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W kwietniowo-majowym numerze 
magazynu popularnonaukowego 
miesiêcznika „Focus” – „Focus 
Ekstra” ukaza³ siê artyku³ na temat 
Knyszyna. Nasze miasto znalaz³o siê 
wœród punktów ok³adkowego tematu 
:„Szlakami polskich tajemnic”, który 
przedstawia „119 miejsc s³yn¹cych z 
ukrytych skarbów, wojennych 
zagadek i magicznej energii oraz 
przewodnik po œladach Pana 
Twardowskiego, Zygmunta Augusta 
i króla Artura”.

Adam Wêg³owski, w stron-
nicowym tekœcie ilustrowanym zdjê-
ciami naszego rynku z lotu ptaka        
i tablicy poœwiêconej Zygmuntowi 
Augustowi z knyszyñskiego koœcio-
³a, przedstawia historiê pobytów 
ostatniego Jagiellona w Knyszynie.

Wed³ug autora, najwiêksz¹ 
knyszyñsk¹ tajemnic¹, która mo¿e 
œci¹gn¹æ tu niejednego tropiciela 
historycznych zagadek, jest oczywi-
œcie miejsce umieszczenia sarkofagu 
z królewskimi wnêtrznoœciami. Przy-
tacza dobrze znane knyszynianom 
przypuszczenie: „sarkofag ostatnie-
go Jagiellona z sercem w³adcy sta³ 
kiedyœ w drewnianym koœciele w 
Knyszynie [po œrodku rynku – przyp 
ESD]. Dziœ po budowli nie ma œladu, 
a urna trafi³a prawdopodobnie do 
pobliskiej murowanej œwi¹tyni pw. 
œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty.

Z naszego województwa, na 
liœcie najbardziej tajemniczych 
polskich miejsc, oprócz Knyszyna, 
znalaz³y siê Augustów, Tykocin         
i Prostki.

„Focus Ekstra” to specjalne 
wydanie ogólnopolskiego miesiê-
cznika „Focus”. „Focus” wychodzi   
w Polsce od 1995 roku. Jego œredni 
nak³ad siêga 170 tysiêcy egzempla-
rzy.

•

Nasze miasteczko wœród najbardziej tajemniczych 
polskich miejsc

Knyszyn w „Focusie”
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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• Zrealizowano zadanie pn. „Wyposa¿enie placu zabaw w Knyszynie jako 
miejsca rekreacji na terenie gminy”, dofinansowanego ze œrodków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

• Uzyskano pozwolenie na budowê kompleksu boisk Orlik 2012.

• Og³oszono procedurê przetargow¹ na wy³onienie wykonawców inwestycji: 
budowa kompleksu moje boisko –  Orlik 2012.

• Przygotowywana jest procedura przetargowa na remont drogi gminnej nr 
104791B (ul. Goni¹dzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) - od drogi 
krajowej nr 65 do drogi wojewódzkiej nr 671 w Knyszynie.

• Przygotowywana jest procedura przetargowa na termomodernizacjê 
budynku Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie i termomoderni-
zacjê budynku Zespo³u Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej. Trwa weryfikacja 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

• Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr geod. 
33/1 zabudowanej budynkiem by³ej szko³y w Zofiówce oraz przetarg 
ograniczony na sprzeda¿ dz. nr geod. 1926/1 w Knyszynie (grunt nie posiada 
dostêpu do drogi publicznej).

• Zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja 
obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej 
Narwi”, w ramach dzia³ania 9.3 priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013.

• W dniu 17 maja 2012 r. podano do publicznej wiadomoœci wykaz 
nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, po³o¿onych przy ul. Szkolnej 
(dz. nr geod. 2421, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427) i Koœcielnej (dz. nr geod. 
2306) w Knyszynie.

• Wykonano wyrównanie i podsypanie dróg w ramach bie¿¹cego utrzymania 
dróg gminnych na terenie gminy Knyszyn.

• Odmalowano ³awki oraz zabawki w parku w Rynku.

• Rozpoczêto wykonanie czêœci ogrodzenia w zabytkowym domu przy ulicy 
Koœcielnej 6.

• Odmalowano ogrodzenie oraz uprz¹tniêto plac zabaw przy przedszkolu w 
Knyszynie.

• Wymieniono piasek w piaskownicach na terenie gminy Knyszyn. 

• Podsypano drogi w so³ectwie Ogrodniki ze œrodków funduszu so³eckiego.

Informacje samorz¹dowe
kwiecieñ – maj



AKTUALNOŒCI

• Burmistrz Knyszyna ponownie zainicjowa³ procedurê konsultacji 
spo³ecznych, których przedmiotem jest zmiana granic gminy Knyszyn, 
polegaj¹ca na wy³¹czeniu czêœci obszaru (o powierzchni ok. 1,96 ha) jednostki 
pomocniczej gminy Knyszyn (czêœæ terytorium so³ectwa Ogrodniki) i w³¹-
czeniu do s¹siedniej gminy Jasionówka. 
Przyjêta forma konsultacji: bezpoœrednie spotkanie z mieszkañcami so³ectwa 
Ogrodniki oraz wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu dokumentu 
podlegaj¹cego konsultacjom, tj. projektu uchwa³y Rady Miejskiej w Kny-
szynie w przedmiotowej sprawie. Wynik konsultacji: brak uczestników 
spotkania, które odby³o siê w dniu 24 kwietnia 2012 r. oraz brak uwag do 
projektu dokumentu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du.

• Uzyskano decyzjê lokalizacji celu publicznego dotycz¹c¹ wykonania 
nawierzchni bitumicznej na drodze w Knyszynie Zamku.

• Trwa kontynuacja projektu edukacyjnego „Historia ¿yciem pisana”.

• W dniu 29 kwietnia w TVP Bia³ystok w programie „Ksiêga Obyczaju” 
emitowana by³a audycja poœwiêcona zwyczajom wiosennego kolêdowania     
z konopielk¹.

• Zespó³ Knyszynianki w dniu 20 maja wzi¹³ udzia³ w IV Regionalnym 
Festiwalu Pieœni Maryjnej w Brzozowej.

5

• Trwaj¹ przygotowa-
nia do prezentacji 
obrzêdu „Obchodzenie 
pól z królewn¹”. Wi-
dowisko bêdzie pre-
zentowane 27 maja w 
Bia³ostockim Muzeum 
Wsi w Osowiczach.

W maju, na skwerze 
poœrodku knyszyñskie-
go parku posadzono kil-
kaset kolorowych brat-
ków. Kwiaty maj¹ ozda-
biaæ to miejsce przez 
ca³e lato. 
Niestety, nied³ugo po ich 
zasadzeniu, kilka sadzo-
nek „zniknê³o”.
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W dniach 10-11 maja 2012 w 
Trokach na Litwie odby³a siê wizyta 
studyjna partnerów projektu „System 
bezpieczeñstwa i komunikacji 
elektronicznej dla podniesienia 
warunków ¿ycia spo³ecznoœci 
przygranicznych”, który realizowany 
jest w ramach Celu 3: Europejska 
Wspó³praca Terytorialna Program 
Wspó³pracy Transgranicznej „Litwa-
Polska”.

Uczestnikami wizyty byli 
przedstawiciele Gminy Moñki, 
Gminy Knyszyn, Administracji 
Samorz¹du Rejonu Alytus oraz 
Administracji Samorz¹du Rejonu 
Troki.

Wizyta studyjna w Trokach

PIOTR JAKUBIUK

Podczas wizyty studyjnej 
partnerzy litewscy przedstawili 
doœwiadczenia w zakresie wdro¿enia 
sieci Internetu szerokopasmowego na 
Litwie oraz zastosowania wideo-
konferencji i prezentacji w Internecie 
z posiedzeñ sesji rad samorz¹dów.

W czêœci roboczej omówio-
no sprawy zwi¹zane z bie¿¹c¹ 
realizacj¹ projektu oraz planowane 
dzia³ania dotycz¹ce przygotowania 
wspólnych programów edukacyj-
nych dla dzieci i m³odzie¿y.

• 
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Nieruchomoœci 
na sprzeda¿

17 maja Burmistrz Knyszyna poda³ 
do publicznej wiadomoœci wykaz 
nieruchomoœci przeznaczonych do 
sprzeda¿y, po³o¿onych przy ul. 
Szkolnej (dz. nr geod. 2421, 2423, 
2424, 2425, 2426, 2427) i Koœcielnej 
(dz. nr geod. 2306) w Knyszynie. 

Wykaz podlega wywiesze-
niu na 21 dni na tablicy og³oszeñ       
w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie 
Rynek 39 (I piêtro). Informacja o wy-
wieszeniu wykazu podlega podaniu 
do publicznej wiadomoœci przez 
og³oszenie w prasie lokalnej oraz 
publikacjê na stronie internetowej 
urzêdu: www.knyszyn.pl (zak³adka: 
aktualnoœci) i w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (zak³adka: zamówienia 
i przetargi), a tak¿e poprzez zamie-
szczenie na tablicach og³oszeñ mia-
sta Knyszyna. Informacji udziela Re-
ferat Infrastruktury i Promocji Gmi-
ny UM w Knyszynie, pok. nr 11, tel. 
kontaktowy 85 727 99 85.                 •

I. Dworzañczyk

Mamy nowy 
plac zabaw 
w Knyszynie
Od maja dzieci mog¹ bawiæ siê na 
nowym placu zabaw, który mieœci siê 
w Knyszynie, obok targowicy. Dziêki 
dofinansowaniu unijnemu zakupiono 
nowe wyposa¿enie placu. S¹ tam 
huœtawki, sprê¿ynowce, karuzela, 
ciuchcia z wagonem i dwa zestawy 
zabawowe. Zakupiono tak¿e nowe 
³awki, tablicê informacyjn¹ i kosz na 
œmieci. 

Projekt pn. „Wyposa¿enie 
placu zabaw w Knyszynie jako 
miejsca rekreacji na terenie gminy” 
jest wspó³finansowany ze œrodków 
Unii Europejskiej, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach dzia³ania 413 
Wdra¿anie lokalnych strategii ro-
zwoju dla ma³ych projektów.            •

A. A. Molska

Ustawianie 
zabawek na 

nowym placu 
zabaw na osie-
dlu Zygmunta 

Augusta
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Pragnê te¿ poinformowaæ, 
i¿ dziesiêcioro dzieci z naszej gminy 
wyjedzie w sierpniu do Jastarni nad 
morze na kolonie terapeutyczno-        
-rekreacyjne organizowane przez 
Stowarzyszenie „Droga”. 

Ponadto Oœrodek koñczy 
rozliczanie œwiadczeñ pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym 
(stypendiów szkolnych) przyznanych 
na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2012 r. Prosimy osoby korzystaj¹ce z 
nich o dostarczenie do koñca czerwca  
potrzebnych dokumentów.

Miejski Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Knyszynie realizuj¹c 
swoje zadania zachêca do wspó³pra-
cy z osobami fizycznymi i prawnymi 
jak równie¿ organizacjami spo³e-
cznymi. Prosimy o zg³aszanie nam 
problemów osób, rodzin, które 
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji 
¿yciowej, a nie s¹ one w stanie do nas 
dotrzeæ. 

 
 

•

 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
jest jednostk¹ organizacyjn¹ wyko-
nuj¹c¹ zadania pomocy spo³ecznej    
w gminie. Powodzenie w realizacji 
zadañ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
jest w du¿ej mierze zas³ug¹ szerokiej, 
merytorycznej wspó³pracy wszy-
stkich instytucji pomocy i polityki 
spo³ecznej, samorz¹dowych i poza-
rz¹dowych, dzia³aj¹cych na rzecz 
osób potrzebuj¹cych .

Pomoc spo³eczna polega     
w szczególnoœci na przyznawaniu       
i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ 
œwiadczeñ, pracy socjalnej oraz in-
nych zadañ wynikaj¹cych z rozezna-
nych potrzeb spo³ecznych. 

W zwi¹zku z powy¿szym 
Oœrodek  przyznaj¹c swoim klientom 
pomoc f inansow¹ w postaci  
zasi³ków, udziela te¿ pomocy w 
postaci poradnictwa i wsparcia. 
Osoby zainteresowane t¹ form¹ 
pomocy zapraszam do punktu 
konsultacyjnego, który mieœci w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury, a jest 
czynny w co drugi czwartek od godz. 

45 45 15 do 17 (14 i 28 czerwca). Po 
przerwie wakacyjnej punkt wznowi 
dzia³alnoœæ we wrzeœniu.

ANNA ROSZKOWSKA
Kierownik MOPS w Knyszynie

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Pomocna d³oñ dla osób 
w trudnej sytuacji 
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Chcesz przy³¹czyæ siê do akcji 
„Ratujmy razem oczko Karoliny”? 
Wystarczy, ¿e bêdziesz zbieraæ pla-
stikowe nakrêtki i dostarczysz je 
Szkolnym Ko³om Wolontariatu w 
Knyszynie lub Kalinówce Koœciel-
nej! Ka¿da zebrana iloœæ pomo¿e 
ma³ej Karolinie! 1 kg nakrêtek = 1 z³.

W 4 tygodniu ¿ycia wykryto 
u dziewczynki, ¿e Ÿrenice w obu 
oczkach ró¿ni¹ siê od siebie znacz¹-
co. Szpitalne badanie wykaza³o, ¿e 
Karolinka ma zmianê guzowat¹ w 
oku. Podczas diagnozy w Krakowie 
wykryto, ¿e jest to z³oœliwy nowot-
wór (siatkówczak) w zaawansowan-
ym stopniu. Siatkówczak jest rzadki i 
w Polsce leczony w niewielu szpi-
talach. W leczeniu tym nie wystarczy 
chemioterapia. Jeœli metody zastoso-
wane w Krakowie nie zadzia³aj¹, 
oczko bêdzie usuniête. Jedn¹ z 
mo¿liwoœci jest równie¿ operacja w 
klinikach w Niemczech lub Londy-
nie. Koszt zabiegu to blisko 300 tys. 
z³otych.

Wkrêæ siê w 
pomaganie!

M. Sidorska

Pó³maraton 
Wies³awa Olesiewicza

W po³owie maja, wspania³y biegacz, 
który karierê zaczyna³ w Knyszynie – 
Wies³aw Olesiewicz – obchodzi³ 55-
lecie startów. Z tej okazji jubilat wraz 
z grup¹ przyjació³ pokona³ dystans 
pó³maratonu z Knyszyna przez 
Kalinówkê Koœcieln¹ do Moniek. 

Wies³aw Olesiewicz pod-
czas swojej kariery przebieg³ ponad 
210 tys. kilometrów, bêd¹c po drodze 
m.in. rekordzist¹ i mistrzem Polski   
w supermaratonach na 50 km i 100 
km. Na dystansie 100 km w 1976 r. 
jako pierwszy z Polaków prze³ama³ 
barierê 7 godzin z wynikiem 6:59:50   
i by³ na 7. miejscu na œwiecie. W 
swojej karierze reprezentowa³ wiele 
klubów. Na pocz¹tku by³y to: SKS 
Knyszyn i LKS Promieñ Moñki.       •

ESD
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by³y motywy pocztówek wielkano-
cnych (kwiaty, kaczuszki, motyle, 
zaj¹czki). Oko³o 15 marca zrobiliœmy 
wraz z dzieæmi masê soln¹ w czterech 
kolorach. Przedszkolaki chêtnie wy-
ciska³y motywy wiosenne, wbija³y je 
na patyki i odk³ada³y do wyschniêcia. 
21 marca w zielonych strojach 
wyruszyliœmy na podbój Knyszyna. 
Napotkanym osobom dzieci wrêcza-
³y wykonane przez siebie wiosenne 
upominki. Byliœmy z wizyt¹, ¿ycze-
niami i prezentami u pana burmistrza 
i prawie w ka¿dym z pokoi w urzê-
dzie . Nie ominêliœmy równie¿ KOK i 
pani dyrektor, biblioteki, plebanii, 

Gdy zaczyna siê marzec, wszyscy 
czekamy z niecierpliwoœci¹ na 
nadejœcie wiosny. Z wiosn¹ kojarz¹ 
siê nam pierwsze kwiaty, p¹ki na 
drzewach, sadzenie roœlin, a tak¿e 
tradycje zwi¹zane z Wielkanoc¹. 

Ju¿ w lutym nauczyciele 
przygotowuj¹ siê wraz ze swoimi 
wychowankami do jej przyjœcia. W 
zwi¹zku z treœciami ekologicznymi 
zawartymi w programie i wymogami 
podyktowanymi ochron¹ œrodowi-
ska, w tym roku postanowiliœmy 
odejœæ od tradycyjnego zwyczaju 
ludowego „topienia Marzanny” w 
pierwszy Dzieñ Wiosny. Inspiracj¹ 

10

Tchnienie wiosny, 
czyli „czym skorupka za m³odu…”

TERESA GAMARADZKA



AKTUALNOŒCI

11

niektórych sklepów i zak³adu Betex. 
Wszêdzie powitano nas z uœmiechem 
i ¿yczliwoœci¹. W ramach podziêko-
wania dzieci dosta³y cukierki, lizaki 
oraz inne s³odkoœci. Gdyby aura nam 
dopisa³a, odwiedzilibyœmy tak¿e 
inne instytucje. 

W kolejnych dniach przy-
szed³ czas na zapoznanie dzieci z tra-
dycjami œwi¹tecznymi. Nie czekali-
œmy d³ugo i zaczêliœmy robiæ wraz z 
starszymi dzieæmi kwiaty z bibu³ki, 
s³uchaj¹c przy tym ludowych pieœni - 
konopielek z p³yty. Melodie te 
towarzyszy³y nam prawie a¿ do 
Wielkanocy. Kwiaty zrobione przez 
dzieci, przyniesione przez rodziców i 
ca³y personel przedszkola ga³¹zki 
bukszpanu i tui oraz bazie wykorzy-
staliœmy do palm wielkanocnych. 
Najpiêkniejsze palmy wrêczyliœmy 
Jego Ekscelencji Ksiêdzu Arcybisku-
powi E. Ozorowskiemu oraz ksiêdzu 
proboszczowi A. Sadowskiemu i ks. 
wikariuszom pracuj¹cym w naszej 
parafii. Ksi¹dz proboszcz przybli¿y³ 
dzieciom tradycjê œwiêcenia palm, 

pomodli³ siê z nami w koœciele i 
pob³ogos³awi³. Palmy te zosta³y 
poœwiêcone w niedzielê palmow¹.   
W ostatnim tygodniu przed œwiêtami 
dzieci robi³y stroiki wielkanocne, 
które zabra³y do domów. 

Kolejne zajêcia po œwiêtach 
poœwiêciliœmy tematyce ekologi-
cznej. Koñcz¹c cykl zajêæ wiosen-
nych, 20 kwietnia w przeddzieñ 
obchodów „Œwiatowego Dnia 
Ziemi”, postanowiliœmy zasadziæ 
dooko³a placu przedszkolnego tuje, 
zasiaæ trawê i aksamitki oraz bratki. 

Myœlê, ¿e takie zajêcia i spo-
tkania utkwi¹ w pamiêci dzieciom     
z przedszkola. Bêd¹ one wiedzia³y, ¿e 
œwiêtuj¹c nadejœcie wiosny i ciesz¹c 
siê z jej panowania mo¿na przy tym 
zrobiæ coœ mi³ego dla innych. Cz³o-
wiek od chwili urodzenia nabywa 
wiedzy, umiejêtnoœci. Wiek przed-
szkolny charakteryzuje siê du¿¹ 
ch³onnoœci¹ wiedzy, dlatego te¿ jest 
najlepszym momentem do wprowa-
dzenia elementów edukacji ekologi-
cznej.                                                •
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Cmentarze – miejsca spoczynku 
naszych bliskich. Pamiêtaj¹c o 
zmar³ych porz¹dkujemy groby, 
zapalamy znicze, stawiamy kwiaty. 
Powinniœmy uprz¹taæ tak¿e nagrobki 
zaniedbane, z ró¿nych przyczyn 
opuszczone, bo jest to jedna z form 
pamiêci po zmar³ych.   

Cz³onkowie Szkolnego 
Ko³a Polskiego Czerwonego Krzy¿a, 
ju¿ kolejny, czternasty raz, uczestni-
czyli w akcji sprz¹tania naszej 
nekropolii okazuj¹c tym samym 
szacunek zmar³ym i pokazuj¹c, ¿e o 
wizerunek naszego cmentarza 
powinniœmy dbaæ wszyscy.               •

Nasza nekropolia

JOANNA OSTROWSKA 
opiekun SK PCK

M³odzie¿ dzia³aj¹ca w Szkolnym Kole 
PCK uporz¹dkowa³a knyszyñski cmen-
tarz
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Aby unikn¹æ upadków przy pracy 
w gospodarstwie rolnym nale¿y:

• Utrzymywaæ czystoœæ i porz¹dek na 
podwórzu, ci¹gach komunikacyj-
nych! 
• Stosowaæ obuwie z antypoœlizgow¹, 
protektorowan¹ podeszw¹, z chole-
wk¹ chroni¹c¹ kostkê!
• Naprawiaæ uszkodzone stopnie oraz 
zamontowaæ barierki wzd³u¿ ci¹gu 
schodów i na podeœcie!
• Zabezpieczaæ otwory zrzutowe na 
strychach, poddaszach!
• Stosowaæ bezpieczne drabiny i po-
desty przy pracach na wysokoœci!
• Wyrównaæ i utwardziæ w miarê 
mo¿liwoœci nawierzchnie placów       
i przejœæ!
• Likwidowaæ œliskoœæ nawierzchni 
przejœæ komunikacyjnych poprzez 
usuwanie œniegu, posypywanie 
oblodzeñ piaskiem, popio³em lub 
trocinami!
• Schodziæ z ci¹gnika rolniczego 
plecami skierowanymi w kierunku 
zejœcia (tak jak podczas wchodzenia) 
i podtrzymywaæ siê przeznaczonych 
do tego uchwytów!      

           •

W 2011 roku w województwie podla-
skim zg³oszono 2074 wypadki przy 
pracy w rolnictwie, tj. o 140 (6,3%) 
mniej ni¿ w 2010 roku.

41,7% zg³oszonych zdarzeñ 
stanowi³y upadki osób. Kolejne 
grupy wypadków to „uderzenia, 
przygniecenie i pogryzienie przez 
zwierzêta” (19%) oraz „pochwycenie 
i uderzenie przez czêœci ruchome 
maszyn i urz¹dzeñ” (11,5%).

Do upadków osób docho-
dzi³o najczêœciej na p³askiej nawie-
rzchni (a¿ 33% przypadków). 
Przyczyny tego typu zdarzeñ to: z³y 
stan nawierzchni podwórzy, ci¹gów 
komunikacyjnych, brak wyznaczo-
nych przejœæ miêdzy budynkami, 
brak porz¹dku w obejœciach gospo-
darstw, stosowanie niew³aœciwego 
obuwia, poœpiech w wykonywaniu 
prac i nieuwaga. Niebezpieczne 
upadki mia³y miejsce tak¿e w 
pomieszczeniach inwentarsko-           
-gospodarczych (24%) oraz na 
drabinach i schodach (18%). Dwa z 
nich okaza³y siê tragiczne w 
skutkach, w ich wyniku œmieræ 
ponios³y 2 osoby.

Upadki – 
najczêstsze wypadki 
w czasie prac rolnych
EDYTA UTKO
KRUS w Bia³ymstoku
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XI Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

Zespó³ Knyszynianki w czasie wystêpu na XI Miêdzynarodowych Spotkaniach 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

Wzorem lat ubieg³ych, w pierwszy 
weekend po Wielkanocy, 14 i 15 
kwietnia w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury odby³y siê XI Miêdzynaro-
dowe Spotkania Wiosennego Ko-
lêdowania z Konopielk¹. 

W tym roku goœci³y u nas 
zespo³y folklorystyczne z Polski oraz 
piêæ z zagranicy – z Litwy i z Bia³oru-
si (fot. na ok³adce „Goñca”). 

Podczas XI Miêdzynarodo-
wych Spotkañ Wiosennego Kolêdo-
wania z Konopielk¹ w Knyszynie 
¿yczono w pieœniach urodzaju na 

polach oraz zmiany stanu cywilnego 
pannom i kawalerom.

Ogó³em w spotkaniach         
z konopielk¹ uczestniczy³o oko³o 
trzystu osób.          
 Warto zaznaczyæ, ¿e dwa 
tygodnie po imprezie, 29 kwietnia,    
w TVP Bia³ystok program „Ksiêga 
Obyczaju” zosta³ poœwiêcony 
zwyczajom wiosennego kolêdowania     
z konopielk¹.
                                                          •

KOK
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KULTURA

Kulturalny maj
7 maja w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury odby³ siê Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej .

W konkursie uczestniczy³o 
45 dzieciaków przedszkolnych z 
powiatu monieckiego. Jury mia³o 
bardzo trudny wybór, ale ostatecznie 
do wojewódzkiego etapu zakwalifi-
kowa³o 5 dzieci: Nataliê Sokólsk¹          
z Knyszyna, Szymona Mróz z Jasio-
nówki, Konstancjê K³ubowicz z Ja-
sionówki, Nataliê Falkowsk¹ z tat¹     
z Moniek oraz Urszulê Kotuk             
z Jaœwi³.

Gratulujemy uczestnikom     
i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Wszyscy œpiewaj¹cy ucze-
stnicy festiwalu otrzymali pami¹-
tkowe dyplomy i upominki. Na 
zakoñczenie zaprosiliœmy dzieci na 
grilla do zabytkowego domu przy     
ul. Koœcielnej.                                   •

„Mama, tata i ja”

IWONA WASILUK

W dniach 10-11 maja w ramach 
spotkañ „S³odki weekend” odby³y siê 
kolejne warsztaty rêkodzie³a. (Fot. na 
ok³adce  „Goñca”)

Tym razem ozdabiano 
tkaninê metod¹ batiku. W³asny, 
niepowtarzalny wzór móg³ stworzyæ 
ka¿dy kto przyby³ na warsztaty. 
Pofarbowany materia³ mo¿na w³o¿yæ 
w ramki czy u¿yæ jako obrusu.

•

20 maja zespó³ Knyszynianki wzi¹³ 
udzia³ w Regionalnym Festiwalu 
Piosenki Maryjnej w Bobrówce. (Fot. 
na ok³adce  „Goñca”)

Zespó³ za wystêp otrzyma³ 
podziêkowanie oraz pami¹tkow¹ 
statuetkê.

•

Ma³e uczestniczki 
Festiwalu Piosenki 

Przedszkolnej„Mama, 
tata i ja” Knyszynie

15
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AKTUALNOŒCI

Pami¹tki „¿o³nierza 
wyklêtego” w Knyszynie

Na zaproszenie Ryszarda Dworzañ-
czyka dzia³acza Knyszyñskiego To-
warzystwa Regionalnego w kwietniu 
tego roku odwiedzi³ Knyszyn major 
Waldemar Szostkiewicz, kombatant 
Narodowych Si³ Zbrojnych. 

Na co dzieñ Waldemar 
Szostkiewicz mieszka w Gdañsku, 
gdzie kieruje ko³em kombatantów. 
Czêsto uczestniczy w uroczysto-
œciach patriotycznych. Na wielu 
zdjêciach z tych uroczystoœci widaæ 
go w gronie znanych osób. Zdoby³ 
uznanie i szacunek. Jak mówi o sobie: 
„knyszyniak wybi³ siê w Gdañsku”. 

Podczas tegorocznych od-

wiedzin przywióz³ kolejn¹ porcjê 
darów do naszej izby regionalnej. S¹ 
to odznaczenia, dyplomy, puchary      
i album ze zdjêciami. Naszej parafii 
podarowa³ zbiór pami¹tkowych 
medali z pielgrzymek Papie¿a Pola-
ka. Wczeœniej zostawi³ w Knyszynie 
swój mundur oraz wiele ksi¹¿ek dla 
naszej biblioteki. Wspomina³, jak 
zak³ada³ klub sportowy „Podlasiak 
Knyszyn” oraz inicjowa³ budowê 
stadionu sportowego w Moñkach. 
Chce, aby pamiêæ po nim pozosta³a w 
rodzinnym mieœcie, a m³odzie¿ na 
jego przyk³adzie mog³a poznawaæ 
historiê „¿o³nierzy wyklêtych”.        •

KRZYSZTOF BAGIÑSKI

Waldemar Szostkiewicz (z prawej) podczas swojej ostatniej wizyty w Knyszynie. Tu 
z Ryszardem Dworzañczykiem
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Waldemar Leon Szostkiewicz urodzi³ 
siê 1 stycznia 1927 r. w Knyszynie. 
Nastêpnie wspomina: „w 1933 wyje-
cha³em do Grajewa z rodzicami, a w 
1934 zacz¹³em uczêszczaæ do szko³y. 
Na kilka dni przed wybuchem II 
wojny œwiatowej wróci³em do 
Knyszyna z matk¹ i siostrami”. 

„Na dwa dni przed wybu-
chem wojny przylecia³ do mnie Edek 
Sienkiewicz, ¿e na rynku stoi fiat 
wojskowy z podporucznikiem i ka-
pralem werbuj¹c do pracy w twierdzy 
Osowiec. Wówczas to ja i Edek, 
biegaj¹c od domu do domu, zwerbo-
waliœmy druhów Zygmunta Dwo-
rzañczyka, Bolka Olesiewicza, Wac-
ka i Waldka Piaseckich, Stacha 
Ciurzyckiego i Edka Ostrowskie-
go.(...) W twierdzy przydzielono nam 
zadanie wycinki m³odych sosenek 
celem oczyszczenia terenu przedpola 
w kierunku Prus Wschodnich”. 

„My bez ojca powróciliœmy 
do Grajewa bêd¹cego ju¿ faktycznie 
pod okupacj¹ sowieck¹. Zacz¹³em 
uczêszczaæ do szko³y sowieckiej.       
W 1940 wraz z kolegami Tadeuszem 
Hryniewickim oraz Klekotko (imie-
nia nie pamiêtam) udaliœmy siê do 
parku miejskiego, obok którego mie-
œci³o siê kwatermistrzostwo sowie-
ckiej armii. Zakradaj¹c siê pociêli-
œmy kos¹ 4 ko³a samochodu pancer-
nego. Z tego powodu byliœmy 
s¹dzeni przez s¹d rejonowy dla mia-
sta Grajewa. (...) Druh Klekotko 
dosta³ wyrok 5 lat, ja i Tadeusz 

Hryniewicki po 3 lata i po 5 lat 
zawieszenia praw obywatelskich”. 
„S¹d uzna³, ¿e nie by³ to sabota¿,        
a tylko kradzie¿ – t³umaczyliœmy siê, 
¿e ogumienie by³o nam potrzebne na 
podeszwy i obcasy do obuwia”. 

„Na pocz¹tku 1941 dostali-
œmy zawiadomienie o [koniecznoœci] 
spakowania najwa¿niejszych rzeczy, 
poniewa¿ podlegaliœmy wywózce 
[na Syberiê]. Po spakowaniu, przyje-
cha³ samochód w celu odwiezienia 
nas na rampê kolejow¹, ale brak by³o 
pracowników do za³adowania nas. W 
miêdzyczasie przysz³a do nas znajo-
ma ¯ydówka, która by³a kierowni-
kiem Urzêdy Stanu Cywilnego. Gdy 
dowiedzia³a siê o wszystkim, uda³a 
siê z matk¹ do urzêdu, sporz¹dzi³a akt 
rozwodu z ojcem i kaza³a iœæ do 
partii, co matka uczyni³a. W taki spo-
sób zostaliœmy ocaleni od wywózki 
na Sybir.”

„Po napadzie Niemców w 
1941, do 1942, jeszcze mieszka³em   
w Grajewie, po czym wyjechaliœmy 
do Knyszyna. Tam zacz¹³em uczê-
szczaæ na naukê konspiracyjn¹ two-
rz¹c grupê piêciu: W³adek, Wacek i 
Waldek Piaseccy, Rysiek Bakuno-
wski i ja. Mieliœmy szablê kozack¹, 
bagnet oraz ogromn¹ iloœæ naboi. Na 
strzelnicê wybraliœmy gaj. Po jakimœ 
czasie tej naszej konspiracji urz¹dzi-
liœmy strzelnicê na wypuœcie. Pra-
wdopodobnie zauwa¿y³ to sekretarz 
Rady Miejskiej Knyszyna, volks-
deutsch, który doniós³ na nas ¿andar-

Waldemar Leon Szostkiewicz, oprócz pami¹tek i fotografii, 
zostawi³ w Knyszynie swój opracowany ¿yciorys. Przytaczaj¹c 
jego obszerne fragmenty przedstawiamy sylwetkê i ¿yciowe drogi 
majora Narodowych Si³ Zbrojnych.

ESD  
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merii. Zostaliœmy w 5 aresztowani      
i rozwiezieni do aresztów w Krypnie, 
Moñkach i na miejscu w Knyszynie. 
Po 3 dniach zostaliœmy wykupieni 
przez moj¹ matkê oraz Bakunowsk¹. 
Po wykupieniu nas 5 z ¿andarmerii 
nasza konspiracja harcerska pod 
nazw¹ „M³oda Polska” rozluŸni³a siê, 
przestaliœmy siê kontaktowaæ. W 
miêdzyczasie, ojciec mój, przed 
aresztowaniem w 1944, odebra³ ode 
mnie przysiêgê jako komendant 
placówki [NSZ-u]. Ja zachowa³em 
pseudonim M³oda Polska.” 

„Od samego pocz¹tku wie-
dzia³em o konspiracji mojego ojca – 
ca³y punkt kontaktowy by³ u nas i w 
kawiarni Jana Smu³ki. Mojego ojca 
do 1944 ¿andarmeria aresztowa³a     
2 razy, ale matka wykupi³a go z³otem. 
3. raz po aresztowaniu ojciec zosta³ 
przewieziony przez ¿andarmów do 
gestapo w Bia³ymstoku. Przed are-
sztowaniem ojca (...) rozwozi³em 
ulotki szkaluj¹ce okupanta oraz 
meldunki do skrzynek kontaktowych 
Starosielce, Ma³y P³ock, Kolno, 
Grajewo. W trakcie czynnoœci kurier-
skiej zdarzy³ mi siê pewien incydent 
(by³o to w pobli¿u stacji Podlasek): 
przewo¿¹c paczkê doœæ pokaŸnych 
rozmiarów, siedz¹c sam w przedziale 
obok ubikacji zauwa¿y³em 2 banszu-
ców (stra¿ników kolejowych), gdy 
wchodzili do przedzia³ów celem 
kontroli. Niewiele myœl¹c schowa-
³em siê w WC. Maj¹c pistolet czeska 
zbrojówka kaliber 4,5 mm, czeka³em 
z biciem serca na rozwój wypadków. 
W pewnym momencie drzwi siê 
otwieraj¹, banszuc zagl¹da z koryta-
rza nie wchodz¹c do œrodka, oddy-
cham z ulg¹”. 

Po aresztowaniu ojca opu-
œci³em Knyszyn udaj¹c siê w okolice 
Kolna. W Ma³ym P³ocku bra³em 
udzia³ w akcji uwalniania aresztowa-
nych przez ¿andarmów kolegów         
z NSZ-u, którzy mieli byæ dostarcze-
ni do gestapo w £om¿y. WiêŸniowie 
byli odbici przez nas  w lesie Ma³ego 
P³ocka. Po opuszczeniu Ma³ego P³o-
cka uda³em siê w okolice Czerwone-
go Bagna, gdzie po potyczce z Niem-
cami transportowa³em furmank¹ 
rannego kolegê Stefana Zamajtysa do 
Grajewa. W Grajewie zosta³em are-
sztowany przez gestapo.” Autor 
wspomnieñ przez hitlerowców by³ 
torturowany. W styczniu 1945, wy-
cofuj¹c siê przed Sowietami wziêli go 
na furmana na drogê do Królewca. 
Tam, w trakcie bombardowañ miasta, 
zosta³ przysypany gruzami. Uwolnili 
go pijani Rosjanie, a gdy przyzna³ siê 
do partyzantki, zatrzymali. Szostkie-
wicz notuje: „9 kwietnia 1945 
zosta³em zatrzymany przez kontrraz-
wiedkê sowieck¹ i wywieziony do 
Rosji (ob³ast Tula, rej. Kosaja Gora, 
m. Miedwienka) do lagru 24., gdzie 
pracowa³em w kopalni wêgla.”

„Po przybyciu do obozu, 
który do po³owy by³ w ziemi, dach 
pokryty trzcin¹, podwójne, byle jakie 
³awy, zbite z nieheblowanych desek, 
brak sienników. Wygra³ ten co mia³ 
jakiœ p³aszcz, ci co nie mieli dobierali 
siê parami. Barak mia³ oko³o 100 m 
d³ugoœci, ogrzewany 2 beczkami po 
benzynie, gêsto oœwietlony ¿arówka-
mi, zawszony, zapchlony, zaplu-
skwiony, co by³o spuœcizn¹ po na-
szych poprzednikach. Na rogach i po 
œrodku by³y budki wartowników. W 
nocy dodatkowo miêdzy drutami 
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patrolowali stra¿nicy z psami.
Po kilku dniach mego poby-

tu w obozie zawo³a³a mnie œliczna 
blondynka o niebieskich oczach o 
imieniu Natasza. Da³a mi szynel woj-
skowy, który by³o czuæ dziegciem, 
mówi¹c  po rusku, bym go wzi¹³. (...) 
Ona postara³a siê, bym by³ zatrudnio-
ny w kuchni obozowej przy obieraniu 
ziemniaków, co by³o korzystne dla 
mnie, bo wychodz¹c za potrzeb¹ 
musia³em opuœciæ kuchniê (latryna 
by³a na œrodku obozu), a kartofle 
ukrywa³em w nogawkach spodni, co 
dodatkowo zas³ania³ p³aszcz wojsko-
wy dany mi przez Nataszê. Po up³y-
wie jakiegoœ czasu miêdzy mn¹ a Na-
tasz¹ zawi¹za³a siê przyjaŸñ.

Gdy pewnego dnia przy 
wyprowadzaniu mnie za bramê ³agru 
do pracy w kopalni kategorycznie 
odmówi³em twierdz¹c, ¿e jako Polak 
powinienem byæ u siebie w Polsce, 
dowódca konwoju cofn¹³ mnie do 

obozu, zaprowadzi³ do komendanta 
w stopniu pu³kownika NKWD, a ten 
za odmowê pracy ukara³ mnie 10-       
-dniowym aresztem. Areszt by³ to dó³ 
g³êbokoœci 6-7 m, szeroki na oko³o    
2 m, wchodzi³o siê do niego po drabi-
nie, któr¹ wyci¹gano po wejœciu. Co 
drugi dzieñ ba³anda [zupa – przyp. 
ESD] i chleb. Zadaszenie by³o z trzci-
ny. W czasie deszczu lub œniegu 
nakrywano, gdy by³y upa³y dawano 
2-litrowy kocio³ek wody. Kilka razy, 
z braku wody, pi³em mocz, kilka razy 
wrzucono mi chleb, prawdopodobnie 
robi³a to Natasza. Po kilku odsiedze-
niach przestano mnie przeœladowaæ 
przydzielaj¹c mi prace porz¹dkowe 
na terenie obozu. (...)

Pewnego razu, prawdopo-
dobnie za protekcj¹ Nataszy, ci co 
mieli wolne w kopalni i ja zostaliœmy 
wys³ani do pracy w sowchozie, sk¹d 
uda³o mi siê uciec. Gdy znalaz³em siê 
w Tule, zaszed³em do cerkwi, by 

Waldemar Szostkiewicz (z prawej) na spotkaniu z abp. S³awojem Leszkiem G³ódziem
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podziêkowaæ Bogu za prze¿ycie. Po 
odmówieniu „Ojcze Nasz” i „Zdro-
waœ Maryja” k¹tem oka zobaczy³em 
na uboczu kapitana NKWD. Wów-
czas to ze strachem opuœci³em cer-
kiew. Nagle za plecami us³ysza³em, 
bym siê zatrzyma³, i ¿e nie jestem 
Ruskim. Nabieraj¹c odwagi powie-
dzia³em: jestem Polakiem, wiêc 
wierz¹cym, tylko dziwi mnie fakt, ¿e 
towarzysz kapitan jest Rosjaninem     
i to wierz¹cym. Wówczas on odpo-
wiedzia³, ¿e jego ojciec jest wierz¹cy 
i matka i on równie¿. Dalej mnie nie 
pyta³ o nic, tylko poszed³ w swoj¹ 
stronê, a ja w swoj¹. 

Etapami, pieszo i poci¹-
giem, dosta³em siê do Moskwy. Po 
odnalezieniu ambasady zosta³em 
objêty kuratel¹ kobiet, które przez      
2 tygodnie intensywnie mnie od¿y-
wia³y. Po up³ywie 2 tygodni postano-
wi³em udaæ siê w kierunku granicy. 
Po drodze zaczepi³em o Wo³kowysk, 
gdzie pozna³em krajana, który gra³    
w 3 karty. Ja, jako jego wspólnik, 
zarobi³em trochê rubli.” 

Nastêpnie Waldemar Szo-
stkiewicz uda³ siê w stronê granicy. 
Do Brzostowa dojecha³ kolej¹. W 
wigiliê Bo¿ego Narodzenia, gdy 
próbowa³ przekroczyæ granicê, 
zaczepi³ o „czujkê” stra¿y granicznej. 
Wspomina: „po zatrzymaniu mnie, 
rozebrano do naga, zagl¹dano nawet 
do odbytu mówi¹c, ¿e jestem szpie-
giem. Po zaprowadzeniu na stra¿nicê, 
nakarmiono, dobrze traktowano,       
w koñcu uwierzono, ¿e wracam 
nielegalnie do Polski. Po spisaniu 
personaliów i protoko³u z przes³ucha-
nia konwój odstawi³ mnie do 
wiêzienia do Brzeœcia. Po os¹dzeniu 

przez s¹d rejonowy dla miasta Brze-
œcia i skazaniu na 5 lat za usi³owanie 
przekroczenia nielegalnie granicy, 
dostarczono do ³agru w Miñsku, do 
budowy fabryki traktorów. (...) 16 
kwietnia 1948 dostarczono nas kilku 
Polaków do obozu przejœciowego i w 
dniu 17 kwietnia wróci³em do kraju 
przez Terespol.

Po kilku miesi¹cach pobytu 
w Knyszynie uda³em siê do £odzi. 
Tam zosta³em przyjêty do pracy w 
Powszechnej Organizacji „S³u¿ba 
Polsce” do Sieradza na stanowisko 
komendanta miejskiego. W 1950, 
bêd¹c na urlopie u matki, zosta³em 
aresztowany przez Wojewódzki 
Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego 
pod zarzutem dalszego udzia³u w pra-
cy podziemnej i nielegalnego posia-
dania broni”. Waldemar Szostkie-
wicz zosta³ wówczas skazany na 15 
lat wiêzienia. S¹d uniewinni³ go 
dopiero w lutym 1953. Potem wróci³ 
do pracy, ju¿ w Bia³ymstoku. Dalej 
wspomina swoje powojenne losy: 
„po powstaniu powiatu monieckiego 
obj¹³em funkcjê przewodnicz¹cego 
Powiatowej Rady „Ludowe Zespo³y 
Sportowe”. Po zwolnieniu mnie, w 
zwi¹zku z przeœladowaniem przez 
UB, po oko³o 1,5 roku wyjecha³em 
do Gdañska. Ponad rok pracowa³em 
w porcie przy roz³adunkach w strefie 
wolnoc³owej. Nastêpnie pracowa³em 
w Gdañskich Zak³adach Fosforo-
wych. Gdy bezpieka zaczê³a deptaæ 
mi po piêtach, poszed³em do pracy 
jako betoniarz w Gdañskim Przed-
siêbiorstwie Budownictwa Miejskie-
go, gdzie w roku 1991 przeszed³em 
na emeryturê”.                                  •

redakcja: E. Sadowska-Dubicka
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Syberii (z wyj¹tkiem Stefana), ale 
wszystkie zapisane zosta³y w ksiê-
gach metrykalnych w Czêstochowie, 
co bardzo u³atwi³o im póŸniej powrót 
do wymarzonej Ojczyzny.

Jan Ruszkowski, syn Antoniego, 
wspomina: 
(fragmenty)
By³ rok 1897. Mia³em wtedy 7 lat, 
kiedy Ojciec zawióz³ nas do Polski. 
Chodzi³o mu przede wszystkim o to, 
¿eby siostry (jako starsze) zaczê³y siê 
ju¿ uczyæ w szko³ach polskich, a tak¿e 
w ogóle chcia³ zapobiec wynarodo-
wieniu siê dzieci, gdy¿ w Syberii, kra-
ju pozbawionym antagonizmów 
zarówno narodowych jak i religij-
nych, w kraju niezwyk³ej tolerancji,   
w atmosferze wielkiej ¿yczliwoœci        
i szczeroœci ludzi, wytwarza³ siê swo-
isty lokalny patriotyzm syberyjski. 
(…) Ojciec dosta³ kilkumiesiêczny 
urlop na odwiezienie nas i pobyt        
w kraju. (…) Podró¿ by³a wówczas 
bardzo kosztowna. A¿eby koszta jej 
pokryæ musieli Rodzice sprzedaæ 
swój domek. Z Irkucka do Kañska 
jechaliœmy koñmi, poniewa¿ dopiero 
od Kañska by³a kolej ¿elazna. Jazda 
ta (oko³o 800 km) trwa³a coœ ze dwa 
tygodnie. Podró¿owaliœmy zim¹, 
latem bowiem brak dróg i mostów 
bardzo utrudnia³ podró¿, zim¹ zaœ lód 

,,Okruchy historii 1874-1922 Syberia 
naszej rodziny” to nowy, niezwyk³y 
dokument, w którym w dziewiêciu 
rozdzia³ach zapisane zosta³y syberyj-
skie losy pokolenia Ruszkowskich. 
Inspiracj¹ ksi¹¿ki sta³y siê wspo-
mnienia, zachowane rodzinne listy, 
dokumenty i fotografie, przekazane 
autorowi przez Jego ojca, mieszkaj¹-
cego na Syberii od urodzenia do 1911 
roku.

O pocz¹tkach syberyjskich 
dziejów dowiadujemy siê z relacji 
autora, zamieszczonej w skrótowym 
¿yciorysie dziadka – Antoniego 
Ruszkowskiego, który maj¹c lat 19 
wyjecha³ na Syberiê w poszukiwaniu 
pracy. Trudno by³o Polakom (nie       
w pe³ni wykszta³conym) znaleŸæ j¹   
w kraju. W Irkucku otrzyma³ pracê    
w Komorze Celnej. Wkrótce zda³ 
maturê, a w lutym 1884 roku o¿eni³ 
siê z Id¹ Buchholz, córk¹ w³aœciciela 
browaru w Bêdzinie. Zna³ j¹ od 
dzieciñstwa. W 1896 roku zdecydo-
wa³ siê na wyjazd do Polski, gdzie 
wywióz³ ¿onê i dzieci, pragn¹c, aby 
uczy³y siê w ojczystych szko³ach. 
Poniewa¿ jemu samemu przenieœæ 
siê nie uda³o, po dwóch latach zabra³ 
rodzinê z powrotem do Irkucka. Tu, 
w 1906 roku, w wieku 51 lat zmar³ na 
zapalenie p³uc. Dzieci urodzi³y siê na 

O nowej ksi¹¿ce
Andrzeja Ruszkowskiego

REGINA ŒWITOÑ
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zastêpowa³ mosty, a zbity œnieg – 
szosy. Dziennie robi³o siê kilkadzie-
si¹t (œrednio oko³o60) kilometrów. 
Co 20-25 kilometrów nastêpowa³a 
zmiana koni na stacji pocztowej i tak 
kilka razy w ci¹gu dnia. Potem nocleg 
i rano znów dalej. By³y to ogromne 
przestrzenie. Jecha³o siê wytyczonym 
traktem pocztowym. Ruch na tych 
drogach by³ ogromny. Na wschód 
wieziono g³ównie zes³añców, na 
zachód g³ównie herbatê. Drogi te      
(a raczej œnieg na nich) by³y wyœli-
zgane jak najlepsza szosa, mog³y 
wiêc konie rozwijaæ a nich swoj¹ 
maksymaln¹ szybkoœæ. Raz tylko na 
jakimœ zakrêcie wysypaliœmy siê 
wszyscy z sañ. Podró¿ tê wspominam 
bardzo przyjemnie. Ciep³e ubrania      
i buda na saniach zabezpiecza³y 
przed wiatrem i trzaskaj¹cym mro-
zem. Galop przez zaœnie¿one okolice, 
przy dŸwiêku coraz to innych kombi-
nacji dzwonków, wed³ug upodobañ 
,,jamszczyka”, zmieniaj¹cego siê 
wraz z trójk¹ koni (ze stêpakiem         
w œrodku i k³usami po bokach) a mo¿e 
na poczcie tylko par¹. Pohukiwanie 
lub œpiew woŸnicy nie nudzi³y nas 
wcale. Zapasy ¿ywnoœci wioz³o siê ze 
sob¹ w stanie zamro¿onym. Nawet 
roso³y i mleko, które roztapia³o siê    
w czasie d³u¿szego, obiadowego po-
stoju, lub na noclegu. Obowi¹zkowo 
wioz³o siê te¿ ze sob¹ samowar do 
parzenia herbaty. Atrakcji dla dzieci 
nie brakowa³o. Mniej korzystne 
wra¿enie zrobi³a na nas kolej 
¿elazna, po raz pierwszy przez nas 
widziana. Wagoniki wyda³y siê nam 
bardzo ma³e i z obaw¹ wchodziliœmy 
do ich wnêtrza. Przera¿aliœmy siê te¿, 
kiedy Rodzice wychodzili na stacji po 

zakupy pozostawiaj¹c nas samych. 
Szczególnie ba³a siê najm³odsza, 
Hela, robi¹c histeryczne sceny, gdy 
tylko opuszcza³a nas Mama. Przez 
Wo³gê nie zbudowano wówczas 
jeszcze mostu i poci¹g szed³ powoli 
po szynach po³o¿onych na lodzie, 
pasa¿erowie zaœ szli piechot¹ na 
pewnej odleg³oœci od szyn.

W Czêstochowie (1897-1898)
Osi¹gniêcie wymarzonej Ojczyzny 
przynios³o nam dzieciom wiele 
rozczarowañ. Zgie³k, ha³as, ciasnota 
w mieszkaniach i na podwórkach, 
obojêtny lub nie¿yczliwy stosunek do 
ludzi, wyœmiewanie siê ze z³ego 
akcentu, nak³anianie do odmiennych 
obyczajów – nie pozwala³y nam na 
rozkoszowanie siê tym, co istotnie by-
³o lepsze ni¿ na Syberii. Renomowana 
kultura zachodnia nie imponowa³a 
nam Azjatom i ludzie te¿. Razi³o nas 
wiele rzeczy, do których nasi rodacy 
ju¿ przywykli. Nie dziwi mnie, i¿ wielu 
zes³añców po uzyskaniu amnestii        
i odwiedzeniu kraju, wraca³o na 
poprzednio przeklinan¹ obczyznê. 
Najpierw mieszkaliœmy w Czêstocho-
wie. Chodzi³em na naukê do prywa-
tnego nauczyciela, znajomego Ciotek 
(Zofii i Emilii) pana Ungra. By³ to 
mê¿czyzna powa¿ny, okaza³y, z du¿¹ 
siw¹ brod¹, bardzo srogi i czêsto 
wymierza³ niesfornym ch³opcom karê 
pa³k¹ gumow¹, której siê panicznie 
ba³em, choæ nigdy ni¹ nie dosta³em. 
Unger by³, zdaje siê, dziadkiem 
Sulikowej. Zapamiêta³em zbieranie 
m³odych zawi¹zków kasztanów, 
opadaj¹cych na ziemiê w alei 
wiod¹cej do klasztoru Jasnogórskie-
go. Dziœ ta aleja ju¿ nie istnieje – 
kasztany wyciêto, a na ich miejscu 
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do nich proch specjalnymi maszynka-
mi i uzupe³niaj¹c ca³e wyposa¿enie 
myœliwskie. Mia³ specjaln¹ szufladê    
z nabojami, a przygotowanie do 
polowania stanowi³o ca³¹ uroczy-
stoœæ. Z przejêciem przygl¹da³em siê 
temu.

Miasto Irkuck (…) Domy 
drewniane, parterowe by³y jak forte-
ce opatrzone wysokim p³otem, uzbro-
jone szk³em albo gwoŸdziami. Okna z 
ryglowanymi okiennicami. Miasto 
noc¹ by³o jak wymar³e. Chodzi³o siê 
wieczorem œrodkiem ulicy. 

(…) Napady bandyckie 
zdarza³y siê, ale mo¿e rzadziej ni¿ 
gdzie indziej, bo ka¿dy prawie 
napadniêty posiada³ broñ. Ojciec, 

rosn¹ (piêkniejsze zreszt¹) topole. 
Klasztor sprawi³ na mnie du¿e wra¿e-
nie, ale dominowa³o chyba tam 
przera¿enie, zw³aszcza przed t³uma-
mi, w których potêgowa³y siê cechy 
ludzkie, tak mnie ra¿¹ce w kraju. 
Ca³y pobyt w Czêstochowie, zdaje siê 
pó³toraroczny, nie zachowa³ siê         
w mojej pamiêci jako s³oneczny okres 
dzieciñstwa.

Nasz dom po powrocie z Polski
Mieszkaliœmy teraz w wynajêtym 
domu. Nasz dom by³ frontowy, a w 
podwórzu drugi dom zajmowa³ 
w³aœciciel. Ulica nazywa³a siê Miel-
nikowskaja. Mieszkanie nasze mia³o 
5 pokoi. Poœrodku piec z kilkoma 
paleniskami, a naoko³o pokoje. Domy 
by³y drewniane, wiêc tak by³o 
bezpieczniej. Poza tym piec przy 
zewnêtrznej œcianie szybko by 
wygas³, bo na œcianach osiada³ szron. 
(…) Zima tutaj trwa³a pó³ roku. 
Mrozy do czterdziestu stopni, ale bez 
wiatru, dlatego ³atwiej by³o je znosiæ. 
(…) wiosny praktycznie bior¹c na 
Syberii nie ma. Œniegi szybko topniej¹ 
i zaczyna siê lato, gor¹ce i s³oneczne. 
(…) Ojciec, zapracowany w biurze, 
czêsto wraca³ póŸno, bo szed³ drugi 
raz do pracy. Przychodzi³ zmêczony, 
coœ sobie czyta³. Nami zajmowa³ siê 
ma³o, wiêcej siostrami, które uczy³y 
siê w ,,instytucie”. £agodny, ma³o-
mówny. Mnie trzyma³ ostrzej. Mówi³, 
¿e mam byæ opiekunem. (…) by³ 
zami³owanym myœliwym. Wyje¿d¿a³ 
zwykle gdzieœ dalej na kilka dni          
i zawsze przywozi³ zaj¹ce, kuropatwy, 
jarz¹bki i inne, a czasem i sarnê. 
Wybieraj¹c siê na polowanie, cele-
browa³ w swoim pokoju, przygotowu-
j¹c w³asnorêczne ³adunki, nabijaj¹c 

2321

Andrzej Ruszkowski ,,Okruchy historii 
1874-1922 Syberia naszej rodziny”; 
Pu³awy 2012
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wychodz¹c wieczorem, zawsze bra³ 
ze sob¹ bêbenkowiec ze srebrn¹ in-
krustacj¹, a ja chodzi³em z t³uczkiem 
lub tasakiem.

(…) W Irkucku by³y wielkie 
firmy handlowe, du¿o bogatych 
kupców, na przyk³ad. Griaznuchin. 
Znaliœmy go – sympatyczny, z wielk¹ 
brod¹, ale ci¹gle w rozjazdach. 
Natomiast ¿ona jego by³a to straszna 
jêdza, wariatka – wszystkim 
dokucza³a – s³u¿bie, dzieciom. Moj¹ 
Mamê bardzo lubi³a. Matriarchalna 
rodzina. Byli bogaci – imponowa³o 
nam to. Goœci zawsze przyjmowali 
szampanem. £akoci by³y cale stosy. 
£akome na nie dzieciaki, wybiera³y 
miejsce przy goœciach.
(Mo¿e by³o tu jak u jednego z moich 
kolegów z dzieciñstwa, gdzie goœci 
czêstowano hojnie s³odyczami, ale na 
co dzieñ s³odycze te by³y zamkniête 
na klucz w kredensie i dlatego 
domowe dzieciaki przy goœciach 
rzuca³y siê na nie). ¯ona kupca 
przychodzi³a do nas na ,,czaj” i 
plotki. Strasznie du¿o lubi³a piæ 
herbaty. Gdy przysz³a, trzeba by³o 
jeden samowar na stole stawiaæ, a 
drugi gotowaæ w kuchni. (Mo¿e mia³a 
cukrzycê?)

Skazañcy
(…) Pamiêtam dŸwiêk kajdan: ,,dzin, 
dzin!”. I kobiety z dzieæmi sz³y. 
Wszyscy w szarych szynelach, a na 
plecach mieli naszyte ¿ó³te kwadraty 
,,bubny”, ale chyba ró¿ne kwadraty     
i ró¿na liczba tych kwadratów. Nie 
wszyscy szli w kajdanach, ale wszy-
scy szli piechot¹ – tak¿e i ¿o³nierze, 
czasem tylko oficer jecha³ konno. 
Podtrzymywali kajdany rêk¹, bo 
inaczej bi³y po nogach. (…) czasem 

im ludzie coœ dawali, ale na ogó³ 
odpêdzali ich ¿o³nierze, którzy szli po 
bokach z go³ymi szablami w rêku. 
Skazañcy nie byli raczej skuci jedni   
z drugimi. Kobiety rzadko by³y skute 
– mo¿e niektóre towarzysz¹ce tylko 
mê¿om. ,,Kator¿nicy” (skazañcy) 
pracuj¹cy w kopalniach uk³adali 
nieraz pieœñ o swojej katordze.

Kolonia polska
(…) Z pocz¹tku by³a wielka jednoœæ. 
Ka¿dym nowym wszyscy siê opieko-
wali. By³a to zwarta kolonia, której 
ton nadawali zes³añcy – g³ównie         
z inteligencji i g³ównie powstañcy       
z 1863 roku. Niektórzy Polacy ma-
wiali, ¿e Polsce nale¿y siê kawa³ek 
Syberii za wk³ad w³o¿ony w jej kultu-
rê. Istniej¹ca na Syberii tolerancja 
stwarza³a du¿e niebezpieczeñstwo 
wynarodowienia siê. Ojciec nasz 
bardzo pilnowa³ czystoœci jêzyka 
rosyjskiego i polskiego. Do Polski 
przyjechaliœmy ze z³ym akcentem, ale 
mówiliœmy po polsku. Ze strony 
prawos³awia niebezpieczeñstwa nie 
grozi³o ze wzglêdu na niski poziom 
popów.

Czêœæ kolonii – to in¿yniero-
wie czy lekarze, którzy przyjechali tu 
pracowaæ, bo nie mogli znaleŸæ pracy 
w kraju. Polacy np. budowali koleje. 
By³ jeden in¿ynier kolejowy, wdo-
wiec, bardzo zdolny, choæ niestety 
pijak. By³a du¿a rodzina Woszczero-
wiczów. Jeden z nich pali³ cholewki 
do mojej siostry Zosi. Czy¿ewski – 
mój ojciec chrzestny – mia³ w Irkucku 
browar. Strusiñski, nasz lekarz 
domowy, to by³y zes³aniec. Ojciec 
jego przyjecha³ do pracy jako 
urzêdnik-celnik. Byli Berezo-wscy – 
on zamo¿ny, w³aœciciel kopal-ni 
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z³ota. Gintowt-Dziewa³towscy cho-
dzili do 8-klasowego gimnazjum. 
Dwu ch³opców – jeden bardzo religij-
ny i patriota polski. Na ulicy klêka³, 
gdy dzwonili na Anio³ Pañski. A drugi 
patriota syberyjski.

W Tomsku w Instytucie 
Technologicznym by³a korporacja 
polsko-litewska. Du¿o tam Polaków z 
Królestwa, gdzie trwa³ bojkot szkó³. 
Polecili z tej korporacji, ¿eby w 
Irkucku zebraæ pieni¹dze. Gintowt 
nie da³ pieniêdzy z zasady, bo uwa¿a³ 
siê za Sybiraka.

Monopolki
Po 1900 roku stworzy³ rz¹d carski    
w ka¿dej wsi tzw. ,,monopolki”, czyli 
sklepy sprzedaj¹ce wódkê. Tam 
równie¿ zbiera³o siê wielu ludzi, choæ 
z gorszym chyba rezultatem dla 
swoich spraw i kieszeni, ni¿ w skle-
pach prowadzonych przez Polaków. 
By³a to polityka rozpijania miejsco-
wej ludnoœci, dla ³atwiejszego jej 
podporz¹dkowania, a poza tym 
agentom carskim u³atwia³o to 
zdobycie(od pijanych) wiadomoœci    
o ewentualnych spiskach antyrz¹do-
wych.

Powroty
Pierwszy z naszej syberyjskiej rodzi-
ny wróci³ do Polski mój Ojciec,         
w 1919 roku w du¿ej grupie polskich 
studentów i profesorów z Kijowa, 
którzy zakupili wagon kolejowy, 
wynajêli lokomotywê i poprzez 
Rumuniê dotarli do kraju. W Pozna-
niu skoñczy³ studia, zrobi³ doktorat,    
a w 1922 roku pracowa³ ju¿ na Uni-
wersytecie jako asystent. Do swego 
mieszkania przyjmowa³ przybywa-
j¹c¹ stopniowo z Syberii rodzinê.

Jan Ruszkowski syn Antoniego i Idy, 
(ojciec autora) urodzony w Irkucku   
w 1889 roku, zmar³ we Wroc³awiu    
w 1961 roku. Jego ¿ona Irena D¹bro-
wska, urodzona w 1900 roku             
w Kramatorsku na Ukrainie, zmar³a 
w 1972 roku w Pu³awach. Oboje byli 
profesorami entomologii.

Ksi¹¿ka Andrzeja Ruszko-
wskiego, syna Jana i Ireny, urodzone-
go w 1928 roku w Knyszynie, to nie 
tylko okruchy historii, ale bogata 
opowieœæ o Polakach, tych, którzy 
sami decydowali siê na emigracjê      
w poszukiwaniu chleba, ale i tych 
zes³anych, skazanych na ciê¿kie 
roboty w kopalniach syberyjskich. 
Publikacja, wzbogacona o listy 
pisane z obczyzny, liczne zdjêcia oraz 
poezje autora i t³umaczone przez 
niego ,,Odblaski Polski w naszej 
duszy”rosyjskiego poety Stiebajewa, 
(autor pozna³ go na Miêdzy-
narodowym ZjeŸdzie Ekologicznym           
w Pu³awach) dostarcza wielu prze¿yæ 
i wzruszeñ.
 
…Jaka¿ pociecha, lec¹c coraz wy¿ej
za Ural, gdzie odesz³y liczne duchy 
jasne,
zakute w bohaterstwo i cierpienie 
w³asne,
zobaczyæ z nieba raz jeszcze dwa 
krzy¿e
i cieñ Kopernika, zlany z krzy¿a 
cieniem
 
z wiersza Stiebajewa ,,Jak wiele nam 
dano”

               •
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po³eczny Instytut Wydawniczy 
Znak w 2003 roku zorganizo-Swa³ w Krakowie na czeœæ 

profesora Andrzeja Szczeklika 
(zmar³ w lutym 2012 r.), wybitnego 
lekarza-humanisty rewiê kabaretow¹ 
pt. „Klinika doktora Szczeklika”. 
Jednym z punktów kabaretowych by³ 
wystêp Jerzego Treli, który odczyta³ 
listê przypad³oœci zdrowotnych 
Zygmunta Krasiñskiego, zaczer-
pniêt¹ z jego autentycznych listów do 
Delfiny Potockiej i przyjació³. Oto 
ona:

Wci¹¿ s³aby i zmelancholicza³y ze 
mnie cz³owiek. ¯adne kuracje mi nie 
pomog³y, reumatyzmów siê dok¹pa-
³em w morzu, w mózgu ci¹g³e 
rozdra¿nienie nerwowe, imiê moje    
R u i n a[….]
Chodziæ nie mogê, bo mi zaraz tysi¹c 
much czarnych igra przed oczyma. 
Boku ból wróci³. Womity wróci³y. 
Dr¿ê ca³y jak liœæ[…] Odda³em przed 
kilk¹ dniami ogromnego robaka 
species solitera[...]. Cierpiê niestwo-
rzone awantury tycz¹ce siê hemo-
roid[…]
Coraz gorzej ze mn¹. Melancholia w 
mózgu, koœæ pacierzowa bardzo 
rozbola³a, up³awy bia³e, domyœl siê 
sk¹d, ale wcale nie syfilityczne. tylko 

same z siebie, z nerwowego os³a-
bienia. 
O Ÿle, Ÿle jest bardzo ze mn¹[…] za 
lada krokiem lub ruchem mogê 
dostaæ ruptury na boku prawym, tak 
jak mam na lewym[…] Od dni 20-stu 
na kulach chodzê, kolano spuch³o       
i odkszta³tnia³o, podobne do g³owy 
niemowlêcia[…] Czyrak jak ogniem 
piek¹cy w samym kroku nie dozwala 
mi dalej ci¹gn¹c.

Margina³ki
MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Zygmunt Krasiñski
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Rzeczywiœcie lista ta mo¿e kwalifi-
kowaæ siê jako numer kabaretowy       
i wzbudzaæ salwy œmiechu. Jednak 
poeta rzeczywiœcie ca³e ¿ycie mocno 
chorowa³. Na krótko przed œmierci¹ 
wyniszczony przez choroby wygl¹-
da³ jak starzec, a zmar³ w wieku 
zaledwie 47 lat. 

***

W 2010 r. ksi¹dz infu³at Zygmunt 
Lewicki, kap³an wybitny, niezwykle 
zas³u¿ony dla Archidiecezji Bia³osto-
ckiej obchodzi³ szeœædziesiêciolecie 
œwiêceñ kap³añskich. Z tej okazji 
zosta³a wydana Ksiêga Jubileuszowa 
pt: „Œwiadek i nauczyciel wiary”. 
Ksiêga, oprócz wspomnieñ przyja-
ció³ i wspó³pracowników, zawiera 
wywiad z jubilatem. 

Z wywiadu wynika, i¿ 
pierwsz¹ po œwiêceniach kap³añskich 
parafi¹ ksiêdza Lewickiego by³o 
Dobrzyniewo, wchodz¹ce niegdyœ w 
sk³ad starostwa knyszyñskiego. 
Maj¹c zaciêcie historyczne ksi¹dz 
Lewicki grzeba³ siê w archiwum 
parafialnym. Zawiera³o ono wiele 
kopii szesnastowiecznych dokumen-
tów. Miêdzy innymi by³o wœród nich 
pismo królowej Bony do zarz¹dcy 
dóbr królewskich o poni¿szej treœci:

Piszê do zarz¹dcy tak jako, ¿e my siê 
dowiadujemy, i¿ onemu pomienione-
mu plebanowi, w onym pomienionym 
Dobrzyniewie, onej pomienionej 
dziesiêciny dawaæ nie chcesz. Jak¹ 
my tobie przekazujemy i nakazujemy 
onemu pomienionemu plebanowi,     
w onym pomienionym Dobrzyniewie, 
on¹ pomienion¹ dziesiêcinê w ca³oœci 
oddaæ.

Trzeba przyznaæ, i¿ pismo jest 
niezwyk³e, nie tylko ze wzglêdu na 
styl dawnej polszczyzny, ale i na ton. 
Z niego widaæ w³adczy charakter 
królowej Bony, za który m.in nie by³a 
lubiana w Polsce. 

W cytowanym fragmencie 
pisma nie ma nazwiska zarz¹dcy. 
Najpewniej by³ nim Aleksander 
Chodkiewicz, który jako gorliwy 
wyznawca prawos³awia móg³ nie 
spieszyæ siê z przekazywaniem 
nale¿nej koœcio³owi dziesiêciny.

• 

________

Literatura:
Illg Jerzy, Mój znak, Kraków 2009;
Œwiadek i  nauczyciel  wiary ,  
Bia³ystok 2010.

Królowa Bona Sforza
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którego mog³em zabieraæ to, co 
chcia³em”.

Z definicj¹ szczêœcia – 
jednoznaczn¹ i przekonuj¹c¹ – maj¹ 
k³opot filozofowie. Ma³y ch³opiec nie 
rozmyœla o szczêœciu, on jest szczêœli-
wy.

Myœlê, ¿e Grogan, w swej 
wspomnieniowej ksi¹¿ce, ukazuje 
nie tylko ¿ycie pewnej amerykañ-
skiej, zwyczajnej, szczêœliwej rodzi-
ny, on opisuje te¿ szczêœliw¹ 
Amerykê lat 60. i 70. Ju¿ dziesi¹tki lat 

TERESA DUBICKA

ohn Grogan, autor docenionej      
i poczytnej powieœci „Marley      Ji ja”, po raz kolejny siêgn¹³ po 

w¹tki autobiograficzne, pisz¹c 
wspomnienia o w³asnej rodzinie pt. 
„Najd³u¿sza podró¿ do domu”. 
Odbywa, w sensie dos³ownym, 
bardzo d³ug¹, przez trzy stany 
Ameryki, podró¿ do domu rodzin-
nego. W metaforycznym znaczeniu 
jest to najd³u¿sza wêdrówka w 
przesz³oœæ, w g³¹b minionego czasu. 
Przywo³anie, zatartych nieraz, 
obrazów dzieciñstwa, dorastania. 
Ocena ¿yciowych wyborów.

Ma³y Johnny Grogan ma 
szczêœliwe dzieciñstwo. Poczucie 
zadowolenia daje mu, w równym 
stopniu, codzienna porcja p³atków 
œniadaniowych, z tak¹ iloœci¹ cukru, 
¿e czuje mrowienie w zêbach, jak i 
przekonanie, ¿e: „¯ycie by³o bezpie-
czne, pe³ne ciep³a i dobra. Mia³em 
rodziców, którzy kochali Boga, siebie 
nawzajem i nas. Mia³em dwóch braci 
i siostrê, z którymi mog³em siê bawiæ, 
biegaæ i czubiæ. Mia³em dom, 
zabawki i w³asny karton po piwie, do 

Dytyramb na czeœæ 
rodziny

John Grogan „Najd³u¿sza podró¿ do 
domu”, Wydawnictwo Znak, Warszawa 
2009
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po wielkim kryzysie (który dobrze 
pamiêtaj¹ rodzice), kiedy ludzie 
okrzepli, wzbogacili siê. Korzystaj¹c 
z efektów wieloletniej, ciê¿kiej pracy 
i nawyku oszczêdzania. Przyk³ady 
oszczêdnoœci (nie sk¹pstwa!) pañ-
stwa Groganów, s¹ powodem ¿artów, 
a powinny wzbudzaæ szacunek!

Ludzie maj¹ poczucie bez-
pieczeñstwa, nie tylko z racji warto-
œci dolara czy wielkomocarstwo-
wych aspiracji. Buduj¹ je w oparciu o 
silne wiêzi spo³eczne, zadzierzgniête 
przez wspólnotê religijn¹, system 
wyzna-wanych wartoœci, wieloletnie, 
dobre s¹siedztwo.

Po latach John nazwie swój 
ultrakatolicki dom uszczypliwie 
„sk³adem dewocjonaliów”, a osiedle 
– „ma³ym Watykanem”. Swoistej 
„inwentaryzacji” dokona³ z rodzeñ-
stwem: czterdzieœci dwie figurki 
Matki Boskiej, nie licz¹c innych 
œwiêtych; ró¿añce w popielniczkach   
i miseczkach na cukierki, buteleczki   
z wod¹ œwiêcon¹ z miejsc piel-
grzymowania. Fanatyzmem tr¹ci? 
Bynajmniej!

Richard i Ruth Groganowie 
stanowi¹ piêkny przyk³ad wiary 
g³êbokiej, szczerej, ¿arliwej, pozba-
wionej fanatyzmu, promieniuj¹cej na 
¿ycie i spe³niane uczynki – daru, 
bêd¹cego w niezwyk³ej symbiozie z 
¿yciem powszednim.

Oboje spiesz¹ z bezintereso-
wn¹ pomoc¹ chorym, potrze-
buj¹cym, samotnym. Gdy w Detroit 
w 1967 r. wybuchaj¹ zamieszki, 
przyjmuj¹ siedmioro dzieci pod swój 
dach. Odje¿d¿aj¹ odkarmione, 
wymyte, opalone, z torbami u¿ywa-
nej, porz¹dnie upranej odzie¿y.

Pomys³ Ruth, aby po³¹czyæ 
obchody Wielkiego Czwartku            
z ¿ydowskim sederem – wieczerz¹ 
paschaln¹ to akt ekumenizmu            
w czystej postaci! Zwyczaj ten 
utrwali³ siê w rodzinie Groganów,       
a przyjaŸñ z ¯ydówk¹, pani¹ 
Kabcenell – przetrwa³a d³ugie lata. 

Dany im zosta³ dar wiary – 
bez zastrze¿eñ i analiz. Po latach, 
doros³y John dostrze¿e ró¿nicê „Tata 
otrzyma³ b³ogos³awieñstwo – dar 
wiary, lecz ja urodzi³em siê z prze-
kleñstwem sceptycyzmu. Jego prze-
znaczeniem by³a wiara, moim – 
zw¹tpienie”.

Richard i Ruth Groganowie 
do¿yj¹ sêdziwego wieku. Bêd¹ 
heroicznie walczyæ ze s³aboœciami 
starzej¹cego siê cia³a, w koñcu – 
powa¿nymi chorobami. Ich dzieci 
bêd¹ przy nich trwaæ.

W epoce wszechobecnego 
kultu m³odoœci i  piêknego cia³a, John 
Grogan pokazuje, jak niszcz¹ca 
potrafi byæ staroœæ. Jak powolne, 
¿mudne i bolesne – umieranie – na 
szpitalnym ³ó¿ku, w pl¹taninie rurek i 
kabli. Odg³osy pracy skomplikowa-
nej aparatury medycznej, szum 
respiratora, migaj¹cy ekran monitora, 
nie zag³usz¹ ostatnich s³ów czuwaj¹-
cych dzieci , skierowanych do ojca. 

M³odzi Groganowie pozo-
stan¹ – wyposa¿eni przez oboje 
rodziców – w „takie chwile (...) które 
pozostaj¹ z nami na zawsze. Nosimy 
je ze sob¹ przez lata, pod samym 
sercem, jak snopy cennej, œwietlistej 
jasnoœci”.

•
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zym ró¿ni siê ³¹ka od lasu, 
wie ka¿de dziecko. Jeœli Cjednak mówimy o tym, co 

odró¿nia las od puszczy, sprawa 
bardziej siê komplikuje, choæ 
niekiedy i to bywa dziecinnie ³atwe.

WeŸmy losowo wybrane 
zbiorowisko drzew w naszym kraju, 
najczêœciej zreszt¹ sosen. Drzew w 
podobnym wieku, sadzonych pod 
sznurek. Ju¿ na pierwszy rzut oka 
zauwa¿ymy, ¿e z puszcz¹ nie ma ono 
wiele wspólnego.

Trudniej jednak zdefinio-
waæ, czym tak naprawdê jest owa 
puszcza. 

Dawniej imiê to nadawano 
obszarom pustym, bezludnym, 
dzikim. Z czasem s³owo puszcza 
zaczê³o ewoluowaæ, a mo¿e nawet i 
siê w pewnym sensie dewaluowaæ. 
Okreœlano nim po prostu du¿e 
kompleksy leœne, mniej lub bardziej 
naturalnego pochodzenia. 

We wspó³czesnej polszczy-
Ÿnie oba znaczenia tego samego 
s³owa wydaj¹ siê funkcjonowaæ 
niemal¿e wymiennie, co bywa 
myl¹ce.

Mamy,  wiêc  Puszczê  
Kurpiowsk¹, Bia³¹ czy Kozienick¹, 
które, tak na dobr¹ sprawê, pozosta³y 

puszczami li tylko z nazwy w jej 
nowszym kontekœcie. Ani one ju¿ s¹ 
naturalnymi lasami, ani specjalnie 
rozleg³ymi, a do tego s¹ silnie 
rozcz³onkowane. 

Mamy jednak u nas i Pu-
szczê Bia³owiesk¹, która, pomimo i¿ 
od osiemdziesiêciu lat jest rabunko-
wo eksploatowana, pociêta sieci¹ 
dróg i linii oddzia³owych, wci¹¿ 
zachowa³a w sobie ponad 30% lasów 
naturalnego pochodzenia i niema³o 
pomnikowych drzew, a do tego jest 
niew¹tpliwie lasem du¿ym, o zwar-
tych granicach. 

Mamy te¿ na wschodnich 
rubie¿ach Polski i Puszczê Knyszyñ-
sk¹, która jeszcze bardziej wymyka 
siê prostej klasyfikacji. Jest to 
bowiem niew¹tpliwie du¿y, zwarty 
kompleks leœny o powierzchni ponad 
oœmiuset kilometrów kwadratowych. 
Znajdziemy w nim fragmenty lasów 
pochodzenia naturalnego o du¿ej 
ró¿norodnoœci gatunków roœlin, 
zwierz¹t, grzybów. Znajdziemy tu 
miejsca podmok³e, puste, bezludne, 
trudno dostêpne, w szczególnoœci     
w pobli¿u bardzo licznych Ÿródlisk, 
w bagiennych dolinach rzecznych. 
Spotkaæ tu mo¿na nawet ¿ubry, wilki, 
rysie, sóweczki, puchacze, czy dziê-

Duch puszczy
Ze zbioru „Legendy Podlasia”, wydawnictwo Kreator

TOMASZ LIPPOMAN
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cio³y bia³ogrzbiete, a wiêc gatunki 
zwierz¹t wybitnie zwi¹zane z lasami 
pochodzenia naturalnego, z prawdzi-
wymi puszczami, jakie w dawnych 
czasach zwartym kobiercem pokry-
wa³y niemal ca³y obszar naszego 
kraju. Nie mo¿na jednak zapominaæ, 
¿e w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci ten 
knyszyñski las zosta³ posadzony rêk¹ 
leœnika. 

I tu pojawia siê refleksja. Co 
decyduje o tym, ¿e pewne kompleksy 
leœne s¹ obecnie puszcz¹ tylko w 
historycznym znaczeniu tego s³owa, 
podczas gdy inne zachowa³y w sobie 
nieco wiêkszy pierwiastek owej 
prawdziwej, dzikiej, samowystar-
czalnej puszczy? 

Historyk rozwa¿aj¹c to 
zagadnienie  po³o¿y z pewnoœci¹ 
nacisk na nierównomierne tempo 
kolonizacji tych czy innych ziem 
zwi¹zane, na przyk³ad, z ich pograni-
cznym po³o¿eniem, wojnami wylu-
dniaj¹cymi pewne obszary i równo-
czeœnie oszczêdzaj¹cymi inne.

Geolog wyeksponuje byæ 
mo¿e cechy naturalnej rzeŸby terenu 
czy te¿ jego silne zabagnienie 
utrudniaj¹ce kolonizacjê.

Przyrodnik z kolei podkreœli 
choæby i znaczn¹ mi¹¿szoœæ pró-
chnicy pozwalaj¹c¹ na ³atwiejsze 
odnawianie siê wielu typów lasu, czy 
naturalne zasiêgi poszczególnych 
gatunków istot ¿ywych, które na 
danym terenie wykszta³ci³y silne, 
stabilne populacje.

Jeszcze inny punkt widzenia 
maj¹ na tê sprawê miejscowi.

Ludzie od wielu pokoleñ 
mieszkaj¹cy w puszczy i znaj¹cy j¹ 
niejako od podszewki. Jeœli spêdzicie 

z nimi wystarczaj¹co du¿o czasu, jeœli 
zaskarbicie sobie ich zaufanie, 
opowiedz¹ wam u duchu puszczy.     
O owej nieuchwytnej sile, wymyka-
j¹cej siê naukowym kwalifikacjom. 
O duchu, który w tajemniczy sposób 
sprawia, ¿e pewne lasy wci¹¿ maj¹    
w sobie to coœ.

Dawno temu, w samym œrodku 
knyszyñskiej kniei, w okolicach 
dzisiejszego Szudzia³owa ¿y³a sobie 
pewna kobieta. Mieszka³a samotnie 
w skromnej drewnianej, krytej 
trzcin¹, chacie. Nie by³oby w tym nic 
szczególnego, gdyby nie to, ¿e 
pokolenia puszczañców przemija³y,    
a ona wci¹¿ i wci¹¿ trwa³a. Leczy³a 
ludzi, hodowlane zwierzêta, a podo-
bno te¿ i te dzikie, leœne.

Jak g³osi legenda zna³a ich 
mowê, a one bezgranicznie jej ufa³y.

Zna³a siê tak¿e i na magii, 
zarówno tej bia³ej, która leczy, po-
maga, jak i czarnej, która szkodzi,           
a nawet odbiera ¿ycie.

Nazywano j¹ ró¿nie: Zielar-
k¹ z Boru, Szeptuch¹, Matiuszk¹. 
Niektórzy wierzyli, ¿e jest równie 
stara, jak sam las, ¿e by³a tu od 
zawsze i ¿e na zawsze pozostanie. 

W drugiej po³owie XIX 
wieku Puszczê Knyszyñsk¹ zaczêto 
jednak trzebiæ z tak¹ zaciek³oœci¹, 
jakby by³a najwiêkszym wrogiem 
cz³owieka.

Nie chodzi³o jednak zapew-
ne o jak¹œ szczególn¹ niechêæ do tego 
piêknego lasu. Chodzi³o po prostu o 
pieni¹dze.

Tydzieñ za tygodniem leœn¹ 
g³uszê m¹ci³ stukot siekier. Wyty-
czano wci¹¿ nowe drogi, by wywoziæ 
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nimi transporty kubicznych metrów 
leœnego urobku. 

Coraz mniej by³o spokoju   
w lesie, coraz wiêcej ludzi o oczach 
pe³nych ¿¹dzy ³atwego zysku. 

Pewnego dnia, jakoœ tak na 
prze³omie XIX i XX stulecia, 
Zielarka z boru w tajemniczy sposób 
zniknê³a. Cia³a kobiety nigdy nie 
odnaleziono. W tym samym czasie 
jednak, w uroczysku Bahno w Bo-
rkach, na niewielkiej mineralnej 
wyspie wœród bagien, pojawi³y siê 

trzy dorodne sosny o niezwyk³ych 
kszta³tach. Miejscowi wierz¹, ¿e w te 
w³aœnie drzewa, symbolizuj¹ce 
wytrwa³oœæ, rozum i si³ê, przemieni³a 
siê ich Matiuszka. 

Kto wie, mo¿e te w³aœnie 
trzy wyj¹tkowe sosny uchroni³y 
Puszczê Knyszyñsk¹ przed losem 
wielu innych? Przed smutnym losem 
wielu innych lasów, które w naszych 
czasach pozostaj¹ puszczami ju¿ 
tylko z nazwy? 

              •
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Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
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3 kwietnia gimnazjaliœci ZSO w Kny-
szynie mogli uczestniczyæ w wyj¹t-
kowym spotkaniu. Uczniowie naszej 
szko³y wys³uchali œwiadectwa m³o-
dych ludzi –  Oli i Marcina, którzy na 
co dzieñ pos³uguj¹ we wspólnocie 
Przymierze Mi³osierdzia. Nasi goœcie 
opowiadaj¹c o swoich ¿yciowych 
prze¿yciach, wskazali na potrzebê 
postawienia Jezusa na pierwszym 
miejscu w ¿yciu. Wówczas skute-
cznie mo¿emy walczyæ z na³ogami, 
uzale¿nieniami i zniewoleniami, a 
jednoczeœnie osi¹gniemy szczêœcie, 
którego Ÿród³em jest On, a którego 
tak bardzo ka¿dy dziœ potrzebuje.

Autentyczne œwiadectwo 
¿ycia czêœciej przemawia bardziej ni¿ 
wyszukana i fantazyjna myœl czy 
wypowiedziana m¹droœæ. Oryginalna 
forma programu sprawi³a, ¿e prze-
kazywane treœci skuteczniej trafi³y do 
umys³ów i serc m³odych ludzi.          •

Œwiadectwo 
Oli i Marcina
ks. KAROL KONDRACIKOWSKI

15 kwietnia w Œwiêto Mi³osierdzia   
w knyszyñskim koœciele odby³a siê 
msza œwiêta w intencji ofiar kata-
strofy smoleñskiej. Mszê zamówi³o 
Szkolne Ko³o Wolontariatu „Dobro 
Daje Nadziejê” i Szkolne Ko³o PCK.

Przypomnijmy, ¿e katastro-
fa mia³a miejsce 2 lata temu w wigiliê 
Œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia. 5 lat 
wczeœniej – w roku 2005 – równie¿ w 
wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia umiera 
Jan Pawe³ II. Przywo³ajmy wiêc 
jeszcze raz s³owa Wielkiego Papie¿a 
na temat prawdy:

„Starajmy siê odnaleŸæ pe³ne znacze-
nie i wartoœæ prawdy: prawda, która 
wyzwala – wolnoœæ przez prawdê. 
Nigdy poza prawd¹. Poza prawd¹ 
wolnoœæ nie jest wolnoœci¹. Jest pozo-
rem. Jest nawet zniewoleniem.”

„Przebaczaæ – nie oznacza rezygno-
waæ z prawdy i sprawiedliwoœci. 
Oznacza: zmierzaæ do prawdy i spra-
wiedliwoœci drog¹ Ewangelii.” 

•

MARIA £EMPICKA 
JOANNA OSTROWSKA

Msza œwiêta 
w intencji ofiar 
katastrofy 
smoleñskiej
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Jednym z najwiêkszych darów, które 
otrzymaliœmy od Stwórcy jest 
wolnoœæ pozwalaj¹ca decydowaæ      
o naszym ¿yciu i przysz³oœci. Korzy-
staj¹c z wolnoœci d¹¿ymy do 
szczêœcia, które przecie¿ gwaranto-
wa³ nam Stwórca. Wielu szczêœcia 
pragnie szukaæ jednak na w³asn¹ 
rêkê, eliminuj¹c z ¿ycia prawo Bo¿e. 
Kiedy coœ im siê nie udaje, pojawiaj¹ 
siê komplikacje, wówczas mówimy, 
¿e przecie¿ sami siê o to prosili. 
Gdyby byli blisko Boga, uniknêliby 
tego piekie³ka, które sami sobie 
zgotowali. I pewnie du¿o jest w tym 
prawdy, gdy¿ grzech, po spojrzeniu 
na niego z perspektywy, niszczy 
szczêœcie cz³owieka.

Z drugiej jednak strony, 
pewn¹ naiwnoœci¹ by³oby myœlenie, 
¿e gdy zaprosimy Boga do naszego 
¿ycia, to wszystkie problemy w je-
dnej chwili znikn¹, ¿ycie stanie siê 
sielank¹, wszystko bêdzie uk³ada³o 
siê pomyœlnie i spe³ni¹ siê wszystkie 
nasze marzenia. Gdy przyjrzymy siê 
¿yciu Matki Bo¿ej, Œwiêtych, nawet 
Chrystusa, to zauwa¿ymy, ¿e Bóg nie 
wyeliminowa³ krzy¿a z ich ¿ycia, nie 
pozbawi³ problemów. I nasze doœwia-
dczenia potwierdzaj¹ tê prawdê. Nie 
wszystko uk³ada siê tak, jakbyœmy 
chcieli. Prosimy o trafienie szóstki   
w Lotto, a tu kolejne pud³o; prosimy   
o dostanie siê na studia, które sobie 

wymarzyliœmy, a tu klapa; prosimy         
o zdrowie, a tu dopada nas choróbsko 
przekreœlaj¹ce wiele planów; pozna-
jemy tê drug¹ po³ówkê marz¹c           
o szczêœciu i rodzinie, a tu wszystko 
jeszcze przed œlubem rozpada siê jak 
domek z kart, nie do koñca z naszej 
winy. Zdenerwowani, zdegusto-
wani pewnie chcemy Panu Bogu 
wykrzyczeæ s³owa: „Panie Bo¿e,      
o co Ci w koñcu chodzi?! Przecie¿ 
by³em Ci wierny, modli³em siê, 
przychodzi³em na mszê œwiêt¹, a tu 
nic, jedna wielka lipa! To jaki jest 
sens byæ Ci pos³usznym, skoro 
takie rzeczy wyczyniasz? Czego Ty 
ode mnie chcesz?”.

Takie myœli i w¹tpliwoœci 
maj¹ prawo siê pojawiæ, ale nie mo-
¿emy w nich tkwiæ, bo doprowadz¹ 
do niewiary. Patrz¹c na ten problem 
tylko w sposób przyziemny nie znaj-
dziemy odpowiedzi. Potrzeba spoj-
rzenie nadprzyrodzonego, a znaleŸæ 
je mo¿emy jedynie w Bo¿ym Obja-
wieniu. Z pomoc¹ przychodzi nam 
Prorok Izajasz, który wypowiada 
s³owa samego Boga: „Bo myœli moje 
nie s¹ myœlami waszymi, ani wasze 
drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo 
jak niebiosa góruj¹ nad ziemi¹, tak 
drogi moje – nad waszymi drogami i 
myœli moje nad myœlami waszymi”. Iz 
55, 8-5. 

Panie Bo¿e, o co Ci 
chodzi…?
ks. JERZY CHWIEÆKO
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POEZJA

Jedno jest pewne – Bóg pra-
gnie autentycznego szczêœcia cz³o-
wieka i tylko On widzi jasno przy-
sz³oœæ. Nikt z nas nie jest w stanie 
przewidzieæ przysz³oœci i konse-
kwencji spe³nienia naszych oczeki-
wañ. 

Kto zagwarantuje, ¿e po 
wygraniu w Lotto nie zg³upiejesz        
i nie zapracujesz sobie na potêpienie 
lub zbyt szybko zakoñczysz ¿ycie      
z ró¿nych powodów? Sk¹d wiesz, ¿e 
ten kierunek studiów zapewni Ci      
w przysz³oœci utrzymanie i szczê-
œcie? Nie znamy te¿ rzeczywistoœci 
nadprzyrodzonej, w której ka¿dy       
z nas znajdzie siê po œmierci. Mo¿e 
siê wówczas okazaæ, ¿e te chwile 
niemocy, choroby i cierpienia, oczy-
szczaj¹ce i jednocz¹ce z Chrystusem, 
otworz¹ Ci bramy nieba albo te¿ 
przez to cierpienie ktoœ z Twoich 
bliskich unikn¹³ potêpienia? Sk¹d 
wiesz, ¿e ta osoba, w której tak 
mocno siê zakocha³eœ jest dobrym 
wyborem i zagwarantuje Ci trwa³oœæ 
ma³¿eñstwa i szczêœcie? Tego nikt nie 
wie. Bóg zna ca³¹ prawdê i doskonale 
widzi przysz³oœæ. Dlatego nie za³a-
mujmy siê, gdy o coœ prosimy, a tu 
wszystko wieje przeciwnoœci¹. Kie-
dyœ siê bowiem oka¿e, ¿e jednak Bóg 
mia³ racjê. Potrzeba z naszej strony 
jedynie pokory i zaufania Bogu, które 
mo¿emy wypracowaæ na klêczkach 
przed krzy¿em. Smutek na twarzy      
i poczucie beznadziejnoœci s¹ wyra-
zem niewiary. Dla tych co ufaj¹ 
Bogu, takie odczucia powinny byæ 
czymœ obcym. Czy nale¿ysz do tej 
grupy…?

• 

REGINA ŒWITOÑ
 
Wiosennie 

zaledwie œwit oczy otworzy³
ju¿ skowronek
z podniebnych szlaków wyrwany
da³ has³o jutrzni porannej
 
czajki kwil¹cym furkotem
rozdar³y piersi ³¹k
kuku³ka zachwytem 
nape³ni³a olszyny
klekotaniem rozkosznym
rozbieli³y siê ³any
 
wiatr maestro nutki pozbiera³
z radosn¹ batut¹
do przydro¿nej kapliczki wpad³
..................................................
uœmiechn¹³ siê wiosennie
Jan Nepomucen
œwi¹tek drewniany



Uczestnicy pó³maratonu Wies³awa Olesiewicza przed wyruszeniem z Knyszyna

Zespó³ Knyszynianki 
na festiwalu w Bobrówce

Warsztaty batiku

Festiwal przedszkolaków „Mama, tata i 
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