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25. ROCZNICA ŚMIERCI DR. JELSKIEGO

aangażowany, życzliwy, 
lekarz z powołania. Chyba nie Zbędzie przesady w stwier-

dzeniu, że doktor Edward Jelski to 
jeden z najbardziej zasłużonych 
knyszynian minionego stulecia. 
Pochodzący z Sitkowa, przybył do 
Knyszyna po ukończeniu studiów na 
białostockiej Akademii Medycznej. 
Z grodem Zygmunta Augusta 
związał  swoje życie i tu spożytkował 
całą swoją energię.

W dziejach miasteczka 
zapisze się przede wszystkim jako 
budowniczy nowego szpitala, 
budynku, który jednoczy mieszkań-
ców już od kilkudziesięciu lat — 
najpierw, gdy społecznie, rękoma 
tutejszej ludności, był wznoszony 
cegła po cegle; potem w czasie walki 
o jego istnienie i dziś w staraniach o 
jak najlepsze funkcjonowanie.

Szpital od 1998 r. nosi imię 
Edwarda Jelskiego. To szczególnie 
wymowne, bo właśnie na jego 
terenie, w mieszkaniu w dawnej 
przychodni, lekarz zmarł nagle, 
mając zaledwie 56 lat.

23 października mija  
dokładnie ćwierć wieku od dnia 
śmierci doktora. Na tę okoliczność 
zrodził się pomysł przypomnienia 
jego osoby. Stąd specjalny numer 
„Nowego Gońca Knyszyńskiego”. W 
nim publikujemy m.in. obszerny 
życiorys naszego bohatera, artykuł 
nt. losów szpitala po 1990 r., a także 

fragmenty reportażu Edwarda Hołdy.
Knyszyńskie Towarzystwo 

Regionalne im. Zygmunta Augusta, 
w porozumieniu z bliskimi doktora, 
wyszło również z inicjatywą upa-
miętnienia rocznicy symbolicznymi 
obchodami. Zaplanowano je na 24 
października (sobota). Rozpoczną się 
o godz. 9.00 mszą św. Po niej chętni 
będą mogli przejechać autokarem na 
grób doktora do Łubianki. Po po-
wrocie odbędzie się otwarte, wspo-
mnieniowe zebranie Towarzystwa. 

Wszystkich mieszkańców, 
którym droga jest pamięć o 
Edwardzie Jelskim zapraszamy na 
obchody.                                           •

Jego dzieło łączy knyszynian

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Doktor Edward Jelski 1934-1990
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dward Jelski urodził się w 
rodzinie chłopskiej 2 I 1934 Er oku  w e  w s i  S i t kow o  

położonej w gminie Janów. Jego 
rodzicami byli Konstanty i Leonarda 
z domu Matys.  Miał dwóch 
młodszych braci: Bogusława i 
Edmunda. 

W okresie, gdy powinien był 
r o z p o c z ą ć  n a u k ę  w  s z k o l e  
powszechnej, trwała okupacja 
niemiecka i o legalnym kształceniu 
nie było mowy. Rozpoczął je dopiero 
w 1944 roku, mając już 10 lat. Cztery 
pierwsze klasy szkoły powszechnej 
zaliczył w Białousach już w 1946 
roku. Ukończenie czterech klas w 
ciągu dwóch lat może świadczyć, iż 
w czasie wojny uczęszczał na tajne 
komplety lub był uczony w domu. 
Następne trzy lata kształcił się w 
Janowie. Ósmą klasę, którą należy 
traktować jako pierwszą klasę szkoły 
średniej, ukończył w Liceum 
Ogólnokształcącym przy Gminnej 
Radzie Narodowej w Janowie. Naukę 
k o n t y n u o w a ł  w  l i c e u m  w  
Białymstoku, które ukończył zdając 
maturę w 1952 roku. W tym też roku 
rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w 
Białymstoku. Ukończył je w 1958 
roku uzyskując dyplom lekarza. W 
o k r e s i e  s t u d i ó w  d z i a ł a ł  w  
Akademickim Związku Sportowym. 

Trenował biegi narciarskie. Niestety 
po studiach zabrakło czasu i chęci na 
kontynuowanie pasji narciarskiej. 
Wakacje spędzał, jak większość 
studentów chłopskiego pochodzenia, 
pracując w gospodarstwie rodziców 
przy żniwach i sianokosach.

Swoją pierwszą pracę po 
u z y s k a n i u  d y p l o m u  l e k a r z a  
rozpoczął 1 X 1958 roku w 
przychodni rejonowej w Czarnej 
Białostockiej. Jednocześnie robił w 
Klinice Chorób Wewnętrznych 
Akademii Medycznej specjalizację z 
zakresu chorób wewnętrznych. W 

Doktor Edward Jelski
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Edward Jelski w wieku młodzieńczym
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1962 roku uzyskał specjalizację          
I stopnia, a w 1965 roku II stopnia.    
Po zrobieniu specjalizacji otworzył    
u profesor Beaty Bogdanikowej 
przewód doktorski, który uwieńczył 
w 1969 roku obroną pracy pt. 
„Wpływ kortikoidów i leków 
przeciwnowotworowych na hamo-
wanie wytwarzania przeciwciał w 
osoczu ludzkim”. Później czuł się 
dozgonnym uczniem profesor 
Bogdanikowej. Zrobienie specjaliza-
cji pierwszego i drugiego stopnia 
oraz doktoratu w tak krótkim czasie 
świadczy o jego dużych zdolno-
ściach. W okresie 1963-1965 był 
zatrudniony dodatkowo w akademii 
medycznej na stanowisku asystenta. 

W 1964 roku odszedł z 
Knyszyna kierujący dotychczas 
szpitalem dr Ryszard Kita. Mając 
specjalizację drugiego stopnia dr 
J e l sk i  móg ł  pe łn i ć  funkc j ę  
ordynatora. W kwietniu 1965 roku, za 

namową doktora Tadeusza Szela-
chowskiego, rozpoczął pracę w 
knyszyńskim szpitalu. Szelachowski 
był dobrym kolegą Jelskiego. 
Reprezentując ZSL robił szybką 
karierę w administracji służby zdro-
wia. W 1965 r. był zastępcą dyrektora 
Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku. Od 
momentu wybudowania szpitala 
powiatowego w Mońkach w 1959 
roku, knyszyński oddział miał status 
oddziału wewnętrznego szpitala w 
Mońkach i doktor Jelski pełnił 
funkcję ordynatora tego oddziału. 

W 1966 roku ożenił się z 
młoda lekarką Henryką Ćwiek. 
Młode małżeństwo zamieszkało w 
trudnych warunkach na piętrze 
przychodni lekarskiej w dwóch 
pokojach z kuchnią i łazienką, która 
służyła również pracownikom 
mieszczącego się na piętrze 
laboratorium. W takich warunkach 

Fotografie rodzinne

ŻYCIORYS
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przyszły na świat dzieci Jelskich: 
Marcin (1967) i Stefan (1971). 
Dopiero po rozbudowie szpitala w 
1976 roku powiększyła się im 
przestrzeń mieszkalna.   

Knyszyński szpital został 
wybudowany przez władze carskie 
na początku XX wieku. Miał być 
zapleczem lekarskim dla garnizonu 
wojskowego twierdzy Osowiec. 
Przez pewien czas w okresie I wojny 
światowej mieściła się nim szkoła 
powszechna. Swoje wielkie chwile 
miał w okresie II wojny światowej, 
k i edy  k i e rowa ł  n im  dok to r  
Szymborski. Personel szpitala 
uczestniczył aktywnie w pomocy 
partyzantom oraz pomagał ludności 
żydowskiej. Do momentu objęcia 
funkcji ordynatora przez dr. Jelskiego 
niewiele się w nim zmieniło od czasu 
jego wybudowania. Był już mocno 
przestarzały, a warunki w jakich 
leczono pacjentów, były bardzo 
trudne. Miał tylko trzydzieści sześć 
łóżek. Nie było łazienek, a wanna w 
której kąpano chorych, mieściła się 
za parawanem na korytarzu. Ogrze-
wanie zapewniały kaflowe piece, w 
których zimą trzeba było palić trzy 
razy dziennie. Praca w takich 
warunkach nie satysfakcjonowała 
doktora. Jego poprzednicy byli tylko 
administratorami szpitala. On sam 
miał znacznie większe ambicje. 
Pierwsze lata pracy w Knyszynie 
poświęcił na zrobienie doktoratu oraz 
przygotowanie koncepcji rozbudowy 
szpitala. Doktor Jelski był ciekawym 
świata zapalonym turystą. Wszystkie 
swo je  u r lopy  poświęca ł  na  
zwiedzanie różnych krajów Europy, 
Azji, Afryki. Korzystając z okazji 

starał się również odwiedzać szpitale, 
aby zapoznać się z ich funkcjonowa-
niem oraz budownictwem szpital-
nym zagranicą. Między innymi 
zwiedził duży szpital w Valenciennes 
we Francji.

Przygotowując się do 
rozbudowy szpitala doktor Jelski 
miał na uwadze spodziewany napływ 
pacjentów ze środowisk rolniczych 
po wprowadzeniu powszechnych 
ubezpieczeń zdrowotnych rolników. 
Do 1972 roku ro lnicy  oraz  
członkowie ich rodzin musieli płacić 
za usługi lekarskie. Spowodowało to 
wiele zaniedbań zdrowotnych wśród 
tej grupy ludności. I rzeczywiście po 
wprowadzeniu w 1972 roku 
ubezpieczeń zdrowotnych rolników, 
w szpitalach przybyło pacjentów. 
Dlatego tez władze przychylnie 
patrzyły na plany doktora dotyczące 
rozbudowy placówki. Szczególnie 
życzliwy stosunek do tych planów 
miał ówczesny przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodowej w 
Mońkach Eugeniusz Rząca, poseł 
Jerzy Grzybczak oraz doktor Tadeusz 
Szelachowski, który w 1973 roku 
został dyrektorem Wydziału Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku. Będąc dyrektorem mógł wiele 
pomóc, przede wszystkim zapewnić 
środki finansowe na rozbudowę.      

Prace przy rozbudowie 
szpitala rozpoczęły się w 1972 roku 
od budowy dużej kotłowni, która 
zapewniłaby ogrzewanie nawet po 
dużej rozbudowie szpitala. Na 
fundamentach kotłowni rozpoczęto 
budowę  nowych  budynków.  
Niewielką część prac przy budowie 
wykonywały profesjonalne firmy.  

ŻYCIORYS
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Największe  znaczenie  miała  
bezpłatna praca i bezprecedensowe 
zaangażowanie  mieszkańców 
Knyszyna, okolic oraz sąsiednich 
gmin. Doktor potrafił wśród ludności 
wzbudzić autentyczny entuzjazm do 
swoich planów i zmobilizować ludzi 
do bezpłatnej pracy. Trzeba było mieć 
dużo charyzmy oraz dynamiki 
życiowej, aby wzbudzić taki 
entuzjazm i zapał do pracy. Pomagali 
lekarze z sąsiednich ośrodków 
zdrowia: z Jasionówki, Krypna, 
Kalinówki Kościelnej. Sołtysi z 
okolicznych wsi zapewniali zgodnie 
z  g r a f ik i em robo tn ików na  
poszczególne dni. Szczególnie byli 
zaangażowani w budowę majstrowie 
Wincenty Malesiński, Zdzisław 
Bruszewski ,  Romuald Kopp,  
Eugeniusz Komarowski, Alfred 
Snarski z Jaskry, bracia Mrozowie.  

Sam doktor dawał najlepszy przykład 
organizując i nadzorując budowę. 
Wszystkie wolne chwile spędzał na 
budowie .  Swoim prywatnym 
samochodem — skodą dowoził 
mieszkańców okolicznych wsi na 
budowę i ich odwoził. Skoda ta często 
p e ł n i ł a  f u n k c j e  s a m o c h o d u  
ciężarowego wożącego materiały na 
budowę. Oprócz mieszkańców 
potrafił również zmobilizować, 
n a w e t  l e k k o  p r z y m u s z a j ą c  
knyszyńskie firmy do pomocy w 
budowie. Miał również cenne 
w s p a r c i e  z e  s t r o n y  U r z ę d u  
Miejskiego na czele z naczelnikiem 
Czesławem Łotowskim. Wspólne 
działanie dało wielkie efekty. W ciągu 
kilku lat wybudowano trzy nowe 
budynki, które wraz ze starym 
szpitalem zapewniały łącznie 104 
łóżek szpitalnych oraz pełne zaplecze 

Od prawej: Edward Jelski, Tadeusz Szelachowski, Czesław Łotowski, Śledziewski

ŻYCIORYS
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pracy personelu. Nie bez znaczenia 
był fakt, iż po rozbudowie szpitala 
wielu mieszkańców Knyszyna 
znalazło dodatkowo zatrudnienie. 

Budowa szpitala była chyba 
największym zrywem społecznym 
mieszkańców Knyszyna w jego 
historii. A tego nie byłoby bez 
entuzjazmu, zaangażowania, dyna-
mizmu i talentów organizacyjnych 
doktora Jelskiego. W następnym 
etapie, w latach siedemdziesiątych, w 
tym samym systemie wybudowano 
tzw. łącznik.                    

Po zakończeniu głównych 
prac budowlanych przy szpitalu 
znalazł  nowe pole dla swej 
aktywności — mocno zaangażował 
się w działalność honorowego 
krwiodawstwa. 16 X 1977 r. utworzył 
przy szpitalu Knyszyński Punkt 
Krwiodawczy. Znów sam dawał 

diagnostyczne, magazynowe, ku-
chenne i laboratoryjne. Obecnie taką 
inwestycję nawet profesjonalne 
firmy budowlane mające pełne 
zaopatrzenie materiałowe budują 
dłużej. A trzeba mieć świadomość 
realiów, w których odbywała się 
budowa. Powszechne były braki 
materiałów. Wszystko trzeba było 
załatwić, najczęściej za jakąś 
łapówkę materialną. A nie było 
specjalnego funduszu na łapówki. 
Załatwianie wiązało się z wielokrot-
nymi wyjazdami, także prywatnym 
samochodem.

Zwieńczenie budowy nastą-
piło w marcu 1976, kiedy to minister 
zdrowia Antoni Śliwiński dokonał 
otwarcia nowo wybudowanego 
szpitala. Po jego oddaniu do użytku 
radykalnie poprawiły się warunki i 
możliwości leczenia pacjentów oraz 

Minister zdrowia Antoni Śliwiński otwiera nowo wybudowany szpital

ŻYCIORYS
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przykład oddając honorowo duże 
ilości krwi. W następnym roku przy 
szpitalu powstał pierwszy Klub 
Honorowych Dawców Krwi. W 
następnych latach powstały kluby 
przy zakładzie zamiejscowym 
UNITRA BIAZET i Zakładach 
Metalowych. Dzięki temu znacznie 
zwiększyła się lista honorowych 
krwiodawców. Organizował wyjazdy 
w teren w celu pobierania krwi, 
często także swoim samochodem. 
Dzięki niemu knyszyńskie krwio-
dawstwo należało do najprężniej-
szych w województwie. W honorowe 
krwiodawstwo był aktywnie zaanga-
żowany do końca życia. 

Ciągle myślał o dalszej 
rozbudowie szpitala. Ale czasy nie 
sprzyjały tym planom. Końcówka lat 
siedemdziesiątych to narastający 
kryzys gospodarczy. Okres Solidar-
ności ten kryzys jeszcze pogłębił. Ale 
gospodarkę dobiły sankcje gospodar-
cze wprowadzone przez państwa 
zachodnie po ogłoszeniu przez 
generała Jaruzelskiego stanu wojen-
nego. Plany rozbudowy musiały być 
odłożone na później. Wrócił do nich 
w połowie lat osiemdziesiątych. 
Podbudową do nich były analizy 
przeprowadzone przez różne 
komisje, które wykazywały, iż 
knyszyński szpital ma ponad 100 
procentowe obłożenie pacjentami. To 
znaczy, iż pacjenci leżeli na tzw. 
dostawkach. Knyszyński oddział 
ściśle współpracował ze Szpitalem 
Wojewódzkim im. Śniadeckiego oraz 
Gigantem. Szpitale te podrzucały do 
Knyszyna wielu pacjentów. W 1986 
roku został powołany Społeczny 
Komitet Rozbudowy i Modernizacji  

Obiektów Szpitalnych. Na jego czele 
zgodził się stanąć stary przyjaciel 
Tadeusz Szelachowski, który w tym 
czasie pełnił wysoką, choć raczej 
honorową,  funkcję  zas tępcy  
przewodniczącego Rady Państwa. 
Koncepcja dalszej rozbudowy 
polegała na modernizacji starego 
szpitala oraz dobudowy na nim 
dodatkowego piętra. Plany moderni-
zacji i dobudowy piętra na pocarskim 
budynku, który był zabytkiem, 
rodziły wiele problemów. Pracownia 
Konserwacji Zabytków w Białymsto-
ku, która miała wykonać dokumenta-
cję, po wielu przepychankach 
wycofała się z zadania. Wtedy 
zapadła radykalna decyzja o rozbiór-
ce zabytkowego budynku i budowie 
w tym miejscu nowego. Zgodę na 
rozbiórkę, o którą było trudno, musiał 
wydać minister kultury. Udało się ją 
uzyskać i zabytek w 1988 roku został 
rozebrany. O tę rozbiórkę część 
knyszynian ma do tej pory pretensję 
do doktora Jelskiego. Patrząc na stan 
pochodzącego z tego samego okresu 
co szpital budynku przychodni, to nie 
ma co żałować rozbiórki budynku. 
Stary szpital został rozebrany, 
zrobiono wykopy pod fundamenty, 
ale nowego budynku już nie 
wybudowano. Była już końcówka 
PRL-u i ciężki kryzys gospodarczy. 
W 1989 roku skończył się socjalizm. 
Zniknęła Rada Państwa, a Tadeusz 
Szelachowski zakończył karierę 
polityczną. Zniknął wpływowy 
protektor. W ówczesnych warunkach 
nie było żadnych szans na sfinanso-
wanie inwestycji, w takim szpitalu 
jak knyszyński. W efekcie rozbiórki 
budynku starego szpitala zmniejszyła 

ŻYCIORYS
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się w nim do 75 ilość łóżek. 
Dla knyszynian gromem      

z jasnego nieba była wiadomość o 
śmierci doktora Jelskiego 23 X 1990 
roku w wieku zaledwie 56 lat. Ale 
oceniając sytuację należy stwierdzić, 
iż tak wczesny zgon był niestety 
wynikiem trybu życia doktora. Przez 
dwadzieścia pięć lat pracy w Kny-
szynie pracował na najwyższych 
obrotach. Nie oszczędzał się. Budo-
wa szpitala w czynie społecznym w 
tamtych realiach musiała kosztować 
wiele zdrowia. Doktor mieszkał na 
terenie szpitala i praktycznie całą 
dobę był w pracy, ponieważ nawet w 
wolnym czasie był wzywany do 
trudnych przypadków. Jedynym 
oderwaniem się od pracy był urlop     
i wyjazd za granicę. Ale doktor 
rzadko z niego korzystał. Po jego 
śmierci wypłacono ekwiwalent za 
niewykorzystane urlopy z ostatnich 
trzech lat. Ten brak oderwania się od 
pracy był mocno wyczerpujący. 
Rujnujący dla zdrowia był system 
pracy z dyżurami. Pracował osiem 
godzin, potem był szesnasto-
godzinny, często ciężki dyżur, a 
następnie znowu osiem godzin pracy. 
W sumie trzydzieści dwie godziny.    
I po dyżurze, kiedy poszedł do 
mieszkania, aby odświeżyć się przed 
pracą dosięgnął go rozległy zawał 
serca. Nawet gdyby stało się to w 
szpitalu, nie dałoby się go uratować. 
Zaniepokojona brakiem doktora w 
pracy do mieszkania poszła jedna      
z pielęgniarek i zastała go już nie 
żyjącego w łazience. Śmierć doktora 
uznano za wypadek przy pracy           
i wypłacono rodzinie stosowne 
odszkodowanie. 

Edward Hołda w książce 
„Przetrwać siebie” napisał prorocze 
słowa „ale to jest aż tyle lat uporu, 
wyrzeczeń i pracy doktora. Za każde 
nowe łóżko, każdy nowy element 
urządzenia, każdy nowy metr 
murarki i instalacji każdy ze współ 
budowniczych płacił kawałkiem 
siebie samego, a doktor Jelski z 
każdym dniem, z każdym miesiącem, 
z każdym dalszym rokiem coraz 
bardziej całym sobą.” 

Na życzenie matki doktor 
Jelski został pochowany na cmenta-
rzu w nowo powstałej rodzinnej 
parafii w Łubiance. Nie służy to 
kultywowaniu pamięci o doktorze     
w Knyszynie.

Oprócz zaangażowania       
w pracy zawodowej, pracy przy 
rozbudowie szpitala, krwiodawstwie 
udzielał się społecznie. Przez wiele 
lat był radnym Rady Miasta i Gminy 
w Knyszynie. Działał również, tak 
jak i jego protektor Tadeusz 
Szelachowski, w ZSL, ale raczej 
tylko na szczeblu gminnym. Był 
prezesem koła ZSL w szpitalu. Był 
wykładowcą Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej. Działał także w 
K n y s z y ń s k i m  To w a r z y s t w i e  
Regionalnym im. Zygmunta Augusta. 
Za osiągnięcia w pracy oraz na niwie 
społecznej był odznaczony między 
innymi medalami: Zasłużony 
Białostocczyźnie, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi,  odznakami 
krwiodawczymi. W 1984 otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

W czasie studiów Edward 
Jelski uczęszczał na zajęcia studium 
wojskowego. Po ukończeniu studiów 
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otrzymał stopień wojskowy sierżant 
podchorąży. W 1962 roku został 
awansowany na stopień podporu-
cznika, a w 1966 na porucznika. 

Mimo, iż miał specjalizacje 
pierwszego i drugiego stopnia, to 
nadal doszkalał się. W latach 1979-     
-1982 odbył w Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w 
Warszawie czteroletnie szkolenie 
doskonalące w zakresie „Postęp w 
chorobach wewnętrznych”. Swoją 
wiedzą dzielił się również z innymi 
lekarzami. Wielu, zwłaszcza z 
okolicznych ośrodków zdrowia, 
robiło u niego specjal izacje 
pierwszego stopnia z chorób 
wewnętrznych. 

Ciekawostką jest fakt, iż 
doktor Jelski w 1986 roku zdał 
egzamin eksternistyczny z programu 
nauczania zasadniczej szkoły 
rolniczej dla pracujących w Zespole 
Szkół Rolniczych w Białymstoku.

11

Żona doktora Henryka 
zrobiła specjalizację oraz doktorat z 
dziedziny neurologii. Jest uznanym 
specjalistą w tej dziedzinie i do dziś 
pracuje w swojej specjalizacji. 
Synowie Marcin i Stefan skończyli 
studia medyczne i są lekarzami. 
Stefan pracuje w szpitalu onkologi-
cznym w Białymstoku natomiast 
Marcin pracuje w knyszyńskim 
szpitalu. Do niedawna opiekował się 
knyszyńskim krwiodawstwem. 
Dzięki jemu oraz Tomaszowi Kraw-
czukowi knyszyńskie krwiodawstwo 
było nadal bardzo aktywne. 

Doktor Jelski był człowie-
kiem czynu. Nie znosił jałowego 
gadania. Po pierwszych wolnych 
wyborach do samorządu terytorial-
nego został wybrany na członka 
zarządu Miasta i Gminy Knyszyn. 
Gdyby nie przedwczesna śmierć, 
wiele dobrego mógłby zrobić także 
dla Knyszyna 

Na zajęciach studium wojskowego
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Profesor Beata Bogdaniko-
wa w liście skierowanym do wdowy 
po śmierci doktora napisała:
„To czego dokonał budując szpital to 
był naprawdę wyczyn ponad ludzką 
miarę, gdy się zważy wszystkie 
trudności administracyjne i zaopa-
trzeniowe. Sadzę, iż szpital ten, o ile 
nie nosi już jakiejś nazwy, powinien 
nosić jego imię” 

Po kilku latach od śmierci 
doktora idei tej przyklaśnięto w 
Knyszynie. W 1998 roku Uchwałą 
Rady Miejskiej knyszyńskiemu 
szpitalowi nadano imię doktora 
Edwarda Jelskiego. 28 VII 1998 roku 
odbyła się uroczystość wmurowania 
tablicy pamięci doktora. Głównym 
in ic ja torem i  o rganiza torem 
uroczystości był przewodniczący 
Rady Miejskiej Antoni Stefanowicz.

Obsada lekarska knyszyń-
skiego szpitala za doktora Jelskiego 

często zmieniała się. W połowie lat 
siedemdziesiątych w szpitalu 
rozpoczął pracę doktor Kazimierz 
Urban. I on zakotwiczył się w 
knyszyńskim szpitalu na długo. W 
ostatnich latach pracy doktora 
Jelskiego był jego najbliższym 
współpracownikiem. Po śmierci 
doktora Jelskiego przejął jego 
obowiązki. Niestety w lipcu 1996 
roku uległ on tragicznemu wypadko-
wi, w wyniku którego zmarł. Po jego 
śmierci obowiązki ordynatora przez 
prawie rok pełniła doktor Irena 
Kuroczycka. Od 1 IV 1997 roku 
ordynatorem była doktor Dorota 
Kurzątkowska-Miłek, która była 
cenionym lekarzem kardiologiem. Po 
przejęciu szpitala przez Gminę 
Knyszyn została ona dyrektorem 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej im. Doktora 
Edwarda Jelskiego. Funkcję tą 
pełniła do 2012 r. Obecnie pełniącym 
obowiązki dyrektora jest doktor 
Ludmiła Łapińska.

Edmund Chodorowski, 
który blisko współpracował z 
doktorem Jelskim w ruchu ludowym 
napisał: „W planach i marzeniach 
doktora pozostała budowa domu 
opieki społecznej z wyposażeniem 
socjalno-kulturalnym oraz urządze-
nie rekreacyjnego placu jego mie-
szkańcom, na który zdążył wykupić 
działkę położoną za szpitalem. Jego 
uzasadnienie potrzeby tej formy 
opieki było następujące — ziemia 
knyszyńska z pobliską puszczą i 
zdrowym powietrzem z dala od 
ośrodków przemysłowych jest 
częścią „Zielonych Płuc Polski”

•

 
                               

Odznaczenie doktora
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Dziedzictwo
doktora Jelskiego

o k t o r  E d w a r d  J e l s k i  
d o c z e k a ł  s i ę  u p a d k u  Dkomunizmu. Zmarł na progu 

przemian ustrojowych w Polsce. Nie 
były one jednak łaskawe dla jego 
dzieła. Spowodowały gwałtowne 
zubożenie społeczeństwa oraz 
państwa. W budżecie obniżono 
nakłady na wiele dziedzin, w tym na 
służbę zdrowia. Zaczęło się szukanie 
oszczędności między innymi poprzez 
likwidację małych szpitali. A w 
małym powiec ie  monieckim 
(wówczas rejonie) były dwa szpitale. 
O ile wcześniej szpital w Mońkach 
nie posiadał oddziału interni-
stycznego i jego rolę pełnił szpital 
knyszyński, to w 1992 roku w 
budynku biurowym po byłej 
Powiatowej Radzie Narodowej 
zorganizowano również oddział 
wewnętrzny. W tej sytuacji wielu 
decydentów uznało, iż ten drugi, 
knyszyński jest niepotrzebny. 
Według doktor Henryki Jelskiej już 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
były pierwsze zakusy na zlikwido-
wanie knyszyńskiego szpitala. 
Profesor Eugeniusz Bernacki pisząc 
w 1993 roku historię knyszyńskich 
szpitali zakończył ją tak: 
„ B u d o w a  n o w e g o  S z p i t a l a  

Powiatowego z odległym, umie-
szczonym w innym miasteczku jego 
oddziałem, zmuszająca do prowadze-
nia dwóch pracowni rentgenowskich, 
dwóch laboratoriów, kuchni, pralni, 
magazynów itp. skłania do zadumy, 
zwłaszcza, że w dobie obecnej do 
prawidłowego leczenia chorego 
często jest potrzebna konsultacja 
(nawet pilna) chirurga, ginekologa, 
internisty i innych specjalności,          
a niejednokrotnie ich wszystkich 
naraz. A więc krążą karetki z 
konsultantami (lub chorymi) między 
Mońkami i Knyszynem zmniejszając 
i tak szczupły i trudny budżet 
szpitalny. Ale to temat dla ekonomi-
stów i na tle Mońki — Knyszyn, nie 
tylko dotyczący szpitala.”

Zakończenie to niedwuzna-
cznie sugeruje, iż w powiecie 
(wówczas rejonie) powinien zostać 
jeden szpital. Druga próba likwidacji 
knyszyńskiego szpitala została 
podjęta w 1995 roku przez wojewodę 
białostockiego. Mieszkańcy Knyszy-
na gwałtownie zaprotestowali 
przeciwko decyzji o likwidacji. 
Odbyło się burzliwe spotkanie 
mieszkańców Knyszyna i Rady 
Miejskiej z wojewodą białostockim 
Andrzejem Gajewskim. Również 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ



14

Okręgowa Izba Lekarska negatywnie 
oceniła projekt likwidacji. Pod 
wpływem zdecydowanych protestów 
wojewoda wycofał się z decyzji o 
likwidacji.

W 1998 roku weszły w życie 
wprowadzone przez rząd Jerzego 
Buzka cztery wielkie reformy ustro-
jowe: nowy podział administracyjny 
kraju, reforma szkolnictwa, emery-
talna i służby zdrowia. Reforma 
służby zdrowia wprowadziła  
kontraktację zabiegów leczniczych 
przez Kasy Chorych. Zostały one 
ograniczone limitami. Został 
utworzony powiat Mońki, pod który 
podlegała służba zdrowia. Szpital 
knyszyński w tym czasie posiadał 
oddział internistyczny na 50 łóżek 
oraz oddział dla przewlekle chorych 
na 25 łóżek. W sytuacji limitowanych 
zabiegów leczniczych konkurował 
on z monieckim szpitalem o limity 
świadczeń. Pod koniec 1999 roku 
rozpoczęły się działania starostwa  
mające na celu ograniczenia liczby 
łóżek knyszyńskiego oddziału 
wewnętrznego. Motywowano to zbyt 
małą ilością świadczeń leczniczych 
zakontraktowanych przez Kasę 
Chorych. W styczniu 2000 roku 
został zamknięty oddział dla 
przewlekle chorych w Knyszynie. 
Wszystkie te działania wyraźnie 
zmierzały do całkowitej likwidacji 
szpitala. Byłaby to już trzecia próba. 
W odpowiedzi na to władze 
knyszyńskie wystąpiły z propozycją 
oddzielenia knyszyńskiego szpitala i 
utworzenia samodzielnego  ZOZ w 
Knyszynie.  Rada Miejska w 
Knyszynie w dn. 24 VIII 2000 roku 
podjęła uchwałę o utworzeniu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Knyszynie. 
Aby uchwała weszła w życie ZOZ 
Mońki powinien był przekazać 
Knyszynowi mienie szpitala. Nie 
doszło jednak do porozumienia władz 
Knyszyna ze starostwem w tej 
sprawie z powodu sporu o podział 
długu, jaki ciążył na ZOZ Mońki. W 
dn. 12 X 2000 roku Rada Powiatu 
p o d j ę ł a  u c h w a ł ę  o  n o w y m  
regulaminie ZOZ Mońki, który nie 
przewidywał oddziału wewnętrzne-
go w Knyszynie.  W zamian 
proponowano utworzenie oddziału 
rehabilitacji leczniczej na 30 łóżek 
oraz oddziału dla przewlekle chorych 
na 60 łóżek. Władze Knyszyna nie 
godziły się na to, ponieważ słusznie 
uważały, iż sercem szpitala jest 
oddział internistyczny a propono-
wane oddziały mogą być tylko 
uzupełnieniem. Uchwałę o likwidacji 
zaczęto wprowadzać z delikatnością 
słonia w składzie porcelany. O świcie 
28 XI 2000 roku przybył do 
Knyszyna dyrektor ZOZ Mońki 
Tadeusz Kulikowski wraz ordynato-
rem oddziału wewnętrznego szpitala 
w Mońkach doktorem Kazimierzem 
Korflem, oficjalnie w celu przepro-
wadzenia inwentaryzacji sprzętu. 
Pracownicy knyszyńskiego szpitala 
obawiając się, iż chodzi o zabranie 
sprzętu, delegację „aresztowali”. Po 
długich pertraktacjach z udziałem 
mediatorów zgodzili się wypuścić 
delegację, ale bez sprzętu. Te 
zaskakujące działania silnie wzbu-
rzyły mieszkańców Knyszyna. Dali 
oni wyraz przywiązania do dorobku 
doktora Jelskiego oraz swojego, 
jakim był szpital. Powstał komitet 

SZPITAL
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obrony knyszyńskiego szpitala, na 
czele którego stanął Tomasz 
Krawczuk. Została  zmobilizowana 
duża grupa mieszkańców, która 
zaczęła go bronić. Zamknięto bramy 
wjazdowe, aby nie wpuścić do 
szpitala nikogo postronnego. Przed 
szpitalem ustawiono namiot straża-
cki wyposażony w piecyk, w którym 
protestujący pełnili całodobowe 
dyżury. Rozpoczęły się urzędnicze 
przepychanki, pertraktacje. Z jednej 
strony władze starostwa i ZOZ 
Mońki, a z drugiej strony władze 
Knyszyna na czele z burmistrzem 
Antonim Stefanowiczem i komitet 
protestujących. 

Protestujący spędzili w 
namiocie Boże Narodzenie i Nowy 
Rok a także Święta Wielkanocne. W 
Wigilię odbyło się tłumne dzielenie 
się opłatkiem a w przededniu 

Wielkanocy dzielenie się jajkiem. 
Sprawą zainteresowała się Elżbieta 
Jaworowicz, która wraz ze swoją 
ekipą przybyła do Knyszyna. 
Knyszyński konflikt został pokazany 
dwukrotn ie  w „Sprawie  d la  
reportera”. Jednak sytuacja patowa 
przedłużała się. Zadziwiająca była 
bierność władz wojewódzkich, które 
najwyraźniej sympatyzowały z 
Mońkami. Mieszkańcem Moniek był 
Józef Mozolewski, przewodniczący 
„Solidarności”  wojewódzkiej, poseł 
na Sejm, osoba bardzo wpływowa w 
tym czasie. Również Kościół nie 
popierał protestu. Władze wojewódz-
kie oraz powiatowe wyraźnie czekały 
na zmęczenie protestujących i 
wyciszenie konfliktu. Trwały jałowe 
r o z m o w y  m i ę d z y  w ł a d z a m i  
Knyszyna i starostwem monieckim. 
Ale protestujący nie dawali za 

Pierwszy z lewej — dr Edward Jelski
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zja ta zakończyła akcję protestacyjną 
mieszkańców Knyszyna. W sumie 
protest trwał ponad 220 dni. Tak jak w 
latach siedemdziesiątych mieszkań-
cy na czele z doktorem Jelskim 
wytrwale budowali knyszyński 
szpital, tak w okresie 2000/2001 r. 
wytrwale go bronili. W obronie 
szpitala czynny udział brało kilkuset 
mieszkańców Knyszyna i okolic. 
Szczególnie aktywni byli: Tomasz 
Krawczuk, Irena Wysocka, Helena 
Karwacka, Marzena Zieziula oraz 
władze samorządowe na czele z bur-
mistrzem Antonim Stefanowiczem     
i radni rady miejskiej. Protest 
aktywnie wspierała również doktor 
Dorota Miłek-Kurzątkowska.

Przejęte budynki, od ich 
budowy w latach siedemdziesiątych, 
nie przechodziły poważniejszych 
remontów. Dlatego wymagały wielu 
prac. Po przyjęciu szpitala przez 
Knyszyn, rozpoczęto jego remont. Ze 
względu na skalę, był on kosztowny. 
Już znacznie wcześniej powstał 
Społeczny Komitet Pomocy Służbie 
Zdrowia przy Radzie Miejskiej, który 
gromadził społeczne pieniądze 
wspomagające szpital. W ówczesnej 
sytuacji zaktywizowano zbiórkę 
funduszy. Kilka razy uczestnicy 
protestu „kolędowali” po domach 
rozprowadzając cegiełki. W 2001 
roku zebrano 151 tys. złotych. Sumę 
z e b r a n ą  w  r a m a c h  z b i ó r e k  
przeznaczono na zakup materiałów. 
Władze Knyszyna pozyskały 
również środki na remont z zewnątrz 
m.in. z funduszu ochrony środowi-
ska. Prace modernizacyjne, tak jak za 
doktora Jelskiego, były wykonywane 
w czynie społecznym. Jeden z 

wygraną. Spędzili w namiocie całą 
zimę. Elementem protestu była 
czarna procesja ok. stu mieszkańców 
Knyszyna w Mońkach oraz udział 
150 mieszkańców w obradach 
Sejmiku Wojewódzkiego. Zniecier-
pliwieni biernością władz wojewódz-
kich, Kasy Chorych oraz brakiem 
konstruktywnego podejścia staro-
stwa i kierownictwa ZOZ Mońki, 
zdecydowali się na częściową 
blokadę drogi Białystok—Ełk. 
Blokada w dniach 12-16 V 2001 roku 
nie przyniosła efektu. Zdecydowano 
się na ponowną blokadę od 7 VI. Tym 
razem do blokady próbowały nie 
dopuścić zwarte oddziały policji. 8 
VI doszło do incydentu, w wyniku 
którego jeden z protestujących został 
zatrzymany przez policję. Zaczęło się 
robić groźnie. Mogło dojść do 
niekontrolowanych incydentów. 
Blokada trwała do 24 VI. Protestu-
jący byli legitymowani i spisywani 
przez policję. Kilkudziesięciu z nich 
zostało skazanych przez Kolegium 
Orzekające w Mońkach na symboli-
czne kary pieniężne. 

Przy okazji sporu o szpital 
ożyły w Knyszynie stare antymonie-
ckie resentymenty. Kilkudziesięciu 
mieszkańców Knyszyna udało się na 
sesję rady powiatu białostockiego     
z prośbą o przyjęcie gminy Knyszyn 
do powiatu białostockiego. I rada 
taką uchwałę podjęła. Nie miała 
jednak ona dalszego ciągu. Bojąc się 
dalszego eskalowania konfliktu, 
władze zdecydowały się na poważne 
rozmowy. W ich efekcie, 4 lipca 2001 
roku został sporządzony w Białym-
stoku akt notarialny przekazujący 
mienie szpitala Knyszynowi. Decy-
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budowniczych szpitala w latach 
siedemdziesiątych, Zdzisław Bru-
szewski, uczestniczył również w jego 
remoncie. Wspólny wysiłek pozwolił 
na przeprowadzenie zamierzonych 
prac. W ciągu kilku miesięcy 
wyremontowano budynek oddziału 
wewnętrznego. Według kosztorysu 
wartość prac sięgnęła 400 tys. złotych 
W ramach remontu wymieniono 
okna,  instalację elektryczną,  
położono glazurę i terakotę oraz 
odmalowano ściany. Wymiana okien 
obniżyła koszty ogrzewania.

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej im. 
doktora Edwarda Jelskiego oficjalnie 
rozpoczął działalność 1 X 2001 roku. 
Jego dyrektorem została doktor 
Dorota Miłek-Kurzątkowska, która 
wcześniej aktywnie walczyła w 
obronie szpitala. Do 31 XII 2001 roku 
działalność ZOZ ograniczała się do 
udzielania świadczeń przez poradnię 
ogólną. W pierwszą rocznicę 
rozpoczęcia protestu 28 II 2001 roku 
burmistrz Antoni Stefanowicz prze-
kazał doktor Miłek-Kurzątkowskiej 
symbolicznie klucze do wyremonto-
wanego budynku. Od stycznia 2002 
roku, zgodnie z zawartą umową z 
Podlaską Regionalną Kasą Chorych, 
w szpitalu funkcjonowały cztery 
oddziały:
- wewnętrzny,
- dla przewlekle chorych,
- zakład opiekuńczo-leczniczy,
- oddział opieki paliatywnej.
Działała również poradnia kardio-
logiczna.

Szpital zatrudniał 60 osób, 
w tym 6 lekarzy oraz 27 pielęgniarek. 
W szpitalu dalej trwały remonty. W 

2002 roku wyremontowano budynek 
przychodni oraz oddano do użytku 
zmodernizowaną kotłownię. W dn. 
16 XII 2002 r. uroczyście otwarto oba 
obiekty. Kotłownia została przysto-
sowana do opalania drewnem, co 
obniżyło koszt ogrzewania. Koszt 
modernizacji kotłowni wyniósł      
331 tys. złotych, z tego 200 tys. 
złotych pozyskano ze szwedzkiego 
funduszu SIDA. W następnych latach 
był modernizowany tzw. łącznik. 
Pozyskiwano także nową aparaturę: 
aparat do USG i rentgenowski. 
Wyposażono laboratorium szpitalne 
w najnowocześniejszy sprzęt. Z 
czasem zapał do bezpłatnej pracy 
oraz zbiórki pieniędzy z oczywistych 
względów mocno opadł.

Z dniem 1 I 2006 roku został 
zlikwidowany oddział dla przewlekle 
chorych. W jego miejscu miał 
powstać oddział rehabilitacji  
kardiologicznej. Przez kilka lat 
trwały narady, spotkania, podejmo-
wano uchwały. Jednak na tym się 
skończyło, a nowy oddział nie 
powstał. W 2002 roku rozpoczęto 
także prace mające na celu 
utworzenie parku przyszpitalnego, 
który ostatecznie też nie powstał.

Istotnym elementem dzia-
łalności Edwarda Jelskiego było 
honorowe krwiodawstwo. Jeszcze za 
życia doktora mocno zaangażował 
się w nie Tomasz Krawczuk. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
upadły knyszyńskie zakłady pracy, o 
pracowników których w znacznej 
mierze opierały się zbiórki krwi. 
Zostały polikwidowane kluby 
honorowych dawców przy zakła-
dach. Knyszyńskie krwiodawstwo 

SZPITAL
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przez kilka lat przechodziło kryzys. 
W styczniu 1997 roku jego 
opiekunem został doktor Marcin 
Jelski. Wspólnie z Tomaszem 
Krawczukiem reanimowali krwio-
dawstwo nie tylko w Knyszynie, ale 
w całym powiecie monieckim. W 
miejsce zakładowych klubów 
krwiodawstwa powstał w 1992 roku 
terenowy klub honorowych dawców 
krwi „Szlachetne Serce”. W terenie 
m.in. w Krypnie, Jasionówce, 
Kalinówce Kościelnej, Jaświłach 
oraz szkołach powstały nowe kluby. 
W sumie powstało 14 klubów. 
Zaczęto organizować wyjazdy w 
teren w celu pobierania krwi. 
Pierwszy wyjazd odbył się 8 II 1997 
roku. Jak podaje Tomasz Krawczuk, 
do 2010 roku zorganizowano 375 
wyjazdów. Pobrano 2913350 ml 
krwi. Ostatni wyjazd do Dolistowa 
odbył się 12 XII 2010 roku. Pierwsze 
56 wyjazdów ekipy pobierającej 
krew odbywały się prywatnymi 
samochodami, a następne karetką 
pogotowia. Z czasem zaczął się 
zmieniać model pobierania krwi. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa zaczęło szukać 
oszczędności. Ograniczano czas 
pracy knyszyńskiego punktu krwio-
dawstwa, początkowo do trzech dni a 
następnie do jednego dnia w 
tygodniu, by w styczniu 2010 roku, 
po 32 latach istnienia punkt ostate-
cznie zlikwidować. Do pobierania 
krwi w terenie zaczęła przyjeżdżać z 
Białegostoku ekipa specjalnym 
ambulansem. Skończyły się wyjazdy 
w teren  knyszyńskie j  ekipy 
krwiodawczej. I tak jest to robione do 
chwili obecnej. Raz  w miesiącu 

przed knyszyńskim magistratem 
odbywa się pobieranie krwi.

Jak wygląda knyszyński 
szp i ta l  obecn ie?  W ZOZ- ie  
funkcjonuje:
- Oddział Chorób Wewnętrznych z 40 
łóżkami w tym 2 intensywnej opieki 
medycznej. Jego bolączką jest zbyt 
niski poziom finansowania jego 
usług. W efekcie możliwości 
lecznicze tego oddziału są niewyko-
rzystane. 
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z 22 
łóżkami. Kontrakt z NFZ pozwala na 
wykorzystanie 17 łóżek
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnie Lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej
Ponadto funkcjonuje pracownia 
rentgenowska, pracownia ultrasono-
graficzna, medyczne laboratorium 
diagnostyczne, pracownia nieinwa-
zyjnej diagnostyki układu krążenia 
oraz inne komórki niezbędne do 
funkcjonowania szpitala. 

ZOZ zatrudnia na umowy    
o pracę ok. 60 osób, w tym 26 
pielęgniarek. 13 lekarzy pracuje w 
oparciu o indywidualne kontrakty.

Knyszyński szpital nadal 
cieszy się dobrą opinią wśród 
okolicznej ludności. Są chętni do 
leczenia się w nim nawet spoza 
terenu powiatu monieckiego. 
Niestety niski stopień finansowania 
przez NFZ nie pozwala na pełne 
wykorzystanie jego możliwości 
leczniczych. W ostatnim czasie były 
zbierane podpisy wśród mieszkań-
ców Knyszyna pod petycją do NFZ o 
zwiększenie kontraktu na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych.              

      •

SZPITAL
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REGINA ŚWITOŃ

     
                               Pamięci Edwarda Jelskiego

*       *       *        

Na parterze, po lewej, była Jego przystań.
Tam czekał, z sercem otwartym, na spragnionych
pomocy. A którędy to za dnia czy nocy i przez tyle lat,
prowadziła droga ordynatora Jelskiego
i czym był ten szpital dla Niego?

Chłopiec z sokólskiego Sitkowa przez studia
do doktoratu, przez świat, przecież donikąd…
tylko do Knyszyna. I doktor przecież wiedział,
jakie powinny być szpitale po świecie…
To podług tej miary tutaj budować zaczynał.
W napięciu wewnętrznego pośpiechu, by zdążyć tam,
dokąd sobie zamierzył lub co się w nim zamierzyło,
aby On się spełnił…
Nie dosypiał i dni były za krótkie. 
Czy nadaremnie się trudził?

Non omnis moriar!
W tym miejscu, gdzie był On, kwiaty wspomnień
kwitną. Sam Pan Bóg z wdzięcznością podąża
do ludzi.
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[...]
Godzina piąta rano, nad planetą 
aglomeracji wstał dzień: tego dnia, w 
ten czwartek, czwartek jarmarku w 
Knyszynie, ta planeta też mi się 
obwieszcza przez radio. Zaraz po 
dzienniku Knyszyn; ten, który 
odpada od planety. W ten czwartek, 
dnia 23 czerwca, radio z Warszawy 
upomina naczelnika w Knyszynie, 
aby  w trosce o dobro gminy i 
państwa  jak należy pilnował 
sianokosów. W ten także czwartek 
rozpoczynają się obrady nad 
białostocką aglomeracją miejską w 
roku dwutysięcznym.

W południe doktor Jelski 
znajduje trochę czasu i tą umęczoną, 
poharataną skodą objeżdżamy 
knyszyńskie sianokosy. Ktoś 
skwapliwy naskarżył, że niedobrze 
się Knyszyn rozporządza maszyna-

mi, bo może ten ktoś nie mógł 
maszyn dostać, tak jak sobie życzył; i 
natychmiast gorączkowy głos 
radiowca z Warszawy, który niczego 
nie wie na pewno, niczego nie 
sprawdził. To jest szybkość i celność 
interwencji!
— Wszystko jest w porządku broni 
doktor Jelski naczelnika i Knyszyna.  
Niechby ten z Warszawy przyjechał, 
zobaczył; niechby na tych gorliwych 
gadaczy złożono jakąś odpowiedzial-
ność. Ale tacy łatwo się wykręcą, że 
co jest nieprawdą w Knyszynie, może 
być za prawdę przyjęte gdzie indziej, 
jest prawdą wyższego rzędu, i swoją 
istotą w bezwzględną prawdę 
zamienia nawet to, co może być 
bezwzględnym kłamstwem.

Po południu obchodzimy 
jeszcze raz z Dziadkiem Komorow-
skim i z panem Koppem pawilony 

Żywe ciało wieczny duch

a zaproszenie redakcji 
„Kontrastów” warszawski Npisarz i reporter Edward 

Hołda odwiedził w 1977 roku 
Knyszyn. W efekcie tej wizyty 
powstał reportaż „Żywe ciało, 
wieczny duch” poświęcony knyszyń-
skiemu szpitalowi kierowanemu 
przez doktora Edwarda Jelskiego. 
Reportaż ten został zamieszczony w 

10. numerze „Kontrastów” z 1977 
roku.

Zafascynowany Knyszy-
nem pisarz przez następne dwa lata 
wielokrotnie odwiedzał miasto. W 
efekcie tych wizyt powstała książka 
„Przetrwać siebie”. Poniżej zamie-
szczamy obszerne fragmenty reporta-
żu „Żywe ciało, wieczny duch”         •

RED

EDWARD HOŁDA
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szpi ta lne,  zaplecza,  budynki  
pomocnicze, instalacje i urządzenia, 
tak jak stoją, i tak jak będą stać, 
podług założeń i projektów. Potem, 
wraz z doktorem Jelskim, odtwarza-
my cały szpital: jak najpierw  nic tu 
nie było, tylko tych trzydzieści sześć 
łóżek w dawnej carskiej szkole, 
piece, w których trzeba było palić trzy 
razy dziennie, wanna za parawanem 
na korytarzu; i jak później to się, 
miesiąc po miesiącu, rok po roku, 
zmieniało. Od początku do stanu 
dzisiejszego, i po tę przyszłość, którą 
mi ukazują, widzialną w każdym 
szczególe.
— Od tej kotłowni się zaczęło  mówi 
pan Kopp; powtarza, aby udobitnić.  
Żaden ze współbudowniczych 
szpitala nie opuści nigdy tej kotłowni; 
to ona jest początkiem początku 
budowy.

Stoimy przed tą kotłownią. 
Z tyłu, od ulicy, budynek przychodni: 

to też dawny budynek, chociaż nie 
dorównuje dawności owej carskiej 
szkole, którą mamy przed sobą, 
przyrośniętą z lewa do frontalnego 
pawilonu szpitala, a przecież to ten 
frontalny pawilon nad kotłownią 
przyrastał do tej carskiej szkoły; tak 
się wydawało, dopóki jeszcze 
murarze kładli pierwsze warstwy 
cegieł; od fundamentów kotłowni, po 
niespodziewanie rozległy strop 
parteru.
— Wypadło najpierw uporać się z 
tymi piecami i z tą wanną za 
parawanem na korytarzu. A skąd 
gorąca woda do tej wanny? Gdzie to 
się grzało? Jak z tej wanny mogło się 
korzystać?  pyta sam siebie Dziadek, 
abym i ja sam siebie zapytał.
— Ale od razu, ledwośmy uzyskali 
zgodę na tę kotłownię, i chyba zanim 
ktokolwiek mógł o tym pomyśleć, 
doktor zobaczył ten szpital, jakby już 
czas się przesunął o dziesięć i 

W ślusarstwie i mechanice nikt pana Koppa, nawet Dziadek, nie zastąpi
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dwadzieścia lat  mówi dalej pan 
Kopp. Wypadało się ubiegać o tę 
kotłownię, co miała służyć tylko 
tamtym trzydziestu sześciu łóżkom, z 
niewiele czym dla personelu i 
zamierzchłego sprzętu; owszem, 
ogrzewałaby i poradnię. Ale doktor, 
na szczęście, od razu zobaczył cały 
ten  obecny szpi ta l ,  jak  już  
zbudowany, i ten, do końca, z tym 
nieobecnym jeszcze pawilonem, co 
się przedłuży piętrami nad tą dawną 
carską szkołą. I z tym nieobecnym 
jeszcze jednym, co się załamie w 
zygzak i wzniesie ku ulicy, a w górę 
też na dwa piętra.
— Doktor tak zobaczył? Tak sobie 
wyobraził?
— To my byśmy mogli sobie tylko 
wyobrazić. Doktor po prostu 
zobaczył. Doktor aż za dobrze 
wiedział, co się zwala na ten dawny 
szpital i co się z całej okolicy dopiero 
zwali, kiedy wieś dostanie bezpłatne 
ubezpieczenie; kiedy wszelki 
wsiowy majątek stanieje, a człowiek 
zdrożeje i sam sobie stanie się 
największym majątkiem. A przecież 
doktor widział kliniki Akademii i 
widział różne, jakie powinny być, 
szpitale po świecie, to posiadał miarę. 
I podług tej miary chciał też widzieć 
Knyszyn.
— Wyjeżdżał za granicę?
— Co roku doktor zabiera się w 
świat. I stąd wynikało to jego 
widzenie, że doktor widział niejeden 
szpital na zachodzi i na wschodzie. W 
starej Europie i w różnych młodych 
państwach. Więc my tu, za doktorem, 
nasz Knyszyn światem chcemy 
mierzyć. Od aglomeracji odpada na 
skraju puszczy, ale w świat stąd się 

rusza i ze świata tu znowu powraca. 
Knyszyn w świecie leży, nie odpada 
od świata.
— Przepraszam — mówię — a gdzie 
doktor mieszka?
Doktora nie ma w tej chwili z nami; 
jest w izbie przyjęć, czy gdzieś na 
Sali; ciągle w swoim szpitalu. Obok 
nas budynek poradni, przychodni. 
Przystajemy przy pryzmie pianobeto-
nu pod płotem, naprzeciw poddasza 
dawnej carskiej szkoły. Za tymi 
oknami, na poddaszu, też mieszkają 
pielęgniarki. Jednak gdzie mieszka 
doktor, kiedy powraca ze świata?
— Tu, w szpitalu.
— Gdzie: tu w szpitalu?
— W budynku  p rzychodn i .  
Niedawno się przeprowadził.
A gdzie mieszkał poprzedni?
— Też tu, w tym samym budynku. 
Przeprowadził się z dołu na piętro. Z 
jednego pokoju i kuchni, dzielonej z 
tą przychodnią, do trochę większych 
wygód.
— Doktor ma rodzinę: żonę, która też 
jest lekarzem, neurologiem, i dwójkę 
synów. A pracuje tu już czternasty 
rok. Mieszkali w jednym pokoju?
— A mieszkali, mieszkali. Doktor 
bez przerwy na izbie przyjęć, t gdzieś 
na Sali. Dzień i noc. Zawsze na 
zawołanie. Druga, trzecia w nocy, 
zawsze możesz do doktor Jelskiego, 
prosić o pomoc, albo tylko o coś 
zagadnąć; możesz, nawet budzić nie 
trzeba. Jak on się tej dwójki dorobił? 
Tyle że to z dziesięć lat wcześniej...
[...]
Do budowy szpitala w Knyszynie, z 
doktorem Jelskim i z doktorem 
D ł u ż n i e w s k i m  z  K a l i n ó w k i  
Kościelnej, który też Knyszynowi 
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niczego nie szczędził, przystępują 
pierwsze okoliczne wsie. Po kilku, 
ki lkunastu swoich mężczyzn  
rzemieślników, czy kogokolwiek, kto 
zdolny posłużyć się bodaj łopatą, 
kilofem, tragmi, siekierą, albo i 
gołymi, silnymi rękami  dają Nowiny 
Kasjerskie, Kalinówka Królewska, 
Kalinówka Kościelna, Jaskra, 
Zofiówka, Wojtówce.
[...]

Doktor  Jelski  nad tą  
kotłownią, z perspektywami na 
knyszyński rok dwutysięczny, buduje 
p i e rwsze  p i ę t ro  p i e rwszego  
pawilonu; do udziału w budowie 
przystępują dalsze wsia: Poniklica, 
Chobotki, Sikory, Kropiwnica, Guzy, 
Dudki,  Czechowizna.  Grądy.  
Lekarze czynią starania o poprawę 
wyposażenia gabinetów, o wymianę 
aparatury, uzyskanie nowszych 

urządzeń.  Przecież  to  samo 
nieustannie czyni Białystok — coś 
zbędzie Białemustokowi, coś nie jest 
już najnowsze dla klinik Akademii, 
ale jest jeszcze wystarczająco znako-
mite dla Knyszyna. Z takiej wymiany 
o ileż lepszy rentgen, zamiast 
przestarzałego, który był dotychczas, 
czy przystawka tomograficzna do 
zdjęć warstwowych, sprzęt laborato-
ryjny, sprzęt do fizykoterapii.
[...]

W Knyszynie rzemieślnicy 
wszystkich branż ofiarowują 
szpitalowi po dwie dniówki. Do 
pracy zgłaszają się nawet lodziarze i 
fryzjerzy. Rodziny — Jankowskich, 
Cylwików, Sidorskich — przywożą 
w darze na plac budowy całe 
wywrotki żwiru. Syn leczonego ojca 
przysyła traktor z przyczepą. 
Traktorami tym razem i furmankami 

Dr Jelski ze swoim pacjentem
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gdzie chorzy nie powinni wchodzić, 
pan Kopp i Dziadek wprawiają 
zamki, które się otwierają przez 
podniesienie, a zamykają przez 
naciśnięcie klamki.

Na budowę wracają chorzy, 
k tó rzy  już  szp i ta l  opuśc i l i .  
Przyłączają się ich krewni: synowie, 
córki, mężowie i żony. Składają 
pieniądze, na ile kogo stać, otrzymują 
kwity; chowają je wśród papierów 
osobistych, razem z kartami wypisu, 
zatykają za plastykowe okładki 
dowodów.
— Gdyby pan chciał wiedzieć, kto się 
najbardziej przyczynił do tej budowy, 
to: życzliwość ludzka. Trzeba było 
wszystkiego; niczego nie mogło nie 
być, a było, zawsze jakoś się znalazło. 
Ludzie umieli zrozumieć i chcieli się 
postarać. Trzeba było budulca, 
dokumentacji, rozmaitych zatwier-
dzeń. I tej niechybnej pracy, jeden za 
drugim, tamta wieś za inną, coraz to 
ktoś zamiast kogoś, ale przecież 
wszyscy razem. Tych parę czyichś 
dniówek, albo i godzin, do paru 
czyichś, które wiązały się w tygodnie, 
miesiące, lata, a ludzie wiązali się z 
ludźmi; to zrozumienie ze zrozumie-
niem, chociażby tam ktoś gdzieś 
upierał się nie rozumieć. Bo, na 
przykład, tacy magazynierzy, przez 
których szpital odbierał transporty: 
powinny iść najpierw do magazynów, 
i dopiero z magazynów do szpitala,     
a oni to szpitalowi ułatwili i dawali od 
razu ze stacji, skąd było bliżej. Niby 
niewiele, tylko ominąć taką nie-
rozsądność, to jest najwięcej. A też 
bodajby żona doktora Dłużniewskie-
go, ile się ona, bez hałasu, dla szpitala 
nastała, i wystarała.

o konnym zaprzęgu zjawia się znowu 
wieś Dudki, przywozi żwir. Ponad 
tamtym pierwszym piętrem szpitala 
— Knyszyn buduje drugie.
[...]
Nie żal panu? — pytam po raz któryś 
doktora Jelskiego.
— Niech się pan zapyta, co tu robili ci 
wszyscy lekarze, kiedy zjeżdżały 
ciężarówki z budulcem — mówią pan 
Kopp i Dziadek. — Rozładowywali 
razem z ludźmi. Przychodziły klasy 
szkolne, nauczyciele, a lekarze da-
wali przykład. Raz, drugi, pomogło 
wojsko, ale lekarze, z doktorem 
Jelskim, zawsze musieli być na 
posterunku.
[...] 

W Knyszynie ukończono 
już drugie piętro; brakuje pieniędzy 
na porządki. Zanim się poprzemiesz-
cza chorych, poustawia aparaturę w 
gabinetach, pourządza dyżurki pie-
lęgniarek i lekarzy, same pielęgniarki 
z panią Ciurzycką, oddziałową (jesz-
cze wtedy przed emeryturą), szczot-
kami i ścierkami szorują na kolanach 
posadzki, myją drzwi i okna.

Wznosi się drugi pawilon, 
ten z tyłu, przez drugie podwórze. 
Mnóstwo pracy, mozolnej i bez 
odpoczynku, wkładają murarze: 
Zdzisław Bruszewski, Wincenty 
Marysiński, bracia Mrozowie, pan 
Kukowski z Moniek, Witold Brzoś 
— w tym pawilonie od pierwszej 
cegły aż po dach. Przez cały czas 
działają windy, pomysłu i wykonania 
pana Koppa, a złożone i dopasowane 
z przeróżnych, zbędnych komuś 
części, wyrzuconych na złom. Pan 
Kopp zbiera je w złomowiskach całej 
okolicy. Do drzwi, pomieszczeń, 
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— Właśnie. I ten transport. Przecież 
doktor Jelski tym swoim samochdem 
wszystkiego na budowę nie zawiezie. 
Bywało, bez traktora, czy odpowie-
dniej ciężarówki się nie obejdziesz. 
Skąd ma być, kiedy nie ma?
— To może stąd ta szyba skody, 
ugodzona jakimś żelazem czy cegłą?
— A skądby?
— Doktor ładuje w ten swój 
samochód, co się zmieści i co się nie 
zmieści. Cegły, pustaki, pianobeton, 
uzbrojenie, worki cementu, jakieś 
tam klamry, skrzynki z gwoździami i 
śrubami. Na siedzenie i do bagażnika, 
albo i przez oparcia, w podłuż, coś nie 
nazbyt krótkiego. Bo akurat są 
murarze i robota nie może ustać, a tu 
brak materiałów. Obraca nieraz po 
trzy razy, bo taka skoda nie traktor, 
ani ciężarówka. I jaka to pościerana, 
poharatana, umęczona. A doktor 

jeszcze cieszy się, powiada: „Panie 
K o p p ,  p a n i e  K o m o r o w s k i ,  
szczęściem, że te materiały tam i 
gdzieś dla szpitala się znalazły”.
— I jeszcze tych ze wsi musi 
pozwozić do roboty, bo jak to im pie-
szo przez tutejszą jesień, czy wiosnę, 
topiele, błota, rozbabraństwo, albo i 
niechby po suchym tych tylko osiem, 
dziewięć, dwanaście kilometrów.
— Mówił w Białymstoku Klemens 
Krzyżagórski, że doktor ich zwozi 
swoim samochodem.
— Tak i prawda. Ażby się napatrzeć, 
do podziwienia. Ażby nie wierząc, 
uwierzyć.
— Przed wieczorem, albo i późna 
noc, sam czy i z sołtysem jeszcze, 
obchodził chałupy. Przedkładał, 
prosił, nalegał, naciskał; szpital wam 
to, co wy szpitalowi. Przecież co wy 
szpitalowi, to sobie, bo to wy, wasi z 

Dziadek Komorowski
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rodzin, chorzy wczoraj, dzisiaj czy 
jutro; a my lekarze.
— Czasem wracali i o północy, 
utaplani do pasa. A wóz! Jak 
wyciągnięty z bagniska. Zaś rano, 
jeszcze za czarnego przedświtu, 
doktor po świeżemu jechał na wieś 
przywieźć tych, co przyrzekli. A i 
doktor im przyrzekł, że ich po robocie 
znowu wieczorem odwiezie. I 
ładował ich do tego samochodu, i 
odwoził. Przywoził i odwoził. Rano i 
wieczorem. A to i wieczorem często 
po dwa razy, by jednych po tej 
robocie odwieźć, a drugich, z jakiejś 
drugiej wsi, przekonać; z doktorem 
Dłużniewskim i z sołtysem. Toteż 
przekonywał,  nie ustępował,  
przywoził i odwoził.
— Panie doktorze — pytam — ilu ich 
pan mógł zmieścić do tej skody?
— Ośmiu. Jeżeli bez czapek — 
śmieje się doktor Jelski.
— Panie Komorowski, niechże mi 
pan pokaże te klamki.
— A tu, trzecie drzwi.
Naciskam, drzwi nie ustępują. 
Naciskam jeszcze bardziej. Drzwi się 
jeszcze bardziej zacinają.
— Do góry— mówi Dziadek.
— Panie Kopp, a te windy? — pytam 
samego pana Koppa, ale pan Kopp 
raczej się powściąga.
— One pół roboty wykonały przy tej 
budowie — za pana Koppa 
odpowiada Dziadek, a doktor Jelski 
przyświadcza. — Przedsiębiorstwo 
sprowadziłoby dźwig większy niż 
kościół w Knyszynie. A to i po co? 
Wystarczy po tutejszemu dobrze 
sobie tylko umyślić. Te windy, takie 
lekkie i dowolne, żeby je ustawiać, a 
ile one potrafiły unieść! Bo tu ludzie 

tacy: umyślą sobie i prawie cud mogą. 
Sam ja jeszcze widywał. Kamień, 
powiedzmy, rozłupać. Suche, 
grabowe kliny zabijali, wodą 
napęczniali i kamień, największy 
jaki, rozsadzali. Albo chłop sobie 
usposobił dźwig konny, nawet i bez 
żadnego końskiego wysiłku. Z 
istnych głazów dom budował to głaz 
w powrozy zapętlił, konia swobodnie 
wprowadzał po pochylni i sprowa-
dzał na dół, a głaz samym końskim 
ciężarem jechał w górę. Wszyściutko 
było obliczone.
— Jeden taki z Gródka nad Supraślą 
cały dom swój podniósł, wykręcając 
w lepszą stronę świata. A też niczym 
innym: umyśleniem.
[...]
Stoję w korytarzu szpitala w Knys-
zynie, na przyschodziu obok izby 
przyjęć, przed tablicą ze wskazówka-
mi dla chorych i odwiedzających. 
Podpisany: doktor Edward Jelski. 
Podobnego regulaminu nie widzia-
łem w żadnym szpitalu. Punkt po 
punkcie — dokładne pouczenia 
porządkowe, sanitarne, higieniczne. 
Jak się ubrać, z czego i gdzie się 
rozebrać; dokąd i kiedy wejść, na 
czym usiąść, a na czym nie usiąść; co 
i dlaczego umyć, wytrzeć ręce, buty, o 
co, czym, gdzie; czystość, czego i po 
co; jedzenie, w jakich przypadkach i 
jakie; mydło, ręczniki, umywalki, 
łazienki; godziny, dni. Zapytania, 
wątpliwości, o lekarzy, do pielęgnia-
rek. Zastrzeżenia, zakazy, skutki.
— Cały podręcznik — mówię.
—Stają przed tą tablicą, jak pan, 
czytają. Niech czytają. Niech 
zapamiętują i wracają z tym do 
swoich domów.
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— Ale to nie ciemnota — wracam raz 
jeszcze do tego frazesu o ciemnocie. 
— Nie, nie ciemnota — zaprzecza raz 
jeszcze doktor Jelski. — Los. 
Warunki.  Zupełnie odmienne 
nawyki, podług środków, jakie były 
możliwe w odciętych, samoistnych 
społecznościach. Doświadczenia, z 
matki na córkę, z ojca na syna; z 
pokolenia na pokolenie, aż do 
najdawniej, i aż po dziś. Tyle, na ile 
ona sama z siebie umiała się zdobyć. 
To, a ciemnota; to trzeba rozróżnić. 
Dzisiejsza naukowa medycyna to 
tutaj cały ogromny przewrót.
[...]
— Albo okres kobiecy. Niejedna 
matka wciąż uczy córkę: nie tykaj się 
wtedy żadnej świeżyny do jedzenia, 
co ją przyrządzasz przechować, nie 
tylko w jakiejś kopańce, ale i w 
szklanym słoiku, bo ci się popsuje. 
Mięso, ale i grzyby, cokolwiek, ty 
niechaj, odsuń na później, a weź się, 
jak ci minie. A w ten czas weź się do 
innej, tykalnej roboty.
— Jak w Biblii — mówię. — Jak w 
Biblii.
—  A nie w Biblii, nie w Biblii. Tu,      
u nas. Stąd, od nas. Chyba że Biblię 
Pan Bóg zarządził spisywać na 
Białostocczyźnie.
— Nie tak dawno mieliśmy przecież 
ze trzy kołtuny. Trzeba było ścinać, 
kobiety nie dawały. To już nie Biblia. 
To dla takich kobiet nietykalny 
przesąd. A zaczyna się zwyczajnie, 
od brudu: drapie w głowę, skóra 
sączy, drapie się coraz więcej, wysiek 
zasycha we włosach i tworzy z nimi 
jedną, zbitą skorupę.
[...]
— Czego bym pragnął? Raczej: 

czego mogłem pragnąć? To było już 
tyle lat temu... Doktor Szelachowski 
powiedział: „Weź ten Knyszyn”. I 
wziąłem. Co mogli brać lekarze z 
pierwszych roczników Akademii? 
Jakie się komu mogły roić stypendia, 
po jakich ziemiach obiecanych? 
Ziemią obiecaną nie była jeszcze 
wtedy i ta nasza ziemia białostocka. 
Nawet tak obiecaną, jak ona się 
zaczyna teraz ludziom obiecywać. Że 
stanęliśmy w tej luce między konie-
cznościami, a pełnią możliwości? 
Czy przypadkiem się w niej 
znaleźliśmy? To również byłoby 
wyjaśnienie. „Weź ten Knyszyn”. 
Zrazu przypadek, potem mógł być 
również czyjąś osobistą konieczno-
ścią. [...]                                       

     •
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AKTUALNOŚCI

Efekty kwesty

W dniach 1 i 2 listopada 2014 roku 
wolontariusze z knyszyńskiej szkoły, 
uczniowie i nauczyciele oraz 
członkowie Knyszyńskiego Towa-
rzystwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta przeprowadzili udaną 
kwestę na miejscowym cmentarzu. 
W jej trakcie zebrano 4432 złotych. 

Zgromadzone środki  zosta ły  
przeznaczone na renowację pięciu 
g r o b ó w  l u d z i  z a s ł u ż o n y c h ,  
pochowanych na knyszyńskim 
cmentarzu. 

Poniże j  prezentu jemy 
fotografie nagrobków przed i po 
renowacji.                                         •

Grób zmarłego na ambonie w 1916 roku knyszyńskiego proboszcza księdza Jana 
Sacharko

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Grób zabitego w czasie bombardowa-
nia w czerwcu 1941 roku nauczyciela 
knyszyńskiej szkoły Władysława 
Pyzowskiego

Chyba najstarszy grób na knyszyńskim 
cmentarzu — zmarłego w 1875 roku w 
wieku 9 lat Emiliana Miniewicza

AKTUALNOŚCI
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Pomnik na grobie zasłużonego pracownika knyszyńskiego majątku Stanisława 
Domańskiego

Okazały pomnik na grobie rodziny 
pułkownika Wincentego Przysieckiego 
miał zmurszałą podstawę i chylił się ku 
upadkowi. Wykonano została solidna 
podstawa tego pomnika

Renowacja tych grobów kosztowała 
5400 złotych. Brakująca kwota 1000 
złotych zostanie uzupełniona ze 
środków, które będą zebrane w czasie 
tegorocznej kwesty.

Dzięki staraniom Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta zostały 
również wykonane nowe pomniki na 
dwóch grobach. Prezentujemy je na 
stronie obok.

AKTUALNOŚCI
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Pomnik na grobie Jadwigi i Bronisława 
Ciurzyckich pochowanych na cmenta-
rzu w Dolistowie. Wykonanie nagrobku 
sfinansowała bratanica Jadwigi 
Ciurzyckiej Zofia Tracewicz

Pomnik na grobie zmarłego w 1955 roku pracownika knyszyńskiej poczty Piotra 
Ejsmonta. Wykonanie nagrobka sfinansowali Ryszard i Leszek Klonowscy

Wzorem ubiegłego roku, w 
dniu 1 listopada 2015 roku 
w godzinach 7.30-16.00 
zostanie również prze-
prowadzona kwesta przy 
knyszyńskim cmentarzu. 
Liczymy, iż jej efekty będą 
nie mniejsze, niż w ubie-
głym roku. 

AKTUALNOŚCI



dr Edward Jelski 
1934-1990


