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POEZJA

*        *        *

Ziemio Knyszyńska, zielono-błękitna kraino,
gdzież jak nie tutaj wspomnienia połyskują 
tęczą?

Smakuję cię od nowa uliczko znajoma
co blaskiem dzieciństwa, dobrocią starego
świątka mnie witasz. Z tobą tropem historii
płynę pośród pól barwnymi chustami rzuconych
pod majestat lasów, gdzie orzeł upaja się lotem,
Góra Bony wielkość miasteczka odmierza oczyma.

Tu, na blejtramach pamięci, wciąż pięknieje
świat Jagiellona. Echo znad Jaskranki unosi 
odgłos stadniny na błoniach, śmieją się jaskry
królewskim złotem, a cień władcy rozpisują
na trakcie sekularne drzewa.
Na łąki, wyjawiające się z mgieł, z dalekich żagli
nieboskłonu spogląda Jan Kochanowski.

Ziemio rodzinna, oddana w jasyr ciszy,
tylko tamten poeta mógłby cię wyśpiewać.

REGINA ŚWITOŃ



AKTUALNOŚCI
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Informacje z pracy samorz?du
• Podlaska i ko?cowy odcinek ul. Wykonana zosta?a przebudowa drogi we wsi 
Guzy ora‹‹z ul. 20?6-20??‹‹Zako?czon‹‹o p‹‹rzebu‹‹dow? dr?g ‹‹gminnych w‹‹ ra
mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej‹ infrastru‹ktury drog‹owej na ‹lat
a . Goni?dzkiej w Knyszynie.
 

• W porozumieniu z Powiatem Mm drogi powiatowej do wsi Guzy??? oniecki
m wykonano przebudow? odcinka .

• Jana Za‹‹‹‹moyskiego ‹‹‹‹i Piotra ‹‹‹‹‹Chwalcz‹‹‹‹‹ewskiego or‹‹‹‹‹az budow? s‹‹‹‹‹i?o
wni w Knyszynie, Edwarda J‹unga. ks: O‹g?osz‹ono ‹zapytanie‹ ofert‹owe w ‹cel
u wy?onienia wykonawc?w dokumentacji projektowych na przebudow? ulic.

 

• We wsp??pracy z Powiatem MW?adys?awa Jagie??y w Knyszynie. ‹oniec‹kim 
rozpocz?to budow? chodnika w ul.

 

• Rozpoczęto procedury ustalania warunk?ów zabudo‹wy i zagospodarowan‹ia 
tere‹nu d‹la wykonan‹ia toale‹ty publiczn‹ej w budyn‹ku Urzę‹du Miejskie‹go w 
Knyszynie z dostęp‹em d‹la os?ób niepełnosprawny‹ch or‹az wykonan‹ia wia‹ty 
turystyczn‹ej wr‹az z otoczeni‹em. Trwa‹ją pra‹ce projekto‹we budo‹wy toale‹ty 
publicznej w Knyszynie or‹az wia‹ty turystyczn‹ej z miejsc‹em ogniskow‹ym w 
obrębie byłej żwirowni położonej przy Gościńcu.
 

• Trwaj? przygotowania do wykonania audytu energetycznego i dokumentacji 
projektowej termomodernizacji knyszy?skiego szpitala.
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• Zakup ‹lamp op?acono‹ z funduszu ‹so?‹eckiego.‹‹ Cz‹‹echowiz‹‹na, Chobotk‹‹i, 
Zofi?wk‹a, Ogrodnik‹i, Kalin?w‹ka Ko?ciel‹na: owe we ws‹iach-Wy‹‹konan‹‹o m

odernizacj? o?wietlenia na LED.
 

• W ramach funduszu so?eckiego zam?wiono tablice kierunkowe do poses‹ji w 
obr?bie wsi Jaskra.

 

• r20?6 Gmina Knyszyn planuje wykonanie takiej dok‹umentacji na‹ swoim ‹ter
enie‹‹ do ko?c‹‹a . Powiat‹‹ zleci? wyk‹‹ona‹‹nie dokumenta‹‹cji proj‹‹‹ektowej‹‹‹ na
 odcinku drogi powiatowej. Trwaj? u‹zgodnien‹ia z P‹owiatem Mon‹ieckim ‹ora
z Gmi‹n? Dobrz‹yniewo w c‹elu bud‹owy ?cie?ki r‹owe‹rowej ‹z Knyszy‹na ‹‹do 
Bia?egostoku.

 

• Dokumen‹‹t ten jest‹‹ niezb?dny d‹‹o aplikow‹‹ania o ?rodki ‹‹unij‹‹‹ne w r‹‹‹ama
ch Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa‹ Podlaski‹ego. Wy‹?on
iono wykonawc? opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Knyszyn.

 

• 2Ca?kowi‹ty kos‹zt prac wy‹ni?s?‹ . po?o‹?onej na cment‹arzu paraf‹ialnym ‹w K
nyszyni‹‹e, Zako?c‹‹zon‹‹o prac‹‹‹e remontow‹‹‹e przy mogi‹‹‹le ‹‹‹indywidual‹‹‹nej
 ?o?nierza Wojska Polskiego z okresu II wojny ?wiatowej ?6??‹50 ‹?Gmina ‹uzy
ska?a ‹dofinansowanie ‹z bud?etu ‹Wojewody ‹Podlaskiego ‹w kwocie ‹. z? 5‹00 
pozosta?, z?ą kwot? pokry?o Knyszy?skie Towarzystwo Regional‹ne z kwes‹ty 
przeprowadzonej w ubieg?ym roku.

•

Z inicjatywy knyszyńskiego proboszcza ks. Andrzeja Sadowskiego rozpoczęto na 
cmentarzu parafialnym układanie alejki z kamienia
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Dni Knyszyna 2016
Czwartek, 7 lipca
 

Godzina 18.00 Spacer z królem Zygmuntem Augustem upamiętniający 
444. rocznicę śmierci władcy — barwny orszak dworzan, szlachty, służby, 
żebraków oraz samego króla Zygmunta Augusta wyruszy z góry Królowej 
Bony w stronę Knyszyna, odwiedzając ważne historyczne miejsca naszego 
miasta.
Ważna informacja: na górę Królowej Bony uczestników dowiezie autokar, 
który będzie podstawiony o godz. 17.30 na placu przy urzędzie miejskim
 

Piątek, 8 lipca
 

Godzina 16.00-21.00 — Turniej seniorów w piłkę nożną o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie
miejsce: kompleks boisk orlik w Knyszynie
 

Godzina 17.00-20.00 — Turniej piłki siatkowej kobiet o Puchar Burmistrza 
Knyszyna
miejsce: kompleks boisk orlik w Knyszynie
Zapisy do 3 lipca u Tomasza Dworzańczyka (kompleks boisk orlik)
 

Godzina 18.00 — Spektakl komediowy w wykonaniu Teatru Ludowego 
Tradycja w sztuce „Tato, tato sprawa się rypła”
miejsce: sala widowiskowa Knyszyńskiego Ośrodka Kultury
 

Godzina 18.00-22.00 — Noc odkrywców z „Projektorem” – Festiwal nauki
Doświadczenia, eksperymenty i pokazy z dziedzin: matematyka, historia, 
zagadki logiczne, robotyka, magiczne sztuczki, kryminalistyka.
miejsce: hala sportowa przy ZSO w Knyszynie
 

Godzina 19.00 — Otwarcie wystawy: „Wielokulturowy Knyszyn – historia 
rodziny Józefa Piaseckiego”
miejsce: zabytkowy dom przy ulicy Kościelnej 6 w Knyszynie
 

Sobota, 9 lipca
 

Godzina 15.00 — Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców gminy 
Knyszyn
miejsce: plac przy Urzędzie Miejskim w Knyszynie
 

Godzina 16.00-20.00 — Animacje dla dzieci i całych rodzin
Konkursy i zabawy (malowanie twarzy, żonglerka, ekwilibrystyka, chodzenie 

 — 
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na szczudłach itp.) oraz strefa dla dzieci z atrakcjami (dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie, huśtawki, trampoliny itp.) 
miejsce: plac przy urzędzie miejskim w Knyszynie
 

Godzina 19.00-20.00 Występy lokalnych zespołów oraz podsumowanie 
konkursów:
19.00 – Występ zespołu Knyszynianki
19.20 – Pokaz Taekwondo Huzar Knyszyn
19.40 – Ogłoszenie wyników II edycji konkursu pn. „Najładniejszy ogród w 
gminie Knyszyn w 2016 r.” oraz podsumowanie turniejów sportowych
miejsce: plac przy Urzędzie Miejskim w Knyszynie
 

Godzina 20.00-2.00 — Zabawa taneczna z zespołami:
20.00 – Nexx Dance
21.00 – Never
22.00 – Gwiazda wieczoru – Maxx Dance
23.00 – Topers
Podczas zabawy tanecznej będzie można skorzystać z ogródka piwnego
miejsce: plac przy Urzędzie Miejskim w Knyszynie

 

Serdecznie wszystkich zapraszam
Burmistrz Knyszyna Jarosław Antoni Chmielewski

 — 

Nagrobki 
granitowe

pomniki

parapety

schody

kostka granitowa 

wazony granitowe 

REKLAMA                                                                                       

Marek Okła
w w w . o k l a . n e t . p l

Boguszewo 7
tel. 601 924 904
oklatomasz@gmail.com

Najwyższa jakość, najniższe ceny!
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Wieści z orlika
Od kwietnia bieżącego roku nasza 
gmina korzysta z projektu „Lokalny 
A n i m a t o r  S p o r t u ” ,  k t ó r e g o  
operatorem jest Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Głównym jego 
ce lem jes t  upowszechnien ie  
aktywności ruchowej wśród dzieci i 
młodzieży, ale także innych grup 
wiekowych i społecznych. Udział w 
tym projekcie umożliwia refundację 
dużej  częśc i  wynagrodzenia  
animatora z funduszu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Animatorem został Tomasz 
Dworzańczyk, absolwent Akademii 
Wychowania Fizyczego w Gdańsku, 
oraz instruktor piłki nożnej i rekreacji 
ruchowej, z którym udało się 
zamienić parę zdań.

Dlaczego zostałeś lokalnym 
animatorem sportu?    
Chciałem wnieść swój udział w 
aktywność fizyczną zarówno dzieci i 
młodzieży, jak i reszty okolicznej 
społeczności. Sam bardzo sobię cenię 
korzyści płynące z rekreacyjnego 
uprawiania sportu, więc możliwość 
wykorzystania zdobytej dotychczas 
wiedzy była dla mnie bardzo 
zachęcająca. Dodatkowym atutem 
była możliwość zdobycia nowego 
doświadczenia zarówno przez 
codzienną pracę jak i organizowane 
kursy, co pozwoliłoby mi na 
stopniowe udoskonalanie warsztatu 
pracy.

Ładnie powiedziane, zastanawiam 
się tylko, jak to ma się do 
rzeczywistości?
Tu już nie jest niestety tak pięknie. 
Oczywiście mamy całkiem prężnie 
działającą sekcję piłki nożnej w 
postaci dwóch klubów: Podlasiaka i 
Jastrzębia, co pewnie pokrywa 
zapotrzebowanie na tę dyscyplinę, 
ale to wszystko. Ciężko zachęcić 
młodzież do innych dyscyplin. Przez 
pierwsze dwa miesiące próbowałem 
zorganizaować młodzieży z gimna-
zjum regularne zajęcia z siatkówki, 
jednak nie spotkało się to z 
pozy tywnym odzewem i  po  
kilkunastu opuszczonych spotka-
niach dałem za wygraną. 

Chłopcy mają piłkę nożną, a 
dziewczęta... też pewnie mają lepsze 
pomysły na spędzanie wolnego czasu 
niż męczenie się na boisku, a szkoda, 
bo mam wrażenie, że nie doceniają 
faktu, iż sport rekreacyjny to nie tylko 
wysiłek, ale też i sposób na 
utrzymanie relacji towarzyskich 
wcale nie gorszy od przesiadywania 
na ławce. 

Całe szczęście udało się 
pozyskać do współpracy przed-
szkolaki, które miały okazję 
zapoznać się z naszym orlikiem, 
poćwiczyć na nim i pobawić się na 
placu zabaw.

Jakieś plany na przyszłość?
Coraz większymi krokami zbliżają 
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się Dni Knyszyna, w czasie których 
odbędzie się na orliku turniej piłki 
nożnej mężczyzn i siatkówki kobiet, 
chociaż ten drugi stoi pod znakiem 
zapytania z powodu braku zaintere-
sowania. Korzystając z okazji 
zachęcam gorąco  wszys tk i e  
czytelniczki do wzięcia udziału. 
Zapisy będą trwały do 3 lipca, ale im 
szybciej tym lepiej. Ciągle nie tracę 
nadziei, że zgłoszą się chętni na 
zajęcia z siatkowki. 

Jestem też otwarty na 
wszelkie inne propozycje, nawet jeśli 
nie nie mam o jakiejś dyscyplinie 
większego pojęcia, chętnie uzupełnię 
te braki, tak więc zapraszam na orlik, 
bo jest tu wciąż sporo niewykorzysta-
nego potencjału.

                                 •
RED

Knyszyn na Euro

12 czerwca, na meczu z Irlandią, 
pierwszym rozgrywanym przez 
polską reprezentację na Mistrzo-
stwach Europy w Piłce Nożnej, kibice 
na stadionie w Nicei oraz miliony 
widzów przed telewizorami na całym 
świecie zobaczyli duży transparent. 
Była to biało-czerwona flaga z 
napisem „Królewskie miasto 
Knyszyn” oraz herbem Zygmunta 
Augusta i Litwy.

Na meczu byli knyszyniacy! 
Brawo nas i  k ib ice !  (Ujęc ie  
telewizyjne na trybuny z trans-
parentem — na tylnej okładce 
„Gońca”).

 •
RED

Drużyna Jastrzębia z trenerem Adamem Kozłowskim ćwiczy na orliku
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Medale w taekwondo
 

Podczas Pucharu Polski w Poomsae 
oraz towarzyszącemu mu turniejowi 
Mazda Taekwondo Festival zawodni-
czki i zawodnicy z knyszyńskiej 
ziemi zaprezentowali się bardzo 
dobrze pokazując, że ciężka praca na 
treningach popłaca! 
 

Mazda TKD Festival
Poomsae indywidualne:
Justyna Osiecka (senior II) - złoto,
Klaudia Marchalewicz (junior) - 
złoto,
Jakub Grzybowski (junior) - złoto,
Wiktoria Lićwinko (młodzik) - brąz.
Poomsae synchroniczne:
Magdalena Moroz / Mariusz Jerzy 
Mosiej (mistrz) - złoto,
Oliwia Sidorska / Sebastian Mnich 
(junior młodszy) - srebro,
Wiktoria Lićwinko /  Kacper 
Gogolewski (młodzik) - brąz,
Justyna Osiecka / Jakub Grzybowski 
(mistrz) - brąz.
Konkurencje sprawnościowe;
Wiktoria Lićwinko (młodzik) - brąz,
Oliwia Sidorska (młodzik) - brąz,
Aleksandra Radzewicz (dzieci) - brąz
Puchar Polski:
Mariusz Jerzy Mosiej (senior I) - 
srebro.
 

Bardzo dobrze zaprezentowali się 
również zawodnicy, którym niewiele 
zabrakło, aby dostać się na podium: 
Paweł Olszyński, Marcin Olszyński, 
Wiktoria Bierdzio, Kornelia Mnich, 
Tapia Diego David Wielakin, Ga-
briela Magnuszewska Gabriela (nie 
startowała z powodu urazu kolana).  •

Saboom-nim 
Mariusz Jerzy Mosiej

Doszedł pierwszy
11 czerwca Kamil Komarowski 
startował na dystansie 5000 m w 
chodzie sportowym na 44. Memo-
riale Żylewicza, gdzie uzyskał czas 
22'00"41 zdobywając tym samym 
pierwszą pozycję. Zawody odbywały 
sie na Gdańskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu.  

Teraz  nasz  chodziarz  
przygotowuje się na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski na dystansie 20 
km, na których również chce walczyć 
o jak najwyższą lokatę.                     •
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Wyśpiewała rosyjską poezję 
MARIA ŁEMPICKA

Zuzanna Dzierżanowska wygrała 
XIV edyc ję  Wojewódzkiego  
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Rosyjskiej pt. „Miłość w rosyjskiej 
poezji — rosyjska poezja liryczna”.

Konkurs był organizowany 
przez Rosyjskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe w Polsce we 
współpracy z Wydziałem Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu w 
Białymstoku, Muzeum Rzeźby 
Alfonsa Karnego w Białymstoku, 
Stowarzyszeniem Współpracy 
Polska-Wschód oraz Rosyjskim 
Ośrodkiem Nauki i Kultury w 
Warszawie.

Przesłuchania konkursowe 
odbywały się w trzech kategoriach 
wiekowych:
A. szkół podstawowych,
B. szkół gimnazjalnych,
C. szkół ponadgimnazjalnych,

W konkursie łącznie wzięło 
udział 72 uczniów.

Nasze gimnazjum reprezen-
towały trzy uczennice: Zuzanna 
Dzierżanowska, Paulina Paszko i 
Marlena Zalewska. Wszystkie trzy 
zostały finalistkami i wszystkie trzy 
zostały laureatkami. Paulina zdobyła 
II miejsce, Marlena — wyróżnienie, a 
Zuzia otrzymała specjalne grand prix 
konkursu za wokalno-instrumentalną 
interpretację utworów Roberta 
Rożdiestwienskiego i  Bułata 
Okudżawy, pokonując tym samym 
uczestników wszystkich kategorii.

Należy dodać, że jako 
jedyna szkoła wpadliśmy na pomysł, 
żeby śpiewać poezję. Spośród 
naszych uczennic recytowała tylko 
Paulina.

Wszystkie dziewczyny 
otrzymały nagrody rzeczowe. Zuzia 
natomiast — jako zwycięzczyni — 
pojechała do Ambasady Rosyjskiej w 
Warszawie. Wystąpiła też z mini-
koncertem w czasie Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Stowarzy-
szenia Współpracy Polska-Wschód.

              •
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Rodzina świętuje

1 czerwca po raz pierwszy w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w 
Knyszynie było obchodzone Święto 
Rodziny. Pomysłodawcą była Rada 
Rodziców, która bardzo aktywnie 
włączyła się w przygotowanie i 
przebieg tego święta.  

Msza święta w kościele oraz 
wykład dr. Adama Szczepanow-
skiego pt. „Rodzina najważniejszą 
wspólnotą życia i miłości” wprowa-
dziły w duchowe przeżywanie tego 
święta oraz przypomniały o pod-
stawowej roli rodziny w wychowaniu 
i kształtowaniu osobowości młodych 
ludzi.

A w szkole czekały atrakcje: 
pokaz  sprzę tu  s t rażack iego ,  
spotkanie z policją, mecz piłki nożnej 
rodzice kontra uczniowie. Dużą 

popularnością cieszyły się stare 
motocykle, które prezentował pan 
Kazimierz Daniłowski. Dziewczynki 
zaś ustawiały się w kolejce do dwóch 
mam, które malowały im twarze. 
Tego dnia — wyjątkowo — można 
było w szkole się malować. Rodzice 
zadbali też o słodki poczęstunek, w 
stołówce szkolnej, można było zjeść 
pyszny bigos, a firma Betex 
ufundowała napoje.

Dziękujemy Radzie Rodzi-
ców z jej przewodniczącym panem 
Adamem Traczem oraz wszystkim 
rodzicom, którzy aktywnie włączyli 
się w organizację tego święta.

                                       •
                                Dyrekcja ZSO
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Święto szkoły
MARIA ŁEMPICKA

25 maja — dokładnie rok po nadaniu 
imienia i ufundowaniu sztandaru dla 
naszego gimnazjum — po raz 
pierwszy obchodziliśmy Święto 
Szkoły.

25 maja to dzień śmierci 
pułkownika Witolda Pileckiego. 
Dlatego podczas mszy świętej, którą 
rozpoczęliśmy nasze obchody, mo-
dliliśmy się o odnalezienie doczes-
nych szczątków naszego Patrona, za 
jego duszę oraz o to, abyśmy wszyscy 
— za jego przykładem — „starali się 
żyć tak, by w godzinie śmierci 
bardziej się cieszyć, niż lękać”.

Biografia Witolda Pileckie-
go onieśmiela. W swoim krótkim i 
tak nagle przerwanym życiu pokazał, 
jak potężny może być człowiek, jeśli 
w swoim życiu kieruje się Prawem 
Bożym, a słowa: Bóg, Honor, 
Ojczyzna nie są jedynie pustym 
frazesem.

Dlatego motto tegoroczne-
go Święta Szkoły było zaczerpnięte z 
ulubionej książeczki naszego Patrona 
„O naśladowaniu Chrystusa” 
Tomasza a Kempis. Brzmiało ono: 
„Marnością jest pragnąć długiego 
życia, a nie starać się o życie dobre”. 
Słowa te przyświecały Witoldowi 
Pileckiemu przez całe życie.

W części artystycznej, 
przygotowanej przez Annę Jelską, 
uczniowie opowiedzieli o tym, jak 
odważnym był człowiekiem, gdy 
walczył z wrogiem w czasie wojny      
i gdy na ochotnika poszedł do 

Oświęcimia, by świat się dowiedział 
o piekle na ziemi. Ale Pilecki był też 
mądrym i wymagającym ojcem, 
który pisał wzruszające listy do 
swoich dzieci: Andrzeja i Zosi.

Wśród zaproszonych gości 
była przedstawicielka białostockiego 
IPN-u,  która postać Patrona 
przedstawiła od strony historycznej.

Obchodząc po raz pierwszy 
Święto Szkoły zapoczątkowaliśmy 
nową tradycję. Jednym z jej elemen-
tów jest uroczyste przekazanie 
sztandaru młodszym uczniom i 
złożenie przez nich ślubowania. 
Przygotowaniem tej części uroczys-
tości zajął się Adam Kozłowski.

Wręczyliśmy też listy 
gratulacyjne rodzicom uczniów, 
którzy poczet stanowili: Marcinowi 
Jankowskiemu, Paulinie Paszko i 
Aleksandrze Orłowskiej.

Kolejnym elementem nowej 
tradycji było odtańczenie poloneza. 
Uczniowie zrobili to przepięknie, a 
ogromne podziękowania należą się 
tutaj Bernadecie Przybyszewskiej.

Podziękowania składam też 
burmistrzowi Jarosławowi Chmie-
lewskiemu i Radzie Rodziców, 
którzy ufundowali  pyszne torty.

Uroczystość swoją obecno-
ścią uświetnili harcerze i zuchy ze 
szkoły podstawowej wraz z druhnami 
Wiolettą i Joanną. Po raz pierwszy w 
naszej szkole była też przełożona 
sióstr pasterzanek — siostra 
Krystyna.                                          •



14

EDUKACJA

Uczniowie na zielonej szkole
Od 11 do 13 maja Jana Pa‹w?a II‹‹ w 
‹Kalin?wc‹e Ko?ci‹elnej uczest‹nic‹‹zyil

 w zaj?ciach „Zielonej ‹Szko?y. V i‹ Vi
 Szko?y Pod‹‹‹‹‹‹‹‹‹stawowej im,‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ uc

zniowie klasy IV” zorganizowany‹ch 
prz‹ez Fundac‹‹j? Fabry‹‹ka Przyro‹‹dy 
realizo-???6wanych w Suwalskim‹ Pa
rku Krajobrazowym utworzonym ‹w  
r. ( pierws‹‹‹‹‹‹zy w Pols‹‹‹‹‹‹‹ce pa‹‹‹‹‹‹‹rk 
krajobrazowy).

W trakc‹‹‹ie po by‹‹‹tu pi‹‹‹‹er-
polo‹‹‹‹‹‹‹‹‹dow. ‹‹‹‹‹‹‹‹‹in.Uczestn‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹icy
 poznali m.‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ w siedzibie‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ park
u w T‹urtulu, nad‹ jeziore‹m Ha?cz‹a,w 

 ‹dolinie C‹‹zarnej ‹‹Ha?czy: wszeg‹‹o d
nia uczniowie‹ uczestniczy‹li w zaj‹?ci
ach w terenie-W ‹siedzib‹ie SPK ‹odby

?a si? rywalizacja klas‹ w rozwi‹?zawy
niu za‹‹‹‹‹‹‹‹da?.‹‹‹‹‹‹‹‹ Po?awianie ‹‹‹‹‹‹‹‹org
anizm?w wodnych sprawi?o n‹am ‹wie
le rado?ci‹‹‹‹ i nies‹‹‹‹podzianek. n‹‹‹‹auc
zyli  i? rozpoznawa? zwierz?t‹a i ro‹?li

ny zw‹‹‹‹‹‹‹‹‹i?zane ze ?rodow‹‹‹‹‹‹‹‹‹iskiem
 wodnym‹‹‹‹‹, wa‹‹‹‹‹lory ?c‹‹‹‹‹‹ie?k‹‹‹‹‹‹i „
Opowie?ci‹‹ Turt‹‹ula”, cow? rze?b‹‹? t
ere‹nu tes‹tu przygoto-Dzie‹? zako‹?cz

ky? si? og‹‹‹‹‹‹‹niskie‹‹‹‹‹‹‹‹m w „Si‹‹‹‹‹‹‹‹en
piewicz?‹‹‹‹‹‹wce.‹‹‹‹‹‹ wanego pr‹‹‹‹‹‹‹zez 
racownik?w parku”.

Prz‹‹ed. re‹‹zerwatu ‹‹‹„G?‹‹‹azo
„wisko B‹‹‹achan‹‹‹owo”‹‹‹, rezerwat‹‹‹u 
eRutka‹‹‹‹‹‹‹”, punk‹‹‹‹‹‹‹‹tu widok‹‹‹‹‹‹‹‹ow
igo w Smo‹‹‹‹‹‹‹‹lnikach z pi?‹‹‹‹‹‹‹‹‹knym
o widok‹‹‹‹‹ami, do r‹‹‹‹‹ezerwatu Je‹‹‹‹‹zi
no H‹‹‹‹a?cza. in.Dr‹‹‹‹ugi dzie? up‹‹‹‹?yr
?? na wycieczce m wej?ciem ‹na g?‹r? 
Ciso‹‹w? (2‹‹‹56 m.p.n.m.) mieli?‹‹‹my 
okaz‹‹‹‹‹‹‹‹‹j? ‹‹‹‹‹‹‹‹‹do wys?uchan‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ia 
niesamowite‹‹go koncer-‹‹Po powr‹‹oci
e uczni‹owie‹‹ klas IV ‹‹i V wykona‹‹li 
pl‹‹‹aka‹‹‹ty „Ciekawost‹‹‹‹ki Suwal‹‹‹‹szc

zy. tu kum‹‹‹‹‹‹aka nizinnego-z‹‹‹‹‹‹‹ny” 
natomiast klasa ‹VI odkrywa‹?a, jak‹ie 
w?a?ciwo?ci maj? magnesy.

Trzecie‹go dn‹ia uczniow‹‹ie 
bra‹‹‹‹li udzi‹‹‹‹a? w gr‹‹‹‹ze terenow‹‹‹‹ej 
prowadzon‹‹ej prz‹‹‹ez pracownik‹‹‹?w 
S‹‹PK, w rama‹‹ch kt?r‹‹ej n‹‹‹ie tyl‹‹‹ko 
zdobywa‹li  wied‹z? o region‹ie i je‹go 
wielokulturowo?‹‹‹‹ci, le‹‹‹‹‹cz mie‹‹‹‹‹li 
mo?liwo‹?? w prakty‹ce wykorzyst‹a? 
wie‹‹le umiej?tno?‹‹ci zdobyty‹‹ch ‹‹‹na 
lekcjach .

W poszczeg?lny‹‹‹ch k‹‹‹‹on-
finalnie‹‹ zwyci??y?‹‹a klas‹‹a VI, ‹‹kuer

ncjach wygrywa?y r??ne klasy.
‹Po powrocie ‹uczniowie ‹‹ju?

 p‹‹‹‹lanowali ‹‹‹‹nast?pny wy‹‹‹‹‹jaz‹‹‹‹‹d. 
Po z‹ako?‹czeniu wy‹cieczki ca‹‹li i‹‹ zd

rowi wr‹‹‹‹‹‹?cili?my ‹‹‹‹‹‹do szko‹‹‹‹‹‹‹?y.                           
•

Marta Bartnik
Alina Kocha?ska
El?bieta Pochodowicz
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4 czerwca odbyło się podsumowanie 
IV edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Historyczno-Literackiego „By czas 
nie zaćmił i niepamięć. W poszu-
kiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleń-
sku i Obławie Augustowskiej”. Z rąk 
posła RP Jarosława Zielińskiego, 
pomysłodawcy konkursu, uczennica 
z Kalinówki Kościelnej otrzymała 
wyróżnienie. 

Laura Bagan z klasy VI w 
swojej pracy skupiła się na relacji 
swojego dziadka. Przeprowadzona 

rozmowa dotyczyła wydarzeń II 
wojny światowej, widzianych z 
perspektywy dziecka. Cytując słowa 
laureatki: „Jesteśmy jeszcze tym 
szczęśliwym pokoleniem, które 
może uczyć się od świadków 
wydarzeń, o których niedługo będzie 
można przeczytać tylko w książce”, 
mamy nadzieję, że młodzież zechce 
w podobny sposób utrwalać świa-
dectwa tamtych czasów.            

•
 

Konkurs 
historyczno-literacki 
KATARZYNA PASZKO
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7 czerwca w naszej szkole odbyło się 
spotkanie z przedstawicielką 
Fundacji Moma Film Marzeną 
Popławską, która w roku szkolnym 
2014/2015 prowadziła zajęcia 
literackie w klasach trzecich Szkoły 
Podstawowej w Knyszynie w ramach 
l i teracko-fi lmowego projektu  
„Nowe legendy miejskie”.  

Projekt ten rozpoczął się już 
10 lat temu i był już realizowany w 
Warszawie, Krakowie i na Śląsku. 
Nasi uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w tym pomysłowym 
przedsięwzięciu mobilizującym 
umysł, wyobraźnię, współpracę, 
pomysłowość i dzięki swoim 
staraniom opowiadały, spisywały 
samodzielnie wymyślone lub 
zasłyszane legendy oraz tworzyły do 
nich ilustracje.

Spośród wielu wybrano 
najciekawsze i opublikowano w 
trzeciej serii pt. „Nowe legendy 
Podlasia” dzięki Fundacji Moma 
Film, Galerii Arsenał w Białymstoku, 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego oraz Domowi 
Spotkań z Historią, współtwórcom, 
nauczycielom, rodzicom, dyrekto-
rom szkół. Książka jest bogata w 
fantastyczne opowieści i przepiękne 
ilustracje, których autorami są 
uczniowie z naszego regionu. Dzieci 
tworząc je musiały wcześniej poznać 
historię swojej miejscowości, tę 

udokumentowaną jak i zasłyszaną. 
Później zapisywały własną wersję, a 
na koniec ilustrowały.

W samym środku te j  
bezcennej książki znajdują się 
najbliższe nam knyszyńskie legendy:
1. „Małe Knysze Twardowskiego i 
śmierć króla” — autorstwa Magdale-
ny Niedzielewskiej, Jakuba Rogal-
skiego, Kamila Lisiewicza, Patryka 
Osieckiego i Kingi Masłowskiej,
2. „Miało was tu nie być” — Julii 
Śledziewskiej
3. „Straszna szkoła” Krystiana Wejdy
4. „Zaginiony skarb Mrocznego 
Goblina” Kamili Cykin; rysunek: 
Emilia Adamska, Julia Kobeszko.

G r a t u l u j e m y  m ł o d y m  
talentom. Czytając legendy można 
przenieść się w czasie, dotrzeć do 
odległej przeszłości lub zahaczyć 
niemal o wczorajszy dzień. W 
tekstach spotkamy się z osobami, 
które jeszcze żyją do dziś dnia, choć 
w fantazji dziecka spotkały się z 
ludźmi sprzed tysiąca lat.

Laureaci  konkursu — 
autorzy wymienionych legend wraz z 
dyrekcją szkoły oraz wychowaw-
czyniami zostali zaproszeni na uro-
czystą galę do Galerii Arsenał, na 
wspólne spotkanie 18 czerwca, by 
jeszcze raz przeżywać i delektować 
się pierwszym etapem projektu.

Wszyscy posiadacze tej 
bezcennej książki obiecali wypoży-
czyć ją chętnym „osobom lubiącym 

„Nowe Legendy Podlasia”
podsumowanie projektu literackiego 
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czytać dzieciom”.
Życzymy miłej lektury, 

która może być przewodnikiem po 
podlaskiej ziemi.
 

„Nagle spod kołdry przebiło się jasne 
światło, Karamba odsłonił ją i 
zobaczył 3 pary oczu patrzące w 
jedną stronę. Karamba i Knysz 
spojrzel i  w tę samą stronę.  
Pomalutku spod kołdry wyszedł 
poddany króla Zygmunta, a wyszedł 
tak cicho, że Karamba, a nawet 
Knysz nie usłyszeli” — Magdalena 
Niedzielewska, Jakub Rogalski, 
Patryk Osiecki, Kamil Lisiewicz, 
Kinga Masłowska.
 

„Nikt nie wie, jak to się wszystko 
skończyło. Zła czarownica zniknęła 
na zawsze. Pozostała tylko jej chatka. 
Wychodzi na to, że Knyszyn to nie 
jest zwykłe małe miasto, tylko wielki 
magiczny świat.” — Julia Śledziew-
ska.

„Okno było otwarte, drzwi też, 
zajrzałem do klasy, a tam okropny 
duch. Serce mi stanęło, a kolega 
zaniemówił, duch był dziwny, 
naprawdę okropny. Hubert nie chciał 
na niego patrzeć, robiło mu się 
niedobrze” — Krystian Wejda

„Szukaliśmy drogi do piekła. W 
końcu znaleźliśmy piekło. Gdy 
weszliśmy do środka, zobaczyłam 
rodzinę duchów w klatce. Bałam się, 
lecz poszłam dalej. Musiałam stoczyć 
walkę z diabłem. To była zacięta 
walka. W końcu wygrałam, ale i tak 
musiałam oddać skarb” — Kamila 
Cykin.                                               •
 

Wychowawczynie klas trzecich 
w roku szkolnym 2014/2015
Małgorzata Fiedoruk i Jadwiga 
Sak we współpracy z bibliote-
karzem SP w Knyszynie  
Bernadetą Przybyszewską       
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Biblioteka: 
deszcz leje, u nas zawsze coś się dzieje 

Gdy słońce świeci, gdy 

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Cała Polska czyta dzieciom
 

Już po raz czwarty spotkaliśmy się w 
przepięknym miejscu przy zabyt-
kowym domu przy ul. Kościelnej, 
aby wspólnie celebrować czytanie. 
Podczas happeningu wśród gości 
zaproszonych byli: Regina Świtoń, 
Dorota Czerepko, Grażyna Masłow-
ska, st. sierżant Izabela Malinowska   
z KPP Mońki, Sylwia Gadomska        
z Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego, Cezary Grygo z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mońkach, burmistrz 
Jarosław Chmielewski i Tomasz 
Chowański — strażak ochotnik z 
OSP Knyszyn.

Zaprezentowali oni dzie-
ciom, uczniom klas I-III SP w 
Knyszynie, wiersze dziecięce poetów 
polskich. Za piekną prezentację 
otrzymali gromkie brawa. Następnie 
klasy miały za zadanie wykonanie 
dowolnego wiersza w formie 
śpiewanej.  Było to nie lada 
wyzwanie, któremu jednak dzieci 
sprostały. Za piękne śpiewanie 
otrzymały dyplomy i drobne 
upominki, które zasponsorowała 
knyszyńska księgarnia i Park 
Biebrzański. Dziękujemy bardzo.

Odjazdowy bibliotekarz 
 

Odjazdowy bibliotekarz to rajd 
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rowerowy skierowany do czytelni-
ków naszej biblioteki, ale też 
miłośników dwóch kółek. 

Czwarty rajd odbył się w 
maju, a jego trasa wiodła przez 
ba rdzo  ma lownicze  mie j sca  
Knyszyna i okolic. Grupa ponad 
dwudziestoosobowa podziwiała 
uroki lasów, pól i łąk a podczas 
chwilowego postoju w Zofiówce 
specjalnie dla nas został zorganizo-
wany popis gry na harmonii. Bardzo 
to było miłe. Następnie uczestnicy 
udali się do Poniklicy, gdzie czekało 
rozpalone ognisko. Mogliśmy upiec 
kiełbaski, odpocząć, a potem nastapił 
blok gier, zabaw i konkursów 
skierowanych do uczestników. 

Dzięki uprzejmości i opiece  
leśniczego Adama Witkowskiego 
mogliśmy bezpiecznie przebywać i 
palić ognisko w lesie. Rozbawieni, 
najedzeni i zrelaksowani wracaliśmy 
do Knyszyna z obietnicą rajdu za rok.

Pisarka w bibliotece
 

Katarzyna Janowicz-Timofiejew to 
pisarka tworząca dla dzieci. Jej 
książeczki miło się czyta i przyjem-
nie słucha. Zaprosiliśmy dzieci z klas 
0 Samorządowego Przedszkola w 
Knyszynie, aby mogły poznać 
twórczość pisarki. Maluchom bardzo 
podobały się opowiadania czytane 
przez autorkę. Zadawały pytania, 
interesowały się losem postaci 
bajkowych. Na zakończenie spotka-
nia dzieci mogły kupić książeczki 
autorki z jej autografem.

To bardzo ciekawe i ważne 
przeżycie — móc poznać prawdziwą 
pisarkę. Takie spotkania są zawsze 

W knyszyńskiej bibliotece gościła Katarzyna 
Janowicz-Timofiejew

dużym wydarzeniem i z pewnością 
będą jeszcze organizowane w 
bibliotece.

Życząc wszystkim dzie-
ciom udanych wakacji i dobrego 
odpoczynku, liczymy na  odwiedziny 
w naszej bibliotece. Gdy słońce 
świeci, a nawet gdy deszcz leje, u nas 
zawsze coś się dzieje. 

       •
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W dniach 12-14 czerwca zespół 
Knyszynianki gościł w Europarla-
mencie na zaproszenie europosła 
Jarosława Kalinowskiego. Z Kny-
szyniankami był również kurpiowski 
zespół Pod Borem z Baranowa) oraz 
reprezentacja gminy Suchowola. 

Do Brukseli dotarliśmy w 
niedzielę, zaś w poniedziałek udali-
śmy się do Parlamentu Europejskie-

Knyszynianki w Brukseli

go. Tu były wykłady, rozmowy na 
tematy ważne dla wszystkich. 
Później zespoły prezentowały się 
przed publicznością pracowników 
Parlamentu.

Po wyczerpującym ponie-
działku był czas na zwiedzenie 
przepięknej Brugii. Po tym wszyscy 
zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do 
Polski.                                       KOK
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Podczas 43. Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim 
wystąpił zespół Knyszynianki ze scenką „Pieczenie chleba” oraz „Zapustem”. 
Towarzyszyły im zespoły Tęcza i Pogodna jesień z Trzciannego i Moniek

1 czerwca w Białostockim Muzeum Wsi zespół Knyszynianki przedstawił obrzęd 
pieczenia chleba, który obejrzało około 280 dzieci z Kuźnicy i Białegostoku
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Wizja lokalna
 

W dniach 30-31 maja odbyły się w 
Warszawie organizowane przez 
Fundację „Projekt: Polska” warsztaty 
przygotowujące do projektu „Wizja 
lokalna”. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele instytucji kultury i jej 
animatorzy z Krotoszyna, Gniewu, 
Wolborza, Unisławia, Chrzanowa, 
Starego Miasta, a także z Knyszyna, 
który był reprezentowany przez 
Marka Olesiewicza z Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury i Mieczysława 
Lewkowicza — prezesa Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta. 

Należy dodać, że w wyniku 
organizowanego przez Fundację 
konkursu, knyszyńska społeczność 
uzyska wsparcie merytoryczne i 
finansowe w realizacji spacerownika 
„450 lat miasta Knyszyna”.          MO

KULTURA

Rodzinny Dzień Dziecka w Knyszynie 
Zamku to m.in. pokazy strażaków, mecz 
i malowanie twarzy. Pomysłodawczynią 
imprezy była sołtys Dorota Czepko 
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5 czerwca Knyszyński Ośrodek Kultury zorganizował piknik rodzinny w otoczeniu 
domu Piaseckich przy ul. Kościelnej. Piknikowi towarzyszyły m.in. wystawa 
zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Zdzisława Jeleniewskiego oraz konkurs 
na najlepsze knysze.

KULTURA

Wspaniałą zabawę miały maluchy w trakcie Dnia z Mamą i Tatą w knyszyńskim 
przedszkolu. Pszczółkom, Biedronkom i Żabkom oraz ich rodzicom przygotowano 
wiele atrakcji na świeżym powietrzu
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 lipcu bieżącego roku 
przypada 20. rocznica Wtragicznej śmierci doktora 

Kazimierza Urbana. Całe swoje życie 
zawodowe poświęcił pacjentom 
knyszyńskiego szpitala i knyszyń-
skiej przychodni.

Kazimierz Urban urodził się 
23 VIII 1951 roku w Broku n. 
Bugiem w rodzinie robotniczo-
chłopskiej. Jego rodzicami byli Jan 
Urban i Marianna z domu Mazur. 
Miał sześcioro rodzeństwa. Szkołę 
podstawową ukończył w Sadownie, a 
liceum ogólnokształcące w Broku. W 
1970 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku.      

Z okresu studiów tak go 
wspominali pośmiertnie na łamach 
„Gońca Knyszyńskiego”:
Ksiądz Dziekan Alfred Ignatowicz:
„Poznałem Kazika jako studenta 
Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Był zawsze człowiekiem 
wierzącym i praktykującym. Co 
więcej, nie krył się ze swoją wiarą, 
chc i a ł  t e ż  być  czynnym w 
p r o w a d z o n y m  p r z e z e  m n i e  
Duszpasterstwie Akademickim. Stąd 

kilka razy brał udział w katolickich 
sympozjach akademickich, wygła-
szając na nich okolicznościowe 
referaty. Opracowania te pisaliśmy 
wspólnie ,  s tudent  Kazimierz 
firmował je poprzez odczytanie. Ktoś 
powie, że to drobiazg. Za takie jednak 
drobiazgi w tamtych czasach brało się 
po kościach. Młodzież akademicka, 
która czynnie udzielała się w 

Doktor
Kazimierz Urban

dr HENRYKA JELSKA
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Kazimierz Urban w czasie studiów
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Duszpasterstwie była szykanowana, 
inwigilowana, nieraz zastraszana... 

Był też drugi obraz studenta 
Kazika Urbana. Poznałem go 
podczas którejś z uroczystych 
akademii  okolicznościowych. 
Uświetniał je doskonały Chór 
Akademii Medycznej oraz zespół 
taneczny. Jakże byłem zdziwiony, 
gdy w pierwszej parze tego zespołu 
ujrzałem Kazika i Hankę, również 
czynną działaczkę Duszpasterstwa. 
Piękne staropolskie stroje, peruki, 
repertuar również dawny. Zespół ten 
działał przy Chórze Akademii i 
specjalizował się w tańcach tradycyj-
nych, rzekłbym szlacheckich. Nasz 
Kazio był duszą zespołu, zresztą 
tańczył w pierwszej parze. Potwier-
dza to stwierdzenie, że był lubiany 
przez kolegów. Można by przytoczyć 
staropolskie powiedzenie… „do 
tańca i do różańca”.

Antoni Dubicki:
„Poznałem go w latach 70. podczas 
studiów, w klubie Akademii 
Medycznej, w którym pracował. 
Spotykaliśmy się towarzysko przy 
różnych okazjach. Zapamiętałem go 
jako niespożytego społecznika, 
działacza, uczynnego, niezwykle 
towarzyskiego. Był duszą towarzys-
twa. Wnosił wiele energii w nasze 
spotkania. Na tyle, na ile go znalem, 
nic mu łatwo i „po prostu” nie 
przychodziło. Na wszystko musiał 
sobie rzetelnie zapracować. Był 
bardzo konsekwentny, cierpliwie 
dążył do realizacji założonych 
celów”.

Z powyższych wspomnień 
wynika, iż Kazimierz Urban podczas 
studiów aktywnie działał na wielu 
n i w a c h  p o z a n a u k o w y c h ,  w  
Duszpasterstwie Akademickim, 
tańczył w zespole tanecznym, 

Szczęśliwa rodzina
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pracował w klubie. Tą aktywnością 
pozanaukową można tłumaczyć fakt, 
iż studiował o rok dłużej od okresu 
przewidzianego prawem. Studia 
ukończył w 1977 roku. Dyplom i 
tytuł lekarza uzyskał 19 X 1977 roku.

1 XI 1977 roku rozpoczął 
pracę na Oddziale Wewnętrznym w 
Knyszynie. Do pracy w Knyszynie 
został polecony przez profesor Beatę 
Bogdanikową, mistrzynię doktora 
Edwarda Jelskiego. Przez rok 
odbywał staż podyplomowy, a 
następnie pracował jako lekarz. W 
1981 roku, pod kierownictwem 
doktora Edwarda Jelskiego, uzyskał 
pierwszy stopień specjalizacji w 
zakresie chorób wewnętrznych. 

W październiku 1982 roku 
ożenił się z Barbarą Ostaszewską, 
pielęgniarką pracującą w knyszyń-
skim szpitalu. W małżeństwie 
urodziła się im trójka dzieci: Magda-
lena (1983), Anna (1985) i Łukasz 
(1986). 

W październiku 1990 roku 
zmarł nagle doktor Edward Jelski. 
Doktor Urban w ostatnich latach był 
jego najbliższym współpracowni-
kiem. Po śmieci doktora Jelskiego 
został pełniącym obowiązki ordyna-
tora knyszyńskiego Oddziału 
Wewnętrznego. Nie mógł zostać 
ordynatorem, ponieważ nie posiadał 
specjalizacji drugiego stopnia. 
Jednak zmobilizował się i w 1993 
roku, pod kierunkiem doktor Marii 
Janiny Reimer, zrobił specjalizację 
d r u g i e g o  s t o p n i a  z  c h o r ó b  
wewnętrznych. W 1994 roku w 
wyniku postępowania konkursowego 
został mianowany ordynatorem 
knyszyńskiego Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. 

Przez wiele lat mieszkał 
wraz z rodziną w małym, dwu-
pokojowym mieszkaniu w bloku przy 
ulicy Szkolnej. Na początku lat 90. 
zdecydował się na budowę własnego 
domu na rogu ulic Grodzieńskiej i 
Łąkowej, w pobliżu szpitala. Przed 
rozpoczęciem budowy żona Barbara 
wyjechała do USA, aby wspomóc 
finansowo budowę. Doktor nie był 
zachwycony tym wyjazdem. Bo 
mus ia ł  p racować  na  mocno  
absorbującym czas stanowisku, 
nadzorować budowę domu oraz 
opiekować się trójką małoletnich 
dzieci. W opiece nad dziećmi dużo 
pomagała mu laborantka Alina Doktor Kazimierz Urban w dyżurce szpitalnej
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Kudrycka. Po rozpoczęciu budowy, 
postępowała ona szybko i już jesienią 
1995 roku doktor wraz z dziećmi 
przeniósł do częściowo wykończone-
go domu. Niestety nie było mu dane 
długo w nim mieszkać. Na początku 
lipca 1996 roku spadł z pozbawio-
nych barierki zewnętrznych schodów 
i uderzył głową o beton. Przez kilka 
dni przebywał nieprzytomny w 
szpitalu w Białymstoku. Zmarł 17 
VII 1996 roku. Okrutną ironią losu 
jest fakt, iż zginął na schodach 
swojego, pewnie wymarzonego 
domu. Nagła, tragiczna śmierć 
doktora wywołała powszechny żal  w 
Knyszynie. Mieszkańcy wzięli 
tłumnie udział w pogrzebie. Został 
pochowany na  knyszyńsk im 
cmentarzu.

Tak na łamach „Gońca” wspominali 
go współpracownicy ze szpitala:
„Jako lekarz był bardzo serdeczny w 
stosunku do pacjentów. Jeżeli chory 
był w złym stanie, mocno to 
przeżywał i bardzo starał się pomóc. 
Był szalenie obowiązkowy i starał się 
być cały czas dyspozycyjny. Jeśli 
potrzeba tego wymagała, w każdej 
chwili dnia i nocy można było 
dzwonić do niego i zawsze stawiał się 
na wezwanie do szpitala. Dobro 
pacjenta stawiał na pierwszym 
miejscu. Jeśli chodzi o nas, młodych 
lekarzy, był dla nas takim mistrzem. 
Wiadomo, będąc na studiach 
zdobywamy wiedzę medyczną, ale 
dopiero w pracy, dzięki niemu, 
poznawaliśmy praktykę i to, co może 
być w naszej pracy najważniejsze, 
najbardziej użyteczne. Jego stosunek 

Pogrzeb dr. Kazimierza Urbana
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do pacjenta. To było to, co 
wyróżniało go wśród wielu polskich 
lekarzy. I myślę, że pacjenci to 
doceniali. 

Nie zdarzały się takie 
sytuacje, aby np. pielęgniarki 
musiały stawać przed nim na 
baczność. Mogłyśmy się przy nim 
czuć zupełnie swobodnie. Jeżeli 
dochodziło sporadycznie do jakichś 
zadrażnień, nie krzyczał, był 
stanowczy, ale łagodny. Jeżeli coś 
wychodziło nie tak, nigdy nie 
zachowywał urazy. Nie każdy to 
potrafi, doktor Urban umiał za 
chwilę, za godzinę przyjść z 
przeprosinami. To wielki gest — 
przeprosić. Jako lekarz nigdy nikogo 
nie wyróżniał, liczył się dla niego 
człowiek. Ogromnie przeżywał 
każdą śmierć w szpitalu. Traktował to 
prawie jako osobista klęskę. Cieszył 
się z najmniejszych oznak poprawy 
zdrowia pacjenta. Oddając się 
swojemu powołaniu zapominał o 
sobie, ale nie narzekał. Czasami 
marzył tylko o wypoczynku…

Doktora Urbana zapamię-
tam jako skromnego człowieka — 
lekarza o dobrym, szczerym, 
życzliwym sercu, oddanego innym 
ludziom i sprawie jaką jest służba 
zdrowia; służba drugiemu człowie-
kowi. Zapamiętam jego szczery i 
promienny uśmiech”.

Doktor Augustyn Jarzyna:
„Przyszedł do nas jako młody lekarz, 
bezpośrednio po studiach. Dość 
przypadkowo znalazł się w naszym 
środowisku, w naszej przychodni. I 
tutaj pozostał, choć wiele razy jakby 
uciekał, jakby coś przeczuwał, 

kładłem to na karb jego przewrażli-
wienia, ponieważ był bardzo 
wrażliwy, czasami pewnych rzeczy 
się obawiał. Był podszyty jakimś 
wewnętrznym niepokojem. Nie lubił 
zajmować skrajnych pozycji. Był 
człowiekiem sumiennym jeśli chodzi 
i o sprawy osobiste, i życiowe, i 
zawodowe. Był koleżeński, miły, 
wesoły. Miał ambicje, ażeby robiąc 
coś, wykonać to jak najlepiej. Nie 
liczył się z tak zwaną karierą. Starał 
się w ramach pracy spełnić swoją 
aktywność życiową. Kiedy przyszły 
na niego kłopoty, stracił swój wigor 
życiowy. Nie zawsze potrafiłem go 
wówczas zrozumieć. Z dawnych 
czasów, jeszcze kawalerskich, 
pamiętam tę jego wesołość, rzutkość. 
Ale nie był człowiekiem niedojrza-
łym, dziecinnym. Spotkało go wiele 
przeciwności, stąd musiał dość 
wcześnie dojrzeć, nie zatracił jednak 
swej pasji życia”.

Po śmierci doktora Urbana 
j ego  żona  sp rzeda ła  dom i  
wyprowadziła się z Knyszyna. Został 
po nim grób na knyszyńskim 
cmentarzu i pamięć wśród mieszkań-
ców Knyszyna o dobrym, poświęca-
jącym się pacjentom lekarzu i 
dobrym, życzl iwym ludziom 
człowieku.

                    •

Ps.  Zdjęcia zamieszczone w 
niniejszym życiorysie pochodzą ze 
zbiorów Wiesławy Dobreńko.
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„U nas, to co inszego”
To było rzeczywiście coś inszego. 20 
czerwca na deskach Białostockiego 
Teatru Lalek miała miejsce premiera 
sztuki bazującej na twórczości 
Elżbiety Daniszewskiej.

Spektakl przygotowała 
Eliza Mieleszkiewicz, na co dzień 
grająca w Teatrze Lalki i Aktora w 
Łomży, występująca również z grupą 
Pakamera. Właśnie z artystami z tej 
ostatniej: Izabelą Wilczewską i 
Piotrem Wiktorko zaprezentowała 
utwory knyszyńskiej  poetki .  
Szczęśliwie zrezygnowała z pokaza-
nia kolejnego folklorystycznego 
obrazka i skorzystała ze współczes-
nych środków wyrazu. Udało jej się 
to doskonale.

W kameralnym, lalkowym 
spektaklu, bez przytłaczającej sceno-
grafii i ludowych strojów, młodzi 
artyści znakomicie połączyli elemen-
ty kultury ludowej (m.in. śpiew 
Haliny Blusiewicz z Knyszynianek)    
z nowoczesną muzyką i swobodną 
grą aktorską.

Sztuka nie jest klasycznym 
przestawieniem z fabułą, ale kolażem 
kilku utworów, zaczerpniętych z 
przypadkowo odnalezionego zeszytu 
(scena otwierająca spektakl). Są to 
sentymentalne wiersze przeplatane 
historyjkami, w których można 
dopatrzyć się przewodniego tematu: 
zderzenia wsi z miastem, jak w 
humorystycznej wyprawie babuleńki 
do metropolii czy szczególnie 
zabawnej opowieści o małżeńskiej 
zdradzie.

Spektakl pokazał, tak jak 
Elżbieta Daniszewska przed 40 laty,  
a Jan Kochanowski blisko pięć 
wieków temu, że dziś wciąż aktualna 
jest tęsknota do „wsi spokojnej, wsi 
wesołej”.

Premierę „U nas, to co 
inszego” nagrodzono gromkimi 
brawami. Wśród widzów nie zabra-
kło knyszynian. Sztukę prawdopodo-
bnie jesienią będzie można obejrzeć 
w naszym mieście.                            •

Ewelina Sadowska-Dubicka
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ały chłopiec lubi patrzeć 
przez okno. Godzinami Mobserwuje tramwaje, które 

wyglądają ,  jak monstrualne,  
niebieskie gąsienice. W „głowie” jest 
miejsce dla pana motorniczego. Do 
„brzucha” wsiadają i wysiadają zeń 
dziesiątki ludzi. Pierwszym słowem, 
które wypowiada (w 4. roku życia) 
jest „tamwa”. Tak tramwaj — 
potwierdza babcia i podaje chłopcu 
jajko lub grysik, po czym wraca do 
swych rozlicznych prac. Gotowania, 
smażenia, pieczenia, zamykania w 
słoikach owoców. Kiedy gary 
przestają bulgotać, babcia zaczyna 
lub kończy którąś z ręcznych robótek.
Chłopca nie interesuje treść 
czytanych przez mamę książeczek. 
Nie zapamiętuje słów piosenek, 
wierszyków. Nie rozumie reguł gier i 
zabaw dziecięcych. Jednak wie, co 
jest najważniejsze.

Po pierwsze nie może 
zasnąć. Boi się nocnych koszmarów: 
granatowych, fioletowych i zielo-
nych prostokątów, które go pochła-
niają. Jeszcze bardziej przerażają go 
sny, w których mama umiera, a on 
bardzo kocha swoją mamę. Dlatego 
leży z otwartymi oczyma, nie 
pozwalając sobie na sen.

Po drugie lepiej śmiać się z 
siebie ze wszystkimi (wtedy nie 
będzie się płakało).

Po trzecie trzeba przyjąć, 
jak imię, przezwisko: Śpik. Po latach 
w szkole nikt już nie pamięta, że śpiki 
to wydzielina z nosa, smarki, gluty. 
Takie nic, jak Śpik.

„Przekleństwo” drugiej 
książki chyba ominęło Zośkę 
Papużankę. Autorka dobrze przyjętej 
przez krytykę i  czytelników 
„Szopki”, napisała swą drugą 
powieść „On”.

Akcja utworu znowu wpisu-
je się w peerelowską rzeczywistość. 
Pisarka (rocznik 1978) zna ją z 
autopsji.

Czteroosobowa rodzina 
Śpika (z dochodzącą babcią) mieszka 
na nowohuckim blokowisku. Mały 
Śpik widzi na cokole ogromne, 
kamienne buty. Kim jest właściciel 

On czyli Śpik

TERESA DUBICKA



31

MOJA BIBLIOTEKA

butów? Lenin — drań i swołocz — 
szepcze mama konspiracyjnym 
szeptem.

Zaczyna wiać wiatr zmian. 
Mama uczestniczy w mszach za 
ojczyznę. Codzienność to braki i 
niedostatki we wszystkich sferach 
życia i zadziwiająca zaradność 
rodaków. „Wystany” kawałek kiełba-
sy, papieru toaletowego. „Niewy-
stane” wiktuały, przywiezione przez 
babcię ze wsi. Zapas swetrów, czapek 
i szalików, wydzierganych przez 
starszą panią. Dałoby się jakoś żyć, 
gdyby nie Śpik… Pierworodny syn, 
może Wielki Polak?! Może skończy 
studia? Może praca, żona, dzieci? 
Zwyczajne życie? Matka tak bardzo 
chciałaby być dumna ze starszego 
syna, a tymczasem musi się wstydzić. 
Śpik ma w dzienniczku kolekcję 
„łabędzi” i doklejone kartki z 
uwagami.

Papużnaka jest czynną 
nauczycielką, zna doskonale szkolne 
realia. Wykorzystuje zapewne 
własne doświadczenia i wspomnie-
nia z okresu edukacji w szkole-          
-kombinacie.

Labirynt korytarzy, 2,5 tys. 
uczniów, 150 nauczycieli. Koniecz-
ność przemieszczania się po każdej 
lekcji tabunów uczniów do innej sali. 
Siedem czy osiem kobiet-„dyr”, 
które w zadziwiający sposób panują 
nad tym rojowiskiem. Więcej, owe 
„Mojry korytarzowe” są zawsze  w 
miejscu, gdzie, namówiony przez 
kolegów, prostoduszny Śpik,  
wykręci żarówkę lub domaluje wąsy 
panu „Reju Mikołaju”.

Mama czeka. Nauczy się, 
zmądrzeje, wydorośleje. Tymczasem 

— żadnej ewolucji. Śpikowi rosną 
tylko uszy i stopy.

Śpik jest wielki. Ma szero-
kie plecy i duże dłonie. Jest w nim 
jakaś sprzeczność. Swą powierz-
chownością wzbudza lęk. Dziecięca 
prostolinijność i dobroć — dają 
poczucie bezpieczeństwa.

Cóż, jednak matka potrafi 
być tylko mamą Śpika. Tkwi w 
przekonaniu, że nawet po trzykroć 
wypowiedziane zaklęcie,  nie 
odmieni jej głupiego Jasia, który 
sobie w życiu nie poradzi. A przecież 
radz i ł  sob ie ,  p racował ,  by ł  
doskonałym motorniczym i spełniał 
swe dziecięce marzenia. Jej miłość do 
syna była bezgraniczna i egoistyczna. 
Chciała go mieć tylko dla siebie.

Ci, którym spodobała się 
„Szopka”, nie zawiodą się przy 
lekturze kolejnej powieści Papużan-
ki. Charakterystyczne cechy jej prozy 
to wyczulenie na język codziennej 
komunikacji: uczniów, podwórko-
wych łobuzów, nauczycieli, matek, 
wydeptujących szkolne korytarze, 
dziwnych typów, spotykanych na 
ulicach Krakowa i w komunikacji 
miejskiej. Empatia, chęć zrozumie-
nia, uwaga, zainteresowanie, którymi 
obdarza swych bohaterów. Rozpo-
znawalny styl, którego istotą jest 
połączenie humoru i liryzmu.

Pewne sceny z powieści już 
będą mi towarzyszyć. Śpik, zamy-
kający w swej wielkiej dłoni rękę 
kolejnej matki z wózkiem, którą 
odprowadza do domu, aż pod drzwi 
klatki schodowej. Szeroko otwarte 
oczy chłopca, który, jeśli nie zaśnie 
ocali swoją mamę.

•
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,,Pejzaż malowany ciszą” to kolejny 
tomik knyszyńskiej poetki Reginy 
Świtoń.

Wiersze w nim zawarte 
spełniają się wokół tematu człowiek i 
przyroda, a spoiwem jest sacrum. 
Według poetki każdy element 
otaczającego świata jest czymś 
wielkim, czymś, co pozostawia ślad 
w jej twórczości. Spotykamy się tu z 
mis t rzowskim obrazowaniem 
podlaskiej przyrody, adoracją domu, 
ocalaniem wspomnień.

Wiosenna puszcza w oczach 
poetki to powódź barwna, z dzbanów 
ziemi rozlana, to miejsce, które kryje 
bogactwo dźwięków i tajemnicę 
nieśmier te lności  ( , ,Wiosenna 
puszcza”, ,,W odgłosach puszczy”).

Ogród to również niezwykłe 
piękno. Tam dzięcioł na gruszy sms-
uje do nieba / babci Stefanii 
oznajmić, że szara reneta wciąż rodzi 
smakowite owoce, szpaki gderliwe 
gardła płuczą naparem z dzikiego 
wina, a złoty ryngraf częściej puka do 
okien, mirabelka zaś złotym dosytem 
obciążona pochyla ku ziemi / 
rozpachnione ramiona (,,***ten 
ogród”, ,,Do mirabelki”). W kilku 
wierszach pojawia się Jaskranka, 
rzeka z okolic Knyszyna. Strażniczka 

czasu w monodramie tej ziemi czy 
pamięta wieczory rozdarte echem / 
t a m b u r y n ó w  p ł o m i e n i e m  /  
cygańskiego ogniska? Jest tu od 
zawsze, czy czas ją ocali? (,,Do 
Jaskranki”).

W innych wierszach poetka 
obiektywem duszy dziewczyny z 
m g ł y  r o z k o d o w u j e  p i ę k n o  
biebrzańskiej krainy, gdzie czajka – 
balerina wiosny niczym brylant 
wyrwany ze słońca dłoni, a wierzba 
załzawionym warkoczem / obmywa 
różowo-popielate cmentarzysko. 
(,,Dziewczyna z mgły”, ,,Do czajki”, 
,,Historia z łezką”). Z wiatrem 
Penetruje tajemnice podlaskiego 
zielnika, gdzie Poematy przeciążone / 
puchami bawełnianek / przetaczni-
ków, podbiałów, gdzie / piołunów 
owłosione ciała kochają / pokrzyw 
parzące paluchy. (, ,Podlaskie 
zielniki”). Poetka jest mistrzynią w 
odkrywaniu piękna, pochyla się nad 
szczegółem i detalem.

N a c z e l n e  m i e j s c e  w  
twórczości Reginy Świtoń zajmuje 
rodzina i dom, stąd wiersze 
dedykowane matce,  s iostrze,  
mężowi. Dom staje się sacrum 
rodzinnym, bo tam tęcza na twarzach 
okien i Matki / przenikliwe spojrzenie 

KRYSTYNA GUDEL

W powodzi barw i dźwięków
Wyszedł nowy tomik poetycki Reginy 
Świtoń



/ czułością przemawia, a promień z 
niewyczerpanego źródła szczęście 
rozdaje. (,,Do promienia”). Rzucony 
w gobeliny łąk przywołuje smak i 
zapach świeżo dojonego / mleka, 
drożdżówki okraszonej / magią rąk 
matczynych, a czas spędzony na 
ławeczce / pod miodną lipą koi trudy 
codzienności. (,,W tamtym obrazie”). 
W tym domu Obrus, blady tablet 
wiosennego poranka / przesiewa 
ciepło wzruszeń. (,,Obrus”). Owe 
reminiscencje powoduje Floret 
słońca, z polifonii zachodu wypadły, 
który złoto-czerwonym uściskiem 
opasał pobielane ściany i chata 
będąca już tylko tęsknotą / zadrgała 
kolorytem wspomnień. (,,W tamtym 
domu”).

I dom, i miasto, w którym 
przyszło poetce mieszkać, noszą 
znamiona czasu szczególnego. W 
miasteczku na Rynku zaklęty w 
rzeźbę / król Zygmunt August / 
przelicza stronice wieków, a tamte 
domy, synagogi i cerkwie balansują 
na granicy zapomnienia. (,,Moje 
miasteczko nocą”).

Warto pochylić się nad 
wierszami zebranymi w niniejszej 
książeczce. Zabiorą one czytelnika w 
podróż po urokliwych miejscach 
Podlasia, odsłonią tajemnice łąki, 
s a d u ,  o g r o d u ,  m i a s t e c z k a  
naznaczonego obecnością króla 
Z y g m u n t a .  C z a s  d a r o w a n y  
czytelnikowi przez Reginę Świtoń 
przywoła wspomnienia, otuli  
serdecznością i nadzieją, które 
emanują z pięknych zapisów 
poetyckich.

•
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Do mirabelki

jak cię wyśpiewać huryso majowa
ubrać w słowa woń co zniewala
aromatów słodyczą?

tylko armie prążkowanych
twoje suknie zliczą
brzęczącym piruetem
aż
złotym dosytem obciążona
pochylisz ku ziemi
rozpachnione ramiona

dopóki w ogrodzie
wiosenny blask toczysz
pozwól
niech weną nasycę moje oczy

(z tomiku „Pejzaż malowany ciszą”)
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olejnym grzechem głównym 
po nieczystości, omówionej Kwe wcześniejszym artykule, 

jest zazdrość, z którą dziś wielu ma 
poważny problem. Objawia się ona w 
głębokim smutku wewnętrznym, 
spowodowanym dobrem, jakiego 
doświadcza drugi człowiek. Często 
przeradza się w intrygi, plotki, 
oszczerstwa, nienawiść do drugiego 
człowieka. Przyjrzyjmy się teraz tej 
wadzie i poszukajmy jej źródeł. Z 
pewnością wielu wskazałoby jako 
przyczynę różnice społeczne między 
ludźmi, większe czyjeś, niż nasze 
powodzenie, urodę, zaradność, 
utalentowanie… Jednym słowem 
obiektem zazdrości staje się to 
wszystko, co u drugiego człowieka 
widzimy jako dobro, a w sobie 
dostrzegamy bolesny brak tego, 
powodujący kompleksy, lęki i 
nienawiść. Tak w skrócie można 
określić podłoże zazdrości. 

Problem zazdrości jednak 
sięga głębiej, dotyczy bowiem 
fundamentu duchowego człowieka. 
Jest nim brak miłości i pycha. Pycha 
nigdy nie pozwoli człowiekowi 
nasycić się wewnętrznie. Dla 
przykładu — ktoś może cieszyć się 
kupionym przez siebie samochodem. 
Ale po miesiącu staje się z jego 
powodu smutny, gdyż sąsiad kupił 
samochód o klasę lepszy. Czyż nie 

jest to głupie? A jednak są tacy, którzy 
tego doświadczają. 

Drugim podłożem jest brak 
miłości.  Na początku jest to brak 
miłości siebie, czyli nieumiejętność 
dostrzeżenia w sobie piękna, 
wartości, godności i możliwości, 
którymi Bóg obdarza każdego 
człowieka, adekwatnie do misji, jaką 
pełni w życiu. Zobaczmy, że w 
ogrodzie są różne kwiaty. Nie 
wszystkie są różami, a jednak w 
całościowym ujęciu każdy z nich jest 
piękny i odgrywa swoistą rolę. Jak 
głupio wyglądałoby, gdyby bratek 
„zazdrościł” róży, że nią nie jest. A 
przecież on też jest piękny. Jeśli masz 
z tym problem, to proś w szczerej i 
gorącej modlitwie Pana Boga, abyś 
mógł dostrzec swoją wartość i 
piękno. I przestań się porównywać z 
innymi! 

Jeśli masz problem z 
zazdrością,  to zdecydowanie 
powinieneś rozwinąć bardziej swoje 
życie duchowe. Czyli uczyć się na 
modlitwie stawać w miłującej 
obecności Boga, aby poczuć się 
kochanym, akceptowanym, byś mógł 
zrozumieć,  że Bóg może ci  
pobłogosławić i tak naprawdę to od 
Niego zależy twoje powodzenie i 
wypełnienie braków, których 
doświadczasz. Powinieneś też 
wyznawać ten grzech w sakramencie 

ks. JERZY CHWIEĆKO

Zazdrość niszcząca życie
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pokuty, który leczy zranienia 
spowodowane tą wadą i jak 
najczęściej  przystępować do 
Komunii św. Powinieneś też sięgać 
po Biblię, w Słowach której Bóg 
pomoże ci spojrzeć w wieczność i 
uświadomi, jak głupim uczuciem jest 
zazdrość. Oczywiście ta powinność 
rozwoju duchowego dotyczy 
wszystkich chrześcijan, nie tylko 
tych dotkniętych zniewoleniem 
zazdrości. Jeśli bowiem twoje serce 
zwietrzeje duchowo, to stanie się 
dżunglą, w której będą rozwijały się 
dzikie uczucia. „Z wnętrza bowiem, z 
serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota” (Mk 7,21-
22).

Scenariusze ludzkiego życia 
z obrazami zazdrości nie są rzadkie. 
Wielu dziś dopada podłość ludzka 
motywowana zazdrością. Widzimy 
jej obrazy również w historii 
zbawienia. Znamy z pewnością z 
opisów biblijnych chociażby historię 
Józefa, którego bracia postanowili 
zgładzić, zazdroszcząc mu względów 
ojca  i  snów,  k tóre  miewał .  
Ostatecznie sprzedają go w niewolę 
do Egiptu.  W Piśmie św. możemy 
znaleźć odniesienie  autorów 
natchnionych do tej wady: „Zły jest, 
kto zazdrosnym okiem patrzy, 
odwraca oblicze i z góry spogląda na 
innych” (Syr 14, 8); „Zobacz też, że 
wszelki trud i wszelkie powodzenie 
w pracy rodzi u bliźniego zazdrość. 
To jest marność i pogoń za wiatrem” 
(Koh 4,4).

Podłożem pychy jest też 
brak miłości Boga oraz drugiego 
człowieka. Każdy kto prawdziwie 
kocha Boga, potrafi widzieć w 
drugim człowieku brata, a nie 
konkurenta. Jak piękne jest serce 
człowieka, który potrafi cieszyć się ze 
szczęścia innych. A jeśli zauważa w 
sobie brak, to nie wpada w niszczącą 
zazdrość i smutek, ale z całą ufnością 
powierza się Bogu, jako Dawcy 
wszelkich darów. A Bóg takiemu 
człowiekowi z pewnością pobłogo-
sławi i udzieli potrzebnych darów. 
Nie będzie błogosławił komuś, kto 
nie potrafi kochać i jest w głębi serca 
złośliwym zazdrośnikiem! Biblia 
podpowiada nam, dlaczego powin-
niśmy walczyć z tym uczuciem: 
„Zazdrość i gniew skracają dni, a 
zmartwienie sprowadza przed-
wczesną starość” (Syr 30,24). Z 
pewnością nie znajdziemy człowieka 
zniewolonego uczuciem zazdrości, 
który umiałby cieszyć się życiem. 
Może dobrze byłoby poddać refleksji 
też swoje uczucia i pomyśleć, czy 
szanuję i akceptuję siebie? Czy widzę 
i doceniam to, czym Pan Bóg mnie 
obdarował? Czy umiem cieszyć się 
życiem mimo różnych trudności, 
których doświadczają też i inni? Czy 
nie jestem wiecznie smutny i 
zagniewany na cały świat, bo zżera 
mnie zazdrość, gdy porównuję się z 
innymi? Jeśli tak jest, to stań w 
pokorze przed Panem Bogiem i proś, 
by cię uwolnił od tego niszczącego 
uczucia. Jeśli nie masz problemu z 
zazdrością, to Mu podziękuj za to, że 
swoją łaską uchronił cię od niej.

•
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