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AKTUALNOŚCI

Jest nas coraz mniej
Na terenie gminy Knyszyn w dniu 
31.12.2012 r. zameldowanych było 
4885 mieszkańców, z czego 2808 na 
terenie miasta Knyszyn, a 2077 na 
terenie wiejskim. W porównaniu z 
rokiem poprzednim liczba mieszkań-
ców gminy Knyszyn spada – w 2011 
roku było zameldowanych 4925 
osób.

Spada również liczba uro-
dzeń. W 2011 roku wynosiła ona 52,       
a w 2012 roku – 40. W zestawieniu ze 

Liczba mieszkańców gminy

  Rok   Ogółem  Knyszyn   Wsie

 2010     4961       2828      2133
 2011     4925       2829      2096
 2012     4885       2808      2077

3

zgonami daje to ujemny przyrost 
naturalny. W 2011 r. zarejestrowano 
55 zgonów, a w 2012 – 60.                 •

A. Pukszta

Spotkanie z cyfrowym latarnikiem

Polska Cyfrowa Równych Szans to 
oddolna inicjatywa, która ma na celu 
wspieranie działań na rzecz podno-
szenia kompetencji cyfrowych 
dorosłych Polaków z pokolenia 50+ 
w ich lokalnych środowiskach. 
Realizuje je Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie” oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

10 spośród 13 milionów 
Polaków z generacji 50+ nie korzysta 
z Internetu. Na rzecz włączenia 
dorosłych w cyfrowy świat, działają 
lokalni animatorzy działań na rzecz 

edukacji cyfrowej – tzw. latarnicy 
Polski cyfrowej. Bezpłatnie uczą oni 
korzystać z Internetu, sprzętu 
komputerowego, telefonów komór-
kowych i  różnych urządzeń 
teleinformatycznych. 

Spotkanie z latarnikiem 
Polski cyfrowej – Cezarym Grygo – 
odbędzie się również w Knyszynie. 
Wszyscy chętni mogą na nie przyjść  
w dniu 18 lutego 2013 r. o godz. 17.00 
do sali nr 4 Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury.                                            •

RED
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Powiatowy 
Przegląd Zespołów 
Kolędniczych

W niedzielę 27 stycznia w Kny-
szyńskim Ośrodku Kultury odbył się 
Powiatowy Przegląd Zespołów 
Kolędniczych (fot. poniżej). 

Jury w składzie: Zygmunt 
Ciesielski, Artur Gaweł, Józef Zyśk 
po przeglądzie ośmiu zespołów 
kolędniczych oceniło cały przegląd 
bardzo wysoko, na dobrym poziomie 
wykonawczym, z doborem dobrego 
repertuaru.

Do przeglądu wojewó-
dzkiego w Hajnówce wytypowało 
cztery zespoły: Młodzieżową Grupę 
Kolędniczą z Gwiazdą z Jaświł,  
Kądzielnice z Jaświł, zespół Wodni-
czka z Szorc oraz zespół Herody 
Knyszynianki z Knyszyna.               •

KOK

Harmonogram 
odbioru odpadów

Od stycznia odpady od mieszkańców 
gminy Knyszyn odbiera nie Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, a firma ,,Czyścioch”.

Odbiór odpadów komunal-
nych na terenie miasta Knyszyn 
będzie się odbywał dwa razy w 
miesiącu, w drugi i czwarty wtorek 
każdego miesiąca (12.02, 26.02, 
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 14.05, 
28.05 11.06, 25.06). 

Na wiejskim obszarze 
gminy odbiór odpadów odbędzie się 
raz w miesiącu, w czwarty ponie-
działek lub czwarty piątek każdego 
miesiąca (22.02, 25 .02, 22.03, 25.03, 
22.04, 26.04, 24.05 , 27.05, 24.06; 
28.06).                                              •

RED
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Zwrot podatku 
akcyzowego
 

Od 1 do 28 lutego można składać 
wnioski o zwrot części kosztów po-
niesionych na zakup oleju napędo-
wego używanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku 
akcyzowego w 2013 r. wynosi:
-  81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
- 0,95 zł od litra oleju napędowego 
zużytego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w 
Urzędzie Miejskim w Knyszynie, w 
pokoju nr 13. Do wniosku należy 
dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Pieniądze wypłacane będą 
od 2 do 30 kwietnia przelewem na 
rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 85 727 99 84. •
 

Bezpłatna 
mammografia
Wszystkie kobiety w wieku od 50 do 
69 lat mogą wykonać bezpłatnie 
mammografię (dla pań nie mieszczą-
cych się w powyższym przedziale 
wiekowym badania będą odpłatne – 
koszt 70 zł).

12 lutego (wtorek), w go-
dzinach 9.00 – 17.00, mammobus 
będzie czekał na placu przed 
urzędem miejskim w Knyszynie. Na 
badanie należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty oraz wcześniejsze badanie 
mammograficzne.

Ewentualnej rejestracji 
można dokonać i uzyskać dodatkowe 
informacje o badaniu pod numerami 
telefonów: 85 676 60 332 oraz         
85 676 61 322. 

Badania będzie wykonywać 
Przychodnia Profilaktyki i diagno-
styki obrazowej mieszcząca się w 
Białymstoku przy ul. Siewnej 2.       •

Odszed³ gawêdziarz i regionalista, 

autor cennego opracowania 

„Knyszyn i ziemia knyszyñska”, 

dzia³acz Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego

Henryk Stasiewicz
najbli¿szym sk³adamy wyrazy wspó³czucia

Knyszyñskie Towarszystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta
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Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązy-
wały nowe zasady w zakresie 
gospodarki śmieciowej.

Jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Gońca” w nowym syste-
mie zostaną wprowadzone powsze-
chne i obowiązkowe opłaty ponoszo-
ne przez obywateli. W zamian za te 
opłaty gmina będzie zobowiązana 
odebrać od mieszkańców wszelkie 
odpady komunalne powstające w go-
spodarstwach domowych oraz nieru-
chomościach niezamieszkałych.
Będą to odpady takie jak:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło i odpady opakowaniowe ze 
szkła,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające 
biodegradacji (z pielęgnacji ogrodów 
i odpady kuchenne),
g) przeterminowane leki,
h) przeterminowane chemikalia (far-
by, rozpuszczalniki, oleje odpadowe 
itd.),
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny,
k) meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe,
l) zużyte opony,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
pochodzące z remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych 

we własnym zakresie, na wykonanie 
których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie których nie jest wyma-
gane zgłoszenie do administracji 
budowlano  architektonicznej,
n) tekstylia,
o) pozostałe odpady komunalne (np. 
popiół) oraz inne odpady komunalne 
nie wymienione powyżej.

Mieszkańcy będą mogli 
przekazywać odpady jako zmieszane 
lub jako posegregowane. W przypad-
ku przekazywania odpadów posegre-
gowanych opłata ponoszona przez 
mieszkańców będzie znacznie niż-
sza. Warunkiem ponoszenia niższej 
opłaty będzie wydzielenie ze 
strumienia odpadów komunalnych 
frakcji odpadów wskazanych w 
powyższym zestawieniu. Poszcze-
gólne frakcje odpadów, oprócz 
odpadów wielkogabarytowych, 
należy gromadzić w oddzielnych 
pojemnikach lub workach.

Wymogi zbiórki selekty-
wnej narzucają dodatkowe ograni-
czenia określające, jakie konkretne 
rodzaje odpadów można zaliczyć do 
poszczególnych frakcji. Poniżej 
przedstawimy te ograniczenia dla 
podstawowych frakcji odpadów 
komunalnych, jakimi są: papier i 
tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale i odpady biodegradowalne.

Nowe zasady gospodarki odpadami w gminie Knyszyn

Jak segregować śmieci?
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1. Do pojemników i worków prze-
znaczonych do selektywnej zbiórki 
papieru i tektury opakowaniowej       
i nieopakowaniowej nie wolno 
wrzucać: opakowań z zawartością 
(np. żywnością), kalki technicznej, 
papieru foliowanego i lakierowane-
go, zabrudzonego i tłustego papieru, 
papieru termicznego i faxowego, 
kartonów po mleku i napojach, 
kartonów wielomateriałowych, 
papieru przebitkowego (rachunki, 
faktury), kalek, artykułów i papierów 
higienicznych, worków po cemencie 
i wapnie, tapet, zdjęć, reklamówek 
foliowych
Można wrzucać: gazety i czasopi-
sma, katalogi i prospekty, papierowe 
ulotki, papier szkolny i biurowy, 
zeszyty i książki, torby papierowe, 
pudełka kartonowe i tekturowe, 
tekturę.

Do pojemników i worków przezna-
czonych do selektywnej zbiórki szkła 
opakowaniowego i nieopakowanio-
wego nie wolno wrzucać: ceramiki, 
porcelany, fajansu, naczyń typu acro, 
doniczek, luster, szklanych opako-
wań farmaceutycznych i chemi-
cznych z pozostałościami zawartości, 
szkła budowlanego (szyby okienne, 
szkło zbrojone), szyb samochodo-
wych, szkła żaroodpornego, witraży 
oraz wszelkiego rodzaju żarówek, 
lamp i reflektorów.
Można wrzucać: butelki szklane po 
napojach i żywności (bez nakrętek), 
butelki po napojach alkoholowych 
(bez nakrętek), słoiki.

Do pojemników i worków przezna-
czonych do selektywnej zbiórki 

tworzyw sztucznych nie można 
wrzucać: tworzyw sztucznych 
pochodzenia medycznego, opako-
wań i butelek po olejach i smarach, 
puszek i pojemników po farbach i 
lakierach, opakowań po środkach 
chwasto- i owadobójczych, tworzyw 
zabrudzonych, pojemników z zawar-
tością, butelek po płynach chłodni-
czych, opakowań po aerozolach, 
naczyń jednorazowych, tworzyw 
piankowych, styropianu.
Można wrzucać: butelki plastikowe 
po napojach typu PET (najlepiej 
zgniecione), butelki po płynach do 
mycia, plastikowe zakrętki, plastiko-
we torebki, worki, reklamówki, 
plastikowe koszyczki po owocach.

Do pojemników i worków przezna-
czonych do selektywnej zbiórki 
metali nie można wrzucać: sprzętu 
AGD, baterii, metali łączonych z 
innymi materiałami, np. gumą.
Można wrzucać: aluminiowe puszki 
po napojach, puszki po konserwach, 
kapsle metalowe.

Do przydomowych kompostowni-
ków ani worków i pojemników 
przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji nie można wrzucać: 
roślin porażonych chorobami, mate-
riału niedostatecznie rozdrobnio-
nego, resztek i odpadów mięsnych, 
zepsutej żywności, ryb, kości, 
drewna, pieluch jednorazowych typu 
pampers, odchodów zwierzęcych, 
kartonów wielomateriałowych.
Można wrzucać: resztki roślinne, 
chwasty, roślinne odpady kuchenne, 
popiół drzewny, torf, skorupki jaj, 
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fusy po kawie i herbacie, darń, osady 
denne z sadzawek, resztki kwiatów 
doniczkowych i ciętych, ziemię 
ogrodniczą, liście i skoszoną trawę, 
korę drzew, trociny, drobne lub 
rozdrobnione gałęzie.

Warto wyjaśnić, co to są opakowania 
wielomateriałowe. Zgodnie z 
przyjętą definicją opakowania 
wielomateriałowe są to opakowania 
wykonane co najmniej z dwóch 
różnych materiałów, tak że nie można 
ich rozdzielić w sposób ręczny lub 
przy zastosowaniu prostych metod 
mechanicznych. Opakowaniami 
wielomateriałowymi są też różnego 
rodzaju pudełka, saszetki, torebki      
i torby laminowane, foliowane           
i metalizowane. Najbardziej popular-
nym przykładem opakowań wielo-
materiałowych są kartony po mleku 
czy sokach, gdyż są zbudowane          
z tektury powleczonej folią alumi-
niową i plastikową, często posiadają 
zamkniecie wykonane z plastiku.

Wywóz śmieci z 
nieruchomości firm i 

instytucji
Rada Miejska w Knyszynie 

zdecydowała o przejęciu przez gminę 
obowiązków odbioru odpadów 
komunalnych od  właśc ic ie l i  
nieruchomości niezamieszkałych 
przez mieszkańców, na których 
powstają odpady komunalne. Doty-
czy to między innymi nieruchomości 
i lokalów wykorzystywanych do 
celów działalności gospodarczej czy 
też użytkowanych przez instytucje 
użyteczności publicznej. Właściciele 

tych nieruchomości będą zobowią-
zani ponosić opłaty śmieciowe w 
zależności od zadeklarowanej ilości 
pojemników opróżnianych w mie-
siącu.

Wysokość należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn 
zadeklarowanej ilości opróżnianych 
pojemników określonego rodzaju (w 
miesiącu) i ustalonej stawki za 
pojemnik.
Stawki opłat za pojemnik przy 
jednorazowym odbiorze odpadów 
zbieranych nieselektywnie są 
następujące:
a) o pojemności 110 i 120 l – 30 zł
b) o pojemności 240 l – 50 zł
c) o pojemności 1100 l – 200 zł
d) KP 7 – 420 zł
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny ustalono niższą 
stawkę opłaty za pojemnik przy 
jednorazowym odbiorze:
a) o pojemności 110 i 120 l – 20 zł
b) o pojemności 240 l – 30 zł
c) o pojemności 1100 l – 120 zł
d) KP 7 – 280 zł
Właściciele nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
lecz odpady komunalne są wytwa-
rzane, a więc prowadzący działalność 
gospodarczą, kierujący instytucjami 
oświaty, zdrowia, zarządzający 
ogródkami działkowymi, zobowiąza-
ni są dostosować pojemność pojem-
ników do swych indywidualnych 
potrzeb, uwzględniając normatywy 
określone w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Knyszyn.                                          •

Urząd Miejski w Knyszynie
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Mamo, tato zapisz 
mnie do biblioteki
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

M i e j s k o - G m i n n a  B i b l i o t e k a  
Publiczna w Knyszynie zachęca 
rodziców, aby zapisali swoje dzieci 
do biblioteki. Nigdy nie jest za 
wcześnie na ten krok, nie należy też 
czekać aż dziecko pójdzie do szkoły. 
Ważne, aby oswajać, pokazywać i 
uczyć obcowania z książką od jak 
najwcześniejszych lat. Nie od dziś 
wiadomo, że dzieci, którym rodzice 
czytają od wczesnego dzieciństwa 
mają większą wiedzę, lepiej się 
rozwijają, ich język jest bogatszy. 
Dziecko, któremu czytano w 
dzieciństwie bajki, potrafi lepiej 
skupić się w czasie zajęć w szkole, 
łatwiej się wypowiada , jego mowa 
jest płynna, buduje poprawniejsze 
składniowo zdania. Ponadto czytanie 
książek wzmacnia relację rodzica z 
dzieckiem. Taka wytworzona więź 
procentuje w dorosłym życiu. 
Wyrobiony nawyk czytania w 

młodym wieku nie zanika w wieku 
starszym, zmienia się tylko rodzaj 
literatury. Czas przeznaczony na 
czytanie nie jest czasem zmarno-
wanym tak jak czas poświęcony 
komputerowym gierkom.

Czytajmy więc dzieciom 
książki: bajki, wierszyki, rymowan-
ki. Wcale nie musimy ich kupować. 
Nasza biblioteka jest bardzo dobrze 
zaopatrzona, możemy tu znaleźć 
książki, które zaciekawią nasze 
pociechy, wypożyczyć je do domu. 
Zabierzmy dziecko ze sobą – niech 
również wybierze coś samodzielnie. 
Ciekawość świata – rozbudźmy w 
naszych dzieciach wyobraźnię. Nie 
zostawiajmy ich na pastwę TV. 
Przecież to nasze dzieci. Biblioteka 

00 00 czeka codziennie w godz. 8  – 17 
na Ciebie i Twoje dziecko. Przyjdź!
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Powstanie styczniowe wybuchło     
22 stycznia 1863 r. będąc wielkim 
zrywem Polaków i innych narodów    
I Rzeczypospolitej przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy. Zakończyło się 
tragicznie po prawie dwóch latach 
krwawych walk. Mocno oddziałując 
na świadomość Polaków, miało 

przynieść owoce w przyszłości. W 
pierwszych latach XX wieku Józef 
Piłsudski, w dyskusji o przyszłych 
metodach walki o niepodległość, 
opowiadał się za koniecznością 
powstania, które było „obowiązkiem 
pokolenia samo w sobie” – „bez 
względu na rezultat”, mówił, że 

150. rocznica powstania 

styczniowego
KRZYSZTOF BAGIŃSKI

22 stycznia 2013 r. Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne zapaliło znicze na mogi-
łach weteranów powstania styczniowego
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„każde pokolenie krwią swoją musi 
przypomnieć, że Polska żyje i że z 

1niewolą się nie pogodziła” . Przyszły 
Marszałek, wypowiadając te słowa, 
inspirowane niewątpliwie czynem 
powstańczym z 1863 r., nie mógł 
wiedzieć, że kierowany przez niego 
czyn zbrojny będzie w przyszłości 
jednym z podstawowych elementów 
prowadzących do niepodległej 
Rzeczypospolitej.

Obowiązek wobec ojczyzny 
wypełniło pokolenie powstańców 
styczniowych. Wiele walk stoczyli 
oni na Podlasiu, a Puszcza Knyszyń-
ska dawała im dobre schronienie. 
Wśród powstańców nie zabrakło też 
mieszkańców ziemi knyszyńskiej. 
Na knyszyńskim cmentarzu parafial-
nym znajdują się dwie mogiły 
weteranów powstania styczniowego: 
Antoniego Onufrego Wereszczyń-
skiego i Konstantego Muszyńskiego, 
którzy zmarli w okresie między-
wojennym i zostali pochowani w 

sąsiadujących ze sobą mogiłach.
Na nagrobkach są następujące 

nap i sy :  ŚWIĘTEJ  PAMIĘCI  
A N TO N I  O N U F RY W E R E -
SZCZYŃSKI, WETERAN POW-
STAŃ NARODOWYCH 1863 R., 
UR. 28 CZERWCA 1843 R., ZM.     
16 PAŹDZIERNIKA 1923 R., 
POKÓJ JEGO ŚWIETLANEJ 
DUSZY, ŻONA I CÓRKI oraz 
KONSTANTY MUSZYŃSKI, WE-
TERAN POWSTAŃ NARODO-
WYCH 1863 R., ZM. 1927 R.

Zachowało się zdjęcie z 
pogrzebu Konstantego Muszyń-
skiego. Jak wspominała Cecylia 
Piasecka, pogrzeb ten był dużym 
wydarzeniem, z licznym udziałem 
młodzieży szkolnej. Na zdjęciu w 
tłumie mieszkańców Knyszyna 
widać także kilku żołnierzy z bronią 
na ramieniu. Mogiły Weteranów 
uratowała od zapomnienia Cecylia 
Piasecka, która w 1963 roku, w setną 
rocznicę powstania, wraz z Alicją 

Pogrzeb Konstantego Muszyńskiego, 1927 r.
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Wróblewską odnalazła je, mocno 
zarośnięte krzewami. Wtedy mogiły 
zostały uprzątnięte i otoczone 
betonowymi murkami, a na nagrobku 
Konstantego Muszyńskiego posta-
wiono betonowy krzyż. Cecylia 
Piasecka zajmowała się mogiłami 
powstańców do śmierci.

Od kilku lat  mogiłami 
opiekuje się młodzież szkolna 
inspirowana przez Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne im. 
Zygmunta Augusta, które w 2011 r. 
odnowiło tabliczkę na jednym z 
nagrobków. W ubiegłym roku autor 
tego tekstu według własnego 
pomysłu opracował projekt rewitali-
zacji kwatery powstańców na 
knyszyńskim cmentarzu, a burmistrz 
Knyszyna złożył wniosek o dofinan-

sowanie projektu ze środków Rady 
Ochrony Pamięci Walki i Męczeń-
stwa Narodu Polskiego. Realizacja 
tego projektu będzie ważnym 
akcentem na 150. rocznicę powstania 
styczniowego. Więcej na ten temat 
pisała Ewelina Sadowska-Dubicka w 
poprzednim numerze „Gońca 
Knyszyńskiego”.

O weteranach powstania 
styczniowego pochowanych na 
knyszyńskim cmentarzu nie wiemy 
zbyt wiele. W naszym mieście żywa 
jest pamięć o innym znanym 
powstańcu, Mamercie Wandalim, 
związanym z Knyszynem przez 
swoich pierworodnych potomków. 
Warto przypomnieć jego sylwetkę.

Mamert Wandali, artysta 
2malarz, poeta i historyk  urodził się 

11 maja 1845 r. w Rawie Mazowie-
3ckiej . Był potomkiem włoskiej 

rodziny Vandeli (Vandell), synem 
Konstantego, który przybył do Polski 
w 1830 r., poszukiwany za udział w 
powstaniu listopadowym spolszczył 
nazwisko na Wandali. Mamert 
Wandali uczył się w Rawie Mazo-
wieckiej, następnie w Warszawie ry-
sunku i malarstwa, uczył się u 
Wojciecha Gersona. W 1862 r. brał 
czynny udział w organizacji 
cywilnego Rządu Narodowego w 
Rawie Mazowieckiej, potem walczył 
w oddziale gen. Jeziorańskiego w 
bitwach pod Rawą i Lubochnią. Po 
powstaniu styczniowym długo 
ukrywał się, aresztowany w Grójcu, 
po uwolnieniu uczestniczył w życiu 
społecznym, był korespondentem      
i literatem. Pracował jako urzędnik   
w magistracie w Mińsku Mazowie-

Mamert Wandali w rozmowie z harcerzem
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ckim. W 1915 r. ewakuowany w głąb 
Rosji. W 1917 r. należał do Komitetu 
Polskiego w Moskwie. W 1918 r. 
publikował wiersze w tygodniku 
polskim „Praca” wydawanym w 
Piotrogrodzie oraz w tygodniku 
polskim „Wygnaniec” wydawanym 
w Moskwie. Po powrocie do Polski w 
1919 r. mieszkał w Łomży, Przytu-
łach, Nowogrodzie, Białymstoku       
i Warszawie. W okresie między-
wojennym był bardzo znany i 
honorowany, odznaczony Krzyżem 
Niepodległości. W internetowych 
zasobach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego można zobaczyć dużo 
zdjęć, na których pokazany jest jako 
uczestnik spotkań z młodzieżą oraz 
licznych oficjalnych uroczystości w 
towarzystwie najwyższych dostojni-
ków państwowych, marszałka Rydza 
Śmigłego, generała Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego i wielu 
innych. Spotkania z nim w latach 
dzieciństwa wspominali między 
innymi prezydent Ryszard Kaczoro-
wski i prof. Władysław Bartosze-
wski.

W latach 20. i 30., a szcze-
gólnie po dojściu Józefa Piłsudskiego 
do władzy, największym symbolem 
patriotyzmu i walki o wolność byli 
weterani powstania styczniowego. Po 
prawie 70 latach od upadku 
powstania, żyjący bohaterowie 
zostali należycie uhonorowani. 
Władze  I I  Rzeczypospo l i t e j  
nagrodziły powstańców najwyższy-
mi odznaczeniami wojennymi, 
nadano im przywilej noszenia 
munduru powstańca 1863 r. Noszenie 
granatowego munduru było nie tylko 
honorem – weteranom salutowali 
policjanci, żołnierze, a nawet genera-

Edward Rydz-Śmigły wita się z Mamertem Wandalim. Ok. 21-23 stycznia 1936 r.
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4łowie i marszałek .
W 1941 r. Mamert Wandali 

zamieszkał w domu weteranów w 
Warszawie. Zmarł 3 lutego 1942 r. 
mając 97 lat. Uroczysty pogrzeb 
przygotowany został staraniem AK. 
Ostatni weteran powstania stycznio-
wego pochowany został w kwaterze 
powstańców 1863 r. na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

Mamert Wandali żenił się 
trzykrotnie. Z pierwszą żoną miał 
d w ó c h  s y n ó w :  M a m e r t a  i  
Arkadiusza, z drugą żoną córkę 
Edytę, a z trzecią, bardzo młodą, 16 
letnią żoną aż siedmioro dzieci. 
Pierworodny syn Mamert przybył do 
Knyszyna około 1920 r. i był 
pisarzem w miejscowym sądzie, z 
żoną Julią miał trójkę dzieci: 
Mamerta Franciszka, Remigiusza i 

Zofię. Do dziś w naszym mieście żyją 
potomkowie sławnego powstańca, 
prawnuk Stanisław Mamert Wandali 
(syn Mamerta Franciszka i Heleny z 
domu Wiszowata), Agata (córka 
Stanisława Mamerta i Danuty z domu 
Ostrowska) oraz Michał Mamert 
Teterycz (syn Agaty i Janusza 
Teterycza). W tradycji rodzinnej jest, 
aby w każdym pokoleniu męskiemu 
potomkowi nadawać imię Mamert. 
W knyszyńskim domu państwa 
Wandalich zachowało się kilka 
wierszy pisanych ręką powstańca, 

 Mamerta Wandalego. Jak wspomina 
Stanisław Wandali, jego sławny 
przodek nie bywał w Knyszynie zbyt 
często, 4 września 1934 roku był na 

5ślubie wnuczki Zofii . Według relacji 
Cecylii Piaseckiej (ur. w 1922 r.), 
z a p a m i ę t a n e j  p r z e z  A l i c j ę  

Spotkanie z uczniami organizowane przez Rodzinę Wojskową. Siedzą od lewej we-
terani: Wiktor Malewski, Mamert Wandali, Maria Fabianowska. 21 stycznia 1935 r.F
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Wróblewską, prowadził wnuczkę do 
ołtarza.

Inne wspomnienie Cecylii 
Piaseckiej zapisał Edward Hołda w 
książce-reportażu „Przetrwać 
siebie”. Mówiąc o jednym z bohate-
rów książki, żyjącym wówczas 
Mamercie Franciszku Wandalim 
stwierdziła: „… Wnuk powstańca z 
powstania styczniowego. Byłam 
jeszcze małą dziewczynką, nie 
zapomnę, widziałam. Z brodą, w 
stroju powstańczym, przy orderach, 
stoi w kościele, u stóp wielkiego 
ołtarza. Jarzy się ołtarz, świece, 
lampki, dźwiękają dzwonki; sama 
gotuję się może do pierwszej 
komunii, przyklękam z dziećmi, 
podnoszę oczy, ten wielki ołtarz i 
dziadek pana Wandalego, uroczysty, 
zdumiewający, wciąż bardziej za 
każdym razem. Jak ze szkolnego 
malowidła, z lekcji o Romualdzie 
Traugutcie, o Polsce, jej pragnieniu 
wolności, jej osamotnieniu. Może tak 
tego wtedy nie ujmowałam, ale tak 
czułam; inaczej tak by z mojego 
wtedy wrażenia aż się dotąd nie 
wyłaniał ten oddany Polsce jej gość w 
istocie, a jeśli syn, to z dobrej 
nieprzymuszonej woli, i przybysz do 
Knyszyna. Bo ród Wandalich z 
Włoch, tylko przystały do Polski, zaś 
trafem osiadły w Knyszynie. A w tym 
powstaniu styczniowym walczył       
i przecież wielu takich z ziemi obcej, 
jak i po obcych ziemiach w różnych 
obcych potrzebach Polaków za 
wolność waszą i naszą. Żuawi 

6śmie rc i  pod  Rochebrunem,  
Francesco Nullo, który ma mogiłę i 
pomnik w Olkuszu. Zaś tutaj w 
Knyszynie myśmy jeszcze we 

wczesnych latach odzyskania po 
zaborach wolności mieli samego tego 
dziadka pana Wandalego. I mamy go, 
kto nie zapomniał tamtych lat. Kto 
nadal widzi, skąd i jakie nasze nie 
zakończone dzieje. Polska, która 

7była, jest i będzie…”
                     •

_______________

1 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza 
Historia Polityczna Polski, Tom 
pierwszy 1864-1919, str. 122.

2  J .  M a l c z e w s k i ,  C m e n t a r z  
Komunalny (dawny Wojskowy) na 
Powązkach, Warszawa 1975.

3 K. B. Sadowski, Stolica 1969, nr 4. 
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlib
ra/publication/1727?tab=1

4 http://www.twojapraga.pl/praga/
zabytki/1380.html

5 Relacja Stanisława Mamerta 
Wandalego spisana przez Krzysztofa 
Bagińskiego w dniu 21.01.2013 r.

6 Żuawi śmierci – polski oddział woj-
skowy powstania styczniowego 
sformowany w lutym 1863 r. z ocho-
tników w Ojcowie przez oficera 
francuskiego Franciszka Rochebrune 
na wzór żuawów francuskich.

7 E. Hołda, Przetrwać siebie, 
Warszawa, 1981, str. 75-76.
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Dwunastego stycznia tego roku 
odprowadziliśmy w ostatnią drogę 
śp. Henryka Stasiewicza. W tym 
momencie straciliśmy knyszyniaka, 
społecznika, ważną postać ziemi 
knyszyńskiej i działacza Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta.

Henryk Stasiewicz (ur. 1940 
r.) był rodowitym knyszyniakiem, co 
podkreślał przy każdej okazji. Znał    
i wnikał w drzewa genealogiczne 
ludzi stąd pochodzących. Budził 
szacunek swoją wiedzą na temat 

Wspomnienie o Henryku 
Stasiewiczu

powiązań rodzinnych knyszyniaków, 
a jednocześnie imponował ogólną 
wiedzą historyczną. Przy tym był 
dobrym gawędziarzem, który – pod 
prąd stereotypom – z pasją 
udowadniał, że Knyszynem rządzą 
knyszyńskie rodziny. Potrafił bez 
końca opowiadać o topografii 
naszego miasta, rekonstruując trasy, 
którymi przebiegały królewskie 
trakty za czasów Jagiellonów, a 
jednocześnie pokazując, gdzie były 
rodzinne gniazda czy choćby 
pierwsze kościoły naszego miasta. 

MAREK OLESIEWICZ

Henryk Stasiewicz, 2008 r.
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Swoje zainteresowanie 
historią Henryk Stasiewicz starał się 
realizować dopiero po przejściu na 
emeryturę. Zbiegło to się w czasie z 
końcem PRL-u, a jednocześnie z 
upadkiem cenzury. Podobnie jak inna 
wybitna postać wśród regionalistów 
– to jest Edmund Chodorowski, 
postanowił w tym momencie 
realizować swoją historyczną pasję. 
Był to w efekcie rodzaj rywalizacji 
między oboma panami – który jednak 
zaowocował wieloma książkami         
i artykułami na łamach miesięcznika 
„Goniec Knyszyński”. To, czego nie 
można było powiedzieć wcześniej, 
panowie Stasiewicz i Chodorowski 
powiedzieli po 1989 r. Tym samym 
odważyli się odkryć i przypomnieć 
przynajmniej część historii króle-
wskiego Knyszyna i okolic. 

Henryk Stasiewicz był 
autorem aż czterech książek 
dotyczących historii Knyszyna. Jako 
fizyk z wykształcenia, traktował 
humanistyczną przecież z definicji 
historię w sposób racjonalny, 
doszukując się w niej praw, zasad i 
definicji. Swoją ostatnią książkę 
(„Knyszyn i ziemia knyszyńska”, 
Knyszyn 2008) opatrzył dwoma 
mottami: „Oddalający się świat / 
naszych praojców / nie traci blasku / 
bo wszyscyśmy stamtąd” i: „Pamięć 
ludzka jest zawodna / i odchodzi wraz 
z pokoleniem.” Sądzę, że te myśli śp. 
Henryka Stasiewicza będą nadal 
przyświecać wszystkim knyszynia-
kom po to, by nie zapominali o 
przeszłości...
                                                         •

Henryk Stasiewicz opowiada o historii Knyszyna grupie młodzieży uczestniczą-cej 
w projekcie Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego pt. „Spotkanie po latach", 
2008 r.
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o uroczystości włościan na 
Litwie, należy zaliczyć Dchrzciny, święto Bożego 

Narodzenia i święta wielkanocne.
Chrzciny nowo narodzone-

go dziecka nie miały żadnych 
szczególnych ceremonii. Wybierano 
rodziców chrzestnych z pomiędzy 
włościan tejże wsi gdzie się dziecię 
urodziło, osoby mające pewne 
znaczenie pod względem zamożno-
ści i konduity. Mężczyźni nie 
przywiązywali wielkiego znaczenia 
do obowiązków kumostwa, ale 
kobiety nadawały kumie pewne 
przywileje, w rodzaju pokrewieństwa 
-powinowactwa. Duchowieństwo 
katolickie wyrobiło dla kumów ten 
przywilej. kum z kumą nie mogą 
wchodzić w związki małżeńskie. 
Jeśli rodzice dziecka pomrą , nad 
sierotą przejmują opiekę rodzice 
chrzestni. Jeśli dziecię zemrze, matka 
chrzestna jest w obowiązku towarzy-
szyć pogrzebowi. Kiedy zaś matka 
chrzestna umrze, za jej trumną 
obowiązana jest iść jej córka jej 
chrzestna. Matka rodzona kobietę i 
mężczyznę trzymających jej dzieci 
do chrztu, zowie ich swoją kumą albo 
też kumem to kumostwo zbliża te 
kobiety i robi je zawisłemi od siebie. 
Przy spotkaniu się w karczmie 
wzajem się częstują. W codziennych 

stosunkach, kuma nie może odmówić 
kumie w pożyczeniu sprzętów 
domowych, wiadra, krosien, sierpa. 
Pracując na pańszczyźnie, pod 
zakładem (według normy) zwykle 
prędzej uskuteczniająca robotę, czuje 
się w obowiązku dopomóc opóźnia-
jącej się. Dziewczyna pracująca obok 
matki chrzestnej przy żniwie na polu 
dwornym, jeśli wprzód wyżnie swój 
zagon, nie omieszka dopomóc swej 
matce chrzestnej. Matka też chrzestna 
nieraz wracając z targu, kiedy córka 
była dzieckiem, przywoziła jej 
obwarzanek-gościniec (w owym 
czasie po małych miasteczkach na 
Litwie nie wypiekano bułek, ale 
obwarzanki i te znaczącej objętości, 
płacono po groszu. Kiedy dziewczy-
na szła za mąż winna była matkę         
i ojca chrzestnego prosić na wesele – 
czasami zajmowali się rodzice 
chrzestni swatostwem. Ile razy chło-
pak dorosły, chcąc uniknąć wojska, 
ucieka i tuła się, albo też oddany do 
wojska jako rekrut zbiegły, tuła się po 
lasach i polach zwykle za nadejściem 
zimy wpada do wsi, gdzie żyje jego 
matka chrzestna, wówczas ta szuka 
przytułku i protkcyi. Ona też naj-
częściej go przez zimę przechowa,     
a na wiosnę przeprowadzi w odległe 
strony do kumoszek i tam pod obcym 
nazwiskiem za pastorka (pasterza) 

Wieś podlaska w XIX w. 

według Adama Bućkiewicza     cz. VI
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umieści. O utrzymaniu się tajemnicy 
nie wątpi, bo pod tym względem soli-
darność była rozpowszechniona we 
wszystkich zakątkach Litwy. Nie tyl-
ko dorośli, ale nawet dzieci pod 
rózgami nie wydadzą tego rodzaju 
tajemnicy. 

Do ważnych uroczystości u 
włościan należą święta Bożego 
Narodzenia. W Polsce z innego tytułu 
mają znaczenie te święta – tam były 
umowy włościan poszukujących 
służby, parobków, fornali i dlatego 
odzywał się na święty Szczepan człek 
pan – bo ten dzień był terminem 
kończącej się umowy. Ale na Litwie 
inne okoliczności nadawały oprócz 
znaczenia religijnego, jeszcze Boże 
Narodzenie było chwilą związków 
małżeńskich. Podczas tych świąt 
przyjeżdżają swaty, gdzie są dziew-
częta dorosłe, albo też jeśli jest mło-
dzieniec do ożenienia , to odwiedzają 
rodzice upatrzonej dziewczyny na 
synową. Pospolicie na Boże Naro-
dzenie jest zapas mięsa , jest kredyt u 
szynkarza na wódkę – więc w tej 
porze większy jest zapas do częstacji. 

Przed nadejściem tych świąt 
ojciec dzieci mających wstąpić w 
związki małżeńskie, naprzód idzie do 
dworu i tu albo z samym panem bez-
pośrednio, albo za pośrednictwem 
ekonoma robi propozycję ożenienia 
dzieci dorosłych i przedstawia osoby, 
z którymi mają się łączyć. Przedsta-
wia swoje widoki pod względem 
przysporzenia sił roboczych – bo to 
są pierwsze bodźce dla pana do 
zgodzenia się na plany ułożone przez 
rodziców. Odbywa się długa narada. 
Włościanie litewscy odznaczają się 
zimną rozwagą i mając zdrowy 

chłopski rozum, umieją każdy interes 
wymotywować na korzyść swoją. 
Najczęściej po długich naradach 
uzyskuje włościanin już stanowczy w 
tym przedmiocie wyrok i z nim wraca 
do żony i tu dopiero domowa narada, 
jak ten interes załatwić, jak przygoto-
wać jadła do częstacji. Gospodarz 
teraz myśli jak zboże sprzedać, z 
Żydem wejść w układy o trunek na 
święta, ale ważniejsze na ułożone 
wesele. Gospodyni też niesie na targ 
jaja, kurę, kiedy ma płótno, nici albo 
sam len gotowy do przędzenia i spie-
nięża wszystko na opłatę księdza         
i organistę. 

Kiedy zbliżyła się Wigilia, 
przed dniem tej uroczystości, gospo-
darz jechał do miasteczka i kupił 
śledzi kilka i drobnej rybki zwanej 
stynką. W tych okolicach gdzie 
mieszkałem, sprzedawano w małych 
miasteczkach drobną rybkę, obficie 
poławia-jącą się w jeziorach augusto-
wskich. Ma ona wielkie zalety, jest 
bardzo tania, za kwartę 5 groszy. 
Ususzona da się przechować przez 
cały rok. Dowóz jej z jezior dokony-
wa się w beczkach zimową porą. 
Mogą ją jeść dzieci bo jest prawie bez 
kości. Oprócz rybki gospodarz 
nakupił soli ilość dostateczną. 

Przez cały adwent nie tylko 
starzy ale i dzieci zachowują post 
ścisły nie wyjmując niedziel. W dzień 
wigilii Bożego Narodzenia gospody-
ni myśli o przygotowaniu wieczerzy, 
którą włościanie nazywaja kuciją.

Wprzód nim opowiem o 
jadłach od wieków upowszechnio-
nych na Litwie we wszystkich 
warstwach katolików, muszę tu dać 
pojęcie o tej uroczystości, którą 
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nazywają kolendą. Ta ceremonia koś-
cielna bardzo ważna jest dla dzieci, a 
dokonywana dawnym porządkiem w 
duchu pasterskim jest użyteczną dla 
wiary, bo daje pasterzowi sposobność 
poznać dbałość rodziców o wycho-
wanie ich dzieci, dbałość o czystość i 
zamożność domowych utensyliów, 
łyżek, misek, garnków, posłania na 
łóżkach etc. W czasie adwentu 
włościanie na nabożeństwie w 
niedzielę, dowiadują się od organisty, 
którego dnia proboszcz przyjeżdża 
do wsi z kolendą. Spodziewając się 
tego przybycia, dzieci powtarzają 
katechizm, zaprowadzają porządek 
na ulicy, dziedzińcach, w sieniach i 
izbach mieszkalnych. Stroją dzieci w 
bieliznę świeżą i sami biorą odzież 
świąteczną. Przygotowują ofiarę, 
czyli kolendę dla pasterza, jaja, bułkę 
chleba, czasem kurę, syrek, a dla 
organisty krup, z półgarnca pęcaku i 
t r o c h ę  g r o c h u .  Wy c z e k u j ą c  
gromadnie pasterza, za przybyciem 
witają bez czapek, ukłonami. 
Proboszcz idzie od chaty do chaty 
poprzedzany organistą trzymającym 
dzwonek, i kociołek z wodą 
święconą. Za wejściem do izby całują 
ręce wszyscy, a kiedy poświęca izbę, 
wszyscy klękają i chylą głowy, na 
odezwę pasterza: „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus” odpowia-
dają: „na wieki wieków amen”. Ka-
płan mówi modlitwę, a następnie 
zwołuje dziatwę i egzaminuje z kate-
chizmu. Stosownie do umiejętności 
okazanej albo chwali, albo gani i robi 
napomnienia nie tylko dzieciom, ale   
i ich matce. Czasami gorliwi pasterze 
rozdają za nagrodę obrazki świętych 
poświęcone w kościele. Ostatecznie 

gospodarzowi organista kładzie na 
stole paczkę opłatków, na których 
jest wyciśnięte wyobrażenie męki 
Chrystusa Pana i cyfr Matki Boskiej. 
Organista ofiary zabiera i każe 
odnieść do bryczki pasterza. Po 
odwiedzeniu wszystkich domów, 
włościanie gromadnie żegnają 
pasterza, kobiety, dzieci otaczają 
bryczkę i na tym kończy się 
uroczystość kolendy.

Szlachta litewska Wigilię 
nazywa Wilią, włościanie zaś kucią. 
Potrawy konieczne na kucię są te: z 
mąki owsianej i zalanej wodą ciepłą 
robi się kisiel, to jest płyn kwaskowa-
ty, gęstość płynu zależy od gustu. 
Taka potrawa wpół płynna nazywa 
się u włościan litewskich żur – jedzą   
z chlebem. Drugą potrawą tej 
wieczerzy jest kapusta kiszona 
ugotowana na gęsto z grzybami 
suszonymi, ze śledziem albo też ze 
stynką. Trzecią potrawą pęcak – 
jęczmień opłukany i pozbawiony 
łuski. Właściwie jest to kasza ze śle-
dziem. Czwartą – groch na gęsto go-
towany, też śledziem okraszony. Nie-
którzy gotują marchew lub brukiew   
z kartoflami, gotowane gęsto i okra-
szone śledziem. Cały dzień nic nie 
biorą do ust, tak dorośli jak też i dzie-
ci. Wieczorem prawie przed północą 
po opatrzeniu inwentarza wszyscy 
siadają do stołu. Gospodarz i gospo-
dyni łamią opłatek, dzielą się ze 
wszystkimi i składają sobie życzenia 
w bardzo prostych po rusińsku 
wyrazach „w mniejszych grzechach, 
a w większych pociechach”.             •

Do druku przygotował
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Wojewódzkie stypendium 

dla knyszynianki
ANNA CHOWAŃSKA

Patrycja Olszewska uczennica klasy 
IIB Gimnazjum w Knyszynie za 
wysokie wyniki w nauce, aktywność i 
ciężką pracę, otrzymała stypendium 
Zarządu Województwa Podlaskiego.

W Teatrze Dramatycznym 
im. A. Węgierki w Białymstoku 
odbyła się uroczysta gala wręczenia 
certyfikatów potwierdzających 
otrzymane stypendium unijne w 
ramach projektu „Wsparcie stypen-
dialne dla uzdolnionych uczniów 
2012 r.” podział 9.1.3 POKL. Stypen-
dium przyznawane jest uczniom 
szkół gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych z terenu wojewó-
dztwa podlaskiego, szczególnie 
uzdolnionym, w zakresie nauk 
preferowanych: matematyczno-        
-przyrodniczych.

Cieszymy się, iż uczennica 
naszego gimnazjum znalazła się 
wśród wyróżnionej młodzieży.         
W roku 2012 wpłynęło 619 
wniosków, Zarząd przyznał 200 
stypendiów. Patrycji gratulujemy i 
życzymy jej dalszych sukcesów w 
nauce, rozwijania zainteresowań oraz 
realizacji marzeń.

•

Certyfikaty 
potwierdzające 
uzyskanie 
stypendium 
wręczono 
uzdolnionym 
uczniom w Teatrze 
Dramatycznym 
im. Aleksandra 
Węgierki w 
Białymstoku
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Programy edukacyjne 
w ramach polsko-litewskiego projektu

PIOTR JAKUBIUK

Gminy Mońki i Knyszyn, wspólnie z 
partnerami litewskimi – Administra-
cją Samorządu Rejonu Olickiego i 
Administracją Samorządu Rejonu 
Trockiego, realizują projektu „Sys-
tem bezpieczeństwa i komunikacji 
elektronicznej dla podniesienia 
warunków życia społeczności 
przygranicznych” w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 

Litwa – Polska. Partnerem wiodącym 
projektu jest Gmina Mońki.

Szczególny akcent w proje-
kcie położony jest na rozwój i 
edukację młodzieży i uczniów. 
Tworzone będą warunki do bezpie-
cznego wychowywania i edukowania 
młodego pokolenia, ze szczególnym 
naciskiem położonym na zapobiega-
nie rozprzestrzenianiu się patologii 
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Powyżej oraz na stronie obok: Pierwsze zajęcia pozalek-
cyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących     
w Knyszynie oraz Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej 
w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo 
ekologiczne” 

społecznych, ochronę dziedzictwa 
naturalnego, kultywowanie podsta-
wowych wartości, jakimi są przyjaźń 
i poszanowanie dla wysiłków 
przodków.

W listopadzie i grudniu w 
szkołach podstawowych na terenie 
gmin Mońki i Knyszyn rozpoczęła 
się realizacja trzech programów 
edukacyjnych pt. „Bezpieczeństwo 
ekologiczne”, „Mój bezpieczny 
Internet” i „Poznaj swoich przyja-
ciół”.

Wśród ucz-
niów premiowana 
będzie aktywność      
i zaangażowanie     w 
realizację progra-
mów. W maju i czer-
wcu 2013 r. 60 naj-
aktywniejszych ucz-
niów z Polski ucze-
stniczyć będzie w 
wymianie młodzieży 
–  k i lkudniowym 
wyjeździe na Litwę 
do szkół partner-
skich. 60 uczniów    z 
Litwy będzie miało 
możliwość odwie-
dzenia swoich kole-
gów ze szkół par-
tnerskich z Moniek         
i Knyszyna.

Projek t  „Sys tem 
b e z p i e c z e ń s t w a           
i komunikacji ele-
k t ro n i c z n e j  d l a  
podniesienia wa-
runków życia społe-
czności przygrani-

cznych” jest wdrażany w ramach 
Celu 3.: Europejska Współpraca 
Terytorialna Program Współpracy 
Transgranicznej „Litwa – Polska”, 
który ma na celu wspiera-nie 
zrównoważonego rozwoju obszaru 
przygranicznego Litwy i Polski, 
poprzez podniesienie ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej spójności. 
Program jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

•
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Tradycją już jest organizacja 
Karnawałowego Balu Przebierańców 
najmłodszym czytelnikom Biblioteki 
Publicznej w Knyszynie. 

Licznie przybyła grupa 
dzieci wraz ze swoimi opiekunami 
bawiła się bez wytchnienia. Maluchy 
oraz rodzice mieli kolorowe przebra-
nia nawiązujące do ulubionych bajek 
czy postaci. Na balu pojawili się: 
Indianin, Pippi Langstrumpf, Wróżka 
i Sierotka Marysia. Dziewczynki jak 
zwykle przebrały się za Księżniczki, 
ale był też Tygrysek, Kościotrup, 
Krasnoludki. 

Dzieci bawiły się do tek-
stów znanych bajek (Tor przeszkód, 
Czerwony Kapturek, Łowienie złotej 
rybki czy Pantofelki zdarte w tańcu), 
tańczyły, odgadywały zagadki, malo-
wały, a co najważniejsze – spędziły 
ten czas razem ze swoimi rodzicami 
w miłej, wesołej atmosferze. 

Z pewnością takie bale będą 
odbywać się regularnie w naszej 
bibliotece, bo cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem.

Zapraszam do galerii zdjęć  
z imprezy na stronie internetowej
 www.biblioteka.knyszyn.pl.

•
K. Piszczatowska

Bale w karnawale
Karnawał to czas radości i rozrywki. 
Czekają na niego zarówno mali jak i 
duzi. Świetną okazją do zabawy był 
bal karnawałowy klas I-III z ZSO w 
Knyszynie, który odbył się 18 
stycznia. Został on przygotowany 
przez uczniów klas III, ich rodziców i 
wychowawczynie.

Zabawę rozpoczął dyrektor 
Krzysztof Chowański, a następnie 
uczniowie klasy III a i III b zatańczyli 
poloneza. Na rozświetlonej sali 
uczniowie zaprezentowali się w nie-
zwykłych strojach karnawałowych. 
Nie zabrakło wróżek, cyganek, agen-
tów i wielu innych postaci. Podczas 
zabawy były również konkursy z 
nagrodami i inne ciekawe atrakcje, 
które tworzyły atmosferę życzliwości 
i pozytywnych relacji w grupie. 
Dzieci miały też słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.         •

D. Zabielska, J. Buzun

Bal karnawałowy w bibliotece. Zdjęcia  
z obu imprez także na tylnej okładce 
„Gońca”
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Styczeń 
w KOK
Jak co roku 
Knyszyński Ośrodek Kultury był 
organizatorem aktywnego wypo-
czynku dla dzieci z Knyszyna.

W czasie Akcji Zima 2013 
uczestnicy mieli zapewnionych wiele 
atrakcji: zajęcia plastyczne, spor-
towe, gry i zabawy integracyjne oraz 
wyjazd do Fikolandu – centrum 
zabaw dla dzieci. 

Zajęcia odbywały się co-
dziennie w godzinach 10.00-14.00.
                                                          •

I.Wasiluk

w czasie ferii zimowych 

Młodzieżowe Koło Plastyczne 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury 
zdobyło nagrodę w Powiatowym 
Konkursie na Choinkę Bożonarodze-
niową, którego organizatorem był 
Moniecki Ośrodek Kultury. 
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Są dzikimi lokatorami niewielkiego 
domu w okolicach nowojorskiego 
Sunset Park: Bing Nathan, Alice 
Bergstrom, Ellen Brice, Miles Heller. 
Zmurszała chałupka z gankiem 
wygląda tak, jakby ją przeniesiono w 
czasie i przestrzeni, gdzieś z prerii w 
Minnesocie.

Wielobarwny, wielojęzy-
czny tłum, przemieszczający się 
ulicami Brooklynu, omija to miejsce 
w bezpośrednim sąsiedztwie cmen-
tarza Green-Wood, bo zwyczajnie nie 
wie o jego istnieniu.

Podobnie, jak w swych 
wcześniejszych powieściach, taki i w 
„Sunset Park” Paul Auster (sam jest 
mieszkańcem Brooklynu) nie tylko 
posługuje się wieloma szczegółami 
topograficznymi,  precyzyjnie 
umieszcza akcję w określonych 

punktach Nowego Jorku. (Czytelnik 
może się dowiedzieć, co można zjeść 
na śniadanie w Joe Junior's, knajpce 
na rogu Szóstej i Dwunastej.) Oddaje 
też specyfikę, ducha tego miasta, 
które zna i kocha. Słowa odnoszące 
się do jednej z bohaterek: „Chce 
mieszkać w tym nie do życia, 
potężnym mieście, najdłużej, jak 
tylko potrafi i po tych wszystkich 
latach myśl o życiu gdziekolwiek 
indziej wydaje jej się szalona.” – to 
zapewne także deklaracja Austera.

Bohaterów „Sunset Park” 
poznajemy „od podszewki”. Pisarz 
tworzy pełne, wyczerpujące, suge-
stywne charakterystyki postaci. W 
skondensowany sposób przedstawia 
ich losy – przeszłość i dzień 
dzisiejszy. Przyszłość to tajemnica, 
zatrzaśnięte drzwi. W ostatnich 

Czworo 
z Sunset 
Park

TERESA DUBICKA
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zdaniach powieści wyraźnie po-
brzmiewa horacjański ton: „...będzie 
żył tylko dla teraz, dla tego właśnie 
momentu...”

Cicha, niepozorna Ellen 
pracownica agencji nieruchomości – 
to udręczona erotycznymi wizjami 
malarka, tworząca rysunki i szkice 
ludzkiego ciała na pograniczu 
pornografii.

Alice boryka się z kłopota-
mi dnia codziennego, jej związek       
z mężczyzną jest w fazie kryzysu. 
Każdą wolną chwilę poświęca pracy 
nad doktoratem. Ta zrównoważona, 
trzeźwo stąpająca po ziemi kobieta, 
słusznie wzbudza zaufanie i sym-
patię.

Nieformalnym przywódcą 
czwórki squattersów jest Bing 
Nathan. Trochę anarchista, wieczny 
kontestator. Nie używa telefonu 
komórkowego, ani komputera. 
Pracuje, w założonym przez siebie, 
Szpitalu Rzeczy Porzuconych. W 
małej dziupli naprawia: maszyny do 
pisania, wieczne pióra, mechaniczne 
zegarki, radia lampowe, ręczne 
młynki do kawy – relikty przeszłości. 
Poznajemy tajemnice Nathana, jego 
liczne miłosne niepowodzenia, i tę 
najskrytszą: uwięzioną w dużym, 
niezgrabnym ciele tęsknotę za 
Milesem. Zresztą myśli i marzenia 
całej trójki współlokatorów: Binga, 
Ellen, Alice, kierują się ku Milesowi 
Hellerowi. Fascynuje ich zastana-
wiającą małomównością, aurą 
tajemniczości; roztacza (nieświado-
mie) czar i wdzięk.

Jego myśli są jednak stale 
przy Pilar. Spotkanie z młodziutką 
Kubanką to jakby podarunek od losu 

po latach udręki i samotności. 
Ucieczka Milesa z rodzinnego domu, 
to kara, pokuta, która sam sobie 
zadał. Kłótnia, jedna z wielu, 
pomiędzy przybranymi braćmi, jeden 
nierozważny gest Milesa powoduje 
skutki nieodwracalne. Rozsypanie 
się na kawałki harmonijnego, 
szczęśliwego życia całej rodziny.

Nieoczekiwane wydarze-
nia, nagłe zwroty akcji powodują, że 
jesteśmy zaskakiwani, nie tego się 
spodziewaliśmy. Oto wśród drapaczy 
chmur, śmieszna, drewniana chatka. 
Ameryka to nie kraj dobrobytu, ale, 
jedno z wielu, państwo borykające 
się z zapaścią ekonomiczną, 
dotykającą wielu ludzi. Policjant, 
którego powinnością jest obrona 
obywateli – spycha ze szczytu 
schodów bezbronną Alice. 

W najmniej odpowiednim 
momencie ręce Milesa, „jego 
gniewne ręce zadające ciosy, jego 
gniewne, popychające ręce”, łamią 
szczękę stróżowi prawa. Znów 
uc ieczka?  Czy  skończy  s i ę  
kiedykolwiek odyseja nie ojca, lecz 
syna?

Miles Heller to człowiek, 
który „dryfuje przez życie”. Jedyną 
szansą na „zakotwiczenie” jest 
miłość, nie tylko do Pilar. Auster       
w piękny sposób pokazuje więź ojca 
z synem. Miles  znów na dnie 
rozpaczy – kontaktuje się z Morrisem 
Hellerem. Jak zaklęcie brzmią kojące 
słowa ojca: „Wszystko będzie. 
Uwierz mi”. 

•
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Okna z okiennicami malowanymi na 
biało, osłaniają buk ety doniczko-
wych kwiatów A wewnątrz kuchnia 
bielona glinką, krosno tkackie, 
szlaban drewniany z szeroką pokry-
wą W pokojach łóżka ze słomianym 
siennikiem, kufry komoda, w rogu 
piec kaflowy z posrebrzanym 
gzymsem. Tutaj kultywuje się 
tradycje i zwyczaje, przekazywane 
od pokoleń. ( .) Tej niedzieli trzeba 
było wstać wcześnie, żeby nie zostać 
„zwierzbowanym” Brat, a nieraz 
chłopaki z sąsiedztwa, wpadali do 
domu, gdy starsi byli w obejściu, i 
ściągali z nas, to znaczy ze mnie i 
siostry pierzyny i gałązkami 
wierzbiny bil nas nie za mocno, po 
gołych nogach i gdzie popadło. Nie 
bardzo się to im udawało, bo nieraz 
mama nas ostrzegała albo zanim 
zdążyli wypowiedzieć obowiązkowe 
słowa wierzba bije, nie zabije, za 
tydzień Wielki dzień, za sześć nocy 
doczekamy Wielkanocy. (.. ) Kono-
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Jak szybko płynie czas
unosząc ze sobą życie...
Dzień o zachodzie już zgasł
ledwo się zaczął o świcie

Refleksją o przemijaniu zaczyna 
opowieść o zwyczajnym życiu 
niezwyczajna knyszynianka Elżbieta 
Daniszewska. „Mikrokosmos” to 
bogate kadry wspomnień, autentyzm 
tej drogi, którą autorka zapisała sobą. 
Zanurzmy się więc w ten głęboko 
ludzki los, w którym przesuwają się 
zwykłe codzienne sprawy i wiele
wiele dni podobnych do siebie jak 
paciorki różańca.

Świat dzieciństwa. Pomimo 
wielu tragedii rodzinnych i cienia 
wojny, jawi się narratorce jako świat 
szczęśliwy, pełen moralnego ładu       
i dobra. Malowniczą widokówką jest 
zakątek rodzinny W otoczeniu 
ogromnych starych drzew stoi dom   
z rzeźbionymi narożnikami, okapa-
mi, pokryty czerwoną dachówką. 

, 

. 
, 

„Nas wykształciło 
życie”
O nowej książce Elżbiety Daniszewskiej

REGINA ŚWITOŃ
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inteligencja, rolnicy (wówczas 
nazywani chłopami), ale niektórzy 
obrażali się, bo pochodzili ze szlachty 
i robotnicy. 
(...) ale tylko nieliczni byli zamożni, co 
mieli więcej i lepszej ziemi, mogli 
sobie pozwolić na utrzymanie 
parobka albo jeździli za ocean do 
Ameryki i jeśli tam im się powiodło to 
wracali, budowali murowane domy i 
dobrze mieli. 
(. .) Kto nie miał ziemi, to musiał 
szukać pracy albo u zamożniejszych 
gospodarzy, albo iść do miasta i 
szukać w fabrykach lub na służbę do 
urzędników czy bogatych Żydów.

Z każdą młodością złączona 
jest radość, optymizm, nadzieja, a 
świat Elżbiety, po przegranych 
marzeniach o dalszej edukacji, 
zamknął się w domowym kręgu. 
Oprócz pracy w polu trzeba było 
nauczyć się prząść, tkać, gotować, 
piec chleb i wykonywać wiele innych 
zajęć. Ogród kwiatowy i książki – to 
był jedyny świat, w którym czuła się 
dobrze Nie brakło też chwil, kiedy 
wciągnięta w grono młodzieży 
cieszyła się urzekającą bujnością 
życia. (.. ) w lecie urządzaliśmy 
majówki, w zimie zabawy i kuligi
Resztę marzeń przekreśliła wojna. 
(...) Codziennie przelatywały nad 
nami eskadry wrogich samolotów        

codziennie kryliśmy się kto był w 
domu, a ci co na polach byli, też, gdy 
zobaczyli na niebie ciemne punkciki, 
kładli się w bruzdy lub chowali w 
krzakach (...) nocami łuny pożarów 
zajmowały pół widnokręgu (. ) 
trudno opisać nasze uczucia wówczas 
,gdy trwoga ogarnęła nasze serca. 
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pielki śpiewano pod oknami pannom, 
a raczej podlotkom Żebyś ty urosła, 
prędzej za mąż poszła, a my 
doczekali w drużby pojechali”. ( ..) 
na drugi dzień Wielkanocy trzeba 
było siedzieć w domu, bo chłopcy 
czatowali w opłotkach z wiadrami 
albo dzbankami i znienacka oblewali
W święta Bożego Narodzenia drzwi 
nie zamykały się od kolędników z 
gwiazdami i szopkami ( ..) Starsza 
młodzież przygotowywała Herody. 
Wymagało to wiele pracy, ale 
przedstawienia były udane, wszyscy 
umieli teksty z pastorałek jak trzeba. 
Mnie przypadł zaszczyt być aniołem 
w jasełkach Na widok śmierci z kosą 
młodsze dzieci chowały się po kątach, 
ale starsze nawet diabła się nie bały i 
usiłowały oberwać mu ogon. 
(...) Wieczorem ostatniego dnia 
starego roku chodziły przebierańce 
powszechnie nazywani cyganami, z 
tej racji, że ubierali się jak cyganie
Tańczyli ,  wróżyli ,  winszowali 
gospodarzy Nowym Rokiem, ale 
przede wszystkim robili psoty A jak 
wyglądał przedwojenny ob az 
Knyszyna? 
( .) Przy rynku mieszkali Żydzi i z 
brzegu ulic, rodziny robotnicze, a 
dalej już gospodarze Mieli oni tu 
swoje sklepiki, prowadzili handel 
wymienny z mieszkańcami. (.. ) 
jeździł taki Żyd marną szkapiną i 
rozklekotanym żelaźniakiem po 
ulicach i nawoływał: szmaty kto ma! 
(...) kobiety wynosiły w workach 
szmaty a za to dostawały fajansowe 
talerze filiżanki i różny drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego. 
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(.. ) W naszej miejscowości było trzy 
klasy ludności. Urzędnicy czyli 
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Dom okupowany przez 
żołnierzy radzieckich, obawa przed 
wywózką na Sybir – okrutne prawa 
wojny, niezrozumiałe dla młodych i 
krzywdzące ( . ) Rodzice przeżywali 
lęk tym razem o mnie, bo mój rocznik 
był właśnie na listach. Gdybym 
zaczęła się ukrywać, wzięliby brata 
lub siostrę Wreszcie brat gdzieś 
dowiedział się, że mężatek nie biorą. 
No i tak w wieku 17 lat wyszłam za 
mąż Niespodziewanie dla samej 
siebie (...) Matka i ojciec żegnają nas 
krzyżem świętym, my klęczymy, matka 
płacze a ciotka mnie szturchnęła w 
bok Płacz – powiedziała – bo tak 
trzeba. A mnie wcale nie było do 
płaczu, bo chłopak mi się podobał, 
więc czego płakać, ale posłuszna 
zwyczajowi zaczęłam ocierać oczy 
chusteczką, oczy, w których wcale nie 
było łez Nie przypuszczałam wtedy 
ile ich w życiu wypłaczę
(. ) Ale matka wiedziała czego 
płacze . byłam za młoda i wątła, do 
obowiązków, jakie na mnie czekały. 
Wciąż trwała wojna, zataczając koła 
nad Knyszynem. Ze spojrzenia w dal    
i wokół, autorka opisuje dynamizm 
wewnętrzny, który wywołuje emocje 
u czytelnika. ( . )Walki trwały o każdą 
ul cę o każdy dom My tego nie 
widzieliśmy siedząc w ziemiance, 
której otwór założony był snopami 
zboża
( ..) w pewnym momencie wśród huku 
rozległ się trzask i ziemia runęła nam 
na głowy, razem z połamanymi 
belkami stropu. Zostałyśmy żywcem 
pogrzebani. Ja i dziecko. Mąż i moja 
matka byli w drugim końcu ziemianki. 
Nie mogę opisać męczarni duszenia 
się, aż do utraty przytomności To się 
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nie da opisać. Przejmujący jest widok 
domu
(. ) Przyszliśmy na miejsce, na swoje 
podwórko, u nas wszystko spalone. 
Ani jeden kołek nie ocalał Teściowa 
zapłakana Mój mąż powiedział: 
„Dobrze że żyjemy, to najważniej-
sze”
Trzeba było to wszystko odbudować i 
zagospodarować. Niełatwe były 
pierwsze powojenne żniwa Zboże 
pozasypywane ziemią z okopów, 
zroszone szczątkami ludzkich istnień
Wiele pracy, a mało s ł (. ) Leczyłam 
płuca, anemię ale warunki były 
trudne, a wyżywienie słabe. Pieniędzy 
nie było, bo nie było nic do 
sprzedania .  Oboje  z  mężem 
zdecydowali się szukać polepszenia 
losu na Ziemiach Odzyskanych. Ale 
smutny list od matki zadecydował o 
powrocie do domu (...) Tęskniłam za 
matką, za rodziną, która mi zawsze w 
trudnym czasie śpieszyła z pomocą. 
Wrócili więc i z ufnością patrzyli w 
przyszłość. Źle zaczęły się lata 
pięćdziesiąte. Susza zniszczyła plony, 
potem ulewne deszcze dopełniły 
reszty ( ) Darmo pracowaliśmy od 
świtu do nocy, zbiory zbieraliśmy raz 
w roku i jak się nie udały, długo było 
czekać następnych
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Wiadomość  o  pows ta j ących  
kołchozach całkowicie pogrążyła w 
rozpaczy. Ale, jak pisze autorka, ( ... ) 
czasami przychodziły mi takie myśli 
do głowy,  niechby robil i  te  
spółdzielnie, może by nam lepiej było, 
lżej, nie balibyśmy się poborcy, a ja 
bym szyciem sobie dorobiła. Wśród 
tych utrapień radością było urodzenie 
syna. (Wcześniej urodziły się dwie 
dziewczynki). 
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Kiedy w zawiązku z ros-
nącymi wydatkami mąż Elżbiety 
poszedł do pracy poza gospodar-
stwem, Ona cały ciężar obowiązków 
przyjęła na siebie. 

Zaprzęgała konia do pługa, 
orała, zasiewała pole, kosiła zboże      
i przeważnie sama zwoziła je do 
stodół Po latach napisze: ( . ) Dziś 
nie mogę sobie wyobrazić, skąd 
wówczas było we mnie tyle zapału, 
tyle siły, że radziłam z gospodar-
stwem Swoim dorastającym 
dzieciom wpoiła miłość do pracy        
i ziemi rodzinnej i żyła nadzieją, że 
kiedyś rolnictwo polskie wyjdzie z 
zacofania i dorówna Europie. 

. . .

.  
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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!

W epilogu wspomnień 
znajdziemy koleje dalszych losów 
autorki i zawartą w nim wielką 
prawdę: 
(. ) Nas kształciło życie, bo życie ma 
to do siebie, że nie może być bez trosk, 
bo inaczej życiem by nie było. Bo życie 
to radości i smutki, to praca i 
odpoczynek, i znów praca ... 

I tu chciałoby się dopowie-
dzieć słowami Jana Pawła II: „Życie 
ziemskie trzeba przeżyć do końca, 
gdyż jest piękne mimo swych 
ograniczeń”.

..

                 •
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MAREK OLESIEWICZ

Knysze 
wojennej 
grozy

Wyszła z drukarni trzecia z „knyszo-
wego” cyklu książka Tomasza Kraw-
czuka. Po Knyszach jak Knyszyn 
(wyd. 2006) i Knyszach knyszyńskich 
(wyd. 2010), mamy oto przed sobą 
Knysze wojennej grozy.

Z uwagą przeczytałem najno-
wszą książkę Tomasza Krawczuka 
(ur. 1937). Cenię go jako literata, ale 
przede wszystkim jako społecznika    
i knyszyniaka. W Knyszach wojennej 
grozy autor podjął się trudnego zada-
nia wpisania dziejów wojennych 
Knyszyna w rozległe okoliczności II 
wojny światowej. Jest to więc wojna 
obserwowana z perspektywy małego 
miasta.

Tomasz Krawczuk opisuje 
szeroki kontekst wojny, jednak naj-
ciekawsze są oczywiście wątki kny-
szyńskie. Zainteresować mogą i sa-
me realia życia codziennego w na-
szym mieście podczas okupacji, ale     
i mnogość szczegółów dotyczących 
tamtych chwil, miejsc i ludzi – stąd 
wiele nazwisk bohaterów wojennego 
i powojennego Knyszyna.

Co szczególnie cenne, To-
masz Krawczuk opiera się na wła-

snych wspomnieniach, stąd książka 
w dużej mierze ma formę pamiętnika. 
Wspomnienia autora z okresu, kiedy 
miał kilka czy kilkanaście lat, zostały 
„przefiltrowane” przez perspektywę 
dziesiątków lat dorosłości: życia 
osobistego, zawodowego i charakte-
rystycznej dla Tomasza Krawczuka 
pasji społecznika...

Pozornie mało ważne do-
świadczenia z dzieciństwa i młodo-
ści, takie jak choćby te opisane          
w gawędach o baranie, o „musztrze 
ochoczej”, ale i o matce ukrywającej 
Żydów, składają się na doświadcze-
nie życiowe jednostki, która to 
jednostka wpływa z kolei na własną 
(w tym przypadku knyszyńską) 
społeczność, budując szeroki kraj-
obraz rodziny, parafii, a w konse-
kwencji Ojczyzny... 

Autor ma świadomość kon-
sekwencji procesów dziejowych,          
a więc tego, że historyczne przyczyny 
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i zależności mają swoje doniosłe 
skutki. Dlatego też dość niepostrze-
żenie, ale konsekwentnie i logicznie 
przechodzi od czasów przedwojen-
nych, poprzez wojenne i okupacyjne, 
do czasów powojennych. Widzimy 
więc Polskę atakowaną przez Niemcy     
i Rosję sowiecką, obserwujemy oku-
pację i czasy powojennej podległości 
komunizmowi, ale też widzimy tra-
gedię katyńską, której ostatnie konse-
kwencje, obserwowane z oddali, to 
katastrofa smoleńska, w której 
zginęła elita kraju z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim na czele 
(rozdział Makijaż portretu Stalina).

Autor pisze emocjonalnie, ale 
też trudno opowiadając o własnych 
doświadczeniach dalekiej przeszło-
ści, ustrzec się tego. Książka jest stąd 
bardzo osobistym rozliczeniem z 
przeszłością, zarówno w wymiarze 
jednostki, jak i zbiorowym.

Wydaje się więc, że najwa-
żniejszym wnioskiem z lektury książ-
ki Knysze wojennej grozy jest właśnie 
to, że życie jednostki jest wpisane      
w dzieje narodu, a te z kolei zależą od 
wielkiej historii i od polityki...

Tomasz Krawczuk ma wyjąt-
kowy dar celnego formułowania 
swoich myśli, ale również – przede 
wszystkim – umiejętnie obserwuje 
rzeczywistość. Poprzez jego kolejną 
książkę zyskujemy więc jeszcze 
jeden obraz naszego knyszyńskiego 
środowiska społecznego. Przy czym 
jest to obraz wierny tradycji przeka-
zywanej przez pokolenia...

Z tych właśnie powodów 
warto polecić Knysze wojennej grozy 
Tomasza Krawczuka.                       

 •

Znamy prawdę o tym, że człowiek 
jest rzeczywistością cielesno-
duchową przeżywającą metamorfozę 
swojej osobowości. To przeobrażanie 
się i dojrzewanie związane jest z 
w i e k i e m ,  p r z e ż y t y m i  
d o ś w i a d c z e n i a m i ,  w ł a s n y m i  
przemyśleniami oraz obyciem się z 
pewnymi sytuacjami, osobami, 
wydarzeniami. Sami zauważamy, że 
to co nas kręciło i tak bardzo 
absorbowało chociażby dziesięć lat 
temu, przeważnie straciło swój 
blask i nie jest już aż tak atrakcyjne 
jak się wówczas wydawało. Dlatego 
potrzebujemy nowego, innego, 
bardziej dojrzałego spojrzenia na 
konkretną rzeczywistość, aby nie 
było w nas marazmu, spowszednienia 
czy znudzenia. Ta metamorfoza musi 
dotykać wszystkich płaszczyzn 

Wiara 
w osłonach 

rozumu
ks. JERZY CHWIEĆKO
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nuszkami kogoś, kto się jąka, jakby to 
miało być jakimś zaklęciem i na 
pewno pomóc, traktowanie przed-
miotu religijnego jak amuletu, me-
chaniczne powielanie pewnych prak-
tyk religijnych czasami posiadające 
cechy sekciarstwa, jak chociażby 
nowenna do św. Judy Tadeusza, 
polegająca na rozniesieniu pewnej 
liczby kartek po jak największej 
liczbie kościołów z zapewnieniem, 
że najpóźniej w dziewiątym dniu 
nowenny prośba zostanie spełniona. 
Pan Bóg z pewnością ma niezły ubaw 
patrząc na taką wiarę i pobożność. Są 
pewne praktyki przewidziane przez 
kościół: sakramenty, sakramentalia, 
poświęcenia, błogosławieństwa, 
modlitwy, egzorcyzmy. Ale pewne 
zwyczaje powstały z dewocji             
i zwichrowanego pojmowania reli-
gijności przez poszczególne osoby 
oraz z wyłączenia rozumu w podej-
ściu do ich używania czy propago-
wania. Nie trzeba tęgiego myśliciela, 
żeby doszedł do wniosku, że 
chociażby w przypadku wymyślonej 
przez jakąś świecką osobę nowenny 
do Judy Tadeusza, wysłuchanie 
prośby nie zależy od rozniesienia 
kartek po kościołach i mechanicznie 
odklepanej formułki kilkakrotnie     
w ciągu dnia, ale od woli Pana Boga    
i dyspozycji duchowej proszącego. 
Mamy prawo i obowiązek modlić się 
do św. Judy Tadeusza w sprawach 
trudnych i beznadziejnych, ale 
modlitwami przewidzianymi przez 
Kościół, a nie praktykami ośmiesza-
jącymi chrześcijan.

Wraz z naszym rozwojem, 
dojrzewaniem, starzeniem się, musi 

życia, a szczególnie sfery cielesno  
duchowej.  Chociażby kryzys 
małżeński zaczyna się wówczas, gdy 
małżonkowie poprzesta ją  na  
relacjach narzeczeńskich. I kiedy 
zaczyna brakować tak jaskrawych 
uczuć, jak to miało miejsce 
wcześniej, wówczas przeważnie 
małżonkowie sobie mówią: „Nasze 
uczucie umarło, nic nas już nie 
łączy…”. Tymczasem miłość nie 
u m a r ł a ,  p r z e s z ł a  j e d y n i e  
metamorfozę z ekspresyjnej formy 
wyznań, do bardziej stonowanych, 
opartych nie tyle na uczuciach, ile na 
woli szukającej dobra drugiej osoby. 
Gdy bowiem pojawiają się dzieci, 
małżonkowie muszą przejść z roli 
kochanków do roli rodziców. I 
przeważnie tu zaczyna się pierwszy 
kryzys małżeński. Podobnie rzecz się 
ma z rozwojem ducha. Gdyby 
człowiek zaniedbał rozwój swojej 
sfery duchowej, a zajął się jedynie 
s p r a w a m i  f i z y c z n y m i ,  t o ,  
przepraszam za słowo, ale byłby 
b e z m y ś l n y m  i  n i e c z u ł y m  
„mięśniakiem”. Gdyby natomiast 
zaniedbał sprawy ciała, a skupił się 
jedynie na płaszczyźnie ducha, stałby 
się niepoprawnym „aniołem” 
bujającym w chmurach, z którym nikt 
nie byłby w stanie wytrzymać. 

Podobną metamorfozę 
musi przejść nasza wiara. Dziwną 
rzeczą byłoby, gdyby do jej rozwoju 
wystarczał „paciorek” nauczony w 
dzieciństwie, pójście z przyzwy-
czajenia, a nie z głębszych motywacji 
na Mszę św., bezmyślne powielanie 
praktyk religijnych, czasami trącą-
cych zabobonem, np. okadzanie wia-



35

RELIGIA

iść dojrzewanie wiary. Im więcej lat 
nam przybywa,  przeżytych 
doświadczeń ,  t ym większa  
powinna być ufność i zawierzenie 
Bogu. Tragedią ducha byłoby 
gdybyśmy nasze dojrzałe problemy 
p r ó b o w a l i  r o z w i ą z y w a ć  n a  
duchowym poziomie dziecka i 
w s z y s t k o ,  c o  w i ą ż e  s i ę  z  
rzeczywistością nadprzyrodzoną 
Boga określali mianem „Bozia”. Bóg 
na tyle zechciał nam się objawić na 
kartach Pisma św., w Osobie Jezusa 
Chrystusa, abyśmy mogli Go poznać, 
zachwycić się Jego pięknem i 
wszechmocą, zawierzyć Mu i 
zrozumieć, że poza Bogiem Jahwe 
nie ma innego boga, większych mocy, 
które miałyby decydujący wpływ na 
nasze życie. Istnieje natomiast, obok 
Królestwa Światłości, do którego 
Bóg nas zaprasza, królestwo 
ciemności, w którym panuje szatan i 
łowi bardzo sprytnie osoby, które 
religijność przeżywają jedynie 
emocjonalnie, naiwnie, wręcz 
zabobonnie, bez używania władzy 
intelektu, osoby, które nie potrafią 
przez pryzmat wiary patrzeć na życie, 
drugiego człowieka, swoje wybory. 
Wielu dziś zamieniło obecność w 
życiu Boga Żywego na substytuty 
będące niezobowiązującą namiastką 
pamięci o Nim. Dla wielu ważniejsze 
jest chociażby wzięcie kredy 
poświęcone j  w  Uroczys tość  
Objawienia Pańskiego, przyjęcie 
popiołu w Środę Popielcową, niż 
Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, podczas której możemy przeby-
wać sam na sam z Bogiem. Wzrost 
wiary jest możliwy dzięki mocy 

Ducha Świętego i naszej z Nim 
współpracy. Współpraca zaś z naszej 
strony polega m.in. na wysiłku 
intelektu w jej rozumieniu. Może 
jako wezwanie na Wielki Post, który 
niedługo rozpoczniemy i w związku z 
Rokiem Wiary, zwróćmy uwagę za 
zasadnicze kwestie związane z naszą 
wiarą: 

1. Wiara nie jest magią, a jej 
owocność w życiu zależy od tego jak 
bardzo pokochasz Boga, wejdziesz z 
Nim w osobową zażyłość i Mu 
zawierzysz.

2. Wiara nigdy nie rozwinie się, jeśli 
nie będziesz umiał łączyć modlitwy  
z życiem, a jedynie mechanicznie 
odmawiał formułki, jeśli nie będziesz 
szczerze się spowiadał, po dobrym 
rachunku sumienia, jeśli nie będziesz 
świadomie uczestniczył w Euchary-
stii.

3. Wiara uwsteczni się, jeśli nie 
będziesz karmił swego wnętrza 
treściami religijnymi, ukazującymi 
konfrontację religii z dzisiejszymi 
zagrożeniami, jeśli nie będziesz 
słuchał, co Bóg chce Ci powiedzieć 
na kartach Biblii.

4. Wiara umacnia się, gdy jest 
przekazywana, a więc tak żyj, po-
stępuj, rozmawiaj, aby inni widzieli 
w Tobie osobę wierzącą i dobrego 
człowieka, a wówczas odkryjesz      
w sobie Boże światło przynoszące 
radość wiary.

•



Karnawał 
w bibliotece

i w szkole


