
Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 6 (102) CZERWIEC 2012 ISSN 1644-7166

Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 6 (102) CZERWIEC 2012 ISSN 1644-7166

Nowy Goniec Knyszynski
/

´

Turniej gmin o koronê 
Królewskiego Goœciñca Podlasia



Redakcja:

Krzysztof Bagiñski – redaktor naczelny
Edmund Chodorowski
Teresa Dubicka 
Mieczys³aw Lewkowicz
Anna Aneta Molska
Ewelina Sadowska-Dubicka
Krystyna Urbanowicz – korekta

Opr. graficzne i sk³ad komputerowy

Ewelina Sadowska-Dubicka

Wydawca

Urz¹d Miejski w Knyszynie
Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Druk

Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Bia³ostockiej

Adres redakcji, kontakt w sprawie 
reklam i og³oszeñ

Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel.: 85 727 99 88
e-mail: cit@knyszyn.pl

Konto

BS Knyszyn 
11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

Redakcja nie zawsze identyfikuje siê 
z pogl¹dami autorów oraz nie 
odpowiada za treœæ reklam i 
og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania.

Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nowy Goniec Knyszynski
/

Ok³adka

Dru¿yna Knyszyna na turnieju gmin
fot. Krzysztof Bagiñski

Redaktor wydania

Ewelina Sadowska-Dubicka
tel.: 663 482 302

W numerze:

ü Informacje samorz¹dowe, s. 3

ü Wspó³praca z Litw¹, s. 4

ü Pieni¹dze dla mieszkañców 
Królewskiego Goœciñca Podlasia, s. 6

ü Pomnik ofiarom Holokaustu, s. 7

ü Knyszyn przekaza³ koronê, s. 8

ü Czerwiec z kultur¹, s. 9

ü Dzieci przeciw przemocy, s. 10

ü Wielki sukces ma³ego przedszkolaka, 
s. 11

ü Mieæ takiego tatê, to wielkie szczêœcie, 
s. 12

ü Powrócisz tu, s. 16

ü Dni Knyszyna 2012, s.17

ü Knyszyn poezj¹ malowany, s. 20

ü Mo¿na siê uczyæ bawi¹c, s. 21

ü Uczennice z Knyszyna nagrodzone na 
ekumenicznym konkursie, s. 22

ü Pierwsza komunia, s. 23

ü Wieœ podlaska w XIX wieku, s. 24

ü Esej o habalu z Knyszyna, s. 31

ü Pytanie o wiarê, s. 34



3

AKTUALNOŒCI

Informacje samorz¹dowe

czerwiec
• Wyst¹piono o pozwolenie na budowê dla inwestycji polegaj¹cej na 
przebudowie drogi gminnej nr 104779B w Knyszynie Zamku.

• Wyst¹piono o pozwolenie na budowê dla inwestycji polegaj¹cej na budowie 
budynku kuŸni jako obiektu wystawienniczego regionalnych tradycji 
kowalskich, zlokalizowanej na dzia³ce o nr ewid. 2300/2 po³o¿onej w 
Knyszynie przy ul. Koœcielnej 6.

• Wykonano podsypanie dróg w ramach bie¿¹cego utrzymania dróg (droga 
Ogrodniki  K¹ty, Nowiny Kasjerskie).

• Wykonano naprawê drogi we wsi Chobotki ze œrodków funduszu so³eckiego.

• Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Moñkach rozpoczêto remont 
chodników w ci¹gu ulicy Jagielloñskiej.

• Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony pn.: Remont drogi gminnej Nr 
104791 B (ul. Goni¹dzka) i drogi powiatowej Nr 2337 B (ul. Rynek)  od drogi 
krajowej nr 65 do drogi wojewódzkiej nr 671 w Knyszynie. Wy³oniony 
wykonawca: Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Spó³ka z o.o. 18-300 
Zambrów, ul. Sitarska. Termin realizacji zadania: do 31.08.2012 r.

• Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie boisk sportowych 
w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012. 
Wy³oniony wykonawca: Zak³ad murarski Spó³ka Jawna Wincenty Krahel, 
El¿bieta Krahel-Rowiñska, ul. S³oneczna 9, 16-200 D¹browa Bia³ostocka. 
Termin realizacji zadania:15.10.2012 r. 

• Przygotowano i z³o¿ono dokumentacjê niezbêdn¹ do sporz¹dzenia wniosku 
o p³atnoœæ projektu dotycz¹cego termomodernizacji przedszkola w 
Knyszynie, dofinansowanego ze œrodków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Œrodowisko.

• Z³o¿ono wniosek o p³atnoœæ projektu pn. „Wyposa¿enie placu zabaw w 
Knyszynie jako miejsca rekreacji na terenie gminy”, dofinansowanego ze 
œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Monitoring miasta, szeroka wymiana zagraniczna m³odzie¿y oraz 
lepszy dostêp do bezp³atnego Internetu – miêdzy innymi tego 
powinni  spodziewaæ siê knyszynianie dziêki projektowi, który 
nasza gmina realizuje z samorz¹dami litewskimi

Wspó³praca z Litw¹
PIOTR JAKUBIUK

22 listopada 2011 r. Gmina Moñki, 
bêd¹ca partnerem wiod¹cym proje-
ktu, podpisa³a z Ministerstwem 
Spraw Wewnêtrznych Republiki Li-
tewskiej, pe³ni¹cym rolê instytucji 
zarz¹dzaj¹cej programem, umowê     
o dofinansowanie projektu „System 
bezpieczeñstwa i komunikacji ele-
ktronicznej dla podniesienia warun-
ków ¿ycia spo³ecznoœci przygrani-
cznych”. Projekt jest realizowany    
w ramach celu 3.: Europejska Wspó³-
praca Terytorialna Program Wspó³-
pracy Transgranicznej „Litwa-           
-Polska”,  który ma na celu 
wspieranie zrównowa¿onego rozwo-
ju obszaru przygranicznego Litwy     
i Polski poprzez podniesienie ekono-
micznej, spo³ecznej i terytorialnej 
spójnoœci. Program jest wspó³finan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje cztery 
samorz¹dy ze strony polskiej i lite-
wskiej: gminy Moñki i Knyszyn oraz 
rejony Alytus i Trocki. Jego g³ówny 
cel to poprawa jakoœci ¿ycia i bez-
pieczeñstwa mieszkañców i turystów 
w obszarze przygranicznym.

Wspólne dzia³ania partne-
rów projektu maj¹ stworzyæ warunki 
do zwiêkszenia wiedzy, zdobycia i 
podniesienia posiadanych kwalifi-
kacji oraz podnieœæ œwiadomoœæ 
spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary 
transgraniczne. Osi¹gniête ma byæ to 
poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci do 
nowoczesnego medium informacyj-
nego, jakim jest internet. W Knyszy-
nie i Moñkach zainstalowane bêd¹ 
bezprzewodowe publiczne punkty 
dostêpu do Internetu.

Jednym z celów projektu 
jest te¿ uœwiadomienie grupom 
spo³ecznym potrzeby anga¿owania 
siê w walkê z problemami, które wy-
stêpuj¹ po obu stronach granicy, 
zagro¿eniami i patologiami spo³e-
cznymi oraz ochronê œrodowiska        
i dziedzictwa naturalnego. W tym 
celu przeprowadzone bêd¹ wspólne 
wideokonferencje tematyczne, na 
które zaproszeni zostan¹ mieszkañcy 
i przedstawiciele samorz¹dów pol-
skich i litewskich zaanga¿owanych    
w projekt.

Szczególny akcent w proje-
kcie po³o¿ony jest na rozwój i edu-
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Czêœæ delegacji Knyszyna na spotkaniu w Trokach

kacjê m³odzie¿y i uczniów. Tworzone 
bêd¹ warunki do bezpiecznego wy-
chowywania i edukowania m³odego 
pokolenia, z naciskiem po³o¿onym 
na zapobieganie rozprzestrzenianiu 
siê patologii spo³ecznych, ochronê 
dziedzictwa naturalnego, kultywo-
wanie podstawowych wartoœci, 
jakimi s¹ przyjaŸñ i poszanowanie 
dla wysi³ków przodków. W tym celu 
przygotowane i przeprowadzone 
bêd¹ programy edukacyjne dla ucz-
niów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Premiowana bêdzie akty-
wnoœæ i zaanga¿owanie uczniów. W 
wymianach m³odzie¿y ma uczestni-
czyæ 120 uczniów z Polski i Litwy.

Nadrzêdnym celem proje-
ktu jest zapewnienie bezpiecznych 
warunków dla mieszkañców i tury-
stów przebywaj¹cych na obszarze 
transgranicznym. Dlatego powstanie 
system monitoringu wizyjnego Mo-
niek i Knyszyna z centrum nadzoru     
i rejestracji obrazów z kamer w Ko-

mendzie Powiatowej Policji  w Moñ-
kach. Analogiczne systemy  powsta-
n¹ na terenie rejonów Alytusa i Trok. 
£¹cznie zostanie zainstalowanych  
77 kamer .

Projekt zawiera oddzia³y-
wanie transgraniczne wyra¿one we 
wspólnym przygotowaniu, wdro¿e-
niu, zarz¹dzaniu i finansowaniu 
przedsiêwziêcia.

Samorz¹dy rozpoczê³y 
realizacjê projektu w styczniu 2012 r. 
Do chwili obecnej odby³o siê kilka 
spotkañ roboczych partnerów 
projektu, które mia³y skoordynowaæ 
dzia³ania i rozpocz¹æ wspóln¹ 
realizacjê g³ównych zadañ projektu.

W dniu 10-11 maja w 
Trokach na Litwie odby³a siê wizyta 
studyjna, w której uczestniczyli 
przedstawiciele gmin Moñki i Kny-
szyn oraz administracji samorz¹dów 
rejonów Alytus i Troki. O tym 
wydarzeniu pisaliœmy w poprzednim 
„Goñcu”                                           •
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Stowarzyszenie Królewski Goœci-
niec Podlasia uzgodni³o z Urzêdem 
Marsza³kowskim termin sk³adania 
wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej na projekty z zakresów: 
ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno-
œci nierolniczej; tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiêbiorstw; odnowê i 
rozwój wsi oraz tzw. ma³e projekty.

Og³oszenie naboru plano-
wane jest na 29 czerwca. Wnioski 
bêdzie mo¿na sk³adaæ od 16 lipca do 
14 sierpnia. Po og³oszeniu naboru 
odbêd¹ siê zebrania informacyjne z 
mieszkañcami. W tej chwili jeszcze 

nie s¹ znane terminy i miejsca 
spotkañ.

O bezzwrotn¹ pomoc finan-
sow¹ mog¹ ubiegaæ siê wszyscy 
mieszkañcy 4 gmin stowarzyszenia: 
Krypna, Dobrzyniewa Du¿ego, 
Jasionówki oraz Knyszyna.

Szczegó³owe informacje 
dotycz¹ce warunków przyznania 
dofinansowania mo¿na uzyskaæ w 
biurze stowarzyszenia: Dobrzyniewo 
Du¿e ul. Bia³ostocka 23 (najlepiej 
umówiæ siê telefonicznie pod nume-
rami: 85 71 97 811, 660 374 995 lub 
508 289 164).                                    •

ESD

Pieni¹dze dla mieszkañców 
Królewskiego Goœciñca Podlasia

Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               R
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Pomnik ofiarom Holokaustu
Wykonano j¹ w 1964 r. i umieszczono 
na knyszyñskim magistracie. W 
trakcie któregoœ z remontów zosta³a 
zdjêta i ju¿ nie powróci³a na swoje 
miejsce. Przez ostatnie kilkanaœcie 
lat poniewiera³a siê w urzêdzie, ale 
teraz znów bêdzie godnie upamiêt-
niaæ ludnoœæ pochodzenia ¿ydo-
wskiego zamordowan¹ 70 lat temu. 
Mowa o tablicy, która w czerwcu 
trafi³a na kirkut w Knyszynie.

2 listopada 1942 r. hitlero-
wcy nakazali ¯ydom zamieszkuj¹-
cym Knyszyn opuœciæ swoje domy      
i wsi¹œæ na ustawione na rynku fur-
manki. Ci, którzy nie wykonali naka-
zu, byli brutalnie mordowani: na uli-
cach, na progach swoich domów, u 
granic miasta, otoczonego kordonem 
300 gestapowców. Po masakrze nali-
czono 74-75 zw³ok. ¯ydzi, którzy 
wyjechali przygotowanym transpor-

tem, zginêli w obozie w Treblince. 
Zabitych w mieœcie so³tysi 

pogrzebali w zbiorowej mogile na 
nowej czêœci cmentarza ¿ydowskie-
go. W³aœnie w tym miejscu ustawiono 
teraz g³az, na którym umieszczono 
wspomnian¹ tablicê. Zosta³a ona wy-
czyszczona, dodatkowo umieszczo-
no na niej gwiazdy Dawida, by 
podkreœliæ, i¿ ofiar¹ barbarzyñstwa 
padli tego dnia mieszkañcy wyznania 
moj¿eszowego. 

Ogromny g³az z profesjo-
nalnie zamocowan¹ p³yt¹ otoczy³y 4 
mniejsze kamienie, które wed³ug 
tradycji ¿ydowskiej, powinny okalaæ 
miejsce spoczynku zmar³ych, jeœli 
nie zosta³o ono ogrodzone parkanem.

Prace przy pomniku zosta³y 
sfinansowane z dotacji przyznanych 
przez Podlaski Urz¹d Wojewódzki 
(1000 z³) oraz Fundacjê Ochrony 
Dziedzictwa ̄ ydowskiego (300 z³). 

Uroczyste ods³oniêcie po-
mnika, byæ mo¿e z udzia³em goœci z 
Izraela b¹dŸ ¿ydowskich ducho-
wnych, planuje siê na jesieñ. Wyda-
rzenie uczci przypadaj¹c¹ na ten rok 
70. rocznicê zag³ady knyszyñskich 
¯ydów.                                           •

E.Sadowska-Dubicka

Napis: Ofiarom hitlerowskiego barba-
rzyñstwa. 74 mieszkañcom Knyszyna 
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Tegoroczny Turniej wsi partnerstwa 
o koronê Królewskiego Goœciñca 
Podlasia odby³ siê w Krypnie. Jak co 
roku, rywalizowali w nim zawo-
dnicy z gmin wchodz¹cych w sk³ad 
Stowarzyszenia: Knyszyn, Krypno, 
Dobrzyniewo i Jasionówka.

Turniej rozpocz¹³ siê w 
sobotê, 16 czerwca, meczami 
siatkarskimi, w których Gmina 
Knyszyn zajê³a II miejsce. 

G³ówna czêœæ turnieju 
odby³a siê w niedzielê. Na ten dzieñ 
ka¿da gmina przygotowa³a stoiska 

16 i 17 czerwca gminy bêd¹ce cz³onkami Stowarzy-
szenia Królewski Goœciniec Podlasia, rywalizowa³y ze 
sob¹ w turnieju o koronê Goœciñca

Knyszyn przekaza³ 
koronê
ANNA ANETA MOLSKA

Scenka przygotowana przez knyszynian

promocyjne (naszemu towarzyszy³o 
has³o „Knyszyn wszystko ma”) oraz 
prezentacjê. Zainteresowaniem 
publicznoœci cieszy³y siê przedsta-
wienia, w których w humorystyczny 
sposób gminy pokaza³y scenki z 
¿ycia rodziny. Ponadto wszystkie 
dru¿yny przyrz¹dzi³y konkursow¹ 
zupê, któr¹ degustowali uczestnicy 
turnieju. 

Nie zabrak³o te¿ zabawnej 
rywalizacji. Zawodnicy zmagali siê 
w takich konkurencjach jak: rzut disk 
golfem, ciêcie dêtki rowerowej na 
gumki, si³owanie pañ na rêkê czy 
rzucanie balonami nape³nionymi 
wod¹ przez siatkê do badmintona. 
Burmistrz Knyszyna i wójtowie gmin 
brali udzia³ w konkursie na wyko-
nanie jak najd³u¿szych korali z 
rodzynek. 

W tym roku  Koronê  
Królewskiego Goœciñca Podlasia 
zdoby³a Gmina Dobrzyniewo Du¿e. 
W ubieg³orocznym turnieju zwyciê-
¿y³ Knyszyn.

 Fotorelacja z imprezy n
ok³adce „Goñca”.

•

a 
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3 czerwca zespó³ Knyszynianki wzi¹³ 
udzia³ w Powiatowym Przegl¹-dzie 
„W poszukiwaniu i przekazy-waniu 
folkloru” zdobywaj¹c pierwsze 
miejsce i kwalifikuj¹c siê do 
Przegl¹du Wojewódzkiego.              • 

8 czerwca odby³a siê premiera 
przedstawienia „Bajki oraz zdania i 
uwagi” Adama Mickiewicza w 
wykonaniu teatru dzia³aj¹cego przy 
KOK.                                               • 

10 czerwca w Starym Dworze nad 
Siemianówk¹ odby³ siê Wojewódzki 
Przegl¹d „W poszukiwaniu i prze-
kazywaniu tradycji”. Zespó³ Knyszy-
nianki zdoby³ drugie miejsce.           • 

Od pocz¹tku czerwca M³odzie¿owy 
Amatorski Teatr oraz zespó³ 
Knyszynianki bra³y udzia³ w próbach 
2 widowisk: „Na knyszyñskim 
targu”, pokazana podczas Turnieju 
Gmin w dniu 17 czerwca i 
„ N o c  œ w i ê t o j a ñ s k a ”  
prezentowane 23 czerwca 
w Bia³ostockim Muzeum 
Wsi.                                  •

10 czerwca w Dolistowie 
odby³ siê III Nadbiebrzañ-
ski Festiwal Twórczoœci 
Artystycznej Dzieci i 
M³odzie¿y „Kryszta³owy 
£abêdŸ”. Zespó³ tañca hip-
hop Galimatias (fot. obok) 
zdoby³ statuetkê Kryszta-

³owego £abêdzia, zespó³ Bell Canto 
zaj¹³ trzecie miejsce.                         •

W zabytkowym domu przy ul. 
Koœcielnej 6 przygotowana zosta³a 
wystawa rêkodzie³a wykonanego 
przez kreatywne panie z Gminy 
Knyszyn,  które od wrzeœnia 
ubieg³ego roku spotyka³y siê na 
zajêciach warsztatowych w ramach 
„S³odkiego weekendu”. Wystawa 
zosta³a otwarta w dniu 24 czerwca 
podczas Œwiêta Gminy Knyszyn i 
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem 
osób zwiedzaj¹cych.                • 

Trwaj¹ przygotowania do organizacji 
„Akcji Lato 2012” oraz do polsko-
ukraiñskiej wymiany m³odzie¿y, na 
któr¹ Knyszyñski Oœrodek Kultury 
otrzyma³ dofinansowanie z Narodo-
wego Centrum Kultury.                    •

KOK 

Czerwiec z kultur¹



EDUKACJA

Oba konkursy dotyczy³y 
problematyki zwi¹zanej z zagro¿e-
niami wynikaj¹cymi z narkomanii, 
alkoholizmu, agresji i przemocy. 
Celem konkursów by³o zainicjowa-
nie refleksji dzieci na temat przemo-
cy i nadanie im formy artystycznej, a 
tak¿e w dalszej konsekwencji chêæ 
przyczynienia siê do obni¿enia za-
chowañ antyspo³ecznych, kszta³to-
wania w dzieciach postaw nacecho-
wanych empati¹, wyrobienia wœród 
dzieci zasad budowania pozytywne-
go kontaktu i dobrych relacji 
kole¿eñskich oraz uwra¿liwienie 
nauczycieli i rodziców na problem 
przemocy. 

 W ramach przygotowania 
dzieci do konkursu, w 
klasach zosta³y przepro-
wadzone pogadanki doty-
cz¹ce przemocy. 
W konkursie plastycznym 
wziêli udzia³ tak¿e ucznio-
wie z naszej szko³y. Z wy-
s ³anych  prac  zos ta ³y  
nagrodzone rysunki:

Patrycji Rosiñskiej, kl. II a  
– III miejsce;
Przemys³awa Komaro-
wskiego, kl. III a 
– III miejsce;
Daniela Rosiñskiego, 
kl. II a – wyró¿nienie;
Weroniki Okrasiñskiej, 
kl. VI b – wyró¿nienie.

•

19 czerwca w budynku Centrum 
Dydaktyczno-Naukowego Wydzia³u 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Bia³ymstoku odby³o siê 
uroczyste rozdanie nagród w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym    
i Literackim pt. Dzieci przeciw 
przemocy. 

Konkursy Zorganizowa³ 
Zak³ad Zintegrowanej Opieki Medy-
cznej UMB, pod patronatem hono-
rowym JM Rektora UMB prof. Jacka 
Nikliñskiego, Marsza³ka Wojewó-
dztwa Podlaskiego Jaros³awa Dwo-
rzañskiego i Podlaskiego Kuratora 
Oœwiaty Jerzego Kiszkiela oraz pa-
tronatem medialnym TVP Bia³ystok   
i Polskiego Radia Bia³ystok. 

Dzieci przeciw przemocy

10

MAGDALENA SIDORSKA
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Mateusz Rutkowski z przedszkola w Knyszynie zaj¹³    
III miejsce w ogólnopolskim konkursie

Wielki sukces 
ma³ego przedszkolaka

W bie¿¹cym roku szkolnym dzieci     
z naszego przedszkola wziê³y udzia³ 
w XIV edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i m³o-
dzie¿y pod has³em ,,20 lat Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej – jak nas widz¹, 
tak nas maluj¹” og³oszonego przez 
Komendanta G³ównego Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej.

Konkurs mia³ na celu posze-
rzenie wiedzy uczestników w zakre-

sie bezpieczeñstwa, podno-
szenie œwiadomoœci dzieci i 
m³odzie¿y oraz kszta³towanie 
w³aœciwych postaw w obliczu 
wystêpowania wszelkiego 
typu zagro¿eñ.
Praca naszego wychowanka 
Mateusza Rutkowskiego z 
grupy 5-6-latków (wychow-
awczyni Apolonia Cimoch) 
z a j ê ³ a  I  m i e j s c e  w  
eliminacjach wojewódzkich w 
kategorii      5-8-latków. 
Komisja centralna równie¿ 
dostrzeg³a walory artystyczne 
pracy Mateusza i przyzna³a mu 
I I I  m i e j s c e  w  e t a p i e  

ogólnopolskim.
W dniu 18 czerwca Mateusz wzi¹³ 
udzia³ w uroczystej gali rozdania 
nagród w Podlaskim Urzêdzie 
Wojewódzkim w Bia³ym-stoku. 
Uroczystoœci na etapie central-nym 
odbêd¹ siê po wakacjach.

Serdecznie gratulujemy 
ma³emu artyœcie, ¿yczymy dalszych 
sukcesów oraz wspania³ych waka-
cji. Jesteœmy dumni, ¿e Mateusz 
rozs³awi³ nasze przedszkole i miasto 
na ca³y kraj.                        

              •

BO¯ENA POLIÑSKA
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23 czerwca obchodziliœmy Dzieñ Ojca

Mieæ takiego Tatê, 
to wielkie szczêœcie
Wspomnienie o Czes³awie Bazyd³o

MARIOLA BEATA BAZYD£O-ROSIAK

Trzydziestego czerwca 1990 roku, 
jestem m³odziutk¹ t³umaczk¹ i 
wracam wyczarterowanym dwup³a-
towcem z moimi klientami ze Szcze-
cina do Warszawy. Lekkim samolo-
tem rzuca niemi³osiernie. Czujê 
wewnêtrzny niepokój, jest mi 
niedobrze – przez g³owê przebiega 
mi myœl: Coœ z³ego musi siê staæ! O 
dziwo szczêœliwie l¹dujemy na 
lotnisku w Warszawie. Wracam do 
mojego malutkiego mieszkanka przy 
ul. ¯wirki i Wigury. Telefon… 
odzywa siê g³os w s³uchawce: Wasz 
Tata nie ¿yje… 

Bez chwili zastanowienia 
jadê do mojej siostry Eli pod 
Warszawê i przekazujê wiadomoœæ, 
w któr¹ nie wierzê… nie bardzo 
kojarzê jeszcze to, co siê sta³o. Nasz 

Tata nie ¿yje – powtarzam z 
nieznaczn¹ modyfikacj¹ s³owa 
us³yszane w s³uchawce. Nastêpnego 
dnia ruszam moim bia³ym maluchem 
z siostr¹ w najsmutniejsz¹ podró¿ do 
Kalinówki. Jeszcze ³udzê siê 

nadziej¹, ¿e to nieprawda. Parkujê za 
Domem Nauczyciela… podchodzi 
do mnie mój starszy brat Mirek. 
Dopytujê siê, czy to prawda. 
OdpowiedŸ brzmi beznadziejnie: 
Niestety tak…  

Z pogrzebu niewiele pamiê-
tam. Ktoœ mnie zawióz³ na pogotowie 
do Moniek. Chyba mój starszy brat…  
i wiêkszoœæ czasu przespa³am. Na 
cmentarzu mdleje ¿ona Mirka Beata –  
jest w zaawansowanej ci¹¿y, ale 
chyba bardziej pamiêtam ten fakt z 
opowieœci ni¿ z autopsji. Pamiêtam 
tylko, ¿e by³o du¿o ludzi. Tata – jak 
zwykle – zapewne myœl¹c o dobru 
szko³y, móg³ pozwoliæ sobie na 
œmieræ na koniec roku szkolnego… 
tu¿ przed wakacjami…

Odk¹d siêgam pamiêci¹ 
Tata zawsze by³ albo kierownikiem, 
albo dyrektorem szko³y w Kalinów-
ce. Kancelaria to jest w³aœciwie Jego 
drugi dom. Zreszt¹ jest to tak 
naturalne, bo pocz¹tkowo mieszka-
my w szkole na pierwszym piêtrze. 
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Naprzeciwko nas mieszkaj¹ zaprzy-
jaŸnieni z rodzicami Janina i Kazi-
mierz Bagiñscy, obok nich pani 
Weronika Zajêcka z wnuczk¹ 
Ma³gosi¹. A ca³y gmach szko³y –  
szkolne korytarze i sala gimnasty-
czna – to jest w³aœciwie nasz dom. 
Rodzice bardzo przyjaŸni¹ siê z s¹sia-
dami… przyjêcia imieninowe, bry-
d¿e rozgrywane w ob³okach papiero-
sowego dymu pamiêtam do dziœ i do 
dziœ grywam w bryd¿a! Krzyœka i 
S³awka – synów pañstwa Bagiñskich  
– traktowa³am jak moje rodzeñstwo, 
dorastaliœmy razem i mieliœmy 
naprawdê szczêœliwe dzieciñstwo. 

W pewnym momencie 
mojego ¿ycia mam uprzywilejowan¹ 
pozycjê w rodzinie – najm³odsza, 
rozpieszczana przez Tatê bezgrani-
cznie. Mówi³ do mnie: Wiesz, jesteœ 
œwiderek… bo zawsze wkrêcisz siê na 
kolana! Ja to pamiêtam – pewnie 
myœlicie, ¿e zmyœlam…

Pamiêtam Tatê pracuj¹cego 
w kancelarii nad rozk³adem zajêæ 
lekcyjnych, pochylonego nad ogrom-
nym arkuszem papieru z o³ówkiem w 
rêku i gumk¹ do œcierania. Pomie-
szczeñ klasowych by³o bardzo ma³o, 
a uczniów du¿o. Zw³aszcza, gdy po 
jakiejœ reformie do naszej szko³y w 
Kalinówce doje¿d¿aj¹ dzieciaki z 
okolicznych wsi takim specjalnym 
„schoolbusem”. Wtedy opracowanie 
rozk³adu zajêæ jest dla Taty pra-
wdziw¹ ³amig³ówk¹, bo oczywiœcie 
nauczyciele niechêtnie godzili siê na 
„okienka”, czyli woln¹ godzinê 
lekcyjn¹ w trakcie dnia. Dla dzieci w 
najtrudniejszej sytuacji  materialnej 
Tata organizuje darmowe obiady w 

sto³ówce szkolnej. Otwiera w szkole 
Zasadnicz¹ Szko³ê Rolnicz¹, bo nie 
chce, ¿eby dzieci koñczy³y edukacjê 
z wykszta³ceniem podstawowym. 
Rodziny borykaj¹ce siê z ró¿noraki-
mi problemami odwiedza regularnie i 
oczywiœcie zabiera mnie ze sob¹, bo 
go o to nieustannie proszê. I by³y 
cudowne poczêstunki – parzono 
herbatê zdobyt¹ z wielkim trudem, bo 
w tamtych czasach niczego nie 
mo¿na by³o w prosty sposób kupiæ. 
Wracaliœmy zawsze obdarowani 
jab³kami, gruszkami, œliwkami, 
jajkami… Tata czêsto pisze dla 
mieszkañców okolicznych wiosek 
urzêdowe pisma, w pewnym czasie 
s¹ to g³ównie pisane w wielkiej 
tajemnicy wnioski paszportowe na 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych, 
bo wielu mieszkañców decyduje siê 
na wyjazd do USA, by polepszyæ 
swój status materialny.

Oczywiœcie zdarzaj¹ siê 
sytuacje trudne. Tata o tym z nami 
nigdy nie rozmawia. Oczywiœcie 
pods³uchujê szeptem wypowiadane 
s³owa… kiedyœ swoj¹ syrenk¹ 
podwozi do koœcio³a staruszkê i 
dostaje za to reprymendê, bo 
dzia³aczom partyjnym nie podoba siê 
taka postawa. 

Najbardzie j  bolesnym 
wspomnieniem z okresu mojego 
dzieciñstwa jest œmieræ mojego 
dwumiesiêcznego brata Roberta. Los 
wynagradza tê bolesn¹ stratê, bo za 
rok przychodz¹ na œwiat moi m³odsi 
bracia bliŸniacy  – Jarek i Zbyszek.

Tata jest nauczycielem 
matematyki –  dla mnie nie ma taryfy 
ulgowej. Chyba g³ównie dlatego 
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startujê w olimpiadzie matematy-
cznej. Przygotowuje mnie Tata i moja 
nauczycielka matematyki w ósmej 
klasie pani Wanda Czerep. Rozwi¹-
zujemy tysi¹ce zadañ matematy-
cznych –  warto by³o, bo by³ bardzo 
dumny, gdy zosta³am laureatk¹ i 
mog³am wybraæ dowoln¹ szko³ê 
œredni¹.

Gdy jeszcze uczêszczam do 
podstawówki moja Mama wyje¿d¿a 
do Stanów Zjednoczonych, ¿eby 
podreperowaæ nasz¹ sytuacjê mater-
ialn¹. Mojego starszego rodzeñstwa 
ju¿ nie ma w Kalinówce – wyjechali 
na studia do Warszawy. Zostajemy w 
domu z Tat¹ i bliŸniakami. Wtedy 
Tata musi tak u³o¿yæ grafik szkol-
nych zajêæ, ¿eby zapewniæ sta³¹ opie-
kê maluchom. Mieszka z nami, odk¹d 

pamiêtam, bratanica Taty i chrzestna 
córka obojga rodziców –  Bo¿enka. 
W naszym domu zawsze by³o miej-
sce dla osób skrzywdzonych przez 
los. Pamiêtam, jak raptem obaj 
bliŸniacy zachorowali (zawsze cho-
rowali razem). Tata nie chce zostawiæ 
ch³opców w domu, wiêc zabiera ich 
ze sob¹ do pracy, do kancelarii i uk³a-

da na fotelach... a tu pojawia siê 
nieoczekiwana wizytacja z Kurato-
rium Oœwiaty… 

Rozpoczynam naukê w 
liceum w Bia³ymstoku w klasie o 
profilu matematyczno-fizycznym. 
Chcê zostaæ nauczycielk¹ matematy-
ki – tak jak Tata. Mieszkam w inter-
nacie (na szczêœcie S³awek decyduje 
siê na to samo liceum, l¹dujemy w tej 
samej klasie i w tym samym 

Tato z naszej szko³y
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internacie  wiêc ³atwiej mi pokonaæ 
strach przed wielkim miastem). Na 
ka¿dy weekend przyje¿d¿am do 
domu. Wracam do szko³y w ponie-
dzia³ki autobusem o pi¹tej dwadzie-
œcia. Tata wstaje zawsze pierwszy, 
budzi mnie, robi mi herbatê i dwie 
kanapki. Potem obserwujemy na 
zmianê z okna w kuchni, czy nadje-
¿d¿a autobus (mieszkaliœmy na pier-
wszym piêtrze w Domu Nauczyciela i 
z okna widaæ by³o drogê za Wójtów-
cami). Pojawia siê autobus, zbiegam 
po schodach i pêdzê na przystanek. 
Bywa³o, ¿e nie mog³am wejœæ do 
zat³oczonego autobusu. Wtedy Tata 
zawozi³ mnie do Knyszyna. Stamt¹d 
by³o wiêcej autobusów do Bia³ego-
stoku.

Szko³a jest dla Taty zawsze 
najwa¿niejsza. Nieustannie j¹ remon-
tuje, upiêksza wnêtrza (dekoracje 
zwykle robi moja Mama wspólnie z 
najlepsz¹ polonistk¹ jak¹ znam – 
pani¹ Mari¹ Wnuszyñsk¹), wyposa¿a 
w wywalczone z trudem nowe ³awki 
szkolne, dba tak¿e o zieleñ przed 
szko³¹ (ach te przepiêkne akacjowe 
¿ywop³oty – to z ga³¹zek akacji z ma-
lutkimi listkami dziewczynki wró¿¹ 
sobie wypowiadaj¹c s³owa: Kocha, 
lubi, szanuje, nie chce, nie dba, 
¿artuje, w myœli, w s³owie, w sercu, na 
œlubnym kobiercu…). 

Tata jest bardzo dumny z 
wszelkich osi¹gniêæ swoich uczniów. 
Sam studiuje kolejne kierunki zao-
cznie (najpierw w Olsztynie, potem w 
Warszawie) i zachêca do studiów 
wszystkich nauczycieli nauczaj¹cych 
w Jego ukochanej szkole. Wie, ¿e 
wykszta³cenie jest bram¹ do lepszego 

– œwiata  zarówno dla nauczycieli, jak 
i dla uczniów. Swoim pêdem do 
wiedzy zara¿a wszystkich wokó³ –   
mnie te¿.

Pamiêtam ten dzieñ, gdy 
listonosz przynosi list z informacj¹, 
¿e przyjêto mnie na studia w War-
szawie (wbrew moim pierwotnym 
planom, za namow¹ przyjació³, 
wybra³am ostatecznie Instytut Lin-
gwistyki Stosowanej na Uniwersy-
tecie Warszawskim). Tata jest ze 
mnie dumny… wszystkim wokó³ o 
tym opowiada. W czasie studiów 
wyje¿d¿am na nieca³y rok do Stanów 
Zjednoczonych. Tata pisze do mnie 
regularnie listy – jeden na tydzieñ… 
bo tak mi obieca³ i dotrzymuje 
obietnicy. Zawsze dotrzymywa³ 
sk³adanych obietnic. Pisze cudownie. 
Pisze zawsze wiecznym piórem i ma 
piêkny charakter pisma (na pocz¹tek 
ka¿dego roku szkolnego dawa³ mi w 
prezencie nowe wieczne pióro). 
Przechowujê wszystkie Jego listy, 
które wtedy ³agodzi³y moj¹ têsknotê 
za krajem, a teraz dodaj¹ mi skrzyde³ 
i si³...

Zbli¿a siê kolejna rocznica 
œmierci Taty. Minê³o ju¿ tyle lat… 

Mieæ takiego Tatê, to 
wielkie szczêœcie. Wyznaczy³ mi 
klarowne zasady ¿ycia: Jeœli mo¿esz 
pomóc, to zawsze pomagaj innym… 
bo jeœli przygl¹dasz siê, jak komuœ 
dzieje siê krzywda i nie reagujesz, to 
stajesz siê wspó³winny…

–

 •
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22 czerwca, zabrzmia³o has³o: „Od-
dalaj¹cy siê œwiat naszych praojców 
nie traci blasku, bo wszyscyœmy 
stamt¹d”, a uczniowie wraz z nauczy-
cielami ZSO w Knyszynie pod¹¿yli 
œcie¿k¹ historii królewskiego miasta. 
Ws³uchali siê w legendy opowiadaj¹-
ce o powstaniu miasteczka. Przypo-
mnieli, jak to mistrz Twardowski 
przy pomocy si³ nieczystych stworzy³ 
ogromne jezioro znane dziœ pod 
nazw¹ Jeziora Zygmunta Augusta.

Nastêpnie przenieœli siê w 
czasy, gdy Knyszyn rozkwita³, gdzie 
obok siebie istnia³y ró¿ne wyznania, 
a s³owo tolerancja nie by³o puste. 
Wielu uczniów po raz pierwszy 
zobaczy³o stare fotografie z okresu 
miêdzywojennego ówczesnych 
mieszkañców, miejsc i budynków. 
Mieli wiêc okazjê do porównania 
czasów odleg³ych z wspó³czesnymi.

„Swego nie znacie, a cudze 
chwalicie” – to motyw przewodni 

ostatniego etapu wêdrówki przez 
historiê Knyszyna. Tu pad³y s³owa 
kierowane do ludzi m³odych:

„Podziwiacie nowoczesne 
apartamentowce w innych miastach, 
zachwycacie siê wielkim œwiatem, 
myœl¹c, ¿e tam jest ¿ycie lepsze, 
³atwiejsze i przyjemniejsze. Zapomi-
nacie o swoim pochodzeniu, trady-
cjach. Pragniecie siê st¹d jak naj-
szybciej wyrwaæ. Nie ma w tym nic 
dziwnego, bo m³odoœæ ¿¹dna jest 
nowych wra¿eñ, sukcesów, chêci po-
znania czegoœ nowego, nieznanego. 
Ale kiedy nasycicie siê tym wielkim 
œwiatem, przyjdzie chwila, gdy 
zatêsknicie za spokojem ulic, zieleni¹ 
przydomowych ogródków, g³osem 
dzwonów wzywaj¹cych „Na Anio³ 
Pañski”. Wtedy powróæcie tu.” 

Niejednemu zakrêci³a siê 
³za w oku, s³uchaj¹c starej piosenki 
Ireny Santor w wykonaniu Zosi 
Bagiñskiej i Zuzi Jaromiñskiej

wspieranych przez 
Monikê Budn¹, Zuziê 
Dzier¿anowsk¹, Natal-
kê Greleck¹, Natalkê 
Klepack¹    i Olê 
Sienkiewicz.
„Gdy los ciê rzuci gdzieœ w 
daleki œwiat
Gdy zgubisz szczêœcie swe i 
poznasz ¿ycia smak
Zatêsknisz do rodzinnych 
stron
I wrócisz tu, wrócisz, gdzie 
twój dom….”

•

Wydarzenie towarzysz¹ce Dniom Knyszyna

Powrócisz tu 

K. B³ahuszewska
A. Jelska
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Dni Knyszyna 2012
Gmina obchodzi³a swoje œwiêto

W weekend 22-24 czerwca obcho-
dziliœmy œwiêto Gminy Knyszyn. 

Rozpocz¹³ je turniej pi³ki 
no¿nej O Puchar Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej. W pi¹tek i sobotê na 
stadionie klubu Podlasiak Knyszyn 
rywalizowa³o 12 dru¿yn, w których 
grali zebrani przez radnych przed-
stawiciele poszczególnych okrêgów 
wyborczych.

Puchar, po zaciêtym meczu 
zakoñczonym rzutami karnymi, 
zdoby³a dru¿yna radnego Piotra 
Malesiñskiego – Goni¹dzka KMFIP. 
2. miejsce przypad³o FC EUROMIX 
(ul. Bia³ostockiej), 3. – FC Knyszyn 
Zamek, 4. – Zofiówce,  5. – dru¿ynie 

Najlepiej kopi¹cy okrêg wyborczy, czyli 
ulica Goni¹dzka (powy¿ej). O pierwsze 
miejsce walczy³a z ulic¹  B ia³ostock¹



18

AKTUALNOŒCI

Grot Knyszyna (ul. Grodzieñskiej),    
a 6. pi³karzom z Guzów.

Po sobotnim, futbolowym 
finale, knyszynianie jeszcze d³ugo po 
pó³nocy bawili siê w plenerze. W 
miêdzyczasie koncert da³ zespó³ Red 
Star.
 Niedzielne œwiêtowanie 
mia³o typowo rodzinny charakter. Od 
po³udnia mo¿na by³o skorzystaæ z 
propozycji przygotowanych przy 
zabytkowym domu pañstwa Piase-
ckich. Trwa³a tam wystawa dorobku 
artystycznego Kreatywnych Pañ        
z Gminy Knyszyn, które spotyka³y 
siê w ramach S³odkiego weekendu.

Oprócz tego podsumowano 
konkurs kulinarny o Puchar Burmi-
strza Knyszyna na potrawê regio-
naln¹ – knysze. Jego uczestnicy mieli 
mo¿liwoœæ sprzeda¿y swoich wyro-
bów kulinarnych. W trakcie konkursu 

Widowiska i wystêpy zespo³ów folklo-
rystycznych oraz sprzeda¿ wyrobów 
kulinarnych
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odby³ siê równie¿ koncert poetycko-
muzyczny Eugeniusza Nowika 

PóŸnym popo ³udn iem 
zakoñczenia i podsumowania Œwiêta 
Gminy Knyszyn dokona³ burmistrz 
Andrzej Matyszewski                       •

ESD

zdecydowano siê nie przyznawaæ 
pierwszego miejsca – ka¿dy otrzyma³ 
nagrodê. 

Knyszynianie bawi¹cy siê 
przy ul. Koœcielnej mieli mo¿liwoœæ 
obejrzenia widowiska obrzêdowego 
„Obchodzenie pól z królewn¹” w 
wykonaniu M³odzie¿owego Teatru 
Amatorskiego oraz zespo³ów 
ludowych Knyszynianki, Wrzosy i 
Pogodna Jesieñ. 

Zainteresowaniem cieszy³ 
siê blok gier i zabaw dla dzieci oraz 
doros³ych. Najm³odszymi zajêli siê 
animatorzy, którzy przygotowali 
zabawki dmuchane, trampolinê, 
malowanie twarzy i lody. Zabawie na 
œwie¿ym powietrzu towarzyszy³y 
popularne przeboje w wykonaniu 
zespo³u Sonel. W ramach obchodów 

Z okazji Dni Knyszyna dla najm³od-
szych przygotowano dmuchane zaba-
wki oraz wiele konkursów. Chêtnym 
animatorzy malowali twarze
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Knyszyn poezj¹ 
malowany

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publi-
czna w Knyszynie zaproponowa³a po 
raz trzeci uczniom klas I-VI Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie udzia³ w 
konkursie recytatorskim. 

Zadaniem uczestników by³o 
zaprezentowanie jednego, dowolnie 
wybranego wiersza knyszyñskich 
poetów. Swój udzia³ w konkursie 
zg³osi³o 37 osób. Najchêtniej dzieci 
recytowa³y wiersze Reginy Œwitoñ i 
El¿biety Daniszewskiej. 

Strof pe³nych humoru, a 
jednoczeœnie prezentuj¹cych walory 
przyrodnicze naszych okolic, z 
wielk¹ przyjemnoœci¹ wys³ucha³o 
jury, które postanowi³o nagrodziæ:

W  kategorii klas I-III:
I miejsce – Krzysztof Czerech, kl. I a  
i Dawid Sokólski, kl. III;
II miejsce – Julita Snarska, kl. II b       
i Kamila Rogalska, kl. I a;
III miejsce – Agata WoŸniewska,     
kl. I b i Jakub Pryzmont, kl. III.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Marlena Zalewska, kl.V b;
II miejsce – Weronika Okrasiñska,   
kl. VI b;
III miejsce  –  Julian Iwanicki, kl. V a.

Wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali dyplomy i ksi¹¿ki, a pozostali 
uczestnicy pami¹tkowe dyplomy. Na 
zakoñczenie konkursu dzieci spotka-
³y siê przy s³odkim stole.                  •               
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Koñczy siê te¿ pierwszy etap 
Multimedialnego Kursu Jêzyka 
Angielskiego „Fun English w 
Bibliotece”, z którego korzysta 30 
uczestników. 

Na czas wakacji planowana 
jest przerwa w kursie, jednak je¿eli 
ktoœ mia³by chêæ kontynuowaæ naukê 
poprzez zabawê, zapraszamy w 
godzinach pracy biblioteki. 

We wrzeœniu dzieci bêd¹ 
nadal poszerza³y swoj¹ wiedzê w tej 
dziedzinie. Raz w miesi¹cu staramy 
siê zebraæ ca³¹ grupê i powtórzyæ 
opanowany materia³. Widaæ, ¿e ten 
kurs przynosi efekty, dlatego te¿ we 
wrzeœniu odbêdzie siê kolejny nabór. 
Zapraszamy.

Mo¿na siê uczyæ bawi¹c

Wiêcej informacji i zdjêæ 
na stronie internetowej
 www.biblioteka.knyszyn.pl

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Uczennice z Knyszyna nagrodzone 

w ekumenicznym konkursie

M. Sidorska
ks. K. Kondracikowski

W Muzeum Ikon w Supraœlu odby³o 
siê  uroczyste podsumowanie 
i wrêczenie nagród laureatom VI 
edycji Ekumenicznego Konkursu 
Plastycznego „Matka Bo¿a w 
Ikonie”. Konkurs zorganizowany 
zosta³ w ramach XVIII Dni Maryj-
nych, które w tym roku przebiegaj¹ 
pod has³em: „Maryja  Matka 
Koœcio³a”.

 Patronat Honorowy nad 
konkursem objêli: abp Edward 
Ozorowski – Metropolita Bia³o-

stocki, abp Jakub  Prawos³awny 
Arcybiskup Bia³ostocki i Gdañski 
oraz Jerzy Kiszkiel – Podlaski 
Kurator Oœwiaty. 

W konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkó³ gimnazjalnych          
i podstawowych (klasy 4-6) Archi-
diecezji Bia³ostockiej. Na konkurs 
wp³ynê³o 346 prac wykonanych 
ró¿n¹ technik¹, z czego jury 
nagrodzi³o a¿ 53 prace. Zespó³ Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
(klasy 4-6) równie¿ wzi¹³ udzia³ w 
konkursie. Z 14 zg³oszonych prac 
dwie zosta³y nagrodzone.

 Laureatkami zosta³y: Joan-
na Mas³owska  –  I miejsce i Aleksan-
dra Or³owska –  wyró¿nienie

Nagrody zwyciêzcom wrê-
czy³ Marek Fr¹ckiewicz – reprezen-
tuj¹cy Podlaskiego Kuratora Oœwiaty 
i Krzysztof Stawnicki – reprezentuj¹-
cy Burmistrza Supraœla. Specjalne 
podziêkowania nauczycielom, którzy 
przygotowali uczniów do konkursu 
wrêczy³ Aleksander Or³owski – 
Wiceprezes Zarz¹du KIK.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê 
zwiedzaniem wystawy pokonkurso-
wej i Muzeum Ikon w Supraœlu.

–

 
 •
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Pierwsza Komunia Œwiêta jest 
jednym z tych wydarzeñ, które 
pozostaj¹ w pamiêci na ca³e ¿ycie. W 
czerwcu dzieci z parafii pw. Œw. Jana 
Aposto³a i Ewangelisty w Knyszynie 
wpisa³y w historiê swojego ¿ycia 
pierwsze spotkanie z Chrystusem 
E u c h a r y s t y c z n y m .  P i e r w s z ¹  
Komuniê Œwiêt¹ udzieli³ dzieciom 
ksi¹dz proboszcz Andrzej Sadowski. 

¯yczymy dzieciom, aby w 
przysz³oœci ka¿de z nich w Koœciele 
Chrystusowym mog³o odnaleŸæ 
swoje miejsce i aby wspólnota ludzi 
wierz¹cych by³a dla nich autentyczn¹ 
rodzin¹ po³¹czon¹ wiêzami wiary, 
mi³oœci i dobroci.                              •

M. Sidorska

Pierwsza komunia
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Stowarzyszenie na Rzecz Zacho-
wania Dziedzictwa Kulturowego 
Sokólszczyzny „Sakolszczyna” w 
2011 r. wyda³o ksi¹¿kê „Obraz wsi 
sokólskiej po³owy XIX wieku w 
rêkopisie Adama Buækiewicza”.  
Ksi¹¿ka zawiera rêkopis Adama 
Buækiewicza pt. „Obrazki stanu w³o-
œcian litewskich do ich usamowolnie-
nia to jest do roku 1864” oraz 
obszerny komentarz redakcyjny.  

Kim by³ autor owego 
rêkopisu?

Adam Buækiewicz urodzi³ siê 24 
czerwca 1810 r.  w maj¹tku 
Zubowszczyzna, który obecnie jest 
czêœci¹ miejscowoœci Babiki 
po³o¿onej w gminie Szudzia³owo      
w powiecie sokólskim. Od 1819 r. 
uczêszcza³ do gimnazjum w Œwis³o-
czy. Po jego ukoñczeniu w 1827 r. 
zapisa³ siê na wydzia³ matematyczno 
-fizyczny Uniwersytetu Wileñskie-
go. Studia przerwa³y dzia³ania 
powstañcze 1831 r. i bêd¹ce ich 
nastêpstwem zamkniêcie uczelni 
przez w³adze carskie w ramach 

represji  popowstaniowych. Z 
Uniwersytetu Wileñskiego przetrwa³ 
wydzia³ lekarski, który kontynuowa³  
do 1842 r. dzia³alnoœæ  jako 
Akademia Medyko Chirurgiczna.

Adam Buækiewicz jako 
jeden z pierwszych studentów zapisa³ 
siê do Akademii i ukoñczy³ j¹    
w1835 r. uzyskuj¹c dyplom lekarza    
I klasy. Praktykê lekarsk¹ rozpocz¹³ 
w rodzinnych stronach. Wkrótce 
jednak przeniós³ siê do P³ocka, gdzie 
po zdaniu egzaminów zosta³ 
mianowany przez Komisjê Rz¹dow¹ 
Spraw Wewnêtrznych lekarzem 
miasta i powiatu p³ockiego. W 
P³ocku pracowa³ przez kilkanaœcie 
lat. 

Nastêpnie Buækiewicz wró-
ci³ w rodzinne strony, zamieszka³     
w ZubowszczyŸnie i aktywnie zaj¹³ 
siê gospodarowaniem w rodziciel-
skim maj¹tku. Wyposa¿y³ go w no-
woczesne maszyny i narzêdzia 
rolnicze, których u¿ywanie popula-
ryzowa³ wœród s¹siadów. Jako jeden 
z pierwszych w³aœcicieli uwolni³ od 
pañszczyzny swoich ch³opów.

Wieœ podlaska
w XIX wieku
MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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piêædziesiêciolecie pracy w zawodzie 
w1885 r. zosta³ wybrany cz³onkiem 
honorowym Towarzystwa Lekarskie-
go Warszawskiego. Tu¿ przed 
wspomnianym jubileuszem Buækie-
wicz zacz¹³ pisaæ obszern¹ cztero-
tomow¹ pracê „O by³ych wy¿szych 
zak³adach naukowych w Wilnie i 
Krzemieñcu”. Pod koniec ¿ycia napi-
sa³ „Obrazki stanu w³oœcian litew-
skich do ich usamowolnienia siê to 
jest do roku 1864”oraz, na rok przed 
œmierci¹, „Obrazki Litwy w XIX 
stuleciu”.

Adam Buækiewicz, jak na 
standardy XIX-wieczne, ¿y³ bardzo 
d³ugo. Zmar³ bowiem w 1895 r. w 
wieku 85 lat w P³ocku i tam zosta³ 
pochowany. Nie zachowa³ siê do 
naszych czasów jego grób.

Litwa

Zubowszczyzna oraz powiat sokólski 
by³y zawsze czêœci¹ Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego. Dlatego te¿ 
B u æ k i e w i c z  u w a ¿ a ³  s i ê  z a  
litewskiego patriotê i w swoich 
opracowaniach u¿ywa³ okreœleñ 
Litwa, ziemia litewska, w³oœcianie 
litewscy. Ziemie te jednak etnicznie 
nie mia³y nic wspólnego z Litw¹, a 
bardziej z Bia³orusi¹ Ale odrodzenie 
bia³oruskie nast¹pi³o dopiero w 
drugiej po³owie dziewiêtnastego 
wieku.

Ziemie knyszyñska i sokól-
ska s¹siaduj¹ ze sob¹. Knyszyñska, 
bêd¹ca czêœci¹ Podlasia, do 1569 r. 
wchodzi³a w sk³ad Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego. Dopiero po 
Unii Lubelskiej w 1569 r. zosta³a 
przy³¹czona do Korony, natomiast 
ziemia sokólska pozosta³a w WKL. 

Buækiewicz by³ przeciwni-
kiem powstania styczniowego, 
poniewa¿ nie wierzy³ w jego 
powodzenie. Jednak prawdopodo-
bnie za udzielanie pomocy lekarskiej 
powstañcom w 1864 r. zosta³ areszto-
wany i zes³any do miasta Ni¿nyj 
£omow w guberni penzeñskiej, a 
jego maj¹tek przymusowo sprzedano 
na licytacji w 1868 r. 

Po szeœciu latach zosta³ 
zwolniony z zes³ania. Przez rok mu-
sia³ jednak mieszkaæ w Warszawie 
pod nadzorem policji. Po rozszerze-
niu prawa pobytu na ca³e Królestwo 
Polskie Buækiewicz ponownie osiad³ 
w P³ocku, gdzie zaj¹³ siê praktyk¹ 
lekarsk¹ i prac¹ naukow¹. 

Mia³ ¿ywy, dociekliwy 
umys³ oraz zaciêcie pisarskie (mo¿na 
powiedzieæ wrêcz grafomañskie). 
Napisa³ kilkanaœcie obszernych prac 
z dziedzin, którymi siê zajmowa³, tj. 
rolnictwa, medycyny oraz historii 
ziem litewskich. Do najwa¿niejszych 
nale¿¹: „Instrukcje dla rz¹dców w 
gospodarstwach l i tewskich z 
wyk³adem dostêpnych prawd i pojêæ 
gospodarstwa wyrozumowanego”; 
„Sposób wyrabiania p³ynnych 
nawozów tak zwanych flamandzkich 
i wêgla uzwierzêconego oraz projekt 
za³o¿enia w Warszawie fabryki 
tych¿e nawozów”; „Nauki przyro-
dnicze a g³ównie chemia w zastoso-
waniu do rolnictwa”; opracowanie 
„O Ko³tunie”; „Studia nad suchotami 
czyli badanie przyczyn szerz¹cych 
suchoty pomiêdzy nasz¹ ludnoœci¹ i 
œ rodków ochronnych od  te j  
choroby”.

W uznaniu jego osi¹gniêæ 
na niwie lekarskiej i naukowej w 
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œnione w nawiasach.
W tym numerze „Nowego 

Goñca Knyszyñskiego” zamie-
szczam fragment dotycz¹cy poboru 
rekrutów do wojska carskiego.

Pobór rekrutów

Najdotkliwsz¹ tortur¹ czy to dla 
w³oœcian obywatelskich, czy te¿ 
rz¹dowych by³a branka do wojska. 
Rekrut ówczesny tak siê ma do nowo-
branu dzisiejszego, jak piek³o do 
nieba,  jak noc do dnia, jak boleœæ do 
rozkoszy. Po 1800 roku na kogo 
w³o¿ono tornister i dano w rêkê 
karabin, trzy razy tyle wa¿¹cy co 
dzisiejszy, ten musia³ go ca³e ¿ycie 
dŸwigaæ. Rekrut ówczesny z ogolon¹ 
g³ow¹ zapêdzony w dalekie strony, 
nie ujrza³ nigdy rodzinnej strzechy, 
nie spotka³ siê z którymkolwiek 
rodzeñstwem, nawet nie mia³ mo¿li-
woœci dowiedzieæ siê, czy ¿yj¹ jego 
ojciec, matka; albo te¿ ¿ona i dzieci. 
Gdzie oni ¿yj¹ i jak ¿yj¹? A po trzy-
dziestoletniej ciê¿kiej s³u¿bie, jeœli w 
najlepszym razie wraca³ na rodzinne 
œmiecia, co siê rzadko trafia³o, to 
powraca³ z³amanym, zniedo³ê¿nia-
³ym starcem, po 30-letniej ciê¿kiej 
s³u¿bie, powraca³ z innymi pojêciami, 
obyczajami, zwyczajami i mow¹ – 
niepoznany od rodziny i krewnych,       
i ich nie poznaj¹cy. Cz³owieka tak 
zu¿ytego i niezdolnego do pracy, któ¿ 
go zechcia³ przyj¹æ z rodziny i znajo-
mych, kiedy sam na przednówku pra-
wie z g³odu umiera³. Je¿eli dziedzic 
wsi, z której poszed³ w rekruty, nie 
przyj¹³ na pasterza do owiec, jeœli 
inni nie przyjêli go do podobnego 
obowi¹zku, wówczas zawiesiwszy 
torbê, uj¹³ kij w rêkê i od wsi w³ócz¹c 

Historia znowu po³¹czy³a te ziemie w 
1795 r., kiedy to po trzecim rozbiorze 
Rzeczypospolitej znalaz³y siê razem 
w Departamencie Bia³ostockim 
zaboru pruskiego, a od pokoju 
tyl¿yckiego w 1806 r., jako Obwód 
Bia³ostocki, w zaborze rosyjskim. 

Od 1795 r. a¿ do odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 r. 
ziemie knyszyñska i sokólska wspól-
nie dzieli³y z³y los. Wiele zdarzeñ, 
sytuacji, zwyczajów opisanych przez 
Adama Buækiewicza, z racji  
niewielkiej odleg³oœci tych terenów, a 
przede wszystkim wspólnej w³adzy, 
na pewno mia³y miejsce tak¿e na 
ziemi knyszyñskiej. Dlatego te¿ 
uzna³em za stosowne fragmenty 
ksi¹¿ki Buækiewicza zamieœciæ w 
„Nowym Goñcu Knyszyñskim”.

„Obrazki stanu w³oœcian 
litewskich...”

Adam Buækiewicz swoje „Obrazki 
stanu...”  pisa³ bêd¹c w podesz³ym 
wieku. Mia³ styl bardziej gawêdzia-
rza, ni¿ rzetelnego historyka. W jego 
publikacji zdarzaj¹ siê b³êdy, 
zw³aszcza w zakresie dat i faktów 
historycznych. Dlatego te¿ publika-
cja ma mniejsze znaczenie jako 
Ÿród³o historyczne, a wiêksze jako 
frapuj¹cy opis sytuacji wsi wscho-
dniej Bia³ostocczyzny w okresie 
przed uw³aszczeniem ch³opów w 
1864 r. 

Ksi¹¿ka jest napisana ¿yw¹, 
barwn¹ dziewiêtnastowieczn¹ 
polszczyzn¹. Wystêpuj¹ w niej 
s³owa, zwroty obecnie nieu¿ywane, 
ale w kontekœcie ca³ego tekstu w 
wiêkszoœci zrozumia³e. Te które s¹ 
ca³kowicie niezrozumia³e, s¹ obja-
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z piórkiem przyklejonem do piecz¹tki 
z laku. By³o to has³o do branki, wnet 
dowiedzieli siê o tym rozkazie w³o-
œcianie i obieg³a po wsiach lotem 
b³yskawicy wieœæ najsmutniejsza i 
wszêdzie zapanowa³ przestrach. M³o-
dzi dr¿eli nad swoim losem, a starzy 
nad m³odemi. Ka¿dy m³odzieniec 
szykowa³ nó¿ lub siekierê, aby gdy 
us³yszy wyrok móg³ uci¹æ dwa palce u 
rêki mog¹ce obroniæ go od wojska. 
Przed dniem, który by³ wskazany dla 
wszystkich wsi do branki, pan rz¹dca 
maj¹tku lub dziedzic bêd¹cy obowi¹-
zany dostawiæ oznaczon¹ liczbê re-
krutów, zwykle przywo³ywa³ do dwo-
ru ³awników i dziesiêtników, i z niemi 
po kryjomu robi³ naradê, kogo prze-

siê ¿ebra³ po¿ywienia; w koñcu 
przeziêb³y, najczêœciej przy drodze 
lub przy p³ocie przytuliwszy siê do 
ziemi, ducha wyzion¹³. Ka¿dy prawie 
rekrut wiedzia³ jaki los go czeka³, po 
powrocie na rodzinê i dlatego nie 
korzysta³ z dymissyi, ale doprasza³ siê 
o przeprowadzenie go do komendy 
inwalidnej (oddzia³ inwalidów nie 
bior¹cy bezpoœredniego udzia³u w 
dzia³aniach bojowych, wykonuj¹cy w 
garnizonach wszelkiego rodzaju 
prace pomocnicze) i w niej ostatki 
¿ycia przepêdza³.

Przed ka¿d¹ brank¹ rekru-
tów w³adza policyjna miejscowa 
otrzymawszy rozporz¹dzenie  przesy-
³a³a, jak mówiono konwerty (koperty) 

Artur Grottger, Cykl „Polonia", II. Branka, 1863 
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czy by³ przyjêty, czy te¿ zbrakowano, 
od  g³owy trzy ruble srebrem, 5. wo-
jennemu cz³onkowi nale¿nemu do 
poboru, 6. cywilnemu urzêdnikowi 
wydelegowanemu z rz¹du do tej czyn-
noœci, 7. podoficerowi inwalidnemu, 
który stawi³ rekruta przy miarze         
i dopomaga³ do przyjêcia pewn¹ 
iloœæ. Za to, ten ostatni i najni¿szy 
urzêdnik wyci¹ga³ biednemu skulo-
nemu i dr¿¹cemu rekrutowi cz³onki 
jego, prostowa³ kolumny pacierzowe 
(krêgos³up), sztura³ nielitoœciwie pod 
brodê i najbrutalniejszem obchodze-
niem siê usi³owa³ wykazaæ dostate-
czn¹ miarê wzrostu, iloœæ zêbów i 
wszystko to zatrzeæ, co by mog³o 
wywo³aæ nieprzyjêcie rekruta.

Kiedy komisya uzna³a po-
stawionego w obna¿eniu przy miarze  
za kwalifikuj¹cego siê – pierwszy 
podoficer dowiedzia³ siê o przyjêciu   
i wówczas tryumfuj¹co zawo³a³ „³ob 
(czo³o)”, jeœli zaœ by³ nieprzyjêty, 
wo³ano „zaty³ok (potylica)”. Wszy-
stkich od miary przeprowadzano do 
osobnej sali, przyjêtym golono g³owê, 
a zbrakowanym ty³ g³owy. Tych 
ostatnich wypuszczano na wolnoœæ ,   
a przyjêtych przyodziano w ko¿uszek  
i oddano pod stra¿ wojenn¹. Nastê-
pnie wyprowadzano ich ze sali i do-
zwolono ostatni raz po¿egnaæ siê        
z rodzin¹. By³a to chwila s¹du 
ostatecznego na naszej nêdznej ziemi. 
Boleœæ, za³amywanie r¹k, wzdycha-
nie do Boga i ³zy zape³ni³y ostatnie 
chwile ostatecznego po¿egnania siê.

Ob¿a³owani po powrocie z 
miasta gubernialnego z wiêksz¹ bole-
œci¹ jakby wracali z pogrzebu syna, 
d³ugo, d³ugo zapomnieæ nie mogli, 
nierównie d³u¿ej jak po œmierci dziec-

znaczyæ na tê ofiarê. Przyjêtem by³o    
i upowszechnione, ¿e oddawano 
najgorszej konduity m³odzie¿ bez¿en-
n¹. Wszelako w niedostatki takich, 
pada³y wyroki na ¿onatych, a czasem 
i otoczonych dziatw¹. Lubo by³y i 
takie zdarzenia, wprawdzie bardzo 
rzadkie, ¿e rozwi¹z³oœæ syna dziedzi-
ca, albo m³odego rz¹dcy, skazywa³a 
na ofiarê mê¿a m³odej i dorodnej 
¿ony. Zgroza przypomnieæ, ale 
niestety i takie skandale ci¹¿y³y na tej 
epoce poddañstwa.

Kiedy wybi³a godzina pobo-
ru, starszyzna w³oœciañska pod prze-
wodnictwem ekonoma, albo i samego 
rz¹dcy, wœród nocy napada³a na 
œpi¹cych i uj¹wszy przeznaczonego 
na ofiarê zwi¹zano postronkami, 
na³o¿ono k³ody (dyby) na nogi i odda-
no pod siln¹ stra¿ z³o¿on¹ z w³oœcian 
maj¹cych doros³ych synów. A to         
w tem celu takich wybierano, aby 
strzeg¹cy rekruta nie ulitowali siê       
i nie dozwolili mu uciec, bo za zbiega-
syn stró¿uj¹cego szed³ w rekruty.

Ujêtych rekrutów starszy-
zna w³oœciañska obowi¹zana by³a, 
jako podatek na wsi ci¹¿¹cy, dostawiæ 
do miasta gubernialnego i ponieœæ 
trudy i koszta w zdaniu i uzyskaniu 
pokwitowania urzêdowego. Przy tej 
czynnoœci przede wszystkim uzyski-
wano sk³adkê pieniê¿n¹ z tych gospo-
darzy, których dzieci nie sk³adali 
ofiary w naturze. Koszta tego rodzaju 
by³y tak obliczane: 1. na wy¿ywienie 
rekrutów i stró¿ów, 2. na podró¿ i wy-
najêcie stancyi w mieœcie gubernial-
nym, 3. faktorowi (poœrednikowi) u³a-
twiaj¹cemu dostarczenie pieniêdzy 
dla zabezpieczenia od zbrakowania 
rekruta, 4. inspektorowi lekarskiemu 
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a jeœli z wyjawienia tej tajemnicy 
wynik³a jakaœ odpowiedzialnoœæ, 
albo kara cielesna, wówczas nie 
zachowuj¹cy solidarnoœci by³ skaza-
ny na zemstê. A nadto, przy œledztwie, 
wykrywaj¹cem spólników daj¹cych 
przytulenie zbiegowi, wszelkie 
wyznanie prawdy i przyznanie siê do 
winy grozi³o starym ludziom wys³anie 
na Syberyê, a m³odym oddanie w 
rekruty bez rachunku (ratunku) na 
przysz³oœæ. Œledztwa obrót zawsze 
zale¿a³ od umiejêtnego wdania siê 
dziedzica i zamo¿noœci w³oœcian. Je-
¿eli ci ostatni byli zamo¿ni, straszono 
ich ch³ost¹, a kiedy ta groŸba by³a nie 
doœæ pojêt¹ od w³oœcian, wówczas 
u¿yto i ch³osty. Ale jak skoro w³oœcia-
nie zrozumieli interes (dali ³apówkê)   
i wnet akta œledcze chowa³y siê pod 
zielone sukno.

Bêd¹c m³odzieñcem do uni-
wersytetu uczêszczaj¹cym przyjecha-
³em na wakacje do domu i by³em 
zaproszony do pana marsza³ka 
Ostromêckiego, na wieczór tañcuj¹-
cy, in  gratiam (z powodu) imienia 
jego ¿ony m³odej, œwie¿o  z Peter-
sburga przywiezionej. Tam pozna³em 
s¹siada pana marsza³ka, niejakiego 
Sopocki , który namiejêtnie gra³ w 
karty i pali³ fajkê – osoba blada, 
wychud³a, m³ody starzec z wejrzenia. 
Z nim przyjecha³ na wieczór mój 
kuzynek daleki. Ja, doœæ odlegle 
mieszkaj¹cy i przyby³y na nie swojej 
furmanie, chêtny by³em, aby miê kto 
zabra³ po zabawie i odes³a³ do domu. 
Przez stosunek kuzynem moim, 
odebra³em zaprosiny od pana 
Sopocki abym z nim odjecha³ do jego 
domu, a stamt¹d mia³ daæ mi 
furmankê do moich rodziców. 

ka, bo po zmar³ym stale pocieszali siê 
temi s³owy „zabra³ go Pan  Bóg do 
siebie, ale mu tam lepiej, jak nam tu” 
– a tego w obecnej chwili wymówiæ 
nie mog¹. Ile razy zdarzy³o siê im 
widzieæ musztruj¹cych siê ¿o³nierzy, 
tyle razy serce ich zakrwawi³o siê, bo 
widzieli jak to ¿o³nierz drogo okupuje 
naukê swoj¹, Zw³aszcza pod 
komend¹ takiego instruktora, który 
dowodzi, ¿e ma³a liczba pa³ek psuje 
¿o³nierza.

Drug¹ przygod¹ bolesn¹ u 
w³oœcian by³o poszukiwanie we wsi 
kryj¹cego siê zbiega rekruta lub sze-
regowca z wojska. Prawo b[ardzo] 
surow¹ karê naznacza³o dla wszy-
stkich bior¹cych udzia³ w przetrzy-
mywaniu zbieg³ego wojskowego 
cz³eka. Pytanie zas³uguj¹ce na 
rozwi¹zanie: dlaczego mimo takiej 
srogoœci prawa, nie by³o wsi, ¿eby nie 
przechowywa³ siê zbieg³y przed kilu 
albo i kilkunastu laty z wojska? Otó¿ 
za odpowiedŸ mo¿na po³o¿yæ 
naprzód, ¿e prawo te nie by³o w ka¿-
dym razie egzekwowane, stale s³u¿y³o 
tylko za narzêdzie urzêdnikom poli-
cyjnym do wyci¹gania korzyœci i to 
bez granic z obywateli i z w³oœcian, o 
czem bardzo zabawne sceny opowie-
my mówi¹c o sposobie ¿ycia w³aœci-
cieli ma³ych i œrednich folwarków. Po 
wtóre, stawa³a trudnoœæ w wyœledze-
niu, bo w³oœcianie ¿yj¹cy od wieków 
w poddañstwie wyrobili w swoim 
charakterze skrytoœæ tego co siê w ich 
¿yciu domowemu przytrafia i w soli-
darnoœci interessów czysto w³oœciañ-
skich. Wszelkie wykrycie tajemnicy 
grozi³o ogólnem przeœladowaniem od 
w³oœcian nie tylko wsi gdzie fakt 
dokonywa³ siê ale i wsi s¹siednich,     
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s³owa razi³y miê tak mocno, ¿e 
pobraniu siê, chcia³em piechot¹ wró-
ciæ do domu. Za wyjœciem z mego po-
koiku uda³em siê na ganek i spotkasz 
m³odego dziedzica, prosi³em, aby miê  
odes³a³ przynajmniej do mego 
kuzyna. Chciano miê zatrzymaæ na 
kawê, ale na moje gwa³towne doma-
ganie siê, odes³ano miê do miejsca 
wskazanego. W drodze s³ysza³em 
powiadanie woŸnicy o marnotraw-
stwie jego pana, o niedo³êstwie w 
gospodarstwie etc., etc. W kilka lat po 
tym zdarzeniu dowiedzia³em siê ¿e 
ca³e domostwo tego pana sp³onê³o      
i po¿ar przypadkowy zniszczy³ tego 
dziedzica do ostatka.

Wstrz¹saj¹ce œwiadectwo

Przytoczone fragmenty ksi¹¿ki s¹ 
wstrz¹saj¹cym œwiadectwem nielu-
dzkoœci systemu carskiego w pier-
wszej po³owie XIX wieku.

M³odzi mê¿czyŸni woleli 
okaleczyæ siê poprzez obciêcie pal-
ców, czy te¿ przez wiele lat ukrywaæ 
siê, byle tylko nie trafiæ do wojska. 
Szczególnie drastyczne by³o zabiera-
nie, praktycznie na ca³e ¿ycie, ojców 
ma³ych dzieci, jak i zdarzaj¹ce siê 
praktyki sprzeda¿y swoich podda-
nych przez w³aœcicieli ziemskich. 

Dla spo³eczeñstwa polskie-
go taki system poboru do wojska 
carskiego musia³ byæ szokiem, 
poniewa¿ w okresie niepodleg³ej 
Rzeczpospolitej armia by³a bardzo 
nieliczna i problemu poboru prawie 
nie by³o. 
 

•
            

Wyje¿d¿amy i jeszcze ciemniem 
przybywamy do folwarku pana Sopo-
cki. Dano mi pokoik przy izbie czela-
dnej dla przespania kilku godzin. 
Wœród snu g³êbokiego przebudza miê 
p³acz kobiet jakieœ narzekanie. 
Schwytujê siê z ³ó¿ka i biegnê do 
okien. Widzê mnóstwo kobiet 
p³acz¹cych. Pan dziedzic w szlafroku, 
z fajk¹ w ustach na grubym cybuchu    
z bursztynu, przechadza³ siê z ekono-
mem bez czapki mu towarzysz¹cym. 
Wydawa³ rozkazy, nie patrz¹c zgo³a 
na p³acz¹ce kobiety, g³uchym by³ 
krzyk m³odej kobiety przypadaj¹cej 
do kolan i klêkaj¹cej jak przed 
œwiêtym o³tarzem. Odepchn¹³ z lekka 
kobietê i usiad³ na ganku. By³ to 
m³ody jedynak u niem³odej matki, 
która nie pokazywa³a siê nikomu. 
Wywo³ane krzyki, jakieœ uwijanie siê 
s³u¿by, mocno miê zaniepokoi³y. 
By³em spragniony dowiedzieæ siê 
znaczenia tej ca³ej sceny dramaty-
cznej. Wtem szczêœliwie wszed³ do 
mego pokoiku ch³opiec kilkunastole-
tni, niby w liberyê ubrany, z guzikami 
herbowemi, ale surducik wyp³owia³y 
i podarty przyniós³ mi wodê do 
umycia siê. Spyta³em co znacz¹ te 
p³acze, narzekania kobiet zebranych 
na dziedziñcu. Wówczas ch³opak 
cichym g³osem mi opowiedzia³, ¿e 
pan jego, ile razy zgra siê w karty, tyle 
razy ka¿e wzi¹æ w dyby, którego         
z m³odych ludzi w swej wiosce, wiezie 
do Grodna, stawia za rekruta i bierze 
pieni¹dze. Ju¿ odda³ jednego kawale-
ra i jednego od ¿ony, obecnie kiedy 
nie ma ju¿ zdatnych w rekruty, kaza³ 
wzi¹æ od ¿ony i dziecka, bardzo 
dobrego i statecznego gospodarza     
i oto dziœ powioz¹ go do Grodna. Te 
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Herbert inaczej
jak w mitologii Greków
zamieniony w koŸl¹tko
bodzie rogami potê¿nych herosów
i wystukuje kopytem rym greckiej poezji.
Obaj ju¿ dawno temu uznali 
¿e Adam pierwszy cz³owiek
wci¹¿ ¿yje i nadaje nazwy
rzeczom.
(„Mi³osz i Herbert”)

2
Sêdziwy filozof, Tomasz Hobbes, 
przedstawi³ swego czasu genezê 
powstania jêzyka w niezwykle jasnej 
formie, zaznaczaj¹c, ¿e mowa 
wy³oni³a siê dziêki wolnej woli, a 
towarzyszy³o temu wystêpowanie 
nadnaturalnego porz¹dku dobra lub 
z³a: Wobec tego, co powiedzia³em, ¿e 
s³owa powsta³y moc¹ ustanowienia 
ludzi, zapyta ktoœ, byæ mo¿e, jakich to 
ludzi stanowienie mia³o tak¹ wagê, i¿ 
mogli oni daæ rodzajowi ludzkiemu 
dobrodziejstwo, jakie nam daje 
mowa. Nie jest bowiem godne wiary, 
i¿by ludzie siê zebrali kiedyœ na 
zgromadzenie, by ustanowiæ dekre-
tem, jakie znaczenie maj¹ mieæ s³owa 
i s³ów zestawienia. Jest wiêc 
prawdopodobne, ¿e nazwy pocz¹tko-
wo by³y nieliczne i ¿e tyczy³y tych 
rzeczy, które by³y najbardziej znane 
potocznie. Tak wiêc pierwszy 
cz³owiek swoj¹ decyzj¹ da³ nazwy 
niektórym tylko zwierzêtom, a 
mianowicie tym, które Bóg wprowa-
dzi³ w kr¹g jego widzenia; nastêpnie 
nada³ nazwy innym rzeczom, w miarê 
tego, jak zmys³om jego nasuwa³y siê 

1
Poeci to ludzie szukaj¹cy nowego 
znaczenia s³owa, aby pobudziæ 
uœpionego odbiorcê, tak jak niegdyœ 
gnostycy, budz¹cy ludzi z odrêtwie-
nia. To, ¿e ktoœ by³ pierwszy i nada-
wa³ nazwy rzeczom gdzieœ kiedyœ 
zas³ysza³em. Jest to jedno z pier-
wszych i mo¿e najwa¿niejszych od-
czuæ ka¿dego dziecka, które odkrywa 
samoœwiadomoœæ jêzykow¹. To, ¿e 
pierwszym nazywaj¹cym rzeczy by³ 
zapewne biblijny Adam nasuwa siê 
samo, ale u mnie pojawi³o siê 
znienacka. Poszukiwa³em dope³nie-
nia pewnej myœli o dwóch poetach 
poszukuj¹cych treœci, poetach-
treœciowcach, w odró¿nieniu od 
poetów-s³owiarzy. I znalaz³em do-
pe³nienie, jak echo cudzej wypowie-
dzi, i do koñca nie wiadomo, kto tym 
g³osem przemawia. Pojawi³o siê 
s³owo Adam, które by³o jednak dla 
mnie odkryciem i przypadkiem. Na 
pocz¹tku pisania, kiedy myœl by³a 
zaledwie zal¹¿kiem, pojawi³a siê 
intencja zadedykowania wiersza star-
szej córce. Traf chcia³, ¿e wychodzi³a 
wtedy na spacer ze swoim znajo-
mym, o imieniu Adam. By³ to czysty 
przypadek po³¹czenia dalekiego echa 
Biblii z sytuacj¹ tu i teraz, jak 
po³¹czenie wiedzy i przebudzenia:

 W mojej ma³o pojemnej pamiêci
Mi³osz z Berkeley trafi³ prosto do mitologii 
Rzymian
i wiedzie tam ¿ywot s³awnego mê¿a
poœród pó³nocnych S³owian.          

Esej o habalu z Knyszyna
dedykujê Poli

JANUSZ KOBESZKO
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znaczy dŸwiêk, i zwierzê, które jest 
cia³em? („Elementy filozofii”, 
t³umaczenie C. Znamierowski).

A wiêc zajmijmy siê na 
chwilê tym, co niesie s³owo lub jego 
chwilowe przemilczenie, które jako 
figura retoryczna jest noœnikiem 
najwa¿niejszych znaczeñ, znaczeñ 
nawi¹zuj¹cych do dobra i z³a:

Z drzewa wiadomoœci dobrego i z³ego opad³y 
trzy czarne kropki
zajmuj¹c miejsce nale¿ne to znaczy na koñcu 
zdania
œledz¹ historiê jab³ka na ga³êzi i kuszenia 
œwiêtych 
zamiast jednego punktu koniec i kropka 
prorokuj¹ wiecznoœæ…
¿ycie d³ugie i szczêœliwe… albo wygnanie 
z raju…
(„Trzy kropki”)

3
Przemilczenie mo¿e dotyczyæ 
ludzkiego imienia i staje siê wtedy 
zapomnieniem, zamkniêt¹ i martw¹ 
ju¿ histori¹. Imiona biblijne Kaina      
i Abla, synów Adama i Ewy, s¹ tymi,   
o których wci¹¿ siê mówi, ale ju¿ 
trzeci brat o imieniu Set zosta³ w 
kulturze przemilczany i zapomniany. 
Zapyta³em siebie kiedyœ, w jaki 
sposób móg³by zaistnieæ nieobecny 
brat, i co czuje brat, który go zast¹pi³:

Dziêki niemu wiem jak smakuje jogurt i 
any¿ówka
po co s¹ kobiety i dlaczego ksiê¿yc.
Ja jestem nadliczbowy mnie mia³o nie byæ.
Dziêkujê mu za to ¿e umar³ w maleñkoœci 
przede mn¹.
(„Nieobecny brat”)

Abel, m³odszy brat, ofiarowa³ Bogu 
zwierzêta, a Kain ofiarowa³ przyjête z 
niechêci¹ roœliny i to zrodzi³o krwa-
wy spór, dotycz¹cy boskiej reakcji na 
obdarowanie. Trzeci brat, Set, 
narodzi³ siê jako potomek Adama        

coraz to inne i inne rodzaje rzeczy; te 
nazwy, od ojców przejête przez 
synów, ci przekazali swojemu 
potomstwu, które równie¿ doda³o od 
siebie nowe nazwy. Lecz oto w 
rozdziale drugim Ksiêgi Rodzaju 
mówi siê, i¿ Bóg zabroni³ spo¿ywaæ 
owoce z drzewa wiadomoœci dobrego 
i z³ego, nim Adam nada³ nazwy 
jakimkolwiek rzeczom; a wobec 
tego, jak móg³ zrozumieæ nakaz bo¿y 
ten, kto jeszcze nie wiedzia³, co to 
znaczy spo¿ywaæ, co to jest owoc, co 
drzewo, co wiadomoœæ, co wreszcie 
dobro i z³o? Z koniecznoœci rzeczy 
wiêc Adam musia³ by³ zrozumieæ ów 
zakaz bo¿y nie ze s³ów Boga, lecz w 
jakiœ sposób nadprzyrodzony, jak to 
póŸniej staje siê jasne st¹d, ¿e Bóg 
zapytuje go, kto mu pokaza³, ¿e jest 
nagi. Podobnie, jak móg³ Adam 
zrozumieæ to, co mówi³ w¹¿ o 
œmierci, o której nie móg³ mieæ 
¿adnego pojêcia Adam, pierwszy 
spoœród œmiertelnych? Tak wiêc tych 
rzeczy nie móg³ by³ zrozumieæ w 
sposób przyrodzony. A co za tym 
idzie, naturalny pocz¹tek mowy nie 
móg³ byæ inny ni¿ ten, ¿e cz³owiek 
sam j¹ ustanowi³ w³asn¹ wol¹. To 
staje siê jeszcze bardziej oczywiste 
na podstawie tego, jak pomieszane 
zosta³y jêzyki na wie¿y Babel. Wten-
czas bowiem powsta³y ró¿ne jêzyki i 
poszczególni ludzie wprowadzili je u 
poszczególnych ludów. Dziecinne 
jest natomiast to, co mówi¹ niektórzy, 
jakoby nazwy by³y dane poszczegól-
nym rzeczom wedle ich w³asnej natu-
ry. Jak¿eby bowiem mog³o siê to staæ, 
skoro wszêdzie jest jedna i ta sama 
natura rzeczy, ró¿ne s¹ natomiast 
jêzyki? I co ma pokrewnego g³os, to 
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szlompa, nawi¹zuj¹ce wprost do 
jêzyka jidysz, a okreœlaj¹ce kobietê 
nieczyst¹, wrêcz niedomyt¹. U¿ycie 
tych s³ów w wierszu obok siebie 
budzi trudne emocje:

Kiedy ostatni najazd w poprzednim stuleciu 
okopa³ na piaskach armiê Zachodu
ta stanê³a karnie oficerowie wyjêli lusterka i 
zaczêli siê goliæ.
Armia Wschodu azjatyckie typy przyst¹pi³a 
do kanonady.
Wyrazy szlompa habal posz³y w zapomnienie
Etel Leja Hilel Arie znali odniesienie.
Napisze kiedyœ o tym profesor od niemych 
etymologii
niefrasobliwy genetyk albo ch³opak z 
puszczy.
(„Knyszyn”)

Nie wiem, czy nieod¿a³owany i nie-
strudzony jêzykoznawca, etymolog 
gwary knyszyñskiej, prof. Czes³aw 
Kudzinowski, któremu tyle zawdziê-
czam, by³by zadowolony ze spe³nie-
nia obietnicy, ¿e napiszê kiedyœ o 
tym. W koñcu przedstawi³em siê w 
tym wierszu jedynie jako ch³opak z 
puszczy, wiêc bez pretensji do g³o-
szenia prawd naukowych, czy histo-
rycznych. Jedyn¹ prawd¹ historyczn¹ 
jest u¿ycie w wierszu prawdziwych 
imion ¿ydowskich z istniej¹cych ma-
cew kirkutu knyszyñskiego. Czytel-
nikom przypisujê wiêc rolê niefraso-
bliwych genetyków, poniewa¿ geny 
knyszyñskie s¹ bogate. Badania anty-
genów zgodnoœci tkankowej odkry³y 
kiedyœ u ch³opaka z puszczy grupy 
leukocytów w³aœciwe 7 ró¿nym 
nacjom zamieszkuj¹cym w ró¿nych 
wiekach dolinê rzeki Jaskranki. 
Ma³ego strumienia, wyznaczaj¹cego 
teren wystêpuj¹cej tam gwary, na 
zachód od Puszczy Knyszyñskiej. 
Zagubionego pomiêdzy nurtami 
Narwi i Biebrzy na Podlasiu.             •

i Ewy w zamian za zabitego Abla, 
kiedy Kain pod¹¿a³ ju¿ na wschód od 
Edenu. Jedna z interpretacji gnosty-
cznych (cytujê za komentarzem na 
portalu www.redstate.com) mówi, ¿e 
s³owo Abel mo¿e oznaczaæ pustkê, 
marnoœæ, coœ przejœciowego, niesaty-
sfakcjonuj¹cego. Id¹c tropem pra-
wdy hermetycznej, ukrytej, ta sama 
interpretacja wspomina o podobnym 
imieniu Hebel, od Ÿród³os³owu habal, 
czyli pró¿niak. Kain, dla odró¿nienia, 
to zdobywca, ktoœ twórczy. 

Nak³adaj¹c tê znan¹ z Biblii 
sytuacjê na sytuacjê literack¹ przypo-
mina to nieco stosunek poety do jego 
bohatera lirycznego, który jest w 
wierszu unieruchomiony, marny, 
papierowy, nieistotny. Ka¿da fikcyj-
na postaæ jest w tym znaczeniu pusta, 
pró¿na, niewype³niona cia³em. Wy-
twory poetów rzadko podobaj¹ siê 
bogom, a czasem nawet maj¹ zna-
miona herezji. Poeci musz¹ uwa¿aæ 
na to, kogo obdarowuj¹ swoj¹ poezj¹, 
dlatego czêsto podró¿uj¹ na wschód 
od Edenu.

4
S³owo habal wystêpuje w gwarze 
knyszyñskiej, chocia¿ nie odnotowu-
j¹ go i nie opisuj¹ s³owniki gwarowe 
z tej czêœci Podlasia. W mojej rodzi-
nie u¿ywano go do opisu sytuacji 
dziewczyny, która ma habala, czyli 
kochanka, kawalera, który j¹ odwie-
dza. Wyczuwa³o siê z samego u¿ycia 
tego w³aœnie s³owa, ¿e ów habal musi 
mieæ jakieœ niecne zamiary, a zwi¹-
zek ten nie zamieni siê w uk³adne 
ma³¿eñstwo. Odpowiednikiem tego 
s³owa, ale o wiele mocniejszym i 
nacechowanym bardziej pejoraty-
wnie po stronie ¿eñskiej jest s³owo 
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nawet na polecenie Boga sprawdzaj¹-
cego jego zaufanie, zgodziæ siê na 
z³o¿enie w ofierze swojego jedynego 
syna Izaaka. Z pewnoœci¹ dziœ bardzo 
du¿ym problemem wielu z nas jest 
umiejêtnoœæ s³uchania. Nie potrafimy 
czêsto s³uchaæ bliskiej nam osoby, 
nie pojmujemy o co jej chodzi. Nie 
umiemy te¿ s³uchaæ g³osu w³asnego 
serca. Jak mo¿emy us³yszeæ g³os 
Boga? Przede wszystkim potrzebu-
jemy ciszy. Tak jak rozkrzyczane       
i rozhisteryzowane dziecko nie jest   
w stanie zrozumieæ i przyj¹æ s³ów 
rodziców, tak my, rozkrzyczani 
wewnêtrznie, rozstrojeni, ¿yj¹cy       
w stanie ba³aganu wewnêtrznego        
i jazgocie otaczaj¹cego œwiata, nie 
us³yszymy g³osu Boga. A mo¿e po 
prostu nie chcemy w ogóle Go 
us³yszeæ, bo jest nam niepotrze-
bny…?

Gdy pi³karze wychodz¹cy 
na boisko czynili znak krzy¿a 
dotykaj¹c murawy, pojawia³y siê 
g³osy, szczególnie na Zachodzie, ¿e 
jest to jakiœ chrzeœcijañski zabobon! 
Czy œwiat dziœ potrzebuje jeszcze 
Boga? ¯eby nie zg³upieæ i nie straciæ 
wiêzi z Bogiem potrzebujemy 
momentów ciszy i trwania przed 
Chrystusem obecnym w Najœwiêt-

ks. JERZY CHWIEÆKO

Zanim zajmiemy siê tematem wiary 
odpowiedzmy na pytanie: czym ona 
jest? Katechizm nas uczy, ¿e wiara 
jest odpowiedzi¹ cz³owieka na Bo¿e 
Objawienie. Mo¿na wiêc powiedzieæ, 
¿e wierzysz wówczas, gdy s³uchasz 
g³osu Boga, zastanawiasz siê czego 
od Ciebie w tym momencie ¿¹da          
i starasz siê to wype³niaæ, czyli 
œwiadczyæ o Bogu.

Pierwszym krokiem, który 
powinniœmy uczyniæ to zapytaæ siebie 
wprost: czy warto jest dziœ wierzyæ w 
Boga? Czego Bóg od Ciebie 
wymaga? Czy ¿ycie w bliskoœci z 
Bogiem kojarzy Ci siê wy³¹cznie z 
ograniczeniami, przepisami, sko-
stnia³ymi zasadami, czy te¿ jest 
naturaln¹ potrzeb¹ serca spotkania z 
kimœ absolutnie doskona³ym? Bez 
pozytywnych odpowiedzi na te 
pytania mo¿esz dalej nie czytaæ tego 
tekstu. Jeœli jednak Twoje serce bije 
têsknot¹ za obecnoœci¹ Boga ¯ywe-
go, to pójdŸmy dalej w naszych 
zamyœleniach.

Pierwszym etapem wiary 
jest  us³yszenie g³osu Boga .  
Przyk³adem jest Abraham, który 
umia³ s³uchaæ, a potem wype³niæ 
wszystkie polecenia Boga, a wiêc 
opuœciæ rodzinne Ur Chaldejskie, a 

Pytanie o wiarê
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szym Sakramencie. Potrzebujemy 
tych chwil wewnêtrznego spotkania  
z wszechmocnym Bogiem, aby 
poczuæ ogarniaj¹c¹ nas mi³oœæ Boga  
i pomyœleæ o tym, co jest najcen-
niejsz¹ wartoœci¹ w moim ¿yciu.

J e d n y m  z  p o w o d ó w  
wewnêtrznej g³uchoty jest powie-
rzchownoœæ religijna i lenistwo 
duchowe. To sprawia, ¿e unikamy 
wysi³ku zwi¹zanego z przyjœciem na 
mszê œwiêt¹, ¿e za wszelk¹ cenê 
odk³adamy spowiedŸ i przystêpo-
wanie do Komunii œw. Przychodz¹c 
zaœ na mszê œwiêt¹, czy odmawiaj¹c 
modlitwy, nie spotykamy siê z 
Bogiem, bo te momenty staj¹ siê 
jedynie religijnym przyzwyczaje-
niem. Lenistwo sprawia, ¿e nie 
czujemy potrzeby wyrzekania siê 
potraw miêsnych w pi¹tki, ¿e coraz 
mniej osób chce podejmowaæ trud 
pielgrzymowania… Staliœmy siê 
rozkrzyczani, wygodni i leniwi! W 
takiej dyspozycji wewnêtrznej g³osu 
Boga raczej nie us³yszymy. A Bóg 
chce Ci ci¹gle szeptaæ do ucha, ¿e Ciê 
kocha, ¿e przygarnia i akceptuje 
takiego, jakim jesteœ, wraz z Twoj¹ 
s³aboœci¹. Chce Ci powiedzieæ, ¿e 
jeœli us³yszysz Jego g³os i postarasz 
siê wype³niæ Jego wolê, zawsze 
odnajdziesz w³aœciwe œcie¿ki i 
bêdziesz szczêœliwy. Czy szczêœliwy 
jest œwiat bez Boga…? Sam sobie na 
to pytanie odpowiedz, obserwuj¹c 
¿ycie tych, którzy Boga wyrzucili ze 
swojego ¿ycia.

Kiedy ju¿ us³yszymy g³os 
Boga, przyjmiemy Jego mi³oœæ, 
powinniœmy zapytaæ o to, czego od 
nas oczekuje. Bowiem spe³nienie 

planu Bo¿ego wzglêdem nas, daje 
poczucie szczêœcia i wewnêtrznego 
pokoju. Bóg objawi³ swoj¹ wolê w 
Dekalogu i Prawie, które ukszta³to-
wa³ Koœció³ na bazie wielowiekowej 
Tradycji. Wiem, wiem… Z pewno-
œci¹ powiesz, ¿e to nudny temat 
zwi¹zany z jakimœ moralizator-
stwem. A jednak przypomnij sobie 
s³owa Chrystusa, który powiedzia³: 
„Zaprawdê bowiem powiadam wam: 
dopóki niebo i ziemia nie przemin¹, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko 
spe³ni”. Mt 5, 18. Co chcia³ Chrystus 
przez to Ci powiedzieæ? Mo¿e 
w³aœnie to, ¿e œwiat bêdzie wymyœla³ 
coraz to nowe i bzdurne ideologie, ale 
ka¿da z nich bêdzie fa³szywa, jeœli w 
swej istocie odrzuci Prawo Bo¿e, bo 
grzech sprawi, ¿e nie bêdziesz móg³ 
jasno widzieæ i w³aœciwie wybieraæ. 

Œwiat zmienia siê dynami-
cznie, ale serce cz³owieka ma te same 
odwieczne têsknoty: pragnie mi³oœci, 
a nie po¿¹dania i wyrachowanego 
seksu, pragnie przyjaŸni, a nie kum-
plostwa w nieprawoœci, potrzebuje 
harmonii i ciep³a rodzinnego, a nie 
obojêtnoœci czy wzajemnej wrogoœci. 
Odpowiedz szczerze przed sob¹ na 
pytanie: czego tak naprawdê 
pragniesz w ¿yciu? A dojdziesz do 
wniosku, ¿e Twoje serce têskni za 
obecnoœci¹ Boga ̄ ywego, bo jedynie 
On mo¿e w pe³ni zaspokoiæ 
wszystkie têsknoty i w³aœciwie 
pokierowaæ Twoim ¿yciem.
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