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ŻYCZENIA

Ten wyj¹tkowy czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

niech przyniesie wiele szczêœcia i radoœci, 

a Nowy Rok – spe³nienie wszystkich, 

najszczerszych ¿yczeñ sk³adanych przy 

wigilijnym stole.

Najlepsze ¿yczenia mieszkañcom Knyszyna  

i ca³ej Gminy,

sk³ada burmistrz Andrzej Matyszewski

Prawdziwie radosnych Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia oraz uœmiechu i ¿yczliwoœci na 

ka¿dy dzieñ nadchodz¹cego 2013 roku

¿yczy przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej w Knyszynie

Czytelnikom i Sympatykom „Nowego Goñca 

Knyszyñskiego” ¿yczymy Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia prze¿ywanych 

w zdrowiu, radoœci i ciep³ej 

rodzinnej atmosferze. Nowy 

Rok niech bêdzie 

czasem pokoju oraz 

realizacji osobistych 

zamierzeñ.

Redakcja „Goñca”
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Ogłoszenie
W związku z nowelizacją przepisów 
dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi informujemy, że od 1 
stycznia 2013 r. nie będzie można 
wywozić śmieci na wysypisko w 
Knyszynie.
Mieszkańcy, którzy nie mają 
zawartych umów na wywóz śmieci 
powinni jak najszybciej podpisać 
takie umowy z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Knyszynie lub inną 
firmą prowadzącą tego typu usługi.

Śmieciowa rewolucja
W związku z nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu porządku i czystości 
Rada Miejska w Knyszynie na osta-
tniej sesji przyjęła komplet uchwał, 
które będą regulowały zasady 
gospodarki odpadami komunalnymi 
powstającymi w nieruchomościach 
zamieszkałych (gospodarstwach 
domowych) oraz nieruchomościach 
niezamieszkałych lub lokalach 
wykorzystywanych np. do celów dzi-
ałalności gospodarczej, czy też przez 
instytucje użyteczności publicznej.
Są to uchwały w następujących 
sprawach:
1. przejęcia obowiązków odbioru 
odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości niezamieszkałych 
przez mieszkańców, na których 

powstają odpady komunalne,
2. regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Knyszyn,
3. wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty,
4. określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,
5. ustalenia wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości,
6. szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Knyszyn i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,
7. ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za usługi w zakresie 
odbioru odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy 
Knyszyn. (Wyjaśniamy, że górne 
stawki za usługi w zakresie odbioru 
odpadów określone w tej uchwale 
będą obowiązywały do 1 lipca 2013 r. 

Nowe zasady gospodarki 
odpadami w gminie 

Knyszyn
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przez obywateli. W zamian za te 
opłaty gmina będzie zobowiązana 
odebrać od mieszkańców wszelkie 
odpady komunalne powstające w 
gospodarstwach domowych, czy też 
nieruchomościach niezamieszka-
łych. Zorganizowaną gospodarką 
śmieciową zostaną objęci wszyscy 
mieszkańcy. Taki system ma 
dodatkowo wyeliminować zanieczy-
szczanie środowiska przez osoby, 
które dotychczas pozbywały się 
śmieci wywożąc je do lasu czy też 
spalając w domowych instalacjach 
grzewczych. W takim systemie 
nielegalne, szkodliwe dla środowiska 
i naszego zdrowia pozbywanie się 
odpadów komunalnych będzie 
niecelowe, gdyż wszyscy będą 
ponosili obowiązkowe opłaty, a 
gmina będzie zobowiązana odebrać 
śmieci.

Zebrane odpady komunalne 
nie będą mogły być jak dotychczas 
składowane na miejskim wysypisku 
śmieci w Knyszynie. Zgodnie z 
obowiązującymi wymogami muszą 
trafić do zakładów zagospodarowa-
nia odpadów, gdzie zostaną poddane 
selekcji w celu oddzielenia surow-
ców wtórnych i frakcji biodegrado-
walnych, które mogą być komposto-
wane. Zakłady zagospodarowania 
odpadów, do których muszą trafić 
śmieci z naszej gminy znajdują się     
w Sokółce, Hryniewiczach i Stu-
dziankach.

Nowy system zagospodaro-
wania odpadów będzie niewątpliwie 
korzystny dla naszego środowiska 
naturalnego, ale niestety drogi ze 
względu na wymogi związane           
z selekcją odpadów, ich unieszkodli-

Po tej dacie będzie obowiązywała 
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określona w uchwale   
z punktu 3).

Wprowadzone zmiany w zakresie 
gospodarki  śmieciowej  będą 
obowiązywały od 1 lipca 2013 r.

Głównym celem tych zmian 
jest ochrona środowiska naturalnego 
poprzez zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych ze strumienia 
odpadów komunalnych oraz zmniej-
szenie ilości odpadów składowanych 
na wysypiskach śmieci. Cele te wy-
nikają z wymogów określonych w 
przepisach krajowych i unijnych.

Tematyka jest w dużym 
zakresie nowa i złożona. Dlatego też 
w przyszłym roku będzie prowa-
dzona przez gminę kampania 
informacyjno-edukacyjna. Zostaną 
opracowane ulotki i plakaty, które 
dotrą do wszystkich naszych 
mieszkańców. Pracownicy Urzędu 
Miejskiego na czele z Burmistrzem 
Knyszyna odpowiedzą na wszelkie 
pytania podczas spotkań z mieszkań-
cami, które odbędą się w każdej 
miejscowości. Bieżące informacje 
będą zamieszczane w miejskim 
portalu internetowym
www.knyszyn.pl, a w „Nowym 
Gońcu Knyszyńskim” ukaże się cykl 
artykułów na ten temat.

Jest to pierwszy artykuł z 
zaplanowanego cyklu. Będzie 
przedstawiał kilka ogólnych zasad ze 
szczególnym uwzględnieniem 
nieruchomości zamieszkałych.

W nowym systemie zostaną 
wprowadzone  powszechne  i  
obowiązkowe opłaty ponoszone 
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wianiem oraz koniecznością tran-
sportu odpadów na znaczne odległo-
ści. Koszty funkcjonowania takiego 
systemu powinny zostać pokryte      
w całości z opłat „śmieciowych” 
ponoszonych przez mieszkańców.

Aby zmniejszyć koszty 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami, a przez to i opłaty 
ponoszone przez mieszkańców, nale-
ży wprowadzić system selektywnej 
zbiórki odpadów bezpośrednio u 
źródła, czyli w gospodarstwach 
domowych.

Rada Miejska w Knyszynie 
przyjęła, że w naszej gminie opłaty 
„śmieciowe” będą zależne od liczby 
mieszkańców nieruchomości .  
Ustalono wysokość opłaty w 
wysokości 10 zł miesięcznie od 
mieszkańca w przypadku, gdy w 
gospodarstwie domowym prowadzo-
na będzie selektywna zbiórka 
odpadów oraz 18 zł w przypadku 
braku zbiórki selektywnej, czyli gdy 
odpady będą przekazywane jako 
zmieszane. Mieszańcy sami będą 
deklarowali sposób przekazywania 
odpadów jako selektywny lub 
zmieszany.

Przyjęte opłaty wyraźnie 
preferują przekazywanie odpadów w 
formie selektywnej.

Należy jednak wiedzieć, że 
ponoszenie niższej opłaty wiąże się 
ze  spe łn ien iem okreś lonych  
wymogów. Niższa opłata zobowią-
zuje do prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. W 
przypadku nieprzestrzegania zasad 
zbiórki selektywnej zostaną naliczo-
ne wyższe opłaty.

W przypadku zadeklarowa-

nia zbiórki selektywnej ze strumienia 
wszystkich śmieci powstałych w 
gospodarstwie domowym konieczne 
jest wydzielenie przez mieszkańców 
następujących frakcji odpadów:
1. papieru i tektury,
2. metalu,
3. tworzyw sztucznych,
4. szkła i odpadów opakowaniowych 

ze szkła,
5. opakowań wielomateriałowych,
6. odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji (odpady 
kuchenne i z pielęgnacji ogrodów),

7. przeterminowanych leków,
8. przeterminowanych chemikaliów 

(farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe itd.),

9. zużytych baterii i akumulatorów,
10. zużytego sprzętu elektrycznego    

i elektronicznego,
11. mebli i innych odpadów wielko-

gabarytowych,
12. odpadów budowlanych i rozbiór-

kowych,
13. zużytych opon,
14. tekstyliów.
Pozostałe frakcje odpadów komunal-
nych mogą być zbierane łącznie, jako 
zmieszane odpady komunalne. (np. 
popiół, oraz inne odpady komunalne 
niewymienione powyżej).

Wyselekcjonowane odpady 
oraz pozostałe odpady zmieszane 
należy gromadzić w odpowiednich 
pojemnikach lub workach. Wydaje 
się celowe wykorzystanie do tego 
przede wszystkim worków, nato-
miast pojemniki, w zasadzie tylko do 
gromadzenia odpadów biodegrado-
walnych i pozostałych (zmiesza-
nych) odpadów. Wyposażenie nieru-
chomości w worki lub pojemniki 
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będzie obowiązkiem mieszkańców.
Wszystkie wyselekcjono-

wane odpady będą odbierane przez 
przedsiębiorcę wyłonionego przez 
gminę, w terminach ustalonych w 
harmonogramie. W każdym innym 
terminie, we własnym zakresie, 
będzie można przekazywać wysele-
kcjonowane odpady do gminnego 
punktu zbiórki selektywnej zlokali-
zowanego w Knyszynie przy ul. 
Polnej.

Papier, szkło oraz butelki 
PET będzie można także, jak 
dotychczas, wrzucać do pojemników 
ustawionych w miejscach publi-
cznych.

Przeterminowane leki  
będzie można także wrzucać do poje-
mników ustawionych w aptekach a 
baterie i miniaturowe akumulatory 

do pojemników ustawionych w 
szkołach i innych instytucjach.

Zalecane jest gromadzenie 
odpadów biodegradowalnych 
(kuchennych i z pielęgnacji ogro-
dów) w przydomowych komposto-
wniach i wykorzystywanie kompostu 
we własnym zakresie co znacznie 
obniży koszty.

Rada Miejska w Knyszynie 
zdecydowała o objęciu zorganizowa-
nym systemem zbiórki odpadów 
komunalnych także nieruchomości, 
lokali niezamieszkałych. Właściciele 
takich nieruchomości będą także 
płacili opłatę „śmieciową”. Więcej na 
ten i inne tematy w kolejnym 
artykule.

•

Urząd Miejski w Knyszynie

7

Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej. Teraz 
budynek będzie nie tylko cieplejszy, ale też bardziej ekologiczny – zmniejszy się 
bowiem ilość zużywanego opału, a co za tym idzie – utrzymanie placówki stanie się 
tańsze. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 320 tys. zł. Znaczną część tej kwoty 
pokryły pozyskane przez Gminę Knyszyn środki unijne. 
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Czas podsumować kończący się 
rok. Gdyby wybrać jedną rzecz, to 
co należałoby uznać za największy 
sukces naszej gminy w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy?
Inwestycje, które udało się zrealizo-
wać i uzyskać na nie środki finanso-
we. To wyjątkowo dobry rok, jeśli 
chodzi o realizację zadań zaplano-
wanych w wieloletnim planie 
rozwoju. Jeszcze w swojej karierze 
nie miałem tak dobrego roku.

Jakimi tegorocznymi inwestycjami 
knyszynianie mogą więc się 
chwalić?
Historyczna sprawa to pierwsza tzw. 
„schetynówka”, czyli remont ul. 
Goniądzkiej. Właśnie skończyliśmy 
termomodernizację Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej i asfaltowanie 
drogi w Knyszynie Zamku (w 
dawnym Gospodarstwie Rybackim). 
Powstały też dwa place zabaw, jeden 
w ramach programu „Radosna 
Szkoła”, drugi na osiedlu, dofinanso-
wany ze środków PROW oraz 
kompleks boisk sportowych „orlik”. 
W realizacji tej ostatniej inwestycji 
smaczkiem jest fakt, że z budżetu 
gminy wydaliśmy tylko 240 tys. zł, a 
całość kosztowała 1 mln 56 tys. zł  
resztę środków pozyskaliśmy z 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewó-

dztwa Podlaskiego oraz Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Są sukcesy, ale na pewno znajdzie 
się też coś, co się nie udało...
Naszą bolączką jest trudna realizacja 
projektu internetu i monitoringu 
realizowanego w partnerstwie 
polsko-litewskim. Przedłużanie się 
projektu było jednak niezależne od 
gminy. Do końca sierpnia 2013 r. już 
na pewno powstanie w jego ramach 
monitoring miasta i hot-spoty.

Oprócz stworzenia możliwości 
korzystania z lepszego, bezpłatne-
go internetu, jakie plany ma gmina 
na przyszły rok?
Już w sierpniu tego roku podpisali-
śmy umowę na projekt z gospodarki 
wodno-ściekowej wart 3 mln 175 tys. 
z 75-procentowym dofinansowa-
niem. W jego ramach zostanie 
dokończona budowa kanalizacji na 
ulicach: Zamoyskiego, Junga, 
Chwalczewskiego, Obozowej (od 
strony cmentarza) i Tykockiej (od 
drogi krajowej do Knyszyna Zamku). 
Będzie też zmodernizowana oczy-
szczalnia, dzięki czemu pozostałości 
po oczyszczaniu ścieków trafią nie do 
worków, a zostaną zbrylone i 
wykorzystane na użytkach zielonych. 
Ponadto w planach są: zmodernizo-

Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Matyszewskim

„To wyjątkowo dobry rok”
Podsumowanie bieżącego roku oraz plany 
na nadchodzące 12 miesięcy



AKTUALNOŚCI

9

środków unijnych w tym i następnym 
roku nasza gmina może uplasować 
się w czołówce województwa w 
przeliczeniu pozyskanych funduszy 
na jednego mieszkańca.

Wiele gmin przygotowuje się do 
przyszłego budżetu Unii Europej-
skiej. Czy jakieś pomysły na 
pozyskanie środków po 2014 r. ma 
już Knyszyn? Czy będzie jakiś plan 
inwestycyjny na lata 2014-2020. Co 
mogłoby się w nim znaleźć?

Wszystkie gminy muszą 
opracować strategię rozwoju, która 
będzie niezbędna, by aplikować o 
środki z RPO, PROW. Taki dokument 
stworzy nasza gmina. W tej chwili 
opracowywane są zaś koncepcje 
projektów i przygotowywane doku-
mentacje potencjalnie realizowanych 
inwestycji, np. rewitalizacji rynku w 
Knyszynie, asfaltowania dróg do 
Grądów czy ul. Podlaskiej, natomiast 
wspólnie z powiatem ul. Południowej 
oraz w miarę posiadanych środków 
asfaltowanie dróg wiejskich.

Na koniec, tradycyjnie zapytam, 
czego chciałby Pan życzyć 
mieszkańcom na nadchodzące 
Święta i Nowy Rok?Nie będę 
oryginalny: zdrowych, spokojnych, 
rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia i wielu prezentów. Szczęśliwego 
Nowego Roku, aby nie był gorszy,      
a wręcz lepszy od mijającego.

Dziękuję za rozmowę.                     •

Rozmawiała 
Ewelina Sadowska-Dubicka

wanie ujęcia wody z zastosowaniem 
odżelaziaczy i odmanganiaczy oraz 
połączenie wodociągów w Zofiówce 
i Knyszynie, dzięki czemu wszyscy 
mieszkańcy będą mieli zapewnioną 
wodę w razie awarii, braku prądu, 
czy w przypadku klęski żywiołowej.

Oprócz tego, do lipca przy-
szłego roku zostanie przeprowa-
dzona termomodernizacja ZSO w 
Knyszynie. Dach zostanie docieplo-
ny, wymieni się pokrycie, stare okna   
i drzwi oraz będzie wykonane docie-
plenie ścian. Na liście rezerwowej 
jest także projekt asfaltowania ulic na 
osiedlu Niepodległości. W 2014 roku 
zostanie wykonany remont domu 
kultury w Grądach z dofinanso-
waniem ze środków PROW.

A czego się Pan obawia w 2013 
roku?
Najwięcej emocji i kontrowersji 
będzie budziła ustawa śmieciowa. 
Już jest jednym z najważniejszych 
tematów w kraju, w województwie. 
Jest powszechnie krytykowana i 
choć jeszcze nie weszła w życie – już 
nowelizowana. Tzw. rewolucja 
śmieciowa może przysporzyć sporo 
problemów nie tylko dla władz, ale     
i dla mieszkańców (Więcej o sprawie  
na str. 4 „Gońca”  przyp. ESD).

Kończy się bieżąca unijna per-
spektywa finansowa. Jak można 
ocenić wykorzystywanie do tej 
pory przez Knyszyn środków z 
Unii Europejskiej?
Ostatnie 2 lata były naprawdę 
szczęśliwe pod tym względem dla 
gminy. Przewiduję, że w zestawie-
niach dotyczących wykorzystania 
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Dzieci i młodzież uczęszczające na 
warsztaty dziennikarskie realizo-
wane w ramach projektu „Historia 
życiem pisana” w dniach 30 listopada 
– 1 grudnia wzięły udział w 
warsztatach w Strękowej Górze.

W ciszy i skupieniu, pod 
okiem reżysera teatralnego i telewi-
zyjnego, redaktora TVP Białystok 
Dariusza Szady-Borzyszkowskiego 
powstawał scenariusz przedsta-
wienia.

Na ostatnim spotkaniu Kreatywne 
Panie poznały technikę i wzory 
tradycyjnych ozdób choinkowych 
(fot. na tylnej okładce „Gońca”).

Kolejne spotkania będą 
odbywać się w każdy poniedziałek o 
godzinie 17.00. Wszystkie chętne 
Panie serdecznie zapraszamy!

Kulturalny grudzień
IWONA WASILUK

Dzieci i młodzież uczęszczające do 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na 
zajęcia plastyczne przygotowywały 
ozdoby bożonarodzeniowe. Prace 
wzięły udział w Powiatowym 
Konkursie na Choinkę Bożo-
narodzeniową organizowanym przez 
Moniecki Ośrodek Kultury. 

•

Warsztaty dziennikarskie z Dariuszem 
Szadą-Borzyszkowskim

Bożonarodzeniowe ozdoby przygoto-
wane przez młodzież z koła plastyczne-
go KOK
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Młodzież Szkolnego Koła PCK 
w akcjach świątecznych

JOANNA OSTROWSKA

Pomoc niesiona innym to dar serca – 
szczera, najmilsza, prawdziwa chęć 
okazywania miłości i dostrzegania 
potrzeb i marzeń innych.

Jak co roku młodzież 
Szkolnego Koła PCK uczestniczyła 
w akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom – pomagamy dzieciom z 
Domu Dziecka”. Już od listopada 
organizowaliśmy wśród uczniów 
szkoły zbiórkę książek, artykułów 
szkolnych, środków czystości, sprze-
dawaliśmy własne wypieki w czasie 
dyskoteki andrzejkowej, zorganizo-
waliśmy dodatkowo kiermasz ozdób 
choinkowych, które wykonywaliśmy 
własnoręcznie przez kilka tygodni, 
zbieraliśmy pieniądze do puszki.                                            
Pozyskane fundusze pozwoliły nam 
na zakup środków higieny osobistej, 

proszków do prania, artykułów 
szkolnych, książek, z których, 
łącznie z wcześniej zbieranymi dara-
mi, zrobiliśmy paczki dzieciom z Do-
mu Dziecka Sióstr Pasterzanek, dla 
Stowarzyszenia „Droga” oraz nasze-
mu młodszemu koledze  Jarkowi. 

W przekazaniu paczek 
pomogły nam panie z Opieki 
Społecznej przy Urzędzie Miasta i 
Gminy oraz Elżbieta Szachraj – 
wolontariuszka Domu Dziecka 
działająca we Wspólnocie „Credo”. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również rodzicom, bez 
pomocy i wsparcia których akcje 
nasze nie byłyby tak owocne.

Pamiętajmy, że „Dobroć 
serca jest tym, czym ciepło słońca: 
ona daje życie” (H. Sienkiewicz).    •
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Przed Świętami pomagamy
ANNA CHOWAŃSKA
MAGDALENA SIDORSKA

Zbiórka żywności
W dniach 7-8 grudnia wolontariusze 
ze szkolnych kół wolontariatu w 
Knyszynie i Kalinówce Kościelnej 
uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce 
Żywności zorganizowanej przez 
Bank Żywności w Suwałkach.

Tegoroczna zbiórka prze-
biegała pod hasłem Święta nie 
brzmią radośnie, gdy doskwiera 
głód. W sklepach, które wyraziły 
zgodę na przeprowadzenie zbiórki, 
czekali wolontariusze przy specjalnie 
oznakowanych koszach, do których 
ludzie dobrej woli wkładali zaku-
pione produkty o długim terminie 
przydatności. 

Dzięki pomocy i zaangażo-
waniu właścicieli sklepów, wolonta-

riuszy oraz mieszkańców udało nam 
się zebrać łącznie ponad 500 kg. ży-
wności, którą przekazaliśmy osobom 
potrzebującym (fot. poniżej).

Koordynatorzy akcji dzię-
kują wolontariuszom, właścicielom 
sklepów i wszystkim darczyńcom za 
włączenie się do zbiórki.

Okres zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia to czas refleksji, przemy-
śleń, oczekiwań i nadziei. Jesteśmy 
pełni radości, ufności i wzajemnego 
z rozumienia .  Obdarowujemy 
drugiego człowieka oraz sami 
czekamy na dobro, szczęście i miłość 
wyrażoną w trafionym prezencie, 
który nie jest banalnym podarkiem, 
ale strzałem prosto w serce. 

             

Szlachetna paczka



EDUKACJA

Uczniowie i pracownicy 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Knyszynie, włączyli się do ogólno-
polskiej akcji Szlachetna paczka, 
realizowanej przez Stowarzyszenie 
Wiosna. Głównym jej założeniem 
jest przekazywanie bezpośredniej 
pomocy tak, aby była ona skuteczna, 
konkretna i sensowna.

Młodzi  wolontar iusze  
mogli poczuć się, jak pomocnicy 
Świętego Mikołaja (fot. obok). 
Włożyli całe serce przygotowując 
paczki rodzinie, której los okazał się 
niezbyt łaskawy.  

Dumne jesteśmy, iż wśród 
nas są osoby, które chcą zmieniać 
świat na lepsze. Ich zaangażowanie 
to znak, że istnieje świat, w którym 
ludzie są na siebie otwarci i życzliwi.

• 

Nagrobki 
granitowe

pomniki
parapety
schody
kostka granitowa 
wazony granitowe 

REKLAMA                                                                                       

Marek Okła
www.okla.net.pl

Boguszewo 7
tel. 601 924 904
oklatomasz@gmail.com

Najwyższa jakość, najniższe ceny!
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Party z duchami
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Po udanej akcji „Noc z Andersenem” 
i na prośbę czytelników zorganizo-
waliśmy kolejne nocne spotkanie, 
tym razem Party z duchami. 

Do tej nocy nie wszyscy 
wiedzieli, że w bibliotece mieszkają 
duchy. Można je znaleźć między 
regałami i na kartkach nieczytanych 
książek. Wiele smutnych i zapomnia-
nych książek stoi na półce, dlatego 
też postanowiłyśmy przybliżyć te 
zapomniane. Jak? Zaproponowały-
śmy konkursy literackie na znajo-
mość książek, kalambury, zagadki, 
zabawę w dziesięć pytań. Jednak za-
nim impreza rozpoczęła się na dobre, 
każdy musiał przejść test odwagi i 
zjeść „robale z błota” ( co było nie 
czym innym, jak żelkami w budyniu). 

Okazało się, że dziewczyny są super 
odważne! Aby nocna pora nie 
zachęcała do spania, proponowały-
śmy też: tańce integracyjne Crazy 
Frog, poszukiwanie ducha biblioteki 
w całym budynku,  karaoke,  
malowanie twarzy, balsamowanie 
mumii, czytanie straaasznych historii 
przy latarce oraz film, który wszyscy 
muszą znać: „Opowieść wigilijną”, w 
której pojawiają się trzy duchy. 
Zmęczeni, około 4-tej nad ranem 
zasypialiśmy, ale nie był to długi sen, 
bo rano przed otwarciem biblioteki 
trzeba było się żegnać. 

Z pewnością nie jest to 
ostatnia taka noc w bibliotece, bo 
chętnych do uczestnictwa w niej 
ciągle przybywa.                              •
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Na prośbę Bożeny Marciszewskiej 
polonistki z ZSO w Knyszynie, 
biblioteka zorganizowała głośne 
czytanie epopei narodowej „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. 
Goście, którzy przybyli do biblioteki, 
aby zachęcić młodzież gimnazjalną 
do przeczytania „Pana Tadeusza” to: 
burmistrz  Knyszyna Andrzej  
Matyszewski, sekretarz Urzędu 
Robert Kondrakiewicz, poetka 
R e g i n a  Ś w i t o ń ,  p r a c o w n i k  
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
Katarzyna Nowicka, pracownik 
Podlaskiego Muzeum Historycznego 
Anna Malesińska, leśniczy Adam 
Witkowski oraz myśliwy Dariusz 
Piszczatowski. W ich wykonaniu 
uczniowie wysłuchali najpiękniej-
szych fragmentów epopei. 

Ponadto leśniczy zapropo-
nował konkurs na zagranie na rogu. 
Kilku chętnych uczniów odważnie 
podeszło do tego zadania, zdoby-
wając egzemplarze książki „Pan 
Tadeusz”. Myśliwy w ciekawy 
sposób opowiadał o łowach, 
zwierzętach leśnych, przytoczył też 
legendę o św. Hubercie, patronie 
myśliwych. Nikt tak pięknie nie 

opowiadał o parku i ptakach tam 
żyjących jak Katarzyna Nowicka. 
Młodzież po wysłuchaniu fragmentu 
księgi, wyliczała występujące tam 
ptaki. 

Pozostali goście w sposób 
ciekawy i barwny otoczyli opowie-
ścią fragmenty przez siebie czytane, 
tak aby i gimnazjaliści zechcieli ją 
przeczytać. Można było usłyszeć      
o zwyczajach panienek z dworu,        
o zbieraniu grzybów i ich gatunkach, 
a także o grze na cymbałach.

Zaproponowaliśmy też 
konkurs na czytanie „Pana Tadeusza” 
bez przygotowania a także Inwokację 
w wersji rap i mini dramę: „Oświad-
czyny Tadeusza”. Jesteśmy przeko-
nani, iż taka forma promocji literatury 
jest ciekawa i nowatorska, a przy tym 
zachęca do lektury. 

Zdjęcie z wydarzenia – na 
tylnej okładce „Gońca”. Więcej 
informacji również na:
www.biblioteka.knyszyn.pl
oraz
www.youtube.com/watch?v=ZQrnsb
MXRQc.

•

Knyszyn w ogólnopolskiej akcji 

Głośne czytanie 
„Pana Tadeusza”
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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We wrześniu 2012 roku Biblioteka 
Publiczna w Knyszynie przystąpiła 
do Programu dotacyjnego „Krasze-
wski. Komputery dla bibliotek” w 
ramach Narodowego programu 
rozwoju czytelnictwa w roku 2012.

Celem programu „Krasze-
wski. Komputery dla bibliotek” jest 
podniesienie standardu bibliotek 
publicznych poprzez wyposażenie 
ich w nowoczesny sprzęt komputero-
wy (m.in. komputery stacjonarne        

Komputery w bibliotece

i urządzenia wielofunkcyjne), który 
umożliwi użytkownikom biblioteki 
korzystanie z Internetu, a bibliote-
karzom katalogowanie zbiorów 
bibliotecznych i udostępnianie ich 
on-line.

Jako jedyna biblioteka z 
powiatu monieckiego otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. 
Zakup czterech komputerów dofi-
nansowano ze środków Instytutu 
Książki.                                            •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Nowy sprzęt komputerowy, który w 
grudniu trafił do Knyszyna
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13 grudnia w Bibliotece Publicznej 
gimnazjaliści z knyszyńskiej szkoły 
spotkali się z gościem z Warszawy w 
ramach ogólnopolskiej akcji „Link 
do przyszłości”, która ma na celu 
wspieranie młodych osób z małych 
miast w planowaniu przyszłości 
zawodowej. 

Na spotkanie zaprosiliśmy 
Wojtka Syrockiego, absolwenta 
automatyki i robotyki, pomysłoda-
w c ę  R o b o C a m p . p l  –  z a j ę ć  
edukacyjnych dla dzieci z podstaw 
programowania z wykorzystaniem 
klocków Lego. 

Uczniowie klasy II gimna-
zjum z ogromnym zaciekawieniem 
przysłuchiwali się wszystkim 
informacjom od pana  Wojtka. 
Następnie zadawali pytania o jego 
drogę do kariery, pasje, podróże i 
zarobki. Młodzież wybrała też swój 
zawód przyszłości z pośród wielu 
proponowanych, a także rozwiązała 
quiz wiedzy o aktualnych trendach na 
rynku pracy. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że pozyskana wiedza 
p r z y d a  s i ę  w  d o k o n y w a n i u  
życiowych wyborów.

•

Link do przyszłości

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Już w styczniu 2013 r. będziemy ob-
chodzić 150. rocznicę wybuchu pow-
stania styczniowego. W tym zrywie 
niepodległościowym brali udział 
również knyszynianie. Mogiły 
dwóch powstańców znajdują się na 
cmentarzu św. Marka. W związku z 
nadchodzącą rocznicą, zrodził się 
pomysł, by przeprowadzić rewitali-
zację tego miejsca.

Antoni Onufry Wereszczyń-
ski (zm. 1923 r.) i Konstanty Mu-
szyński (zm. 1927 r.) zostali pocho-
wani obok siebie. Obie mogiły stano-
wią jedną kwaterę, która miała 
niegdyś ogrodzenie wykonane z 
kamiennych słupków połączonych 
stalowymi prętami (dziś istniejące 
tylko częściowo). 

W tej chwili na mogile We-
reszczyńskiego stoi kamienny krzyż, 
wykonany wkrótce po pogrzebie. Na 
nim widnieje oryginalny, wykuty, już 
słabo czytelny napis. 50 lat temu, w 
100. rocznicę powstania, na obrysie 
mogiły wykonano betonowy cokolik. 
W tym samym czasie postawiono na 
sąsiedniej mogile Muszyńskiego 
betonowe krzyż i cokolik. Na 
krucyfiksie  zamocowano też  
aluminiową tabliczkę z napisem 
w y k o n a n y m  f a r b ą .  N i e g d y ś  
prawdopodobnie stał tu krzyż 
drewniany, który uległ naturalnemu 
zniszczeniu.

Obie mogiły do niedawna 
były pozbawione opieki i zaniedbane. 
W 2008 r. zainteresowało się nimi 
Knyszyńskie Towarzystwo Regional-
ne im. Zygmunta Augusta. Z udzia-
łem młodzieży szkolnej, zostały upo-
rządkowane, a tabliczka nad grobem 
K. Muszyńskiego odnowiona.

Oba cokoliki wykonane na 
obrysach mogił oraz betonowy krzyż 
mają liczne spękania i są mało estety-
czne, a betonowy krzyż w każdej 
chwili może zostać zniszczony przez 
wodę zamarzającą w jego szczeli-
nach. Renowacja kwatery jest więc 
koniecznością.

W ramach prac planowane 
jest wykonanie nowego krzyża na 
grobie Konstantego Muszyńskiego. 
Na kamiennym cokole stanie stalowy, 
kuty krucyfiks (do tego celu zostaną 
wykorzystane zdemontowane i 
porzucone na knyszyńskim cmenta-
rzu elementy, które wymagają 
odnowienia – dzięki temu uzyskamy 
dodatkową wartość – ocalimy 
oryginalne elementy historycznych 
nagrobków). Całość będzie wyko-
nana w stylu charakterystycznym dla 
początku XX w. Na cokole zostanie 
wyryty napis o treści takiej, jak na 
istniejącej tabliczce z dodaniem słów 
„Cześć Jego Pamięci”. Stary krzyż 
zostanie oczyszczony i pokryty 
czarnymi powłokami ochronnymi.

Renowacja mogiły weteranów 
na 150. rocznicę powstania styczniowego

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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Napis na nagrobku Antonie-
go Onufrego Wereszczyńskiego 
zostanie pogłębiony, a jego litery – 
pomalowane złotą farbą. Oba na-
grobki będą przykryte granitowymi 
płytami ułożonymi na nowych, 
solidnych i estetycznych podmurów-
kach. Kolorystyka płyt nagrobnych 
ma korespondować z kolorystyką 
krzyża i cokołu kamiennego.

W ramach prac odtworzone 
zostanie także ogrodzenie kwatery. 
Będzie wykonany brakujący,  
kamienny słupek i wszystkie cztery 
połączy się stalowymi prętami (jeden 
pozostał oryginalny). Teren wokół 
nagrobków, w obrysie ogrodzenia, 
zostanie wyłożony kamieniami 
polnymi i otoczony obrzeżem 
chodnikowym (projekt – poniżej).

W tej chwili do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

(ciało społeczne, którego członków 
powołuje premier) Knyszyn złożył 
wniosek o dofinansowanie tych prac. 
Całość kosztów oszacowano na         
6190 zł. Z budżetu Gminy zostanie 
przeznaczone na ten cel 600 zł, zaś 
590 zł przekaże Knyszyńskie Towa-
rzystwo Regionalne im. Zygmunta 
Augusta (pieniądze pochodzą ze 
zbieranego 1% podatku i składek 
członków Towarzystwa).

Wykonanie rewitalizacji 
kwatery będzie wspaniałą formą 
uczczenia rocznicy wybuchu powsta-
nia styczniowego oraz knyszynian, 
którzy w XIX w. walczyli o 
niepodległość Rzeczypospolitej. 
Sama zaś mogiła powinna stać się w 
świadomości naszych mieszkańców 
kolejnym, szczególnie ważnym dla 
historii miasta miejscem.

•
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Mentor, historyk 
i nauczyciel
Kilka wspomnień o Edmundzie Chodorowskim

SŁAWOMIR RADECKI

dy osobiście poznałem 
Edmunda Chodorowskiego,  Gbył on powszechnie znaną      

i cenioną postacią w Knyszynie. 
Zetknąłem się z nim, gdy rozpo-
cząłem redagowanie „Gońca 
Knyszyńskiego”. 

W redakcji odpowiadał za 
historię. Pisał artykuły długie i 
skrupulatnie odnotowujące fakty z 
historii ziemi knyszyńskiej. Wielo-
krotnie dyskutowaliśmy, że były zbyt 
obszerne, ale on przekonywał 
redakcję, że nie można pominąć 
żadnego szczegółu z przeszłości 
miasta, zwłaszcza nazwisk mie-
szkańców. Swoje racje przedstawiał 
kulturalnie i z klasą, w taki sposób, że 
nie wypadało mu odmówić, bo po 
prostu panu Edmundowi się nie 
odmawiało. 

Gdy dowiedział się, że 
studiuję historię, zasugerował, bym 
pracę magisterską napisał o wybi-
tnym językoznawcy – Czesławie 
Kudzinowskim. Wskazał mi też jako 
promotora prof. Adama Dobroń-

skiego. Obdarował mnie wtedy 
różnymi artykułami i pamiątkami 
dotyczącymi życia Czesława Kudzi-
nowskiego. Początkowo się opiera-
łem, uznając, iż temat regionalny 
niekoniecznie musi być ciekawy dla 
młodego historyka, ale ostatecznie 
przekonał mnie. To dzięki niemu 
poznałem profesora Dobrońskiego     
i dzięki niemu opublikowałem bio-
gram Kudzinowskiego w niewielkim 
tomiku. Śmiało można powiedzieć, 
że to za sprawą Edmunda Chodoro-
wskiego Knyszyn poznał na nowo 
Kudzinowskiego. 

Chodź był już na emerytu-
rze, ciągle było widać u niego pasję    
i chęć odkrywania nowych faktów 
historycznych. Mimo już podeszłego 
wieku, czynił to z zapałem nastolatka. 
Jak ważne to było dla niego, niech 
świadczy fakt, o którym opowiadał 
Andrzej Matyszewski. Gdy wydał 
swoją pierwszą książkę o historii 
Knyszyna, pierwszą rzecz jaką zrobił, 
to rozdał ją za darmo wszystkim 
zainteresowanym, a także tym 
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Edmund Chodorowski na spotkaniu Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta w 1992 roku

przypadkowo spotkanym na ulicy. 
Twierdził, że historię ziemi, z której 
się wyrosło, powinni znać wszyscy. 

Jak wielką jego pasją była 
historia, można było przekonać się 
wchodząc do jego gabinetu, wypeł-
nionego po brzegi książkami               
i dokumentami historycznymi. 
Myślę, że on jako jeden z pierwszych 
rozpoczął odkrywanie historii 
Knyszyna. Pisał o postaciach 
zapomnianych, zwykłych bohaterach 
z sąsiedztwa. Ale miał też jeszcze 
jeden dar – był pomysłodawcą              
i organizatorem wspaniałych akcji, 
wystaw, np. budowy pomnika 
Zygmunta Augusta w Knyszynie, czy 

umieszczenia tablicy Sybiraków       
w knyszyńskim kościele. Udawały 
mu się te jego pomysły, bo miał         
w sobie dar zjednywania ludzi. 

Analizując biogram Edmun-
da Chodorowskiego mogę stwier-
dzić, że Knyszyn miał szczęście do 
wspaniałych postaci. 

Tak jak on za swego życia 
pisał o ludziach i kultywował o nich 
p amięć ,  t ak  s amo  d z i ś  my  
powinniśmy o nim pamiętać i uczcić 
jego osobę w sposób godny tego, co 
robił dla Knyszyna.

Edmund Chodorowski  
zmarł 24 listopada 2012 r.

•   



22

AKTULNOŚCI

2 listopada obchodziliśmy 70. 
rocznicę zagłady knyszyńskich 
Żydów. O tym dniu, z pewnością 
jednym z najstraszniejszych w 
historii miasta, pisaliśmy na łamach 
„Gońca” wielokrotnie. 

2 listopada 1942 r. do Kny-
szyna zjechało około 300 gestapow-
ców. O godzinie 8.00 zebrali na 
rynku wszystkich Żydów i nakazali 
im wsiadać na przygotowane wcze-
śniej furmanki, które odjeżdżały do 
getta w Jasionówce, a docelowo do 
obozu zagłady w Treblince. Tych, 
którzy próbowali uciekać, bądź nie 
chcieli opuścić swoich domów 
Niemcy mordowali na miejscu. 
Zabitych pochowano w zbiorowej 
mogile na tutejszym kirkucie. 

Po zakończeniu wojny do 
Knyszyna wróciło kilku ocalałych 
Żydów. Zastali tu nieraz zajęte już 
swoje domostwa, niewielu współwy-
znawców, żadnych krewnych. Wyje-
chali więc na dobre, a z nimi znikła 
pamięć o całej barwnej społeczności, 
która stanowiła 1/3 mieszkańców 
naszego miasta (chyba wyjątkiem 
jest ufundowanie w 1964 r. tablicy 
upamiętniającej ofiary z 2 listopada).

Dopiero kilka lat temu 
knyszynianie zaczęli interesować się 
historią swoich dawnych sąsiadów. 
Odbyła się wystawa Izraela Bekera. 

Co roku na kirkut przyjeżdża mło-
dzież z Izraela. Ustawiono drogo-
wskazy na kirkut i tablice opisujące 
synagogę i cmentarz. Opublikowano 
kilkadziesiąt artykułów poświęco-
nych judaikom. W tym roku na 
cmentarzu żydowskim, w miejscu 
zbiorowej mogiły, ustawiono pomnik 
– głaz ze wspomnianą tablicą z 
gwiazdami Dawida. Jest to wspaniałe 
upamiętnienie rocznicy zagłady.

Jednak wielka szkoda, że 
wiadomość o pomniku rozeszła się 
bez echa. Jeszcze większa, że nie 
zorganizowano uroczystych obcho-
dów rocznicy: z zaproszonymi 
gośćmi z Izraela, może z rabinem, z 
kadiszem i układanymi na mace-
wach kamykami. Mogłaby ona 
przyciągnąć osoby i media z całej 
Polski. Zwłaszcza, że Knyszyn może 
chwalić się – inaczej niż wiele 
podobnych podlaskich miejscowości 
– brakiem zbiorowych, antysemi-
ckich aktów, dwoma Sprawiedliwy-
mi wśród Narodów Świata, cieka-
wym (choć zaniedbanym) kirkutem...

Obyśmy na podobną okazję 
godnego upamiętnienia barbarzyń-
sko zamordowanych knyszynian nie 
musieli czekać przez kolejne kilka-
dziesiąt lat.                                        •

Rocznica 
bez kadiszu
EWELINA 
SADOWSKA-DUBICKA
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Wieś podlaska 
w XIX w. 

według Adama Bućkiewicza      cz. V

Wesele
azajutrz po dziewic wieczo-
rze, państwo młodzi jadą Nrówno ze dniem do kościoła 

dla dopełnienia sakramentu małżeńs-
twa. Pospolicie do wózka tą razą we 
dwa lub trzy konie zaprzężonego, 
wsiada panna młoda mając ubraną 
głowę w kwiaty naturalne  jeżeli jest 
to pora letnia, a zimową porą ubraną 
w Stążki różnokolorowe, czasem 
wianek ozdabia głowę. Podobnież 
ustrojone w stążki lub kwiaty siadają 
drużki na tymże wozie, czasem 
mieści się i grajek ze skrzypcą, który 
przez całą drogę gra na tym 
instrumencie. Muzyka głównie ma 
być słyszaną przy każdej karczmie 
stojącej przy drodze w przejeździe do 
kościoła albo też, jeżeli wypada 
przejeżdżać przez wieś udającym się 
do świątyni Pańskiej. jeżeli koni nie 
braknie, wówczas na drugim wózku 
jadą matka i krewni, a dalej pan 
młody z druhami i swatem. Czasem 
kilka wózków przepełnionych 
weselników jedzie z grajkiem, a to 
wszystko w jednym ciągu i tak 

prędko, jak tylko konie galopem 
podążać zdołają. W niektórych 
zdarzeniach pan młody z druhami i 
sąsiadami konno asystują wózkom 
naładowanym kobietami. Jadąc do 
kościoła cały orszak zachowuje się 
skromnie i spokojnie, ale wracając od 
szlubu, jeśli zatrzymuje się wyszedł-
szy z kościoła u przyległej karczmy, 
albo też jeśli przystaje dla wzajem-
nych częstacji przy każdej karczmie 
stojącej przy drodze, w takich razach 
młodzież męska śpiewa, a więc 
podochoceni wydają krzyki iż 
niesfornością pijanych, wracają omal 
nie pod wieczór do domu panny 
młodej. Tu dopiero rodzice spotykają 
parę młodą, już razem na osobnym 
wózku wracającą, z chlebem i solą. 
Wszyscy siadają za stół, państwo 
młodzi sadowią się w kątku w rogu 
stołu, bo to miejsce w każdym razie 
uważa się u włościan za miejsce 
poważniejsze i przeznaczone dla 
samych starszych i osób pewnego 
znaczenia. Na stole przykrytym 
obrusem musi stać kilka butelek z 
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wódką i czarek szklanych, a w misach 
ponalewane potrawy płynne i 
mięsiwa pokrajane w oddzielnych, 
wielkich, glinianych wewnątrz 
polewanych misach. Tu też muszą 
leżeć pokrajane duże kawały chleba 
żytniego i jęczmiennego, sól na 
talerzyku glinianym, polewanym. 
Zaproszeni siadają gdzie któren 
może, inni stojący, zbliżają się do 
stołu i biorą kawały mięsa. Każdy ma 
swoja miskę drewnianą przy sobie, te 
wyjmuje i wyszukawszy wolny 
przystęp do miski, stara się 
przynajmniej kilka łyżek strawy 
spożyć albo też ująwszy osobną 
miskę napełnioną strawą płynną, z 
rąk gospodyni w kilka osób, 
zasiadają na ławie. Letnią zaś porą 
wychodzą z miską strawy na dwór i 
siadają na przyzbie(siedzenie przy 
izbie)lub na ziemi i spożywają, 
przepijając kiedy niekiedy wódką. 
Powszechnie, do tego domu gdzie 
odbywają  s ię  gody weselne  
przybywa znaczna liczba sąsiadów ze 
wsiów nawet przyległych i nie 
proszonych. Jeżeli gospodarstwo jest 
zamożne, wówczas nie ma różnicy 
żadnej dla proszonych i nie pro-
szonych gości przy częstacji. U mniej 
bogatych zaproszeni jedzą i piją,        
a niezaproszeni zadawalniają się 
samem przypatrywaniem się godom 
weselnym. Lecz kiedy wszyscy 
weselnicy podochocą się trunkiem, 
wówczas idą czareczki z wódką        
w kolej i wszyscy zebrani muszą się 
uraczyć, bo na rozgłosie ogólnym, że 
na weselu było gorzałki w bród 
zależy opinija gościnności, a nawet 
przyszłego szczęścia łączącej się 
pary. Jakkolwiek częstacja gorzałką 

dokonywa się czarkami małemi nie 
zawierającemi więcej jak taką ilość 
płynu jaką mężczyzna dorosły może 
objąć próżnością ust  jakkolwiek 
kobiety nie wypijają pełnej czarki i do 
dna(przynajmniej przy każdem 
ujęciu czarki), a młode dziewczyny 
zaledwie zmaczają wargi gorzałką      
i to wszakże każde wesele u 
włościanina spożywa się tego trunku 
od 20 do 80 garncy (od 56,4 do 225,6 
l) – bo gody przy obfitości jadła i 
napoju ciągną się przez cały tydzień, 
a przybyszów na częstacje bezpłatne 
nigdy nie braknie. Tą tak ogromną 
ilość zużywającej się gorzałki należy 
tłumaczyć obfitością gromadzących 
się osób, bo pośród nich mocno 
pijanych i nałogowych pijaków, 
zupełnie nie można widzieć. Kiedy 
starzy jedzą i popijają gorzałkę, 
młodzież udaje się w tańce. Przez 
cały czas częstacji grajek jeden siedzi 
na piecu, czyli szabaśniku i na wpół - 
pijany przegrywa, a kiedy jest drugi 
grajek, to ten na dworzu, tuż przy 
cha łupie  gra  d la  młodz ieży  
tańcującej. W każdym razie, tańce i 
spiewy dziewcząt pośród częstacji 
muszą mieć miejsce, bezwzględnie 
na porę roku zimową lub letnią. 
Czasami w tańcu dziewczyna pew-
niejsza siebie, swoich wdzięków i 
głosu nuci śpiewkę solo bez muzyki...

W owym czasie poddań-
stwa, włościanin żeniący się winien 
był na drugi dzień po ślubie iść lub 
jechać nie tylko do dworu panny 
młodej ale i do tego dworu do którego 
zapisany jest pan młody, z podarkiem 
tak zwanym korowajem, składać 
pokłony i odbierać życzenia. Jeżeli 
pan mieszkał we dworze to z rozkazu 
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pana, jeśli go nie było, tedy z 
rozporządzeniem rządcy, spotykała 
państwa młodych częstacja gorzałką. 
Bywało i tak, że dwór wyprawiał suty 
obiad i częstacje gorzałką i piwa nie 
tylko dla weselnego grona, ale dla 
wszystkich bez wyjątku zebranych ze 
wsi i przybyłych z weselnikami. Tu 
tez muzyka asystowała i tańce przez 
cały wieczór do późnej nocy trwały     
u dziedziców zamożniejszych na 
folwarku gospodarskim, a u mniej 
zamożnych na dziedzińcu przed 
gankiem domu mieszkalnego. 
Czasem do tancerzy należały dzieci 
pańskie i młode panienki, ale tylko     
w domach żyjących na niską skalę, 
rządzących się zasadami demokraty-
cznymi w codziennych sprawach        
i stosunkach z ludnością poddaną. 
Arystokracja takiej profany nie 
dopuszczała się. 

Rodzice panny młodej dają 
posag stosownie do możliwości, 
czasami krowę, kilka owiec, swinkę    
i na wyprawę kożuch, parę siermięg, 
kilka spódnic wełnianych i płócien-
nych, kilka fartuchów, chustek, 
pończoch, trzewiki i kilka koszul 
grubszych a kilka cieńszych. Czasa-

mi siennik i poduszkę oraz do 
przykrywania się grube płótno zwane 
radłem i kawał sukna grubego do 
okrycia, lub też wytkany różno-
kolorowy dywanik zwany klimek. 
Czasami na zapomogę dają zagon 
zasiany lnem , którego musi młoda 
mężatka sama opleć len wyrwać         
i z niego wyrobić nicie. Młoda też 
para kiedy nadejdzie roboczy czas 
przybywa do rodziców (żony) i dopo-
maga przy sprzęcie zboża lub siana. 

Najczęściej przy rodzicach 
pana młodego sadowi się para 
nowożeńców i nowozamężna staje 
się poddanką tego dziedzica do 
którego mąż należał i był w skazki 
wpisany… Co kilkanaście lat robi się 
spis ludności w całym państwie. 
Spisy te zowią się skazkami 
Wykasowują się zmarli, a wpisują się 
nowo narodzeni po ostatnim spisie 
przybyli na świat. Od męskich dusz 
oznacza się podatek zwany poduszne. 
Przy takich spisach bywały liczne 
nadużycia i malwersacye.                 •

Do druku przygotował 
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Mocarstwowe ambicje 
przedwojennej Polski

 pamiętniku szkolnym 
Elżbiety Daniszewskiej Wwiele miejsca poświęcono 

Lidze Morskiej i Kolonialnej (LMiK) 
organizacji działającej w II Rzecz-
pospolitej. 

Czym była ta Liga! 
Przodkiem Ligi Morskiej      

i Kolonialnej była Liga Żeglugi Pol-
skiej powstała po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. 
Odrodzona Rzeczpospolita miała 
niewielki (140 km) dostęp do 
wybrzeża morskiego. Celem Ligi 
Żeglugi Polskiej było propagowanie 
wśród społeczeństwa tematyki 
morskiej oraz wspomaganie rozwoju 
gospodarki morskiej. W 1924 r. 
przekształciła się ona w Ligę Morską 
i Rzeczną, a w 1930 w Ligę Morską     
i Kolonialną. Na czele LMiK stanął 
generał Gustaw Orlicz Dreszer. Był 
to jeden z najwybitniejszych polskich 
generałów. Generałem brygady 
został w 1923 r. mając zaledwie 34 
lat. Był ulubieńcem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Stał na czele oddziałów 
wojskowych, które w 1926 r. dokona-
ły zamachu majowego i wyniosły 
Józefa Piłsudskiego do władzy.        
W okresie „panowania” Piłsudskiego 

był jednym z głównych aktorów na 
polskiej scenie politycznej. Posta-
wienie na czele LMK takiego 
polityka świadczyło o wadze, jaką 
rząd polski przywiązywał do 
działalności Ligi. Generał Orlicz 
Dreszer mocno zdynamizował 
działalność LMiK. Niestety w lipcu 
1936 r. zginął on w katastrofie 
lotniczej pod Gdynią. Powstanie Ligi 
było w pewnym stopniu reakcją na 
żądania Niemiec, które chciały 
odzyskać kolonie w Afryce utracone 
po klęsce w I wojnie światowej. 
Niepodległa Polska, w skład której 
weszły także ziemie byłego zaboru 
pruskiego uznała, iż również ma pra-
wo do tych kolonii. Z zapisów pa-
miętnika wynika, iż celem polityki 
polskiej było dążenie do nowego po-
działu układu kolonialnego. System 
kolonialny, który ostatecznie ukształ-
tował się po podziale niemieckich 
kolonii w 1919 r., pod koniec lat 
trzydziestych w wyniku ruchów 
narodowowyzwoleńczych narodów 
kolonialnych zaczął trzeszczeć w 
szwach i ostatecznie runął w ciągu 
najbliższych trzydziestu lat. W takiej 
sytuacji dążenia do uzyskania kolonii 
świadczyły o całkowitym braku 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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realizmu przedwojennych rządów. 
Liga Morska i Kolonialna postulo-
wała ekspansję kolonialną w Afryce 
poprzez pozyskanie Madagaskaru od 
Francji, Mozambiku od Portugalii. 
Nowe kolonie miały dostarczyć 
Polsce surowców oraz zagospodaro-
wać nadwyżki siły roboczej. Nara-
stający pod koniec lat trzydziestych 
antysemityzm w Polsce, widział 
rozwiązanie problemu ludności 
żydowskiej poprzez jej wyjazd do 
Palestyny, a także przyszłych kolonii. 
Stąd modne było hasło „Żydzi na 
Madagaskar”. W 1934 r. ze środków 
Ligi zakupiono ok. 7 tys. ha gruntów 
w brazylijskim stanie Parana, zamie-
szkałym licznie przez emigrantów 
polskich. Na ziemiach tych założono 
osiedle Morska Wola, które plano-
wano zasiedlić potomkami emigran-
tów polskich oraz kolonistami            
z Polski. Założenie Morskiej Woli 
spotkało się z nieprzychylnym 
stanowiskiem rządu Brazylii. W 
Morskiej Woli osiedliła się tylko 
połowa planowanych osiedleńców. 
W 1938 r. akcja osiedleńcza została 
przerwana. Również niepowodze-
niem zakończyła się próba osiedlenia 
polskich kolonistów w Liberii           
w Afryce. Liga Morska i Kolonialna 
dzięki energicznej działalności 
generała Orlicz Dreszera stała się w 
latach trzydziestych organizacją 
masową. Była drugą pod względem 
liczebności organizacją przedwojen-
nej Polski. W 1939 r. liczyła 992 tys. 
członków, w tym 317 tys. członków 
kół szkolnych. Koła LMiK były 
również zakładane wśród polonii 
zagranicznej. Liga wydawała 
miesięcznik „Morze” oraz kwartal-

nik „Sprawy Morskie i Kolonialne”. 
Była finansowana z budżetu pań-
stwowego oraz ze składek członko-
wskich i społecznych. W latach 
trzydziestych prowadziła zbiórkę na 
Fundusz Obrony Morskiej. Środki      
z tego funduszu pozwoliły na sfinan-
sowanie zakupu zbudowanego          
w stoczni holenderskiej okrętu pod-
wodnego „Orzeł”. 

Oto co pisze Elżbieta na 
temat działalności Ligi w kny-
szyńskiej szkole: 
Dlaczego urządzamy „Dni Kolo-
nialne”. Od dnia 7-go do 13-go 
obchodzimy w całej Polsce „Dni 
Kolonialne”. Dni te organizuje Liga 
Morska i Kolonialna. Mają one na 
celu uświadomienie całego społe-
czeństwa o znaczeniu kolonii. W tym 
tygodniu poświęconym sprawom 
kolonii, odbywać się będą w całej 
Polsce obchody akademie i pochody. 
W całym kraju rozlegać się będą 
hasła: „Chcemy kolnii”, „Kolnie to 
potęga Państwa”. Młodzież również 
powinna wziąć czynny udział             
w obchodach „Dni Kolonialnych” 
Nie powinno być w Polsce żadnego 
obywatela, który by nie rozumiał 
sprawy kolonij. Cały naród musi 
domagać się kolonii. Posiadanie 
terenów kolonialnych nakłada na 
rząd i całe społeczeństwo wielkie 
ciężary i rozległe obowiązki. Kolonia 
jest to bowiem teren, który przede 
wszystkim musi być dobrze zagospo-
darowany. Wymagają więc wielkiego 
nakładu pracy i dużych sum pienię-
dzy. Lat trzeba , zanim otrzymamy 
pierwszy duży zbiór kawy, herbaty lub 
bawełny. Aby przekonać jak wielkich 
sum potrzeba do zagospodarowania 
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kolonii, trzeba zapoznać się z budże-
tem państwa posiadającego kolonie. 
Wszyscy chcemy dla Polski kolonii, 
ale musimy przygotować się do ich 
posiadania. Obchody i akademie o 
sprawach kolonialnych mają bardzo 
wielkie znaczenie i muszą trwać 
dotąd, aż cały świat zrozumie że 
Polska ma prawo do posiadania 
kolonii. Musimy mieć kolonie!

W pamiętniku zamie-
szczona została ulotka wojewody 
białostockiego. Oto jej treść.
 
Obywatele!
W czasie od 7-go do 13-go kwietnia 
1938 r. cała Polska obchodzić będzie 
„Dni Kolonialne” pod hasłem
„Żądamy dla Polski kolonij i 
wolnego dostępu do surowców”

Polsce brak surowców niezbędnych 
dla jej rozwoju gospodarczego. 
Płacimy rokrocznie ogromne sumy 
obcym, którzy panują nad źródłami 
surowców kolonialnych i ich 
handlem. W 1937 r. Polska przywio-
zła surowców i towarów kolonial-
nych z zagranicy za sumę 600 milj zł, 
a w tym za obce pośrednictwo             
i transport zapłaciliśmy przeszło 200 
milionów złotych. Naszym kosztem 
bogacą się inne państwa i narody!

Te setki milionów zł, które 
dzisiaj jeszcze przepłacamy obcym, 
musimy obrócić na rozwój naszego 
w ł a s n e g o  g o s p o d a r s t w a  
narodowego, na tworzenie nowych 
warsztatów pracy, rozbudowę 
przemysłu krajo-wego, aby zatrudnić 
wszystkie bez wyjątku ręce i mózgi, 
które są do pracy gotowe i te które do 
tej pracy później staną. Rokrocznie 

bowiem przybywa nam około 400 
tysięcy nowych istnień ludzkich. W 
okresie „Dni Kolonialnych”, które 
organi-zuje na terenie całej  
Rzeczypospolitej Liga Morska i 
Kolonialna dajmy wyraz swych 
dążeń w masowym udziale w 
organizowanych manife-stacjach! 
Łączymy się wszyscy około wielkiej 
idei, którą wypiszemy na naszych 
sztandarach, a która stwierdzi:
1) że domagamy się rewizji manda-
tów kolonialnych.
2) że Polska zastrzega sobie głos przy 
omawianiu podziału tych mandatów.
3) że potrzebne nam są tereny 
zamorskie, jako tanie bezpośrednie 
źródło surowców, niezbędne dla 
rozwoju naszego gospodarstwa 
narodowego.
4) że musimy posiadać własne 
kolonie, celem lokowania tam części 
naszej ludności, której nie będziemy 
w stanie zatrudnić w kraju, a któraby 
nie traciłaby łączności z Macierzą.

Własne kolonie – to konie-
czność życiowa Państwa Polskiego! 
Własne kolonie – to podstawa naszej 
potęgi politycznej, gospodarczej        
i militarnej, to silna i niezależna 
gospodarczo Polska. I tutaj wysiłki    
i dążenia naszego Rządu musi 
poprzeć zdecydowana wola całego 
narodu polskiego! Mocnym zatem 
głosem wołajmy: Kolonij i wolnego 
dostępu do surowców  żądamy dla 
Polski! Obywatele ! Czynem doku-
mentujmy swą wolę złóżmy ofiarny 
grosz na Fundusz Akcji Kolonialnej.
 
Wojewódzki Komitet Honorowy 
„Dni Kolonialnych”,
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Przewodniczący – Wojewoda 
Białostocki, p. Henryk Ostaszewski.

Ulotka ta była omawiana na 
lekcji języka polskiego. O tym 
świadczy poniższy fragment pamięt-
nika:
Dziś na lekcji j. polskiego mówimy     
o koloniach. Kolonie mają dla nas 
kolosalne znaczenie. Bez nich nie 
możemy dojść do dobrobytu, nie 
możemy stanąć u szczytu rozwoju 
gospodarczego. Kolonie potrzebne 
nam z wielu względów, a więc             
z powodu braku surowców kolonial-
nych, rynków zbytu i jako terenów 
ujścia dla nadmiaru naszej ludności. 
W Polsce nie powinno być żadnego 
obywatela, który nie rozumiał i nie 
popierał Akcji Kolonialnej. Całe 
społeczeństwo musi poprzeć wysiłki 
naszego Rządu, w celu uzyskania 
kolonii.

Najbardziej kuriozalnie 
brzmi poniższy fragment pamiętni-
ka: 
Piątek: Dziś na pierwszej godzinie 
urządziliśmy pochód w związku z 
dniami kolonialnymi! Maszerowali-
śmy czwórkami przez rynek i główne 
ulice naszego miasteczka. Nieśliśmy 
transparenty z napisami : „Kolonie 
to podstawa naszej potęgi polity-
cznej”, „Kolonie to potęga pań-
stwa”, „Potrzeba nam surowców”, 
„Kolonie to konieczność życiowa 
Państwa Polskiego” i inne. W czasie 
pochodu śpiewaliśmy pieśni o morzu 
i wznosiliśmy hasła które były na 
transparentach. 

LMiK, jak widać z pamięt-
nika była mocno propagowana wśród 
młodzieży szkolnej. Dzieci ze szkoły 

powszechnej pewnie nie za bardzo 
rozumiały sens całej propagandy 
kolonialnej. Organizowanie pocho-
dów dzieci przez miasto z transparen-
tami, miało pewnie taki sam sens, jak 
organizowane po II wojnie światowej 
pochody pierwszomajowe. Warto 
skomentować następujący pasus 
pamiętnika:

Posiadanie terenów kolo-
nialnych nakłada na rząd i całe spo-
łeczeństwo wielkie ciężary i rozległe 
obowiązki. Kolonia jest to bowiem 
teren, który musi być przede wszy-
stkim dobrze zagospodarowany. 
Wymagają więc wielkiego nakładu 
pracy i dużych sum pieniędzy.

Polska przedwojenna była 
krajem biednym, słabo zagospodaro-
wanym, o dużym procencie analfabe-
tów. Państwo, które słabo radziło       
z zagospodarowaniem swojego tery-
torium oraz likwidacją analfabety-
zmu miało łożyć duże sumy na 
zagospodarowanie kolonii i cywili-
zowanie tubylców. Szczyt absurdu! 

Propaganda kolonialna była 
niewątpliwie elementem wycho-
wania patriotycznego, które było 
prowadzone w szkole. Elementem 
takiego wychowania była aktywna 
działalność wielu innych organizacji 
w szkole, o czym pisałem w poprze-
dnim numerze „Gońca”. Wycho-
wanie patriotyczne było efektem 
świadomej polityki władz państwo-
wych. I wychowanie to przynosiło 
efekty. Stopień uświadomienia racji 
państwowych przez dzieci kończące 
szkołę był bardzo wysoki. 

• 
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lżbieta Daniszewska jako 
poetka poprzez swoją pracę, Etwórczość i działalność 

społeczną jakże mocno jest związana 
z Knyszynem. Swój pamiętnik 
napisała na konkurs pod tytułem 
„Historia rodziny wiejskiej — 
Mikrokosmos”, organizowany w 
1986 roku przez Związek Socjalisty-
cznej Młodzieży Polskiej. Od zapo-
mnienia uratował go Zygmunt 
Ciesielski, dzięki któremu Wojewó-
dzki Ośrodek Animacji Kultury 

(WOAK) w Białymstoku wydał 
pamiętnik w formie broszury            
w mikroskopijnym nakładzie. W 
latach      2000-2002 „Mikrokosmos” 
ukazywał się na łamach „Gońca 
Knyszyńskiego”. 

„Mikrokosmos” jest nie tyl-
ko cennym źródłem wiedzy o życiu 
poetki od wczesnego dzieciństwa aż 
do przekazania synowi gospodar-
stwa, tj. zakończenia pewnego etapu 
życia zawodowego, ale także 
źródłem wiedzy o życiu Knyszyna od 

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne wydało 
wspomnienia Elżbiety Daniszewskiej 

„Mikrokosmos” ukazał się drukiem

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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lat trzydziestych do osiemdziesiątych 
XX w. Pamiętnik ukazuje obraz 
szczęśliwego przedwojennego 
dzieciństwa poetki. Młodość zabrała 
jej wojna. Aby uniknąć wywózki na 
roboty do Niemiec, autorka mając 
zaledwie 18 lat wyszła za mąż za 
Tadeusza Daniszewskiego i odtąd 
musiała z mężem ciężko pracować na 
gospodarstwie, aby zapewnić chleb 
powiększającej się rodzinie. 

Wspomnienia, szczególnie 
przedwojenne, mają coś z klimatu 
nostalgicznych wspomnień Michała 
Rybińskiego zawartych w książce pt. 
„Słońce na miedzy”.

Przejmujący jest opis cier-
pień, jakie przechodzili mieszkańcy 
Knyszyna podczas dwutygodnio-
wych walk w lipcu 1944 r., w efekcie 
których Knyszyn został wyzwolony 
spod okupacji niemieckiej przez 
Armię Radziecką. Wbrew negaty-
wnym stereotypom pokutującym      
w społeczeństwie polskim autorka 
ciepło wspomina żołnierzy sowie-
ckich mieszkających w jej rodzinnym 
domu podczas okupacji sowieckiej w 
okresie 1939-1941. Potwierdzają to 
wspomnienia Sybiraków, którzy 
pisząc o nieludzkości sowieckiego 
systemu z wdzięcznością wspomin-
ają życzliwą postawę zwykłych 
Rosjan. 

Autorka w swoim pamiętni-
ku nie wahała się napisać o sprawach, 
które do lat dziewięćdziesiątych      
XX w. ze względów cenzuralnych 
były tabu, tj. o wywózce Polaków na 
Syberię za „pierwszego Sowieta”. 
Chociaż przyznaje, iż o wielu 
ciemnych sprawach powojennego 
systemu pisać nie mogła. 

Od kilku lat Elżbieta Dani-
szewska była namawiana do wydania 
książkowego „Mikrokosmosu”. Nie 
bardzo miała na to ochotę, uważając 
swój pamiętnik za rzecz błahą, mało 
istotną. Dopiero w tym roku po wielu 
perswazjach zgodziła się na jego 
publikację. Nie wniosła zmian w 
stosunku do pierwszego wydania. 
Jedynym wyjątkiem było uzupełnie-
nie pamiętnika o obszerne wspo-
mnienia o bestialsko zamordowanym   
w czerwcu 1941 r. przez uciekających 
żołnierzy sowieckich księdza 
Edwarda Junga. Autorka uznała, iż 
postać księdza Junga jest zbyt słabo 
pamiętana przez mieszkańców 
Knyszyna i poprzez swe wspomnie-
nia pamięć tę chce wzmocnić. 

Obszerna twórczość poety-
cka i prozatorska Elżbiety Danisze-
wskiej jest mocno rozproszona. 
Zamieszczała ona artykuły w wielu 
czasopismach, m.in. w białostockich 
„Kontrastach”, a także brała udział       
w innych konkursach. Mamy 
nadzieję, iż książkowe wydanie 
„Mikrokosmosu” będzie kolejnym 
krokiem w popularyzowaniu jej 
twórczości. 

Państwo Elżbieta i Tadeusz 
Daniszewscy 20 września 2012 r. 
obchodzili piękny jubileusz — 70-
lecie pożycia małżeńskiego. Niech 
wydanie książkowe „Mikroko-
smosu” będzie skromnym prezentem 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta na 
ich święto.

•
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Nowy tomik Reginy Świtoń w Bibliotece 
„Gońca Knyszyńskiego”

„Podlaskie błękity”

MAREK OLESIEWICZ

„Podlaskie błękity” to już szósty 
tomik poetycki Reginy Świtoń, który 
ukazuje się w ramach Biblioteki 
Gońca Knyszyńskiego. Na książkę o 
objętości prawie 70 stron składają się 
trzy cykle wierszy: „W rozlewisku tej 
ziemi”, „Mistrzu, jak Cię wyśpie-
wać” i „W barwach wspomnień”.

Niejeden czytelnik może się 
przerazić i ze zgrozą stwierdzić, że 
Regina Świtoń podejmuje niezwykle 
niemodne w ostatnich latach tematy, 
takie jak Bóg, honor czy Ojczyzna. 
Autorka jednak najwyraźniej nie 
przejmuje się obecnymi modami        
i trendami, i zamiast opiewać sukces 
Euro 2012, wielkie stadiony oraz 
piękne nowe drogi i orliki, tworzy 
wiersze o historii i tradycji, a konkre-
tnie choćby o historycznych miaste-
czkach, o dawnych królach, o sanktu-
ariach maryjnych, o postaciach 
świętych czy o bliskich, którzy już 
odeszli... A do tego dochodzi jeszcze 
jeden wielki temat: otaczająca poetkę 
przyroda.

Jako wierny czytelnik poezji 
Reginy Świtoń, stwierdzam z 
przyjemnością, że wiersze tej autorki 
z roku na rok są coraz lepsze. Ich 

forma jest coraz bardziej przemyśla-
na i są one coraz bardziej piękne... 
Autorka ma dużą łatwość pisania,       
a o wrażliwości poetyckiej świadczy 
bogaty zestaw tematów. I o ile tema-
tyka jest dość „konserwatywna”,        
o tyle forma jest jak najbardziej 
nowoczesna. I to nawet nie chodzi      
o to, że autorka unika infantylnych     
z zasady rymów, ale przede wszy-
stkim posługuje się bogatym               
i oryginalnym poetyckim językiem,     
a same wiersze czyta się przyjemnie  
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REGINA ŚWITOŃ

* * *

jest taki wieczór kiedy 
uśmiechy serc 
rozgrzewają ręce 
miłość dzieli się 
okruszyną chleba 

jest takie Betlejem 
rodzinne 
gdzie w blasku świec 
gałązka świerkowa 
pachnie kolędą 
rozsypują się 
słowa błękitem nieba 

czuć wielką wprawę w operowaniu 
metaforami, ale zarazem wyracho-
wanie w lakoniczności języka. Co 
mnie osobiście zaskakuje (i to od 
dawna), to pewne udane pokrewień-
stwo tych wierszy z japońską formą 
poetycką haiku, gdzie cały wiersz 
oryginalnie składa się z siedemnastu 
sylab podzielonych na trzy wersy, 
oddające emocje człowieka zachwy-
conego (a może zaskoczonego) 
przyrodą. A więc czytamy w tomiku 
Reginy Świtoń np.:

„wyrwany z galaktyk miejskich
zakotwiczył samotność
w bagiennej głuszy”

lub

„bociany wracają
łoś na bagiennym szlaku
wita wiosnę”

albo

„tutaj inaczej pachną lipy
błękitnieją lnu grzędy
wieś powodzią ogrodów rozkwita”

Są to fragmenty prawie przypadkowo 
wyrwane z kilku wierszy, które 
jednak w zasadzie mogłyby nawet 
samodzielnie funkcjonować. Widać 
prawdziwy kunszt poetycki, dlatego 
wiersze są piękne i w całości i we 
fragmentach, które odczytywane 
kilkakrotnie, zapadają w pamięć,         
a zarazem wprowadzają w miły na-
strój. Innym zdaniem: wiernie oddają 
choćby emocje związane z obcowa-
niem z ojczystą przyrodą.

Wszystkim wrażliwym na 
piękno polecam „Podlaskie błękity” 
Reginy Świtoń!                

                 •
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człowieka, które dziś jest szczególnie 
smutne. Człowiek pragnie zrozumie-
nia, miłości, ciepła, docenienia, a 
tymczasem doświadcza zranień. 
Poważny problem dotyka dziś 
wiele rodzin powodując kryzys jej 
funkcjonowania. Chrystus nie bez 
powodu przyszedł na świat właśnie      
w rodzinie. To ona ma być wspólnotą 
miłości, ostoją fundamentalnych 
wartości i umocnieniem dla każdego 
z nas, borykającego się z różnymi 
trudnościami zewnętrznymi. W 
rodzinie, we wspólnocie, osób, które 
powinny siebie rozumieć i kochać 
możemy odnaleźć wewnętrzną siłę. 
Tymczasem tyle jest zranień w tej 
wspólnocie, tyle niezrozumienia, 
obojętności, egoizmu, a nawet niena-
wiści, tyle rozbitych małżeństw i ro-
dzin, a z tym związane cierpienie 
najmłodszych. Serce stało się zbyt 
płytkie i nieczułe. Dlaczego nawet 
tak piękne Święto nie może skłonić 
do odruchów dobra? Może za dużo 
płycizny w podejściu do niego? 

Zauważmy, że często przy-
gotowania do świąt przeważnie 
związane są ze zrobieniem zakupów, 
przygotowaniem prezentów. A wszy-
stko to odbywa się w stresie i 
pośpiechu. Tragedią współczesnego 
chrześcijaństwa, jest spłycenie 

ks. JERZY CHWIEĆKO

o raz kolejny, dane nam będzie 
przeżywać najpiękniejszą Puroczystość w roku, będącą 

pamiątką przyjścia Syna Bożego na 
ziemię. To moment, w którym 
próbujemy uciszać wszelkie kłótnie   
i spory, odstawiać na bok negatywne 
odczucia, by cieszyć się tą wymowną 
chwilą. Biały opłatek w naszym ręku, 
szczere spojrzenie w oczy, serdeczne 
życzenia, słowa leczące zranienia, to 
niezapomniane chwile, które jakże 
często jednoczą serce rodziny i ładują 
wewnętrzne akumulatory na cały rok. 
Tak często chwile życia upływają w 
pośpiechu, obojętności na najbliższe 
nam osoby. Tak mało czasu możemy 
im poświęcić, często wymijając się ze 
sobą i pędząc do swoich obowiąz-
ków. W tak wyjątkowe Święto wszy-
scy powinniśmy stawać się bardziej 
otwartymi na siebie, by udzieliło się 
nam wszystkim to szczęście, które 
Chrystus przyniósł ziemi, a którego 
doświadczyli ludzie dobrej woli.

Czy jednak dla wszystkich 
uroczystość Bożego Narodzenia 
kojarzy się z miłą atmosferą, pod-
niosłą chwilą, ciepłem i miłością? 
Nie zawsze tak jest, a nawet raczej 
często to święto wyciska łzy, budzi 
smutek i gorycz. Dlaczego tak się 
dzieje? Problem dotyczy serca 

Uwierzyć w moc 
przychodzącego Chrystusa
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czasu przedświątecznego zwanego 
Adwentem, do przeżywania go na 
płaszczyźnie czysto konsumpcyj-
nej. Nie możemy tego wykluczyć, bo 
przecież musimy jakoś egzystować. 
Ale nie może być to najważniejsze. 
Najlepszy proszek do prania nie 
wypierze brudnej i uwikłanej w 
grzech duszy, jeśli nie uleczymy jej 
sakramentalnie. Najnowocześniejsze 
urządzenia nie zastąpią człowieka,     
z którym wchodząc w kontakt w pełni 
możemy być ludźmi. Najwygodniej-
sze łóżko nie zapewni spokojnego 
snu człowiekowi dręczonemu wyrzu-
tami sumienia. Zatraciliśmy potrzebę 
duchowego przygotowania się do 
tych, tak ważnych Świąt, a skupili-
śmy się na substytutach chwilowo 
poprawiających nastrój.

Może rodzić się pytanie: 
czy Boga w ogóle potrzebuje 
jeszcze współczesny świat? Czy 
potrzebuje serce człowieka, skoro     
z reguły nie chce się z Nim liczyć? 
Cóż więc zmieni Boże Narodzenie? 
Jednak mimo tak częstej ludzkiej 
obojętności lub nawet wrogości, Bóg 
przychodzi i pragnie się rodzić na 
nowo w sercach tych, którzy szukają 
głębszych treści swojego życia, a nie 
tylko powierzchownych i bezmyśl-
nych form egzystowania. Przycho-
dzi, aby udzielić mocy i światła, tym, 
którzy chcą każdą chwilę swojego 
życia przeżywać mądrze i sensownie, 
którzy pragną swemu życiu nadać 
wymiar wieczny. Bóg nie zraża się 
obojętnością i chłodem ludzkiego 
serca. Czeka pokornie, aż człowiek 
odpowie Mu swoim zaproszeniem      
i zaufa Temu, który jest wszechmo-

cny, uwierzy, że On leczy złamane 
serca.

Uwierz w to, że Bóg pragnie 
dotknąć twardej rzeczywistości 
Twojego życia i wziąć na siebie 
Twoje problemy! Uwierz, że nie są 
mu obojętne Twoje łzy i tragedie 
życiowe! Uwierz, że tak jak piekło 
zajęczało w momencie narodzenia się 
Chrystusa, tak jęczy demon z powodu 
niemocy wobec kogoś, kto ufa 
Chrystusowi i idzie z Nim przez 
życie. Trzeba więc, byś Mu zaufał, 
byś wzniósł się ponad jedynie 
sentyment tych pięknych dni, a 
uczynił coś konkretnego w swoim 
życiu: wyciągnął rękę do zgody, 
odbył sakrament spowiedzi szczerze   
i po dobrym przygotowaniu, zerwał   
z grzechem, który każe Ci kryć się 
przed Bogiem. Trzeba byś sobie 
uświadomił, że Chrystus narodzi się 
w Twoim sercu, gdy za najcenniejszy 
drogowskaz życia przyjmiesz prawo 
miłości do Boga i drugiego człowie-
ka, gdy sobie uświadomisz, że nie do 
cwaniaków i grzeszników świat nale-
ży, ale do ludzi prawych i wiernych 
Bogu, bo oni trwają wiecznie. 
Chociaż może się wydawać, że świat 
i współcześni ludzie nie potrzebują 
Boga, to jednak chyba właśnie dzisiaj 
świat najbardziej woła o Boga. Każdy 
chyba człowiek pragnie wiernej i 
szczerej miłości, zaufanej przyjaźni, 
trwałej i kochającej się rodziny, 
sprawiedliwości i prawdy w relacjach 
międzyludzkich i społecznych. 
Pragnie więc samego Boga, który w 
obfitości udziela łask ufającym Mu. 
Uwierzmy zatem w moc Boga 
stającego się człowiekiem.              •



Głośne czytanie „Pana Tadusza”

Party z duchami

Warsztaty wykonywania 
ozdób choinkowych


