baterii na jednego ucznia):

SP w Knyszynie
I A - 90,27 - 18 - 5,02
I B - 17,01- 19 - 0,90
II A - 54,6 - 22 - 2,48
III A - 59,33 - 16 - 3,71
III B - 50,25 - 15 - 3,35

V A - 24,42 - 29 - 0,84
£¹czna iloœæ zebranych baterii - 
295,88 kg
SP w Kalinówce Koœcielnej
Zerówka -16 - 13 - 1,23
II - 25,87 - 8 - 3,23
III - 4,48 - 14 - 0,32
£¹czna iloœæ zebranych baterii - 
46,35 kg
Przedszkole w Knyszynie 
Zerówka - 55 - 21 - 2,62

Wszyscy uczniowie zebrali razem 
397,23 kg baterii. Najwiêcej zgroma-
dzi³a klasa IA ze SP w Knyszynie. 
Otrzyma nagrodê w postaci dofinan-
sowania wycieczki na kwotê 1000 z³. 
II miejsce zajê³a klasa IIIA ze SP w 
Knyszynie. Otrzyma dofinansowanie 
wycieczki na kwotê 500 z³. III miej-
sce zajê³a klasa III B tak¿e ze SP w 
Knyszynie. Dofinansowanie wycie-
czki na kwotê 400 z³ ufundowa³a jej 
firma PMS Bartnicki – odbiorca 
baterii.                                              •

URSZULA 
PU£AWSKA

Znamy wyniki konkursu

„Baterii mniej — Ziemi l¿ej”

Baterie zebrane prze uczniów — ³¹cznie prawie 400 kg
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KULTURA

„Srebrna 
Ró¿a” 
dla dyrektor 
knyszyñskiej 
biblioteki 

W Ksi¹¿nicy Podlaskiej odby³y siê 
obchody Miêdzynarodowego Dnia 
Ksi¹¿ki, podczas których wrêczono 
dyplomy „Srebrnej Ró¿y” za rok 
2010 i rozstrzygniêto konkurs na 
bibliotekarza roku województwa 
podlaskiego. 

Dyplom „Srebrnej Ró¿y” z 
r¹k dyrektora Ksi¹¿nicy Podlaskiej 
Jana Leoñczuka otrzyma³a m.in. 
szefowa Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Knyszynie, Krystyna 
Piszczatowska. Gratulujemy!

F
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MAJOWY WIECZÓR
w barwach „Poezji ¿yciem pisanej”

przeplatanej dŸwiêkiem gitary i fletu autorstwa

Eugeniusza Nowika

Zapraszamy na spotkanie 29 maja (niedziela) 
o godz. 19.00

w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie (sala œlubów)

RED
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KULTURA

Biblioteka zawsze po drodze, 
nie mijam — wchodzê!

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Pod takim has³em przebiega tegoro-
czny Tydzieñ biblioteki. Jest to ju¿ 
ósmy Tydzieñ, podczas którego tak¿e 
w Knyszynie intensywnie promuje-
my ksi¹¿kê, bibliotekê i samo 
czytanie .  Zaproponowal iœmy 
mnóstwo ciekawych dzia³añ.

Konkurs recytatorski pn. 
„Knyszyn poezj¹ malowany”

Konkurs propaguje poezjê lokalnych 
poetów. Zg³osi³o siê do niego 59 
uczestników ze Szko³y Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Knyszynie. 
Uczestnicy recytowali wiersze 
El¿biety Daniszewskiej, Reginy 
Œwitoñ oraz Tomasza Krawczuka. 
Komisja po wys³uchaniu wszystkich 
recytacji przyzna³a w klasach I-III 
trzy nagrody oraz trzy wyró¿nienia, 
natomiast w klasach IV-VI oraz 
gimnazjum 6 nagród. Poziom 
recytacji by³ doœæ wysoki a 
zainteresowanie spore, dlatego te¿ 
planujemy w kolejnych latach dalsze 
edycje.

Ponadto zaproponowaliœmy:
• dla klas I-III SP cykl spotkañ z 
ksi¹¿k¹ i literatur¹ dzieciêc¹;
• g³oœne czytanie literatury przez 
zaproszonych goœci (czytali bur-
mistrz Knyszyna, sekretarz UM, dy-
rektor KOK, nauczyciele i kierownik 
ksiêgarni w Knyszynie);

• dla klas V SP zajêcia plastyczno-
twórcze pn. „Dequpage — mój 
pomys³ na nudê”
• konkurs plastyczny na zak³adkê do 
ksi¹¿ki, w którym uczniowie zostali 
nagrodzeni ksi¹¿kami;
• konkurs fotograficzny dla klas IV-
VI SP oraz I-III gimnazjum pn. 
„Przy³apani na czytaniu”
• spotkanie z profesjonalnym 
fotografem i wystawê zdjêæ.

Zainteresowanie bibliotek¹ w tych 
dniach by³o du¿e. Statystyki z lat 
ubieg³ych pokazuj¹, i¿ takie dzia³ania 
podnosz¹ czytelnictwo w naszej pla-
cówce oraz zmieniaj¹ postrzeganie 
biblioteki. 

W dobie zmieniaj¹cych siê 
technologii i szybkiego rozwoju ¿y-
cia biblioteka musi proponowaæ czy-
telnikowi niestandardowe formy. 
St¹d te¿ coraz czêœciej proponujemy 
konkursy, prezentacje multimedial-
ne, spotkania z ciekawymi ludŸmi. 
Takie dzia³ania przynosz¹ zadowala-
j¹ce efekty, a w œrodowisku biblio-
tekarskim jesteœmy dobrze postrze-
gani.

•

Fotoreporta¿ z majowych zajêæ     
w bibliotece — na tylnej ok³adce 

„Goñca”
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Nowa stra¿nica na 110-lecie OSP

W niedzielê 15 maja odby³o siê 
uroczyste oddanie do u¿ytku zmoder-
nizowanego budynku stra¿nicy OSP 
w Knyszynie, któremu towarzyszy³y 
obchody 110 lat istnienia stra¿y w 
naszym mieœcie. 

W ramach obchodów odpra-
wiono uroczyst¹ mszê œw. w intencji 
stra¿aków, nadano jednostce odzna-
czenia i poœwiêcono wyremontowan¹ 
bazê.

Fot. 
       Krzysztof Bagiñski

Mieczys³aw Piasecki

RED
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Mija 110 lat funkcjonowania Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej w Knyszynie. 
Powo³ana oko³o 1901 r. pocz¹tkowo swój 
tabor przeciwpo¿arowy mia³a w ratuszu 
zbudowanym w 1795 r. na rynku 
Knyszyna. Ratusz spali³ siê podczas 
pierwszej wojny œwiatowej, w 1915 r. 
Zniszczeniu uleg³ wtedy sprzêt przeciw-
po¿arowy, cenna dokumentacja oraz 
archiwa dotycz¹ce miasteczka. Do opieki 
nad sprzêtem w³adze miejskie wyznaczy-
³y Wolfa Farbera i Owsieja D³ugo³êdz-
kiego. W wypadku po¿aru sprzêtem 
operowali przygotowani mieszkañcy, ci, 
którzy szybciej przybiegali na miejsce 
po¿aru. W myœl ówczesnych zarz¹dzeñ 
ka¿dy obywatel by³ zobowi¹zany do 
udzielania pomocy w wypadku po¿aru. 
Zawodowi furmani, furmani dyli¿ansów 
pocztowych, piekarze i rzeŸnicy dowozili 
wodê w beczkach. Za drabiny i bosaki 
odpowiadali murarze i cieœle. Stolarze i 
kowale za toporki i siekiery. 

Ju¿ kilka lat po odzyskaniu nie-
podleg³oœci knyszyñska OSP wiele zna-
czy³a w powiecie i województwie. By³o 
to zas³ug¹ wielu ludzi: burmistrza 
Konstantego Paszkowskiego, który przez 
kilka kadencji pe³ni³ funkcjê prezesa 
zarz¹du stra¿y, naczelnika Ludwika Poto-
ckiego, sekretarza magistratu Józefa Pia-
seckiego, aptekarza Mariana RzeŸnickie-
go, lekarza Miereœniczeñko, W³adys³awa 
Bartkewicza, Aleksandra Makuchina, 
Stanis³awa Soko³owskiego, Antoniego 
Urbanowicza, Stanis³awa Bibiñskiego, 
Józefa Ma³yszko i wielu innych. Akty-

wnymi dzia³aczami byli równie¿ ¯ydzi: 
Izaak Nowiñski, Meier Miñski, Chackiel 
Belferd i Icek Brzeziñski. Organizuj¹cej 
siê w Knyszynie stra¿y pomocy udzieli³y 
Centralny Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych w Warszawie, Polska Dyre-
kcja Ubezpieczeñ Wzajemnych w Bia-
³ymstoku, Powiatowy Zarz¹d Stra¿y w 
Bia³ymtoku i Rada Miejska w Knyszynie. 

Stra¿aków zwolniono od 
szarwarku (œwiadczeñ na cele publiczne), 
a dobrane u rolników konie ubezpiecza-
no. W wypadku po¿aru, kto pierwszy 
dojecha³ z par¹ koni do gara¿u z 
pompami, otrzymywa³ nagrodê w 
wysokoœci 5 z³ (1 kwintal ¿yta kosztowa³ 
wówczas 12 z³). Trzeba pamiêtaæ o tym, 
¿e dawniej po¿ary wybucha³y czêœciej ni¿ 
dziœ; dzia³ki zagrodowe i podwórka by³y 
bardzo w¹skie, budynki, zw³aszcza 
gospodarcze, budowano „na styk” z 
zabudow¹ s¹siadów. Drewniane budynki 
kryte by³y s³omian¹ strzech¹, p³onê³y jak 
pochodnie, a ogieñ rozprzestrzenia³ siê 
bardzo szybko. Bardzo czêsto przyczyn¹ 
po¿arów by³a te¿ pal¹ca siê sadza w 
kominie. Spadaj¹ce na s³omiany dach 
iskry pal¹cej siê sadzy stanowi³y 
najwiêksze niebezpieczeñstwo. Na 
prze³omie XIX i XX w. klêska po¿aru 
dotknê³a rodziny Dworzañczyków, Ma-
s³owskich, Rudziñskich, Sienkiewiczów, 
Krasuckich, Olesiewiczów, Radziewi-
czów, Boratyñskich i Szostkiewiczów. 

W 1929 r. w miejscu spalonego 
ratusza wybudowano murowany, 
piêtrowy budynek magistratu. Kilka 

Z kart historii Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Knyszynie

ANNA MOLSKA
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pomieszczeñ na parterze przystosowano 
do potrzeb stra¿y po¿arnej. Po przeciwnej 
stronie magistratu wybudowano piêtrow¹ 
wspinaczkê do æwiczeñ sprawnoœcio-
wych. Sprzêt, którego ci¹gle przybywa³o, 
mieœci³ siê w dwóch obszernych gara¿ach 
(zdjêcie obok). Knyszyñska OSP posia-
da³a wówczas: jedn¹ rêczn¹ sikawkê na 
czteroko³owym podwoziu, dwie sikawki 
dwuko³owe, sikawkê typu „Triumf” i 
sikawkê motorow¹ „Floriankê”. Do wy-
posa¿enia wlicza³ siê wóz konny do prze-
wo¿enia hydronetek, drabin rozsu-
wanych, drabin hakówek, ciê¿kich i 
lekkich bosaków, lin, wiader, ³opat oraz 
beczek do wody na dwuko³owych 
podwoziach. 35 stra¿aków wyposa¿o-
nych by³o w he³my, toporki i umunduro-
wanie. By³a te¿ dru¿yna samarytañska, 
sk³adaj¹ca siê z kobiet, do których nale¿a-
³o udzielanie pomocy rannym, czy popa-
rzonym oraz dru¿yna starszych osób, 
która mia³a za zadanie zabezpieczyæ 
wynoszony z pal¹cego siê budynku sprzêt 
oraz wypêdzony dobytek. 

Pod szyldem stra¿y organizo-
wano ¿ycie kulturalne miasta, uczestni-
czy³a w uroczystoœciach pañstwowych, 
religijnych, lokalnych i regionalnych. 
Æwiczenia na wspinalni i w pos³ugiwaniu 
siê sprzêtem odbywa³y siê zwykle w go-
dzinach rannych w niedzielê, oklaskiwali 
je starsi, m³odzie¿ i dzieci. Utworzono 
zespó³ sceniczny, ufundowano sztandar    
i zorganizowano orkiestrê dêt¹. 

W 1930 r. obchodzono jubile-
usz 30-lecia knyszyñskiej OSP. Nast¹pi³o 
uroczyste wrêczenie sztandaru i odby³ siê 
koncert w³asnej orkiestry dêtej. Sztandar 
zosta³ ufundowany przez mieszkañców 
Knyszyna; na jednej stronie wyhafto-
wano herb miasta, na drugiej wizerunek 
Œw. Floriana, patrona i opiekuna 
stra¿aków. Organizatorem, wieloletnim 
kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry 
by³ Józef Piasecki, który rzemios³o muzy-
czne pozna³ graj¹c w orkiestrze wojsko-
wej w carskiej armii. Wœród osób graj¹-

cych w orkiestrze byli: Antoni Grygor-
czyk, Henryk Proniewski, Czes³aw 
Ostrowski, Antoni Piasecki. Oko³o po³o-
wy graj¹cych stanowili ¯ydzi. Grano na 
klarnecie, kornecie, werblach, czynelach, 
bêbnie i tubie. Orkiestra dêta knyszyñ-
skiej OSP wyje¿d¿a³a na uroczystoœci do 
s¹siednich gmin i do Bia³egostoku. 
Stra¿acy brali tak¿e udzia³ w zawodach i 
konkursach, pod wzglêdem sprawnoœcio-
wym wyró¿niali w ca³ym województwie. 
W 1930 r. wygrali jeden z konkursów, a w 
nagrodê otrzymali wagon cementu, z 
którego wykonano 4 tysi¹ce pustaków i 
rozpoczêto budowê remizy stra¿ackiej 
przy ul. Legionowej. 

Okres II wojny œwiatowej 
przerwa³ szerok¹ dzia³alnoœæ knyszyñ-
skiej OSP. Zabroniono organizowania 
spotkañ, zebrañ, pokazów i uroczystoœci. 
Kilku stra¿aków nie powróci³o z wojny, 
wielu by³o przeœladowanych za 
konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ. ¯andarmeria 
niemiecka aresztowa³a stra¿aków: Józefa 
Ma³yszko, Leopolda Anusiewicza, Bro-
nis³awa Puchalskiego, po których zagin¹³ 
œlad. W obozie zag³ady w Treblince, 
dok¹d wywieziono knyszyñskich ̄ ydów, 
zginêli cz³onkowie zarz¹du OSP i orkies-
try. Czêœæ sprzêtu przeciwpo¿arowego 
przechowywano w dzwonnicy. Opieko-
wa³ siê nim Stanis³aw Soko³owski. 
Ukryta dokumentacja stra¿y, sztandar i 
instrumenty muzyczne spali³y siê na 
poddaszu dzwonnicy w czasie walk 
frontowych o Knyszyn w lecie 1944 r. 

Po wojnie wznowiono dzia³al-
noœæ stra¿y. Funkcjê prezesa powierzono 
Micha³owi Gajewskiemu, wiceprezesem 
zosta³ Jan Ostrowski, skarbnikiem Józef 
Piasecki, sekretarzem Edward Marko-
wski, naczelnikiem Stanis³aw Bibiñski, a 
zastêpc¹ Tadeusz Daniszewski, który w 
kolejnych latach, do chwili utworzenia 
powiatu w Moñkach, pe³ni³ funkcjê 
naczelnika, a nastêpnie zosta³ zastêpc¹ 
komendanta Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 
w Moñkach. Po zakoñczeniu wojny 
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problemem sta³a siê budowa remizy, 
poniewa¿ w budynku przy ul. Legiono-
wej mieœci³ siê m³yn, a nastêpnie pomie-
szczenia te przekazano na lecznicê wete-
rynaryjn¹. W 1949 r. oddano nowy budy-
nek na remizê mieszcz¹cy siê przy 
Rynku, na placu opuszczonym przez Idê 
Drewkow¹. Pierwszym sprzêtem by³a 
motorowa pompa „Standard” z demobilu 
i wojskowy samochód marki Dodge. W 
1960 r. Powiatowa Komenda Stra¿y 
Po¿arnych w Moñkach wyposa¿y³a 
knyszyñsk¹ jednostkê w komplet 
instrumentów muzycznych, aby zgodnie 
z tradycj¹ zachowaæ ci¹g³oœæ orkiestry 
dêtej w Knyszynie. Dyrygentem zosta³ 
ponownie sekretarz Rady Miejskiej w 
Knyszynie, Józef Piasecki. Przy orkie-
strze dêtej zorganizowano orkiestrê 
rozrywkow¹, a przy remizie dobudowano 
œwietlicê ze scen¹. Wiele prac wykonano 
wówczas w czynie spo³ecznym. 

Po œmierci Józefa Piaseckiego, 
instrumenty muzyczne przekazano dla 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Knyszy-
nie. Organizatorem i kapelmistrzem 
m³odzie¿owej orkiestry dêtej, dzia³aj¹cej 
przy szkole przez okres oko³o 20 lat, by³ 
Bogus³aw Przytomski. 

Wydarzeniem w dziejach kny-
szyñskiej OSP by³o , gdy w 1995 r., na 
wniosek burmistrza Andrzeja Matysze-
wskiego i prezesa zarz¹du S³awomira Ku-
ca, komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Warszawie w³¹czy³ j¹ do krajowego 
systemu ratowania gaœniczego. 

Dziœ knyszyñska OSP dyspo-
nuje nowoczesnym sprzêtem oraz trzema 
samochodami (w tym jednym przezna-
czonym do ratownictwa drogowego).

Tegoroczny jubileusz 110-lecia 
istnienia knyszyñskiej OSP jest doskona-
³ym czasem na refleksjê nad jej bogat¹ 
histori¹. Obecnie w sk³ad zarz¹du Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej w Knyszynie 
wchodz¹: Sebastian Zdanowicz (prezes), 
S³awomir Kuc (naczelnik), Waldemar 
Bochenek (wiceprezes), Stanis³aw Zajko-
wski (wiceprezes), Zdzis³aw Kulikowski 
(zastêpca naczelnika), Andrzej Kudzi-
nowski (sekretarz) oraz Robert Liæwinko 
(skarbnik). Knyszyñsk¹ jednostkê tworz¹ 
stra¿acy, którzy nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, 
nios¹ pomoc innym.  •

 
Opracowano na podstawie 

artyku³u „Sto lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Knyszynie” Edmunda Chodorowskiego
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Dom 
Piaseckich 
o¿yje

Z puli „ma³ych projektów” Stowarzy-
szenia Królewski Goœciniec Podlasia 
Knyszyñski Oœrodek Kultury pozy-
ska³ blisko 25 tys. z³ na zagospodaro-
wanie domu rodziny Piaseckich. 

W maju trwa³y prace nad 
przygotowaniem w jego wnêtrzach 
ekspozycji sta³ej. Zosta³a ona zaaran-
¿owana w doœæ nietypowy sposób — 
po remoncie po prostu wszystko 
ustawiono tak, jak sta³o za ¿ycia Pani 
Cecylii... Fotografie, obrazy, ksi¹¿ki, 
bibeloty, meble bêd¹ mówi³y o kilku 
pokoleniach w³aœcicieli posesji przy 
ul. Koœcielnej 6.

W drugiej czêœci domu 
zostan¹ wykonane na zamówienie 
meble i gabloty. 
— Ta czêœæ bêdzie zagospodarowana 
na oœrodek edukacji i kreacji regio-

nalnej. Bêd¹ siê tam odbywa³y wysta-
wy czasowe plastyków amatorów, 
koronkarek, twórców ludowych, 
spotkania autorskie z pisarzami ludo-
wymi, warsztaty plastyki obrzêdo-
wej i œpiewów pieœni dawnej — 
wymienia Jadwiga Konopko, dyre-
ktor KOK, który bêdzie zarz¹dza³ 
organizowan¹ tam Izb¹ Regionaln¹.

Ponadto w tym miejscu 
swoj¹ siedzibê bêdzie mia³o Kny-
szyñskie Twarzystwo Regionalne.

Oficjalne otwarcie domu 
nast¹pi podczas tegorocznych Dni 
Knyszyna (19 czerwca). Wówczas na 
posesji przy ul. Koœcielnej odbêdzie 
siê festyn dla mieszkañców. 

Budynek zosta³ zg³oszony 
do wojewódzkiego konkursu na naj-
lepiej zachowany zabytek drewniany. 

Przy ul. Koœcielnej 6 zrobiono 
porz¹dki oraz przywrócono 
wnêtrzom charakter, jaki nada³a 
im ostatnia w³aœcicielka domu

Fot. Jadwiga Konopko

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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W maju przy tzw. nowej czêœci 
cmentarza ¿ydowskiego w Knyszy-
nie stanê³a polsko-angielska tablica 
informacyjna opisuj¹ca dzieje spo³e-
cznoœci ¿ydowskiej w naszym mia-
steczku oraz historiê i za³o¿enie 
kirkutu.

Tablica wykonana w takiej 
samej stylistyce, jak te ustawione w 
grudniu ubieg³ego roku na szlaku 
„Œladami historii królewskiego 

Knyszyna” bêdzie jego doskona³ym 
uzupe³nieniem (punkt 11d), a opisze 
jedno z najciekawszych turystycznie 
miejsc w gminie. 

Tablicê opracowano i usta-
wiono staraniem Knyszyñskiego 
Towarzystwa Ragionalnego przy 
wspó³pracy z Fundacj¹ Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydowskiego i Urzê-
dem Miejskim w Knyszynie. Wspar-
cia finansowego na jej wykonanie 

udzie l i l i  pañs two 
Yosef i Hava Dror z 
Izraela.

Obok tablicy oraz 
przy drodze gruntowej 
do Wodzi³³ówki ju¿   
w ubieg³ym miesi¹cu 
Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydo-
wskiego ustawi³a dro-
gowskazy informu-
j¹ce o nekropolii. Ma 
te¿ plan przeprowa-
dzenia na terenie kir-
kutu analizy ustalaj¹-
cej dok³adne usytu-
owanie zbiorowej  
mogi³y knyszyñskich 
¯ydów z 1942 r.

•

Cmentarz ¿ydowski 
— kolejny punkt szlaku 
królewskiego Knyszyna”

„Œladami historii 

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Fot. Krzysztof Bagiñski
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Tomasz Krawczuk chce odpocz¹æ?

Tomasz Krawczuk zapowiada 
odejœcie na krwiodawcz¹ emeryturê. 
Choæ zaznacza, ¿e na razie jeszcze 
nie definitywnie, to myœli o zaprze-
staniu aktywnej dzia³alnoœci w hono-
rowym krwiodawstwie.
— Moj¹ ide¹ by³o utrzymanie punktu 
krwiodawstawa w Knyszynie. Istnia³ 
tu najd³u¿ej w okolicy, ale od kiedy 
punktu nie ma, to koñczy siê idea. 
Teraz wszystkim zarz¹dza Regiona-
lne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Bia³egostoku — mówi 
Tomasz Krawczuk.
Jak podkreœla, z sentymentu interesu-
je siê dawcami z naszej gminy i na 
pewno bêdzie to robi³ do koñca tego 
roku — niektórym z nich niewiele 

brakuje, by otrzymaæ 
kolejne stopnie odznak 
honorowych dawców, co 
chcia³by œledziæ. Ze 
smutkiem jednak dodaje, 
¿e nie ma komu przeka-
zaæ prowadzenia Tereno-
wego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w 
Knyszynie. W³aœnie w 
tym klubie Krawczuk ze 
œp. dr. Jelskim zorganizo-
wa³ w 1997 r. pierwsze w 
województwie wyjazdo-
we akcje pobierania krwi.

Nie tylko brak 
punktu krwiodawstwa w 

oœrodku zdrowia w Knyszynie smuci 
pana Tomasza. Teraz pojawi³y siê 
równie¿ problemy z kolejnym polem 
jego aktywnoœci — wydawaniem 
biuletynu „Dawca Knyszyñski”. 
Pierwsze pismo w naszym mieœcie 
(ukazuje siê od 1993 r.) najprawdo-
podobniej przestanie siê ukazywaæ. 
Zarz¹d Okrêgowy PCK, g³ównie z 
przyczyn finansowych, odmówi³ wy-
dania jego dwóch ostatnich nume-
rów. Wysz³y one tylko dziêki pomocy 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury i 
Gminnego Centrum Informacji.  
Autor zapowiada, ¿e chcia³by opubli-
kowaæ tylko jeszcze jeden, podsumo-
wuj¹cy numer.                                 •

                                             ESD
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ADM SERVICE
ÄUs³ugi rachunkowo-ksiêgowe 
(pe³na ksiêgowoœæ, PKPiR, rycza³t, 
rolnicy indywidualni, itp.)

ÄDoradztwo podatkowe

ÄUs³ugi finansowe

Kontakt telefoniczny: 604 507 470, 695 711 064
e-mail:
ul. Starodworna 29
19-120 Knyszyn

 antoni.dubicki@neostrada.pl

REKLAMA

Spotkanie z piosenk¹ „Mama, tata i 
ja” odby³o siê w Knyszyñskim Oœro-
dku Kultury. W Powiatowym Festi-
walu Przedszkolaków uczestniczy³y 
dzieci z Jasionówki, Jaœwi³, Goni¹-
dza, Moniek oraz Knyszyna.

Jury wyró¿ni³o m.in. Nata-
liê Sokólsk¹ i Agatê WoŸniewsk¹ z 
Knyszyna. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali od organizatorów upomin-
ki oraz dyplomy.

Festiwal odby³ siê pod pa-
tronatem Starostwa Monieckiego.

KOK

Festiwal przedszkolaków 
w Knyszynie

Rozdanie dyplomów

F
o
t. K

O
K



X Jubileuszowe
Miêdzynarodowe 

Spotkania 
Wiosennego 

Kolêdowania z 
Konopielk¹ 

Knyszyn 7-8 maj 2011 



Fot. 
       Ewelina Sadowska-Dubicka

Mieczys³aw Piasecki
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Czas Œwi¹t Wielkanocnych ³¹czy³ siê 
niegdyœ z pradawnym zwyczajem 
wiosennego kolêdowania, czyli 
sk³adania ¿yczeñ. Na Podlasiu 
wystêpowa³y jeszcze do niedawna 
dwie jego formy, a mianowicie 
kolêdowanie dzieci sk³adaj¹cych 
¿yczenia gospodarzom, czyli tak 
zwane w³óczebne oraz kolêdowanie 
starszej m³odzie¿y — kawalerów 
œpiewaj¹cych pieœni zwane konopiel-
kami, sk¹d pochodzi nazwa chodze-
nia z konopielk¹. 

Wierzono, ¿e ¿yczenia 
sk³adane przez kolêdników, czêsto w 
formie pieœni, maj¹ niezwyk³¹ moc i 
dziêki nim wszyscy domownicy bêd¹ 
zdrowi, a tak¿e zostan¹ zebrane 
obfite zbiory. Specyfik¹ tych pieœni 
by³o ich wystêpowanie w okresie 
wiosennym, a wiêc w czasie, kiedy 
rozpoczyna³ siê s³owiañski nowy rok, 
tak¿e w sensie gospodarskim. Takim 
powszechnie rozpoznawanym zna-
kiem rozpoczêcia nowego roku by³ 
pierwszy wiosenny grom, który 
wi¹za³ siê w s³owiañskiej mitologii z 
bogiem Perunem. Symbolami tego 
boga by³y ptaki i ich pióra, wino, 
piwo oraz z³oty kolor, które pojawiaj¹ 
siê w treœci konopielkowych pieœni. 

Mo¿na zatem wysun¹æ wniosek, i¿ 
w³óczebnicy byli wys³annikami boga 
Peruna, zwiastuj¹cymi nadejœcie 
wiosny. O siêgaj¹cej w odleg³¹ prze-
sz³oœæ genezie konopielek œwiadczy 
ich archaiczna struktura wersyfika-
cyjna oraz budowa melodyczna. 

Wiosenne kolêdowanie 
posiada³o doœæ zró¿nicowane 
nazewnictwo na Bia³ostocczyŸnie. 
Najczêœciej spotykane okreœlenia to 
w³óczebne lub w³ócebne. W pó³-
nocnej czêœci regionu bia³ostockiego 
kolêdowanie wielkanocne zwano 
wo³okaniem. Wzd³u¿ granicy 
pañstwa, od D¹browy Bia³ostockiej 
przez KuŸnicê po Krynki, okreœlano 
je mianem ho³okania. Rozró¿niano 
przy tym na tym obszarze ho³okalni-
ków i wo³oczebników; ci pierwsi roz-
poczynali kolêdowanie wieczorem w 
Wielkanoc, a koñczyli nastêpnego 
dnia rano, natomiast wo³oczebnicy 
chodzili w Wielkanocny Poniedzia-
³ek. W rozró¿nieniu tych grup istotn¹ 
rolê pe³ni³o te¿ kryterium wiekowe, 
do grupy wo³oczebników nale¿a³y 
dzieci w wieku do dziesiêciu lat, 
natomiast do ho³okalników starsza 
m³odzie¿, a nawet ¿onaci mê¿czyŸni. 
W okolicach Knyszyna i Moniek 

Konopielka na 
Podlasiu
dr ARTUR GAWE£
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osoby chodz¹ce po w³óczebnym 
nazywano wo³okace. Chodziæ po 
w³óczebnym to tyle, co sk³adaæ 
¿yczenia gospodarzom i pozosta³ym 
domownikom, za które otrzymywa³o 
siê ¿ywnoœæ, najczêœciej jajka. Wœród 
kolêdników by³y grupy z³o¿one 
wy³¹cznie z dziewcz¹t lub ch³opców, 
jak i grupy mieszane. Warto tu 
podkreœliæ, ¿e na Podlasiu pod 
pojêciem w³oczebne rozumie siê te¿ 
odwiedziny dzieci przez swoich 
chrzestnych rodziców. Po³¹czone 
by³y one zawsze z przekazaniem 
jakiegoœ prezentu, przy czym do lat 
szeœædziesi¹tych by³y to jajka, 
rzadziej s³odycze, od lat siedemdzie-
si¹tych pieni¹dze lub prezenty o 
wiêkszej wartoœci materialnej. Rów-
nie¿ wspó³czeœnie w okresie wielka-
nocnym wystêpuje zwyczaj obdaro-
wywania swoich chrzeœniaków 
prezentami przez chrzestnych.

Kolêdowanie rozpoczynano 
od  py tan ia  k ie rowanego  do  
gospodarzy z proœb¹ o pozwolenie 
œpiewania: Pozwólcie nam gospoda-
rzu poweseliæ was i wasz¹ rodzinê i 
nam weso³ym byæ  lub te¿ pieœni¹: 
Chrystus zmartwychwstaje, nam na 
przyk³ad daje jak my mamy 
zmartwychwstaæ z Panem Bogiem 
królowaæ, Alleluja. Po uzyskaniu 
zezwolenia œpiewano pieœni o 
tematyce religijnej, nawi¹zuj¹ce 
swoj¹ treœci¹ do Wielkanocy. 
Kolêdnicy po odœpiewaniu pieœni 
religijnych, wœród których naj-
czêœciej œpiewano: Weso³y nam dziœ 
dzieñ nasta³ rozpoczynali œpiew 
pieœni w³óczebnych nieposiadaj¹cych 
charakteru religijnego. Rodzaj tych 
pieœni uzale¿niano od ich adresatów, 

którymi mogli byæ gospodarze, panny 
na wydaniu b¹dŸ kawalerowie. W 
pieœniach œpiewanych gospodarzowi 
wystêpowa³y motywy uprawy ziemi i 
zbioru plonów, natomiast  w 
œpiewanych pannom pojawia³a siê te-
matyka zam¹¿pójœcia. Warto tu do-
daæ, i¿ czêsto wystêpuj¹cy w pie-
œniach konopielkowych motyw „Du-
naju” jest symboliczn¹ nazw¹ stoj¹-
cych lub p³yn¹cych wód, stanowi¹-
cych granicê ziemi oswojonej. 

Po zakoñczeniu œpiewu 
kolêdnicy sk³adali gospodarzom 
¿yczenia zdrowia, zebrania obfitych 
plonów, powodzenia w hodowli 
zwierz¹t. Przyk³adowo najprostsza 
formu³a tych ¿yczeñ mog³a brzmieæ: 
Winszu je  was  pañs two dnia  
dzisiejszego, ¿e Pan Jezus powsta³ z 
grobu  kamiennego ,  z  grobu  
kamiennego dla zbawienia naszego 
lub: Winszuje was dnia dzisiejszego, 
¿e Pan Jezus powsta³ z grobu 
kamiennego, ¿e Pan Jezus powsta³, 
nam nowinê pos³a³, my tê nowinê 
g³osimy, a pañstwa wo³ocewnego 
prosimy, czy te¿: Winsujê was 
Zmartwychwstaniem Pañskim,  
szczêœciem, zdrowiem, dobrym 
powodzeniem, ¿eby za rok doczekali. 
¯yczenia mog³y mieæ te¿ formê 
bardziej rozbudowan¹: Winsujê 
pañstwa dnia dzisiejszego, ¿e Pan 
Jezus powsta³ z grobu kamiennego, ¿e 
Pan Jezus powsta³ nam nowine 
przes³a³, a my ma³e dziatki zbierali 
kwiatki, po drodze sypali i Jezusa 
witali. Witaj, królu Szymonie, na 
naszym tronie, piek³o pokona³, a nas 
grzesnych ratowa³. ¯ebyœcie w 
zdrowiu wszyscy za rok docekali. 
¯yczenia, w których pojawia³ siê 
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motyw powodzenia w gospodarowa-
niu, mog³y brzmieæ: Panie gospoda-
rzu i gospodyni, ¿yczymy wam, ¿eby 
wam siê dobrze dzia³o, ¿eby wszystko 
w polu rodzi³o, a w skrzyniach pe³no 
zbo¿a by³o (Lipina, gm. Sokó³ka). 
Wœród œmiechu i ¿artów powtarzano 
te¿ s³owa: Ha³ok, ha³ok, dajcie nam 
kopu jajok. Jak ju¿ wspomniano, za 
z³o¿one ¿yczenia kolêdnicy otrzymy-
wali jajka, ich liczba zale¿a³a od za-
mo¿noœci gospodarzy. Bywa³o, ¿e 
zamo¿niejsi za kolêdê czêstowali 
kawa³kiem wielkanocnego ciasta, 
sera, kie³basy czy nawet darowali 
butelkê wódki. Od okresu miêdzy-

wojennego za kolêdê dawano rów-
nie¿ pieni¹dze, lecz nale¿a³o to do 
bardzo rzadkich wypadków. 

Kolêdowanie wiosenne by³o 
doœæ ¿ywym zwyczajem jeszcze w 
latach piêædziesi¹tych, w nastêpnych 
dziesiêcioleciach stopniowo zanika-
³o. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wspó³cze-
œnie zanik³o ju¿ zupe³nie, choæ wci¹¿ 
¿ywa jest o nim pamiêæ. Tradycjê 
kolêdowania wiosennego, podobnie 
jak zimowego, podtrzymuj¹ zespo³y 
ludowe, które odtwarzaj¹ jego prze-
bieg w czasie takich spotkañ jak Wio-
senne spotkania z konopielk¹ w 
Knyszynie.                                       •

Wo³oczebne w 
CzechowiŸnie i Gr¹dach
W Niedzielê Wielkanocn¹ trzy kom-
panie mêskie, w sk³ad których weszli 
uczestnicy warsztatów wo³ocze-
bnych w Knyszynie kolêdowali w 
CzechowiŸnie, Gr¹dach i Kruszynie. 

W Poniedzia³ek Wielka-
nocny we wsiach zorganizowano 
spotkania, na których mieszkañcy 
bawili siê przy smako³ykach zebra-
nych przez kolêdników.

Organizatorzy tra-
dycyjnego wo³ocze-
bnego sk³adaj¹ podziê-
kowania so³tysom i 
mieszkañcom wsi za 
ciep³e przyjêcie i udan¹ 
zabawê.

Zabawa w Poniedzia³ek 
Wielkanocny w Gr¹dach

RED
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PROGRAM DNI KNYSZYNA 2011

Pi¹tek 17 czerwca
9.00 Pochód uczniów przed Urz¹d Miejski w Knyszynie (uroczyste 
otwarcie Dni Knyszyna, inscenizacja „Nadanie praw miejskich”, 
pokaz mody, itp.)
miejsce: plac przed Urzêdem Miejskim w Knyszynie

10.00 Pochód uczniów na stadion Podlasiak Knyszyn (zawody 
sportowe: siatkówka, biegi prze³ajowe, sztafeta, inne).
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

16.00–19.00 Turniej seniorów w pi³kê no¿n¹ „O Puchar 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Knyszynie”.
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

Sobota 18 czerwca
17.00–18.00 Mecze fina³owe seniorów w pi³kê no¿n¹ „O Puchar 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Knyszynie”.
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

18.00–19.00 Konkurencje rekreacyjno-sportowe
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

19.00–2.00 Zabawa z zespo³em NEXX DANCE
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

22.00 Koncert zespo³u FOKUS.
miejsce: stadion Podlasiak Knyszyn

Ogródek piwny od 16.00 do godz. 2.00

Niedziela 19 czerwca
7.00–10.00 Zawody w wêdkarstwie sp³awikowym „O Puchar 
Burmistrza Knyszyna”.
Miejsce: staw hodowlany Pana Andrzeja Groma w CzechowiŸnie

11.00 Msza œwiêta w koœciele pw. œw. Jana w Knyszynie.
11.45 Uroczyste otwarcie domu przy ul. Koœcielnej 6 w Knyszynie
miejsce: ul. Koœcielna 6

12.00–18.00 Piknik rodzinny: rodzinne grillowanie, zabawy z 
Bañkolandi¹ (zabawy animacyjne, konkursy, k¹cik plastyczny, k¹cik 
przedszkolaka, malowanie twarzy, zabawy z bañkami mydlanymi), 
zje¿d¿alnie, kucyk.
miejsce: ul. Koœcielna 6

Nie mo¿e tam Ciebie zabrakn¹æ!

Szczegó³y oraz regulaminy zawodów na stronie internetowej 
Urzêdu Miejskiego w Knyszynie www.knyszyn.pl
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W dniach 7 i 8 maja 2011 roku odby³y 
siê 10 Jubileuszowe Miêdzynaro-
dowe Spotkania Wiosennego Kolê-
dowania z Konopielk¹. Jubileusz 
zas³ugiwa³ na g³êbsz¹ refleksjê, w 
programie znalaz³o siê wiêc 
sympozjum, którego tematem by³a: 
Tradycyjna kultura ludowa w 
dzia³alnoœci kulturalnej wsi na 
przyk³adzie spotkañ kolêdowania 
wiosennego. O ile referenci stanêli na 
wysokoœci zadania i interesuj¹co 
nakreœlili zarówno tradycjê jak i 
podejmowane kroki (referenci: 
Zygmunt Ciesielski, Artur Gawe³, 
Teresa Adamowicz i Maciek ¯urek), 
o tyle zawiod³a publicznoœæ, na któr¹ 
najbardziej liczono, a nawet do której 
adresowano sympozjum — studenci i 
pracownicy kul turoznawstwa 
Uniwersytetu  w Bia³ymstoku.

W drugim dniu Spotkañ 
odby³ siê koncert galowy, na którym 
zaprezentowa³o siê 14 zespo³ów w 
tym zespó³ m³odzie¿owy z Mickun 
(Litwa), z Taniewicz i ¯ytomli 
(Bia³oruœ) oraz 11 z województwa 
podlaskiego. Ponadto wyst¹pi³a 
³¹czona grupa kompanii mêskich 
(Guzy, Knyszyn, Kruszyn) w wido-
wisku ulicznym o œwiêtym Jerzym. 
Ten spektakl szumnie nazywany w 
programie „uliczny performance o 
legendzie œwiêtego Jerzego i smoka” 
by³ prost¹ ilustracj¹ do pieœni „U je-
ziora u bia³ego” kwalifikowanej jako 
pieœñ religijna, dziadowska, towarzy-
sz¹ca „wykupom”, luŸniej wi¹zana z 
repertuarem „w³óczebnym”. 

Uatrakcyjnianie Spotkañ z 
konopielk¹, polegaj¹ce na przekazie 
s³owno-muzycznym osadzonym w 

10 lat miêdzynarodowej imprezy
w Knyszynie

ZYGMUNT CIESIELSKI
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tradycji ludowej obrzêdowoœci, wy-
da³o mi siê wybiegiem na si³ê w stro-
nê obrzêdowych widowisk, jak za-
pustne „dziady”, wiosenna „marzan-
na”, palenie i wieszanie Judasza itp.

Smok zaprezentowany na 
knyszyñskich ulicach form¹ nawi¹-
zywa³ do znanych z krakowskich 
jarmarków zabawek, form¹ widowi-
ska do smoków towarzysz¹cych 
obchodom nowego roku (wiosn¹) we 
wschodniej Azji (Chiny, Wietnam).

Goœcinnie wystêpuj¹ce 
zespo³y z Litwy i Bia³orusi uciek³y w 
stronê teatralizacji obyczaju, myœlê, 
¿e nawet zbyt daleko  jak w wypadku 
zespo³u z ¯ytomli (znaliœmy go 
wczeœniej z realizacji znakomitych). 

Nasze podlaskie zespo³y za-
równo folklorystyczne jak „Wrzosy” 
i „Pogodna Jesieñ” z Moniek, tak¿e 
wiejskie œpiewacze (Klepaczanki, 
D³ugo³êczanki, Góranki, Hetmanki  
Tykocin, K¹dzielnice z Jaœwi³, 
Uhowianki, Têcza z Trzciannego, 
P³onkowianie, £upnianki) œpiewa³y 
znakomicie z energi¹ i odwag¹. W 
wiêkszoœci by³y to zespo³y czysto ko-
biece, czasem z harmonist¹ (mê¿czy-
zn¹) lub dokooptowanymi pojedyn-
czymi mê¿czyznami. Chwalebn¹ 
próbê wskrzeszenia „kompanii” mê-
skich, dawniej obowi¹zuj¹cych, od 
2007 roku podjê³o wraz z oœrodkiem 
knyszyñskim Stowarzyszenie  
„Tratwa” z Olsztyna (realizuj¹ce te¿ 
wspomniany ju¿ performance o œw. 
Jerzym). Idea rozœpiewania przez 
kompanie w³óczebników wsi i okolic 
Podlasia — aby noc¹ z Niedzieli na 
Poniedzia³ek Wielkanocny roz-
brzmiewa³y œpiewem — jest nie-
w¹tpliwie ambitna i godna poparcia. 

Tymczasem studenci, a wiêc poten-
cjalni pracownicy kultury tak¿e w 
naszym terenie zainteresowani arcy-
ciekawym zjawiskiem w s³owiañ-
skim i ba³tyjskim folklorze nie s¹.

Jubileusz X-lecia imprezy 
by³ prawdziwym œwiêtem folkloru w 
Knyszynie. Wydano z tej okazji 
specjalny numer „Nowego Goñca 
Knyszyñskiego”  zawiera j¹cy  
wspomnienia, refleksje i rozprawy 
np. dr. Paw³a Zaj¹ca „Pieœni w³ócze-
bne i ich znaczenie dla przysz³ych 
losów œwiata” oraz dr Gustawa Juzali  
„Symbolika instrumentów muzy-
cznych w³óczebników”.

Na koniec przypomnê, ¿e 
przegl¹dy i spotkania z konopielk¹ 
zaczê³y siê lokaln¹ imprez¹ w 1994 
roku. Od 2002 roku odbywa siê w 
wersji miêdzynarodowej. Pierwsze w 
wersji miêdzynarodowej odnotowa-
³em w artykule „Kolêdowanie 
wiosenne z konopielk¹” w Twór-
czoœci Ludowej Nr 3(52) 2002, z. 50. 
Ta impreza ma szanse trwania i ro-
zwoju dziêki licznym osobom i 
instytucjom, którym twórczo nadaje 
kierunek o niespo¿ytej energii Jadwi-
ga Konopko — dyrektorka KOK.

  
P.S. ¯egnaj¹c siê z zespo³ami po za-
koñczeniu Spotkañ zapyta³em pani¹ 
Sienkiewicz z D³ugo³êki, dlaczego 
nie wyst¹pi³ m³odzie¿owy zespó³ z jej 
wsi, piêknie prezentuj¹cy konopielki 
2 czy 3 lata temu. Pani Sienkiewicz 
odpowiedzia³a: M³odzi teraz ucz¹ siê 
i studiuj¹ w mieœcie, u nas na wsi 
m³odych nie ma. 
Jak to bêdzie z rozœpiewaniem nocy 
wielkanocnej na Podlasiu? Czas 
poka¿e.                                             •
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W cyklu artyku³ów pt „Poczet sta-
rostów knyszyñskich” wielokrotnie 
przewija³o siê nazwisko Ró¿y Ra-
czyñskiej. Nic dziwnego, poniewa¿ 
poprzez mê¿a — W³adys³awa Kra-
siñskiego, dzieci — Adama i El¿bietê 
Krasiñskich oraz wnuki Jana i Zofiê 
Tyszkiewiczów, przez ponad szeœæ-
dziesi¹t lat by³a ona zwi¹zana z 
Knyszynem. Ró¿a Raczyñska by³a 
wybitn¹ i niebanaln¹ osobowoœci¹. 
Dlatego w niniejszym artykule chcê 
przybli¿yæ tê postaæ czytelnikom 
Nowego Goñca Knyszyñskiego. 

Ró¿a Raczyñska z domu 
Potocka urodzi³a siê 7 01 1849r w 
Krzeszowicach ko³o Krakowa. By³a 
córk¹ Adama Potockiego i Katarzyny 

z Branickich. Po matce by³a 
p r a w n u c z k ¹  t a rg o w i c z a n i n a  
Ksawerego Branickiego. Adam 
P o t o c k i  b y ³  w ³ a œ c i c i e l e m  
wielomilionowej fortuny, na któr¹ 
sk³ada³y siê dobra Krzeszowice, 
Mêdrzechów,  Zator,  Stasów,  
Bu¿anka oraz kapita³y zainwe-
stowane w wiele przedsiêbiorstw 
przemys³owych. Jego w³asnoœci¹ by³ 
Pa³ac pod Baranami, w którym przez 
wiele lat siedzibê mia³ kabaret 
„Piwnica pod Baranami”. Ró¿a nie 
chodzi³a do szkól, ale otrzyma³a 
staranne i gruntowne wykszta³cenie 
w domu rodzinnym. Siostr¹ matki 
Ró¿y by³a ¿ona Zygmunta Krasiñ-
skiego — El¿bieta (Eliza) Krasiñska. 
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Ró¿a Raczyñska

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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Ró¿a z Potockich 
Krasiñska z ma³ymi 

dzieæmi: El¿biet¹, Zofi¹ i 
Adamem (ok. 1875 r.
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Z racji pokrewieñstwa obie rodziny 
wielokrotnie spotyka³y siê ze sob¹. 
M³odzieñcz¹ mi³oœci¹ Ró¿y by³ jej 
cioteczny brat W³adys³aw Krasiñski-
syn Zygmunta i El¿biety. w efekcie 
tej mi³oœci obieca³a W³adys³awowi, 
i¿ wyjdzie za niego za m¹¿. Z czasem 
jednak przestraszy³a siê dziedzicznej 
w rodzinie Krasiñskich gruŸlicy i 
chcia³a z tej obietnicy wycofaæ siê. 
Jednak jej rodzice uznali, i¿ nie 
mo¿na wycofaæ siê z raz danego 
s³owa i 20 czerwca 1868 r. Ró¿a i 
W³adys³aw stanêli w Krzeszowicach 
na œlubnym kobiercu. Po œlubie 
m³odzi ma³¿onkowie zamieszkali w 
pa³acu Krasiñskich w Warszawie, 
razem z Eliz¹, która po œmierci 
Zygmunta Krasiñskiego wysz³a za 
m¹¿ za Ludwika Krasiñskiego. 
Wkrótce po œlubie u W³adys³awa 
wyst¹pi³y kliniczne objawy gruŸlicy, 
które spowodowa³y, i¿ praktycznie 
by³ on inwalid¹, wymagaj¹cym nie-
ustannej opieki. Równie¿ wspó³mie-
szkanie z teœciow¹ Eliz¹ by³o trudne 
ze wzglêdu na ró¿nicê charakterów. 
Tak wiêc okres ma³¿eñstwa Ró¿y z 
W³adys³awem by³ ciê¿k¹ prób¹ jej 
charakteru. W ma³¿eñstwie Ró¿y i 
W³adys³awa urodzi³o siê troje dzieci: 
Adam (1870-1909), El¿bieta (1872-
1906) i Zofia (1873-1891). W³ady-
s³aw Krasiñski zmar³ w 1873 r. i Ró¿a 
w wieku 24 lat zosta³a wdow¹ z trójk¹ 
ma³oletnich dzieci, których opieku-
nem prawnym zosta³ Ludwik Kra-
siñski. W 1876 r. zmar³a ¿ona Ludwi-
ka Eliza. On i Ró¿a byli w podobnej 
sytuacji. W tych okolicznoœciach 
Ludwik uzna³, i¿ dobrym rozwi¹za-
niem sytuacji bêdzie ma³¿eñstwo z 
Ró¿¹. Ró¿a, która prawdopodobnie 

ju¿ pozna³a Edwarda Raczyñskiego, 
nie zgodzi³a siê jednak na ten 
zwi¹zek. Ludwik w celu wymuszenia 
zgody na ma³¿eñstwo, ograniczy³ 
wyp³acanie nale¿nych jej po mê¿u 
pieniêdzy. Ró¿a ograniczy³a wydatki, 
a nastêpnie przenios³a siê wraz z 
dzieæmi do rodzicielskich Krzeszo-
wic. Dzieci jej ci¹gle by³y zagro¿one 
gruŸlic¹. Aby je ratowaæ, zdecydowa-
³a siê za namow¹ Tytusa Cha³ubiñ-
skiego na zamieszkanie w Zakopa-
nem, którego klimat wed³ug ówcze-
snej wiedzy medycznej by³ leczniczy 
dla osób chorych na gruŸlicê. W tym 
celu kupi³a ma³y domek, tzw. 
Adasiówkê (od imienia syna), który 
rozbudowa³a i na kilka lat zamieszka-
³a w nim wraz z dzieæmi. Wkrótce 
Adasiówka sta³a siê popularnym 
celem odwiedzin ró¿nych znakomi-
tych goœci (Saba³a, Henryk Sienkie-
wicz, Ignacy Jan Paderewski) i oœrod-
kiem ¿ycia towarzyskiego, a Ró¿a 
zosta³a wci¹gniêta przez Tytusa 
Cha³ubiñskiego w pracê spo³eczn¹. 
Wraz z pochodz¹c¹ z Grodna malark¹ 
pann¹ Buttow Andrzejkiewicz sta³y 
siê pionierkami stylu zakopiañskiego 
w meblarstwie i uzbiera³y fundusze 
na potrzeby zakopiañskiej szko³y 
snycerskiej. Ró¿a wspiera³a równie¿ 
za³o¿on¹ w 1883 r. przez Helenê 
Modrzejewsk¹ szko³ê koronkarsk¹. 
Ok. 1876 r. Ró¿a pozna³a i pokocha³a 
Edwarda Raczyñskiego (1848-1932), 
który po burzliwych przejœciach 
m³odoœci spêdzonej za zagranic¹ 
wróci³ do kraju ratowaæ zagro¿on¹ 
bankructwem rodow¹ fortunê. Ed-
ward równie¿ sprzyja³ Ró¿y, ale nie 
wykaza³ charakteru, kiedy szwagier-
ka Ró¿y — Maria Beatrix Krasiñska 

29
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postanowi³a j¹ ubiec, oœwiadczaj¹c 
siê Edwardowi, ten oœwiadczyny 
przyj¹³. W 1887 r. Maria i Edward 
zawarli zwi¹zek ma³¿eñski, a Ró¿a 
jako wdowa po bracie i „g³owa rodzi-
ny” musia³a wyprawiæ im wesele. W 
ma³¿eñstwie w 1878 r. urodzi³ siê syn 
Karol Roger Raczyñski — ostatni 
u¿ytkownik dóbr knyszyñskich. 
Ma³¿eñstwo Mari Beatrix i Edwarda 
okaza³o siê nieudane, a ona sama 
zaczê³a zdradzaæ objawy choroby 
psychicznej. W kilka lat po urodzeniu 
syna, opuœci³a mê¿a i wraz z synem i 
kochankiem wyjecha³a do W³och. 
Czas spêdza³a na podró¿ach, pogr¹-
¿ona w romansach i narkomanii. W 
1884 r. utonê³a w jeziorze Como. Po 
dziesiêciu latach od poznania siê 
spe³ni³o siê marzenie Ró¿y, która 

mog³a wreszcie poœlubiæ Edwarda. 
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarty w 1886 r. 
okaza³ siê bardzo szczêœliwy. W 
ma³¿eñstwie urodzi³o siê dwóch 
synów: Roger Adam (1889-1945)      
i Edward (1891-1993). Odt¹d wycho-
wywali wspólnie dzieci, jak mawia³a 
Ró¿a: moje (Adam, El¿bieta i Zofia), 
twoje (Roger Karol) i nasze (Roger 
Adam i Edward). W zasadzie to Ró¿a, 
która mia³a zaciêcie rasowego peda-
goga, decydowa³a jak to robiæ, do 
jakich szkó³ je pos³aæ, jakich nauczy-
cieli wybraæ. Nie by³o to wychowanie 
cieplarniane, ale pe³ne ruchu i ucz¹ce 
odpowiedzialnoœci. 

Edward Raczyñski by³ inte-
ligentnym, m¹drym i przystojnym 
cz³owiekiem, ale nietêgim gospoda-
rzem. Jego pasj¹ by³o kolekcjonowa-

Ró¿a Raczyñska z sierotami z Waki: W³adys³awem, Micha³em Zygmuntem, Janem 
Micha³em i Zofi¹

F
o
t. L

.N
a
rko

w
icz „T

yszkie
w

iczo
w

ie
 z W

a
ki”



31

HISTORIA

nie dzie³ sztuki, g³ównie malarstwa, 
co wymaga³o niema³ych pieniêdzy. 
W momencie o¿enku z Ró¿¹ jego 
maj¹tek by³ na skraju bankructwa. W 
ma³¿eñstwie okaza³o siê, i¿ to nie 
Edward, ale Ró¿a jest prawdziwym 
gospodarzem. Dziêki jej zmys³om 
ekonomicznym i organizacyjnym w 
ci¹gu kilku lat doprowadzi³a do 
uzdrowienia ekonomicznego maj¹-
tku i prowadzi³a go kwitn¹co dalej. 
Niew¹tpliwie dobr¹ szko³¹ by³a 
wczeœniejsza wspó³praca z Ludwi-
kiem Krasiñskim, który by³ doskona-
³ym gospodarzem. Ró¿a by³a praco-
wita, oszczêdna i obeznana ze 
sprawami finansowymi. Obje¿d¿a³a 
maj¹tki, wyk³óca³a siê z nieuczciwy-
mi dzier¿awcami, plenipotentami i 
lichwiarzami, pisa³a pisma, spra-
wdza³a rachunki, prowadzi³a sprawy 
bankowe, za³atwia³a sprawy w urzê-
dach, dobiera³a administratorów. S³o-
wem by³a gospodarzem pe³n¹ gêb¹. 

Edward Raczyñski, dziêki 
œrodkom finansowym, jakich 
dostarcza³ postawiony na nogi 
maj¹tek, móg³ spokojnie oddawaæ siê 
swoim pasjom kolekcjonerskim oraz 
mecenatem nad artystami. Ró¿a 
rozumia³a pasje mê¿a i wspiera³a je. 
Rodzina Raczyñskich mia³a trzy 
miejsca zamieszkania: rodow¹ 
siedzibê Raczyñskich — Rogalin, 
pa³ac Krasiñskich w Warszawie oraz 
Kraków. W momencie o¿enku pa³ac 
w Rogalinie by³ w ruinie. Ró¿a w 
doœæ krótkim czasie odremontowa³a 
ca³kowicie pa³ac. Z czasem zosta³ 
wybudowany nowy pawilon,  
przystosowany do ekspozycji dzie³ 
sztuki, który mieœci³ kolekcjonowane 
przez Edwarda dzie³a jako ogólno-

dostêpna galeria. Jak widaæ z powy¿-
szego dobrze by³o byæ mê¿em Ró¿y.

Tragicznym cieniem na 
ustabilizowane materialnie i szczêœli-
we u boku kochanego mê¿a ¿ycie 
po³o¿y³y siê choroby a nastêpnie 
œmieræ w m³odym wieku dzieci uro-
dzonych w zwi¹zku z W³adys³awem 
Krasiñskim. Nie pomóg³ wieloletni 
pobyt w Zakopanem, ani wielokrotne 
wyjazdy do zagranicznych kurortów. 
Nieuleczalna w tamtych czasach 
gruŸlica zabra³a na tamten œwiat 
w1891r najm³odsz¹ Zofiê, w 1906r 
El¿bietê i w 1909 r. Adama. Po 
El¿biecie zosta³a czwórka ma³ole-
tnich sierot, których wychowaniem 
zajê³a siê prawie szeœædziesiêciole-
tnia Ró¿a.

Ró¿a Raczyñska mia³a 
bardzo szerokie znajomoœci w 
ówczesnym œwiecie politycznym, 
kulturalnym i naukowym. Pasjono-
wa³a siê wydarzeniami politycznymi, 
znana by³a z niezale¿nych i 
ch³odnych s¹dów. Wywiera³a wp³yw 
na postawê krêgów ziemiañskich, 
zw³aszcza konserwatystów galicyj-
skich na prze³omie XIX i XX w. Na 
pocz¹tku pierwszej wojny œwiatowej 
pozna³a Romana Dmowskiego i 
zaczê³a podzielaæ jego endeckie 
pogl¹dy. Z czasem pozna³a równie¿ 
Józefa Pi³sudskiego i zmieni³a swoj¹ 
orientacjê na pro pi³sudczykowsk¹. 

Ró¿a ¿ywi³a wielki kult do 
poezji romantycznej, a zw³aszcza do 
poezji swojego teœcia Zygmunta 
Krasiñskiego. Pozna³a muzê i 
kochankê Zygmunta — Delfinê Poto-
ck¹, która zapisa³a jej w testamencie 
olbrzymi¹ kolekcjê listów od Zy-
gmunta. Ró¿a przy pomocy Adama 
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¯ó³towskiego zajê³a siê edycj¹ tych 
listów. W latach 1930-1939 ukaza³y 
siê trzy tomy listów. Wydanie listów 
zosta³o ocenzurowane przez ni¹, 
poniewa¿ zniszczy³a listy z nie-
wygodnymi dla Zygmunta faktami. 
Pozosta³e niewydane listy, razem z 
ca³ym archiwum rogaliñskim poch³o-
n¹³ ogieñ w powstaniu warszawskim. 
W ostatnich latach ¿ycia wspólnie z 
synem filozofa Augusta Cieszko-
wskiego porz¹dkowa³a jego archi-
wum zgromadzone w Wierzenicy 
ko³o Poznania oraz t³umaczy³a na 
jêzyk francuski g³ówne dzie³o Cie-
szkowskiego „Ojcze nasz”

Ró¿a Raczyñska uchodzi³a 
za najwybitniejsz¹ obok genera³owej 
Zamoyskiej matronê w odrodzonej 
Polsce, o wybitnej inteligencji, wiel-
kiej pracowitoœci i energii, nieustêpli-
w¹ i nie znaj¹c¹ s³aboœci. Kazimiera 
I³³akowiczówna nazywa³a j¹ „Królo-
w¹ Wiktori¹”, Karolina Lanckroñska 
„dêbem wœród krzewów”, Stanis³aw 
Mackiewicz „œwiat³em wielkiego 
rozumu”. Mackiewicz ubolewa³... i¿ 
urodzi³a siê 50 lat za wczeœnie, bo w 
dobie równouprawnienia kobiet 
mog³aby zajœæ daleko, gdy¿ dotych-
czasowe polskie warunki nie da³y 
w³aœciwego ujœcia prawdziwemu 
talentowi politycznemu. 

W sêdziwym wieku Ró¿a 
napisa³a dla wnuków pamiêtnik z lat 
dzieciñstwa, którego liczne fragmen-
ty zosta³y zamieszczone w wydanej 
w 1969 r. w Londynie przez syna 
Edwarda Raczyñskiego ksi¹¿ce 
„Pani Ró¿a”.

Do ostatnich dni ¿ycia Ró¿a 
cieszy³a siê dobrym zdrowiem. Od-
chodzi³a z tego œwiata przytomnie, 

¿egnaj¹c siê na kilka dni przed 
œmierci¹ z wnukami i prawnukami. 
Zmar³a 21 sierpnia 1937 r. Zosta³a 
pochowana w kaplicy Raczyñskich w 
Rogalinie.

Oprócz Ró¿y, wybitn¹ 
postaci¹ wœród jej rodzeñstwa by³ jej 
brat Andrzej Potocki(1861-1908), 
doktor prawa Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Zrobi³ on karierê polit-
yczn¹. Zgodnie z tradycjami rodziny 
by³ politykiem konserwatywnym. W 
1901 r. obj¹³ godnoœæ marsza³ka kra-
jowego, a w 1903 r. zosta³ namiestni-
kiem Galicji. D¹¿y³ do porozumienia 
z Ukraiñcami. Mimo tego pad³ ofiar¹ 
stosunków polsko-ukraiñskich. W 
1908 r. zosta³ zasztyletowany przez 
ukraiñskiego studenta Miros³awa 
Siczyñskiego

Dzieci Ró¿y i Edwarda Ra-
czyñskich by³y znacz¹cymi posta-
ciami w polskim ¿yciu politycznym. 
Roger Adam, który zdoby³ wykszta³-
cenie rolnicze w Lipsku oraz studio-
wa³ malarstwo w Monachium. W 
latach 1929-1934 zajmowa³ stanowi-
sko wojewody poznañskiego. W 
okresie 1934-1936 by³ wicemini-
strem rolnictwa a od 1938 do1940 r. 
by³ ambasadorem w Rumunii. Po 
wybuchu II wojny œwiatowej, prze¿y³ 
tam trudny okres internowania w³adz 
polskich, które ewakuowa³y siê do 
Rumunii oraz pertraktacji maj¹cych 
na celu utworzenia nowego rz¹du na 
emigracji. Powierzono mu dra¿liw¹ 
sprawê — nak³onienia prezydenta 
Ignacego Moœcickiego do rezygnacji 
z zajmowanego stanowiska, desy-
gnowania nañ nastêpcy, co uda³o siê 
mu pomyœlnie. Po likwidacji w     
1940 r. ambasady polskiej w Rumunii 
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zosta³ mianowany ambasadorem 
przy rz¹dzi greckim. Zmar³ w 
Atenach w 1945 r. 

Edward Raczyñski ukoñ-
czy³ studia prawnicze w Lipsku i 
Lon-dynie oraz obroni³ doktorat na 
Uni-wersytecie Jagielloñskim. Od 
zarania II Rzeczypospolitej pracowa³ 
w s³u-¿bie dyplomatycznej. W 
okresie 1919- 1922 by³ sekretarzem 
posel-stwa polskiego w Kopenhadze 
a w la-tach 1922-1926 tê sam¹ 
funkcjê pe³ni³ w Londynie. W latach 
1932-1934 by³ delegatem Polski przy 
Lidze Narodów w Genewie. W 1934 
r. zosta³ ambasadorem w Londynie. 
W latach 1941-1943 by³ ministrem 
spraw zagranicznych rz¹du emigra-
cyjnego. Po wojnie w 1954 r. wraz z 
genera³em W³adys³awem Andersem 
oraz Tomaszem Arciszewskim 
wszed³ do Rady Trzech, która przez 

kilkanaœcie lat sprawowa³a polity-
czne i ideowe przywództwo emigra-
cji polskiej. Zwieñczeniem jego 
politycznej kariery na emigracji by³o 
pe³nienie  urzêdu prezydenta  
Rzeczpospolitej na uchodŸstwie w 
latach 1979-1986. Edward Raczyñski 
do¿y³ piêknego wieku — zmar³ w 
1993 r. maj¹c 102 lata. 

•
 _________
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Edward Aleksander Raczyñski. Portret namlowany przez Jacka Malczewskiego w 
1903 r.
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Zapomniana 
gwiazda
TERESA DUBICKA

Ta ok³adka przyci¹ga wzrok. 
Fotografia kobiety. Fryzura — g³a-
dko zaczesane w³osy — eksponuje 
twarz o wyj¹tkowej urodzie. 
Delikatny makija¿ tylko podkreœla 
naturalne piêkno oczu, jaskó³cze 
brwi, wykrój ust. WyraŸny tytu³, jak 
urzêdowa pieczêæ: „Oskar¿ona: 
Wiera Gran”.

Agata Tuszyñska, znakomi-
ta biografistka, sw¹ ostatni¹ ksi¹¿kê 
poœwiêci³a Wierze Gran, ¿ydowskiej 
pieœniarce, zapomnianej gwieŸdzie z 
warszawskiego getta.

Najcenniejszym materia³em 
do tej biografii, najbogatszym Ÿró-
d³em informacji by³a sama Wiera 
Gran, z któr¹ autorka odby³a wiele 
rozmów w ostatnich latach ¿ycia 
artystki. Na ile owe œwiadectwa by³y 
wiarygodne, szczególnie w konfron-
tacji z innymi s¹dami — tego Tuszyñ-
ska nie próbowa³a rozstrzygn¹æ.

Powsta³a poruszaj¹ca, pe³na 
empatii opowieœæ o ¿yciu kobiety, ar-
tystki, uwik³anej w swój czas, w spra-
wy, jak powiedzia³ Jerzy Giedroyæ 
„nie do rozwik³ania, nie do pojêcia”.

Popularnoœæ zdoby³a ju¿ 
przed wojn¹. Czarowa³a urod¹, 
magnetycznym wdziêkiem, piêkn¹ 

barw¹ g³osu i umiejêtnoœci¹ przejmu-
j¹cej interpretacji swych przebojów.

Kiedy ju¿ funkcjonowa³o 
„miasto w mieœcie” — getto, wielbi-
ciele Wiery, wiele ryzykuj¹c, przy-
chodzili na jej koncerty z aryjskiej 
strony. Getto, a w³aœciwie chory orga-
nizm, kaleki stwór, usi³owa³o ¿yæ i 
prze¿yæ. W archiwalnych egzempla-
rzach „Gazety ¯ydowskiej” zauwa-
¿yæ mo¿na stronê, dwie, trzy… gdzie 
reklamuj¹ swe us³ugi fryzjerzy, 
manikiurzystki, szewcy; anonsowane 
by³y wystêpy rewii, koncerty orkiestr 
symfonicznych. Potrzeba, g³ód 
wzruszeñ estetycznych by³ równie 
silny jak g³ód chleba.

Restauracje, kawiarnie, ka-
barety, sale koncertowe. ¯ydowski 
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Broadway. Niekoniecznie tak, jak po-
kazuj¹ niemieckie filmy propagando-
we. Nieraz widzowie siedz¹ nad 
szklank¹ wrz¹tku. Niektórzy nie 
dojadali aby kupiæ bilet…

W jednym z takich miejsc, w 
kawiarni Sztuka przy ulicy Leszno 2, 
wystêpowa³a Wiera Gran. Œpiewaj¹c, 
zarabia³a na utrzymanie siebie, matki 
i dwóch sióstr.

Jednym z akompaniatorów, 
przyjêtym dziêki protekcji Wiery (tak 
twierdzi³a), by³ W³adys³aw Szpil-
man. Losy tych dwojga w sposób 
oczywisty wspólne w getcie, w po-
wojennej rzeczywistoœci, stan¹ siê, 
jak¿e odmienne.

Kto pierwszy powiedzia³, ¿e 
Wiera wspó³pracowa³a z Gestapo? 
Kto tê plotkê powtórzy³, powieli³, 
poda³ dalej? Kto sprawi³, ¿e „plotki 
zapl¹ta³y siê w wêze³”?

Trzy dziewczyny z getta. 
Wiera Gran, Franciszka Mannówna, 
Stefania Grodzieñska, ka¿da by³a in-
n¹ osobowoœci¹. Zadziorna, beztro-
ska, bezrefleksyjna Franka, odpowie-
dzialna Wiera, weso³a Stefa.

Kiedy po z³ych chwilach na-
desz³y jeszcze gorsze, zamkniête w 
getcie, wykonywa³y swój zawód: 
œpiewa³y, tañczy³y. Szybko zauwa¿o-
no Frankê, je¿d¿¹c¹ riksz¹ z gestapo-
wcami. Nie ba³a siê, nie mia³a poczu-
cia winy. Chcia³a ¿yæ. O tym siê mó-
wi³o. Znano nazwiska. Nie zawsze 
rozpoznawano twarze. Gran/Mann. 
Mann/Gran… Mo¿e wtedy hañbi¹cy 
zarzut przylgn¹³ do Wiery? Dziœ nikt 
nie jest w stanie dociec prawdy.

Biografia Wiery Gran to ty-
powy wojenny los. Œwietnie rozwija-
j¹c¹ siê karierê przecina wojna. Wyje-

¿d¿a z Warszawy. Wraca dobrowolnie 
do swoich, do najbli¿szych, do getta. 
M¹¿, Kazimierz Jezierski, wydostaje 
je stamt¹d. Kolejne kryjówki, fa³szy-
we papiery, zmiana to¿samoœci. Sta-
nie siê, jak tylu innych, niemym i 
bezsilnym œwiadkiem œmierci getta. 
Nigdy nie przeboleje œmierci matki. 
Nie uwolni siê od poczucia winy. To 
bêdzie jej pokuta. Okazuje siê, ¿e 
doœwiadczaæ cierpieñ mo¿na bez 
koñca. Ca³e ¿ycie.

Kiedy w powojennej Polsce 
próbuje powróciæ na estradê, piêtno 
konfidentki, kolaborantki naznacza 
j¹, stygmatyzuje. Jest przyzwoleniem 
na szanta¿, wykluczenie.

Z determinacj¹, rozpaczli-
wie bêdzie próbowa³a odzyskaæ swe 
dobre imiê. Bezskutecznie, mimo 
uniewinniaj¹cych wyroków s¹do-
wych.

Wyje¿d¿a z Polski. Pocz¹-
tkowo nie wie, ¿e z niechcianym ba-
ga¿em pomówieñ, znies³awieñ. 
Obmowa dosiêgnie j¹ w Pary¿u, 
Londynie, Hajfie, Caracas.

Samotnoœæ, wyobcowanie, 
poczucie krzywdy sprawi¹, ¿e z 
czasem nie bêdzie w stanie odró¿niæ 
krzywd prawdziwych od wyimagino-
wanych.

Jej ¿ydowski los dope³ni³ siê 
na podparyskim cmentarzu Pantin. 
Agata Tuszyñska z trudnoœci¹ odnaj-
dzie to miejsce: nagi prostok¹t w gli-
niastej ziemi. Bezimienny, oznaczony 
szeregiem cyfr: 122-20-24. Historia 
zatoczy³a ko³o. Jej najbli¿si, wywie-
zieni ze stacji Umschlagplatz, te¿ nie 
maj¹ grobu.                                    

   •
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Dziêkujê za nr 1 i 2 Goñca wraz z 
przewodnikiem „ Œladami historii 
królewskiego Knyszyna”. Chcia³-
bym pogratulowaæ Panu wydania 
tego przewodnika, bo œwiadczy on o 
wy¿szej jakoœci dzia³añ uœwietniaj¹-
cych rolê historyczn¹ Knyszyna. 
Doceniam fakt, ¿e udaje siê Panu 
systematycznie uaktywniaæ grono 
m³odych historyczek, ukierunkowa-
nych na dzieje Knyszyna.

Korzystaj¹c z okazji pozwa-
lam sobie zg³osiæ kilka uwag do 
wydanego przewodnika.
1. Wydaje mi siê, ¿e na stronie 6 
bezpodstawnie przyjêto, ¿e sarkofag 
królewski przebywa³ na rynku 
miejskim do 1824 r. tj. do roku 
opró¿nienia go z pozosta³oœci 
cmentarza koœcielnego i dzwonnicy. 
Usuniêcie dzwonnicy znalaz³o zapis 
w historii Cyganka (ze stwierdze-
niem, ¿e dokona³ tego komisarz 
O³dakowski bez wiedzy zwierzchno-
œci duchownej). W przytoczonej przez 
Cyganka relacji powizytacyj-nej 
koœcio³a z 1829 roku nie mówi siê o 
usuniêciu z rynku cennego sarkofagu 
bo zawieraj¹cego przecie¿ czêœæ 
prochów królewskich. Jest niemo¿li-
wym, aby usuniêty sarkofag nie by³ 
odnotowany w tej relacji.

Musia³ byæ zatem usuniêty 
wczeœniej bez nadawania rozg³osu bo 
„³ase” na prochy by³y wojska pene-
truj¹ce Knyszyn i okolice. Takich 
by³o wiele. Opisuje je historia Tyko-
cina, autorstwa ks. Kochañskiego.

Na pewno sarkofag króle-
wski przebywa³ na rynku w 1727 r., bo 
dowodzi o tym deskrypcja powizyta-
cyjna przes³ana parafii knyszyñskiej 
(jest w dyspozycji metropolitarnego 
archiwum w Bia³ymstoku).

Czy sarkofag by³ w tym 
miejscu w momencie obejmowania 
Knyszyna przez zabór pruski? — 
mog¹ potwierdziæ zapisy w inwenta-
ryzacji miasta dokonane przez 
w³adze Nowych Prus z 1797 r. (in-
wentaryzacja sporz¹dzona pismem 
gotyckim jest przechowywana w 
Okrêgowym Archiwum w Bia³ym-
stoku). Prusacy inwentaryzuj¹c 
Knyszyn byli bardzo szczegó³owi. 
Opisali m.in., ¿e mój prapradziad by³ 
rzemieœlnikiem i posiada³ ucznia, 
którego nauczy³ rzemios³a.

Specjalist¹ w odczytywaniu 
tekstów pisanych po niemiecku, ale 
gotykiem jest by³y pracownik Archi-
wum, dr Ariusz Ma³ek obecnie pro-
wadz¹cy w³asn¹ firmê archiwaln¹.
2. Strona 8 cerkiew cmentarza 
obrzêdu prawos³awnego, przy ul. 
Tykockiej niestety ju¿ nie istnia³a po 
II wojnie œwiatowej. Zosta³a rozebra-
na wczeœniej, bo w warunkach ostrej 
zimy lat 1939/40 s³u¿y³a jako cele 
opa³owe wykorzystywane przez 
Wyzwoleñcz¹ Armiê Czerwon¹.
3. Strona 6 — kolejny, drugi budynek 
magistracki — ratusz istniej¹cy do 
okresu I wojny œwiatowej nie by³ 
drewnianym, chocia¿ zawiera³ 
elementy drewniane. Zbudowany 

Do redakcji „Goñca” napisa³ Zdzis³aw Zabielski. W swoim liœcie 
odnosi siê do publikacji „Œladami historii królewskiego 
Knyszyna”. Jego list prezentujemy na naszych ³amach.

RED
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zosta³ przez w³adzê prusk¹ jak 
przysta³o z „muru pruskiego”. 
Wspomina o tym Stasiewicz w swej 
historii knyszyñskiej (na str. 100).

Powy¿sze uwagi nie prze-
kreœlaj¹ wartoœci przewodnika. Mo-
g¹ jednak w przysz³oœci, np. przy II 
wydaniu pomóc w poprawie tekstu.

Mo¿e zadziwiaæ moje zain-
teresowanie histori¹ Knyszyna. Bie-
rze siê ono z tego, ¿e moja rodzina 
mia³a zwi¹zek z miastem ju¿ przed 
1750 r. Pierwszym protoplast¹ rodzi-
ny by³ Jan Zabielski o¿eniony z Bar-
bar¹ Marchelewiczówn¹, siostr¹ pó-
Ÿniejszego burmistrza Knyszyna, 
Andrzeja Marchelewicza. Ich wnuk 
Ignacy, zapewne przy pomocy brata 
Kacpra, d³ugoletniego administrato-
ra parafii choroskiej, postawi³ przed 
powstaniem styczniowym murowany 
dom przy ul. Grodzieñskiej. Ten dom, 
ju¿ zniesiony przy pomocy magistra-
ckiej, powinien byæ jak dom Piase-
ckich uznany za zabytek, bo na pewno 
by³ jednym z pierwszych niedrewnia-
nych domów knyszyñskich. Ale co siê 
sta³o, to siê nie odstoi.

W zwi¹zku z osob¹ ks. 
Kacpra Zabielskiego. By³ absolwen-
tem Seminarium Duchownego w 
Tykocinie. Zagin¹³ w dniach pow-
stania styczniowego pracuj¹c w 
parafii w parafii w £yskowie, 
miasteczku w powiecie wo³kowyskim. 
Na cmentarzu ³yskowskim zosta³ 
pogrzebany Franciszek Karpiñski, 
autor „Kiedy ranne wstan¹ zorze” i 
innych utworów religijnych. By³ on 
bywalcem dworu Branickich w 
Bia³ymstoku.                                     •

Zdzis³aw Zabielski

500-lecie parafii œw. Anny 
w Kalinówce Koœcielnej

PROGRAM 
UROCZYSTOŒCI

11 czerwca (sobota):

9.30  Msza œwiêta

11.00 Wyk³ady (sala gimnastyczna 
przy ZS w Kalinówce Koœcielnej)

• Ks. dr Tadeusz Krahel „Piêæ wieków 
parafii Kalinowskiej”;

• Dr Stanis³aw Czerep „Zarys historii 
szko³y w Kalinówce Koœcielnej 1919-
2011”; 

• Program s³owno-muzyczny dzieci     
i m³odzie¿y z ZS w Kalinówce 
Koœcielnej;

• Promocja ksi¹¿ki o historii parafii 
wydanej z okazji obchodów jubile-
uszowych;

• Wystawa prac konkursowych dzieci 
i m³odzie¿y z ZS w Kalinówce 
Koœcielnej oraz rozdanie nagród.

12 czerwca (niedziela):

11.30 Uroczysta msza œwiêta cele-
browana przez abp. Edwarda 
Ozorowskiego i abp. Stanis³awa 
Szymeckiego;

Procesja Eucharystyczna;• 

• Poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej z 
okazji 500-lecia parafii;

17.00 Koncert muzyki chrzeœcijañ-
skiej góralskiego zespo³u MARTYNY 
z Zakopanego po³¹czony z monta-
¿em s³owno-muzycznym.

Zapraszamy do Kalinówki 
wszystkich mieszkañców naszej 

gminy !
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Wspó³czesne czasy naznaczone s¹ 
mniejsz¹ potrzeb¹ serca cz³owieka, 
aby codziennoœæ prze¿ywaæ w 
bliskoœci Boga. Coraz mniej mamy 
czasu na sprawy duchowe, bo ¿ycie 
wymaga od nas ci¹g³ej gonitwy, aby 
sprostaæ wymaganiom narzucanym 
przez prace, pe³nion¹ funkcjê, 
codziennoœæ. Wielu t³umaczy w ten 
sposób swoje zaniedbania sumienia 
zwi¹zane z lekcewa¿eniem dni œwiê-
tych, uczestnictwem w niedzielnej 
Eucharystii, przystêpowaniem do 
sakramentów œwiêtych. Wielu te¿ 
swoj¹ bylejakoœæ religijn¹ usprawie-
dliwia „grzechami Koœcio³a”, 
mówi¹c, ¿e: „skoro ksiê¿a s¹ tacy…”, 
to nie ma sensu trwaæ w takim Ko-
œciele i troszczyæ siê o swoj¹ moral-
noœæ i ¿ycie religijne. Ciekaw¹ rzecz¹ 
jest to, ¿e najwiêkszymi „reformato-
rami” Koœcio³a s¹ ci, którzy sami 
maj¹ najwiêcej do naprawienia w 
swoim ¿yciu. Star¹ zasad¹ jest te¿ to, 

RELIGIA

¿e o materializmie ksiê¿y i „zdziera-
niu pieniêdzy” mówi¹ ci, którzy nie 
b³yszcz¹ ofiarnoœci¹, a o grzechach 
Koœcio³a najwiêcej krzycz¹ ¿yj¹cy z 
dala od cnoty. Kiedy b³ogos³awio-
nemu Janowi Paw³owi II jeden z 
dziennikarzy postawi³ pytanie o to, 
które zdanie w Piœmie œw. jest mu 
najcenniejsze, papie¿ wskaza³ na 
nastêpuj¹ce z Ewangelii œw. Jana: 
”(…) poznacie prawdê, a prawda 
was wyzwoli”. J 8,32. Prawda 
wyzwala z jawnego lub zakamuflo-
wanego faryzeizmu i ka¿e przyjrzeæ 
siê obiektywnie motywom naszych 
dzia³añ, czy te¿ kierowanym os¹dom. 
Gdybyœmy stanêli w prawdzie, z 
pewnoœci¹ znaleŸlibyœmy odpowiedŸ 
na pytanie o nasz¹ letnioœæ wiary. 
Mo¿e zatem przez chwilê przyjrzyj-
my siê naszemu sumieniu i odpowie-
dzmy na pytanie o motywy wspó³cze-
snej biernoœci religijnej. Oto kilka 
powodów takiego stanu rzeczy, a 

Niechêæ do 
Koœcio³a...?

ks. JERZY CHWIEÆKO
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przyznanie siê do nich mo¿e byæ 
wyzwalaj¹ce:

Konsumpcjonizm ¿ycia
Zwi¹zany jest z wygodnictwem oraz 
u¿ywaniem œwiata. Cz³owiek pragnie 
konsumowaæ przyjemnoœci w 
najwiêkszym stopniu, przy jak 
najmniejszym wysi³ku. Szuka 
wygód, a o ofierze, czy poœwiêceniu 
nie chce zbytnio s³yszeæ. Gdy 
stawiane jest przed nim zadanie, 
przewa¿nie wówczas pyta: „co z tego 
bêdê mia³?”. To rodzi równoczeœnie 
lenistwo duchowe, niechêæ do 
wyrzeczeñ i poœwiêceñ w trosce o 
sprawy religijne. Cz³owiek wybiera 
raczej czeœæ oddawan¹ bo¿kom takim 
jak wygoda, chêæ posiadania i 
u¿ywania, a ¿yciu pozwala iœæ 
pogañskimi drogami, tak jakby Boga 
nie by³o. 

Na³ogi 
To kolejny powód, dla którego 
cz³owiek unika kontaktu z Bogiem. 
W jego sercu dokonuje siê ten sam 
proces, który zauwa¿amy w Ksiêdze 
Rodzaju. Gdy Adam zjad³ owoc 
zakazany, wówczas zobaczy³ swoj¹ 
nagoœæ i skry³ siê w krzakach przed 
majestatem Boga. Podobnie czyni 
wspó³czesny cz³owiek. Gdy ulega 
regularnie swoim s³aboœciom, 
zwiewa przed Bogiem „w krzaki”. 
Uporczywe trwanie w grzechach na-
³ogowych rodzi w cz³owieku wielki 
zgrzyt wewnêtrzny, wyrzuty sumie-
nia, co z kolei sprawia, ¿e automaty-
cznie ucieka on przed Bogiem, a wiêc 
przed modlitw¹, msz¹ œw., spowie-
dzi¹, czy te¿ dyskredytuje autorytety. 
Zauwa¿a siê dziœ wielkie zniewolenie 

przez alkoholizm, narkomaniê, 
uzale¿nienie od wulgaryzmów, 
ogl¹dania pornografii, rozwi¹z³oœci 
moralnej. Ktoœ, kto trwa w takich 
grzechach, wielkim ³ukiem bêdzie 
omija³ koœció³.

Idole 
Wielk¹ moc kszta³towania œwiato-
pogl¹du posiadaj¹ œrodki masowego 
przekazu. ¯ycie „na luzie”, które jest 
w nich kreowane, staje siê zasad¹ 
¿ycia wielu m³odych ludzi. Nasi¹ka-
j¹c pewnymi modelami pogañskiego 
stylu ¿ycia, rozwi¹z³oœci, ¿ycia bez 
wartoœci, rodzi siê przekonanie, ¿e to 
jest normalne, bo takie s¹ czasy. W 
zestawieniu z takimi propozycjami, 
³atwo zrezygnowaæ z wartoœci 
Ewangelii i odrzuciæ Prawo Bo¿e, 
uwa¿aj¹c je za odpowiednie na czasy 
œredniowiecza.

Sekty
Buduj¹c na rzekomej wierze w nad-
przyrodzonoœæ, wypaczaj¹ w³aœciwe 
pojêcie Boga. Czêsto podsuwaj¹ one 
prze¿ywanie duchowoœci religijnej 
na zasadzie relaksu psychicznego, 
technik medytacji wschodnich i za 
tym wiele osób pod¹¿a. Równo-
czeœnie jednak cz³owiek odrzuca 
Boga osobowego, który mówi: „nie 
zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie 
mów fa³szywie, kochaj bliŸniego jak 
siebie samego”. Odrzuca siê Boga, w 
którego wiara domaga siê te¿ ¿ycia 
sakramentalnego.

Poznajmy zatem prawdê o 
nas samych i niech ona bêdzie 
wyzwalaj¹ca!

•



Maj w knyszyñskiej 

bibliotece
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