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Informacje z działalności gminy

kwiecień – maj

• 27 marca w ZSO odbyły się eliminacje gminne Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Wzięły w nim udział drużyny z obu naszych zespołów 
szkół. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się: drużyna Szkoły 
Podstawowej w Knyszynie i drużyna z Gimnazjum w Knyszynie. Turniej 
powiatowy również odbył się w ZSO w Knyszynie w dniu 20 kwietnia. 
Zwycięzcami zostali: zespół ze Szkoły Podstawowej w Knyszynie i zespół z 
Gimnazjum w Krypnie. Drużyna z Knyszyna zakwalifikowała się do finału 
ogólnopolskiego.
• 30 marca złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej                    
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na:
- wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych  i gimnazjach na kwotę    
54 080 zł,
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych 
prowadzących edukację włączającą na kwotę 7 880 zł.
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
na kwotę 5 000 zł
• Od 1 kwietnia Urząd Miejski w Knyszynie czynny jest w następujących 
godzinach: poniedziałek: 8.00–16.00, wtorek–piątek: 7.30–15.30. Burmistrz 
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00–16.00 oraz w środy       
w godz. 8.00–10.00.
• 2 kwietnia złożono wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej o dofinansowanie samochodu gaśniczego dla OSP w Knyszynie w 
kwocie 150 tys. zł.
• 7 kwietnia burmistrz Knyszyna wystąpił z wnioskiem do Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianę zaleceń konserwatorskich 
w związku z planowanym przeprowadzeniem prac remontowych i 
modernizacyjnych na Rynku w Knyszynie.
• 8 kwietnia przyznano dotację w kwocie 2.500 zł na realizację zadania pn.: 
„XIV Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką” 
na rzecz Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta. 
Procedurę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
• 16 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę dróg powiatowych: do wsi Czechowizna, Jaskra, Zofiówka do 
Nowin Kasjerskich, Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje.
• 21 kwietnia podpisano umowę z Powiatem Monieckim dotyczącą 
wykonania przez gminę dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
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przebudowy dróg powiatowych: Nr 1406B (do wsi Czechowizna), Nr 1408B 
(do wsi Jaskra), Nr 1399B (do wsi Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje). 
Całkowita wartość zadania wynosi 69 tys. zł. Powiat Moniecki przekaże na ten 
cel Gminie Knyszyn kwotę 12 tys. Zł.

• 21 kwietnia. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn.: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i 
gruntowych dróg na terenie Gminy Knyszyn. Wyłoniony wykonawca: 
FIRMA KACZANOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW 
KACZANOWSKI, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski. Równanie i 
profilowanie drogi — 159 zł brutto za 1 km, dostawa kruszywa drogowego — 

324,99 zł brutto za 1 m .

• Wniosek o płatność dotyczący dofinansowania przebudowy Wiejskiego 
Domu Kultury w Grądach został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd 
Marszałkowski. 2 kwietnia otrzymaliśmy refundację ze środków PROW w 
kwocie 226 238,79 zł.

• 22 kwietnia podpisano umowę z Eugeniuszem Bojczukiem na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy ul. 
Północnej i ul. Łąkowej w Knyszynie. Termin realizacji przedmiotu umowy 
ustalono na 28 sierpnia 2015 r.

• 23 kwietnia podpisano umowę z Jarosławem Świsłockim na wykonanie 
oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej i Witosa w Knyszynie. Termin 
realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30 maja 2015 r.

• 27 kwietnia podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Knyszynie przy ul. Białostockiej 
oznaczonej nr geodezyjnym 985/30 o powierzchni 0,1678 ha (działka nie 
posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej).

• 30 kwietnia został wyłoniony wykonawca na realizację zadania „Załadunek, 
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma POL-AZBEST Justyna Prus-
Woroszyło z Białegostoku z ceną 315,90 zł za tonę. W związku z ograniczoną 
ilością środków finansowych otrzymanych z WFOŚ i GW (14 932 zł) wyroby 
azbestowe zostaną odebrane z pierwszych 15 nieruchomości z łącznej liczby 
22 nieruchomości,  w kolejności złożonych wniosków.

• W kwietniu wykonano analizę gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Knyszyn za 2014 r. Dokument jest dostępny w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

• Rozpoczęto żwirowanie i podsypywanie dróg gminnych, w tym podsypanie 
drogi nr 104775B (od drogi wojewódzkiej nr 671 w kierunku kolonii 
Zofiówka) oraz drogi za wsią Wojtówce. 

• Wykonano remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego we 
wsiach: Ogrodniki, Guzy, Jaskra, Wodziłówka, kol. Kalinówka Kościelna.
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• Rozpoczęto procedurę w związku z wydaniem decyzji — zgody na 
realizację inwestycji drogowych dla inwestycji: budowa przedłużenia ul. 
Zamoyskiego w Knyszynie i przebudowa drogi we wsi Guzy.

• Od 1 maja w ramach zawartej umowy obsługi prawnej na rzecz Gminy 
Knyszyn firma e-INFOLEX Spółka z o.o. w Białymstoku świadczy 
dodatkowo usługi bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz ludności zamieszkałej 
na terenie Gminy Knyszyn w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w 
godz. 8.30–10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

• 4 maja podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży położonych w  Wojtówcach, Nr 83/16 o 
powierzchni 0,1336 ha, Nr 26 o powierzchni 0,07 ha, Nr 27 o powierzchni 
0,38 ha, Nr 94 o powierzchni 0,74 ha.

• 4 maja w ramach Programu PROW 2007-2013 złożono wniosek o 
dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie gminy Knyszyn. Z uwagi na bardzo 
krótki okres przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, we wniosku 
uwzględniono tylko te osoby, u których przeprowadzono inwentaryzację i 
które były uwzględnione we wniosku złożonym w 2012 r.

• 4 maja rozstrzygnięto postępowanie na organizację i koordynację imprezy 
plenerowej „Dni Knyszyna 2015”. W wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego i dokonanej oceny ofert realizację zamówienia powierzono firmie 
High Power Mariusz Bienasz z Sokółki za kwotę brutto 21 340 zł.

• W dniach 5 i 6 maja w knyszyńskiej szkole podstawowej odbyła się III edycja 
Powiatowego Konkursu Ortograficznego,,Bezbłędek”.

• 6 maja zawarto umowę notarialną sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 
geodezyjnym 31 o powierzchni 0,27 ha położonej w Knyszynie Zamku. 
Nabywca: Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. z Ełku. Nabywcę wyłoniono w 
trybie przetargu nieograniczonego.

• 8 maja dokonano przeglądu gwarancyjnego Wiejskiego Domu Kultury w 
Grądach. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia stwierdzonych 
usterek.

• 11 maja złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku wniosek o dotację na zakup średniego 
samochody pożarniczego dla OSP w Knyszynie na kwotę 50 000 zł.

• 11 maja przeprowadzono ponowną kontrolę składowiska odpadów 
komunalnych w Knyszynie. Ustalono, że dzierżawca wysypiska nie posiada 
pozwoleń na gospodarowanie odpadami na składowisku. Według 
oświadczenia dzierżawcy odpady nie są przywożone na składowisko.

• 14 maja w związku z prowadzoną budową internetowej sieci 
szerokopasmowej w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej została 
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
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oraz aneks do wcześniejszej umowy dotyczące udostępnienia dodatkowych 
nieruchomości pod budowę sieci światłowodów.

• 14 maja złożono trzeci wniosek o płatność w ramach projektu „Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Część II 
administracja samorządowa”. Wnioskowana kwota refundacji wydatków     
88 583,00 zł.

• 15 maja zakończyła się nauka pływania dla 18 uczniów oddziału sportowego 
klasy IV A  w ZSO w Knyszynie.  Nauka pływania i dowóz na basen były dla 
nich bezpłatne. Dodatkowo dowożonych było 20 chętnych uczniów z 
knyszyńskiej szkoły, którzy po opłaceniu biletu wstępu również korzystali z 
pływalni.

• Trwa procedura przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania 
aneksu do umowy na dofinansowanie modernizacji kotłowni w ZS w 
Kalinówce Kościelnej. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach wspólnego projektu 
Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

• Wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych, (tzw. Gościniec) został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego z dofinansowaniem 50% kosztów inwestycji. 
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Także w sprzedaży 

ratalnej

R
E
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Sesja Rady Miejskiej
12 maja odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Knyszynie. Podjęto uchwały      
w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na przejęcie zadania powiatowego (remont chodników   w 
pasie dróg powiatowych, we wsiach Kalinówka Kościelna i Wojtówce);
b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie 
remontów chodników we wsi Kalinówka Kościelna i Wojtówce;
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 2359/2 o pow. 
0,0108 i nr 2361 o pow. 0,0445 w rejonie ul. Tykockiej w Knyszynie);
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 2424 o pow. 0,1726 
ha i nr 2433 o pow. 0,2101 położone w rejonie ul. Szkolnej w Knyszynie);
e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego (lokal nr 13                    

2o pow. 37,7 m  w bloku przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie)
f) członkostwa Gminy Knyszyn w Lokalnej Grupie Działania  Puszcza 
Knyszyńska,
g) przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Kalinówce 
Kościelnej)
h) połączenia sołectwa kolonia-Lewonie z sołectwem Czechowizna w jedno 
sołectwo Czechowizna oraz nadania statutu sołectwu Czechowizna,
i) dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2. Dokonano oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy 
Knyszyn.
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Jak głosowała gmina Knyszyn

Wybory prezydenckie za nami. W 
obu turach większość mieszkańców 
gminy Knyszyn popierała Andrzeja 
Dudę. Ostatecznie to właśnie 
kandydat Prawa i Sprawiedliwości     
6 sierpnia obejmie urząd prezydenta 
Rzeczpospolitej.

10 maja, w pierwszej turze 
wyborów, Andrzej Duda cieszył się w 
gminie Knyszyn najwyższym 
poparciem. Co ciekawe, drugi wynik 
uzyskał Paweł Kukiz. Ubiegający się 
o kolejną kadencję Bronisław 
Komorowski był trzeci.

Wyniki I tury:

Andrzej Duda — 46,22% (739 głosów)
Paweł Kukiz — 21,39% (342 głosy)
Bronisław Komorowski — 21,26% (340 
głosów)
Janusz Korwin-Mikke – 3,94% (63 głosy)
Adam Jarubas — 2,13% (34 głosy)
Magdalena Ogórek — 1,81% (29 głosów)
Marian Kowalski — 1,38% (22 głosy)
Grzegorz Braun — 1% (16 głosów)
Janusz Palikot — 0,69% (11 głosów)
Jacek Wilk — 0,13% (2 głosy)
Paweł Tanajno — 0,06% (1 głos)

24 maja Andrzej Duda zebrał głosy  
większości wyborców, którzy dwa 
tygodnie wcześniej poparli  kandyda-
tów nie zakwalifikowanych do 
drugiej tury. Polityk PiS przekonał do 
siebie 70,88% głosujących z gminy 
Knyszyn. Bronisława Komorowskie-
go wybrało 29,12% uprawnionych.

Niestety wyborcy z Kny-
szyna i okolicznych wsi nie należą do 
aktywnych. Odnotowano u nas 
bardzo niską frekwencję. W pierw-
szej turze wyniosła tylko 40,46% 
(1599 głosów, w tym 20 nieważnych).

Nieco więcej osób zdecydo-
wało się pójść do urn w ponownym 
głosowaniu — 46,54% (oddano 1849 
głosów, w tym 29 nieważnych). 
Żaden z wyborców z gminy nie 
zdecydował się na głosowanie 
korespondencyjne.

Frekwencja z całego powia-
tu monieckiego była najniższa           
z regionu – zagłosowało tylko 43,7% 
uprawnionych. W województwie 
sięgnęła ona 52,49%. Andrzej Duda 
zwyciężył w skali powiatu (69,38%) i 
województwa (59,31%), w kraju jego 
wynik wyniósł 51,55%.                    •

ESD

Wyniki II tury:

Komisja Andrzej Duda Bronisław Komorowski

Urząd Miejski w Knyszynie 71% (563 głosy) 29% (230 głosów)
Knyszyński Ośrodek Kultury 66,67%  (464 głosy) 33,33% (232 głosy)
ZS w Kalinówce Kościelnej 79,46% (263 głosy) 20,54% (68 głosów)

Razem 70,88% (1290 głosów) 29,12% (530 głosów)
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Oferuje usługi pielęgniarskie w domu pacjenta:
• Zastrzyki: domięśniowe, dożylne, podskórne (również 
dzieciom od 3. miesiąca życia)
• Wlewy kroplowe dożylne
• Pobieranie krwi do badań (skierowania od lekarzy 
z Knyszyna, z Moniek oraz badania płatne)
• Cewnikowanie pęcherza moczowego
• Zmiana opatrunków, zdejmowanie szwów, leczenie ran
• Inne zabiegi pielęgniarskie w zależności od potrzeb 
• Edukacja zdrowotna w zakresie diety, pielęgnacji, 
profilaktyki powikłań, itp.
• Wypożyczanie sprzętu medycznego

Prywatna Praktyka Pielęgniarska
mgr Maria Stefanowicz
Tel.  602 358 046

Profesjonalnie i fachowo
Przystępne ceny
Również w niedzielę i święta

R
E

K
L
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A

Knyszyńskie gimnazjum 
ma patrona
25 maja Gimnazjum w Knyszynie 
nadano imię pułkownika Witolda 
Pileckiego. Szkoła otrzymała 
również sztandar. W uroczystościach 
z tej okazji, oprócz uczniów, 
nauczycieli i mieszańców Knyszyna, 
wziął udział syn pułkownika — 
Andrzej Pilecki. 

Więcej o uroczystościach 
— w następnym numerze „Gońca”.

Pułkownik Witold Pilecki 
walczył w wojnie z bolszewikami. 
Brał udział w kampanii wrześniowej. 

W 1940 r. dobrowolnie trafił do 
niemieckiego obozu Auschwitz. 
Dołączył do Armii Krajowej, a po 
powstaniu warszawskim wstąpił do   
II Korpusu Polskiego we Włoszech. 
Po wojnie działał w podziemiu 
niepodległościowym. Oskarżony 
przez władze komunistyczne o 
działalność szpiegowską, usłyszał 
wyrok śmierci. Zginął w więzieniu 
mokotowskim 25 maja 1948 roku.    •   

RED



10

AKTUALNOŚCI

DNI KNYSZYNA 2015

miejsce: kompleks boisk ORLIK w Knyszynie

godz. 16.00-21.00 — Turniej seniorów w piłkę nożną o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie

miejsce: Rynek, park, parking Urzędu Miejskiego

godz. 15.00 — msza św. w intencji mieszkańców Gminy Knyszyn

godz. 16.00 — Blok programów rozrywkowych, w tym:

godz. 16.00 — Występ dla dzieci

godz. 16.45-20.45 — Animacje dla dzieci i całych rodzin: tańce, 

konkursy, zabawy. Możliwość bezpłatnego skorzystania z 

urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (plac zabaw 

„LEW”, zjeżdżalnia „MAŁPKA”, kula sferyczna, tor przeszkód 

„OŚMIORNICA”, EURO-BUNGE, basen z piłeczkami).

godz. 17.00 — Występ zespołu GOLDEN z repertuarem popularnej 

muzyki rozrywkowej

godz. 19.00 — Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu pn. 

„Najładniejsza posesja Gminy Knyszyn w 2015 r.” Oraz 

podsumowanie i ogłoszenie wyników Turnieju seniorów w piłkę 

nożną o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie.

godz. 19.20 — Pokaz tańca ZUMBA

godz. 20.00 — Zabawa taneczna z zespołem TWISTER 

godz. 21.00 — Gwiazda wieczoru — zespół VERDIS

godz. 2.00  — zakończenie imprezy.

Podczas imprezy będzie można skorzystać z punktów gastronomii 

zlokalizowanych  na terenach ją objętych.

Piątek 19 czerwca 2015 r.

Sobota 20 czerwca 2015 r.
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Głównym celem konkursu jest 
zachęcenie mieszkańców Gminy 
Knyszyn do kształtowania i poprawy 
wizerunku posesji ,  promocja 
pomysłowości oraz rozwiązań 
ekologicznych mających pozytywny 
wpływ na wygląd i estetykę gminy.

Uczestnikami konkursu 
mogą być właściciele posesji z 
obszaru Gminy Knyszyn, którzy do 5 
czerwca zgłoszą swój udział 
wypełniając kartę zgłoszenia. 
Podpisane karty można składać u 
sołtysów lub bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim w Knyszynie.

W dniach 12-18 czerwca 
oceny zgłoszonych posesji dokona 
komisja konkursowa, powołana 
przez burmistrza Knyszyna, która 
podczas wizytacji zwróci uwagę na 
poziom utrzymania czystości, ładu i 
porządku na jej terenie, zagospoda-
rowanie i stan zieleni, w tym 

różnorodność kwiatów, krzewów i 
drzew, estetykę zabudowań, zago-
spodarowanie posesji elementami 
małej archite-ktury (altanki,  oczka 
wodne, studnie, skalniaki itp.), 
oryginalność i sam pomysł na 
zagospodarowanie oraz zastosowane 
rozwiązania ekologiczne.

Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone 20 czerwca podczas Dni 
Knyszyna. Właściciele trzech najwy-
żej ocenionych posesji otrzymają 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
Właściciele trzech kolejnych najwy-
żej ocenionych posesji otrzymają 
dyplomy z wyróżnieniem, a pozostali 
uczestnicy — pamiątkowe dyplomy.

Pełny regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia znajdują się na 
www.knyszyn.pl .  Wszystkich 
mieszkańców zachęcamy do udziału 
w konkursie!                                     •

RED

Konkurs na najładniejszą posesję

Fotografie dr. Jelskiego
W październiku przypada 25. 
rocznica śmierci dr. Edwarda 
Jelskiego — jednego z najbardziej 
zasłużonych knyszynian XX wieku. 
Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta 
zamierza upamiętnić jego postać 
przygotowując m.in. wystawę 
fotografii. Dlatego zwraca się do 
wszystkich mieszkańców, którzy w 

swoich domowych archiwach 
posiadają zdjęcia doktora lub szpitala 
o ich udostępnienie (po zeskanowa-
niu zostaną zwrócone). Wzbogacą 
one planowaną ekspozycję.

Kontaktować się w tej 
sprawie należy z Mieczysławem 
Lewkowiczem, tel. 502 605 805.       •

KTR
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Laureaci Wojewódzkiego Konkursu 
pod hasłem „Sum, taka ryba!” 
zorganizowanego przez Biebrzański 
Park Narodowy w sobotę 2 maja 
odebrali nagrody z rąk dyrektora 
Parku podczas Biebrzańskich 
Targów Twórczości  i  Sztuki 
Ludowej. 

Adaś Nowacki — uczeń 
klasy VI SP zajął III miejsce, a Kuba 
Wysocki — uczeń klasy IV SP — 
wyróżnienie .  Z otrzymanych 
nagród: pucharu, książek, plecaka, 
kubka termicznego i innych gadże-
tów o przyrodzie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego laureaci są 
bardzo zadowoleni, a opiekun — 
Joanna Ostrowska dumna z osiągnięć 
swoich uczniów.  

Podczas targów uczniowie 
mieli możliwość obejrzenia ludo-
wego rzemiosła, skosztowania 
przepysznych potraw, wypieków, 
obejrzenia eksponatów przyrodni-
czych charakterystycznych dla 
parku, a także obejrzenia filmów 
przyrodniczych. Zdobytą wiedzą, z 
całą pewnością, podzielą się z 
koleżankami i kolegami na zajęciach 
przyrody. 

Gratuluję osiągnięć!         
•

Laureaci wojewódzkiego 
konkursu

JOANNA OSTROWSKA

Joanna Ostrowska oraz Adaś Nowacki i Kuba 
Wysocki w Biebrzańskim Parkuu Narodowym
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Śladami Zygmunta Augusta 
i płk. Pileckiego
W dniach 27-29 kwietnia uczniowie 
klas I-III Publicznego Gimnazjum w 
K n y s z y n i e  u c z e s t n i c z y l i  w  
wycieczce Oświęcim-Zakopane- 
Kraków. Program i cele wycieczki 
związane były z osobą płk. Witolda 
Pileckiego przyszłego patrona 
Gimnazjum w Knyszynie oraz króla 
Zygmunta Augusta. Uczniowie mieli 
okazję zobaczyć ogrom cierpienia 
więźniów obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu, którego jednym z wielu 
był płk Witold Pilecki. 

Drugiego dnia uczniowie 
podziwiali piękne widoki Tatr. Były 
liczne wędrówki, wspinaczka na 
Gubałówkę i relaksacyjny zjazd 
wyciągiem krzesełkowym. Zwiedza-
nie Krakowa rozpoczęliśmy na 
Wawelu. Przeszliśmy szlakiem 

licznych zabytków historycznych. W 
samo południe przed kościołem 
Mariackim, obok pomnika Adama 
Mickiewicza, wysłuchaliśmy hejnału 
z wieży Mariackiej.

Od lat uczniowie naszego 
gimnazjum współpracują z Kny-
szyńskim Towarzystwem Regional-
nym im. Zygmunta Augusta. 
Uczestniczyli w wielu akcjach, 
zbiórkach i uroczystościach organi-
zowanych przez Towarzystwo. Ten 
trzydniowy wyjazd zawdzięczamy w 
dużej mierze hojności Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego, 
które wsparło finansowo naszą 
wycieczkę. W imieniu uczniów i 
organizatorów serdecznie dziękuje-
my.                                                    •

B. Przybyszewska, 
M. Sidorska, J. Klimowicz
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Tym, którzy nie wierzyli, że można w 
Knyszynie zorganizować dużą 
sportową imprezę o zasięgu między-
narodowym, zadedykowane zostały 
rowerowe Maratony Kresowe, 
których jeden z etapów odbywał się 
10 maja w Knyszynie. Knyszyński 
maraton został zorganizowany przez 
Fundację Maratony Kresowe z 
Mirosławem Barejem na czele i przez 
Gminę Knyszyn, przy wsparciu m.in. 
Starostwa Powiatowego i Nad-
leśnictwa Knyszyn. 

W wyścigach uczestniczyło 
prawie pięciuset zawodników z całej 
Polski oraz silna ekipa z Litwy i 
Białorusi. Do wyboru były cztery 
dystanse: mikro — ok. 300 metrów, 
mini — 8 km, półmaraton — ok. 36 
km i maraton — ok. 66 km.

Oto, co można przeczytać na 
najpopularniejszym polskim portalu 
poświęconym kolarstwu górskiemu 
(www.mtb-xc.pl):
„Kolejny bardzo udany wyścig z 
cyklu Maratony Kresowe odbył się w 
Knyszynie, w jednym z najstarszych 
miast województwa podlaskiego. 
Wystartowało około pół tysiąca 
zawodników na czterech dystansach. 
Wyścig zaktywizował lokalną 
społeczność. Rozegrane zostały 
Mistrzostwa Powiatu Monieckiego. 
Zawodników dopingowały tłumy 
kibiców. Nagrody najlepszym 

zawodnikom wręczali burmistrz 
Knyszyna Jarosław Antoni Chmiele-
wski i starosta moniecki Andrzej 
Daniszewski.

Trasa w sercu Puszczy Kny-
szyńskiej wzbudziła wiele pozyty-
wnych emocji wśród zawodników 
trzech krajów: Polski, Białorusi i 
Litwy. Maratończycy m. in zjeżdżali 
z góry Królowej Bony, eksplorowali 
dziewiczą doliną rzeczki Hatka, 
pokonali wiele podjazdów.”

Sam maraton było szeroko oma-
wiany i komentowany na portalu 
Facebook, oto kilka wypowiedzi 
uczestników maratonu, które zostały 
zaczerpnięte z tego portalu:

Adam Ptasiński:
„[…] tak w zasadzie było to 
wszystko, czego oczekuje się po 
trasie terenowej (bo przecież nie 
górskiej, do tego nie porównuję […]. 
Było momentami nawet zaskakująco, 
kilka ciekawych krótkich podjazdów, 
błotko, mało szutrów, świetny zjazd 
na koniec, jak wisienka na torcie. 
Zawodnicy z cykli "mazowieckich" 
byliby zachwyceni.”

Zuzanna Sobolewska:
„Trasa jest bardzo fajna i pięknie 
położona, potwierdzam.”

10 maja — pierwszy maraton kresowy w Knyszynie

Święto rowerzystów górskich

MAREK OLESIEWICZ
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Jarosław Ciołko:
„Po wczorajszym objeździe, trasa jest 
oznaczona super,  najbardziej  
kontrowersyjny 18. km został 
ominięty, w „bagienku” chyba 
przybyło wody.”

Dodać należy, że z zawodów w Kny-
szynie zamieszczono w internecie 
parę tysięcy zdjęć oraz co najmniej 
kilkanaście filmów — a jeden z 
najciekawszych filmów autorstwa 
Rafała Olesiewicza można obejrzeć 
na stronie internetowej
www.knyszyn.pl. Oczywiste też jest, 
że zawodnicy z całego kraju dzięki 
imprezie mogli poznać Knyszyn i 
jego przyrodnicze atrakcje z jak 
najlepszej strony.

Bez zbędnej przesady 
można powiedzieć, że maraton był 
bardzo udany, i w zasadzie trudno 

Maratończycy na knyszyńskim Gościńcu. Więcej zdjęć na okładce „Gońca” oraz 
na facebookowym profilu Miasto i Gmina Knyszyn

znaleźć jakiekolwiek głosy kryty-
czne, co najwyżej można sobie w 
przyszłości życzyć większych 
tłumów kibiców z Knyszyna, bowiem 
już teraz wiadomo, że maraton będzie 
kontynuowany w następnych latach.

                            •

Burmistrz Knyszyna dziękuje wszy-
stkim osobom zaangażowanym w 
realizację i promocję knyszyńskiego 
Maratonu Kresowego oraz radnym 
Rady Miejskiej w Knyszynie, Staro-
stwu Powiatowemu w Mońkach, 
Hodowli Zarodowej Zwierząt sp. z 
o.o. z Knyszyna Zamku, Podlaskiemu 
Bankowi Spółdzielczemu z Knyszyna, 
firmom BETEX Jana Kakareko i 
EUROMIX Marka Lisiewicza za 
wsparcie finansowe tej sportowej 
imprezy.
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Pomnik odsłonięty

 swoim programie, który 
przedstawiłem jako nowo Wwybrany prezes Knyszyń-

skiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta za jeden z 
ważniejszych punktów działalności 
Towarzystwa uznałem upamiętnienie 
męczeńskiej śmierci w Katyniu 
knyszyniaków braci Bronisława i 
Józefa Chodorowskich. Zwłaszcza, 
iż zbliżała się 75. rocznica zbrodni 
katyńskiej. Podczas kwerendy źródeł 
historycznych odkryłem, że jest 
trzecia, całkowicie nieznana w 
Knyszynie, ofiara zbrodni katyńskiej 
— porucznik Kazimierz Mierczyń-
ski, który urodził się i wychował w 
Knyszynie. Jego rodzina przed wojną 
w y j e c h a ł a  d o  A n t o n i n a  k .  
Ciechanowca i obecnie nie ma jej 
przedstawicieli w naszym mieście. 
Również zainteresowała mnie postać 
kapitana Stanisława Malesińskiego, 
organizatora i dowódcy knyszyńskiej 
placówki Armii Krajowej w czasie II 
wojny światowej a po wojnie 
uczestnika podziemia niepodle-
głościowego, skrytobójczo zamordo-
wanego w 1946 r. w okolicach 
Suwałk. Oprócz kilku wzmianek, iż 
był dowódcą knyszyńskiej AK też 
niewiele o nim było wiadomo w 
Knyszynie. Uznałem, że te cztery 
osoby powinny być upamiętnione na 
pomniku. Stąd zrodziła się koncepcja 
pomnika składającego się z trzech 

tablic. Jednej poświęconej braciom 
Chodorowskim, drugiej Kazimie-
rzowi Mierczyńskiemu a trzeciej 
Stanisławowi Malesińskiemu.

Uznałem, iż doskonałym 
miejscem lokalizacji pomnika będzie 
plac Jana Pawła II w pobliżu 
cmentarza. Teren ten został w 
ubiegłym roku zagospodarowany a 
pomnik dodatkowo by go zdobił. Plac 
jest własnością parafii. Ksiądz 
proboszcz Andrzej Sadowski chętnie 
zgodził się na taką lokalizację 
pomnika. Cmentarz jest licznie 
uczęszczany przez mieszkańców 
Knyszyna oraz przyjezdnych. Dzięki 
takiemu położeniu jest szansa, iż 
pomnik będzie odwiedzany przez 
duże grono mieszkańców a nie stać 
gdzieś zapomniany w kącie. Pomnik 
został umieszczony na klombie, 
wprost na osi głównej alei cmentarza 
i jest doskonale widoczny dla osób 
wracających z cmentarza główną 
aleją. Nawiązuje stylistycznie 
nawiązuje do kwiatu lilii. Taką 
koncepcję pomnika zaproponował 
burmistrz Jarosław Chmielewski a 
Dorota Czerepko artystycznie ją 
przetworzyła. 

Uroczystość odsłonięcia 
pomnika została ustalona na 26 IV 
2015 roku. Tydzień wcześniej Insty-
tut Pamięci Narodowej zorganizował 
w szkole wystawę poświęconą 
zbrodni katyńskiej oraz odbyła się 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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projekcja filmu i wykład dla 
młodzieży gimnazjum poświecone 
tematyce katyńskiej. 

Na uroczystości odsłonięcia 
pomnika najważniejszymi gośćmi 
byli członkowie rodzin, których 
nazwiska widnieją na tablicach:
-  R o d z i n ę  M i e r c z y ń s k i c h  
reprezentowała przybyła z Warszawy 
córka Kazimierza Halina Maziejuk 
wraz z rodziną. Drugą córkę Zofię 
Drozd reprezentował wraz z 
małżonką jej syn Jarosław Drozd  
konsul generalny RP we Lwowie. 
Jego obecność podniosła znacznie 
r a n g ę  u r o c z y s t o ś c i .  D z i ę k i  
uroczystości rodzina Kazimierza 
Mierczyńskiego uzmysłowiła, iż jej 
kolebka tkwi w Knyszynie i po raz 
pierwszy odwiedziła Knyszyn. 
-  R o d z i n ę  C h o d o r o w s k i c h  
reprezentował Józef Gołębiewski 
wnuk cioteczny zamordowanych 
braci. Syn Bronisława, profesor 
Zygmunt Chodorowski, syn por. 
Bronisława Chodorowskiego w 
ostatniej chwili odwołał wizytę z 
powodu nagłej choroby.
- Rodzinę Stanisława Malesińskiego 
reprezentowali: Zofia i Jarosław 
Zalewscy, Maciej Chodorowski, 
Stanisław Kudzinowski i Maria 
Paszun.

W uroczystościach ucze-
stniczyli też: Mieczysław Baszko — 
marszałek województwa, Karol 
Pilecki — pełnomocnik wojewody, 
Andrzej Daniszewski — starosta 
moniecki, Jarosław Chmielewski — 
burmistrz Knyszyna oraz inni 
zaproszeni goście. Szkołę licznie 
reprezentowali harcerze na czele z 
opiekunkami Joanną Klimowicz i 

Wiolettą Dzierżanowską. 
Uroczystość rozpoczęła się 

o godz. 11. Wszystkich zebranych 
powitał ks. proboszcz Andrzej 
Sadowski. Mszę św. odprawił i 
piękną homilię wygłosił knyszynia-
nin, ks. rektor Andrzej Proniewski. 
Mszę uświetniał swoim śpiewem 
knyszyński chór. W uroczystościach 
uczestniczyły poczty sztandarowe 
Rodziny Katyńskiej, knyszyńskiej 
straży pożarnej oraz szkół w 
Knyszynie i Kalinówce. Po mszy 
wystąpiły Knyszynianki śpiewając 
dwie  wzrusza jące  p iosenk i .  
Następnie doskonale przygotowany 
występ dała młodzież knyszyńskiej 
szkoły. Dostarczył on dużo wzruszeń 
i był gorąco oklaskiwany. Występ 
przygotowała dyrektor Maria 
Łempicka wraz ks. Jerzym Chwiećko 
i Anną Jelską. W przedstawieniu 
uczestniczyli następujący uczniowie: 
Z o f i a  B a g i ń s k a ,  We r o n i k a  
Okrasińska, Klaudia Marchalewicz, 
M a t e u s z  M a s ł o w s k i ,  A d a m  
Jankowsk i ,  Ma teusz  Burba ,  
Stanisław Nowacki, Monika Budna, 
Zuzanna Dzierżanowska, Marlena 
Zalewska, Małgorzata Filianowicz, 
Ola Bogdan oraz nauczycielka 
Małgorzata Fiedoruk. Muzycznie 
wys t ępy  wsp i e r a ł  o rgan i s t a  
Kazimierz Bogdan oraz ks. Jerzy 
Chwiećko. 

Po mszy św. i występach 
artystycznych uczestnicy uroczysto-
ści poprzedzani pocztami sztandaro-
wymi oraz korowodem harcerzy 
przeszli na miejsce odsłonięcia 
pomnika. Tu ceremonię prowadził 
Krzysztof Bagiński. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
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Osobami najbardziej zaangażowany-
mi w organizację uroczystości byli 
Krzysztof Bagiński, burmistrz 
Jarosław Chmielewski oraz Maria 
Łempicka. 

Elementem cyklu uroczy-
stości było wydanie kwietniowego 
numeru „Nowego Gońca Knyszyń-
skiego” w całości poświęcone 
tematyce związanej z uroczysto-
ściami. 

Obszerna relacja z uroczy-
stości odsłonięcia pomnika została 
zamieszczona w telewizji regionalnej 
na początku głównego wydania 
Obiektywu o godz. 18:30. W 
uroczystości brali udział dość licznie 
jak na Knyszyn jego mieszkańcy. 

Swoje wystąpienie na placu 
Jana Pawła II zakończyłem słowami: 
„Bronisław i Józef Chodorowscy, 
Kazimierz Mierczyński, Stanisław 
Malesiński urodzili się i wychowali w 
Knyszynie. Zginęli daleko od 
Knyszyna. Spoczywają nie na 
miejscowym cmentarzu, ale w 
Katyniu, Charkowie, Suwałkach. Ale 
Knyszyn musi pamiętać o swoich 
bohaterach. Dziś pamięć o nich 
zakuwamy w granit, aby trwała 
wiecznie.”

Przy pomniku należy 
jeszcze wykonać pewne prace. 
Rozważane jest połączenie alejką 
spacerową klombu z Krzyżem 
Tysiąclecia. Ponadto przy dębach 
pamięci  należy umieścić  na 
granitowych cokolikach tabliczki z 
nazwiskami widniejącymi na 
pomniku. Na te prace zabrakło 
Towarzystwu środków finansowych.  

  •

narodowego. Następnie niżej podpi-
sany odczytał życiorysy Bronisława i 
Józefa Chodorowskich, Kazimierza 
Mierczyńskiego i  Stanisława 
Malesińskiego. Później nastąpiło 
odsłonięcie tablic. Poszczególne 
tablice odsłaniali członkowie rodzin 
oraz goście honorowi. Po odsłonięciu 
pomnik poświęcił ks. Marcin 
Rydzewski. Następnie delegacja 
Knyszyńskiego  Towarzys twa 
Regionalnego, Urzędu Miejskiego, 
rodziny, zaproszeni goście oraz 
indywidualni uczestnicy złożyli pod 
pomnikiem kwiaty oraz zapalili 
znicze. Po złożeniu kwiatów człon-
kowie rodzin zgodnie z już przyjętym 
ogólnopolskim zwyczajem posadzili 
cztery dęby upamiętniające poszcze-
gólne ofiary zbrodni. Na zakończenie 
uroczystości na placu im. Jana Pawła 
II burmistrz Knyszyna podziękował 
wszystkim za wkład pracy w 
organizację uroczystości oraz 
uczestnikom za przybycie.

Całkowity koszt uroczysto-
ści tj. koszt pomnika, zagospodaro-
wania terenu oraz sprawy organi-
zacyjne, wyniósł 14,1 tys. zł. Urząd 
Miejski dofinansował przedsięwzię-
cie kwotą 4 tys. zł. Pozostałe wydatki 
zostały sfinansowane przez Kny-
szyńskie Towarzystwo Regionalne. 
KTR od kilku lat ma status 
organizacji pożytku publicznego. Ma 
możliwość pozyskiwania środków z 
odpisu 1% podatku oraz z darowizn. 
Dzięki zbieranym przez kilka lat 
środkom była możliwość sfinanso-
wania kosztów budowy pomnika w 
tak dużym stopniu. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, bo ten 
pomnik powstał dzięki ich ofiarności. 
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Stanisław Łazarczyk
Los żołnierza wyklętego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

 poprzednim specjalnym 
numerze „Nowego Gońca WKnyszyńskiego” opisałem 

historię Gabriela Oszczapińskiego 
„Dzięcioła” aktywnego uczestnika 
podziemia niepodległościowego po 
wojnie, straconego w 1952 roku w 
komunistycznym więzieniu. Za 
p o m o c  w  u k r y w a n i u  s i ę  i  
wyżywieniu członków oddziału 
„Dzięcioła” UB aresztowała 128 
osób, z których 102 zostało 
skazanych na wieloletnie więzienie. 
Podałem również nazwiska 26 osób z  
ziemi knyszyńskiej skazanych w tej 
sprawie, zaznaczając, iż jest to lista 
niepełna. Niedawno Jan Łazarczyk 
dostarczył dokumenty pochodzące ze 
źródeł IPN, dotyczące jego ojca 
Stanisława Łazarczyka aresztowa-
nego także w tej sprawie. Nie było go 
w wykazie zamieszczonym w 
poprzednim numerze.

S t a n i s ł a w  Ł a z a r c z y k  
urodził się 22 X 1903 roku w 
Grądach. Po scaleniu gruntów 
rodzina przeniosła się na kolonię 
Mierestki. Jego rodzicami byli Feliks 
i Zofia z Moniuszków. Skończył 
dwie klasy szkoły powszechnej. W 

1928 roku ożenił się z Marianną 
Topczewską (siostrą Edwarda 
Topczewskiego ps. „Toporek”). Po 
śmierci ojca w 1938 roku przejął 
gospodarkę, która po spłacie sióstr 
wraz posagiem żony liczyła 11 ha i 
gospodarzył na niej. Budynki 
gospodarstwa leżały ok. 100 m od 
lasu. W okresie okupacji niemieckiej 
często nawiedzali je partyzanci 
polscy, sowieccy, żydowscy — 
głównie zachodzili po żywność. W 
okresie okupacji Łazarczyk nie 
należał do konspiracji. W maju 1945 
roku został wciągnięty do konspira-
cyjnej Armii Krajowej Obywatel-
skiej (AKO — następczyni rozwią-
zanej AK). Otrzymał pseudonim 
„Leśny”. Był łącznikiem i przenosił 
meldunki konspiracyjne. W lipcu 
1945 roku zaczął ukrywać się, 
ponieważ zaczął być poszukiwany 
przez UB. Zimę 1945/46 spędził w 
bunkrze wybudowanym w pobliżu 
domu w swoim lesie. W marcu 1945 
roku, po odkryciu bunkra przez 
wojsko, wyjechał do Gdańska do 
swojego kuzyna, gdzie pracował w 
garbarni. Po wydaniu w 1947 amne-
stii wrócił w rodzinne strony, ujawnił 



22

HISTORIA

się w Powiatowym Urzędzie Bezpie-
czeństwa Publicznego w Białym-
stoku i dalej prowadził gospodarkę. 
Od połowy listopada 1948 roku do 
lipca 1949 roku jego dom pięć razy 
wieczorem odwiedzili uzbrojeni 
członkowie oddziału Gabriela 
Oszczapińskiego (Dzięcioła) żądają-
cy jedzenia. I jedzenie otrzymywali, 
nie całkiem zresztą dobrowolnie. 
Wyprawa po jedzenie do domu 
leżącego przy lesie dla konspira-
torów była najbezpieczniejsza. 

5 XII 1949 r. w czasie 
potyczki oddziału Oszczapińskiego  
z UB został ranny a następnie 
aresztowany członek oddziału 
Konstanty Baryło „Jastrząb”. Był on 
poddany przesłuchaniu połączonym 
z torturami. W ich wyniku „Jastrząb” 
ujawnił nazwiska osób, z którymi 
miał kontakt oddział Oszczapiń-
sk iego .  Najpewnie j  również  
nazwisko Stanisława Łazarczyka. 
Dzień przed wigilią Łazarczyk został 
aresztowany. Postawiono mu zarzut 
udzielania pomocy członkom 
nielegalnej organizacji. W swoich 
zeznaniach obciążyli go Konstanty 
B a r y ł o  i  r ó w n i e ż  w k r ó t c e  
aresztowany Gabriel Oszczapiński. 
Łazarczyk początkowo nie przyzna-
wał się do kontaktów z członkami 
oddziału, ale po konfrontacji z Baryłą 
i Oszczapińskim przyznał się, iż kilka 
razy jedli kolację w jego domu. W 
dniach 23 i 24 V 1950 r. przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym w 
Białymstoku odbyła się rozprawa, w 
wyniku której Stanisław Łazarczyk 
został skazany na sześć lat więzienia 
oraz utratę praw publicznych i 
obywate lsk ich  na  dwa la ta .  

Najwyższy Sąd Wojskowy, do 
którego odwołał się obrońca z urzędu 
utrzymał wyrok w mocy. Prośbie 
żony Marianny, która była inwalidką 
do prezydenta Bieruta o ułaskawienie 
męża nie nadano nawet biegu. Po 
wyroku został przeniesiony do 
ciężkiego wiezienia we Wronkach. 
Następnie przebywał w obozach 
pracy w Potulicach, Sosnowcu, 
Jaworznie. Pobyt w tych obozach nie 
różnił się od pobytu w więzieniu, z 
tym że więźniowie musieli ciężko 
pracować. W 1953 roku, na mocy 
amnestii z 1952, kara została 
skrócona o dwa lata. Na wolność 
Stanisław Łazarczyk wyszedł 15 VII 
1953 roku w wyniku warunkowego 
wcześniejszego zwolnienia. W sumie 
przesiedział w więzieniu i obozach 
pracy przeszło trzy i pół roku. Tak 
okrutna kara spotkała go za to, że pięć 
razy dał kolację partyzantom. Tylko 
co miał robić? Odmówić jedzenia 
uzbrojonym ludziom. I tak by je 
wzięli. 

Stanisław Łazarczyk po 
wyjściu z więzienia przez rok był 
poddany próbie. Później aż do lat 
osiemdziesiątych czuł na sobie 
oddech SB. W 1962 roku udało się 
m u  w y j e c h a ć  d o  S t a n ó w  
Zjednoczonych. Przebywał tam do 
1974 roku, kiedy wrócił do kraju. 
Zmarł w 1984 r.

Postanowieniem z 18 marca 
1994 roku Sąd Wojewódzki w 
Białymstoku uznał za nieważny 
wyrok z 24 V 1950 roku Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Białymstoku w 
sprawie Stanisława Łazarczyka, 
uznając jego działalność za działanie 
na rzecz niepodległego bytu Państwa 
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Polskiego.
Opisana historia Stanisława 

Łazarczyka pokazuje, jakimi meto-
dami po wojnie rozprawiała się 
władza ludowa z ludźmi, którzy 
nawet nie walczyli z nią zbrojnie, ale 
tylko sprzyjali podziemiu niepodle-
głościowemu. Aresztowanie i wyrok 
były możliwie dlatego, iż areszto-
wani partyzanci ujawnili nazwiska 
osób, z którymi współpracowali. Ale 
nie można ich jednoznacznie 
potępiać. Zeznania mogły być 
wydobyte torturami. Może uważali, 
że ujawniając kontakty uratują sobie 
życie. Niestety były to płonne 
nadzieje. I tak zostali straceni. 

W książce Edwarda Hołdy 
„Przetrwać siebie” z 1981 roku 
znajduje się fragment poświęcony 
tamtym czasom. Oto on:
— Pan nie za bardzo słyszy, panie 
Chodorowski — zapyta innego 
Chodorowskiego, rolnika spod 
Knyszyna, naczelnik gminy, magister 
Łotowski, wyjaśniając mu, ile 
dostanie renty, jeżeli swoim młodym 
w rodzinie przekaże swoje hektary i 
kawałek lasu.
— Trzy lata siedziałem we Wronkach. 
Żona odtąd się rozchorowała, a dziś 
już tylko leży, ledwo się podźwignie, a 
ciągle dygoce, czy kto znowu nie 
idzie. UB zrobiło mi dziurę w uchu.
— Co to było? Za co Panie 
Chodorowski?
— Za kawałek chleba. Za nic innego. 
Nic ja nie winien, tyle co chleb 
wyniósł, jak ci przyszli w nocy z 
karabinami i pistoletami.
— Kto przyszedł?
— Nie  w iem.  N ie  py ta łem.  

Przychodzili różni z karabinami i 
pistoletami po nocach, żeby dać im 
zjeść.
— Na jarmarkach w Knyszynie przez 
te lata bratobójstwa mógł pan dostać 
karabin za prosięta, pszenicy na siew 
za pociski. Handlowało się bronią, 
częściami mundurów, rzemieniami do 
zaprzęgów i do wojskowego szyku, 
swojską kiełbasą, samogonem, 
orzełkami z koroną do rogatywek, 
baretkami pod ordery na piersi, 
bednarką, żelastwem kowalskim, 
medalikami błogosławionymi do 
walki o wolność, ciuchami z Unry, 
biuletynami podziemia i chlebowym 
kwasem, bydlętami na powrozach; za 
niepewne złotówki, to i lepiej od razu 
za jakiś kierat czy sieczkarnię, 
maszynę do szycia, motocykl z 
demobilu. Natomiast poszeptankę 
polityczną z ucha do ucha snuło się 
już z miłości do bliźniego, całkiem za 
darmo, pod warunkiem, ze to nie 
żaden podstawiony bliźni i nie 
wsypie. Śpiewało się Boże cos Polskę 
po domach, ziemiankach, piwnicach i 
kościołach, pod wiarę i nadzieję albo 
ten samogon, albo jedno i drugie w 
odpowiednim miejscu. Milkło się na 
Międzynarodówkę albo ginęło za nią, 
za tę Polskę która powstała wbrew 
wierze i nadziei, i tymczasem była tym 
UB, ujawnieniem, rozliczeniem, 
posądzeniem…

Książka z tak śmiałymi 
fragmentami, ukazała się tylko 
dlatego, iż została wydana w 
karnawale Solidarności, w 1981 
roku, kiedy cenzura nie była tak 
wszechmocna jak wcześniej czy 
później.

•
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8 maja  w Knyszyńskim Ośrodku 
Kultury odbył się Powiatowy 
Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, tata i ja”.

Celem festiwalu jest muzy-
czne ukierunkowanie wrodzonych 
zamiłowań i zdolności dziecka w 
wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, 
iż muzyka jest istotnym elementem w 
rozwoju młodego człowieka, poprzez 
organizację festiwalu nasz ośrodek 
chce wnieść do świata dziecięcego 
nowe przeżycia estetyczne wynikają-
ce ze spotkania z piosenką i jej 
prezentacją sceniczną samodzielnie 
lub rodzinnie. 

Jury po wysłuchaniu 30 
piosenek w wykonaniu dzieci z 
powiatu monieckiego postanowiło 

przyznać nagrody i wyróżnienia: za I 
miejsca — Emilii Kotuk z Jaświł, 
Kacprowi Krupsińskiemu z Moniek i 
Aleksandrze Olszewskiej z Kalinów-
ki Kościelnej, a wyróżnienia — 
Hannie Makuła z Goniądza, Zofii 
Kłubowicz z Jasionówki, Kamili 
Jezierewskiej z Moniek oraz Annie 
Mnich z Kalinówki Kościelnej.

Do eliminacji wojewódz-
kich w Białymstoku wytypowano 3 
osoby nagrodzone. Dzieci nagrodzo-
ne i wyróżnione otrzymały nagrody 
rzeczowe i dyplomy, natomiast pozo-
stali uczestnicy upominki i dyplomy 
za udział. Na koniec wszyscy skorzy-
stali ze słodkiego poczęstunku.         •

I. Wasiluk

Festiwal piosenki przedszkolaków
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12 kwietnia w Knyszyńskim Ośrdku 
Kultury odbyły się już po raz XIV 
Międzynarodowe Spotkania Wiosen-
nego Kolędowania z Konopielką. Na 
scenie wystąpiło 18 zespołów z 
naszego regionu oraz z Litwy i z 
Białorusi.

Wiosennech życzeń wysłu-
chali licznie przybyli mieszkańcy 
Knyszyna oraz zaproszeni goście, 
między innymi Mieczysław Baszko 
— marszałek województwa podla-
skiego, Andrzej Daniszewski — 
starosta powiatu monieckiego, 
Jarosław Chmielewski — burmistrz 
Knyszyna oraz prof. J. Śródkowski, 
A. Dyrdał, Z. Ciesielski.

Spotkania 
mają służyć kulty-
wowaniu tradycji 
k o l ę d o w a n i a  w  
okresie Świąt Wiel-
kanocnych. Jest to 
zwyczaj ludowy 
znany na Białostoc-
czyźnie, ale rów-
nież na Litwie i 
Białorusi.

Konopielki 
ś p i e w a ł y  m . i n .  
Knyszynianki. War-
to zaznaczyć, że 
nasz zespół 

 

17 maja 
wystąpił na Regio-
nalnym Festiwalu 
Piosenki Maryjnej 
w  k o ś c i e l e  w  
Bobrówce.             •

Spotkania z Konopielką

Zespół Knyszynianki z występem na Spotkaniach z Konopielką
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nyszyn, od XVI wieku aż do 
lat 60. XX stulecia, tworzyły Ktrakty wytyczone jeszcze na 

zlecenie królowej Bony przez 
starostę knyszyńskiego Piotra 
Chwalczewskiego. Był to rynek i 
odchodzące od niego ulice: Tykocka, 
Kościelna, Goniądzka, Grodzieńska, 
Starodworna, Białostocka i Szkolna 
oraz ulica Legionowa. 

Spółdzielnia mieszkaniowa
W połowie lat 60. XX w. Knyszyn 
przyciągał wiele osób z okolicznych 
miejscowości, przyjeżdżano tu do 
pracy do zakładów metalowych,    
GS-u, SKR-u.
— Ludzie z zakładów pracy domagali 
się mieszkań, chcieli, żeby powstał 
blok — wspomina tamte czasy 
Wacław Wysocki.

Pomysł ten szybko zastąpiono 
innym. Jego ojcem był Stanisław 
Kamieński — ówczesny dyrektor 
banku spółdzielczego w Knyszynie. 
Wyszedł on z propozycją, by powołać 
spółdzielnię mieszkaniową i w jej 
ramach budować domy jedno-
rodzinne.

Jak wspomina Wacław 
Wysocki, początkowo inicjatywą 
interesowało się około 200 osób. 
Zaczęto rozglądać się za terenem, 
gdzie mogłoby rozwijać się budowni-
ctwo. Pierwotnie brano pod uwagę 
okolice PRG-u. Dzięki rozbudowie  
w tamtą stronę, Knyszyn zbliżyłby 
się do stacji PKP. Zarządcy PGR-u 
nie chcieli jednak słyszeć o 
przekazaniu pod domy jakichkolwiek 
nieruchomości. Dopiero potem padło 

Nie od razu „domki” 
zbudowano

EWELINA SADOWSKA- DUBICKA
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na grunty wzdłuż polnej drogi, 
równoległej do ul. Grodzieńskiej. 
Dużą działkę miała tam Jadwiga (?) 
Karolewska (była na Syberii, a jej 
mąż, policjant, zginął w zbrodni 
katyńskiej — pisaliśmy o tym w 
poprzednim „Gońcu” ). Nie zgadzała 
się jednak na jej sprzedaż. Wielu 
zamożniejszych gospodarzy zaczęło 
obawiać się, iż będą wywłaszczani. 
Nie obyło się bez zastraszeń, a na 
spotkaniach w sprawie spółdzielni 
dochodziło wręcz do rękoczynów. 
Kilku mieszkańców oferowało nawet 
dyrektorowi Kamińskiemu działkę, 
byle tylko zrezygnował z budowni-
ctwa spółdzielczego. Ten jednak tego 
nie zrobił.
— Kamiński, choć nie pochodził z 
Knyszyna, był takim prawdziwym 
knyszyńskim patriotą, jak doktor 
Jelski — wspomina go Wacław 
Wysocki.

Ostatecznie Karolewska 
wyraziła zgodę na sprzedaż pola. 
Kupiło je 13 osób, które powołały 
spółdzielnię (warunkiem dołączenia 
do niej było posiadanie własnego 
wkładu finansowego): Edmund 
Chodorowski, Kulbacki, Kulesza, 
Edward Świsłocki, Jan Kobeszko, 
Ryszard Buzun, Zdzisław Puchalski, 
Witold Brzoś, Eugenia Sadowska, 
Henryk Purzecki, Stanisław Bory-
siewicz, Mieczysława Ołdziejewska   
i Józef Wałuszko.
— Mieszkaliśmy w małym domku 
przy Grodzieńskiej, a że rodzina była 
dość liczna, myśleliśmy o czymś 
swoim. Mąż poszedł na jedno 
zebranie spółdzielni ,  drugie.  
Oferowano dobre warunki: działka 
na własność, nie na dzierżawę i 

niskooprocentowany kredyt. Zdecy-
dowaliśmy się — opowiada Bogu-
sława Brzoś, jedna z pierwszych 
mieszkanek nowego osiedla.
— Mąż był nauczycielem, mieszkali-
śmy tam, gdzie pracował. Pochodził   
z Knyszyna, ale chcąc tu zamieszkać, 
trzeba było myśleć o budowie domu 
— przypomina z kolei Jadwiga 
Kobeszko.

Prezesem spółdzielni mie-
szkaniowej  był  wspomniany 
Stanisław Kamiński. Oprócz tego 
działali w niej Wacław Wysocki, 
Edward Świsłocki, Jodkowski 
(księgowy, który udzielał pomocy 
członkom spółdzielni) i Edmund 
Piekunko. Dzięki Kamińskiemu 
mieszkańcy otrzymali kredyt z 
bardzo niskim oprocentowaniem — 
1%. Aby jednak dostać pieniądze z 
banku, najpierw musieli przedsta-
wiać rachunki na zakup materiałów. 
Koszt budowy domu szacowano na 
130 tys. zł. 

Zakupioną przez spółdziel-
nię nieruchomość podzielono na 14 
działek. Wydzielono z niej również 
drogę oraz miejsce na plac zabaw, 
który przy targowicy istnieje do dziś. 
— Jak tu pierwszy raz przyjechałam, 
pamiętam, że wszędzie koniczyna 
rosła — wspomina z sentymentem 
Bogusława Brzoś.

Jeden projekt
Od 1968 roku zaczęły powstawać 
parterowe domy z białej cegły ze 
spadzistymi dachami, wszystkie 
według tego samego projektu — dziś  
to cecha charakterystyczna  ulicy 
Jagiellońskiej. Ich budowę każdy 
prowadził samodzielnie — sposobem 
gospodarczym, albo wynajmując 
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— Gdy się wprowadziliśmy, to była 
radość niesamowita. Jestem bardzo 
zadowolona, że tu mieszkam. 
Kocham swój dom, bo był zdobyty 
ciężką pracą. Nie chcę się nigdzie 
przeprowadzać — mówi Jadwiga 
Kobeszko.

„Domki” rosną
W kolejnych la tach zaczęły 
powstawać domy po drugiej stronie 
ulicy. Najpierw również według 
typowego projektu, potem pojawiły 
się budynki piętrowe. W ciągu kilku 
lat ulica 25-lecia PRL została 
zabudowana. 

W latach 70.  XX w.  
wytyczaniem nowych ulic i projekto-
waniem terenów pod zabudowę 
mieszkaniową zajęła się gmina.        
W latach 1972-1973 zaprojektowano 
ulice: Osiedlową, Nową (jej szcze-
gółowy plan powstał w 1978 r.) i 
Łąkową. W ciągu kilku lat większość 
wytyczonych tam działek została 
zagospodarowana. 

Ściśnięte 
Królewskie osiedle

W1978 r. gmina rozpoczęła prace nad 
większym przedsięwzięciem — 
wytyczaniem całego os iedla  
Zygmunta Augusta. Przygotowano 
plan wywłaszczeń (w dokumentach 
na ten temat padają takie nazwiska 
właścicieli: Kudzinowski, Pasz-
kowska,  Bibiński ,  P iasecka,  
Olesiewicz, Ostrowski, Sokołowski, 
Malesiński, Bruszewski, Bujnicka, 
Powichrowski). Planowano, że z 28 
działek rolniczych powstanie 55 
budowlanych o powierzchni około 

2960 m . Docelowo utworzono ich 88, 
2każda w granicach 500-600 m . 

Jedną, przy dzisiejszej ulicy Barbary 

majstrów. 
— Ciężko było, był kryzys, materiały 
były na przydział, ale spółdzielnia 
pomagała nam w ich załatwianiu — 
opowiada Jadwiga Kobeszko. 
Przy budowie nie obywało się bez 
absurdów tamtej epoki. O ile 
mieszkańcy otrzymali cegły i 
pustaki, to już np. blachę tylko na 
pokrycie połowy dachu. Jednym 
udało się towar załatwić od razu, inni 
musieli czekać. Cement mieszano 
ręcznie, a jak ktoś chciał korzystać z 
betoniarki — prąd ciągnął aż z ulicy 
Grodzieńskiej. No a potem i tak mu 
kabel ukradli.

Bogusław Brzoś wspomina, 
że dzięki spółdzielni powstała taka 
duża rodzina: wszyscy zaglądali do 
siebie,  radzil i ,  podpowiadali  
najlepsze rozwiązania przy budowie.

W 1969 r. pierwsi mie-
szkańcy wprowadzili się do domów. 
Nowa ulica — szumnie nazwana 
ulicą 25-lecia PRL — przywitała ich 
bez prądu. Początkowe miesiące 
trzeba było spędzać przy lampach 
naftowych. Ale to był szczegół.

„Na osiedlu powstała duża rodzina” — 
wspomina  Bogusława Brzoś
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Radziwiłłówny,  zarezerwowano pod 
pawilon handlowy, który ostatecznie 
tam nie powstał. 

W 1980 r. naczelnik gminy 
Czesław Łotowski zaakceptował 
projekt budowy ulic: Mickiewicza, 
Królowej Bony, Zygmunta Augusta, 
Zawadzkiego (dziś Władysława 
Jagiełły), Waryńskiego (Barbary 
Radziwiłłówny) i Świerczewskiego 
(Królowej Jadwigi). Jako ciekawo-
stkę można podać, że np. koszt 
budowy ulicy Świerczewskiego 
opiewał na 783 tys. zł, a Zawadzkiego 
na 686 tys. zł. Przy ulicach 
Zawadzkiego, Zygmunta Augusta i 
Królowej Bony miały stanąć 
pię t rowe domy wg projektu  
typowego, a przy Mickiewicza 
parterowe, wg indywidualnych 
pomysłów. Działki sprzedawano w 
latach 1979-1984.

Uczcić niepodległość
W tym samym czasie co osiedle 
Zygmunta Augusta, wybudowano 
małe ul iczki  Sienkiewicza i  
Konopnickiej. 

W 1978 r. powstał też blok 
przy ulicy Szkolnej. Jak wspomina 
Tomasz Krawczuk, jego budową 
również zajmował się urząd, ale 
każdy z przyszłych mieszkańców 
miał obowiązek przez miesiąc 
pracować przy jego budowie.

Natomiast w 1986 r.,  
uchwałą Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Knyszynie, zatwierdzono 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla osiedla Niepodległości, 
leżącego  pomiędzy targowicą a ul. 
Grodzieńską. Wytyczono tam działki 
pod zabudowę jednorodzinną, a przy 
ul. Dmowskiego zaplanowano 

budowę bliźniaków.
Już w wolnej Polsce, z 

inicjatywy ks. Alfreda Ignatowicza, 
komunistycznych patronów na 
osiedlu zastąpiono jagiellońskimi.

Czy to ostatnia 
rozbudowa?

— Kto wie, gdyby nie to osiedle, 
może dziś Knyszyn istniałby tylko na 
prawach wiejskich? — przypuszcza 
Wacław Wysocki. — Knyszyn 
zaludnił się, a król Zygmunt August 
patrzy z zadowoleniem i stoi na straży 
bezpieczeństwa — uśmiecha się 
Wysocki.

Rozciągające się po obu 
stronach ulicy Jagiellońskiej  
„domki” to dziś właściwie drugi 
Knyszyn. Chyba nie bez przesady 
będzie stwierdzenie, że jego 
stworzenie było jedną z trafniejszych 
decyzji, jakie podjęły władze miasta 
w czasach PRL. 

Była to pierwsza — i 
właściwie jedyna — od czasów króla 
Zygmunta Augusta prawdziwa 
rozbudowa Knyszyna. Może czas na 
kolejną?                                            •

Artykuł powstał na podstawie 
wspomnień jednych z pierwszych 
mieszkanek nowego osiedla — 
Bogus ławy  Brzoś  i  Jadwig i  
Kobeszko, zaangażowanego w 
działalność spółdzielni mieszka-
niowej Wacława Wysockiego oraz 
Tomasza Krawczuka. Wykorzystano 
również dokumenty z archiwum 
Urzędu Miejskiego  w Knyszynie.   
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„Natura moich okolic” to hasło Ogól-
nopolskiego Konkursu Literacko-          
-Plastyczno-Fotograficznego, zorga-
nizowanego przez Zarząd Okręgu 
Lubuskiego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Zielonej Górze.

W XX edycji konkursu 
uczestniczyło 75 nauczycieli i 
pracowników oświaty. Nadesłano 

123 utwory literackie. Tematyka prac 
obejmowała wszelkie inspiracje 
pochodzące z otaczającej przyrody, 
ochrony środowiska i zagrożeń dla 
niej. 

W kategorii ,,Poezja” III 
nagrodę, za zestaw wierszy, zdobyła 
Regina Świtoń. Gratulujemy!           •

RED

Nagroda dla Reginy Świtoń

Wspomnienia łąką pachnące

łąko-świątynio dzieciństwa
ilekroć do ciebie powracam
różowią się amfiteatry wspomnień

jak ręce uzdrowiciela
wiodłaś mnie 
pośród ranników i mniszków
co wpięte w warkocze traw
świeciły niby plamy złote

pamiętam dźwięk
błękitu w skowronkach 
menuet pszczoły
nad liliową wargą świetlika

jak motyl z amuletem
czterolistnej koniczyny
tropem bocianim biegłam
w stronę Jaskranki
gdzie spłaszczone dzioby
rozdzierały toń rozkwakanym
Dialogiem

księżniczko słońca
pieszczona deszczem
całowana wiatrem
czy dziś tyle wystarczy
dla twojej urody?

REGINA ŚWITOŃ
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agub iona  na  Pacy f iku  
wysepka Baugainville z Zbogatymi złożami miedzi. 

Spór pomiędzy zarządcami, a 
najemcami kopalni o wydobycie 
cennego surowca doprowadza do 
wojny domowej. Trwają krwawe 
walki pomiędzy miejscowymi — 
rebeliantami, a wojskami rządowymi 
— „czerwonoskórymi”. Twarze tych 
pierwszych są czarne, jak noc, ci 
drudzy wyglądają, jakby byli 
ulepieni z czerwonej gleby. Wprowa-
dzenie całkowitej blokady odcina 
Bougainville od świata.

Jest początek lat 90. XX w., 
a mieszkańcy wyspy żyją jak ich 
przodkowie sprzed dziesiątek, setek 
lat. Szybko kończy się paliwo do 
generatorów, więc radia i telewizory 
stają się bezużyteczne, nie dociera 
poczta. Nie ma lekarstw, umierają na 
malarię kolejne dzieci i nocami 
słychać zawodzenia matek. Mężczy-
znom brakuje piwa, wspomina się 
smak ryżu w potrawach, plastikowa 
piłka małego Daniela chroniona jest 
jak skarb.

Poza tym niczego im nie 
brakuje. Są świnie w zagrodzie, 
kurczaki, soczyste owoce, wyborne 
ryby. Świeża woda w strumieniu, 

Smutny klaun
TERESA DUBICKA

Powieść „Pan Pip” sfilmowano w 2012 r. 
W tytułową rolę wcielił się Hugh Laurie
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stein... Ale nie potrafi wyjaśnić sensu 
i celowości tych przykładów. Tak, jak 
jego uczniowie nie wie, na czym 
polega mechanizm działania silnika 
s a m o c h o d o w e g o .  S p o g l ą d a ,  
bezradny, na dziwne stworzenie 
wyrzucone na brzeg przez morskie 
fale. Pytanie — jaka to ryba? — 
pozostanie bez odpowiedzi.  

Codzienna lektura, rozdział 
po rozdziale, „Wielkich nadziei” 
Karola Dickensa była dla dzieci 
„możliwością ucieczki do innego 
stulecia”, szczególnie cenną, gdy 
teraźniejszość i rzeczywistość 
przytłaczały.

To sposób na opanowanie 
języka angielskiego. Matylda, naj-
pilniejsza uczennica pana Wattsa 
(pełni także rolę narratora) będzie z 
lubością powtarzać: „oszroniony 
poranek”.

To dyskretnie i umiejętnie 
przekazane przesłanie: „(...) być 
człowiekiem to znaczy być istotą 
moralną”.

To furtka do innego świata 
— spoza wyspy.

W końcu — to szeroko 
otwarte wrota do krainy wyobraźni. 
Dla Matyldy książkowy bohater Pip, 
staje się kimś realnym, „czuje jego 
oddech na policzku”...

O panu Wattsie Matylda 
powie: „(...) był naszym nauczycie-
lem i nigdy się tego nie wyrzekł”.

J e d n a k  w o j n a  i  j e j  
wysłannicy — żołnierze, jak sfora 
wygłodniałych, agresywnych psów, 
zjawia się na Bougainville. Mie-
szkańcy najpierw stracą dobytek, 
potem spłoną ich domy. W końcu 

maty do spania, porządnie zbudo-
wane chaty nad brzegiem oceanu. 
Jest także pan Watts, zwany częściej 
Wytrzeszczem, miejscowa atrakcja. 
Jedyny biały i obcy, który pozostał na 
wyspie, przed wprowadzeniem 
blokady.

Już początkowa scena 
powieśc i  „Pan  P ip” ,  nowo-
zelandzkiego pisarza Lloya Jones’a, 
wzbudza zainteresowanie: biały 
mężczyzna z czerwonym nosem 
klauna, ciągnie wózek, na którym, 
dumnie wyprostowana, stoi okazała, 
czarnoskóra kobieta; w ręku trzyma 
niebieską parasolkę. To pan Watts i 
jego żona, Crace. Dorośli mieszkań-
cy wyspy z zażenowaniem odwracają 
wzrok, natomiast  dzieci bez 
skrępowania przyglądają się dziwnej 
procesji. Pan Watts rzadko się 
uśmiecha, kiedy zakłada nos klauna 
— nigdy.

Jednak rodzice postana-
wiają prosić go, aby objął posadę 
nauczyciela. Zanim dzieci zupełnie 
zapomną czego się nauczyły, oddając 
się codziennemu nieróbstwu i 
lenistwu, a budynek miejscowej 
szkoły zostanie pochłonięty przez 
dżunglę.

Jones w swej powieści 
rysuje, szczególnie bliski memu 
sercu, piękny wizerunek nauczyciela. 
Pan Watts pracuje bez podręczników, 
bez szkolnych pomocy, zdany na 
własną pamięć i... pomysłowość. Jest 
świadom swych braków, luk w 
pamięci, niedostatków wiedzy — 
zawsze się do nich przyznaje. 
Wymienia kilka wielkich nazwisk: 
Platon, Arystoteles, Darwin, Ein-
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Powołani 
do miłości
Ks. JERZY CHWIEĆKO

iesiąc maj, najpiękniejszy 
w ciągu roku, poświęcony MMatce Najświętszej, niesie 

w sobie piękno poruszające w sercu 
subtelne nuty wrażliwości. Z 
pewnością wielu lubi spacery pośród 
kwitnących drzew ogrodu, wznoszą-
cych ku niebu swoim pięknem pieśń 
uwielbienia Stwórcy. To wszystko 
nastraja do tego, by mino różnych 
doświadczeń, problemów codzien-
ności, pozwolić sercu na odrobinkę 
sentymentu i piękna. Mówi się, że 
jest to miesiąc zakochanych i nic w 
tym dziwnego, skoro cały, prze-
pięknie ubarwiony kwiatami świat, 
mówi nam o Miłości Boga do nas. 
Życie nie musi być zawsze tylko 
pasmem problemów, zgryzoty, lęków 
czy złości. Ono może być piękne 
miłością i szczęściem, którym Bóg 
pragnie nas obdarzać i które 
realizujemy też w odniesieniu do 
drugiego człowieka. Nie może być 
bowiem mowy o miłości Boga, jeśli 
w sercu goszczą uczucia godzące w 
miłość.  Rozumieją to ci, którzy żyją 
w bliskości Boga i czerpią z Jego 
Miłości. Pojmują to ci, którzy 
nauczyli się kochać bezinteresownie. 

„czerwonoskórzy” dopuszczą się 
niewyobrażalnych okrucieństw i 
nieprawości.

Lloyd Jones w „Paniu 
Pipie” ukazuje małą, wyspiarską 
społeczność, zamkniętą, odciętą od 
świata, nieskażoną zdobyczami 
cywilizacji. Ludzie szanują naturę, 
bo korzystają z jej dobrodziejstw, 
utrzymują łączność z duchami 
przodków, przekazując, w tradycji 
ustnej, rodzinne genealogie. Wpajają 
młodym określony kodeks moralny. 
Wszelako nie jest to społeczeństwo 
utopijne, wyidealizowane, wymy-
ślone przez filozofów (np. J.J. 
Rousseau). To ludzie z krwi i kości. 
Żony kłócą się z mężami, ci pędzą 
bimber i zachowują się „jak spite 
śmiecie”. Dolores — religijna 
przywódczyni mieszkańców, ma 
skłonności do fanatyzmu, intry-
ganctwa, małostkowości. Crace, 
dziewczyna z wyspy, „złapała 
białego męża”, rujnując małżeństwo 
innej kobiety.

A jednak wykazują się 
przymiotami: siłą woli, niezłom-
nością. Godzą się z losem i po raz 
kolejny zaczynają od nowa.

Zraniona przed laty kobieta, 
była żona Wattsa, powie o nim, że był 
słabym mężczyzną.

Dorośli i dzieci z Bougain-
ville zapamiętają go inaczej. Oddany 
swym uczniom nauczyciel, sztuk-
mistrz, otwierający drzwi do 
czarodziejskiego świata. Wreszcie 
wybawca, który swą nieugiętą, 
hero iczną  pos tawą ura tował  
mieszkańców wyspy.

•
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Konkretem miłości Boga do człowie-
ka było przyjście na świat Syna 
Bożego, który pokazał namacalnie, 
co znaczy kochać, gdy „oddał życie” 
za swoich przyjaciół. Bóg nas 
zaprasza do tego, byśmy w tym 
świecie byli obrazem Jego Miłości. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z 
tego, że słowo „miłość” staje się 
pustym sloganem, jeśli nie idą za 
nim konkretne czyny. Kościół nas 
uczy, że miłość jest bezinteresownym 
darem z siebie nastawionym na dobro 
i szczęście drugiego człowieka. Ale 
to szczęście udziela się również temu, 
kto potrafi prawdziwie kochać. 
Chrystus dając przykazanie miłości 
zapewnia, że w sercu takiego 
człowieka zagości pełna radość. „To 
wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była 
pełna”. (J 15, 11). Bo taką jest 
miłość. Ona uskrzydla i pozwala       
w radosnych oczach drugiego czło-
wieka z naszego powodu, odnaleźć 
szczerą radość własnego serca. 

Są jednak czyny, które 
przekreślają nasze zapewnienia o 
miłości, gdyż prowadzą do krzywdy 
drugiego człowieka. Katechizm 
uczy nas, że jest dziewięć grzechów 
przeciw miłości bliźniego, nazywa-
nych „grzechami cudzymi”. Należą 
do nich: namawianie kogoś do 
grzechu, nakazywanie grzechu,  
zezwalanie na grzech, pobudzanie do 
grzechu, pochwalanie grzechu dru-
giego,  milczenie, gdy ktoś grzeszy,  
niekaranie za grzech, pomaganie w 
grzechu, usprawiedliwianie czyjegoś 
grzechu. Trudno uwierzyć w to, że 
ktoś prawdziwie kocha drugiego 
człowieka, jeśli przeszkadza mu w 

 

kontakcie z Bogiem i niszczy w nim 
relacje ze Stwórcą.

Teologia moralna wymie-
nia zaś cztery czyny, które godzą w 
miłość. Jedną z takich postaw jest 
obojętność — czyli postawa, w 
której pomijam dobro, jakie mogłem 
wyświadczyć względem drugiego 
człowieka. To prawda, że nie na 
wszystkie sytuacje mamy wpływ i nie 
zawsze możemy pomóc. Ale 
wielokrotnie boleśnie pokazuje 
doświadczenie, jak chrześcijanin 
może być całkowicie obojętny na 
problemy drugiego człowieka, 
którym mógłby zaradzić, a kwituje to 
słowami: „a co mnie to obcho-
dzi…?”. Czasami zwykłe zauważe-
nie problemu drugiego człowieka, 
życzliwe słowo, podtrzymanie na 
duchu, pokazanie drogi wyjścia dla 
kogoś, kto wpadł w ciemny labirynt 
własnych myśli i przeżyć, o wiele 
więcej znaczy, niż jakiś spekta-
kularny czyn, oklaskiwany przez 
otoczenie. Czasami taki prosty gest 
może komuś pomóc w przemianie 
życie, podniesieniu się z nałogu i 
zbawieniu.

Inną postawą godzącą w 
miłość jest nienawiść. To obrzydliwa 
postawa serca, która przekreśla 
pojmowanie Boga jako mojego, ale 
równocześnie innych ludzi Ojca.      
W takiej postawie drugi człowiek 
przestaje być bratem, czy siostrą,       
a staje się — mówiąc językiem 
strategii wojskowej — „obiektem, 
który należy zniszczyć”. Trudno 
zrozumieć, że z takim nastawieniem 
serca można przyjmować Komunię 
świętą, uczestniczyć w uczcie 
miłości, jaką jest Eucharystia. Nigdy 
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nie możemy pozwolić, aby takie 
uczucie zawładnęło naszym sercem. 
Może lepiej w sytuacji, gdy 
spotkamy na naszej drodze ludzi 
złych i podłych, powierzyć ich Bogu. 
Unikniemy w ten sposób chęci 
zemsty, a Bogu pozwolimy działać, 
by leczył te chore relacje. 

Kolejnym czynem niszczą-
cym miłość jest zaniedbanie. Ma 
ono miejsce wówczas, gdy przez 
niedopełnienie obowiązków drugi 
człowiek doznaje krzywdy. Spróbuj-
my sobie wyobrazić np. służby 
mundurowe, czy lekarzy, którzy 
przez zaniedbanie obowiązków 
spowodowaliby krzywdę drugiego 
człowieka. Ale mogą być też zanie-
dbania duchowe. Rodzice, którzy 
zaniedbują wychowanie religijne 
dzieci i narażają je na ataki demona     
i niszczących ideologii świata, nie 
powinni deklarować, że prawdziwie 
kochają swoje dzieci, skoro takie 
zaniedbania owocują później często 
bardzo „pokręconym” życiem             
i nieszczęściem ich dzieci. Podobnie 
zaniedbania duchowe budowania 
subtelnej relacji małżeńskiej stoją w 
sprzeczności z deklaracją miłości. Bo 
jak można deklarować miłość do 
męża, czy żony jeśli się nie dba o 
dobre relacje, o momenty, które 
ożywiają małżeństwo, dają nowe siły 
i motywacje do trwanie ze sobą? 

Serce może również nisz-
czyć i przekreślać miłość uczucie 
zazdrości. To uczucie, które nie 
pozwala cieszyć się szczęściem 
drugiego człowieka i przez to chce 
mu szkodzić materialnie lub ducho-
wo. Z takim uczuciem człowiek chce 
niszczyć, podobnie jak w nienawiści, 

obiekt zazdrości. A jeśli działania są 
ograniczone, to przynajmniej jest 
pokusa, aby kogoś zdyskredytować 
w oczach otoczenia przez grzechy 
języka, zranić go i ośmieszyć. Mogą 
to być plotki, obmowy czy oszczer-
stwa. Tragedią jest, gdy takie uczucie 
dotyka małżeństwo. Wówczas każe 
„zamykać w klatce” obiekt zazdrości, 
niszczy życie i rozbija związek.  

Pochlebstwo, które zalicza-
ne jest do grzechów języka, również 
jest czynem przeciwko miłości 
bliźniego. Jest ono nieszczerym „po-
klepywaniem po plecach” drugiego 
człowieka i utwierdzaniem go w 
złym postępowaniu. Motywem jest 
tchórzostwo lub chęć przypodobania 
się. A tymczasem może właśnie nasze 
jedno mądre zdanie typu: „głupio 
postępujesz, przemyśl to…!”, spowo-
dowałoby zmianę na lepsze tego 
człowieka, a nawet ocaliło jego duszę 
od potępienia.

Nie można kochać praw-
dziwie drugiego człowieka i być 
szczęśliwym i prawdziwie radosnym 
z takimi uczuciami serca. Bo czy zna 
ktoś szczęśliwego i uśmiechniętego 
zazdrośnika, pochlebcę, człowieka 
obojętnego na innych, czy żyjącego 
w nienawiści? Chyba raczej rzadko 
spotyka się uśmiech na twarzach 
takich ludzi. Raczej są to ludzie o 
zaciśniętych i wykrzywione od 
złośliwości ustach, z sercami 
przepełnionymi lękiem… Prośmy 
zatem o wolność serca od takich 
uczuć. Prośmy o umiejętność 
prawdziwego kochania siebie, Boga i 
innych, a wówczas nic nas nie 
pozbawi Bożej radości serca…
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