
Miesięcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 7-8 (134) LIPIEC – SIERPIEŃ 2015  ISSN 1644-7166

Miesięcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 7-8 (134) LIPIEC – SIERPIEŃ 2015  ISSN 1644-7166

Nowy Goniec Knyszynski
/



Redakcja:

Krzysztof Bagiński – redaktor naczelny
Teresa Dubicka
Mieczysław Lewkowicz
Anna Aneta Molska
Marek Olesiewicz
Ewelina Sadowska-Dubicka
Krystyna Urbanowicz – korekta

Opr. graficzne i skład komputerowy

Ewelina Sadowska-Dubicka

Wydawca

Urząd Miejski w Knyszynie
Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Druk

Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej

Adres redakcji, kontakt w sprawie 
reklam i ogłoszeń

Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel.: 85 727 99 88
e-mail: cit@knyszyn.pl

Konto

BS Knyszyn 
11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

Redakcja nie zawsze identyfikuje się 
z poglądami autorów oraz nie 
odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania.

Miesięcznik Turystyczno-Kulturalny

Nowy Goniec Knyszynski
/

Okładka

fot. Marek Olesiewicz

Redaktor wydania

Ewelina Sadowska-Dubicka
tel.: 663 482 302

W numerze:

ü Pamięci tamtych tragicznych lat, s. 3

ü ABC referendum ogólnokrajowego, s. 4

ü Informacje samorządowe, s. 6

ü Gościniec prawdziwie królewski, s. 7

ü Miejsce zabaw dla dzieckiaków z 
Wojtówiec, s. 8

ü Renowacja nagrobka księdza Mateusza 
Babeckiego, s. 9

ü Spotkanie w 443. rocznicę śmierci króla, 
s. 10

ü Zapachy babcinej kuchni, s. 12

ü Letnia akcja po raz kolejny, s. 13

ü Żniwa w Suchowoli, s. 14

ü Na jarmark do Goniądza, s. 15

ü Letnie dekoracje, s. 16

ü Anna Piechocka, s. 18

ü Archiwum Józefa Piaseckiego, s. 24

ü Prościej o Bogu, s. 27

ü Krwiocytaty rymowane Tomasza 
Krawczuka, s. 30

ü Nawrót pogaństwa, s. 31

ü Dom na uboczu, s. 34



3

AKTUALNOŚCI

TOMASZ PIOTR KRAWCZUK

Pamięci tamtych tragicznych lat

Czy da się przywołać miniony czas,
Zatrzymać i ukazać go jeszcze raz?

Nad Podlasiem pięknym już gwiazd nie było...
zgasły promienie, słońce za dymem pożarów się skryło
Tam ludzie ginęli! Ogień wypalał blaski gorące...
Przerażone oczy i serca arytmią bijące

Krzyki nadziei! Ludzie usilnie przeżyć chcieli.
Aniołowie załamali ręce zasmuceni
szalonym widokiem okrucieństwa.
W oczach strach, płacz i lawina przekleństwa!

Były okupacje spod czerwonej gwiazdy
i połamanej czarnej swastyki najazdy!
Przez Knyszyn przewinęło się wiele brawury
W sowieckich lub hitlerowskich mundurach!

Strzały, salwy, śmierć i okrucieństwa pełne grozy,
deportacje, łagry i koncentracyjne obozy
Strach... gorycz... ból i zmarłych ciał cień,
Przeminęły jak zwykły kalendarzowy dzień

Cieszono się życiem 7 sierpnia, wolnością naszą,
po wojennych udrękach! Rok 44 to kropla czasu...
Biegnę myślami w przeszłość naszego wyzwolenia,
które było tylko nową formą czerwonego zniewolenia!

Szybko mija czas, lecz wspomnienia nasze
Pisane tragedią życia, pozostaną w pamięci na zawsze!

Na okoliczność rocznicy wyzwolenia Knyszyna
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6 września odbędzie się ogólno-
krajowe referendum, którego ucze-
stnicy odpowiedzą na trzy pytania: 
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budżetu 
państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika? 

Aby wynik referendum był wiążący 
musi w nim wziąć udział więcej niż 
połowa uprawnionych.

Kto może brać udział 
w głosowaniu?
Prawo udziału w głosowaniu w 
referendum ogólnokrajowym ma 
obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publi-
cznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony 
prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu.

Sposób głosowania w referen-
dum ogólnokrajowym
Prawidłowe głosowanie polega na 
postawieniu znaku „X” (dwóch 
przecinających się linii w obrębie 
kratki) w kratce pod pytaniem.

Głosujący udziela odpowie-
dzi na postawione pytanie, stawiając 
znak „X” odpowiednio w kratce obok 
odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo 
odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos uważa się za nieważny, 
jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „X” w obu kratkach 
obok odpowiedzi na postawione 
pytanie lub nie postawiono znaku 
„X” w żadnej z kratek obok 
odpowiedzi na pytanie;

Dopisanie na karcie do 
głosowania dodatkowych pytań lub 
wariantów rozwiązania albo poczy-
nienie innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność głosu.

Terminy
Poniżej przedstawiamy terminy 
wykonania wybranych (kluczowych) 
czynności referendalnych:

do 23 lipca 2015:
Utworzenie odrębnych obwodów 

ABC referendum 
ogólnokrajowego
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głosowania, ustalenie ich granic, 
siedzib i numerów;
do 28 lipca 2015:
1) zawiadomienie Państwowej 
Komisji Wyborczej przez podmioty 
uprawnione o zamiarze uczestni-
czenia w kampanii referendalnej w 
programach radiowych i telewizyj-
nych nadawców publicznych;
2) podanie do wiadomości publicznej 
informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzi-
bach komisji obwodowych, a także o 
możliwości głosowania korespon-
dencyjnego i przez pełnomocnika;
do 7 sierpnia 2015:
1) zgłaszanie kandydatów do obwo-
dowych komisji wyborczych przez 
podmioty uprawnione;
do 16 sierpnia 2015:
1) powołanie komisji obwodowych;
2) sporządzenie spisów osób upra-
wnionych do udziału w referendum;
do 22 sierpnia 2015: 
zgłaszanie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego;

do 28 sierpnia 2015:
składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania;
do 1 września 2015:
składanie wniosków o dopisanie do 
spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania;
4 września 2015:
godz. 24:00 — zakończenie kampanii 
referendalnej;
6 września 2015:
godz. 6:00-22:00 — głosowanie

Szczegółowy kalendarz wyborczy 
został ustanowiony postanowieniem 
Prezydenta  Rzeczypospol i te j  
Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o 
zarządzeniu ogólnokrajowego 
referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 
852).

Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy Knyszyn.

OGŁOSZENIE

Firma FERROX Sp. z o.o. poszukuje pracowników             
w zawodach: spawacz, ślusarz, tokarz, frezer oraz 
kandydatów do przeszkolenia i pracy w powyższych 
zawodach.

Kontakt: FERROX Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 15, 
15-124 Białystok, tel. 85 888 00 00
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Informacje samorządowe
24 lipca odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Knyszynie. Podjęto uchwały 
w sprawach:
a) wystąpienia z wnioskiem do wojewody podlaskiego o przekazanie Gminie 
Knyszyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
W uchwale Rada Miejska w Knyszynie postanowiła o wystąpieniu z 
wnioskiem do wojewody podlaskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Knyszyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 663/33 o pow. 466,4669 ha 
położonej w obrębie Czechowizna zwanej Jeziorem Zygmunta Augusta           
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia „Królewski Gościniec Podlasia”,
c) dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5 sierpnia podpisano umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji 
kotłowni w budynku szkoły w Kalinówce Kościelnej oraz wymianę pieca 
centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. Całkowita 
wartość robót wynosi 161.738,85 zł. Modernizacja kotłowni szkolnej jest 
dofinansowana w wysokości ok. 85 % ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Roboty wykonuje firma FERROX sp. z o.o. z 
Białegostoku. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 października 
2015 r.

Trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knyszyn na lata 2015-
2030.

W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  wojewó-
dztwo podlaskie” 13 osób z terenu Gminy Knyszyn uczestniczyć będzie w 
szkoleniu z obsługi komputera i Internetu.

W dniu 6 lipca burmistrz Knyszyna podpisał umowę z marszałkiem 
województwa podlaskiego na dofinansowanie w kwocie 3.000 zł zakupu 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Knyszynie. Środki pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Do 31 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o zwrot części kosztów 
poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

4 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę jednego nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Knyszynie.
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Rozpoczęto modernizację drogi 
rolniczej dojazdowej do pól i łąk (tzw. 
Gościniec) na odcinku 970 m.

Po wyprofilowaniu zape-
wniającym dobre odprowadzenie 
wód opadowych, droga uzyska nową 
nawierzchnię żwirową. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 89 216 zł. 
Gmina uzyskała dofinansowanie ze 
środków Województwa Podlaskiego 
w kwocie 31 000 zł. 

Modernizację drogi wyko-
nuje firma Usługi Transportowe 
Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław 
Chodkiewicz z Moniek. Zakończenie 
prac planowane jest na 31 sierpnia 
2015 r.                                               •

Gościniec prawdziwie 
królewski
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Miejsce zabaw dla 
dzieciaków z Wojtówiec

4 sierpnia burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski 
dokonał otwarcia placu zabaw w 
Wojtówcach po przeniesieniu w 
nowe miejsce, bardziej dogodne dla 
mieszkańców.

Terenu na użyczył Adam 
Mnich. Plac zabaw jest ogrodzony i 
wyposażony w altanę, huśtawkę, 
zjeżdżalnie, piaskownicę i bujak. Z 
atrakcji tych korzysta na co dzień 
około 20 dzieci. Altanka jest dobrym 
miejscem na spotkania towarzyskie 
dorosłych mieszkańców wsi.            •

RED
Otwarcie nowego placu zabaw w Wojtówcach
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Z inicjatywy Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej i za aprobatą 
księdza proboszcza dokonano 
gruntownej renowacji metalowego 
ogrodzenia i nagrobka księdza 
Mateusza Babeckiego proboszcza 
kalinowskiego w latach 1835-1877. 
Ksiądz Babecki był proboszczem 
przez 42 lata. W czasach trudnych dla 
Polski, bo w okresie zaborów dbał o 
tę parafię, a szczególnie o wystrój 
kościoła i cmentarz grzebalny. To za 
jego proboszczowania w roku 1848 
została zbudowana brama cmentarna 
i mur. 

Ksiądz Babecki spoczął na 
naszym cmentarzu, przy głównej 
alejce. Od Jego śmierci minęło 
prawie 140 lat, więc nawet metal 
nadgryzł ząb czasu. Przywrócenie 
nagrobkowi dawnego wyglądu 
wymaga ło  spec ja l i s tycznych  
zabiegów. Krzyż został oczyszczony, 
pospawano zniszczone elementy, 
dospawano brakujące, nałożono 
również  odpowiednią  fa rbę .  
Podobnym zabiegom poddano też 
ogrodzenie. Dzięki temu nagrobek 
wygląda jak nowy.

Aby pokryć koszty prac 
renowacyjnych, podczas nabożeń-
stwa na cmentarzu grzebalnym w 
dniu 25. 05. 2015 r. członkinie koła 

regionalnego kwestowały na ten cel. 
Parafianie kalinowscy i przybyli na 
nabożeństwo goście złożyli ofiary, 
k t ó r e  m a j ą  w y r a ż a ć  h o ł d  
wdzięczności dla naszych przodków i 
ich spuścizny, z której możemy 
korzystać. 

•

Renowacja nagrobka księdza 
Mateusza Babeckiego

BARBARA SZWEJKOWSKA



10

AKTUALNOŚCI

Spotkanie w 443. rocznicę 
śmierci króla

7 lipca, w 443. rocznicę śmierci króla 
Zygmunta Augusta, odbyło się 
spotkanie Knyszyńskiego Towarzy-
stwa Regionalnego. Miłośnicy 
historii pod pomnikiem monarchy 
złożyli kwiaty i podzielili się 
refleksjami na temat dziejów 
królewskiego miasta. Mieczysław 
Lewkowicz mówił m.in., że gdyby 
nie ostatni Jagiellon, nikt, by o 
Knyszynie dziś nie pamiętał. Regina 
Świtoń odczytała zaś swoje wiersze 
nawiązujące tematyką do osoby 
Zygmunta Augusta.

W trakcie obrad, które 
odbyły się w domu Piaseckich, 

zadecydowano o wstąpieniu Towa-
rzystwa do stowarzyszenia „Puszcza 
Knyszyńska”. Podjęto też uchwałę    
o kontynuacji stypendium ufundo-
wanego przez Marię Rutkowską,    
nad przyznawaniem którego KTR 
sprawuje pieczę. 

W t rakc ie  l ipcowego 
spotkania miały miejsce również 
promocje dwóch książek — zbioru 
poe tyck iego  Reg iny  Świ toń  
„Szeptem duszy” oraz aforyzmów 
Tomasza Krawczuka „Krwionałki”. 
Więcej na temat obu wydawnictw na 
stronach 25-29 tego numeru 
„Gońca”.                                          •

ESD
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15 lipca około 70 osób, w większości młodzież z Izraela, odwiedziło cmentarz 
żydowski w Knyszynie. Z grupą spotkał się burmistrz Antoni Chmielewski oraz 
prezes Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego Mieczysław Lewkowicz, który 
oprowadzał zwiedzających. Podczas wizyty na kirkucie Izraelczykom udało się 
wyeksponować inskrypcje na kilku macewach oraz ustawić kilka nagrobków 
zapadniętych w ziemię  
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Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta 
wspólnie z Knyszyńskim Ośrodkiem 
Kultury zapraszają dzieci i młodzież 
do udziału w projekcie kulinarnym 
„Zapachy babcinej kuchni”.

Udział w projekcie jest 
dobrowolny i bezpłatny. Zapisy 
przyjmujemy od 3 sierpnia 2015 r. w 
KOK. Uwaga! Liczba miejsc 
ograniczona!

W trakcie realizacji projektu:
- poznacie zapachy tradycyjnych 

Zapachy babcinej kuchni

wypieków regionalnych,
- nauczycie się dekoracji potraw,
- będziecie mogli przygotować 
ciekawe i smaczne dania,
- odwiedzicie „Ziołowy zakątek” w 
Korycinach,
- będziecie współtwórcami kalenda-
rza kulinarnego na 2016 rok.

Projekt jest realizowany przy wspar-
ciu finansowym Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Podlaskiego.

         •
KOK

R
E

K
L
A

M
A
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Letnia akcja po raz kolejny

Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji 
w Knyszyńskim Ośrodku Kultury 
odbywały się zajęcia dla dzieci pod 
znanym już hasłem „Akcja Lato”.

W tym roku na zajęcia 
uczęszczała codziennie 50-osobowa 
grupa dzieci.

Maluchom przygotowano 
wiele atrakcji: gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, taneczne oraz cyrkowe. 
Główną atrakcją tegorocznego 
wypoczynku był wyjazd dzieci do 
Warszawy. Zwiedziliśmy ZOO oraz 
Łazienki Królewskie.                       •

KOK
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Żniwa w Suchowoli

30 lipca w Suchowoli  Młodzieżowy Amatorski Teatr Tradycji oraz zespoły 
Knyszynianki i Pogodna Jesień przedstawiły obrzęd żniw. Na uroczystość przybyli 
m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, wicewojewoda 
podlaski Wiesław Żyliński, marszałek województwa podlaskiego Mieczysław 
Baszko i podlaski kurator oświaty Jerzy Kiszkiel
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Na jarmark do Goniądza

W niedzielę 2 sierpnia zespół Knyszynianki wystąpił na scenie w Goniądzu 
podczas Goniądzkiego Jarmarku rękodzieła i zdrowej żywności.
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a t o  t o  p o r a  r o k u  o  
najbogatszej ofercie, jaką Lskłada nam natura. Kwiaty, 

jak i inne elementy przyrody 
nieustannie są w pobliżu człowieka. 
Cieszą nasze oko i koją naszą duszę. 
Każdy z nas dostrzega w naturze coś 
innego, ale proszę mi uwierzyć, 
wszystko jest piękne i wszystko 
można wykorzystać do dekoracji lub 
aranżacji naszych domów, balkonów 
i tarasów. Zanim będziesz mieć 
ochotę pozbyć się starego dzbanka, 
talerza lub szklanki bez kompletu, 

połamanego kosza lub glinianej 
doniczki, a nawet butelki po winie, 
uwierz — to można jeszcze 
wykorzystać. Wystarczy użyć swojej 
wyobraźni, trochę farby, kleju, 
kawałka materiału, patyków, kory, 
szyszek i zwykłe naczynie może być 
oryginalną dekoracją lub prezentem 
dla bliskiej osoby.

K o m p o z y c j a  ( ł a c .  
compositio — złożenie, układ) to 
pojęcie, które funkcjonuje w muzyce, 
p las tyce ,  l i tera turze  oraz  w 
florystyce; oznacza powiązania wielu 

Letnie dekoracje
JUSTYNA KOBESZKO
Pracownia florystyczna
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elementów tak,  by tworzyły 
h a r m o n i j n ą  c a ł o ś ć .  I d e a l n ą  
kompozyc j ą ,  k tó rą  możemy  
obserwować, jest nasza przyroda. 
Idąc na spacer po łące, do lasu, lub do 
własnego ogrodu można dostrzec 
każdy element, jak: punkt, linie, 
formę, płaszczyznę, strukturę, barwę 
oraz światło i cień.

N a  t a k i m  s p a c e r z e  
zachęcam do zbiorów traw, korzeni, 
kwiatów, szyszek oraz wszystkich 
e l e m e n t ó w ,  k t ó r e  m o ż n a  
wykorzystać do dekoracji. Niektóre 
można zasuszyć,  utrwalić w 
roztworze gliceryny, farbować, 
bielić, preparować w cukrze lub w 
roztworach soli. Taki materiał 
roślinny nic nas nie kosztuje, a 
m o ż e m y  z y s k a ć  e f e k t o w n e  
kompozycje i dobrą zabawę. Gdy 
organizujemy obiad lub przyjęcie, 
możemy w szybki i prosty sposób 
przygotować dekorację stołu. W 
butelkę po winie można włożyć kilka 
kwiatostanów kopru, dodając np. 
róże, chabry, rumianki. Możemy 
wykorzystać także główki czosnku 
lub cebuli przewiązane kokardką w 
kolorze zastawy lub wystroju 
wnętrza. Na paterze pięknie będą 
prezentować się jabłka, gdy na deser 
podana jest szarlotka. Oryginalnie 
będzie też prezentować się szklany 
słój lub flakon wypełniony wiśniami, 
orzechami, cytrynami lub szyszkami. 
Gdy organizujemy grilla lub ognisko, 
połóżmy drewnianą deskę lub krążek 
drzewa, udekorujmy kłosami zboża, 
kwiatami polnymi, obok połóżmy 
swojską kiełbaskę z ogórkiem i 
rozciętą główką czosnku. Jeśli chcesz 

zaskoczyć  ko leżankę ,  k tó rą  
zaprosiłaś na kawę, użyj foremek do 
babeczek, udekoruj je kwiatami 
(pięknie wygląda goździk) i posyp 
cukrową posypką. Do przygotowania 
kompozycji na stół lub komodę 
możemy wykorzystać naczynia 
plastikowe, metalowe, szklane, 
dodając kwiaty sztuczne lub cięte z 
wykorzystaniem kory, suchych traw, 
kasztanów, orzechów oraz plastrów 
owoców wcześniej wysuszonych. 
Baw się tym, co natura nam dała. 
Postaraj się dostrzec i docenić naszą 
przyrodę na nowo, a na pewno mile 
cię zaskoczy.

Życzę wielu inspiracji!       •
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jego wyjeździe w 1926 roku teatr 
prowadził  nauczyciel śpiewu 
Stanisław Cebula (a nie polonista) a 
jego przedstawienia odbywały się w 
s z k o l e .  W  t e a t r z e  A n n a ,  
wykorzystując swoje malarskie 
talenty,  malowała dekoracje.  
Występowała także jako aktorka oraz 
śpiewała piosenki. Anna miała 
młodszą siostrę Jadwigę.  W 
K n y s z y n i e  d o r a b i a ł a  j a k o  
maszynistka, jak pisze niestety 
„ w i e c z n a  p r a k t y k a n t k a ”  w  

Anna Piechocka

 swoich wspomnieniach 
Anna Piechocka (z domu WMuszyńska) napisała: 

„Urodziłam się w Knyszynie w 1915 
roku, w miasteczku, które ma to do 
siebie, że kto tu się urodził, przeżył 
dole i niedole, wzloty i upadki, 
młodość górną i chmurną, a potem 
wyjechał to musi do niego wracać, 
żeby ukoić tęsknotę serca. W takim to 
urodziłam się miasteczku. Tu chodzi-
łam do szkoły. Tu nasz nauczyciel  
polonista śp. pan Cebula rokował, że 
kiedyś będę pisać wiersze, tu śp. 
Pawłowicz,  kierownik szkoły 
zachęcał mnie do pracy z pędzlem, 
przy sztalugach. Jeśli robię jedno i 
drugie — to im to zawdzięczam, 
mądrym i życzliwym wychowawcom. 
Z Knyszyna wyjeżdżałam kilka razy, 
ale zawsze tu wracałam, bo to miasto 
jest moim rodzinnym domem”. 

Słowa te są najpiękniejszym 
peanem na cześć Knyszyna, jakie 
czytałem. W Knyszynie Anna 
skończyła szkołę powszechną. Nic 
nie wiadomo o jej dalszej nauce. 
Prawdopodobnie uczyła się dalej, 
ponieważ znała język niemiecki i 
umiała pisać na maszynie. W 
Knyszynie również, oprócz pasji do 
malarstwa, zainteresowała się 
teatrem. Teatr po I wojnie założył 
ksiądz Klim, który dla jego potrzeb 
zaadaptował parafialną stodołę. Po 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Anna Piechocka
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miejscowym sądzie pokoju. W 
dalszej części wspomnień pisze:
„Wybuch wojny przeżyłam w majątku 
Wilga pod Warszawą i tragiczną 
wędrówkę z maleńkim synkiem na 
rękach. Mąż w czasie tej wędrówki 
dostał się do niewoli niemieckiej. Po 
nieszczęsnym padnięciu Warszawy, 
wraz z grupą znajomych z Knyszyna 
przedostaliśmy do Małkini, przez 
granicę dzielącą wówczas teren 
okupacji niemieckiej od terenu 
okupacji sowieckiej — do Knyszyna, 
do rodziny — ja z dzieckiem, 
znajomymi, resztkami mienia, które 
im pozostało po działaniach 
wojennych w Warszawie. W roku 
1944, 24 listopada, zostałam areszto-
wana przez NKWD i wraz z wieloma 
znajomymi z Knyszyna i okolic 
osadzona w białostockim więzieniu, a 
1 I 1945 wywieziona do Stalinogor-

ska w głębi ZSRR. Przetrwałam tam 
wszystkie niedole i szykany, bo 
wiedziałam, że muszę wrócić do 
mego synka i do mojej Ojczyzny. 
Wielu z nas nie wytrzymało... W 
łagrze napisałam wiele wierszy. 
Pisałam na małych karteluszkach, 
które dostawałyśmy do „skrętów na 
koruszki”. Paliliśmy te „koruszki” — 
pocięte łodygi tabaki w grubym 
papierze — żeby po prostu nie czuć 
głodu. Na tym papierze pisałam 
wiersze i przywiozłam je do Polski 
pod podszewką palta. Podczas 
działań wojennych wiele moich 
wierszy spaliło się wraz z innymi 
rzeczami. Są one praktycznie nie do 
odtworzenia. Odtworzyłam tylko 
n i e k t ó re ,  k t ó re  s z c z e g ó l n i e  
pamiętam. Wszystkie wiersze pisałam 
„do szuf-lady” z tą myślą, że kiedyś 
mój syn je przeczyta i odnajdzie w 
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nich mnie”. 
W okresie okupacji niemie-

ckiej pracowała w urzędzie Amts-
komisarza Andrzejewskiego. Praca u 
Niemców była często źle oceniana 
przez społeczeństwo. Była to zazwy-
czaj powierzchowna ocena, ponie-
waż nie wiedziano, iż wielu Polaków 
służących Niemcom było głęboko 
zaangażowanych w konspirację 
antyhitlerowską. Tak było najpewniej 
w wypadku Anny Piechockiej. Jej 
praca w niemieckim urzędzie 
umożliwiała  pomoc innym. 
Przyczyniła się w dużej mierze do 
uratowania życia żydowskiej 
dziewczynce Szulamith Pitluk. 
Mimo iż wiedziała, że jest to dziecko 
żydowskie, to udało się jej przekonać 

Amtskommissarza, iż jest ona 
Aryjką, ponieważ ma niebieskie 
oczy, jasną cerę i jest blondynką. Are-
sztowanie jej w 1944 przez NKWD 
mogło wynikać z faktu jej pracy u 
Niemców lub za udział w konspiracji. 

W 1946 roku wróciła z łagru 
do Knyszyna. Na początku lat 
pięćdziesiątych wyjechała na Ziemie 
Zachodnie w rejon Koszalina. W 
1952 roku rozpoczęła pracę jako 
nauczycielka szkoły w Powidzu. 
Świadczy to, że po wojnie zdobyła 
kwalifikacje umożliwiające uczenie 
w szkole. W Powidzu zastała pusty, 
zaniedbany budynek wymagający 
remontu. Przeprowadzono go wspól-
nym wysiłkiem mieszkańców. 

W 1961 roku została dyre-
ktorem Szkoły Podstawowej w 
Skibnie k. Sianowa. Była to mała 
czteroklasowa szkoła z jednym 
pomieszczeniem do nauki. Jedną z jej 
pierwszych inicjatyw było założenie 
dziecięcego teatru amatorskiego. 
Wykorzystała przy jego prowadzeniu 
doświadczenia teatralne z Knyszyna. 
Z zapałem przygotowywała stroje i 
dekoracje. Premierę pierwszej sztuki 
Sprawa Wiechetka, którą napisała na 
podstawie sztuki M. Konopnickiej 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi” 
przeżywała cała wieś. Później 
wyremontowano starą świetlicę 
wiejską i jej wyposażenie. Następnie 
zaangażowała się w remont drogi, 
aby dzieci mogły chodzić do szkoły.

W artykule zamieszczonym 
w „Dzienniku Zachodnim” tak 
scharakteryzowano jej sylwetkę:
Lubiła pomagać. Chciała być 
ludziom potrzebna. Kiedy trzeba, 
potrafiła być lekarzem (zastrzyki), 

Autoportret Anny Piechockiej
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Anna Piechocka w czasie lekcji w Szkole Podstawowej w Skibinie

prawnikiem (podania,  pisma 
urzędowe), weterynarzem, arbitrem. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
funkcji, jakie wówczas pełniła. W 
Banku Rolnym była sekretarzem 
zarządu, członkiem zarządu Gminnej 
Spółdzielni w Sianowie. Nade 
wszystko kochała jednak dzieci. 
Mówiła tak: „Nie mam zwyczaju 
skarżyć się rodzicom na złe zachowa-
nie się ich pociech. Przyjęliśmy w 
szkole zasadę, że wszelkie konflikty 
rozwiązujemy sami. Rodzice nie 
wiedzą, że Wojtek i Janek palili po 
kryjomu papierosy a Józek sięgnął po 
własność kolegi. Tego rodzaju 
problemy są tematem lekcji wycho-
wawczej. Udało się nam niemal 
zupełnie wyeliminować antagonizmy 
narodowościowe między starszą 
wiekiem ludnością pochodzenia 
ukraińskiego a Polakami.” Po pracy 
Anna Piechocka często chwytała za 
pędzel. Pejzaże nasycone soczystymi 

barwami słońca, zieloność traw, 
błękit wody — to najczęstsze motywy 
jej malarstwa. Wtedy naprawdę 
odpoczywała. Często też zapisywała 
drobnym maczkiem na arkuszu 
papieru scenariusze i teksty dla 
zespołu. Bez jej udziału nie odbyła się 
żadna uroczystość.

Jej zasługi dla ziemi sianow-
skiej zostały docenione jeszcze za 
życia. W 1993 otrzymała tytuł 
Honorowego Obywatela Sianowa. W 
jej charakterystyce napisano:
„Od 1950 r. związana z ziemią kosza-
lińską, a z Sianowem od 1960. Wielo-
letnia nauczycielka, wzorowa wycho-
wawczyni i organizatorka placówek 
oświatowych. Doskonała propaga-
torka życia kulturalnego w swoim 
środowisku. Obok pracy zawodowej 
aktywnie uczestniczyła w życiu społe-
cznym Sianowa. Przez szereg kaden-
cji radna Rady Narodowej Sianowa. 
Wielokrotnie odznaczana odznacze-



22

niami państwowymi i resortowymi.”
Po przejściu na emeryturę 

miała czas na kontynuowanie pasji 
zaszczepionych przez nauczycieli w 
Knyszynie: malarstwa i pisaniu. 
Namalowała kilkaset obrazów.  
Miała kilka wystaw regionalnych. 
Nie lubiła sprzedawać swoich prac. 
Oprócz wierszy, pisała teksty do 
miejscowego czasopisma. 

Mimo iż Anna Piechocka 
wyjechała z Knyszyna i mocno 
związała się z Sianowem, to do 
Knyszyna, jak napisała, zawsze 
wracała. Przede wszystkim myślami i 
kon tak tem ze  zna jomymi  z  
Knyszyna. Często pisała z Cecylią 
Piasecką. Zachowało się kilkanaście 
jej listów do Cecylii. Mają one styl 
poetycki, trochę egzaltowany. 
Przebija się w nich tęsknota za 
dawnym Knyszynem, tym z lat 
dziecięcych i młodzieńczych, 
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którego niestety już nie było. W 
listach nazywa Cecylię „Drogą 
Błękitną Cecylią i Małą Dzielną 
Panią Dużego Domu.” Ze zdjęcia 
namalowała obraz przedstawiający 
dom Piaseckich. 

Ucieszyła się bardzo, kiedy 
zaczął się ukazywać „Goniec 
Knyszyński”. Otrzymała pierwszy 
numer od Cecylii. Już w drugim 
numerze został zamieszczony jej list 
z gratulacjami. Właściwie stała się 
współpracownicą „Gońca”. Zamie-
szczała na jego łamach listy oraz 
wiersze. Zaprojektowała kilka 
okładek pisma. Wyczekiwała z 
niecierpliwością na każdy numer. 
Denerwowała się, gdy czasami 
„Goniec” ukazywał się jako 
dwumiesięcznik. W odpowiedzi na 
narzekania czytelników, że druk i 
zdjęcia w „Gońcu” są nieczytelne 
(tak rzeczywiście było w pierwszych 

Anna Piechocka przy sztalugach
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numerach) napisała: „Ja jestem 
Gońcem zachwycona i czekam na 
niego, jak na dzień święta”. Goniec 
pozwalał jej nareszcie żyć życiem 
współczesnego Knyszyna. Aby mieć 
pewność jego otrzymywania,  
wpłaciła pieniądze na roczną 
prenumeratę. W 1997 roku jako 
pierwsza pozycja biblioteki Gońca 
Knyszyńskiego został wydany tomik 
wierszy Anny Piechockiej „Słuchaj 
sercem”, które wcześniej w większo-
ści ukazały się w piśmie. W słowie 
wstępnym do tomiku Jan Leończuk 
napisał ich piękną recenzję:
„Anna Piechocka utula swoje sny 
prześnione w kolebce ballady, albo 
odnajduje melodie wierszy, które 
kiedyś uczyły odszukiwać słowa 
najpiękniejsze, niczym niezmącone 
doznania — teraz po latach wyraziste 
i czyste. Można w tych wierszach 
odnaleźć najszlachetniejsze tony 
przypisane poezji ludowej, ale 
przecież owa ludowość mieści się 
przede wszystkim w samorodnym 
talencie, w rozśpiewaniu, w jakiejś 
niewytłumaczalnej nadziei na 
ocalenie resztek tamtego świata który 
w zdarzeniu z twardą rzeczywistością 
istnieje jako utracony Eden”. 

Jej wierszami zachwycił się 
Adam Jakacki, który nawiązał z nią 
kontakt listowny. Byli chyba 
jednakowo zakochani w Knyszynie.

Po 1997 roku urywa się 
kontakt  Anny Piechockiej  z  
„Gońcem”. Prawdopodobnie zaczęła 
chorować. Zmarła w 1999 roku w 
wieku 84 lat i została pochowana na 
cmentarzu w Sianowie.

                     •

Archiwum
Józefa

Piaseckiego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

ózef Piasecki (1887-1968), 
d ł u g o l e t n i  s e k r e t a r z  Jknyszyńskiego magistratu, był 

wielkim miłośnikiem historii  
K n y s z y n a .  G r o m a d z i ł  s t a r e  
dokumenty, wiadomości dotyczące 
swojego miasta. Miał dużą kolekcję 
starych monet. Z racji swojej pracy 

Józef Piasecki
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przez wiele lat był w centrum 
knyszyńskich wydarzeń i miał 
ogromną wiedzę o Knyszynie. Po 
jego śmierci jego kolekcję i majątek 
odziedziczyła córka Cecylia.  
Pilnowała ona dorobku ojca i starała 
się go pomnażać. Zmarła ona 
bezpotomnie w 2002 roku. Niestety 
nie zostawiła testamentu. Jej pogrzeb 
zorganizowała mieszkająca w domu 
Piaseckich  lokatorka  Janina  
Gogolewska. Zgodnie z prawem cały 
jej majątek przeszedł na własność 
Skarbu Państwa reprezentowanego 
przez Starostwo Powiatowe w 
Mońkach. Dopiero po pewny czasie 
burmistrz Knyszyna zaczął czynić 
starania mające na celu przejęcia tego 
majątku przez gminę Knyszyn. 
Starania te zakończyły się sukcesem i 
w 2006 roku starostwo przekazało 
majątek gminie. Została sporządzona 
szczegó łowa  inwenta ryzac ja  
przejętych zbiorów. Niestety okazało 
się iż zbiory zgromadzone przez 
Józefa Piaseckiego zostały mocno 
uszczuplone. Całkowicie zniknęła 
cenna kolekcja starych monet. Nie 
ma prawie starych dokumentów. 
Zniknęła oryginalna kronika 
parafialna księdza Cyganka. Nie 
wiadomo, kiedy zbiory zostały 
uszczuplone. Jak już zaznaczyłem, 
Cecylia Piasecka była mocno 
przywiązana do zbiorów i jest mało 
prawdopodobne aby ona pozbyła się 
ich części. Między śmiercią Cecylii a 
przejęciem zbiorów przez Knyszyn 
minęło jednak ponad cztery lata i 
n a j p e w n i e j  w  t y m  o k r e s i e  
najcenniejsza część zbiorów 
zniknęła. Ocalałe dokumenty zostały 

przez stażystkę urzędu miejskiego 
uporządkowane, zinwentaryzowane 
oraz zdigitalizowane. Dzięki temu 
mogą być wykorzystane przez 
miłośników historii Knyszyna. 
Niestety dotychczas dzieje się to 
rzadko. Zbiory mimo uszczuplenia są 
nadal cennym źródłem informacji o 
Knyszynie. W najbliższych nume-
rach „Nowego Gońca Knyszyń-
skiego” będę starał się publikować te 
dokumenty lub je omawiać.

W tym numerze zamie-
szczam własnoręcznie napisany        
w 1955 roku życiorys Józefa 
Piaseckiego. W 2002 roku Sławomir 
Radecki wydał w serii Biblioteki 
Gońca Knyszyńskiego książkę z 
życiorysem Józefa Piaseckiego. 
Pisząc ją autor opierał się o 
dokumenty udostępnione przez 
Cecylię Piasecką oraz o wiadomości 
uzyskane podczas rozmów z nią. 
Niestety Cecylia nie pokazała mu 
oryginalnego życiorysu Józefa 
Piaseckiego i dlatego też życiorys 
zamieszczony w książce różni się 
dość mocno od rzeczywistego. Oto 
treść oryginalnego życiorysu.  

Życiorys
Urodziłem się w m.. Knyszynie          
dn. 4 września 1887 roku jako syn 
Michała Piaseckiego i Ewy z domu 
Mróz. Ojciec mój był majstrem 
murarskim, posiadał w Knyszynie 
dom i ogród. W roku 1896 oddany 
zostałem do szkoły parafialnej w 
K n y s z y n i e  ( K n y s z y n s k o j e  
Prichodskoje Uczyliszcze), którą 
ukończyłem w 1901 roku. Po 
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ukończeniu Szkoły kształciłem się 
prywatnie i praktykowałem przy ojcu 
w pracach budowlanych murarskich. 
w listopadzie 1908 roku zostałem 
powołany do czynnej służby w armii 
rosyjskiej i wcielony do 2 batalionu 
saperów rezerwow w m. Zarajsku 
gub.Riazańskiej następnie w 1909 
roku przeniesiony zostałem do 
Granadierskiego batalionu saperów 
w Moskwie, gdzie przesłużyłem do 
marca 1913 roku w orkiestrze 
wojskowej. W marcu 1913 r. po 
odbyciu czynnej służby wojskowej 
powróciłem do rodzinnego miasta 
Knyszyna i trudniłem się przy 
robotach budowlanych. W lipcu 1914 
roku na skutek wybuchy 1-j wojny 
światowej i w związku z tym 
ogłoszenia powszechnej mobilizacji, 
zostałem powołany do wojska 
rosyjskiego i wcielony do batalionu 
saperów w twierdzy OSOWIEC, 
następnie zostałem przeniesiony do 
twierdzy w Kownie i pod koniec do 
124 kompanii saperów i in. gdzie 
przebyłem do zakończenia wojny w 
stopniu starszego pisarza. 

Po zakończeniu wojny w 
lipcu 1918 roku powróciłem do 
rodzimego miasta Knyszyna i 
zamieszkałem przy rodzinie. W roku 
1919 w marcu po  opuszczeniu kraju 
przez okupantów niemieckich 
objąłem pracę w Magistracie miasta 
Knyszyna gdzie przepracowałem w 
charakterze Sekretarza do 31 lipca 
1933 roku. Od dn. 1 sierpnia tegoż 
1933 r. zostałem przeniesiony na  
równorzędne stanowisko sekretarza 
Zarządu Miejskiego w Starosielcach 
p o d  B i a ł y m s t o k i e m  g d z i e  

przepracowałem do wybuchu II 
wojny światowej do 1 września 1939 
r. Po wkroczeniu Czerwonej Armii i 
uformowaniu władz sowieckich 
pracowałem w tym że Zarządzie 
Miejskim, przemianowanym na 
Gorsowiet Starosielcy aż do marca 
1940 r. W marcu 1940 roku 
p r z e n i o s ł e m  s i ę  d o  n o w o  
utworzonego w m. Knyszynie 
Raispołkoma, gdzie pracowałem w 
wydziale finansowym w charakterze 
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inspektora podatkowego a następnie 
w Spółdzielni (Gorpo) w charakterze 
rachmistrza aż do wybuchu wojny z 
Niemcami 1941 r. W roku 1942 w 
listopadzie przyjęty zostałem do 
pracy w charakterze kancelisty 
magazyniera w Komisariacie 
niemieckim w Knyszynie, gdzie 
przebyłem do wkroczenia czerwonej 
armii w 1944 r. W sierpniu 1944 r. w 
związku ze zorganizowaniem 
Zarządu Miejskiego w Knyszynie, 

objąłem pracę w tym że Zarządzie w 
charakterze Sekretarza. W 1950 r. w 
związku z wprowadzeniem jednolitej 
władzy państwowej objąłem pracę 
Księgowego w Prez. M. Rad. Nar w 
Knyszynie gdzie pracuję do obecnej 
chwili. Pracując zawodowo brałem 
czynny udział w pracach społecznych 
jak w Straży Pożarnej, P.C.K. i wielu 
innych. Jestem stanu — żonaty, mam 
córkę Cecylię Irenę urodz. w 1922 r. i 
żonę Albinę ur. w 1890.

                                                 
Knyszyn, 10 lipca 1955 r. 
Józef Piasecki

Pisząc swój życiorys, Józef Piasecki 
pominął dość istotne fakty. Od co 
najmniej listopada 1917 roku do 
czerwca 1918 roku służył w Korpusie 
gen Dowbora Muśnickiego. Korpus 
ten został utworzony w połowie 1917 
roku w Rosji. Po obaleniu w lutym 
1917 r. caratu Rząd Tymczasowy 
wyraził zgodę na utworzenie 
odrębnych polskich sił zbrojnych w 
Rosji w formie organizacyjnej 
Korpusu. Wstępowali do niego 
Polacy służący w armii rosyjskiej. Po 
wybuchu Rewolucji Październikowej 
żołnierze Korpusu toczyli walki z 
bolszewikami m.in. zdobyli twierdzę 
w Bobrujsku. Nic dziwnego iż w 
1955 roku, a było to jeszcze przed 
przełomem październikowym 1956 r, 
Piasecki nie chciał się chwalić, iż 
służył w wojsku, które biło się            
z bolszewikami.  

        •

Przed urzędem miejskim w Knyszynie
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Poezja Reginy Świtoń obchodzi  
mały jubileusz — dokładnie od 10 lat 
ukazuje się w Bibliotece „Gońca 
Knyszyńskiego”. Do tej pory, 
wydając m.in. „Strofy o mojej ziemi” 
(2005) czy „Podlaskie błękity” 
(2012), poetka w swojej twórczości 
skupiała się przede wszystkim na 
zachwycie nad historią i przyrodą 
ziemi knyszyńskiej oraz Podlasia. 
Dała poznać się również jako autorka 
ciepłych i mądrych rymowanek dla 
dzieci: „Uśmiechnięty świat” (2010), 
„Promyczek” (2013). Wydany latem 
tego roku tomik „Szeptem duszy” to 
pierwszy zbiór poezji religijnej w jej 
dorobku.

Regina Świtoń podzieliła go 
na 4 spójne części. W pierwszej — 
„Przez wszystko do mnie przema-
wiasz Panie” zebrała utwory, w 
których nie ukrywa charakterysty-
cznej sobie ekscytacji pięknem 
świata i w nim odnajduje geniusz 
Stwórcy. Jest on w każdym, nawet 
najbanalniejszym elemencie. Tak to 
ubiera w słowa:
„Słyszę Cię Boże w jutrzni 
skowronka / [...] płyniesz nadzieją / 
w dojrzałym pęcznieniu zboża / 
Przychodzisz z wieczornym wiatrem
/ by utulić do snu trud codzienny”.

Druga część to kilkanaście 
wierszy o tematyce maryjnej. Tu 
knyszynianka skupia się głównie na 

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Prościej o Bogu

Regina Świtoń, „Szeptem duszy”, 
Knyszyn 2015
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lokalnych miejscach kultu i objawień 
Matki Chrystusa, takich jak Krypno, 
Święta Woda, Dolistowo. Wiersze te 
pokazują wyjątkowość podlaskiej 
różnorodności. O, chyba najbardziej 
znanym celu pątników w regionie, 
Świętej Górze Grabarce, pisze: „w 
wotywnym wieńcu / cerkiewna 
kopułka rozgrzewa / złotem serce 
strumienia / co u jej stóp szepcze 
pokorą / [...] tu najsilniejsze 
spojrzenie / Matki”.

„Bo czymże jest świętość” 
to z kolei poetyckie impresje na temat 
naszych świętych, przede wszystkim 
tych XX-wiecznych, nam najlepiej 
z n a n y c h ,  t a k i c h ,  k t ó r z y  w  
pogmatwanym współczesnym 
świecie mogą być przykładem do 
naśladowania. Wśród nich jest 
chociażby Matka Teresa z Kalkuty, 
„krucha, ale wielka Misjonarka 
Miłości”.

To m i k  z a m y k a  k i l k a  
wierszy poświęconych m.in. pamięci 
ks. Alfreda Ignatowicza i Adama 
Jakackiego. 

Jak często u Reginy Świtoń, 
natkniemy się i tu na trafne wplatanie 
cytatów czy to z największych petów 
(Cyprian Kamil Norwid), czy z nauk 
Kościoła (Jan Paweł II), czy z... 
przewodnika turystycznego. I, jak 
jeszcze częściej u naszej poetki, nie 
zabraknie wyrazu miłości do 
Knyszyna, gdzie „żaby zgodnym 
chórem / unoszą nieszpory / nad 
tasiemką Jaskranki”.

Choć „Szeptem duszy” jest 
pierwszym wydanym zbiorem 
religijnym, to utwory o tej tematyce 
Regina Świtoń pisze od wielu lat. W 
2011 r. jej strofy ukazały się w 

wydawnic tw ie  p re s t i żowego  
Konkursu Poezji Religijnej im. ks. 
prof. Józefa Tischnera. Przy jego 
okazji jury zwracało uwagę, że 
najlepsze wiersze poświęcone Bogu 
to te pozbawione patosu, niestety 
wciąż dominującego w różnych 
tekstach religijnych. „Emfatyczny, 
koturnowy sposób mówienia z 
rozmaitych ambon, ezopowy język 
nie tylko hierarchów, ale i wikarych, 
swoiste słownictwo i wykoślawiona 
pseudohistoryczna składnia — 
wszystko to co na co dzień irytujące    
i tworzące niepotrzebny dystans 
między człowiekiem i sprawami 
religijnymi, w poezji jest nieznośne, a 
co gorsza — przeważnie śmieszne” 
— pisał Maciej Pinkwart.

I właśnie w sposób prosty, 
bliski każdemu człowiekowi, 
najczęściej Regina Świtoń mówi o 
Stwórcy i jego dziełach, a także 
opisuje osobiste, bardzo intymne z 
Nim relacje. „Nie temat bowiem 
dodaje skrzydeł poecie, lecz talent” 
(Maciej Pinkwart).

Tomik „Szeptem duszy” 
zasługuje na miejsce w każdej 
knyszyńskiej biblioteczce nie tylko    
z uwagi na zebrane w nim wiersze, 
ale też nastrojowe fotografie Doroty 
Czerepko, z którą poetka współ-
pracuje przy okazji kolejnego już 
wydawnictwa.

Warto przy tym zaznaczyć, 
że utwory naszej autorki (nie-
odłącznie z dopiskiem „Knyszyn”) 
ukazują  s ię  w popularnych,  
ogólnopolskich pismach. W lipcu 
jeden z nich opublikował miesięcznik 
„Moda na Zdrowie”.   

  •
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REGINA ŚWITOŃ

*   *   *

ścieżkami dzieciństwa otwieram
świątynie krajobrazów
pośród wierzb rozmodlonych
stary świątek mnie wita

w sawannie łąk bociek
ponaglony wieczerzą
rumianym obcasem rozbija
światełko rannika

morendo świerszczy 
przechwytują pola
a w dali
żaby zgodnym chórem 
unoszą nieszpory

nad tasiemką Jaskranki 
czernic spóźnione pacierze
poświsty kwakanie

zew rodzinnej ziemi
sercem unoszę

Przez wszystko do mnie przemawiasz
Panie

Wiersz z tomiku „Szeptem duszy”. 
Cytat z „Modlitwa” C. K. Norwid
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już na samym początku zastrzega, że 
nie tyle próbuje wyważać już otwarte 
drzwi, ile przeważnie chce przyswoić 
różne ponadczasowe mądrości, tak 
aby nawiązywały do idei daru życia  
czyli krwiodawstwa. Czytamy 

rwionałki — to wymyślona 
przez Tomasza Krawczuka Kn a z w a  n a  o k r e ś l e n i e  

aforyzmów, których tematyka 
p r zeważn ie  do tyczy  k rwi  i  
krwiodawstwa. Aforysta Krawczuk 
pisze też o zdrowiu i życiu, a 
nierzadko również o… Knyszynie. 
Te krótkie formy przez lata 
ukazywały się w redagowanym przez 
autora „Dawcy Knyszyńskim”.

Tomasz Krawczuk jest 
znany i ceniony w knyszyńskim 
środowisku przede wszystkim ze 
swojego społecznego zaangażo-
wania w honorowe krwiodawstwo. 
Imponujące jest, że przez 41 lat 
oddawał krew na potrzeby chorych. 
Jego pasją jest również pisarstwo,      
o tematyce dotyczącej ziemi 
knyszyńskiej, w dużej mierze 
wspomnieniowe. 

„Krwionałki” to już czwarta 
książka Krawczuka, która ukazuje 
się w Serii Biblioteki Gońca 
Knyszyńskiego. O ile poprzednie 
miały charakter wspomnieniowy, ta 
z a w i e r a  1 6 3 5  o r y g i n a l n y c h  
gatunkowo aforyzmów. Autor jednak 

Krwiocytaty rymowane

Tomasza Krawczuka

MAREK OLESIEWICZ

Tomasz Krawczuk, „Krwionałki”, 
Knyszyn 2015
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bowiem już w pierwszej krwionałce: 
„Krwionałki / to nie banałki, / lecz 
rymowane cytaty / na krwiotematy”. 
Krwionałki są więc owocem 
zarówno licznych lektur autora, jak i 
jego bogatej mądrości życiowej. 
Krawczuk bowiem (rocznik 1937) 
pamięta wojnę, powojenny okres 
odbudowy naszego miasta i kraju, 
realia PRL-u oraz okres zmian 
społeczno-gospodarczych po roku 
1989.

Niektóre krwionałki można 
by uznać za dość banalne, ale czytane 
przez pryzmat krwiodawczej pasji, 
należy je rozumieć jako ważne motto 
autora, jak np. krwionałka nr 543 pt. 
„Pasja dla innych”: „Pasją mojego 
życia / jest dla innych życie.” Warto 
cały czas pamiętać, że krew to jeden    
z najcenniejszych darów Tomasza 
Krawczuka.

K r w i o n a ł k i  m a j ą  
niewątpliwą zaletę, że są to bardzo 
krótkie formy. Przeważnie przynoszą 
ważną myśl i można je czytać na 
wyrywki. Co ciekawe, często są dość 
żartobliwe i nie zawsze dotyczą krwi. 
Na przykład krwionałka nr 1259 pt. 
„Nie temu radość”: „Jak się stary z 
młodą żenić śpieszy, / to się sąsiad 
tylko cieszy.”

„Krwionałki” Tomasza 
K r a w c z u k a  s t a n o w i ą  z a t e m  
interesujące świadectwo społecznej 
pasji oraz wieloletnich przemyśleń 
autora i dlatego godne są dużej 
uwagi.

•

dkąd człowiek przestał czcić 
siły przyrody i oddawać Oc z e ś ć  b o ż k o m  o r a z  

nieznanym mocom, gdyż objawił się 
człowiekowi Bóg Osobowy, pojawiła 
się możliwość budowania życia w 
przyjaźni z Nim. Przez Naród 
Wybrany Bóg objawił całemu światu, 
i ż  j e s t  O j c e m  k o c h a j ą c y m  
bezgranicznie każdego człowieka, 
bez względu na jego słabości; że jest 
miłosierny i wybaczający. Posłał 
również na świat swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, aby w Jego Osobie 
ukazać swoją wolę i miłość. 
Pozwolił, aby człowiek ukrzyżował 
Go, by zmartwychwstając raz na 
zawsze zniszczyć władzę szatana i 
pozwolić wierzącym bezpiecznie iść 
drogą ziemskiego życia, a po śmierci 
trwać wiecznie. Gdy śledzimy 
pierwsze wieki chrześcijaństwa, z 
pewnością podziwiamy gorliwość 
chrześcijan i heroizm w wyznawaniu 
wiary, połączony wielokrotnie z ich 
męczeństwem. Od 966 roku, od 

Nawrót 
pogaństwa

Ks. JERZY CHWIEĆKO
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momentu przyjęcia chrztu przez 
Polskę, również i nam została dana 
możl iwość uczestniczenia  w 
rzeczywistości życia chrześcijań-
skiego. Znamy pierwotną gorliwość 
naszych przodków, której niestety, 
ale tylko pozostałością, są piękne 
tradycje trwające po dzień dzisiejszy.

Cóż się stało z sercem 
c z ł o w i e k a ,  k t ó r e  p o z n a j ą c  
wszechmoc i nieskończoną miłość 
Boga, zamienia to na nowo na 
przywiązanie do pogańskich praktyk 
i kultu oddawanego nieznanym 
mocom? Czyżby człowiek szukał 
sensacji? A może uwierzył w bajeczki 
o ponadludzkiej mocy rzekomo w 
nim drzemiącej? Jak wytłumaczyć 
fakt powstawania kolejnych 
punktów, w których świadczy się 
usługi wróżbiarskie? Taki punkt 
widziałem nawet w jednym z 
wesołych miasteczek. To dowodzi, że 
jest coraz większe zapotrzebowanie 
na takie praktyki, a coraz mniej 
zaufania Bogu! Przyjrzyjmy się teraz 
przez chwilę tym momentom, w 
których cofamy się do pogaństwa, a 
przez to popełniamy grzech 
bałwochwalstwa.

Jedną z takich praktyk jest 
układanie życia na podstawie 
horoskopów, czyli prawdy o nas 
związanej z przynależnością do 
konkretnego znaku zodiakalnego. 
Oczywiście, że nie ma problemu, gdy 
ktoś traktuje to jako zabawę. Ale, gdy 
przyjmuje postawę wyrażoną w 
słowach: "Nie mogę w tym tygodniu 
podjąć żadnej wiążącej decyzji, bo mi 
się źle gwiazdy układają", to nie dość, 
że świadczy to o głupocie takiego 

człowieka, to jeszcze podważa wiarę 
w Boga, jako jedynego Pana i Władcy 
naszego życia. 

Inną pogańską i grzeszną 
praktyką jest wróżenie o przyszłości 
i korzystanie z takich usług. Wróżba 
polega na przypisaniu przedmiotom 
(kuli, kartom, wahadełku, fusom 
herbacianym itd.) magicznych 
możliwości, pozwalających na 
odkrywanie rzekomej prawdy co do 
przyszłości. Aż dziwne, że tyle jest w 
ludziach naiwności i wiary w 
skuteczność odkrywania przyszłości 
przy pomocy wróżbitów. Tymczasem 
przyszłość zna jedynie Bóg. Nawet 
przed aniołami, tym bardziej 
szatanem, jest ona zakryta. Szatan 
bowiem, ponieważ trwa od wieków, 
może jedynie na bazie swojej 
i n t e l i g e n c j i  w n i o s k o w a ć  o  
przyszłości na podstawie przeszłości. 
Może wywnioskować o jakimś 
urywku rzeczywistości na bazie 
swojej  in te l igencj i .  Ale nie  
zapominajmy, że demon jest ojcem 
k ł a m s t w a  i  z a l e ż y  m u  n a  
zniszczeniu człowieka.  Mówiąc o 
n i e z n a n y m  c z a s i e  s w o j e g o  
powtórnego przyjścia, Chrystus 
wypowiada takie słowa: „Lecz o dniu 
owym i godzinie nikt nie wie, nawet 
aniołowie niebiescy, tylko sam 
Ojciec”. Mt 24,36. Natomiast w 
księdze proroka Izajasza czytamy: 
„Któż jest do Mnie podobny? — niech 
woła, niech to ogłosi i niech Mi 
dowiedzie! Kto przepowiedział 
przyszłość od wieków i to, co ma 
nadejść, niech nam obwieści! Nie 
lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż 
nie przepowiedziałem z dawna i nie 
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oznajmiłem? Wy jesteście moimi 
świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz 
Mnie? Albo inna Skała? — ja nie 
znam takiego!” Iz 44, 7-8. Prorok 
Jeremiasz natomiast przestrzega 
przed taką naiwnością: „Bo to mówi 
Pan Zastępów, Bóg Izraela: nie 
dajcie się wprowadzić w błąd przez 
waszych proroków, którzy są wśród 
was i przez waszych wróżbitów; nie 
zwracajcie uwagi na wasze sny jakie 
śnicie. Jr 29, 8. W 2 Krl czytamy: 
„Przeprowadzali synów swoich i 
córki przez ogień. Uprawiali 
wróżbiarstwo i czarnoksięstwo (...). 
Wtedy Pan zapłonął gwałtownym 
gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił 
go od swego oblicza”. 2 Krl 17, 17-
18. Natomiast w Księdze Kapłańskiej 
spotykamy surowe sankcje za takie 
czyny: „Jeżeli jaki mężczyzna albo 
kobieta będą wywoływać duchy albo 
wróżyć, będą ukarani śmiercią. 
Kamieniami zabijecie ich. Sami 
ściągnęli śmierć”. Kpł 20, 27. 
Dlatego osoba wróżąca nie otrzymuje 
rozgrzeszenia, chyba, że postanowi 
zerwać z takimi praktykami. Osoba 
korzystająca z usług wróżbitów, 
również popełnia grzech śmiertelny i 
powinna jak najszybciej odciąć się od 
skutków wróżby podczas sakramentu 
pokuty.

Podstawą zawierzenia  
nieznanym mocom jest oczywiście 
odwrócenie się od Boga i brak wiary 
w Bożą Opatrzność. Pogaństwo 
codziennego życia — czyli postępo-
wanie tak, jakby Boga nie było, życie 
bez modlitwy i sakramentów 
świętych, wyjaławia serce człowieka 
i każe szukać takich naiwnych 

zabezpieczeń. Jeśli człowiek nie 
wierzy Bogu, to uwierzy w byle 
bzdurę i otworzy się na działanie 
demona. A potem zacznie pisać 
swoim życiem los, który usłyszał 
podczas wróżby i będzie się dziwił, 
że to się spełnia. A może właśnie od 
momentu wróżby Bóg odwraca 
swoje oblicze od takiego człowieka, 
bo czuje się tym głęboko obrażony i 
pozwala, by człowiek pisał swoim 
życiem historię, którą dyktuje 
demon…? Nikt nie jest panem 
naszego życia poza Bogiem i żadne 
siły, czy moce, nie mają decydujące-
go znaczenia. Zaczynają natomiast 
nami kierować, gdy sami odwrócimy 
się od Boga — bo taką rzeczywistość 
niesie w sobie wróżba, a zwrócimy 
się w ich kierunku. Nie ośmieszajmy 
się więc wiarą w negatywny wpływ 
czarnego kota przebiegającego 
drogę, 13 dnia miesiąca, czy innych 
zabobonów. One działają tylko na 
tych, którym brakuje wiary we 
wszechmoc Boga. Potrzeba nam 
ufności i wiary w to, że chociaż w 
pewnym stopniu sami decydujemy o 
swojej przyszłości, to jednak Bóg 
Wszechmocny jest obecny w naszym 
życiu i czuwa. Zamiast więc biec do 
wróżki i otwierać się na działanie 
nieznanych sił, często demoni-
cznych, może lepiej byłoby spotkać 
Boga Żywego w sakramentach 
Kościoła? W nich znajdziemy 
prawdziwą moc, natchnienie i 
oparcie. Prośmy więc o wewnętrzny 
pokój w ramionach kochającego 
Ojca. Módlmy się też za tych, którym 
brakuje wiary i zwracają się w 

kierunku praktyk pogańskich.          •
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rzełom roku 1959/60 to w 
życiu Szmuela Asza pasmo Pniepowodzeń.  Najpierw 

bankrutuje firma ojca w Hajfie, więc 
rodzice nie będą mogli łożyć na 
utrzymanie syna, studiującego w 
Jerozolimie. Następnie zrywa z nim 
jego dziewczyna, Jardena i przyjmuje 
oświadczyny Neszera Szerszeńskie-
go,  zrównoważonego, pracowitego 
hydrologa. (Zraniony Szmuel o kon-
kurencie mówi: „zbiornik deszczów-
ki” lub „hydrologiczny wymoczek”.) 
Wreszcie — owładnięty poczuciem 
bezsensu ,  n iemocą  twórczą ,  
wypalony — porzuca zaawansowane 
prace nad rozprawą magisterską 
„Jezus w oczach Żydów”.

Szmuel Asz, na życiowym 
zakręcie, musi znaleźć tymczasowy 
dach nad głową i — bodaj — 
skromne źródło utrzymania. Odpo-
wiada więc na ofertę pracy: ma przez 
kilka popołudniowych godzin 
towarzyszyć starszemu mężczyźnie, 
w zamian za mieszkanie, utrzymanie 
i niewielkie wynagrodzenie. W ten 
sposób trafia do, stojącego na 
uboczu, domu w jerozolimskim 
zaułku. Wydaje mu się, że będzie 
miał dużo czasu i spokoju, aby 
przemyśleć swoje życie.

Amos Oz — autor powieści 
„Judasz”, o której tu mowa, jest 
niewątpliwie kontynuatorem tradycji 

wielkich powieści realistycznych.
Wiernie odtwarza wygląd i 

charakter miejsc akcji: jerozolim-
skich uliczek, zamieniających się 
znienacka w polne ścieżki, skrom-
nych, podupadających domostw, z 
zardzewiałymi, półotwartymi brama-
mi. Opisuje podwórka wyłożone 
czerwonawym kamieniem, różno-
barwne pelargonie, płomiennie 
kwitnące jeszcze w grudniu, rosnące 
w starych garnkach i imbrykach, 
które „awansowały do rangi doni-
czek”. Kopuły kościołów, wieżyczki 
minaretów, mury synagog. Zatło-
czone, zadymione kawiarnie, tanie 
jadłodajnie, ciemne, ukryte w 
piwnicach archiwa, ciche czytelnie.

Pisarz skupia się na szcze-
gółach, detalach (drewniane kolczyki 
Atalii). Odtwarza zapachy: pudru 
dziecięcego, którego używa Szmuel, 
obłoczek fiołkowych perfum, 
unoszący się nad piękną panią domu, 
delikatną woń krochmalu i prasowa-
nia parowym żelazkiem.

Dzięki plastycznym opisom 
postaci bez trudu wyobrazimy sobie 
masywną, „niedźwiedziowatą” 
sylwetkę Szmuela, jego bujne, 
skręcone włosy, wiecznie zmierzwio-
ną brodę. Potężne, ale zniszczone 
przez starość i chorobę ciało 
Gerszoma Walda. I panią domu — 
Atalię. Kiedy Szmuel patrzy w jej 
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brązowe oczy z zielonymi refleksami 
i widzi wyraźną bruzdę, biegnącą od 
nosa do górnej wargi — zamiera mu 
serce. Dopiero później dowie się, 
jakie okrutne wspomnienie towarzy-
szy Atalii, z jaką straszną pamięcią 
musi się mierzyć, dzień po dniu.

Szmuel Asz spędzi cztery 
zimowe miesiące w domu w zaułku 
rabina Elbaza. Ten okres to nie tylko 
niepokojąca obecność Atalii ,  
fascynacja młodego mężczyzny 
dojrzałą kobietą i krótkotrwały 
romans. Bohater pozna przeszłość 
domu i losy jego nieżyjących 
mieszkańców: ojca i męża Atalii.

W czasie wielogodzinnych 
rozmów Szmuel wyjaśni panu 
Waldowi założenia swej pracy 
magisterskiej. [Jezus] „dążył do 
oczyszczenia judaizmu z wybuja-
łych, rytualnych chwastów […] z 
wszelkiego rodzaju tłustych narośli, 
jakie wyhodowali na nim kapłani, a 
faryzeusze jeszcze ich namnożyli”.

Atalia pobłażliwie nazywa 
swego teścia „wygasłym wulkanem”. 
Gerszom Wald, emerytowany nau-
czyciel, okaże się wspaniałym roz-
mówcą: elokwentnym, oczytanym,    
o szerokich horyzontach i przenikli-
wym umyśle. Jest to więc też książka 
o pięknej, męskiej przyjaźni, mimo 
różnicy wieku. Pan Wald pozna 
Szmuela lepiej, niż jego najbliżsi, 
rodzice i siostra „[…] ma pan w sobie 
coś co nas chwyta za serce: prezencja 
jaskiniowca, z duszą odsłoniętą jak 
zegarek, z którego ktoś zdjął 
szkiełko”.

Każdy z nich odnajdzie w 
drugim to, czego mu brak lub co 
utracił. Szmuel — wyrozumiałego 

ojca, Gerszon Wald — zamordowa-
nego bestialsko syna.

Szybko zrezygnuje z prób 
wyperswadowania chłopcu zauro-
czenia Atalią. Posłuży się jednym ze 
swych bon motów: „Miód zje 
niedźwiedzia…”.

Szmuel Asz opuści zapada-
jący się w ziemię dom, oglądając się 
wstecz. Atalia już wcześniej go 
ostrzegała, że „ściany domu nawykły 
do wchłaniania bólu”. On sam ma 
przykre wrażenie, iż w tym miejscu 
„zarasta mchem”. Pan Wald złoży na 
czole chłopca pocałunek, być może z 
nadzieją, że Szmuel pamięta opo-
wieść o średniowiecznych krzyżow-
cach, którzy wyruszyli zdobyć 
Jeruzalem, ale podczas żmudnej 
wędrówki założyli inne, swoje 
Jeruzalem.
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