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WESO£YCH ŒWI¥T

Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
przynios¹ atmosferê rodzinnego ciep³a, pokoju i 

nadziejê. 
¯yczê, aby nadchodz¹ce dni da³y chwile 

wytchnienia 
od codziennych, trudnych spraw

i pozwoli³y ufnie patrzeæ w Nowy 2009 Rok

Z najlepszymi ¿yczeniami dla mieszkañców Gminy Knyszyn 
oraz Czytelników “Goñca Knyszyñskiego

Andrzej Matyszewski 
Burmistrz Knyszyna

Radosnych, spokojnych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spe³nienia najskrytszych 

marzeñ
w nadchodz¹cym Nowym Roku

¿yczy mieszkañcom Gminy Knyszyn 
Przewodnicz¹ca Rady i Radni

„Je¿eli tak uroczyœcie obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby daæ œwiadectwo,
¿e ka¿dy cz³owiek jest kimœ jedynym i 
niepowtarzalnym…”
Jan Pawe³ II

Najlepsze i najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2009. Roku sk³ada 

Zarz¹d Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta.
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SAMORZ¥D

Zakoñczono prace przy 
modernizacji dwóch dróg na terenie 
gminy Knyszyn.
Droga we wsi Gr¹dy ma ju¿ 
nawierzchniê asfaltow¹.

Droga dojazdowa do pól i ³¹k 

prowadz¹ca od drogi wojewódzkiej 
Knyszyn-Jasionówka w kierunku 
Jeziora Zygmunta Augusta ma teraz 
nawierzchniê ¿wirow¹. Inwestycja 
by³a dofinansowana z Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa 

Podlaskiego.
Projekt 

przebudowy ulic w 
Knyszynie 
przewiduj¹cy 
asfaltowanie 
dziewiêciu ulic 
osiedlowych (8 
gminnych i 1 
powiatowa) wraz z 
wymian¹ 
chodników i 
wjazdów uzyska³ 
dofinansowanie z 
Regionalnego 

Nowa droga dojazdowa do pól
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Droga we wsi Gr¹dy



5

SAMORZ¥D

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podlaskiego. Projekt 
gminy Knyszyn 
zdoby³ najwiêcej 
punktów i dziêki temu 
znalaz³ siê na 
pierwszym miejscu 
listy rankingowej. 
Wk³ad w³asny do 
realizacji projektu, 
40% kosztów 
kwalifikowanych, 
zapewni³y gmina 
Knyszyn i powiat moniecki. Wykonanie robót planowane jest na rok 2009.
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Regina Œwitoñ
                        *       *       *

Bo¿e
który stroisz ziemiê porami roku
a s³oñcem 
rozjaœniasz ¿ycie ka¿demu stworzeniu
dlaczego
daj¹c œwiatu
tyle swej mi³oœci
przyszed³eœ w ubóstwie i zapomnieniu?

szukam s³ów
aby wyraziæ uwielbienie
za to
¿eœ ci¹gle obecny pod postaci¹ chleba
pukam do ciszy Twojego Betlejem

pytam o drogê do nieba
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AKTUALNOŒCI

Przeka¿ 1% podatku dla Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 

Zygmunta Augusta

W listopadzie tego roku 
Knyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta 
Augusta uzyska³o status 
organizacji po¿ytku publicznego 
(OPP). Oznacza to, ¿e bêdziemy 
mogli przekazywaæ naszemu, 
stowarzyszeniu 1% podatku. 
Zadbajmy o to, aby jak najwiêcej 
naszych pieniêdzy s³u¿y³o naszym 
potrzebom.

Celem Towarzystwa jest 
ochrona, wzbogacanie i promocja 
wartoœci œrodowiska naturalnego i 
kulturowego ziemi knyszyñskiej. 
Kontynuowanie chlubnych tradycji 
historycznych Knyszyna i 
zapewnienie mu poczesnego 
miejsca w ¿yciu kulturalnym 
województwa i kraju.

Otrzymane œrodki planujemy 
przeznaczyæ miêdzy innymi na 
realizacjê projektów edukacyjnych 
skierowanych do dzieci i m³odzie¿y, 
renowacjê starych pomników na 
knyszyñskim cmentarzu czy te¿ 
druk ksi¹¿ek poœwiêconych historii 
ziemi knyszyñskiej. Realizacja tych 
i innych zamierzeñ bêdzie mo¿liwa, 
tylko wtedy, gdy znaczna czêœæ 
spo³ecznoœci poprze nasze dzia³ania 
i przeka¿e 1% podatku. Liczy siê 

ka¿da z³otówka. Zapewniamy, ¿e 
przekazane œrodki wykorzystamy 
dla dobra mieszkañców gminy 
Knyszyn.

W formularzach PIT-36, PIT-
36L, PIT-37, PIT-38 wprowadzono 
specjalne pole dotycz¹ce 
przekazywania 1 proc. podatku dla 
organizacji po¿ytku publicznego.

Aby wesprzeæ nasze 
stowarzyszenie, w odpowiednich 
polach formularza PIT nale¿y 
podaæ:
- nazwê OPP: Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne im. 
Zygmunta Augusta
- numer KRS: 0000230882
- wyliczon¹ kwotê 1% podatku
- mo¿na te¿ podaæ dodatkowe 
informacje, zawieraj¹ce na przyk³ad 
sugestiê odnoœnie wykorzystania 
przekazywanej stowarzyszeniu 
czêœci podatku. 

Zadeklarowane kwoty 
przekazuj¹ Urzêdy Skarbowe na 
rachunek bankowy stowarzyszenia 
wraz z sugestiami darczyñców 
odnoœnie wykorzystania 
przekazanych œrodków.

Krzysztof Bagiñski

Wiceprezes KTR
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WYWIAD

 Polsce na przestrzeni Wwieków spotyka³y siê 
ró¿ne kultury i religie, które dziêki 
pokojowemu wspó³istnieniu 
stworzy³y niezwyk³e, 
wielokulturowe dziedzictwo. W 
Knyszynie razem z Polakami 

mieszkali niegdyœ Rusini, Litwini, 
Niemcy i ¯ydzi. Wa¿n¹ czêœci¹ tej 
wieloetnicznej spo³ecznoœci byli 
¯ydzi; œladem ich obecnoœci s¹ dziœ 
nie tylko liczne zabytki architektury 
oraz zaniedbane cmentarze - ale 
tak¿e wa¿ny wk³ad w rozwój 
kultury i sztuki polskiej. M³odzi 
ludzie odkrywaj¹ to wielokulturowe 

AGNIESZKA  BAGIÑSKA

Ju¿ po raz drugi m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym pt. 

„PRZYWRÓCMY PAMIÊÆ” organizowanym przez Fundacjê 
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego w Warszawie przy wsparciu 

rz¹dowym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
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AKTUALNOŒCI

dziedzictwo i przywracaj¹ pamiêæ o 
nim, w ten sposób lepiej zrozumiej¹ 
siebie nawzajem i otaczaj¹cy œwiat.

15 listopada grupa naszej 
m³odzie¿y (Ewelina Geniusz, Luiza 
Grelecka, Micha³ Daniszewski, 
Adam Przybyszewski) 
uczestnicz¹cej w projekcie pt. 
„Ocalmy od zapomnienia 
wielokulturowy Knyszyn” bra³a 
udzia³ w szkoleniu, które odby³o siê 
w Bia³ymstoku w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. Kazimierza 
Wielkiego. W szkoleniu tym bra³a 
tak¿e udzia³ m³odzie¿ z Wasilkowa, 
Suchowoli i Bia³egostoku. By³a to 
dobra okazja do wymiany 
doœwiadczeñ, poznania nowych 
przyjació³, którzy tak¿e uczestnicz¹ 
w programie "Przywróæmy Pamiêæ". 
Uczestnicy szkolenia uczyli siê 
pracy grupowej metod¹ projektu. 

Poznawali kulturê ¿ydowsk¹: 
œwiêta, zwyczaje oraz obrzêdy 
rodzinne.

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w 
naszym projekcie we wrzeœniu tego 
roku spotka³a siê z rodzin¹ Samuela 
Suraskiego ocalonego przez 
mieszkañca Knyszyna, Czes³awa 
Dworzañczyka oraz wziê³a udzia³ w 
uroczystoœci wrêczenia rodzinie 
Dworzañczyków medalu 
Sprawiedliwego Wœród Narodów 
Œwiata. W paŸdzierniku m³odzie¿ 
obejrza³a wystawê obrazów oraz 
pozna³a sylwetkê, zwi¹zanego z 
Knyszynem, Israela Bekera.

Efekty naszej pracy publikujemy 
na stronie internetowej programu 
„Przywróæmy Pamiêæ”, która jest 
dostêpna z portalu 
http://fodz.pl/PP/?d=8&id=568&l=pl. 
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AKTUALNOŒCI

Aktualnie nasz projekt zosta³ na tej 
stronie internetowej wyró¿niony 
jako projekt miesi¹ca.

Agnieszka Bagiñska

Koordynatorka projektu „Ocalmy 
od zapomnienia wielokulturowy 
Knyszyn”

Nie ma ¿adnych argumentów 
ekonomicznych ani zdrowotnych, 
które przemawia³yby na korzyœæ 
produktów tytoniowych. Tytoñ jest 
substancj¹ mocno uzale¿niaj¹c¹. 
Badania wykazuj¹, ¿e decyzja o 
rozpoczêciu palenia papierosów jest 
podejmowana pod wp³ywem min. 
reklam przemys³u tytoniowego. 
Wystêpuj¹cy w nich sportowcy czy 

gwiazdy ekranu tworz¹ image 
papierosów, pokazuj¹ palenie 
papierosów jako symbol œwietnoœci, 
rozrywki, zdrowia, wyrafinowania i 
bogactwa. Zanim odbiorca zda sobie 
sprawê jak bardzo zosta³ oszukany, 
jest ju¿ najczêœciej za póŸno. Co 8 
sekund jedna osoba umiera na 
choroby spowodowane paleniem 
tytoniu i równie szybko kolejna 

Mamo, Tato - nie pal!
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SZKO£A

ofiara zostaje wci¹gniêta w na³óg.

Dwa razy w roku (w 
listopadzie i w maju) obchodzony 
jest “Dzieñ bez papierosa”. 

W zwi¹zku z obchodami tego 
dnia Justyna Buzun zaproponowa³a 
uczniom klas m³odszych  
przeprowadzenie akcji: „Mamo, 
Tato nie pal !”    

G³ównym celem tego 
przedsiêwziêcia by³o uœwiadomienie 
uczniom, i¿ palenie papierosów jest 
jednym z najbardziej 
niebezpiecznych uzale¿nieñ, które 
zagra¿a zdrowiu i ¿yciu ka¿dego 
cz³owieka oraz powiêkszenie liczby 
niepal¹cych poprzez edukacje na 
temat skutków zdrowotnych, 
ekonomicznych i socjalnych palenia 
tytoniu, tworzenie mody na 
niepalenie, przekonanie palaczy 
tytoniu, ¿e zerwanie z na³ogiem jest 

mo¿liwe i umotywowanie ich do 
podjêcia takiej decyzji..

Uczniowie klas I - III Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie bardzo 
powa¿nie wziêli sobie do serca 
szkodliwoœæ palenia. Dzieci 
wykona³y plakaty mówi¹ce o 
szkodliwoœci palenia, promuj¹ce 
zdrowie. 

Gotowe plakaty zosta³y 
wyeksponowane na korytarzu klas 
m³odszych tak by ka¿dy uczeñ 
naszej szko³y, ka¿dy rodzic 
odwiedzaj¹cy nasz¹ szko³ê móg³ 
podziwiaæ prace i zastanowiæ siê 
nad mo¿liwoœci¹ rzucenia na³ogu.

 
Justyna Buzun

Zdjêcia przedstawiaj¹ prace 
uczniów klas I-III oraz prace dzieci 
objêtych nauczaniem 
indywidualnym.



11

WYWIAD

Co ksi¹dz poczu³, gdy 
dowiedzia³ siê, ¿e jego pierwsza 
parafia, w której bêdzie pracowa³ to 
Knyszyn?

Kiedy dowiedzia³em siê o 
decyzji Ksiêdza Arcybiskupa, co do 
miejsca mojej pos³ugi, odczu³em 
ulgê po d³ugim czasie oczekiwania i 
trzymania w napiêciu. 

Czy wczeœniej znal ksi¹dz 
Knyszyn?

Prawdê mówi¹c nie zna³em 
Knyszyna wczeœniej i ma³o 
s³ysza³em o nim, wiêc tym bardziej 
by³em ciekaw, jacy s¹ parafianie i 
jak zostanê tu przyjêty.

Jakie by³y pierwsze wra¿enia 
bo kilku dniach pracy w 
Knyszynie?

Na pocz¹tku, jak w ka¿dym 
nowym miejscu, czu³em siê 
zagubiony, jednak bardzo szybko 
wszed³em w nowy rytm ¿ycia. 
Pomogli mi w tym ksi¹dz proboszcz 
i ksi¹dz Jerzy, którzy bardzo 
serdecznie mnie przyjêli.

Jakie s¹ obecne wra¿enia 
ksiêdza? Jak siê tutaj pracuje? Jacy 
s¹ knyszynianie?

Jestem zadowolony z faktu, 

¿e trafi³em tu do Knyszyna, gdzie 
spotykam siê na ka¿dym kroku z 
¿yczliwoœci¹ i otwartoœci¹. Bardzo 
szybko znalaz³em wspólny jêzyk z 
doœwiadczonymi ju¿ 
duszpasterzami, z którymi mam 
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ. 
Trudno oceniaæ parafian po tak 
krótkim czasie pobytu w Knyszynie. 
Najwiêcej stycznoœci mam z 
dzieæmi i m³odzie¿¹ knyszyñsk¹ w 
szkole, która jest bardzo 
spontaniczna w swym zachowaniu i 
wnosi wiele radoœci. Potrafi¹ te¿ 
bardzo mile zaskoczyæ, jeœli chodzi 

Rozmowa z ksiêdzem Karolem Piniewskim

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
spêdzê z parafianami
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Medal od Benedykta XVI

WYWIAD

o zaanga¿owanie w ¿ycie parafii, 
czego przyk³adem by³y 
nabo¿eñstwa ró¿añcowe z licznym 
udzia³em dzieci. Œwiadczy to o ich 
religijnym wychowaniu.

Proszê nam powiedzieæ o 
swoich zainteresowaniach.

Jak ju¿ co poniektórzy mogli 
siê zorientowaæ, bardzo lubiê 
œpiewaæ, st¹d te¿ interesujê siê 
trochê muzyk¹, chocia¿ nie gram na 
¿adnym instrumencie, ale na naukê 
nigdy nie jest za póŸno. W wolnych 
chwilach relaksujê siê przy grze w 
bowling - potocznie krêgle.

Na jakim aspekcie pracy 
duszpasterskiej chcia³by ksi¹dz siê 
skupiæ pracuj¹c w Knyszynie?

Kap³an jest pos³any do 
wszystkich i powinien w ka¿dym 
aspekcie siê realizowaæ. W 
Knyszynie otrzyma³em 
odpowiedzialn¹ funkcjê opiekuna 
ministrantów, zatem w sposób 
szczególny bêdê siê na tym skupia³. 
Poza tym wywodzê siê z Ruchu 
Œwiat³o-¯ycie, potocznie zwanym 
Oaz¹, st¹d bardzo chcia³bym 
wskrzesiæ tê wspólnotê w naszej 
parafii. Muszê siê pochwaliæ, ¿e jest 
ju¿ jedenastu m³odych cz³onków 
nale¿¹cych do Oazy i mam 
nadziejê, ¿e bêdzie wiêcej. Jest to 
forma pog³êbiania ¿ycia duchowego 
dzieci i m³odzie¿y.

Jakie to bêd¹ dla ksiêdza 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia? Czy 
nie jest tak, ¿e ksi¹dz w dniu 
Bo¿ego Narodzenia, Wigilii - czuje 
siê trochê samotny - bo musi byæ 

na parafii z dala od swojej rodziny?
Z pewnoœci¹ bêd¹ to 

wyj¹tkowe œwiêta z racji tego, ¿e 
pierwsze w moim kap³añstwie i 
pierwsze w nowej rodzinie 
parafialnej. Mam wra¿enie, ¿e 
ksi¹dz nie czuje siê samotny, wrêcz 
przeciwnie Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia spêdza ze swoimi 
parafianami przy stole 
Chrystusowym, dziel¹c siê Cia³em 
Chrystusa, czy¿ to nie s¹ wspania³e 
œwiêta? Dla rodziny równie¿ 
znajdzie siê czas w Wigiliê, by 
podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ 
serdeczne ¿yczenia przy stole 
wigilijnym.

Czego ksi¹dz by ¿yczy³ 
wszystkim mieszkañcom Knyszyna?

Wszystkim mieszkañcom 
Knyszyna ¿yczê przede wszystkim 
by w sercu ka¿dego narodzi³ siê 
Jezus Chrystus, gdy¿ to jest treœci¹ 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a co za 
tym idzie wiele Mi³oœci i Bo¿ego 
pokoju. Szczêœæ Bo¿e!

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ S³awek Radecki
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HISTORIA

14 listopada zakoñczy³ siê 
pierwszy etap badañ 
archeologicznych krypt 
knyszyñskiego koœcio³a 
prowadzony pod kierownictwem dr. 
Wies³awa Wiêckowskiego z 
Uniwersytetu Warszawskiego i 
Micha³a Grabowskiego z 
Krajowego Oœrodka Badañ i 
Dokumentacji Zabytków. Efektem 
tego jest gruntowne przebadanie 
jednej z kilku krypt, które znajduj¹ 
siê pod gmachem koœcio³a. Wbrew 
oczekiwaniom, odkryto szcz¹tki a¿ 
dwudziestu piêciu mieszkañców 
Knyszyna. S¹ to nie tylko resztki 
zw³ok pochowanych tutaj ksiê¿y (na 
co by wskazywa³y trumny), ale 
równie¿ i innych mê¿czyzn, kobiet i 
dzieci - równie¿ noworodków. Po 
wstêpnych badaniach mo¿na s¹dziæ, 
¿e krypta obok swojego 
pierwotnego przeznaczenia jako 
miejsca pochówku zas³u¿onych 
ksiê¿y, pos³u¿y³a za miejsce 
sk³adowania szcz¹tków knyszynian 
pochowanych woko³o  na 
koœcielnym cmentarzu. Oprócz 
czaszek i koœci archeolodzy znaleŸli 
medaliki poœmiertne, metalowego 
or³a, gliniany kielich (jak wiadomo, 
Knyszyn by³ wa¿nym oœrodkiem 

garncarstwa) i inne pami¹tki. 
Przeprowadzone badania s¹ 

czêœci¹ wiêkszego planu maj¹cego 
na celu przebadanie podziemi 
knyszyñskiego koœcio³a, tak aby 
zorientowaæ siê, jakie „skarby” kryj¹ 
siê we wnêtrzu. S³usznie wskazuje 
siê, ¿e tylko w ten sposób mo¿emy 
dowiedzieæ siê du¿o o swojej 
przesz³oœci - o historii Knyszyna, 
jego mieszkañców, a w ten sposób 
równie¿ i o cz¹stce polskiej historii. 
W koñcu nie jest jak¹œ wiedz¹ 

Gdzie jest serce króla?

MAREK  OLESIEWICZ
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AKTUALNOŒCI

tajemn¹ fakt, ¿e tylko opisuj¹c 
przesz³oœæ dokumentujemy swoje 
korzenie, a wiêc wzbogacamy nasz¹ 
samoœwiadomoœæ. Dziêki temu nie 
czujemy siê gorsi ni¿ ludzie innych 
kultur, religii, narodów itd., a 
zarazem udoskonalamy swój 
intelekt.

G³ównym motorem badañ 
knyszyñskich krypt koœcielnych jest 
przypuszczenie, ¿e mo¿e w nich 
kryæ siê puszka z wnêtrznoœciami 
Zygmunta Augusta. Wprawdzie nie 
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e 
prawdopodobnie serce króla 
znajduje siê gdzieœ w okolicach 
Knyszyna Zamku, gdzie zosta³o 
zabrane przez Krasiñskich gdzieœ na 
pocz¹tku XIX wieku, ale nigdy tego 
nie udowodniono. Mo¿na by by³o 
wiêc za³o¿yæ, ¿e wnêtrznoœci króla 
kryj¹ siê w knyszyñskich 
podziemiach - to w³aœnie jest 
kolejne wa¿ne uzasadnienie badañ 
archeologicznych. Dopóki nie 

dokoñczy siê eksploracji krypt, nie 
dowiemy siê, czy najbardziej w 
Knyszynie poszukiwany skarb nie 
znajduje siê w³aœnie tutaj.

Pomimo ca³ego realizmu tych, 
którzy g³êboko wierz¹ w to, ¿e 
puszka z sercem Zygmunta Augusta 
zostanie w najbli¿szym czasie 
odnaleziona, trzeba podsycaæ 
królewskiego ducha w Knyszynie. 
W powa¿ny sposób potwierdzi³ to 
prof. Józef Maroszek, który przy 
okazji paŸdziernikowej konferencji 
z okazji rocznicy za³o¿enia 
Knyszyna stwierdzi³, ¿e nasze 
miasto jest jednym z niewielu 
przyk³adów miast, które 
przestrzennie bardzo niewiele 
zmieni³y siê przez ca³y okres 
swojego istnienia. Jedni doœæ 
dosadnie okreœlaj¹ Knyszyn jako 
rodzaj ¿ywej skamieliny. Inni 
natomiast akcentuj¹, ¿e przez prawie 
500 lat zachowa³ siê piêkny 
renesansowy charakter 

Jako pierwszy o odkryciach w Knyszynie napisa³ red. Kazimierz Radzajewski

F
o
t.

 K
rz

ys
zt

o
f 

B
a
g
iñ

sk
i



15

AKTUALNOŒCI

urbanistyczny, a zatem 
wci¹¿ chodzimy po 
królewskich ulicach 
miasta Zygmunta 
Augusta, z którego 
inspiracji zarz¹dza³ on 
ogromnym 
jagielloñskim 
pañstwem. Czy zatem 
symbolicznie to tutaj 
znajduj¹ siê serce i duch 
ostatniego Jagiellona? 
Wielu z nas taka wiara 
w zupe³noœci wystarcza.

Marek Olesiewicz

Andrzej Matyszewski i ks.  Andrzej Sadowski w gronie archeologów
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 styczniu 2008 r. Wpowsta³a sekcja pi³ki 
siatkowej przy UKS 
PODLASIAK KNYSZYN. Sta³o 
siê to mo¿liwe dziêki du¿emu 
zaanga¿owaniu Burmistrza 
Knyszyna, Andrzeja 
Matyszeskiego i trenera Józefa 
Szatkowskiego. Cz³onek zarz¹du 
klubu, Tadeusz Jankowski, 

postara³ siê o sponsorów, którzy 
kupili sprzêt sportowy: koszulki, 
spodenki, nakolanniki, skarpety, 
pi³ki itp.

Zajêcia odbywaj¹ siê piêæ 
razy w tygodniu w nowej hali 
sportowej ZSO w Knyszynie. 
Bardzo dobrze uk³ada siê 
wspó³praca z dyrekcj¹ szko³y, 
Krzysztofem Chowañskim i 

Siatkówka w Knyszynie
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Ma³gorzat¹ Fiedoruk.
Do wyró¿niaj¹cych 

zawodniczek sekcji nale¿¹: 
Mariola Sokolewicz, Karolina 
Bochenek, Sylwia Sienkiewicz, 
Ewelina Purzecka, Magdalena 
Krynicka, Patrycja Korziñska, 
Kinga Poduch, Beata 
Czarkowska, Eliza Zalewska, 
Diana £odko, Aneta Jankowska, 
Sandra Sienkiewicz, Angelika 
Rutkiewicz.

Szczególne podziêkowania 
nale¿¹ siê g³ównym sponsorom, 
firmom: „EUROMIS” Marka 
Lisiewicza, „BETEX” Jana 
Kakareki, „KURIER” Tadeusza 
Jankowskiego, „BISPOL” 
Cezarego Szatkowskiego.
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Zosta³ pan wybrany na 
radnego powiatu, a po 
zaprzysiê¿eniu radnych wszed³ pan 
do zarz¹du powiatu. Proszê 
przybli¿yæ naszym czytelnikom 
zakres dzia³alnoœci powiatu oraz 
kompetencje zarz¹d.

Mówi¹c ogólnie zarz¹d 
wykonuje zadania powiatu, czyli 
okreœlone ustawowo zadania 
publiczne o charakterze 
ponadgminnym. W szczególnoœci 
dotycz¹ one edukacji, ochrony 
zdrowia, pomocy spo³ecznej, dróg, 
kultury, kultury fizycznej i turystyki, 
geodezji, administracji 
architektoniczno-budowlanej, 
porz¹dku publicznego i inne. 

Powiat moniecki jest 
organem za³o¿ycielskim dla SP ZOZ 
w Moñkach, ze szpitalem i sieci¹ 
przychodni rejonowych na terenie 
powiatu, prowadzi szko³y 
ponadgimanzjalne w Moñkach i 
Goni¹dzu, Domy Pomocy 
Spo³ecznej w Mocieszach i 
Moñkach, Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne w Goni¹dzu i 
Moñkach oraz Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowy Urz¹d Pracy, 
P³ywalniê Powiatow¹ i Starostwo 
Powiatowe w Moñkach. 
Funkcjonuj¹ te¿ powiatowe s³u¿by, 
stra¿e i inspekcje, w stosunku do 
których zwierzchnictwo sprawuje 
starosta. S¹ to: Komenda Powiatowa 

Policji, Komenda Powiatowa 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego.

Jak widaæ zakres dzia³ania 
powiatu jest bardzo szeroki, 
natomiast œrodki finansowe jakimi 
dysponuje s¹ bardzo skromne. 
Musz¹ one wystarczyæ na bie¿¹ce 
funkcjonowanie jednostek 
organizacyjnych prowadzonych 
przez powiat oraz ewentualne 
inwestycje.

W bie¿¹cej kadencji gros 
œrodków inwestycyjnych 
przeznaczamy na przebudowê i 
modernizacjê dróg.

Je¿eli chodzi o nasz¹ gminê, 
okazuje siê, ¿e jest dosyæ 
specyficzna i to nie tylko w skali 
powiatu. Poprzez przejêcie SP ZOZ 
w Knyszynie oraz Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego prowadzi 
zadania powiatu w zakresie opieki 
zdrowotnej oraz szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego.

Czym siê pan zajmuje w 
radzie powiatu, w jakich zasiada 
pan komisjach?

Je¿eli chodzi o radê powiatu 
to na bie¿¹co pracujê w komisji 
bud¿etu i finansów. Jednak muszê 
powiedzieæ, ¿e znacznie bardziej 
absorbuje mnie praca w zarz¹dzie. 
Ne mo¿emy liczyæ na taryfê ulgow¹ 

Nasza gmina jest specyficzna
Z Krzysztofem Bagiñskim rozmawia S³awek Radecki
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ze strony starosty. Zwo³uje on 
posiedzenia zarz¹du regularnie, co 
tydzieñ, a w wyj¹tkowych 
sytuacjach nawet czêœciej. Okazuje 
siê, ¿e jest wiele bie¿¹cych spraw 
wymagaj¹cych decyzji zarz¹du. W 
zarz¹dzie pracuje mi siê bardzo 
dobrze. Jest to zgrany zespó³ ludzi 
posiadaj¹cych du¿e, ró¿norodne 
doœwiadczenia z pracy zawodowej i 
spo³ecznej, które w sumie dobrze siê 
uzupe³niaj¹. Nasze dzia³ania 
znajduj¹ tez akceptacjê w radzie 
powiatu nie wy³¹czaj¹c „opozycji”. 
Ne chcia³bym zanudzaæ czytelników 
„Goñca” szczegó³ami ze ¿mudnej, 
codziennej pracy zarz¹du. Podam 
dla przyk³adu kilka spraw, którymi 
siê ostatnio zajmowaliœmy. Wiele 
uwagi poœwiêciliœmy trudnej 
sytuacji w s³u¿bie zdrowia i 
dalszemu funkcjonowaniu SP ZOZ 
w Moñkach. By³ to g³ówny temat 
wielu posiedzeñ zarz¹du oraz 
ostatniej sesji Rady Powiatu. 
Niestety nie s¹ jeszcze znane 
rozstrzygniêcia ustawowe i 
zwi¹zane z tym plany rz¹du, a nasze 
decyzje bêd¹ od tego uzale¿nione. 
Determinacja zarz¹du i rady 
powiatu w utrzymaniu powiatowego 
szpitala jest du¿a. Wa¿n¹ spraw¹ jest 
te¿ zagro¿enie dalszego 
funkcjonowania LO w Goni¹dzu, 
które nie mia³o w tym roku naboru 
do klasy pierwszej a jego 
dzia³alnoœæ musi byæ mocno 
dofinansowywana z bud¿etu 
powiatu. Chocia¿ zarz¹d wyrazi³ 
wolê dalszego utrzymania szko³y, 
myœlê, ¿e za dalsze jej 
funkcjonowanie, podobnie jak w 
Knyszynie, powinien przej¹æ 

odpowiedzialnoœæ samorz¹d gminy 
Goni¹dz, gdy¿ szko³a ta jest wa¿na 
dla tego lokalnego œrodowiska.

Proszê wiêcej powiedzieæ o 
pracy w zarz¹dzie, jak pan realizuje 
tam obietnice wyborcze?

Mamy za sob¹ po³owê 
kadencji, jest to dobry czas na 
podsumowanie. Myœl¹c o tym 
wywiadzie zajrza³em do swojej 
ulotki wyborczej i sk³adanych tam 
obietnic. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ z nich 
konsekwentnie realizujê. Programy 
wyborcze s¹ czêsto konstruowane 
na wyrost, powinny byæ 
marzeniami, ale realnymi do 
spe³nienia, chocia¿by w d³u¿szej 
perspektywie. Takim moim 
marzeniem na wyrost, i to zupe³nie 
niezale¿nym od powiatu, jest 
budowa zalewu rekreacyjnego w 
Knyszynie.

Muszê przyznaæ, ¿e 
zderzenie z realn¹ rzeczywistoœci¹ 
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pracy samorz¹dowej w powiecie 
rozczarowuje. Okazuje siê, ¿e nie 
wszystko mo¿na szybko zrealizowaæ 
i to nie ze wzglêdu na brak czyjejœ 
dobrej woli, lecz z powodu bardzo 
ograniczonych mo¿liwoœci 
finansowych powiatu. Dla 
porównania roczny bud¿et powiatu 
monieckiego wynosi oko³o 27 mln 
z³, podczas gdy skromny bud¿et 
gminy Knyszyn to 12 mln z³ a 
gminy Moñki ju¿ oko³o 30 mln z³. 
Okazuje siê, ¿e gminy maj¹ wiêksze 
mo¿liwoœci ni¿ powiat, dodatkowo 
gminy maj¹ bezpoœredni wp³yw na 
kszta³towanie swoich dochodów 
poprzez ustalanie wielkoœci 
podatków.

Chcia³bym szerzej 
powiedzieæ o jednej kwestii, bardzo 
wa¿nej dla mieszkañców, która siê 
uda³a i w moim odczuciu jest dobrze 
realizowana. Du¿ym osi¹gniêciem 
zarz¹du jest wypracowanie sta³ej 
wspó³pracy powiatu z gminami w 
kwestii modernizacji i przebudowy 
dróg. Wspólnie z wójtami i 
burmistrzami wypracowaliœmy 
zasady finansowania inwestycji 
drogowych z udzia³em œrodków 
powiatowych i gminnych. Potrzeba 
takiej wspó³pracy wynik³a z tego, ¿e 
drogi powiatowe, które s¹ bardzo 
wa¿ne dla mieszkañców, s¹ w 
tragicznym stanie a powiat mo¿e 
przeznaczyæ na te inwestycje bardzo 
ma³e œrodki ze swoich dochodów. W 
skali roku jest to oko³o 1 mln z³. 
Œrodki powiatowe s¹ dzielone na 
poszczególne gminy wg 
wskaŸników d³ugoœci dróg i liczby 
mieszkañców. Natomiast gminy 
zapewniaj¹ dodatkowo ½ úrodków 

przekazanych przez powiat. Gminy 
przeznaczaj¹c œrodki na drogi 
powiatowe uzyska³y prawo 
wspó³decydowania o tym, które 
drogi na ich terenie bêd¹ 
modernizowane. Spotkaliœmy siê z 
akceptacj¹ ze strony wójtów i 
burmistrzów, którzy widz¹ potrzebê 
modernizacji dróg powiatowych. 
Okazuje siê, ¿e drogi te s¹ dla 
naszych mieszañców bardzo wa¿ne. 
S¹ to g³ówne drogi prowadz¹ce do 
wszystkich wsi oraz wa¿niejsze 
ulice w mieœcie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
zarówno Burmistrz Knyszyna, 
Andrzej Matyszewski jak i Rada 
Miejska podchodz¹ do tej sprawy ze 
zrozumieniem. Dziêki tej 
wspó³pracy w naszej gminie, w 
ostatnich dwóch latach, zosta³y 
zmodernizowane chodniki w 
Knyszynie na ulicach: 
Bia³ostockiej, Nowej, Rynek i 
Koœcielnej oraz we wsi Wojtówce.

Stopniowo wypracowujemy 
tak¿e model wspó³pracy powiatu z 
gminami w kwestii pozyskania 
œrodków zewnêtrznych na 
przebudowê dróg powiatowych. 
Chodzi o œrodki unijne oraz 
rz¹dowe przeznaczone na 
przebudowê dróg lokalnych. Aby je 
pozyskaæ oprócz dobrego projektu 
potrzebny jest wk³ad w³asny, który 
w zale¿noœci od programu mo¿e 
wynosiæ od 40 do 50%. Aby 
mo¿liwe by³o pozyskanie œrodków 
zewnêtrznych powiat bêdzie 
zmuszony zaci¹gaæ kredyty. Moim 
zdaniem w pierwszej kolejnoœci 
powinniœmy realizowaæ takie 
projekty na terenie gmin, które 



21

WYWIAD

zadeklaruj¹ partnerstwo finansowe. 
Tym bardziej, ¿e partnerstwo takie 
wzmacnia projekt i u³atwia 
pozyskanie œrodków zewnêtrznych, 
unijnych lub krajowych. W takim 
przypadku gminy tak¿e uzyskuj¹ 
prawo wspó³decydowania o tym, 
które drogi na ich terenie bêd¹ 
w³¹czone do projektu.

S¹ ju¿ pierwsze pozytywne 
przyk³ady takiej wspó³pracy. 
Chocia¿ muszê przyznaæ, ¿e nie 
by³o ³atwo wszystkich do tego 
przekonaæ. Gmina Knyszyn w 
partnerstwie z powiatem z³o¿y³a 
wniosek i pozyska³a œrodki z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na przebudowê 
dziewiêciu ulic osiedlowych w 
Knyszynie. Wœród tych ulic jest 
bardzo wa¿na dla ca³ego projektu 
ulica powiatowa, ul. W³. Jagie³³y. 
Finansowy wk³ad w³asny na 
modernizacjê tej ulicy zapewni³y 
wspólnie powiat moniecki w kwocie 
ok. 314 tys. z³. i gmina Knyszyn w 
kwocie ok. 214 tys. z³. Drugim 
przyk³adem dobrej wspó³pracy jest 
wspólny projekt powiatu i gminy 
Jaœwi³y, który uzyska³ 
dofinansowanie ze œrodków 
krajowych, tzw. schetynówki. 
Projekt ten przewiduje modernizacjê 
drogi powiatowej na terenie gminy 
Jaœwi³y. W tym przypadku wk³ad 
w³asny wnosz¹: gmina Jawi³y 
(437,5 tys. z³) i powiat moniecki 
(432,5 tys. z³). Myœlê, ¿e gmina 
Jaœwi³y na czele z wójtem 
prezentuje w powy¿szych sprawach 
najbardziej modelowe, przemyœlane 
i konsekwentne stanowisko, godne 

naœladowania.
Je¿eli chodzi o dalsze plany, 

wa¿nym projektem, maj¹cym szansê 
na uzyskanie zewnêtrznego 
dofinansowania jest asfaltowanie 
drogi powiatowej prowadz¹cej od 
drogi wojewódzkiej Knyszyn-
Korycin przez Zofiówkê, Nowiny 
Kasjerskie i Nowiny Zdroje do drogi 
krajowej Bia³ystok-Augustów. Jest 
to droga wa¿na nie tylko dla wsi, 
przez które przebiega, ale te¿ dla 
gmin Knyszyn i Jasionówka oraz 
ca³ego powiatu monieckiego. 
Modernizacja tej drogi mo¿e 
przyczyniæ siê do wszechstronnego 
rozwoju tego zaniedbanego obszaru. 
Myœlê tu o rozwoju rolnictwa, 
gospodarki leœnej oraz turystyki. 
Przynajmniej w tym ostatnim 
aspekcie droga ta ma znaczenie dla 
rozwoju ca³ego powiatu, gdy¿ jest 
czêœci¹ szlaku turystycznego 
³¹cz¹cego dwie najwiêksze atrakcje 
turystyczne powiatu, jakimi s¹ Park 
Biebrzañski i Puszcza Knyszyñska. 
Dodatkowo ³¹czy drogê krajow¹ z 
wojewódzk¹, co szczególnie 
wzmacnia rangê projektu i u³atwia 
uzyskanie dofinansowania. 
Poniewa¿ projekt bêdzie kosztowny 
z uwagi na znaczn¹ d³ugoœæ drogi 
konieczna jest wspó³praca powiatu z 
gminami Knyszyn i Jasionówka 
oraz pozyskania œrodków 
zewnêtrznych. Pomys³ ten od dwóch 
lat jest przeze mnie i Burmistrza 
Knyszyna promowany na szczeblu 
powiatu i uzyska³ wstêpn¹ 
akceptacjê.

D¹¿eniem docelowym jest 
oczywiœcie asfaltowanie wszystkich 
dróg prowadz¹cych do wsi, ale na 
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pewno nie bêdzie to wykonalne w 
obecnej kadencji. Na terenie naszej 
gminy mamy jeszcze wiele dróg o 
nawierzchni ¿wirowej i musz¹ one 
byæ systematycznie remontowane. 
W czasie tej kadencji gruntowne 
remonty, polegaj¹ce na wycince 
krzewów oraz tzw. œcince poboczy 
wykonaliœmy na nastêpuj¹cych 
drogach: Ogrodniki-Chobotki, 
Wojtówce-Jasionóweczka, 
Kalinówka Koœcielna-Kalinówka 
Królewska, Czechowizna-droga 
krajowa. Remont nawierzchni 
poprzez podsypanie ¿wirem zosta³ 
wykonany na drodze Knyszyn-
Gr¹dy-Zofiówka.

Czy nie s¹dzi pan, ¿e powiat 
moniecki przez ostatnie lata 
znacznie wyró¿nia³ gminê Moñki? 
Np. poprzez wybudowanie basenu. 
Ja pan zamierza to zmieniæ? 

Faktem jest, ¿e p³ywalnia 
s³u¿y przede wszystkim 
mieszkañcom Moniek i jako taka nie 
powinna byæ budowana przez 
powiat, lecz przez gminê Moñki 
przy ewentualnym wsparciu 
powiatu. Na jej budowê powiat 
zaci¹gn¹³ kredyty komercyjne, które 
do tej pory nie zosta³y sp³acone i s¹ 
znacznym obci¹¿eniem dla powiatu. 
W tak ma³ym mieœcie jak Moñki 
obiekt ten nie jest w stanie 
wypracowaæ dochodów 
pokrywaj¹cych koszty bie¿¹cej 
dzia³alnoœci. Powiat rocznie 
dofinansowuje p³ywalniê w kwocie 
ok. 800 tys. z³. Jest to kwota 
porównywalna z t¹, jak¹ mo¿emy ze 
œrodków w³asnych przeznaczyæ 

rocznie na inwestycje drogowe. 
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e gdyby 
nie p³ywalnia moglibyœmy 
przeznaczyæ na budowê dróg prawie 
dwa razy wiêcej œrodków. Tak 
zreszt¹ by³o, zanim powsta³a 
p³ywalnia.

Nie chcê negowaæ potrzeby 
funkcjonowania takiego obiektu w 
naszym powiecie. Jest on bardzo 
wa¿ny dla prawid³owego rozwoju 
naszej spo³ecznoœci, sportu dzieci i 
m³odzie¿y oraz zdrowia ogó³u 
mieszkañców.

W zwi¹zku z tym, ¿e jest to 
obiekt powiatowy moje dzia³ania 
oraz dzia³ania zarz¹du s¹ 
ukierunkowane na wyrównanie 
szans dostêpu do p³ywalni przez 
osoby z terenu ca³ego powiatu. We 
wspó³pracy z gminami 
organizujemy zajêcia nauki 
p³ywania dla dzieci i m³odzie¿y. 
Koszty biletu na p³ywalniê pokrywa 
powiat ze œrodków w³asnych oraz 
dotacji Ministerstwa Sportu 
natomiast gminy organizuj¹ dojazd. 
Moim zdaniem dzia³ania powiatu 
powinny jeszcze bardziej byæ 
ukierunkowane na wyrównywanie 
szans dostêpu do p³ywalni dla dzieci 
i m³odzie¿y spoza Moniek, np. 
poprzez pokrywanie kosztów 
dojazdu z projektów dotowanych 
przez ministerstwo.

Proszê o przekazanie 
mieszkañcom Knyszyna i ca³ej 
gminy najlepszych ¿yczeñ 
œwi¹tecznych i noworocznych.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ S³awek Radecki
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Tomasz KRAWCZUK

MODLITWA NA NOWY ROK

Strze¿ nas Bo¿e, abyœmy dobrze czyni¹c ¿yli.
Strze¿ nas Panie Bo¿e, abyœmy nie byli
tymi, którzy badaj¹ sumienia innych,
a nie widz¹, nie dostrzegaj¹ win swych.

Tymi, którzy du¿o mówi¹ a ¿adnego
nie podejmuj¹ wysi³ku dla dobra wspólnego.
Tymi, którzy ró¿ne sprawy podejmuj¹,
a ¿adnej nie koñcz¹ i ludzi ok³amuj¹.

Tymi, którzy ci¹gle obiecuj¹ od nowa, 
a nigdy nie dotrzymuj¹ danego s³owa.
Tymi, którzy wszystko i wszystkich krytykuj¹,
a sami niczego pozytywnego nie dokonuj¹.

Tymi, którzy ubolewaj¹ nad egoizmem i okrucieñstwem,
a sami palcem nie rusz¹ dla innych w niebezpieczeñstwie!
Tymi, którzy marz¹ aby wiele otrzymywaæ, 
a innym nie dadz¹ niczego, choæ im zbywa.

Tymi, którzy umiej¹ prosiæ i biedowaæ,
a nie racz¹ za otrzymane dary podziêkowaæ.
Umocnij nas Panie Bo¿e, byœmy w Nowym Roku,
byli siewcami dobra, pokoju i ewangelicznej mi³oœci wokó³!

Tomasz Krawczuk
2.12.2008
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4 grudnia oby³y siê uroczyste 
obchody Jubileuszu 50-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, 
które mia³y miejsce w auli 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Bia³ymstoku. Honorowi dawcy krwi 
oraz dzia³acze PCK z ca³ego regionu 
odebrali Z³ote, Srebrne oraz 
Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi, k tóre w 
imieniu Prezydenta RP wrêczy³ 
wicewojewoda Wojciech 
Dzierzgowski. 

Na wniosek Podlaskiego 
Zarz¹du Okrêgowego Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a w Bia³ymstoku 
odznaczenia pañstwowe otrzymali z 
pow. monieckiego. 

Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI:
Waldemar Bochenek - 

Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi, 
wiceprezes klubu HDK PCK 
„Szlachetne Serce” w Knyszynie, 
twórca i prezes dru¿yny stra¿ackiej 
krwiodawców przy klubie, cz³onek 
Podlaskiej Okrêgowej Rady HDK 
PCK w Bia³ymstoku. Odda³ 28 l 
krwi.

SREBRNY KRZY¯ 
ZAS£UGI:

Tadeusz Dembowski - 
zas³u¿ony Honorowy Dawca Kwi, 

wiceprezes klubu HDK PCK „Dar 
Nadziei” w Jaœwi³ach. Odda³ 29 l 
krwi.

Tadeusz Lipiszko - zas³u¿ony 
Honorowy Dawca Krwi, wiceprezes 
klubu HDK PCK przy OSP w 
Kalinówce Królewskiej. Odda³ 21 l 
krwi.

Andrzej Soko³owski - 
zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi, 
cz³onek klubu HDK PCK przy 
Zarz¹dzie Rejonowym PCK w 
Moñkach. Odda³ 39.10 l krwi.

Z£OTY JUBILEUSZ KRWIODAWCÓW

TOMASZ  KRAWCZUK

Tomasz Krawczuk
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Jerzy Wojtulewicz - 
zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi, 
cz³onek klubu HDK PCK przy 
szpitalu w Knyszynie. Odda³ 33.600 
l krwi.

Jan Woroszy³o - zas³u¿ony 
Honorowy Dawca Krwi, wiceprezes 
klubu HDK PCK „Dar Serca” w 
Knyszynie. Odda³ 35 l krwi.

Na wniosek Podlaskiego 
Okrêgowego Zarz¹du Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a w Bia³ymstoku 
Zarz¹d G³ówny PCK w Warszawie 
uhonorowa³.

Medalem 50-lecia HDK, 
który orzymali:

Andrzej Beczko - zas³u¿ony 
Honorowy Dawca Krwi, prezes 
Rejonowej Rady HDK PCK w 
Moñkach.

Tomasz Krawczuk - 
zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi, 

wiceprezes Zarz¹du Rejonowego i 
prezes Rejnowej Rady HDK PCK w 
Moñkach, za³o¿yciel i prezes klubu 
HDK PCK „Szlachetne Serce” w 
Knyszynie, cz³onek Okrêgowej 
Rady Reprezentantów PCK w 
Bia³ymstoku, sekretarz Podlaskiej 
Okrêgowej Rady HDK PCK w 
Bia³ymstoku, twórca, redaktor i 
wydawca jedynego w Polsce 
biuletynu krwiodawców „Dawca 
Knyszyñski”.

W III edycji konkursu 
„OGNISTY RATOWNIK - 
G¥R¥CA KREW”, w kategorii 
najaktywniejszy stra¿ak krwiodawca 
III miejsce zaj¹³:

Zdzis³aw Prawdzie - PSP 
Moñki.

W przysz³ym roku Polski 
Czerwony Krzy¿ Œwiêtowaæ bêdzie 
swój 90-letni Jubileusz. 

Tomasz Krawczuk

Pierwsze na œwiecie próby 
przetaczania krwi podejmowane 
by³y w XVII wieku. Wiele z nich 
koñczy³o siê œmierci¹ biorców. 
Dopiero odkrycie przez 
wiedeñczyka Karla Landsteinera w 
roku 1901 grup krwi, którym nazwy 
A, B, AB, O, przyporz¹dkowa³ 
polski uczony ¿ydowskiego 
pochodzenia Ludwik Hirszfeld, 
sta³o siê momentem prze³omowym 

w leczeniu przetaczaniem krwi.
W Polsce w okresie 

miêdzywojennym krew przetaczano 
rzadko i g³ównie bezpoœrednio z ¿y³ 
dawcy od biorcy. Do akcji 
krwiodawstwa ju¿ w pocz¹tkach lat 
miêdzywojennych w³¹czy³ siê 
Polski Czerwony Krzy¿. PCK 
propagowa³ krwiodawstwo, 
werbowa³ dawców i organizowa³ 
przetaczanie krwi, któr¹ pobierano 

50 lat honorowego 
krwiodawstwa 
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przede wszystkim odp³atnie.
Po wojnie organizowaniem 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa z 
ramienia Ministerstwa Zdrowia zaj¹³ 
siê ponownie Polski Czerwony 
Krzy¿. Prowadzi³ stacje i punkty 
krwiodawstwa. Od 1958 roku z 
inicjatywy Polskiego Czerwonego 
Krzy¿a, rozpocz¹³ siê w Polsce 
systematyczny, planowy rozwój 
honorowego krwiodawstwa. PCK 
podj¹³ siê wówczas propagowania 
honorowego krwiodawstwa i 
pozyskiwania honorowych dawców 
krwi. Efektem tej dzia³alnoœci by³ 
sta³y wzrost procentowego udzia³u 
pobranej krwi od honorowych 
krwiodawców. W zak³adach pracy, 
w fabrykach i na uczelniach 
wy¿szych powstaj¹ kluby HDK. 
Pobieraniem, konserwowaniem i 
przetaczaniem krwi zajê³y siê 
placówki s³u¿by krwi, tj. 
przyszpitalne punkty krwiodawstwa 
oraz Wojewódzkie Stacje 
Krwiodawstwa.

W ci¹gu 50 lat propagowania 
honorowego krwiodawstwa przez 
PCK, uda³o siê pozyskaæ rzeszê 
ofiarnych ludzi œwiadcz¹cych 
bezinteresownie pomoc chorym 
przez oddanie krwi. Honorowi 
dawcy krwi, to ludzie dobrej woli, 
rozumiej¹cy, ¿e krew jest 
niezast¹piona w ratowaniu ¿ycia, 
Je¿eli zdrowy cz³owiek krwi nie 
odda, to chory jej nie otrzyma. 
Krwiodawcy ciesz¹ siê szacunkiem i 
uznaniem spo³eczeñstwa. Dzia³ania 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a 
polegaj¹ nie tylko na pozyskaniu 
krwiodawców, ale równie¿ 

podkreœlaniu, ¿e ludzie ci za swoj¹ 
postawê zas³uguj¹ na wyró¿nienie. 
Temu celowi s³u¿¹ odznaczenia 
przyznawane najofiarniejszym a w 
przesz³oœci by³y tak¿e koncerty 
¿yczeñ dla krwiodawców nadawane 
w radiu i telewizji, publikacje 
prasowe i reporta¿e radiowe 
prezentuj¹ce sylwetki 
wyró¿niaj¹cych siê swoj¹ postaw¹ 
krwiodawców. 

Wenanty Kruk
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ój Tata œp. Franciszek MKruk(ps. Zegar”) by³ w 
oddziale specjalnym Batalionów 
Ch³opskich. Dlatego w moim 
rodzinnym domu w Moñkach czêsto 
przebywali: s¹siad Ignacy Gacki(ps. 
„Zarêba”) - komendant obwodu 
Bia³ystok, jego nastêpca - Czes³aw 
Znosko (ps. „Ranecki”) i komendant 
VII Okrêgu Batalionów Ch³opskich- 
Jakub Antoniuk.

Œp. Jakub Antoniuk urodzi³ siê 
w 1911 r. w rodzinie ch³opskiej w 
Dobrzyniewie Du¿ym, znanym z 
tradycji ruchu ludowego. Tu 
mieszkali m. in. Hieronim £oœ, 
pose³ na Sejm oraz jego syn 
Dominik. M³ody Jakub sw¹ wiedzê 
zdobyt¹ w szkole wzbogaca³ lektur¹ 
ksi¹¿ek, które by³y jego wielk¹ 
pasj¹ przez ca³e ¿ycie. Pomagaj¹c 
rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa m³ody Jakub pe³ni³ 
wiele funkcji spo³ecznych, m. in. w 
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej i 
Stronnictwie Ludowym. W 1937 
roku zosta³ wybrany sekretarzem 
Zarz¹du Wojewódzkiego 

Stronnictwa Ludowego w 
Bia³ymstoku. By³ te¿ delegatem na 
ostatni przed wojn¹ Kongres 
Stronnictwa w 1938 r. w Warszawie.

Jakub Antoniuk cieszy³ siê 
du¿ym autorytetem wœród 
mieszkañców wsi. Podczas 
okupacji- po œmierci komendanta 
okrêgu VII Batalionów Ch³opskich - 
Mieczys³awa B³achuszewskiego, 
zosta³ mianowany(w 1943 r.) jego 

“TWIERDZ¥ NAM 
BÊDZIE KA¯DY PRÓG”

O Jakubie Antoniuku (1911-1988) pisze:

WENANTY ZBIGNIEW KRUK
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Antoniuk „woln¹ i demokratyczn¹” 
Polsk¹. Zosta³ aresztowany 
(16.XII.1944 r.) i wyrokiem 
Okrêgowego Sadu Wojskowego w 
Lublinie skazany na karê œmierci za 
wspó³pracê z Armi¹ Krajow¹. 
Przebywa³ w wiêzieniu w lubelskim 
Zamku oraz na Majdanku. 
Nastêpnie z grup¹ wiêŸniów 
przebranych w niemieckie mundury, 
jak zbrodniarz by³ pêdzony pieszo 
do wiêzienia we Wronkach ko³o 
Poznania. Podczas œledztwa, w 
czasie przes³uchania- po 
aresztowaniu i w wiêzieniach by³ 
bity i mêczony przez pijanych 
katów. 

Wyrok œmierci by³by 
wykonany, gdyby nie wysi³ki i 
interwencje u w³adz pañstwowych 
wielu znanych wówczas osób. Jak 
wspomina³ œp. Jakub Antoniuk, 
¿ycie zawdziêcza³ m. in. 
Stanis³awowi Miko³ajczykowi- 
premierowi Rz¹du Rzeczpospolitej 
w Londynie, który powróci³ do 
Kraju i w obawie o ¿ycie musia³ 
potajemnie opuœciæ Polskê w 1947 r. 
Prezydent Boles³aw Bierut wyrok 
œmierci zamieni³ na do¿ywotnie 
wiêzienie. Z wiezienia do 
Dobrzyniewa powróci³ Jakub 
Antoniuk w koñcu 1946r. Maj¹c 36 
lat w (1947 r.) na I zjeŸdzie Zwi¹zku 
M³odzie¿y Wiejskiej „WICI” zosta³ 
wybrany prezesem Zarz¹du 
Wojewódzkiego ZMW. Bêd¹c 
zwolennikiem demokracji i 
niezale¿noœci Polski, a zarazem 
wrogiem partyjnej obcej dyktatury, 
wycofa³ siê z dzia³alnoœci 
politycznej. Rozpocz¹³ siê nowy 
okres w ¿yciu pe³nego energii i 

nastêpc¹. Oto fragment z ksi¹¿ki 
Kazimierza Banacha, 

pt. ”Z dziejów Batalionów 
Ch³opskich”: 

„Oddzia³ specjalny Batalionów 
Ch³opskich pod dowództwem 
Jakuba Antoniuka - „Œwiatowida”, 
przy wspó³udziale Czes³awa Znoski 
- „Raneckiego”, dokona³ dnia 3 
paŸdziernika 1943 r. sabota¿u na 
stacji kolejowej w Moñkach, woj. 
bia³ostockie. Na skutek 
przestawienia torów transport 
niemiecki z ¿ywnoœci¹ i amunicj¹ 
wpad³ na stoj¹cy w Moñkach poci¹g 
ewakuacyjny za³adowany sprzêtem 
kolejowym. Zniszczone zosta³y 
lokomotywy i 9 wagonów, 4 
¿o³nierzy niemieckich zosta³o 
rannych. Ruch kolejowy na tej linii 
zosta³ wstrzymany na 16 godzin”. 
Za walkê z okupantem Jakub 
Antoniuk zosta³ odznaczony Z³otym 
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, 
Krzy¿em Partyzanckim i Odznak¹ 
Grunwaldu.

TRAGICZNE PRZE¯YCIA

Po wyzwoleniu Jakub Antoniuk 
z wielkim zaanga¿owaniem 
przyst¹pi³ do organizacji 
administracji pañstwowej. Zosta³ 
wiceprzewodnicz¹cym 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Bia³ymstoku. Wybrano go pos³em 
do Krajowej Rady Narodowej. Na 
zjeŸdzie delegatów reaktywowanego 
Stronnictwa Ludowego zosta³ 
wybrany prezesem Zarz¹du 
Wojewódzkiego Stronnictwa 
Ludowego. 

Krótko cieszy³ siê porucznik 
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pomys³ów Pana Jakuba.

PRZEWODNIK, PISARZ I 
MALARZ

W pocie czo³a zdobyty chleb, 
ale w³asny, smakuje najbardziej. 
Chleb powszedni i œrodki na 
utrzymanie zapewnia³o pañstwu 
Antoniukom gospodarstwo rodzinne 
w Dobrzyniewie. Ponadto pan Jakub 
zajmowa³ siê turystyk¹. By³ 
przewodnikiem Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego przed 
II wojn¹, które na pocz¹tku lat 50-
tych przyjê³o nazwê Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze. Oddzia³ PTTK w 
Bia³ymstoku, maj¹cy takich 
mi³oœników przyrody i historii jak 
Jakub Antoniuk i Zbigniew 
Troczewski organizowa³ kursy dla 
przewodników, wspó³pracowa³ z 
wydawcami i producentami 
pami¹tek. Wymienieni opracowali 
pierwszy powojenny przewodnik 
„Bia³ystok i okolice”. 

W domu w Dobrzyniewie 
Du¿ym pan Jakub zgromadzi³ 
eksponaty m.in. historyczne i 
etnograficzne. S¹ tu stare zegary i 
œwi¹tki, monety, lampy, samowary, 
widokówki, fotografie i ksi¹zki. 
Przez lata sta³ tu zabytkowy stolik z 
rezydencji Krasiñskich w 
Knyszynie. Ten stolik znajduje siê 
obecnie w Muzeum Historycznym 
w Bia³ymstoku- informuje pan 
Bogus³aw, syn Jakuba.

W prywatnym muzeum 
najcenniejsze dla córki Wandy z 
Jasionówki, syna Bogus³awa i 
S³awomira mieszkaj¹cego z rodzin¹ 

w Knyszynie s¹ ksi¹¿ki napisane 
przez Ojca. Jakub Antoniuk swe 
prze¿ycia wojenne opisa³ w 
„Partyzanckich œcie¿kach”. 
Wzoruj¹c siê na „Panu Tadeuszu”, 
wyda³ (w 12 ksiêgach) „Magnackie 
zbytki, czyli ostatni zajazd w 
Dobrzyniewie”. Inn¹ jeszcze 
ksi¹¿kê, pt. „Potop szwedzki na 
Podlasiu”, napisa³ wspólnie z 
Henrykiem Matejczykiem, 
zamieszczaj¹c w niej w³asne 
ilustracje. Historia i malarstwo by³y 
Jego ulubionym zajêciem.

„ZA BOHATERSK¥ WALKÊ…”

Do koñca ¿ycia porucznik 
„Œwiatowid” utrzymywa³ kontakty 
ze swoimi kolegami z Batalionów 
Ch³opskich. Organizowa³ dla nich 
wycieczki do miejsc pamiêci 
narodowej w kraju oraz spotkania na 
cmentarzach- m.in. w 
Nowosió³kach, gdzie spoczywa 
rozstrzelany przez Niemców 
Mieczys³aw B³achuszewski, 
W³adys³aw Praga oraz mój stryj 
Kazimierz.

Jakub Antoniuk czêsto 
odwiedza³ moich Rodziców w 
Moñkach. By³ te¿ w moim 
mieszkaniu w Warszawie wtedy, 
kiedy przyje¿d¿a³ na posiedzenia 
Rady Nadzorczej Ludowej 
Spó³dzielni Wydawniczej oraz 
PTTK. Wspó³pracowa³em z Koleg¹ 
Jakubem wówczas, kiedy 
organizowa³ m.in. z J. Beszt¹- 
Borowskim ko³a „Solidarnoœci 
Wiejskiej na Bia³ostocczyŸnie”. 
Wyrazem uznania by³ wybór Jakuba 
Antoniuka na honorowego 
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przewodnicz¹cego 
NSZZ RJ „Solidarnoœæ” 
w naszym regionie. 
Posiadam pami¹tki po 
zmar³ym œp. Koledze 
Jakubie- dowódcy i 
przyjacielu mego Taty: 
napisane przez Niego 
ksi¹¿ki, namalowane 
piêkne obrazy, pisma 
adresowane do 
najwy¿szych w³adz 
pañstwowych i artyku³y 
z pism powojennych.

Oto fragment 
artyku³u pt. „37 BCh-
owców odznaczonych 
Krzy¿ami Partyzanckimi 
za bohaterska walkê z 
okupantem”: ”W 
imieniu odznaczonych 
partyzantów BCh 
przemówi³ organizator 
uroczystoœci Jakub 
ANTONIUK, 
zapewniaj¹c obecnych i¿ 
¿o³nierze BCh w okresie pokoju 
d¹¿yæ bêd¹ do zajêcia przoduj¹cych 
miejsc jako budowniczowie 
zniszczonej Ojczyzny…” 
(„Dziennik Ludowy z 23 maja 1948 
r.”)

„Za bohaterska walkê…” Jakub 
Antoniuk by³ torturowany i skazany 
na œmieræ. By³ œledzony przed 
powstaniem i po powstaniu 
”Solidarnoœci”. Do koñca swego 
¿ycia nie móg³ przeboleæ, ¿e Polska 
tak tragicznie doœwiadczona 
podczas II wojny, nie odzyska³a 
ca³kowitej niepodleg³oœci. Tego 
dnia- zmar³y w 1988r. Jakub 

Antoniuk - nie doczeka³…
Po 20 latach zapomnienia - w 

dowód pamiêci i wdziêcznoœci, za 
zas³ugi dla Polski, Ziemi 
Bia³ostockiej, dla ruchu ludowego i 
„Solidarnoœci”, œp. Jakub Antoniuk 
powinien mieæ ulicê w Bia³ymstoku 
i Dobrzyniewie oraz inne trwa³e 
dowody pamiêci o Nim.

Wenanty Zbigniew Kruk
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Dobra passa trampkarzy trwa 
nadal. Po niezwykle udanych 
wystêpach w sezonie jesiennym,

tym razem w turnieju halowym o 
Puchar Prezesa UKS „Podlasiak” 
nasza dru¿yna zdoby³a I miejsce 
gromi¹c takie dru¿yny jak: Hetman 
Bia³ystok, Sokó³ Sokó³ka czy MOSiR 
z Bielska Podlaskiego.

Nie tylko szczêœcie - ale przede 
wszystkim umiejêtnoœci - wp³ynê³y na 
to, i¿ królem strzelców turnieju zosta³ 
B³a¿ej Chmielewski, zaœ najlepszym 
bramkarzem Arek Wysocki; obaj 
reprezentuj¹cy nasz klub. W kategorii 
najlepszy zawodnik wyró¿nienie 
otrzyma³ zawodnik Soko³a Sokó³ka - 
Kamil Or³owski.

Natomiast 22 listopada 
rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny 
seniorów o Puchar Burmistrza 
Knyszyna. Udzia³ wziê³o 8 dru¿yn 
m.in. Rudni Zab³udów, Sparty 
Szepietowo, GKS Grajewo, Wissy 
Szczuczyn, W³ókniarza Bia³ystok, 
Krypnianki Krypno oraz gospodarzy. 
Zwyciê¿y³ zespó³ naszych s¹siadów - 
Krypnianki przed Wiss¹ i 
Podlasiakiem.

Turnieje w obu kategoriach 
wiekowych sta³y na wysokim 
poziomie i cieszy³y siê du¿¹ 
frekwencj¹ kibiców. Dlatego te¿ 
goszcz¹ce zespo³y zadeklarowa³y 
swój udzia³ w kolejnych

andrzejkowych edycjach spotkañ 
na hali ZSO w Knyszynie.

Halowe zakoñczenie sezonu

MIECZYS£AW
PIASECKI
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W kategorii trampkarzy m³odszych i 
seniorów runda jesienna sezonu 
2008/2009 nale¿a³a do niezwykle 
udanych.

M³odzi pi³karze po okresie 
niepowodzeñ w poprzednich latach  
osi¹gnêli wyniki, które potwierdzi³y, i¿ 
d³ugoplanowe dzia³ania oraz cierpliwoœæ 
s¹ najlepsz¹ drog¹ do odnoszenia 
sukcesów. Nale¿y doceniæ postawê 
zawodników, którzy potwierdzili tê 
regu³ê. 

Trampkarze w pierwszej po³owie 
sezonu zajêli w swojej grupie 5 miejsce 
zwyciê¿aj¹c w 7 meczach, 1 remisuj¹c i 
3 przegrywaj¹c.

Podsumowania dokona³ trener 
Tadeusz Sielewicz, który oceniaj¹c 
osi¹gniête wyniki wyrazi³ nadziejê, i¿ 
nie jest to ostatnie s³owo prowadzonej 
przez niego dru¿yny. Jesienna runda 
potwierdzi³a aspiracje zespo³u oraz 
mo¿liwoœæ nawi¹zania wiosn¹ 
rywalizacji z dru¿ynami: Bia³egostoku, 
Sokó³ki, D¹browy Bia³ostockiej czy 
Bielska Podlaskiego. M³odzi pi³karze 
licz¹ siê ju¿ na pi³karskiej mapie w 

swojej kategorii wiekowej.
Seniorzy graj¹c drugi sezon w „A” 

klasie potwierdzili, i¿ metody pracy 
treningowej oraz zaanga¿owanie 
zawodników mog¹ przynosiæ dobre 
wyniki. Zajêli 4 miejsca z 30 punktami - 
ustêpuj¹c jedynie dru¿ynom Forty 
Pi¹tnica, Krypnianki Krypno i 
Jagiellonii Bia³ystok. Ta sytuacja w 
tabeli daje nadziejê na poprawê miejsca 
wiosn¹ i jak stwierdzono na stronie 
internetowej Podlaskiego ZPN dru¿yna 
aspiruje do awansu.

Andrzej Matyszewski, Burmistrz 
Knyszyna wyrazi³ wdziêcznoœæ 
zawodnikom za ich postawê na boisku 
oraz promocjê miasta i gminy. Spotkanie 
zakoñczy³o siê wrêczeniem 
zawodnikom i dzia³aczom pi³karskich 
statuetek oraz prospektów i 
okolicznoœciowych odznak zwi¹zanych 
z niedawnymi obchodami 440 rocznicy 
nadania Knyszynowi praw miejskich.

Podziêkowano w³adzom miasta i 
sponsorom za pomoc organizacyjn¹ i 
finansow¹, która leg³a u podstaw 
osi¹gniêtych wyników.
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zalegalizowaæ zabijanie dzieci 
nienarodzonych, czy te¿ ludzi 
ob³o¿nie chorych, by pozbyæ siê 
niepotrzebnego „problemu”. 
Zastanawia nas byæ mo¿e nieraz 
fakt, ¿e tylu m³odych ludzi traci 
sens swojego ¿ycia, nie widzi 
perspektyw, a przez to rzuca siê w 
wir na³ogów, upojenia 
alkoholowego, odlotów 
narkotykowych lub nawet decyduje 
siê na samobójstwo. A przecie¿ 
mamy wolnoœæ! Mo¿emy robiæ, co 
nam siê podoba! Tak krzycz¹ 
niektórzy i staj¹ siê konsumentami 
cywilizacji œmierci, jako owocu 
¿ycia bez g³êbszych wartoœci, ¿ycia 
bez Boga. Coraz trudniej jest te¿ 
wielu osobom wzi¹æ 
odpowiedzialnoœæ za czyjeœ ¿ycie. 
Wielu chcia³oby prze¿ywaæ 
spotkanie z mê¿czyzn¹, czy kobiet¹, 
jako formê niezobowi¹zuj¹cej 
przyjemnoœci. St¹d dziœ mamy tyle 
patologii w tych relacjach, 
oszukiwania siebie oraz profanacji 
ma³¿eñstwa i rodziny przez ¿ycie 
bez œlubu i innych sakramentów. 
Konsekwencj¹ jest jednak œmieræ, 
œmieræ ducha, œmieræ ich mi³oœci. 
Jest to jedynie kwesti¹ czasu.

Te wszystkie formy bycia, 
godz¹ce w ¿ycie fizyczne 
cz³owieka, maj¹ swoje Ÿród³o w 
œmierci ducha. Tylko cz³owiek 
martwego ducha mo¿e zdobyæ siê 

dwent rozpoczynaj¹cy Anowy Rok Koœcielny, 
wprowadza nas w tematykê obrony 
¿ycia, za które jesteœmy 
odpowiedzialni w wymiarze 
wspólnotowym jako Koœció³ oraz w 
wymiarze osobistym. Has³o 
obecnego Roku Koœcielnego brzmi: 
„Otoczmy trosk¹ ¿ycie”.

Otrzymuj¹c od Boga 
najcenniejszy dar, jaki posiadamy w 
rzeczywistoœci ziemskiej - ¿ycie, 
jesteœmy za nie odpowiedzialni. 
Bóg swoim przyjœciem na œwiat 
przyniós³ cywilizacjê mi³oœci i 
¿ycia, wyrywaj¹c cz³owieka ze 
œmierci. Jednak Narodzenie siê 
Chrystusa nie zwolni³o nas z 
potrzeby osobistej walki o 
zachowanie ¿ycia ducha i cia³a. 
Dziœ bowiem, bardziej ni¿ 
kiedykolwiek, odczuwamy skutki 
cywilizacji œmierci, które nas 
równie¿ dotykaj¹.

Doœwiadczamy tej œmierci w 
wymiarze cielesnym i duchowym. 
Wymiar cielesny wi¹¿e siê z 
pogard¹ dla ¿ycia swojego i innych. 
Zasmuca nas i zatrwa¿a sytuacja, 
gdy dla niewielkiej sumy, ktoœ jest 
w stanie zamordowaæ drugiego 
cz³owieka. Bulwersuje nas fakt, ¿e 
w krajach o Tradycji 
Chrzeœcijañskiej próbuje siê 

OdnaleŸæ ¿ycie...
Ks. JERZY CHWIEÆKO
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z Bogiem. Na ¿ycie wewnêtrzne 
wp³yw ma równie¿ kszta³towanie 
naszego sumienia, poprzez refleksjê 
nad nim w odniesieniu do Bo¿ych 
Przykazañ. Wielu chrzeœcijan 
zwolni³o dziœ siebie z tego 
obowi¹zku. Dla wielu czyny bêd¹ce 
obiektywnie grzechem z racji 
usankcjonowania Bo¿ym Prawem, 
nie s¹ grzechem w prywatnym 
odczuciu. Jak wiêc mo¿na mówiæ o 
¿yciu duchowym, w wypadku 
kogoœ, kto mimo przystêpowania do 
sakramentów, nadal tkwi w œmierci, 
bo ¿yje w grzechach i nie sprawia 
sobie trudu, bo poznaæ to z³o w 
sobie, wyznaæ w Sakramencie 
Pokuty i je zwyciê¿aæ? 

Skutki œmierci duchowej w nas, 
nie s¹ jedynie nasz¹ prywatn¹ 
spraw¹. Nie ¿yjemy bowiem na 
bezludnej wyspie, ale we 
wspólnocie ludzkiej. Je¿eli brakuje 
¿ycia w nas, równoczeœnie zabijamy 
to ¿ycie w drugim cz³owieku przez 
brak ¿yczliwoœci, z³oœliwoœæ, 
gaszenie w nim nadziei. Mo¿e 
nawet nie jesteœ œwiadomy, ¿e swoj¹ 
postaw¹ przyczyniasz siê do czyjejœ 
œmierci, jeœli zamiast mi³oœci 
obdarzasz kogoœ z³oœliwoœci¹. 
Nied³ugo zasi¹dziemy do 
wigilijnego sto³u, by œwiêtowaæ w 
gronie rodzinnym radoœæ z przyjœcia 
Chrystusa na ziemiê. Niech to bêd¹ 
dla nas œwiêta powrotu do ¿ycia 
ducha, ¿ycia z Bogiem i drugim 
cz³owiekiem. Chrystus bowiem, po 
to sta³ siê cz³owiekiem, byœmy 
mogli zasmakowaæ prawdziwego 
¿ycia i szczêœcia, ¿yj¹c z Nim w 
harmonii. Zatroszczmy siê wiêc o to 
¿ycie w nas.

na taki czyn, czy te¿ byæ jego 
zwolennikiem. Duch umiera, gdy 
zaczyna brakowaæ mu 
nadprzyrodzonej cnoty wiary, 
nadziei, gdy przestajemy w ¿yciu 
kierowaæ siê zasadami mi³oœci. Ta 
œmieræ ducha mo¿e dotykaæ 
ka¿dego z nas. Tak jak cia³o 
potrzebuje pokarmu, by mog³o 
normalnie funkcjonowaæ, podobnie 
jest z duchem. Duch Bo¿y w nas 
mieszka, odczuwamy to ¿ycie w 
sobie, gdy szukamy - mimo 
zmêczenie i codziennych 
obowi¹zków - momentów 
jednoczenia siê Bogiem. 
Wielokrotnie s³yszeliœmy o 
potrzebie modlitwy, by ¿ycie ducha 
podtrzymywaæ. Ale trzeba sobie 
postawiæ pytanie, o to, jaka jest 
moja modlitwa? Matka Bo¿a, 
ilekroæ objawia³a siê w ró¿nych 
miejscach na œwiecie, zawsze 
prosi³a ludzi, by nie ustawali w 
modlitwie. Ale równoczeœnie 
przypomina³a o potrzebie modlitwy 
serca, a nie ust. Na nic siê wiêc 
zdadz¹ praktyki pobo¿noœciowe: 
modlitwy, udzia³ we Mszy œw., jeœli 
bêd¹ to jedynie formy zewnêtrzne, 
nie dotykaj¹ce naszego serca i 
¿ycia. O ¿yciu ducha decyduje te¿ 
„karma”, a wiêc to, czym karmimy 
swoje wnêtrze. Mo¿na karmiæ siê 
chaosem œwiata, jego brudem i 
œwiñstwami i nawet odczuwaæ 
przyjemnoœæ z tego. PóŸniej 
dziwimy siê, ¿e tyle jest w nas 
„niestrawnoœci duchowych”, 
daj¹cych o sobie znaæ w postaci 
braku nadziei, przybicia 
wewnêtrznego, z³oœliwoœci, niechêci 
do wszelkich praktyk jednocz¹cych 
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Gminne Centrum Informacji proponuje mieszkañcom 
miasta i gminy Knyszyn oraz s¹siednim wykonanie 
tablic z numerami porz¹dkowymi na domy.
Jednoczeœnie informujemy o mo¿liwoœci wykonania 
tablic reklamowych
i informacyjnych za pomoc¹ plotera
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny 085 727 99 72.

Tablice z numerami
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