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AKTUALNOŒCI

Informacje samorz¹dowe

Zakoñczono remont drogi gminnej (ul. Goni¹dzka) i drogi powiatowej (ul. Rynek) 
na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie. 
Zadanie uzyska³o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz ze œrodków powiatu monieckiego.

Gmina Knyszyn we wspó³pracy z powiatem monieckim wykona³a remont chodni-
ka na ul. Jagielloñskiej
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REGINA ŒWITOÑ

W 440. rocznicê œmierci Zygmunta Augusta 

dwór, Drzewieniec ogromny 

stadnina

tu stolica? 

ŸdŸb³a wspomnieñ pachn¹ 

niespe³nion¹ szans¹ 

wiele planów mia³eœ 

w³adco 

i tylko serce zosta³o 

dla Knyszyna 

nie by³eœ królem sumieñ 

ale Twój duch 

nad miasteczkiem czuwa 

gdy dz ejów nieprzychylne 

wiatry wiej¹ 

w ciszê b³êkitów wtopiony 

wstawiaj siê u Pana 

potomnych wspieraj 

m¹droœci¹, nadziej¹ 

...

i

Wojciech Gerson, Zjawa Barbary Radziwi³³ówny, 
1886, Muzeum Narodowe w Poznaniu
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– Opisa³ œmieræ monarchy szesnasto-
wieczny kronikarz Œwiêtos³aw 
Orzelski (1549-1598) w dziele 
Bezkrólewia ksi¹g oœmioro.

Dok³adnie w dzieñ po 440. 
rocznicy œmierci ostatniego Jagiel-
lona, w niedzielê 8 lipca, w kny-
szyñskiej farze zosta³a odprawiona           
w intencji króla msza œwiêta zamó-
wiona przez Knyszyñskie Towarzy-
stwo Regionalne. Po nabo¿eñstwie, 
pod pomnikiem Zygmunta Augusta, 
wspomniano tego szczególnie 
zas³u¿onego dla naszego miasteczka 
w³adcê i z³o¿ono kwiaty.                   •

ESD

Rocznica œmierci 
Zygmunta Augusta 

w Knyszynie

Zakoñczy³ ¿ycie 7 lipca król Polski 
Zygmunt August maj¹c lat wieku 53,   
a we 24 lata po œmierci ojca swego 
Zygmunta I. Umar³ w Knyszynie, 
mieœcie Podlaskiem, z suchot 
spowodowanych trawi¹c¹ gor¹czk¹, 
a przyœpieszonych, jak niektórzy 
powiadaj¹, u¿yciem mi³oœnego 
napoju. Nieliczny by³ przy nim dwór 
naówczas, nieby³o nikogo prócz 
Franciszka Krasiñskiego, Biskupa 
Krakowskiego, Ksiêcia Miko³aja 
Krzysztofa Radziwi³³a Marsza³ka 
Nadwornego Litewskiego, Stanis³a-
wa Sêdziwoja Czarnkowskiego 
Referendarza i kilku jeszcze dworzan. 
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Przy szkole w Knyszynie trwa budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
rz¹dowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Planowany koszt inwestycji 
wynosi 1 088 293 z³ w tym uzyskane dofinansowanie w kwocie 830 000 z³. 
Ukoñczenie budowy przewidywane jest na paŸdziernik tego roku.

Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               R
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Trwa budowa Orlika
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Knyszyñskie tornado

szaroœæ, ciemnoœæ
ob³¹kana natura ...
krêci, wiruje, porywa
wê¿ami piorunów ciska
wichura

tu i tam 
drzew poranionych jêki
zamêt, trwoga!

d¹b senior, wi¹z, lipa
bólem z ziemi wyrywane
pêkaj¹
pod naporem wroga

nieokie³znany sza³
¿¹dza niszczenia ...

chwila grozy
gêstnieje, omdlewa ...

wybiega na zwiady
jasny promieñ
zwiastun pokoju

w mokrej ciszy
ods³ania siê spustoszony
plac boju

REGINA ŒWITOÑ

1 lipca nad Knyszynem przesz³a silna wichura. ¯ywio³ po³ama³     
i powyrywa³ z korzeniami wiele drzew na drogach pod miastem, 
przy cmentarzu oraz w parku. Nasi stra¿acy mieli sporo pracy.

Wiele innych, interesuj¹cych zdjêæ Knyszyna i okolic mo¿na 
obejrzeæ na stronach internetowych Mariusza Olkowskiego: 

www.dobryfotograf.pl
www.mariuszolkowski.blogspot.com

Fot. Mariusz Olkowski



AKTUALNOŒCI

 8

7 lipca burmistrz Knyszyna Andrzej 
Matyszewski oraz pracownice 
Urzêdu Stanu Cywilnego w Kny-
szynie – Maria Suska i Agnieszka 
Wysocka wraz z kierownikiem Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³e-
cznego w Moñkach Przemys³awem 
Sojko, uczestniczyli w uroczystoœci 
setnych urodzin mieszkanki Knyszy-
na Pani Jadwigi Olesiewicz.

Dostojnej jubilatce bur-
mistrz Knyszyna w imieniu wszy-
stkich mieszkañców gminy z³o¿y³ 
¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i 
wszystkiego dobrego oraz 200 lat 
¿ycia. Wraz z ¿yczeniami Jubilatka 
otrzyma³a kwiaty i kosz z upomin-
kami. Burmistrz przekaza³ Jubilatce 

Stulatka z Knyszyna
AGNIESZKA WYSOCKA

równie¿ listy gratulacyjne od Prezesa 
Rady Ministrów Donalda Tuska oraz 
Wojewody Podlaskiego Macieja 
¯ywno.

Dane by³o Pani 
prze¿yæ ca³y wiek naszej 
polskiej historii, do-
œwiadczyæ trudów i ra-
doœci z ni¹ zwi¹zanych. 
Tak d³ugie ¿ycie jest 
skarbnic¹ doœwiadczeñ 
dla kilku pokoleñ Pola-
ków. G³êboko wierzê, ¿e 
wielu ludzi czerpie z niej 
obficie, poniewa¿ Pani 
sêdziwy wiek jest na-
szym wspólnym, drogo-
cennym dziedzictwem – 
napisa³ w liœcie gratula-
cyjnym premier Donald 
Tusk.                            •

Pani Jadwiga Olesiewicz
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Spotkanie na kirkucie
28 sierpnia, ju¿ po raz kolejny, 
uczniowie z Kibbutz Tirat Zvi w 
Izraelu przyjechali do Knyszyna. Co 
roku kolejne klasy tamtejszej szko³y 
odwiedzaj¹ Polskê, by m.in. uczciæ 
ofiary Holokaustu w Majdanku i 
Oœwiêcimiu. 

ZaprzyjaŸniona szko³a 
zawsze odwiedza równie¿ nasz 
kirkut, gdzie z m³odzie¿¹ z Knyszyna 
przeprowadza drobne prace porz¹d-
kowe. Tak by³o tak¿e i tym razem – 
wspólnie uporz¹dkowano kilka 

mogi³ i odczytano zamieszczone na 
macewach hebrajskie napisy. 

Izraelska szko³a odwiedza 
nasze miasto po tym, jak uda³o siê 
nawi¹zaæ kontakt z ucz¹cymi siê w 
niej potomkami mieszkaj¹cego przed 
II wojn¹ œwiatow¹ w Knyszynie 
Samuela Suraskiego. Samuel Suraski 
unikn¹³ œmierci z r¹k hitlerowców 
dziêki pomocy knyszynianina Cze-
s³awa Dworzañczyka. Dworzañczyk 
za pomoc ¯ydowi zosta³ poœmiertnie 
odznaczony medalem Sprawiedliwy 

wsród Narodów 
Œwiata. Kilka lat 
temu Knyszyn 
odwiedzili wnu-
kowie Samuela – 
Hedar i Gaj Sura-
scy.                      •

ESD

Wspólne rozmowy 
i prace na cmentarzu 

¿ydowskim w Knyszynie

Fot. K. Bagiñski
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Zmieni³a siê wysokoœæ jednorazowe-
go odszkodowania z tytu³u wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej. Z dniem 27 
lipca 2012 r. podwy¿szono jednora-
zowe odszkodowanie z tytu³u wy-
padku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej. 
Nowe kwoty odszkodowañ:
650 z³ – za ka¿dy procent uszczerbku 
na zdrowiu doznanego wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej;
13.000 z³ – z tytu³u niezdolnoœci do 
samodzielnej egzystencji wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej;
650 z³ – za ka¿dy procent sta³ego lub 
d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdro-
wiu z tytu³u zwiêkszenia tego 
uszczerbku co najmniej o 10 punktów 
procentowych, za ka¿dy procent 
uszczerbku na zdrowiu przewy¿-
szaj¹cy procent, wed³ug którego 
ustalone by³o odszkodowanie;
65.000 z³ – z tytu³u œmiertelnego 
wypadku, gdy do odszkodowania 
uprawniony jest ma³¿onek lub 
dziecko zmar³ego, zwiêkszone o 
kwotê 13.000 z³ na drugiego i 
ka¿dego uprawnionego, je¿eli do 
odszkodowania s¹ uprawnieni 
równoczeœnie ma³¿onek i dziecko/ 
dzieci/b¹dŸ tylko dzieci;
32.500 z³ – z tytu³u œmiertelnego wy-
padku, gdy do odszkodowania upra-

wnieni s¹ tylko inni cz³onkowie ro-
dziny ni¿ ma³¿onek i dzieci zmar³ego 
oraz 13.000 z³ z tytu³u zwiêkszenia 
odszkodowania na drugiego i ka¿de-
go nastêpnego uprawnionego;
13.000 z³ – z tytu³u œmiertelnego 
wypadku, gdy do odszkodowania 
równoczeœnie z ma³¿onkiem lub 
dzieæmi zmar³ego uprawnieni s¹ inni 
cz³onkowie rodziny, ka¿demu z nich 
przys³uguje ta kwota niezale¿nie od 
odszkodowania przypadaj¹cego 
ma³¿onkowi lub dzieciom.
O wysokoœci jednorazowego odszko-
dowania decyduje data prawomocne-
go orzeczenia lekarza rzeczoznawcy 
lub komisji lekarskiej Kasy. Orzecze-
nie lekarza rzeczoznawcy staje siê 
prawomocne po up³ywie 14 dni od 
jego dorêczenia, jeœli nie zosta³o ono 
zaskar¿one. Orzeczenie komisji 
lekarskiej Kasy jest ostateczne, 
poniewa¿ nie przys³uguje od niego 
odwo³anie i staje siê prawomocne w 
dniu jego wydania. W przypadku 
ustalania zwi¹zku przyczynowo-
skutkowego zgonu z wykonywan¹ 
prac¹ rolnicz¹, o wysokoœci jednora-
zowego odszkodowania decyduje 
data opinii lekarza inspektora orze-
cznictwa lekarskiego Kasy ustalaj¹-
cego ten zwi¹zek. Natomiast o wyso-
koœci jednorazowego odszkodowania 
w przypadku wypadku œmiertelnego, 
gdy zgon nast¹pi³ w dacie zdarzenia 
decyduje data zgonu.                        •

URSZULA SIDOROWICZ                                                                                                           
Inspektor OR KRUS w Bia³ymstoku

KRUS informuje o zmianach
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W sierpniu drukarniê opuœci³a 
Kronika paraf ialna koœcio³a  
knyszyñskiego opracowana przez 
ksiêdza Kazimierza Cyganka w    
1944 roku. W twardej oprawie, 
obszerna (ponad 300-stronnicowa), 
³adnie wydana ksi¹¿ka ma nak³ad 500 
egzemplarzy. Jest to ju¿ 24. pozycja 
w cyklu Biblioteka „Goñca Knyszyñ-
skiego”.

Przygotowaniem Kroniki do 
druku spo³ecznie zajêli siê cz³on-
kowie Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego im.  Zygmunta  
Augusta.

Najwa¿niejszym zadaniem 
redakcji by³o sprostowanie najbar-
dziej ra¿¹cych, b³êdnych ustaleñ i 
teorii ks. Cyganka oraz uzupe³nienie 
podstawowych danych faktografi-
cznych, co zawarto w przypisach 
koñcowych. Ponadto opracowano 
wstêp, aneksy i biogram autora. 
Zajêli siê tym Krzysztof Bagiñski, 
Mieczys³aw Lewkowicz, Urszula 
Magdziuk, Marta Piszczatowska         
i Ewelina Sadowska-Dubicka. 
Wies³aw Sienkiewicz oraz Krystyna 
Urbanowicz wykonali korektê 
polonistyczn¹, a Marek Olesiewicz 
by³ odpowiedzialny za sk³ad 
graficzny. 

Nadrzêdnym celem redakcji 
by³o oddanie w rêce Czytelników 

publikacji z niezbêdnymi poprawka-
mi, przy minimalnej ingerencji          
w formu³ê maszynopisu sporz¹dzo-
nego przez ks. Cyganka. Pozostawio-
no oryginalny uk³ad treœci, styl 
kronikarza, wykorzystano wykonane 
przez niego zdjêcia i rysunki. 

Druk Kroniki sfinansowano 
z dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego w 
Bia³ymstoku, Gminy Knyszyn oraz 
Adama Kochañskiego.

Kronika Cyganka 
wydana drukiem
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28 sierpnia w zabytkowym 
domu przy ul. Koœcielnej 6, siedzibie 
Knyszyñskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, odby³o siê spotkanie promu-
j¹ce wydan¹ Kronikê. Wziê³a w nim 
udzia³ Zofia RzeŸnicka-Glinka, córka 
Mariana RzeŸnickiego, przedwojen-
nego knyszyñskiego aptekarza. 
Kobieta wraz z rodzin¹, po tym jak   
w czasie dzia³añ wojennych uleg³ 
zniszczeniu jej dom, przez rok 
mieszka³a na plebani. Wtedy te¿ 
zaprzyjaŸni³a siê z ks. Cygankiem. W 
czasie spotkania promocyjnego 
dzieli³a siê swoimi ciep³ymi i 
niezwykle ciekawymi wspomnienia-
mi dotycz¹cymi kap³ana-kronikarza. 

Ksiêdza Cyganka oraz jego 
zamordowanego w czasie wojny 
poprzednika – Edwarda Junga, 
wspominali równie¿ El¿bieta i 

Tadeusz Daniszewscy. Refleksjami 
na temat wydawnictwa podzielili siê 
tak¿e ks. dr Adam Szot oraz 
cz³onkowie Knyszyñskiego Towa-
rzystwa Regionalnego. 

Marek Olesiewicz podziê-
kowa³ sponsorom i wszystkim, 
którzy pracowali przy wydaniu 
Kroniki za wk³ad w jedn¹ z 
najwa¿niejszych, knyszyñskich 
publikacji ksi¹¿kowych. 

Kronikê parafialn¹ koœcio³a 
knyszyñskiego mo¿na nabyæ w 
Urzêdzie Miejskim w Knyszynie 
(pokój numer 15). Kosztuje 20 
z³otych. Pieni¹dze z jej sprzeda¿y 
pokryj¹ czêœæ kosztów druku.     
                                                         •

ESD

Spotkanie promocyjne Kroniki parafialnej koœcio³a knyszyñskiego. Po lewej: 
Tadeusz i El¿bieta Daniszewscy
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Spotkanie promocyjne Kroniki parafialnej koœcio³a knyszyñskiego. Po prawej: 
Zofia RzeŸnicka-Glinka
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Ok. 1945 r. na plebanii w Knyszynie. Od lewej: ks. Kazimierz Cyganek, nn, Otylia 
Cyganek, Zofia RzeŸnicka, Wanda RzeŸnicka, ks. Franciszek Bryks, Cecylia 
Piasecka, nienzany ksi¹dz, Bronis³awa Bryks
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Przeczytaæ, 
nie ustawaæ w trudzie

dr hab. ADAM DOBROÑSKI, prof. UwB

Kronika paraf ialna koœcio³a  
knyszyñskiego autors twa ks .  
Kazimierza Cyganka stanowi bardzo 
cenne Ÿródlo. Jest to unikalny i 
oryginalny tekst, który mia³ kilka 
kopii, kr¹¿y³ wœród zainteresowa-
nych w formie maszynopisów, by³ 
przedrukowywany w ma³ych 
fragmentach. W takiej sytuacji ros³a 
ciekawoœæ wœród zainteresowanych, 
zrodzi³a siê wrêcz legenda wa¿nego, 
a niedostêpnego vademecum wiedzy 
o parafii i królewskim mieœcie. 

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e 
Knyszyn prze¿ywa dobry okres w 
dokumentowaniu i popularyzowaniu 
swej przesz³oœci. Po publikacjach 
prof. Józefa Maroszka i kilku bardziej 
popularnych próbach ogarniêcia 
historii niedosz³ego centrum – stolicy 
Rzeczypospolitej (to te¿ temat z 
posmakiem legendy, ale i fascynuj¹-
cymi faktami), przysz³a kolej na 
artyku³y poœwiêcone wybranym 
w¹tkom, zw³aszcza tematom wcze-
œniej z ró¿nych przyczyn pomijanych 
l u b  w y m a g a j ¹ c y c h  n o w e g o  
naœwietlenia. Bardzo pomocnymi w 
tych dzia³aniach s¹ Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne im. Zy-

gmunta Augusta z grup¹ m³odzie¿y 
historycznej i „Nowy Goniec 
Knyszyñski”. Trudno by³oby mi 
wskazaæ inne niedu¿e oœrodki na 
Podlasiu, które tak zabiegaj¹ o 
badania w³asnej przesz³oœci i 
wydawnictwa historyczne. Wa¿ne, ¿e 
jest na to zapotrzebowanie spo³eczne 
i s¹ badacze zwi¹zani z Knyszynem. 
Brakuje œrodków finansowych, to ju¿ 
jednak okolicznoœæ tradycyjna, 
permanentna. 

Ks. Kazimierz Cyganek by³ 
wikariuszem w Knyszynie w latach 
1942-1946, zatem w okresie 
szczególnie dramatycznym. Po 
wyniszczaj¹cej okupacji sowieckiej 
nasta³ okres terroru niemieckiego, 
powsta³ karny obóz pracy budz¹cy 
strach daleko poza miasteczkiem, 
zbrodniarze kontynuowali dzia³ania 
maj¹ce doprowadziæ do zag³ady 
miejscowej spo³ecznoœci ¿ydowskiej 
i wszystkich mieszkañców, którzy 
mogliby wzmacniaæ opór przeciwko 
w³adzy hitlerowskiej. A jednak 
rozwinê³y siê struktury konspiracyj-
ne i pó³jawne, mia³y miejsce akcje 
podziemia zbrojnego, podtrzymywa-
no nadzieje na powrót wolnej Polski. 
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Niestety, wojna siê skoñczy³a, a 
wolnoœæ by³a tylko na transparentach 
partyjnych. Dla poznania postaw i 
czynów z tamtych lat Kronika… ks. 
Cyganka ma szczególn¹ wartoœæ, jej 
autor by³ bacznym obserwatorem 
¿ycia, wykorzysta³ przekazy ustne 
ufaj¹cych mu parafian, docenia³ 
znaczenie prawdy historycznej. 

Ks .  wikary  wyt rwale  
penetrowa³ Ÿród³a parafialne, pozna³ 
je doskonale, chcia³ uchroniæ przebo-
gate materia³y przed ewentualnym 
zniszczeniem. Tak powsta³ bezcenny 
dokument, odnosz¹cy siê nie tylko do 
dziejów wojennych Knyszyna i 
najbli¿szych okolic, ale równie¿ do 
epok wczeœniejszych, poczynaj¹c od 
XVI wieku. Ma³o tego, autor nie 
ograniczy³ siê wy³¹cznie do przeja-
wów ¿ycia lokalnego, umieszcza³ 
równie¿ dane o regionie, nawet 
maj¹ce znaczenie dla historii ca³ej 
Polski. W Kronice… znalaz³y siê cen-
ne informacje z ¿ycia spo³ecznoœci 
katolickich, równie¿ o œwi¹tyniach 
unickich, prawos³awnych, ewangeli-
ckich i ¿ydowskich. Szeroko 
omówione zosta³y dzieje lokalnej 
wspólnoty parafialnej z jej z³o¿on¹ 
struktur¹ spo³eczn¹, narodowoœcio-
w¹ i wyznaniow¹. Ciekawym 
uzupe³nieniem tekstu s¹ liczne 
ilustracje fotograficzne. 

Kronika parafialna koscio³a 
knyszyñskiego to Ÿród³o wielkiej 
wagi, wa¿ne nie tylko dla badaczy, 
czekali na jej opracowanie i wydanie 
mi³oœnicy historii z naszego regionu. 
Tom powinien trafiæ jak najszybciej 
do bibliotek, tak¿e szkolnych i na 
pó³ki w naszych domach. Miejmy 
jednak œwiadomoœæ, ¿e nie jest to 

nowa monografia. Redakcja stara³a 
siê opatrzyæ tekst przypisami, 
sprostowaæ przynajmniej co wa¿niej-
sze pomy³ki autora, dodaæ bibliogra-
fiê i aneksy. Trzeba bêdzie jednak 
jeszcze nad t¹ Kronik¹… popracowaæ 
i to w dwojakim znaczeniu. Po 
pierwsze, by wreszcie bez dotychcza-
sowych utrudnieñ przyswoiæ sobie 
solidn¹ porcje nowej wiedzy, wpro-
wadziæ istotne dane do w³asnych 
tekstów i opowieœci, doceniæ w pe³ni 
wysi³ek ks. Kazimierza Cyganka. Ale 
tak¿e ustaliæ, co jeszcze i w jakiej 
kolejnoœci trzeba zbadaæ, skorygo-
waæ, upamiêtniæ. Inicjatorzy i 
redaktorzy tego wydania do³o¿yli 
wielu starañ, by wreszcie spe³niæ 
marzenia mi³oœników historii stron 
rodzinnych. Czy zadowol¹ w pe³ni i 
profesjonalistów, skoro czas nagli³ i 
trzeba by³o dzie³o finalizowaæ? 

Powtórzê: Kronika…, któr¹ 
Pañstwo bierzecie do rêki, to wyda-
rzenie wydawnicze w województwie 
podlaskim, które podjê³o w³aœnie 
przygotowanie do œwiêtowania 
rocznicy 500-lecia istnienia. Niech 
p³ynie z tego faktu satysfakcja dla 
knyszynian i wszystkich, którzy siê 
przyczynili do sukcesu. Zapraszam 
do lektury, przemyœleñ i snucia 
planów na przysz³oœæ. To siê dopiero 
ks. Kazimierz ucieszy w swej 
niebiañskiej czytelni. 

Wy¿ej opublikowany tekst prof. Adama 
Dobroñskiego znalaz³ siê we wstêpie 
do wydanej w³aœnie Kroniki parafialnej 
koœcio³a knyszyñskiego ks. Kazimierza 
Cyganka

 •
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W maju, na kolegium redakcyjnym 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego” 
Krystyna Urbanowicz poruszy³a 
sprawê bardzo zaniedbanego 
pomnika, upamiêtniaj¹cego miejsce 
w pobli¿u którego podczas drugiej 
wojny œwiatowej znajdowa³ siê 
hitlerowski obóz karny. Informacja ta 
wywo³a³a dyskusjê o stanie innych 
miejsc pamiêci, do których nale¿y 
zaliczyæ miejsce mêczeñskiej œmierci 
ksiêdza Edwarda Junga oraz miejsce 
pochówku ¯ydów rozstrzelanych 
podczas ich wywózki z Knyszyna w 
listopadzie 1942 roku. Jak wygl¹da³y 
w maju te miejsca pamiêci?

Pomnik upamiêtniaj¹cy 
obóz. Sk³ada siê nañ g³az z tablic¹ 
oraz ogrodzenie. Wszystko bardzo 
skromne.  Ogrodzenie mocno 
pordzewia³e z resztkami farby, g³az 
oblany t³ust¹ substancj¹. Resztki 
s z tucznych  kwia tów sp rzed  
kilkunastu lat. 

Miejsce rozstrzelania ksiê-
dza Junga. Po wojnie zosta³ wyko-
nany betonowy nagrobek oraz 
metalowy krzy¿. Krzy¿ zosta³ kilka 
lat temu odmalowany. Na nagrobku 
sztuczne, wyp³owia³e wieñce sprzed 
wielu lat. Mimo i¿ miejsce to 
znajduje siê w lesie, blisko szosy E³k 

Brak pamiêci
MIECZYS£AW LEWKOWICZ

– Bia³ystok to jest praktycznie 
niedostêpne dla chc¹cych je 
odwiedziæ ze wzglêdu na brak 
informacji. Podró¿ni nieœwiadomi 
s¹siedztwa tragicznego miejsca na 
poboczu drogi urz¹dzili nieopodal 
œmietnik oraz toaletê pod chmurk¹. W 
ubieg³ych latach otoczenie i pobliskie 
pobocze drogi by³o kilkakrotnie 
sprz¹tane przez gminê Knyszyn, ale 
obecnie znowu wygl¹da jak œmietnik.  

Mogi³a pomordowanych 
¯ydów. Do niedawna brak by³o 
jakichkolwiek œladów jej istnienia. 
Dopiero w 2011 r. Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne ustawi³o w 
pobli¿u mogi³y na cmentarzu 
¿ydowskim tablicê informacyjn¹. 
Wtedy te¿ zosta³ postawiony g³az 
jako zacz¹tek przysz³ego pomnika. 

Powy¿szy opis miejsc pa-
miêci budzi smutne refleksje. By³y 
one praktycznie zapomniane. A 
przecie¿ s¹ tak wa¿ne – upamiêtniaj¹ 
ofiary dwóch totalitaryzmów: 
hitlerowskiego i stalinowskiego.

Obóz karny w Knyszynie 
by³ jedynym takim obozem w powie-
cie monieckim Przez jego bramy 
przewinê³o siê oko³o dwa tysi¹ce 
wiêŸniów. Byli oni przetrzymywani 
w nieludzkich warunkach w stajni 
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wybudowanej przez sowietów, tak¿e 
zim¹. Marnie karmieni i zmuszani do 
ciê¿kiej kilkunastogodzinnej pracy. 
Kilkudziesiêciu z nich za ró¿ne 
przewinienia zosta³o rozstrzelanych.

Ksi¹dz Jung by³ mêczen-
nikiem za wiarê. Wielu ksiê¿y 
rozstrzelanych czy zamêczonych w 
obozach przez hitlerowców zosta³o 
jako mêczennicy za wiarê beatyfiko-
wanych przez Jana Paw³a II. Nie 
dotyczy³o to niestety ksiê¿y 
zamêczonych przez sowietów. 

W okresie  minionego 
ustroju w czasie obchodów ró¿nych 
rocznic przy pomniku obozowym 
odbywa³y siê uroczystoœci i by³y 
sk³adane kwiaty. O miejsce œmierci 
ksiêdza Junga dba³a Cecylia 
Piasecka. Wszystko to zanik³o wraz 
ze zmian¹ ustroju i œmierci¹ Cecylii 
Piaseckiej

Utrzymanie miejsc pamiêci 
w nale¿ytym stanie nale¿y do obo-
wi¹zku w³adz gminy. Ale kultywo-
wanie pamiêci ofiar zbrodni i przeka-
zywanie jej nastêpnym pokoleniom 
to przede wszystkim obowi¹zek 
szko³y. Powinien to byæ bardzo 
i s t o t n y  p u n k t  w y c h o w a n i a  
patriotycznego m³odzie¿y. Wycho-
wanie patriotyczne nie powinno byæ 
tylko pustym sloganem. I m³odzie¿ ta 
powinna równie¿ dbaæ o godny 
wygl¹d miejsc pamiêci. Na pewno 
bêdzie to robiæ, ale musi byæ do tego 
zachêcona przez dyrekcjê szko³y, 
nauczycieli. A tego wyraŸnie 
zabrak³o. Od kilku lat m³odzie¿ 
szkolna zainspirowana przez Kny-
szyñskie Towarzystwo Regionalne  
dba o mogi³y weteranów powstania 
styczniowego na cmentarzu kny-

szyñskim. Chwa³a jej za to. Ale dla-
czego brakuje jej w opisywanych 
miejscach? Nie wystawia to chlubne-
go œwiadectwa kadrze pedagogicznej 
i dyrekcji szko³y.

Warto dodaæ, ¿e w pobli¿u 
knyszyñskiego koœcio³a parafialnego 
znajduje siê estetyczny i zadbany 
grób ks. Junga.

Po dyskusji na kolegium 
redakcyjnym, a nastêpnie na walnym 
zgromadzeniu Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego w 
wyniku dzia³añ w³adz gminy wygl¹d 
opisywanych miejsc poprawi³ siê. 
Zosta³o oczyszczone, a nastêpnie 
pomalowane ogrodzenie pomnika 
obozowego. Uporz¹dkowano ogro-
dzony teren i oczyszczono pami¹tko-
wy g³az. Do miejsca œmierci ksiêdza 
Junga zosta³o wykonane przejœcie 
oraz uprz¹tniêto teren przy drodze. W 
obu tych miejscach Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne zamierza 
postawiæ tablice informacyjne. Na 
siedemdziesi¹t¹ rocznicê ekstermina-
cji knyszyñskich ¯ydów planuje siê 
ze œrodków wojewody oraz organiza-
cji ¿ydowskich wykonaæ z kilku 
g³azów bardziej okaza³y pomnik, na 
którym zostanie umieszczona tablica 
zawieszona w latach szeœædziesi¹tych 
na magistracie. 

Niewiele trzeba by³o w³o¿yæ 
wysi³ku, aby uporz¹dkowaæ miejsca 
pamiêci. Mam nadziejê, i¿ nie bêdzie 
to jednorazowy zryw, ale pocz¹tek 
trwa³ego zainteresowania siê tymi 
miejscami przez w³adze i spo³e-
cznoœæ knyszyñsk¹.             

•
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Tradycyjnie ju¿, 15 sierpnia, œwiêto 
Matki Boskiej Zielnej, gmina 
Knyszyn obchodzi³a w Czechowi-
Ÿnie. Mieszkañcy wsi oraz okoli-
cznych miejscowoœci uczestniczyli  
w mszy œwiêtej polowej, a po niej     
w festynie rodzinnym. 

By³y wystêpy zespo³ów 
ludowych i potañcówka, zaœ dla 

najm³odszych – dmuchane zabawki. 
Chyba najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³y siê jednak konkursy. 

Panie rywalizowa³y na polu 
kulinarnym i artystycznym. Wybrano 
najsmaczniejsze chleby wiejskie (1. 
miejsce – wypiek Krystyny Klimo-
wicz, 2. – Ma³gorzaty Dworzañczyk, 
3. – Doroty Okrasiñskiej, wyró¿nie-

Zielna w CzechowiŸnie
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nia przyznano: Czes³awie ̄ ³obickiej, 
Helenie Bajkowskiej i Magdzie 
Wysockiej) oraz najpiêkniejsze 
równianki (1. miejsce – Halina Was-
kiewicz, 2. – Irena Purta, 3. – Halina 
Blusiewicz, wyró¿nienia: Eulalia 
Sebunia i Halina Pop³awska). Mie-
szkanki Czechowizny zaprasza³y 
równie¿ na degustacjê w³asnego 
produktu regionalnego – fraszynek 
czechowskich, czyli blinek z 
grzybami i serem. Panowie z kolei 

brali udzia³ w towarzysz¹cych 
festynowi zawodach wêdkarskich.

W przygotowanie festynu, 
jak co roku, szczególnie zaanga¿o-
wany by³ so³tys Czechowizny, Alfred 
Snarski. Fundusz so³ecki zosta³ 
wykorzystany na zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb mieszkañców. 
Impreza by³a okazj¹ do zabawy oraz 
œwietn¹ promocj¹ wsi i gminy 
Knyszyn.                                          •

RED
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Polsko-ukraiñska wymiana 
m³odzie¿y

W sierpniu Knyszyñski Oœrodek 
Kultury realizowa³ projekt Polsko-
ukraiñska wymiana m³odzie¿y 
„Sztuka i PrzyjaŸñ 4”. W jego ramach 
przez 11 dni w Knyszynie goœci³a  
m³odzie¿ z miejscowoœci Szewczen-
kowo w œrodkowej Ukrainie. 

Podczas wspólnych zajêæ 
20 uczestników z Szewczenkowa 
oraz 20 z Knyszyna przygotowywa³o 
inscenizacjê legendy ³¹cz¹c¹ oba 
narody. W miêdzyczasie zwiedzano 
Tykocin, Strêkow¹ Górê, Supraœl i 
Warszawê. 

29 sierpnia m³odzie¿ z obu 
krajów na placu przed knyszyñskim 
magistratem pokaza³a widowisko      
o wielkim smoku po¿eraj¹cym 
najpiêkniejsze dziewczêta z Polski     

i Ukrainy. Nastêpnie uzdolnieni 
artystycznie m³odzi ludzie z 
zagranicy wyst¹pili na koncercie 
galowym daj¹c popisy wokalne, 
instrumentalne i taneczne.

30 sierpnia wszyscy poje-
chali do Lwowa, aby wspólnie 
zwiedziæ miasto. Stamt¹d grupa 
ukraiñska wróci³a do Szewczenkowa, 
a polska do Knyszyna.

Projekt polsko-ukraiñskiej 
wymiany m³odzie¿y zosta³ dofinan-
sowany przez Narodowe Centrum 
Kultury. Organizatorzy sk³adaj¹ po-
dziêkowania mieszkañcom Knyszy-
na za liczne przybycie na widowisko  
i koncert galowy. Fotoreporta¿ z 
wymiany m³odzie¿y – na tylnej 
ok³adce „Goñca”.                  
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Dlaczego tak siê dzieje? 
OdpowiedŸ nie jest jednoznaczna. 
Wed³ug badañ psychologicznych 
dziewczynki adaptuj¹ siê ³atwiej 
ani¿eli ch³opcy. Ponadto wiêksze 
szanse przystosowania siê do nowych 
sytuacji maj¹ dzieci, których rozwój 
przebiega³ bez zak³óceñ (zarówno 
podczas ci¹¿y jak i w dalszym okresie 
rozwoju). Stwierdzono równie¿, i¿ 
problemy z adaptacj¹ wystêpuj¹ u 
dzieci przeciêtnie rozwijaj¹cych siê 
oraz u tych o du¿ych mo¿liwoœciach 
intelektualnych. 

Udowodniono, i¿ istnieje 
zwi¹zek pomiêdzy przystosowaniem 
siê ma³ego dziecka do przedszkola,    
a œrodowiskiem, w którym by³o 
wychowywane i systemem wycho-
wawczym rodziców. Przejawia siê to 
poprzez: 
• zaspakajanie potrzeb fizycznych, 
psychicznych oraz bezpieczeñstwa 
dziecka w domu. Daje to du¿e szanse, 
¿e w nowym otoczeniu maluch nie 
bêdzie przejawia³ postaw lêkowych. 
• stawianie przez rodzica wyraŸnych 
granic, co wolno, a czego nie, co 
wp³ywa pozytywnie na poczucie 
bezpieczeñstwa dziecka. 
• nie przejawianie przez rodziców 
tendencji do nadmiernego liberali-
zmu i nadopiekuñczoœci. Wp³ywa to 

Adaptacja dziecka w przedszkolu
Jak przygotowaæ dziecko na spotkanie 
z przedszkolem?

TERESA GAMARADZKA

Wielu z nas posy³aj¹c dziecko do 
przedszkola zastanawia siê, jak je 
przygotowaæ na spotkanie z  
przedszkolem? Co powinno umieæ? 
S¹ to typowe pytania dotycz¹ce tak 
zwanej dojrza³oœci przedszkolnej. 
Jest to taki stopieñ rozwoju 
fizycznego, umys³owego, spo³eczno-
emocjonalnego, który pozwala 
dziecku na pozostawienie go w 
przedszkolu pod opiek¹ personelu i 
j ego  wspó³uczes tn iczen ie  w 
zabawach i dzia³aniach edukacyj-
nych. Posiadanie owej dojrza³oœci 
pozwala dziecku na zaspokojenie 
po t rzeb  w³asnych  w danym 
œrodowisku oraz na spe³nienie przez 
nie stawianych mu wymagañ. 

Ze swego doœwiadczenia 
zaobserwowa³am, i¿ dzieci ró¿ni¹ siê 
poziomem zdolnoœci przystosowa-
wczych. Jednym ³atwiej, drugim 
trudniej jest zaadoptowaæ siê w 
nowym œrodowisku. Ci drudzy czêsto 
p³acz¹, krzycz¹, gdy¿ broni¹ siê przed 
zostawieniem ich w obcym miejscu. 
Najwiêkszy dramat pojawia siê przy 
rozstaniu. Jest to szczególne 
prze¿ycie zarówno dla dzieci jak i dla 
rodziców. Pojawiaj¹ siê takie objawy 
jak utrata apetytu, tiki, moczenie 
nocne, bóle g³owy i brzucha, 
wymioty. 
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pozytywnie na kszta³towanie umie-
jêtnoœci adaptacyjnych dziecka. 
• stopniowe przyzwyczajanie dziecka 
do przebywania pod opiek¹ osób 
trzecich. Pozwala to mu na zdoby-
wanie nowych doœwiadczeñ. 
• rozmowê o przedszkolu.
• niestosownym jest jednak stra-
szenie dziecka pozostawieniem go         
w przedszkolu, je¿eli bêdzie niegrze-
czne. Nazywamy to powa¿nym 
b³êdem wychowawczym. Dziecko 
uspokaja siê na chwilê, po czym 
pojawia siê w nim lêk przed przed-
szkolem. 
• w przypadku, gdy rodzic nie jest 
przygotowany na rozstanie ze swoj¹ 
pociech¹ (denerwuje siê, nie ufa 
nowemu œrodowisku, opiekunom, 
nauczycielkom) wysy³a niewerbalne 

sygna³y, które dziecko odbiera jako 
informacjê, ¿e czeka je coœ z³ego.
• istotnym jest przygotowanie do 
przejœcia dziecka w obce mu 
œrodowisko. Nale¿y: spokojnie 
zorganizowaæ mu poranki, bez 
poœpiechu, napiêcia i zniecierpli-
wienia, zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ 
czasu na spokojne dojœcie czy jazdê 
samochodem, przewidzieæ odpowie-
dni¹ iloœæ czasu na przebranie 
dziecka oraz ewentualne po¿egnanie 
w szatni. 
• mówienie dziecku prawdy i dotrzy-
mywanie obietnic. W przypadku, gdy 
rodzice nie s¹ w stanie odebraæ 
malucha o wczeœniejszej porze, to nie 
wolno mu obiecywaæ, ¿e odbierze siê 
je po obiedzie. Dziecko szybko 
zorientuje siê, jaki jest plan dnia        

Grupa przedszkolaków z Knyszyna
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ubranie siê, zjedzenie posi³ku itd.  
Jeœli stwarza siê im odpowiednie do 
tego warunki, one naprawdê wiele 
potrafi¹ zrobiæ same, a samodzielne 
dzieci czuj¹ siê bezpieczniej. 
Wykonujmy bardzo wolno ró¿ne 
czynnoœci domowe, np.: smarowanie 
chleba mas³em, zamiatanie pod³ogi 
itp., by dziecko mog³o nad¹¿yæ za 
nami, zaobserwowaæ kolejnoœæ 
dzia³añ i uczyæ siê ich. Uczenie siê 
przez naœladowanie jest dominuj¹-
cym sposobem nabywania nowych 
kompetencji w tym okresie ¿ycia. 
Chwalcie Pañstwo g³oœno swoje 
dziecko – tak¿e za zwyk³e, 
codzienne osi¹gniêcia – nabierze 
ono wtedy wiary we w³asne 
mo¿liwoœci. 

•

Akademia Malucha

w bibliotece
To inwestycja, która siê op³aca! 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publi-
czna w Knyszynie zaprasza dzieci     
w wieku 3-4 lata do uczestnictwa       
w Akademii Malucha. 

Zajêcia s¹ ca³kowicie bez-
p³atne. Pozwol¹ zintegrowaæ siê z 
rówieœnikami, poznaæ nowe gry i za-
bawy, obcowaæ z literatur¹ dzieciêc¹, 
rozwijaæ kreatywnoœæ.

Œpiesz siê, zapisy do Akade-
mii trwaj¹ do 16 wrzeœnia. Kontakt: 
tel. 85 727 99 98.                               •

w przedszkolu i mo¿e czuæ siê 
oszukane.
• w przypadku, gdy rodzice zapisuj¹ 
dziecko do przedszkola tylko po to, 
aby mia³o kontakt z rówieœnikami, a 
tak naprawdê nie s¹ zdecydowani na 
uczestniczenie dziecka w ¿yciu 
przedszkola, utrudniaj¹ maluchowi 
adaptacjê. Przeci¹gaj¹ rozstanie z 
dzieckiem, a w przypadku oporów 
(które mog¹ byæ silne) zabieraj¹ je do 
domu. Rodzice tacy ponawiaj¹ próby, 
a w koñcu rezygnuj¹ z przedszkola. 
Kolejna próba np. za rok czêsto 
koñczy siê niepowodzeniem. Potrze-
ba tu zdecydowania i konsekwencji 
w podjêtych decyzjach.

Rodzice musz¹ zdawaæ 
sobie sprawê z tego, ¿e przedszkole 
jest dla dziecka obcym miejscem, 
(sale nie przypominaj¹ rodzinnego 
domu, panie wygl¹daj¹ inaczej, maj¹ 
inny g³os, ³azienka jest obca, a 
dziecko nie poprosi o pomoc we 
w³aœciwym czasie i np. siê zmoczy) 
bardzo ró¿nym od domu i dlatego 
dobrze by³oby to miejsce poznaæ, 
zapraszamy, by wszystkie maluchy 
wraz z opiekunami bra³y czynny 
udzia³ w proponowanym przez 
przedszkole programie adaptacyj-
nym. Dlatego bardzo dobrze, jeœli 
rodzice skorzystaj¹ z dni otwartych    
i przyprowadz¹ do nas swoje dzieci. 
Bêd¹ mog³y poznaæ sale, panie 
pracuj¹ce w placówce, poogl¹daæ       
i pobawiæ siê zabawkami, pobyæ         
w towarzystwie rówieœników, na 
pewno bêdzie im ³atwiej wejœæ w to 
nowe œrodowisko. 

Nale¿y usamodzielniaæ 
dzieci, nie wyrêczaj¹c ich we wszy-
stkim, daæ im czas na umycie siê, 
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Podsumowanie 
akcji 
maku-
latura

Ile koni uratujemy ze zbiórki 
makulatury? Bior¹c udzia³ w akcji 
zorganizowanej przez Park Krajobra-
zowy Puszczy Knyszyñskiej pt. 
„Zbieraj makulaturê, ratuj konie” 
zebraliœmy ponad 0,5 tony surowca.

Przedstawiciele parku, 
przyje¿d¿aj¹c po jego odbiór wyg³o-
sili m³odzie¿y prelekcjê po³¹czon¹     
z pokazem multimedialnym na temat 
roœlin objêtych ochron¹ w Puszczy 
Knyszyñskiej. Prowadzi³a j¹ Jolanta 

Raœ, starszy specjalista ds. edukacji 
PKPK zostawiaj¹c równie¿ ulotki      
i cenne wydawnictwa ksi¹¿kowe do 
wykorzystania na zajêciach lekcyj-
nych.    

Dziêkujemy pracownikom 
Urzêdu Miasta i mieszkañcom 
Knyszyna za w³¹czenie siê do naszej 
akcji.                                                 •

J. Ostrowska, B. Koz³owska

M³odzie¿ z 
Knyszyna zebra³a 
w sumie ponad pó³ 
tony makulatury

Akcjê oraz zajêcia 
dla uczniów 
zorganizowa³ Park 
Krajobrazowy 
Puszczy 
Knyszyñskiej
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Miejscem zabawy i rozrywki dla 
w³oœcian na Litwie by³y karczmy, 
koœció³, odpusty i targi jak równie¿ 
jarmarki. W ka¿dej wsi mniejszej lub 
wiêkszej, przy traktach wiêkszych, 
przy przeciêciu siê goœciñców, przy 
ka¿dym koœciele, musia³a byæ 
karczma, bo to stanowi³o dochód z 
pobieranej od ̄ yda dzier¿awy. On te¿ 
czuwa³ nad sposobami zwabienia do 
niej w³oœcian, czy to id¹cych, czy to 
jad¹cych. On od nich kupowa³ 
wszystko, co by³o do kupienia, a 
szczególnie czyha³ na rzeczy 
skradzione, bo z nich najwiêcej 
korzysta³. Arendarz zna³ ka¿dego 
w³oœcianina na parê mil od swojej 
karczmy, wiedzia³ jaka jest jego 
zamo¿noœæ i ile mu mo¿na udzieliæ 
kredytu przy czêstowaniu gorza³k¹. 
Co niedziela po po³udniu, ca³a 
rodzina przespawszy siê kilka 
godzin, sz³a do karczmy, tu siê 
gromadzili starzy i zasiadali na 
³awach. Czêstowali siê i gwarzyli, 
zawsze wszelako baczni na to, kto 
jest w karczmie z dworu lub z obcej 
wsi. Ch³opcy i dziewczêta albo w 
izbie, albo za domem zgromadzeni, 
dopuszczali siê ¿artów. zalecanie siê 
ch³opca do dziewczyny by³o bardzo 

zwierzêce, zale¿a³o na wzajemnym 
popychaniu siê, a nawet lekkiem 
uderzaniu. Czasami dziewczêta 
œpiewa³y, je¿eli  znalaz³y siê 
skrzypce, wdawa³a siê m³odzie¿ w 
tañce, lubo te tañce by³y bardzo 
proste, zale¿a³y na ci¹g³ym obracaniu 
siê pary, za rêce trzymaj¹cej siê. 
Podskoki wszelkie by³y niezgrabne, 
prawie bydlêce, czasem w jakiemœ 
uniesieniu, ch³opak dzikim g³osem 
wykrzykn¹³. Dziewczêta wszelako w 
ka¿dym zdarzeniu odznacza³y siê 
pewn¹ skromnoœci¹, z pewnym 
zawstydzeniem pi³y gorza³kê i to 
dopiero starsze, a m³odsze nie dawa³y 
siê uprosiæ do czêstacji. 

Czas ukoñczenia zabawy w 
karczmie zale¿a³ od arendarza, je¿eli 
by³ zrêczny, potrafi³ ich przytrzymaæ 
a¿ do dnia bia³ego. W owym czasie 
zdarzy³o siê widzieæ nieraz na drugi 
dzieñ, le¿¹cych przy karczmie i poza 
karczm¹, pijanych i bezprzytomnych 
w³oœcian. dlatego w poniedzia³ek, 
robota we dworach by³a bardzo 
ograniczona latem, jesieni¹ nie by³o 
jej wcale, ale i sam dziedzic w 
niedzielê albo u siebie mia³ goœci, 
albo tez by³ w goœcinie i w póŸn¹ noc 
wróci³. Panowie zaœ rz¹dca i ekonom, 

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Wieœ podlaska w XIX w. 
wed³ug Adama Buækiewicza                   cz. II
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mieli t³umaczenie z bezrobocia i 
œwi¹t poniedzia³kowych, ale i to nie 
by³o bez korzyœci jeszcze innych, bo 
za wszelk¹ powolnoœæ arendarz zna³ 
siê na grzecznoœci i jeœli to byli ludzie 
œwiatowi, to arendarz u³atwia³ im 
przyjemnoœci tajemnicze(us³ugi 
seksualne). Lubo tego rodzaju 
wykroczenia by³y mocno strze¿one 
przez w³oœcian. Je¿eli karczma by³a 
przy koœciele, zwykle wózek z 
koniem zatrzymywa³ siê przy 
karczmie, koniowi podrzucano siana, 
a lud pobo¿ny, je¿eli jeszcze msza nie 
wysz³a, wstêpowa³ do karczmy by 
tam zobaczyæ siê z kumem te¿ 
wyczekuj¹cym nabo¿eñstwa, a 
zimow¹ por¹, by siê rozgrzaæ 
czareczk¹ wódki, lecz jak tylko 
us³yszeli dzwon koœcielny, wnet 
wszyscy udali siê na mszê.

M ³ o d z i e ¿  p o s p o l i c i e  
przyje¿d¿a³a konno, dziewczêta albo 
wózkiem, albo pieszo w œwi¹tecznym 
stroju. Wszed³szy do koœcio³a, odbyli 
processyê, podczas samej ofiary 
wszyscy œpiewali jednym chórem 
pieœni i suplikacjê. Po nabo¿eñstwie 
bli¿si odje¿d¿ali lub odchodzli do 
domów, a dalsi szli do karczmy, tu 
dopiero zasiadali  za sto³em, 
grupowali siê po³¹czeni kumostwem, 
pili gorza³kê zachowuj¹c etykietê, to 
j e s t  c z ê s t u j ¹ c y  w y p i j a ³  d o  
czêstowanego i nalewa³ oddzielnie 
dla ka¿dej obcej osoby, a na koñcu 
czêstowa³ swoj¹ ¿onê, córkê lub 
ch³opaka. Ka¿dy siedz¹cy za sto³em 
wydobywa³ z p³achty swój posi³ek, a 
by³ to kawa³ gotowanego miêsa albo 
ugotowanych jaj na twardo kilka, 
kawa³ek chleba i ser œwie¿o wigili¹ 

zrobiony. Czêstowali siê wzajemnie, 
rozprawiali o kazaniu, które tylko co 
s³yszeli. Przypominano strój ksiê¿ej 
gospodyni. Wyliczano, kto z panów 
by³ w koœciele, u kogo jakie s¹ konie   
i tak gwarzono a¿ do godziny trzeciej. 
Za daniem znaku w dzwony, ¿e 
zaczynaj¹ siê nieszpory, wszyscy 
udaj¹ siê do koœcio³a i po nieszporach 
wracaj¹ do domów, a przybywszy do 
cha³upy, nieraz zabieraj¹ ca³¹ 
dru¿ynê i id¹ do swojej karczmy. 
Je¿eli powracaj¹c znajd¹ karczmê na 
drodze drugiej wsi s¹siedniej, bardzo 
czêsto zatrzymuj¹ siê, tu spotykaj¹ 
znajomych i czêstuj¹ siê niekiedy noc 
ca³¹, kiedy tymczasem koñ zaprzê¿o-
ny w wózku mrze g³odem i szarpi¹c 
siê, zaprzê¿ony nieraz uprz¹¿ rozer-
wie i wózek po³amie. 

Lecz najwiêksz¹ przyje-
mnoœæ w³oœcianie mieli na odpustach 
i na targach lub jarmarkach. W 
ka¿dym koœciele katolickim na 
Litwie s¹ odpusty, czyli szczególne 
œwiêta zatwierdzone przez g³owê 
koœcio³a, w których nabo¿nemu 
ludowi na nabo¿eñstwie, udziela³ 
koœció³ odpuszczenia grzechów. Lecz 
cz³owiek, ka¿dy dar od Boga potrafi 
w niwecz obróciæ. Odpusty sta³y siê 
Ÿród³em dochodu dla plebanii, i 
chwil¹ u¿ycia, a¿ do nadu¿ycia jad³a i 
napoju. Z odpustów korzysta³ 
dziedzic, przy którego wsi wznosi³ siê 
koœció³, a najwiêcej korzystali ¯ydzi 
siedz¹cy po karczmach. Ale w³oœcia-
nie przybywaj¹cy na odpusty, wpraw-
dzie u stóp o³tarza koili swe ¿ale,        
z ca³¹ wiar¹ prosili Boga o zdrowie 
dla ca³ej rodziny, o polepszenie bytu, 
o urodzaj w polu. Wprawdzie spotka³ 
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ciê stary gospodarz i gospodyni          
z dalszemi krewnymi, z rówieœnika-
mi m³odoœci, a m³odzie¿ mia³a 
sposobnoœæ zbli¿enia siê ze sob¹. 
Niejedna dziewczyna w œwi¹tecznym 
stroju podoba³a siê ch³opakowi. 
Wielu te¿ ch³opców przy czareczce 
wyrozumieli starych rodziców czy 
pozwol¹ im siê po³¹czyæ z córk¹ 
zamo¿niejszego gospodarza. Wpra-
wdzie wszyscy tu zebrani doznali 
pewnego zapomnienia swego pod-
dañstwa, swoich domowych trosk i 
niedostatków, ale za te wszystkie 
przyjemnoœci nieraz dobrze zap³acili. 
Bo tylko przypatrzmy siê, jakie 
przygotowania dokonywaj¹ siê przed 
ka¿dym odpustem. 

Naprzód ksi¹dz pleban 
zaopatruje spi¿arniê w obfitoœæ 
ró¿nego rodzaju jad³a. S¹ tan i ryby, i 
miêsiwa œwie¿e, wêdzone i solone, 
jest w ró¿nych postaciach nabia³, s¹ 
ciasta. Czêsto ze dworu, jeœli w nim 
mieszka pan mo¿niejszy, brano na 
kilka dni przed odpustem kucharza z 
kuchcikiem, przygotowywa³y siê 
przysmaki, nawet pasztety, leguminy 
i ciasta do kawy. Skupowa³y siê 
œwiece, obrazki, lampy, szykowa³a 
siê bielizna koœcielna i sto³owa 
ksiêdza plebana, robi³ siê zapas siana 
i owsa dla koni ksiê¿y sproszonych 
na odpust. Zamawia³o siê kilku lokai, 
myœlano tez o zapasie szklanek, 
kieliszków, dzbanków i sto³owych 
sprzêtów. Je¿eli we dworze siedzia³ 
kolator tej œwi¹tyni (to jest dziedzic 
majêtnoœci ,  której  poprzedni 
w³aœciciele ufundowali tê œwi¹tyniê) 
mieli oni prawo przedstawiaæ 
kandydatów na wakuj¹ce probostwa 

do w³adzy duchownej. U kolatora 
tedy we dworze przygotowywa³y siê 
³ó¿ka do spania w oddzielnych 
pokojach dla ksiê¿y przyby³ych na 
odpust. Lubo dobrodzieje chêtniej 
znosili niewygody na plebanii, jak 
wygódki we dworze, bo to we dworze 
mores naprzykrzone, krêpuje i w 
rozmowach poodpustowych, i w 
wyborze œpiewów przy rozweseleniu 
siê niewinnym.

W plebani i  wszys tko  
u³atwia ju¿ to sam proboszcz, ju¿ 
organista, czasami jakaœ rodzina 
duchowna, ale najczynniejsz¹ 
wówczas by³a ksiê¿a gospodyni, bo 
musi czuwaæ nad przyjêciem               
i zabezpieczeniem od kradzie¿y ofiar 
sk³adanych przez pospólstwo zebra-
ne na odpust. 

Co do dziedzica we dworze, 
ten najmniej siê troszczy, ka¿e jedn¹ 
kufê wódki przeznaczyæ arendarzo-
wi, parê beczek piwa i miodu ze 20 
garncy. Czasami obiadek dla s¹sia-
dów. Pani kolatorka zaœ od miesi¹ca 
przysposabia sery, bryndze, gomó³ki, 
trochê wêdliny dla goœci i kilka 
placków .

Wszak¿e najczynniejszym 
przed odpustem ka¿dym, jest 
arendarz siedz¹cy w karczmie. On 
nocn¹ por¹ przywozi bary³kami 
wódkê tañsz¹ jak we dworze i jeszcze 
zaprawion¹ pieprzem tureckim, który 
mocno szczypie za jêzyk i nadaje 
najs³abszej wódce pozór mocy. 
Arendarz sprowadza miód z 
miasteczka, goldwasser dla panów 
ekonomów i szlachty okolicznej, ma 
zapas bu³ek, obwarzanków, jeœli 
letnia pora  zapas owoców, ma te¿ 
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rany zawi¹zuje, by odp³yw krwi 
zatamowaæ. Je¿eli zaœ kto p³aci tylko 
10 groszy , to jeszcze rychlej spieszy 
operator z opatrzeniem rany. Takie to 
by³y nadu¿ycia i mo¿noœæ korzysta-
nia ¯ydom z g³upoty ³atwowiernoœci 
ciemnego ludu. Nie dziwi nas 
g³upota, ale godna zadziwienia 
obojêtnoœæ w³adzy, obojêtnoœæ 
dworów, którym oddan¹ by³a z mocy 
ówczesnego prawa wszelka w³adza w 
maj¹tku posiadanym.

W³oœcianie jad¹cy na 
odpust, wieŸli naprzód ofiarê dla 
koœcio³a, to jest 40 groszy na mszê, 
kilka groszy dla ubogich, kilka 
groszy na œwiat³o dla koœcio³a, a 
nadto sk³adano stosami przy o³tarzu 
lny wyczesane, konopie p³ótna, syry, 
mas³o w garczkach, jaja w s³omia-
nych koszykach, dalej miêsa, kury, 
gêsi. Czêsto le¿a³a szynka, æwieræ 
baraniny, czasami kawa³ sukna swej 
roboty. 

Oprócz ofiary w³oœcianie 
przywozili do sprzedania len, sery, 
wosk, jaja, kury. Wszystko to 
skupywa³ albo sam arendarz, albo 
jego wspólnicy sprowadzeni z 
miasteczek na odpust. Czasami 
w³oœcianin przywióz³ skórkê z 
cielaka albo z krowy lub owcy, 
niekiedy wiosenn¹ por¹  strzy¿ê 
we³ny. Zgromadzona ludnoœæ 
rozk³ada³a siê na cmentarzu przy 
koœciele i poza cmentarzem doko³a 
karczmy. Posilali siê, gwarzyli, przy 
ka¿dej gromadzie sta³a butelka z 
wódk¹ i parê czarek szklanych. Przy 
m³odzie¿y dzbanek z piwem. By³o 
gwarno, weso³o, zapomina³o siê o 
wszystkiem. I tak przeszed³ dzieñ a¿ 

pierniczki dla dzieci. Znajd¹ siê 
bratanki ¿ydowskie sprzedaj¹cy 
p ierœc ionki ,  sp inki ,  czasami  
potajemnie sprzedaj¹ siê obrazki i 
szkaplerze. Sprowadzaj¹ siê liczni 
familianci ¿ydowscy, tak dla 
traktowania goœci wódk¹ i piwem, 
jako i dla skontrolowania wyp³at od 
pij¹cych i jedz¹cych, a zreszt¹ dla 
n a b y c i a  r ó ¿ n y c h  a r t y k u ³ ó w  
gospodarskich, które w³oœcianie 
przywo¿¹ do sprzedania, chc¹c 
pokryæ koszta odpustowe. Szewce z 
miasteczka przywo¿¹ obuwia do 
sprzedania, garncarze  garnki i miski. 
Na odpustach te¿ zje¿d¿aj¹ siê 
cyrulicy, oni og³aszaj¹ wczeœniej 
swoje przybycie i chêæ s³u¿enia 
publicznoœci, to jest bêd¹ puszczaæ 
krew ¿¹daj¹cym tego lekarstwa. 
Zwykle arendarz jest wspólnikiem tej 
kuracyi, on og³asza o mo¿noœci 
puszczenia krwi, zaleca zbawienne i 
radykalne skutki tego lekarstwa. On 
sadzi rzêdami ludzi ¿¹daj¹cych krwi 
puszczania i dopiero po ukoñczeniu 
nabo¿eñstwa rannem, operacye tego 
rodzaju dokonywaj¹ siê, ale z 
pewnym i sobie w³aœciwym targiem. I 
tak, jeœli cyrulik upuœci krew z rêki 
p³aci siê o po³owê mniej jak z nogi, a 
nadto, op³atê miarkuje siê iloœci¹ krwi 
upuszczonej. Najwy¿ej, bo ca³y z³oty, 
p³aci³o siê za te iloœæ, jaka up³ynie z 
przeciêtej ¿y³y od chwili przeciêcia 
a¿ do wykonania tej operacji na 
osobie siedz¹cej na samym koñcu w 
rzêdzie ludzi usadowionych wprzódy 
do puszczania krwi. Je¿eli kto p³aci 
15 groszy, wówczas po³owê tylko 
krwi w stosunku do poprzedniego 
cyrulik dozwala odp³yn¹æ i co rychlej 
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dubelt (podwójnie) policzy³ i odst¹pi³ 
dziedzicowi, w³¹czaj¹c w rachunek 
za wódkê. Je¿eli zaœ sam trzyma³ w 
dzier¿awie gorzelniê, tedy dziedzic 
móg³ tylko przy pisaniu kontraktu 
odwo³ywaæ do iloœci wyszynkowanej 
wódki, a mieæ z zysku kredyt na 
ka¿de zawo³anie od arendarza 
gotówki. 

Ale obliczmy, co kosztuje 
rodzinê w³oœciañsk¹ ka¿dy odpust. 
Najmniejszy mo¿na rachowaæ na 
z³otych piêæ, a ¿e w owym czasie 
beczka ¿yta, czyli trzy korce 
kosztowa³y szeœæ z³otych, a najwy¿ej 
rubel jeden, wiêc je¿eli w³oœcianin 
odby³ 10 odpustów do roku, to w razie 
najskromniejszej rachuby, wypada ¿e 
on do roku przez podobne wydatki 
uszczupla gospodarstwo o 50 
z³otych. Co stanowi oko³o 8 beczek 
¿yta. Wiêc czy¿ przy takich wyda-
tkach mo¿e mieæ chleb w domu przez 
ca³y rok, kiedy on po odsiewie 
oziminy, zaledwie ma 10 do 15 
beczek tego zbo¿a. Dlatego tez 
rzadko któren gospodarz, na 
przednówku móg³ pochwaliæ siê, ¿e 
spo¿ywa chleb ze straw¹.
 
Jak widaæ z powy¿szego tekstu 
koœcielne odpusty by³y g³ówn¹ 
rozrywk¹ ówczesnej ludnoœci wiej-
skiej. Ma³o wiarygodna jest jednak 
teza, i¿ poprzez udzia³ w licznych 
odpustach i wydatkach z tym 
zwi¹zanych na przednówku brako-
wa³o chleba. Przyczyn by³o wiele, ale 
wydaje siê ¿e najgroŸniejszy by³ 
na³óg pijañstwa, o którym autor w 
dalszej czêœci rêkopisu szeroko pisze.

do póŸnej nocy. Pijani nocowali na 
miejscu, gdzie ich sen zmorzy³ i 
niemoc ostateczna w nogach, 
trzeŸwiejsi zaœ wracali do domów. W 
48 godzin po odpuœcie panowa³a tu 
cisza, a przyby³ych goœci ju¿ nikogo 
nie by³o. 

Teraz têdy nastêpowa³y 
rachunki. Przypuszczaj¹c, i¿ luda 
zgromadzonego by³o tysi¹c osób, 
licz¹c w rodzinie 4 osoby wypada 250 
rodzin. Ka¿da rodzina najmniej 
wypi³a kwartê gorza³ki, to nawet 
bardzo skromne u¿ycie tego trunku, 
wiêc musimy przyj¹æ 60 garncy 
(169,2 l) gorza³ki. wypili na pewno 
wiêcej, bo w miarê wywo³anego 
humoru i zawrotu g³owy, do gorza³ki 
¯yd dodawa³ wodê. Wszelako i za tê 
w³oœcianie musieli zap³aciæ. Ka¿da 
rodzina na odpust w ofierze 
przynios³a koœcio³owi, je¿eli nie 
gotówk¹ 40 groszy na mszê, to w 
produktach wartuj¹cych na pewno 
wiêcej od 40 groszy. a zatem pleban 
mia³ dochodu b¹dŸ w gotowiŸnie, 
b¹dŸ w darach po¿ywczych na 
wartoœæ 50 rubli. Ale p³ótna po 
ka¿dym odpuœcie, ja sam kupowa³em 
na koszule dla parobków sztuk 30 do 
50. Rzeczywisty zatem przychód 
czasami nie wynagradza³ plebana za 
poniesione koszta w przyjêciu 
zebranych ksiê¿y, ale wszelakie 
wyst¹pienia nadawa³y znaczenie i 
powagê miêdzy kolegami, i rozg³os 
koœcio³owi, a raczej plebanowi 
umiej¹cym przywabiæ lud na odpust. 
Najwiêcej skorzysta³ z odpustu ¯yd. 
On to wyszynkowa³ wódkê, piwo i 
miód, a nakupi³ jaj, we³ny, skórek, 
kur, lnu, konopi, i wszystko to w 
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który znalaz³ pracê a¿ w Teksasie. 
Bratanek, ma³y Mickey jest ciê¿ko 
chory, a jego matka dra¿ni Asê swym 
niechlujstwem, sk³onnoœci¹ do 
histerii i nierozwa¿nymi decyzjami w 
sprawie leczenia ch³opca. 

 Któregoœ wieczoru Leven-
thal spotyka niewidzianego od lat 
znajomego i jest to pocz¹tek historii    
i prawdziwych k³opotów Asy...

Kirby Allbee chlubi siê 
swym pochodzeniem („...pochodzê 

„Ofiara” to jeden z pierwszych 
utworów Saula Bellowa. Ma³o znany, 
nawet mi³oœnikom prozy tego 
znakomitego, amerykañskiego 
pisarza.

Bohaterem wydanej w    
1947 r. powieœci jest Asa Leventhal, 
amerykañski ¯yd, mieszkaniec 
Nowego Jorku. Nie spodziewajmy 
siê, ¿e opis miasta nas urzeknie. 
¯adnej magii, niezwyk³ej atmosfery, 
uroku, niepowtarzalnego klimatu. 
Mieszkaæ, pracowaæ i ¿yæ w Nowym 
Jorku w czasie upalnego lata – to 
prawdziwe wyzwanie. Oœlepiaj¹ca 
jasnoœæ dnia, rozpalone mury, kurz, 
uliczne œmieci, gnane podmuchami 
suchego wiatru. Nag³e burze, strugi 
deszczu. ¯ar godzin popo³udnio-
wych, duszne wieczory. T³umy 
milcz¹cych, zmêczonych ludzi w 
metrze.

Asa Ÿle znosi obezw³adnia-
j¹cy upa³, nawa³ pracy w redakcji, 
roz³¹kê z ¿on¹ (Mary na kilka tygodni 
wyjecha³a do swojej matki). Czuje siê 
te¿ odpowiedzialny za rodzinê brata, 

Kiedy wróci
Mary?
TERESA DUBICKA

Saul Bellow, Ofiara, Warszawa 2012, 
Wydawnictwo Czytelnik
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Allbeem zostanie nazwana „pokazem 
psychologii getta”.

On rzeczywiœcie przyjmuje 
odpowiedzialnoœæ za winy nie-
pope³nione. Uwa¿a siê za sprawcê 
niepowodzeñ Allbeego, czuje siê 
winny z powodu œmierci bratanka.

Jest udrêczony obecnoœci¹ 
Kirby’ego w swym ¿yciu. Bezczelny, 
arogancki Allbee obna¿a go, uwyda-
tnia cechy, których Asa nie akceptuje. 
Ta rani¹ca samoœwiadomoœæ jeszcze 
bardziej go parali¿uje. Uœwiadamia 
mu, kim móg³by siê staæ, gdyby nie 
spotka³ Mary. 

Kto jest ofiar¹? Allbee – ten 
lord Byron w wystrzêpionych 
mankietach czy Leventhal? Wszak 
„ofiara” to nie tylko ktoœ pokrzy-
wdzony. Ofiara to tak¿e ¿yciowy 
nieudacznik, frustrat, ch³opiec do 
bicia...

Asa Leventhal to bohater, 
którego siê lubi, chocia¿ wzbudza,     
w równym stopniu, wspó³czucie         
i irytacjê.

Oka¿e siê, ¿e s¹ granice 
tolerancji. Allbee uczyni o jeden krok 
za daleko... W koñcu te¿ wróci Mary.

        •

ze starej rodziny w Nowej Anglii...”), 
niegdysiejszymi koneksjami. Dziœ 
jest bez pracy, pieniêdzy, wyrzucono 
go z najtañszego hotelu, niedawno 
owdowia³. Niechlujny, w postrzêpio-
nej koszuli. Pijaczyna, arogant, 
butny, roszczeniowy. W d³ugich 
tyradach manifestuje wcale nie 
skrywany antysemityzm. 

Za wszystkie swe ¿yciowe 
niepowodzenia wini... Leventhala!

Asa, jak bohaterzy Kafki, 
zdaje sobie sprawê z niedorzecznoœci 
zarzutów, z absurdalnoœci ca³ej 
sytuacji. Jednak nie potrafi wyzwoliæ 
siê spod wp³ywu Allbeego. GrzêŸnie. 
Jego ucho wychwytuje, a pamiêæ 
ch³onie, jak g¹bka z³oœliwe uwagi, 
prymitywne ¿arty, krzywdz¹ce 
uogólnienia ,  pseudonaukowe 
wywody Allbeego. Równowagê 
odzyska³by, gdyby Mary by³a przy 
nim. Kobieta, która zna go, jak nikt, 
która jest pewna siebie,ale nie jest 
zarozumia³a, ani arogancka. Kiedy 
wróci Mary?!

To ¿ona zauwa¿y³a, ¿e Asa 
zbyt ³atwo wierzy we wszystko, 
czego dowie siê na swój temat. 
Postawa Leventhala w starciu z 

70-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego 
obchodz¹ Cz³onkowie Knyszyñskiego 

Towarzystwa Regionalnego 

El¿bieta i Tadeusz Daniszewscy

Dostojnym Jubilatom 
najlepsze ¿yczenia sk³ada 

Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta
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MAREK OLESIEWICZ
e-mail: olesiewi@hotmail.com

Dlaczego Trwam!

1. Na wstêpie byæ mo¿e doœæ 
zaskakuj¹ca deklaracja: telewizjê 
Trwam zacz¹³em ogl¹daæ dopiero 
pod wp³ywem ca³ego zamieszania 
zwi¹zanego z nieprzyznaniem 
koncesji na jej nadawanie na jednym 
z tzw. multipleksów. Oczywiœcie 
wczeœniej mia³em œwiadomoœæ, ¿e 
istnieje taka stacja telewizyjna, ale 
kojarzy³a mi siê w³aœciwie wy³¹cznie 
z modlitwami, transmisjami mszy 
œw. czy katechez¹. Nie by³em 
œwiadomy tego, co Trwam proponu-
je, poniewa¿ zwyczajnie nie mia³em 
gdzie obejrzeæ przekazu tej telewizji. 
Dopiero pod wp³ywem ostatniego 
zamieszania zwi¹zanego z Trwam, 
zorientowa³em siê, ¿e mo¿na jej 
program ogl¹daæ za pomoc¹ 
technologii internetowej. Nie jest to 
odbiór delikatnie mówi¹c komforto-
wy, niemniej jednak pozwala siê 
zorientowaæ w strukturze programu, 
formie i treœci audycji, przes³aniu       
i ideologii telewizji Trwam.

Przyznam, ¿e program 
telewizji Trwam pod wieloma 
wzglêdami spodoba³ mi siê i od 
pewnego czasu w miarê regularnie 
ogl¹dam niektóre audycje tej stacji. 
Paradoksalnie jestem wiêc wdziêcz-
ny Krajowej Radzie Radiofonii           

i Telewizji i jej przewodnicz¹cemu 
panu Janowi Dworakowi za ca³e 
zamieszanie z t¹ telewizj¹.

2. Telewizja Trwam z 
powodzeniem zape³nia konserwaty-
wn¹ lukê w przekazie medialnym. Bo 
ani stacje komercyjne, ani nawet 
telewizja publiczna w wystarczaj¹-
cym stopniu nie oferuj¹ wartoœci 
konserwatywnych. Telewizja Trwam 
w wymiarze religijnym i spo³ecznym 
oferuje wartoœci tradycyjne, które 
nie³atwo dostrzec w programach tele-
wizyjnych dostêpnych na multiple-
ksach. Cieszy mnie istnienie takiej 
stacji równie¿ dlatego, ¿e jako prezes 
stowarzyszenia odwo³uj¹cego siê do 
wartoœci z czasów króla Zygmunta 
Augusta, to w³aœnie w telewizji 
Trwam widzê atrakcyjn¹ ofertê zwi¹-
zan¹ z konserwatywnym œwiato-
pogl¹dem*.

3. Wbrew pozorom, telewi-
zji Trwam nie sposób traktowaæ jako 
stacjê skierowan¹ wy³¹cznie do 
odbiorcy katolickiego. Szereg pro-
gramów (np. „Rozmowy niedokoñ-
czone” czy „Polski punkt widzenia”) 
nierzadko skierowanych jest do wy-
magaj¹cego odbiorcy. Mówi¹c 
wprost: do inteligenta. Nierzadko za-
praszani s¹ fachowcy z tytu³ami na-
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ukowymi, którzy wyczerpuj¹co mó-
wi¹ o istotnych problemach i 
zagadnieniach.

Równie¿ np. wiadomoœci 
Trwam podawane s¹ w profesjonalny 
sposób, choæ przekaz ten jest 
wyraŸnie alternatywny w stosunku do 
mediów wiod¹cego nurtu. Ciekawe 
jest porównywanie wiadomoœci ze 
stacji komercyjnych z wiadomoœcia-
mi Trwam, co daje wyczerpuj¹cy 
obraz œwiata w danym dniu.

4. Najwa¿niejszym zada-
niem telewizji Trwam jest ewangeli-
zacja. Stacja ta idealnie spe³nia ten 
cel, transmituj¹c msze œw. i inne 
uroczystoœci religijne z kraju i œwiata. 
W kraju katolickim taka telewizja 
powinna istnieæ i byæ bez problemu 
dostêpn¹ dla ka¿dego chêtnego 
odbiorcy.

To, ¿e jest to telewizja 
katolicka oznacza promocjê dobrych 
religijnych wartoœci, a brak jakiejkol-
wiek wulgarnoœci. To bardzo wa¿ne 
zadanie w dzisiejszych czasach.

5. Ostatni argument to ten, 
¿e jest to ju¿ telewizja profesjonalna, 
nadaj¹ca program o wysokim pozio-
mie merytorycznym i technicznym. 
Poruszane s¹ tematy bardzo wa¿ne 
spo³ecznie i w ten sposób jest 
zape³niana luka, której nie mog¹ (lub 
nie chc¹) zape³niaæ pozosta³e 
telewizje, dostêpne na multipleksach.
Osobiœcie bardzo by³bym zadowolo-
ny, gdyby telewizja Trwam znalaz³a 
siê na multipleksie.

 •

* Postaæ króla Zygmunta Augusta jak 
i jego czasy by³y niezwykle barwne. 
Ryzykowne jest uto¿samianie 
wartoœci z tamtej epoki oraz osoby 
króla z konserwatywnym œwiato-
pogl¹dem. 
Na przyk³ad w sferze wiary. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e by³y to czasy 
nieskrêpowanego rozkwitu reforma-
cji w Polce. Co prawda Zygmunt 
August nie zdecydowa³ siê na 
utworzenie koœcio³a narodowego, ale 
powszechnie znana jest jego postawa 
tolerancji wobec wielowyznanio-
wych poddanych, któr¹ najlepiej 
oddaj¹ jego s³ynne s³owa „Nie jestem 
królem waszych sumieñ”.                 •

RED

Po nieuleczalnej 
chorobie odszed³ 

Uczeñ 6. klasy, 
M³odziutki mieszkaniec 

Knyszyna Zamku 

Adaœ 
Dziêgielewski 

£¹czymy siê w bólu 
z najbli¿szymi

Redakcja „Nowego Goñca 
Knyszyñskiego”
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ich na tu³aczkê od narodu do narodu, 
zburzy³ miasta potê¿ne i domy 
mo¿nych obali³. Trzeci jêzyk oddali³ 
¿ony od mê¿ów i pozbawi³ je owocu 
ich trudów. Uderzenie rózgi 
wywo³uje siñce, uderzenie jêzyka 
³amie koœci. Wielu pad³o od ostrza 
miecza, ale nie tylu co od jêzyka”. Syr 
28, 14-15.17-18. Chciejmy przez 
chwilê przyjrzeæ siê s³owom, które 
wychodz¹ z naszych ust i zastanowiæ 
siê, w jakim celu u¿ywam daru 
mowy? Czy do tego, by wprowadzaæ 
mi³oœæ i zgodê, czy te¿ podzia³y i 
nienawiœæ.

Do najczêœciej powtarza-
nych grzechów jêzyka zaliczamy: 
plotki, wydawanie pochopnych 
s¹dów, pochlebstwa (utwierdzanie 
kogoœ w jego z³ym postêpowaniu), 
obmowy i oszczerstwa. Skupmy siê 
jednak na tych dwóch ostatnich 
wadach naszej natury, gdy¿ te 
s³aboœci najbardziej godz¹ w mi³oœæ 
bliŸniego. 
OBMOWA ma miejsce wówczas, 
gdy bez przyczyny ujawniam znane 
mi czyjeœ wady i s³aboœci, tym, 
którzy o nich nie wiedz¹. W 

ks. JERZY CHWIEÆKO

Dar mowy jest jednym z naj-
cenniejszych podarunków, jakie 
otrzymaliœmy od natury.  To 
niesamowite, móc s³owem uwielbiæ 
Boga, wyraziæ swoje wnêtrze, 
wyznaæ mi³oœæ... Taki by³ zamys³ 
Stwórcy, pozwalaj¹cego cz³owieko-
wi przejœæ od prymitywnych form 
„hukania” na siebie, do mo¿liwoœci 
subtelnego wyra¿ania serca s³owem. 
Niestety, ta subtelnoœæ s³owa coraz 
czêœciej jest wypierana przez 
wulgaryzmy wychodz¹ce z ust ludzi 
poranionych wewnêtrznie i cofaj¹-
cych siê do prymitywnych form 
dialogu. S³owo, przez które otrzyma-
liœmy mo¿liwoœæ wzajemnego 
podnoszenia na duchu, budowania 
pokoju, wielu dziœ wykorzystuje do 
tego, by z³oœliwie odbieraæ komuœ 
dobre imiê, zabijaæ w nim ¿ycie, 
oczerniaæ, wprowadzaæ podzia³y, 
niszczyæ... W ten sposób pozwalamy 
przez nas dzia³aæ szatanowi, który 
jest ojcem nienawiœci i wszelkich 
podzia³ów. O zabójczej mocy jêzyka 
pisa³ ju¿ mêdrzec Syrach w II wieku 
przed Chrystusem: „Trzeci jêzyk 
wielu uczyni³ nieszczêœliwymi i skaza³ 

Czy kuma 
s³ysza³a, ¿e...?
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podtekœcie s³ów obmowy zawsze jest 
ukryta pewna z³oœliwoœæ, która 
motywuje do tego, by komuœ zabraæ 
dobre imiê, oœmieszyæ go w oczach 
innych, poni¿yæ, równoczeœnie siebie 
wybielaj¹c. Ka¿dy cz³owiek, mimo 
swoich s³aboœci, ma prawo do 
dobrego imienia i nikt nas nie 
upowa¿ni³ do tego, by kogoœ odzieraæ 
z dobrej s³awy. Cz³owiek nie ma 
prawa w os¹dzie zajmowaæ miejsca 
Boga. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e 
mogê przyjmowaæ Chrystusa w 
Komunii œw., a po wyjœciu z koœcio³a 
zaraz kogoœ z³oœliwie obmówiæ. Czy 
cz³owiek, który spotka³ siê z Bogiem, 
nie mo¿e znaleŸæ g³êbszych tematów 
rozmowy, jak tylko s³aboœci bliŸnie-
go? Gdzie tu mi³oœæ?

O wiele ciê¿szym grzechem 
jest OSZCZERSTWO, czyli przy-
pisanie komuœ rzeczy nieprawdzi-
wych. Ten czyn jest tak perfidnie 
szatañski, ¿e potrafi nawet zabiæ. Ilu¿ 
ludzi za³ama³o siê s³ysz¹c oszczer-
stwa kr¹¿¹ce na ich temat i nie mog¹c 
nawet obroniæ siê? Ile ma³¿eñstw       
i rodzin rozpad³o siê przez ludzkie 
oszczercze jêzyki? Któ¿ bowiem 
odwróci s³owa puszczone w eter? 
Nawet plotki staj¹ siê swego rodzaju 
wspó³udzia³em w oszczerstwie, gdy 
powtarzamy komuœ informacje 
niesprawdzone. Piêkn¹ postawê 
przyjmiemy wówczas, gdy s³ysz¹c od 
pewnej „kumy” czy „kuma” jak¹œ 
ciekawostkê na czyjœ temat, nie 
ulegniemy jej, ale postawimy 
pytanie: „Czy jesteœ pewna, ¿e to 
mia³o miejsce? Znasz fakty, czy tylko 
ktoœ ci powiedzia³? Bo ludzie wiele 
rzeczy plot¹!”. To bêdzie wyraz pra-

wdziwie chrzeœcijañskiej mi³oœci        
i sk³oni takiego „znawcê faktów” do 
refleksji. Grzech oszczerstwa nie 
wystarczy tylko wyznaæ na spowie-
dzi. Trzeba go jeszcze naprawiæ! 
Je¿eli takie oszczerstwo wypowie-
dzia³em publicznie, publicznie 
muszê je odwo³aæ. Je¿eli w gronie 
jakiejœ grupy, to w tej grupie muszê to 
sprostowaæ. Nieraz byliœmy œwiadka-
mi drapie¿noœci œrodków masowego 
przekazu, które szkalowa³y cz³owie-
ka, ale gdy czyn zarzucany okaza³ siê 
nieprawdziwy, na sprostowanie 
„szukaj¹cy prawdy” ju¿ miejsca nie 
znaleŸli. Ka¿dy bez wyj¹tku zda 
sprawê przed Bogiem z krzywdy, 
któr¹ wyrz¹dzi³ jêzykiem.

Wszystko siê koñczy i prze-
mija tu na ziemi, po to, byœmy mogli 
¿yæ pe³ni¹ szczêœcia w wiecznoœci. 
Przed Bogiem bêdziemy s¹dzeni z 
mi³oœci, bo tylko uczynki motywo-
wane mi³oœci¹ id¹ za nami w wie-
cznoœæ. Dlatego s³uszn¹ obawê ¿ywi 
autor psalmu pisz¹c: „Có¿ tobie Bóg 
uczyni i co ci dorzuci podstêpny 
jêzyku!”. Ps 120, 3. Bêdziemy rów-
nie¿ s¹dzeni za brak mi³oœci i wszelk¹ 
z³oœliwoœæ jêzyka. Proœmy Pana, 
byœmy potrafili kochaæ i w nikim nie 
zabijali ¿ycia, odbieraj¹c dobre imiê 
przez obmowy czy oszczerstwa. 
Niech z naszych ust wychodz¹ s³owa 
pe³ne mi³oœci i wzajemnego szacun-
ku, a z pewnoœci¹ otrzymamy od 
Boga nale¿n¹ zap³atê, w oczach zaœ 
ludzi odczytamy swoj¹ wielkoœæ.

•



Polsko-ukraiñska wymiana m³odzie¿y 
fot. Iwona Wasiluk
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