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Czytelnikom miesiêcznika „Nowy 
Goniec Knyszyñski” wielu radosnych         
i buduj¹cych prze¿yæ oraz realizacji 
wszelkich planów w 2011 r. 

¿yczy Redakcja 

TTT

Wszystkim mieszkañcom Gminy Knyszyn 
sk³adam serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym Roku. 

Niech najbli¿sze 12 miesiêcy up³yn¹ w zdrowiu 
i radoœci oraz aby nie zabrak³o nam sukcesów, 
z których bêdzie mog³a byæ dumna ca³a nasza Ma³a 
Ojczyzna.

Burmistrz Knyszyna

TTT

Szczêœliwego Nowego Roku 2011 r. 
Niech przyniesie radoœæ, mi³oœæ i 
pomyœlnoœæ wszystkim mieszkañcom 
Gminy Knyszyn.

¿yczy przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej w Knyszynie
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AKTUALNOŒCI

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

W drugiej turze wyborów samorz¹-
dowych w Knyszynie mieszkañcy 
gminy po raz kolejny obdarzyli man-
datem zaufania Andrzeja Matysze-
wskiego. 5 grudnia zosta³ wybrany na 
stanowisko burmistrza.

Matyszewski zdoby³ 1206 
g³osów czym uzyska³ bezwzglêdny 
wynik na poziomie 62,5%. Jego 
kontrkandydat — Antoni Stefano-
wicz cieszy³ siê w czasie wyborów 

ponad 37-procentowym poparciem 
(723 karty z jego nazwiskiem).

Nowo wybrany burmistrz 
najwiêksze poparcie uzyska³ wœród 
g³osuj¹cych w obwodzie w Zofiów-
ce, natomiast Antoni Stefanowicz      
w Kalinówce Koœcielnej. Andrzej 
Matyszewski w ka¿dym z obwodów 
zyska³ wiêcej ni¿ po³owê g³osów. 

Knyszynianie stosunkowo 
chêtnie wziêli udzia³ w drugiej turze 

Nowy stary
burmistrz
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Œlubowanie burmistrza Knyszyna
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

g³osowania. Komisje wyborcze 
odnotowa³y w naszej gminie nieco 
ponad 48-procentow¹ frekwencjê (w 
I turze do urn posz³o u nas prawie 
60% uprawnionych). Tymczasem w 
podlaskich gminach, w których 
równie¿ g³osowano po raz drugi, 
ukszta³towa³a siê ona na poziomie 
39%, a w skali kraju — 35%. 

Andrzej Matyszewski ma 54 lata. 
Od 1982 r. pracuje w Urzêdzie 
Miejskim w Knyszynie. W latach 
1989-1990 by³ naczelnikiem Gminy, 
a stanowisko burmistrza Knyszyna 
piastowa³ w latach 1990-1998 i 2002-
2010. Wybrany na ten urz¹d równie¿ 
po ostatnich wyborach, rozpocz¹³ na 
nim swoj¹ pi¹t¹ kadencjê. W latach 
1999-2002, gdy na czele Gminy sta³ 
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Maria Suska z Urzêdu Stanu Cywilnego 
uroczyœcie wrêcza Andrzejowi Maty-
szewskiemu zaœwiadczenie o wyborze 
na stanowisko burmistrza Knyszyna

Antoni Stefanowicz, pracowa³ w 
Podlaskim Zarz¹dzie Dróg Wojewó-
dzkich w Bia³ymstoku.

13 grudnia, na II sesji Rady Miejskiej 
rozpoczêtej w³aœnie kadencji, nowo 
wybrany burmistrz z³o¿y³ uroczyste 
œlubowanie.

Andrzej Matyszewski na 
swojego zastêpcê powo³a³ Krzyszto-
fa Bagiñskiego. Bagiñski do tej pory 
pe³ni³ w knyszyñskim magistracie 
funkcjê kierownika Referatu Infra-
struktury i Promocji Gminy. Przez 
cztery lata by³ cz³onkiem Zarz¹du 
Powiatu Monieckiego.

 Dotychczasowy zastêpca 
burmistrza, Robert Sidorski, zosta³ 
wicestarost¹ monieckim. Sekreta-
rzem Gminy pozostaje Robert 
Kondrakiewicz.      

Nowym zastêpc¹ burmistrza Knyszyna 
zosta³ Krzysztof Bagiñski
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Ju¿ odby³y siê dwie sesje nowej Rady 
Miejskiej Knyszyna. Na pierwszej,   
2 grudnia, rozpoczêtej przez seniora 
— Piotra Malesiñskiego wszyscy 
rani z³o¿yli uroczyste œlubowanie i 
tym samym oficjalnie rozpoczêli 
sprawowanie swojego mandatu. 

Na pierwszej sesji, w taj-
nym g³osowaniu wybrano równie¿ 
prezydium radnych. W tej kadencji 
obradami knyszyñskich rajców 
bêdzie kierowa³ wiceprzewodni-
cz¹cy z poprzedniej kadencji — 
Stanis³aw Cio³ko (jedyny kandydat, 
poparty 12 g³osami „za”). W pracy 

bêdzie mu pomaga³ zastêpca — 
Adam Œledziewski (równie¿ jedyny 
kandydat, poparty 13 g³osami „za”).

Wszyscy radni wybrali ponadto 
komisje, w których bêd¹ pracowaæ 
przez najbli¿sze cztery lata. 

W sk³ad poszczególnych komisji 
weszli:

Rewizyjnej:
B. Fiedorowicz (przewodnicz¹ca);  
G. Zajkowski; J. Bielski; D. Czere-
pko; A. Tracz

Pierwsze sesje

Rady Miejskiej

Adam Œledziewski i Stanis³aw Cio³ko — nowe prezydium Rady Miejskiej Knyszyna
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Samorz¹du, Finansów, Planowa-
nia i Dzia³alnoœci Gospodarczej:
P. Malesiñki (przewodnicz¹cy);        
A. Baranowski; K. Go³ko; S. Kakare-
ko; A. Pietlukiewicz; K. Poliñska;     
B. Fiedorowicz

Rolnictwa, Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Œrodowiska: 
A. Tracz (przewodnicz¹cy); K. Go³-
ko; J. Andraka; A. Baranowski;          
J. Bielski; S. Kakareko; P. Malesiñ-
ski; A. Pietlukiewicz; K. Poliñska

Zdrowia, Kultury, Oœwiaty, Porz¹-
dku Publicznego:
D. Czerepko (przewodnicz¹ca);       
G. Zajkowski; J. Bielski; S. Cio³ko; 
B. Fiedorowicz; S. Kakareko;          
A. Œledziewski; I. Wysocka.

Najbli¿sza sesja bêdzie poœwiêcona 
dyskusji nad bud¿etem gminy na 
2011 rok.                                           •

Radny Piotr Malesiñski

  Serdecznie dziêkujê wszy-
stkim mieszkañcom, którzy 
wziêli czynny udzia³ w wybo-
rach samorz¹dowych 2010.
   Szczególne podziêkowania 
przekazujê tym, którzy poparli 
moj¹ kandydaturê. Zape-
wniam, ¿e bêdê burmistrzem 
wszystkich mieszkañców 
Gminy Knyszyn.

           Z powa¿aniem

          Andrzej Matyszewski

   Dziêkujê wszystkim wy-
borcom, mieszkañcom ulicy 
Grodzieñskiej, za obdarzenie 
mnie zaufaniem w ostatnich 
wyborach samorz¹dowych .

                Stanis³aw Cio³koES
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TURYSTYKA

Zakoñczy³y siê prace nad 

nowym szlakiem 
turystycznym
Trasa oznakowana
W grudniu stanê³y wszystkie tablice 
informacyjne na trasie szlaku tury-
stycznego „Œladami historii króle-
wskiego Knyszyna” zrealizowanego 
przez Knyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta. 
11 z nich znajduje siê w Knyszynie 
(w tym g³ówna przy KOK), 2 w Kny-
szynie Zamku i 3 w Kalinówce 
Koœcielnej.

Jest przewodnik 
historyczny
Nowy przewodnik  po  z iemi  
knyszyñskiej ma pokazaæ bogat¹ 
historiê tego terenu i ludzi z nim 
zwi¹zanych; historiê siêgaj¹c¹ nawet 
3000 lat wstecz, historiê królewsk¹, 
historiê wspó³tworz¹c¹ wielokulturo-
we Podlasie. 

Wydany w ostatnich dniach 
grudnia folder opisuje promowane za 
pomoc¹ szlaku miejsca, które szcze-
gólnie zapisa³y siê w kronice dziejów 
okolicy. W jednych napotkamy histo-
ryczne budowle, w innych ju¿ tylko 
mocno zmodyfikowane gmachy, nie 
zabraknie te¿ i takich, po których 
oprócz ziemi, na której sta³y bezcen-
ne zabytki, zosta³y jedynie stare 
fotografie. 

Zawartoœæ przewodnika wspó³-
gra z ustawionymi na szlaku szesna-
stoma tablicami informacyjnymi, ale 
jednoczeœnie jest ich rozszerzeniem    
i urozmaiceniem (chocia¿by o wiado-
moœci na temat atrakcji przyrodni-
czych gminy). Zawiera mapkê tury-
styczn¹, wykaz ciekawej literatury 
oraz praktyczne dane teleadresowe. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
wykorzystany w nim bogaty materia³ 
fotograficzny, przede wszystkim 
zdjêcia archiwalne, nawet z XIX w.
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Tablica informacyjna przy magistracie
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TURYSTYKA

Prezent w „Goñcu”

Specjalnie dla naszych 
Czytelników Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne 
przygotowa³o upominek. 
Do kolejnego numeru 
miesiêcznika zostanie 
do³¹czony przewodnik 
„Œladami historii króle-
wskiego Knyszyna”. 

Zachêcamy do nabycia 
nastêpnego „Goñca”.

&&&&&

Wydany w nak³adzie 1000 
egzemplarzy folder trafi w rêce goœci 
i turystów odwiedzaj¹cych nasze 
miasto. Rozpowszechniaæ go bêdzie 
dzia³aj¹ce przy urzêdzie miejskim 
Centrum Informacji Turystycznej, z 
czasem byæ mo¿e równie¿ Izba 
Regionalna. Ponadto czêœæ nak³adu 
trafi do Centrów Informacji Tury-
stycznej na przyk³ad w Bia³ymstoku.

Szlak w Internecie

Wszystkie informacje dotycz¹ce 
szlaku zosta³y umieszczone tak¿e w 
wirtualnej przestrzeni. Na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl  
(zak³adka Miasto i  Gmina /  
Turystyka) znajdziemy elektroniczne 
wersje wszystkich tablic informacyj-
nych. Do œci¹gniêcia jest równie¿ 
przewodnik w formacie pdf.

•

Pomys³ i realizacja szlaku turysty-
cznego (opracowanie tekstów oraz 
materia³ów graficznych do prze-
wodnika i tablic informacyjnych):
Urszula Magdziuk, Ewelina 
Sadowska, Agnieszka Wysocka, 
Katarzyna Wysocka-Szuj
Koordynator projektu: 
Krzysztof Bagiñski
Zdjêcia: 
Krzysztof Bagiñski, Ewelina 
Sadowska, Agnieszka Wysocka
T³umaczenie tekstów: 
Agnieszka Bagiñska
Wspó³praca: 
Mieczys³aw Lewkowicz, Andrzej 
Matyszewski, Marek Olesiewicz

RED
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Dyskonty „Biedronka” prowadzi 
portugalski koncern Jeronimo 
Martins. W 600 miastach ca³ej Polsce 
istnieje ich ju¿ ponad 1600. Wœród 
klientów ciesz¹ siê opini¹ wyj¹tkowo 
tanich. Wiêkszoœæ sprzedawanych 
tam produktów jest produkowana 
specjalnie pod markê sieci.
— W ci¹gu pierwszego tygodnia po 
otwarciu na wiele produktów s¹ spe-
cjalne, promocyjne ceny. Potem bêd¹ 
podobne jak w innych „Biedronkach” 
— mówi dla „Goñca” Grzegorz K³os, 
kierownik nowego marketu w 
Knyszynie. Jak jednak wyjaœnia, 
niekoniecznie takie same — w ka¿dej 
„Biedronce” ceny s¹ bowiem ustala-
ne indywidualne. 

Grzegorz K³os, wczeœniej 
pracowa³ w dyskoncie w Moñkach. 
Kilkoro pracowników trafi³o stamt¹d 
do Knyszyna i stanowi¹ oni doœwiad-
czon¹ czêœæ za³ogi. W sumie pracuje 
tu 11 osób: w³aœnie z Moniek i z oko-
lic oraz z Knyszyna. Niewykluczone, 
¿e pracownicy siê zmieni¹ b¹dŸ ich 
liczba siê zwiêkszy, wszystko zale¿y 
od tego jak bêdzie prosperowaæ nowy 
sklep. 

Póki co, klientów mu nie 
brakuje. K³os poinformowa³, ¿e w 
dniu otwarcia zakupy zrobi³o tu 1700 
osób.                                                 •

„Biedronka” w Knyszynie
Od grudnia zacz¹³ dzia³aæ w Knyszynie nowy market — 
popularna „Biedronka”. W dniu otwarcia zrobi³o tu 
zakupy ponad 1700 osób. 

RED
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SONDA WŒRÓD 
MIESZKAÑCÓW: 
Czy „Biedronka” to udana 
inwestycja w Knyszynie?

Anna Dani³owska:
„Tak, ale to du¿a konkurencja dla 
innych sklepów i nie wiadomo jak 
teraz sobie bêd¹ radziæ. 
Najwa¿niejsze, ¿e s¹ tu niskie ceny i 
samoobs³uga. Choæ nie ma tu wielu 
produktów, np. du¿ego wyboru miêsa 
wczeœniej nieraz i tak specjalnie 
jecha³o siê do Moniek, by zrobiæ 
zakupy w³aœnie w „Biedronce”. 
Moim zdaniem mog³oby tu znaleŸæ 
pracê wiêcej osób z Knyszyna, a nie 
jak to jest teraz, z Moniek”.

Mieszkaniec gminy Knyszyn:
„Na pewno „Biedronka” do dobra 
inwestycja w Knyszynie. Tu jest 
taniej, wszystko na miejscu, nie 
trzeba jechaæ do Bia³egostoku czy do 
Moniek. Widaæ, ¿e miasto siê 
rozrasta”.

Katarzyna Liæwinko:
„Na pewno dobrze, ¿e tu powsta³a. 
Chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e w 
Knyszynie nie mo¿na by³o w ¿adnym 
sklepie kupiæ naprawdê œwie¿ych 
owoców i warzyw, a tu jest du¿y 
wybór tych produktów. 
Plusem jest te¿ to, ¿e tu wszystko 
mo¿na dostaæ w jednym miejscu, nie 
trzeba chodziæ po kilku sklepach”.

Joanna Ostrowska:
„Zdecydowanie dobra inwestycja.  
Przede wszystkim pozwoli na 

uatrakcyjnienie cen w innych skle-
pach. S³ysza³am te¿ g³osy, ¿e... bêdzie 
to po prostu miejsce spotkañ”.

Bogumi³a Mieñko (Krypno):
„Jest nowy, du¿y sklep w pobli¿u. Na 
codzienne zakupy nie, ale na wiêksze 
na pewno warto bêdzie przyjechaæ  
w³aœnie do Knyszyna. Wczeœniej nie- 
raz jeŸdzi³o siê do Moniek, ale teraz 
do Knyszyna mamy bli¿ej”.

Waldemar Ostaszewski:
„Mam mieszane uczucia. Dla 
ubo¿szych mieszkañców (a jak 
wiadomo województwo podlaskie to 
jeden z najbiedniejszych regionów) 
to dobra inwestycja, s¹ tu niskie ceny, 
ale tego typu sklep wyniszcza ma³y 
biznes.
Osobiœcie jestem przeciwny takiej 
„Biedronce” w tak ma³ej miejscowo-
œci. Zamkniêto te¿ fajny sklep, 
dostêpny i potrzebny w Knyszynie. 
Sklepów spo¿ywczych by³o sporo,     
a ten z artyku³ami gospodarstwa 
domowego tylko jeden. Teraz nie ma 
w Knyszynie miejsca, gdzie cho-
cia¿by mo¿na kupiæ garnek czy inne 
potrzebne w ka¿dym domu sprzêty”.

Mieszkaniec Knyszyna:
„Zawsze jest dobrze, gdy w mieœcie 
powstaje coœ nowego. Tak du¿y sklep 
mo¿e sprawi, ¿e inni sklepikarze, 
bêd¹ skuteczniej zabiegaæ o klienta, 
na przyk³ad organizuj¹c jakieœ 
promocje.
Sklep jest samoobs³ugowy, czysty a 
obs³uga wydaje siê mi³a wiêc 
przyjemnie robi siê tu zakupy”.
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Tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia, 21 grudnia, w Knyszyñskim 
Oœrodku Kultury odby³o siê trady-
cyjne spotkanie op³atkowe, na które 
zostali zaproszeni seniorzy z naszej 
gminy i osoby samotne.

W spotkaniu wziêli udzia³ 
tak¿e burmistrz miasta Andrzej 
Matyszewski, przewodnicz¹cy rady 
miejskiej Stanis³aw Cio³ko, pro-
boszcz knyszyñskiej parafii Andrzej 
Sadowski oraz przedstawiciele 
magistratu, KOK i MOPS.

Zebranych w œwi¹teczn¹ 
atmosferê wprowadzi³ koncert kolêd 

w wykonaniu chóru Bel Canto. Po 
prze³amaniu siê op³atkiem i z³o¿eniu 
œwi¹tecznych ¿yczeñ odby³ siê 
wigilijny poczêstunek z tradycyjn¹ 
postn¹ kapust¹ i karpiem oraz 
œwi¹tecznym makowcem.                 •

Fotoreporta¿ z wydarzenia na 
ok³adce „Goñca”. Zdjêcia — 
Mieczys³aw Piasecki.

Op³atek seniorów 
w Knyszyñskim Oœrodku Kultury

Fot. M. Piasecki

RED
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Knyszyñska Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-
na zajê³a pierwsze miejsce w woje-
wództwie podlaskim w pi¹tej edycji 
programu „Ognisty ratownik gor¹ca 
krew”. Indywidualnie, w kategorii 
najaktywniejszy stra¿ak, nagrodê 
zdoby³ równie¿ knyszynianin — 
Waldemar Bochenek.
— W programie wziê³o udzia³ z 
Knyszyna ³¹cznie 17 osób: 11 
stra¿aków i 6 osób wspomagaj¹cych 
nasz¹ dru¿ynê — t³umaczy Walde-
mar Bochenek. To w³aœnie on trzyma³ 
pieczê nad konkursem, prowadzi³ 
dokumentacjê i — przede wszystkim 
— mobilizowa³ ludzi do udzia³u w tej 
honorowej rywalizacji. Jak siê okazu-
je, wyj¹tkowo skutecznie. Przez ca³y 
rok knyszyñski zespó³ odda³ w sumie 
21,8 litrów krwi. Sam Bochenek zda³ 
zaœ 2,7 litra tego bezcennego p³ynu, 
staj¹c siê tym samym najaktywniej-
szym podlaskim stra¿akiem OSP.

Knyszyñska OSP w programie 
„Ognisty ratownik gor¹ca krew” 
bierze udzia³ po raz drugi. W 
ubieg³ym roku zajêli drugie miejsce 
w województwie. W 2011 r. zaczn¹ 
znowu honorowo zdawaæ krew 
(pierwsze zdawanie ju¿ 10 stycznia). 
— Byæ mo¿e teraz powalczymy         
o jakieœ miejsce w klasyfikacji 
ogólnopolskiej — liczy Waldemar 
Bochenek.

Nasi stra¿acy maj¹ 
najgorêtsz¹ krew
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Knyszyñski zespó³ bior¹cy udzia³ w 
programie pragnie szczególnie 
podziêkowaæ Tomaszowi Krawczu-
kowi, prezesowi klubu HDK w 
Knyszynie za patronat i opiekê nad 
dru¿yn¹.

W dawstwie uczestniczyli: stra¿acy: 
Waldemar Bochenek, Jaros³aw 
Bruszewski, Ryszard Gogolewski, 
Szczepan Go³êbiewski, Micha³ Kar-
wacki, Maciej Kulikowski, Janusz 
Milewski, Cezary P³oñski, Przemy-
s³aw Pop³awski, Wojciech Wysocki    
i Zbigniew Zajkowski oraz: Marta 
Bochenek, Ewa Bochenek, Jerzy 
Kuryœ, Renata Pochodin, Wojciech 
Wierzbicki i Andrzej Oku³owicz.      •

Waldemar Bochenek zosta³ najaktywniej-
szym podlaskim stra¿akiem programu 
„Ognisty ratownik gor¹ca krew”

RED
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zdobyæ 1,25 mln z³ (po³owê wartoœci 
inwestycji)
• doskona³ym przyk³adem pozyski-
wania unijnej pomocy przez sektor 
prywatny jest knyszyñska firma 
Auto-Tech, która na wdro¿enie 
innowacyjnych rozwi¹zañ (diagno-
styka samochodowa) otrzyma³a      
136 tys. z³
• przebudowa drogi prowadz¹cej do 
Tykocina wraz z przejazdem kolejo-
wym. Na prace prowadzone tylko na 
terenie gminy Knyszyn przeznaczo-
no 6,3 mln z³ wsparcia 
• ostatni z projektów, na dofinan-
sowanie którego umowê podpisano 
31 grudnia, to budowa w 2011 r. 
bezprzewodowej sieci internetowej 
(pisaliœmy o tym w paŸdziernikowym 
„Goñcu”). Z RPO trafi do Knyszyna 
na ten cel to 1,6 mln z³.

Ca³kowita wartoœæ (na któr¹ 
sk³ada siê wk³ad w³asny i dofinan-
sowanie) tych przedsiêwziêæ to pra-
wie 11,2 mln z³.

Gmina Knyszyn z powodzeniem 
ubiega siê o œrodki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego (RPO).        
W naszym powiecie tylko Moñki 
pozyska³y wiêcej z tego Ÿród³a. Wy-
przedziliœmy zarówno Jaœwi³y, Ja-
sionówkê, Krypno czy Trzcianne, 
ale te¿, porównywalny do naszej 
gminy, Goni¹dz. 

W zestawieniu znalaz³y siê 
4 przedsiêwziêcia, które zrealizowa-
no w Knyszynie przy wsparciu RPO. 
Moñki maj¹ ich 8, Goni¹dz i Jasio-
nówka po 3, Jaœwi³y i Trzcianne po 2, 
a Krypno — jedno. W sumie uzyska-
liœmy z Programu blisko 9,3 mln z³, 
co daje ponad 1917 z³ na mieszkañca 
(œrednia dla województwa wynosi 
1685 z³, a dla powiatu 1042 z³).

Inwestycje, które powsta³y dziêki 
wsparciu œrodkami RPO:

• przebudowa ulic na osiedlu 
Zygmunta Augusta, na któr¹ uda³o siê 

NieŸle wykorzystujemy 
œrodki unijne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego to 
jeden z funduszy unijnych, który ma na celu zmniejszenie ró¿nic 
spo³eczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. 
Jak wynika z ostatnich podsumowañ, Knyszyn skutecznie 
korzysta z mo¿liwoœci pozyskiwania zeñ œrodków.

EWELINA SADOWSKA
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Do wymienionych czterech 
projektów nied³ugo do³¹czy kolejny. 
Wkrótce zostanie podpisana umowa 
warta 405 tys. z³. Pieni¹dze te 
otrzyma knyszyñski szpital im.        
Edwarda Jelskiego. Placówka popra-
wi jakoœæ i dostêpnoœæ diagnostyki 
obrazowej i ultrasonograficznej 
(wiêcej w jednym z kolejnych 
numerów „Goñca”).

Regionalny Program Ope-
racyjny to nie jedyne Ÿród³o 
dofinansowañ unijnych, z którego 
korzysta Knyszyn. Skutecznie 

Gmina

Goni¹dz
Jaœwi³y
Jasionówka
Knyszyn
Krypno
Moñki
Trzcianne

Liczba 
projektów

3
2
3
4
1
8
2

Wartoœæ dofinanso-
wania na osobê [z³]

730
386
2 277
1 917
1 538
981
226

Wartoœæ dofinansowania [mln z³]

3,81
2,07
6,63
9,29
6,29
15,23
1,04

Wykorzystanie œrodków z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego w powiecie monieckim. Gmina Knyszyn pod ka¿dym 
wzglêdem zajmuje w zestawieniu wysok¹ drug¹ pozycjê

ubiegamy siê chocia¿by o œrodki z 
Programu Kapita³ Ludzki (pisaliœmy 
o projektach „Otwieramy drzwi”, 
czyli zajêciach pozalekcyjnych dla 
uczniów z Knyszyna i Kalinówki 
Koœcielnej czy „B¹dŸ pewna i 
niezale¿na”, aktywizuj¹cym bezro-
botne kobiety). Z funduszy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich prze-
prowadzono natomiast m.in. remont 
koœcio³a w Kalinówce, domu rodziny 
Piaseckich czy Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury.

•

Asfaltowanie ulic i 
wymianê chodników 
na osiedlu Zygmunta 
Augusta wykonano 
w 2009 r. Po³owê 
wartoœci inwestycji 
pokry³y œrodki RPO

F
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Dzia³aj¹ce w naszej gminie parafie 
— œw. Jana w Knyszynie i œw. Anny 
w Kalinówce Koœcielnej w 2011 r. 
przeprowadz¹ prace remontowe i re-
waloryzacyjne w otoczeniu zabytko-
wych koœcio³ów. Ich realizacja 
bêdzie mo¿liwa dziêki wspó³pracy    
z Urzêdem Miasta, który pomaga³ 
parafiom w pozyskaniu œrodków 
unijnych na ten cel.

W Knyszynie, zgodnie z 
wytycznymi konserwatora zabytków, 
bêdzie utwardzony plac znajduj¹cy 
siê na wprost wejœcia do koœcio³a     
(w tej chwili za murem). Ponadto zo-
stanie czêœciowo rozebrane ogrodze-
nie i utworzony nowy wjazd bezpo-

œrednio przed œwi¹tyniê. Bêdzie to 
praktyczne chocia¿by w czasie uro-
czystoœci œlubnych czy pogrzebo-
wych, a oprócz tego zapewni lepsz¹ 
ochronê przeciwpo¿arow¹ zabytku. 
Wartoœæ tych prac to 260 tys. z³, w 
tym dofinansowanie UE – 195 tys. z³.

Natomiast w Kalinówce 
zostanie przeprowadzona renowacja 
muru kamiennego i s³upków ogro-
dzeniowych otaczaj¹cych cmentarz 
przykoœcielny oraz  wyprofilowany   
i wybrukowany teren wokó³. £¹czny 
kosz tych robót oszacowano na      
224 tys. z³, z czego 168 tys. z³ pokryj¹ 
œrodki UE.                                         •

Inwestycje w otoczeniu
sakralnych zabytków

RED
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TURYSTYKA

Powsta³ kolejny folder prezentuj¹cy 
cztery gminy wchodz¹ce w sk³ad 
stowarzyszenia Królewski Goœciniec 
Podlasia. 

£adnie wydane, bogato 
ilustrowane wydawnictwo pokrótce 
przedstawia atrakcje turystyczne 
Dobrzyniewa Du¿ego, Krypna, 
Jasionówki, Knyszyna oraz innych 
miejscowoœci le¿¹cych na terenie 
tych¿e gmin. Opisuje ich historiê, 
zabytki, zawiera informacje o bazie 
noclegowej, szlakach turystycznych   
i miejscach kultu religijnego. 
ZnaleŸæ w nim mo¿na równie¿ 
wzmianki na temat lokalnej 
dzia³alnoœci kulturalnej (m.in. 
zespo³ach ludowych), rozry-
wkowej i edukacyjnej (wioski 
tematyczne) oraz walorach 
przyrodniczych.

Broszura jest dostêpna w 
Urzêdzie Miejskim w Kny-
szynie w Centrum Informacji 
Turystycznej.

Przypomnijmy: stowarzyszenie 
gmin Królewski Goœciniec 
Podlasia powo³a³y w 2006 r. 
Dobrzyniewo Du¿e i Krypno. 
Dwa lata póŸniej formalnie 
do³¹czy³y go niego Jasionówka   
i Knyszyn. Powsta³a w ten 
sposób Lokalna Grupa Dzia³a-

Folder stowarzyszenia
Królewski Goœciniec Podlasia

nia, ma wdra¿aæ specjalnie opraco-
wan¹ strategiê rozwoju (wyko-
rzystuj¹c œrodki unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich), w 
której po³o¿ono nacisk na tworzenie 
warunków do rozwoju ma³ej przed-
siêbiorczoœci, wspieranie oddolnych 
inicjatyw spo³ecznych i integracji 
lokalnej oraz ochronê i promocjê 
dziedzictwa historycznego i kultywo-
wanie tradycji.

•
RED
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16 grudnia odby³ siê werni-
sa¿ indywidualnej wystawy Maty-
szewskiego „Gatunek”. Na jej otwar-
ciu goœci³ wiceprezydent Bia³ego-
stoku Aleksander Sosna, bia³ostoccy 
radni i przedstawiciele Urzêdu 
Miejskiego w Bia³ymstoku. Nie 
zabrak³o równie¿ knyszynian. 

„Gatunek” to niezwykle 
bogata ekspozycja, g³ównie prac 
malarskich i kola¿y powsta³ych z wy-

„Bardzo dziwne to prace. Powleczo-
ne szczególn¹ sieci¹ niedopowie-
dzeñ. Konflikt percepcji. Pawe³ to 
przede wszystkim malarz. Maluje 
bezb³êdnie” — intryguj¹c¹ twór-
czoœæ Paw³a Matyszewskiego przed-
stawia Marta Mariañska z bia³osto-
ckiej Galerii Arsena³.

Monika Szewczyk, szefowa Galerii Arsena³ otwiera wystawê Paw³a Matyszewskie-
go. Pierwszy z lewej — wiceprezydent Bia³egostoku Aleksander Sosna

EWELINA SADOWSKA

„Gatunek” 
Wystawa Paw³a Matyszewskiego 
w Galerii Arsena³

F
o
t.
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korzystaniem przeró¿nych technik    
i materia³ów. Nie brak te¿ i orygi-
nalnych instalacji — absurdalnie 
po³¹czonych ³awek, gigantycznego 
hubopodobnego tworu czy — 
dos³ownie — babcinych makatek 
(powsta³y z pomoc¹ babci i cioci 
m³odego artysty).

Niektóre umyœlnie brzy-
dkie i w sposób zamierzony — 
straszne, ciekawe, tajemnicze i pe³ne 
niedopowiedzeñ, ale chyba przede 
wszystkim budz¹ce niepokój. Za-
równo przez sposób ich wykonania, 
jak i treœæ, która wywo³uje jakiœ 
dreszczyk i odkrywa, a mo¿e wrêcz 
przeciwnie — stara siê tuszowaæ 
pewn¹ niejasnoœæ. 

Trudno o nich pisaæ. Prace te 
trzeba zobaczyæ. Koniecznie!

Pawe³ Matyszewski wystawia³ do tej 
pory m.in. w Warszawie, Poznaniu     
i Bielsko-Bia³ej. Jego prace goœci³y 
równie¿ w Pradze, Brnie, Brukseli, 
Takasaki (Japonia). Latem, wraz       
z dziewiêcioma innymi twórcami, 
bra³ udzia³ w zbiorowej wystawie 
„Protoplazma” w Galerii Arsena³ .

Jest laureatem kilku nagród. 
Zdobywa uznanie recenzentów 
wspó³czesnej sztuki. 

Wiêkszoœæ z prac prezentowanych na 
ostatniej wystawie powsta³a w ra-
mach rocznego stypendium prezy-
denta Bia³egostoku. Stypendium to 
jest specjalnym programem dla 
m³odych, uzdolnionych twórców 
dzia³aj¹cych w Bia³ymstoku. 

Ekspozycja „Gatunek” by³a 
prezentowana do 9 stycznia.                                 

   •
Wernisa¿ wystawy „Gatunek”

Fot. ES



20

SZKO£A

22 grudnia 2010 r. w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
odby³ siê uroczysty apel z okazji 
zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Apel rozpocz¹³ dyrektor 
Krzysztof Chowañski witaj¹c 
wszystkich zgromadzonych. Wœród 
nich znaleŸli siê zaproszeni goœcie: 
ks. proboszcz Andrzej Sadowski, 
przewodnicz¹cy Rady Rodziców 
Antoni Dubicki, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Stanis³aw Cio³ko, 
inspektor d.s. Szkolnictwa Urszula 
Pu³awska, przewodnicz¹ca Komisji 
Oœwiaty Rady Miejskiej Dorota 
Czerepko oraz dyrekcja szko³y — 
Krzysztof Chowañski i Ma³gorzata 

Fiedoruk, którzy z³o¿yli wszystkim 
zgromadzonym ¿yczenia. 

Nastêpnie obejrzeliœmy 
przedstawienie Jase³ka. M³odzi akto-
rzy pod kierunkiem ks. Karola Pinie-
wskiego, przypomnieli wszystkim 
zgromadzonym najwa¿niejsze treœci 
zwi¹zane ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia. W przed-
stawieniu nie mog³o zabrakn¹æ kolêd 
i pastora³ek piêknie wykonanych 
przez m³odzie¿ naszej szko³y, jak 
równie¿ nauczycieli, którym przewo-
dniczy³ ks. Jerzy Chwieæko. Sceno-
grafiê wykona³y J. Nowicka, M. Si-
dorska przy pomocy A. Chowañskiej, 
J. Jaromiñskiej i M. Jaromiñskiego.  •

MAGDALENA SIDORSKA

W ¿³obie le¿y...
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5 stycznia w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Knyszynie odby³ siê 
konkurs muzyczny „Polskie kolêdy   
i pastora³ki”. Celem konkursu by³o 
kultywowanie tradycji i zwyczajów 
bo¿onarodzeniowych, uwra¿liwienie 
na piêkno polskich kolêd i pastora³ek, 
rozbudzanie talentów wokalno-
muzycznych oraz zachêcanie do 
wystêpów publicznych. W konkursie 
udzia³ wziêli uczniowie klas I-III 
Szko³y Podstawowej.

Jury w sk³adzie: Ma³gorzata 
Fiedoruk, Anna Jelska i Bernadetta 

Przybyszewska nagrodzi³o nastêpu-
j¹ce osoby:
I miejsce – Izabela Borys
I miejsce – Marek Citkowski
II miejsce – Kamila Czerech
II miejsce – Joanna Mas³owska
III miejsce – Julita Snarska
III miejsce – Urszula Krynicka.

Dziêkujemy sponsorom ks. 
proboszczowi Andrzejowi Sado-
wskiemu oraz burmistrzowi Andrze-
jowi Matyszewskiemu za ufundowa-
nie nagród. 

Zwyciêzcom gratulujemy!      

Polskie kolêdy 
i pastora³ki

MAGDALENA SIDORSKA
DANUTA ZABIELSKA
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Niedziela Chrztu Pañskiego koñczy 
Okres Bo¿ego Narodzenia. Kolejny 
raz te piêkne œwiêta, naznaczone 
magi¹ Bo¿ej mi³oœci oraz ludzkiego 
ciep³a i dobroci, ulatuj¹ z naszego 
¿yciorysu. Trzeba jednak byœmy 
postawili sobie pytanie: co w nas po 
tych œwiêtach zosta³o? Tajemnica 
¿³óbka betlejemskiego i cud wejœcia 
Boga w historiê ludzkoœci, kryje w 
sobie g³êbokie treœci, nad którymi 
musimy siê zatrzymaæ, aby nie 
ograniczyæ naszych prze¿yæ do sku-
piania siê nad „osio³kiem chucha-
j¹cym na Jezuska”, „¿³óbeczkiem, 
który by³ twardy i niewygodny”, czy 
„k³uj¹cym sianku”. Koncentrowanie 

siê tylko na tym wprowadza 
infantylizm w prze¿ywanie tych, tak 
wa¿nych œwi¹t. 

Zatem jakie treœci powinny 
do nas docieraæ, gdy stajemy przy 
¿³óbku? Przede wszystkim Bóg uczy 
nas pokory, w której jest prawdziwa 
moc. Przychodzi na œwiat nie w pa³a-
cu, ale w nêdznej stajence. A mimo 
tego nie przestaje byæ Bogiem. 
Nêdzne warunki w jakich siê naro-
dzi³, nie zmniejszy³y Jego godnoœci 
ani mocy. Trzeba nam o tym 
pamiêtaæ, gdy bêdziemy musieli 
konfrontowaæ chrzeœcijañsk¹ mental-
noœæ z mentalnoœci¹ tego œwiata. 
Œwiat mówi o znaczeniu cz³owieka 

Lekcja pokory...

ks. JERZY CHWIEÆKO
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wprost proporcjonalnym do jego 
stanu posiadania. A Chrystus ze 
¿³óbka betlejemskiego mówi, ¿e to 
bzdura i œlepota cz³owieka. Tak jak 
bogactwo nie jest w stanie uczyniæ z 
cz³owieka kogoœ wielkiego i 
wartoœciowego, gdy jest parszywy w 
swoim wnêtrzu, podobnie skromne 
¿ycie nie umniejszy wielkoœci 
cz³owieka szlachetnego serca. Mo¿e 
w³aœnie Chrystus chce nam te¿ 
podpowiedzieæ, ¿e niewa¿ne jest to, 
czy na stole wigilijnym znalaz³o siê 
dwanaœcie potraw, czy te¿ tylko 
cztery, bo na tyle by³o staæ. O wiele 
wa¿niejszym jest to, czy spo¿yliœmy 
je w atmosferze mi³oœci, rodzinnego 
ciep³a i wzajemnej ¿yczliwoœci, czy 
w luksusie z równoczesnym ch³odem 
i obojêtnoœci¹ na siebie. 

Kolejna treœæ, któr¹ powin-
niœmy wynieœæ sprzed ¿³óbka, 
dotyczy tajemnicy ojca i matki. 
Chrystus rodzi siê w skromnych 
warunkach,  ale  w otoczeniu 
kochaj¹cych rodziców. Wspó³czeœni 
rodzice pragn¹ zafundowaæ swoim 
dzieciom w miarê luksusowe warunki 
bycia,  sprostaæ zachciankom 
posiadania dobrego komputera, 
nowoczesnych urz¹dzeñ,  a le  
zapominaj¹ w poœpiechu i zabieganiu 
o wa¿nych kwestiach: o byciu z 
dzieckiem, o rozmowie dotycz¹cej 
problemów dorastania, o stwarzaniu 
atmosfery zrozumienia, zaufania, 
mi³oœci i wra¿liwoœci na siebie. 
Pragn¹ wiêc budowaæ szczêœcie na 
„pysze” tego œwiata, na posiadaniu, 
które ma rzekomo zapewniæ dziecku 
poczucie znaczenia, a nie na 
wartoœciach, które mog¹ wydawaæ siê 
skromne, ale ucz¹ prawdziwej 

wielkoœci. Czym to owocuje? Otó¿ 
owocuje bezdusznym egoizmem ju¿ 
od najm³odszych lat, który sprawia, 
¿e rodzice spo¿ywaj¹ owoc b³êdów 
wychowawczych w postaci wyl¹do-
wania w domu starców, gdy¿ dziecka 
nie nauczyli szacunku, ofiary i 
poœwiêcenia. Kiedyœ z ust jednej z ka-
techetek, ucz¹cej w szkole podstawo-
wej na terenie jednego z miast, us³y-
sza³em o takim wydarzeniu. Prowa-
dz¹c katechezê, na której by³ moment 
pracy z podrêcznikiem zauwa¿y³a, ¿e 
jedno z dzieci nie przynios³o ze sob¹ 
podrêcznika do religii. Wówczas 
zwraca siê do s¹siada z ³awki, prosz¹c 
by przesun¹³ podrêcznik na œrodek 
³awki i umo¿liwi³ koledze wspólne 
korzystanie. Wówczas us³ysza³a tak¹ 
odpowiedŸ: „Niech sobie kupi! Bie-
dak jeden!”. Mo¿e nas to bulwerso-
waæ, ale zapytajmy siebie: sk¹d taka 
postawa u jedenastoletniego dziecku? 
Przecie¿ nie przylecia³o z kosmosu… 
Z pewnoœci¹ nauczy³o siê takiej po-
stawy w swojej rodzinie. Nie jest to 
odosobniony przypadek takiego 
podejœcia do ¿ycia i drugiego cz³o-
wieka, przypadek, który w póŸniej-
szych latach nazywamy „zdzicze-
niem serca”. 

Ka¿de Bo¿e Narodzenie, 
które pragniemy prze¿ywaæ œwiado-
mie, daje nam szansê rodzenia siê na 
nowo przede wszystkim w patrzeniu 
na swoje ¿ycie, które kiedyœ przecie¿ 
tu na ziem siê skoñczy, rodzenia siê w 
nowym patrzeniu na œwiat wartoœci i 
otaczaj¹cych nas ludzi, a przede 
wszystkim rodzenia siê ka¿dego dnia 
na nowo do komunii z Bogiem, która 
nape³nia serce m¹droœci¹ i poczuciem 
prawdziwej wielkoœci.                      •
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Powoli dobiega koñca publikowany na ³amach 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego” cykl artyku³ów Mieczys³awa 
Lewkowicza. Historyczna wêdrówka przez dzieje starostwa i losy 
jego w³odarzy dotar³a do czasów drugiej wojny œwiatowej. Trudno 
w tym czasie mówiæ o kontynuatorach œwietnych tradycji dzisiej-
szego Knyszyna Zamku. Niemniej, niech opowieœæ o ostatnich 
dziesiêcioleciach historii tej miejscowoœci stanowi domkniêcie 
„Pocztu starostów knyszyñskich”.            

od ponad roku 

Na mocy paktu Ribbentrop-Mo³otow 
tereny Bia³ostocczyzny, po klêsce 
wrzeœniowej Polski, przypad³y 
Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Maj¹tek 
knyszyñski od razu zosta³ przejêty na 
w³asnoœæ pañstwa, a na jego bazie 
zosta³ utworzony „sowchoz”.

Sowieci g³ówny wysi³ek w 
okupowanej Polsce skierowali na 
budowê linii obronnych i lotnisk. 
Podstawow¹ si³¹ robocz¹ przy tych 
budowach stanowili ch³opi z furman-
kami. Czêsto byli na wiele tygodni 
zganiani do odleg³ych miejscowoœci, 
w celu transportu materia³ów niezbê-
dnych do budowy oraz przemie-
szczaniu mas ziemi, potrzebnych 
przy budowie lotnisk. 

W maj¹tku Knyszyn Sowie-
ci nie prowadzili ¿adnych wiêkszych 

inwestycji. Zosta³ tu zakwaterowany 
pu³k artylerii konnej. Dzia³a stacjo-
nowa³y w browarze ogrodzie i sadzie. 
Konie objad³y ga³êzie drzew owoco-
wych, które usch³y. Ogród rozje-
Ÿdzi³y dzia³a. Za³o¿enie ogrodowe, 
które przetrwa³o od XVI w., przez rok 
zosta³o zniszczone. Sztab jednostki 
ulokowa³ siê w mieszkaniu admini-
stratora i w wie¿y, mieszcz¹cej biura 
maj¹tku. Ostatni administrator, 
Henryk Jakacki, wraz z rodzin¹, 
zosta³ usuniêty w ci¹gu jednego dnia 
z mieszkania do czworaków.

22 czerwca Niemcy rozpo-
czêli atak na Zwi¹zek Radziecki. 
B³yskawicznie zajêli tereny Bia³o-
stocczyzny. Ich postêpy by³y na tyle 
du¿e, ¿e wojska sowieckie, panicznie 
uciekaj¹c, nie zd¹¿y³y dokonaæ zni-

POCZET STAROSTÓW KNYSZYÑSKICH

Maj¹tek Knyszyn 
w okresie II wojny œwiatowej

RED

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

cz. XIV
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szczeñ w maj¹tku. Okupant niemie-
cki szybko ustanowi³ w nim w³asn¹ 
administracjê i odt¹d dobra mia³y 
s³u¿yæ zaspokajaniu potrzeb ¿ywno-
œciowych mieszkañców Rzeszy oraz 
walcz¹cych wojsk.

Gospodarowanie Niemców 
w maj¹tku wskazuje, i¿ byli przeko-
nani, ¿e tereny te na sta³e pozostan¹   
w granicach Rzeszy. Ich rz¹dy trwa³y 
tu jednak tylko trzy lata. Jak na tak 
krótki okres, bior¹c pod uwagê 
olbrzymie potrzeby zwi¹zane z pro-
wadzeniem walk na wielu frontach, 
ich dokonania by³y tu imponuj¹ce. 
Przede wszystkim zrealizowali du¿e 
inwestycje takie jak:
1. Budowa obory ze 154 stanowiska-
mi. Jak na tamte czasy by³ to bardzo 
du¿y obiekt. Przed wojn¹ w maj¹tku 
hodowano oko³o 40-50 krów. 
Oznacza to, ¿e Niemcy planowali 
zwiêkszyæ pog³owie byd³a przesz³o 

trzykrotnie. Obora mia³a tzw. poprze-
czny uk³ad stanowisk. Posiada³a 
osiem przedzia³ów licz¹cych 18-20 
stanowisk oraz poœrodku paszarkê      
i mleczarkê. Ka¿dy przedzia³ 
obs³ugiwa³ jeden pracownik. Uk³ad 
obory nie pozwala³ na wprowadze-
nie jakiejkolwiek mechanizacji. Do-
jenie, zadawanie pasz, œcielenie i usu-
wanie obornika, odbywa³o siê 
rêcznie. Du¿ym udogodnieniem by³o 
zainstalowanie poide³ umo¿liwiaj¹-
cych samoczynne pojenie krów. 

W niezmiennym kszta³cie 
technologicznym obora funkcjo-
nowa³a a¿ do 2008 r. Z czasem sta³a 
siê obiektem bardzo przestarza³ym, 
ale jak na lata czterdzieste, to by³ 
obiekt bardzo nowoczesny. 

Obora mia³a du¿y dwuspa-
dowy dach, pokryty czerwon¹ da-
chówk¹. Na poddaszu by³ zainstalo-
wany du¿y zbiornik na wodê. Podo-

Pensjonat dla ¿o³nierzy niemieckich
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bno na poddasze mo¿na by³o wje¿-
d¿aæ furmank¹. Obora zosta³a zlo-
kalizowana w pobli¿u budynków 
mieszkalnych, aby obs³uga mia³a 
blisko do pracy. 

2. Wybudowano chlewniê trzody. 
Niestety nie pozosta³ po niej ¿aden 
œlad. Nie wiadomo jak wielki by³ to 
obiekt i jak wygl¹da³.

3. Przebudowano mieszkanie admi-
nistratora i wbudowan¹ weñ wie¿ê 
administracji, na pensjonat dla 
¿o³nierzy-rekonwalescentów.
Praktycznie by³ to nowy murowany 
obiekt, powsta³y w miejscu wy¿ej 
wymienionych budynków.

4. Wykonano drogê przez miejsco-
woœæ z kostki granitowej. Droga ta 
jest tak solidnie wykonana, i¿ do 
chwili obecnej praktycznie nie ma 
odkszta³ceñ, z wyj¹tkiem miejsc 
gdzie w okresie póŸniejszym zosta³a 
przekopana w czasie uk³adania sieci 
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej czy 
te¿ ciep³owniczej. 
Wytrzyma³oœæ jej wynika z faktu, i¿ 
posiada dwie nawierzchnie: doln¹, 
wykonan¹ z bruku, na któr¹ po³o¿ono 
warstwê podsypki, a nastêpnie wierz-
chni¹ warstwê z kostki granitowej.

5. Wiêkszoœæ gruntów folwarku 
zosta³a zmeliorowana poprzez rowy 
oraz siec drenarsk¹. 
Aby odprowadziæ wodê z drenów 
po³o¿onych na gruntach s¹siaduj¹-
cych z Zastoczem, przy przejœciu 
drogi w okolicach przejazdu kolejo-
wego, gdzie znajduje siê górka, 
ruroci¹g zosta³ po³o¿ony na g³êboko-
œci ok 6m (wykopany rêcznie!). Sieæ 
drenarska, mimo up³ywu prawie 
siedemdziesiêciu lat, do chwili 

obecnej znakomicie funkcjonuje. 

6. Uporz¹dkowano jezioro Zygmunta 
Augusta. Po spuszczeniu w paŸdzier-
niku wody, w ci¹gu jesieni i zimy od 
strony pó³nocno-zachodniej jeziora 
zbudowano groblê, a obok g³êboki 
odwadniaj¹cy rów, którym skierowa-
no nadmiar wód p³yn¹cych Nereœl¹. 
Wybudowana grobla odciê³a oko³o 
40 ha mokrade³, bagien, trzcin zali-
czanych do powierzchni jeziora. 
zmeliorowano i zagospodarowano 
zabagnione i podmok³e ³¹ki rolników, 
le¿¹ce pobli¿u jeziora.

7. Ostatecznie rozebrano ruiny 
browaru. Prawdopodobnie ceg³a z je-
go rozbiórki zosta³a u¿yta do budowy 
obory i chlewni.

Zaplanowanie, wykonanie projektu 
oraz zrealizowanie w tak krótkim 
czasie tylu obiektów œwiadczy o do-
skona³ej organizacji robót, z czego, 
jak wiadomo, Niemcy zawsze 
s³ynêli.

Prowadzenie na tak¹ skalê 
prac budowlanych i melioracyjnych, 
wymaga³o znacznej si³y roboczej. 
Niemcy uwa¿ali, i¿ wszyscy Polacy, 
nawet kilkunastoletnie dzieci, 
powinni pracowaæ na ich potrzeby, w 
zamian otrzymuj¹c tylko kartki na 
sk¹pe racje ¿ywnoœciowe czy 
symboliczne wynagrodzenie. S³u¿ba 
folwarczna pracowa³a przy uprawach 
oraz obs³udze inwentarza. Do prac 
budowlanych, melioracyjnych, czy 
szczytowych w maj¹tku byli zmusza-
ni mieszkañcy Knyszyna, okoli-
cznych wsi, ¯ydzi, do momentu wy-
wózki do obozu zag³ady 2 listopada 
1942 r. oraz wiêŸniowie obozu 
karnego w Knyszynie. 
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Przygotowaniem procesu 
inwestycyjnego oraz fachowym wy-
konaniem zajmowa³a siê firma 
budowlana „Hermann Klammt” 
zatrudniaj¹ca ponad 300 Polaków       
i ̄ ydów. 

Edmund Chodorowski, 
maj¹cy w okresie okupacji kilkana-
œcie lat (rocznik 1929) pracowa³ przy 
kopaniu rowów melioracyjnych, bu-
dowie drogi Knyszyn –Jasionówka 
oraz przy pracach rolnych w maj¹tku.

Pracuj¹cy w maj¹tku byli 
stale pilnowani i za jakiekolwiek, 
nawet drobne uchybienie dotkliwie 
bici. Efekty tej niewolniczej pracy 
by³y jednak du¿e. Nale¿y przypo-
mnieæ, i¿ w okresie ca³ego dwudzie-
stolecia miêdzywojennego w maj¹-
tku Knyszyn wybudowano tylko 
kilkupiêtrow¹ wie¿ê bêd¹c¹ siedzib¹ 
administracji. No, ale w okresie miê-
dzywojennym do realizacji inwesty-
cji potrzebne by³y pieni¹dze, a z tym 

w rolnictwie by³o bardzo krucho. Dla 
Niemców wystarczy³a doskona³a or-
ganizacja, du¿o si³y roboczej oraz 
materia³y. Jak ju¿ wspomnia³em, pro-
dukcja maj¹tku mia³a s³u¿yæ zaopa-
trzeniu Rzeszy i frontów wojennych 
w ¿ywnoœæ i inne produkty. 

Ze wspomnieñ osób pracu-
j¹cych w maj¹tku wynika, i¿ Niemcy 
uprawiali tu roœlinê pochodz¹c¹ z 
okolic Kaukazu (nazwa nieznana), 
któr¹ wykorzystywano do otrzymy-
wania produktu mog¹cego zast¹piæ 
kauczuk. Do pielêgnacji tej roœliny 
by³y wykorzystywane kilkunastole-
tnie dzieci. Protokó³ przejêcia ma-
j¹tku na cele reformy rolnej zawiera 
informacje, ¿e uprawiano tu warzywa 
takie jak: kapusta bia³a i czerwona, 
kalafiory, marchew, buraki, pomido-
ry, cebulê, pory, selery — i to na he-
ktarowych powierzchniach. Ponadto 
ok. 35 ha by³o zasianych konopiami.

¯ydowscy robotnicy przymusowi pracuj¹cy w maj¹tku
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Wszystkie prace nadzoro-
wa³ administrator-Niemiec wraz z 
pomocnikiem. Najd³u¿ej administra-
torem by³ Bambusz, prawdopodo-
bnie Mazur, mówi¹cy dobrze po 
polsku. Chodzi³ z psem i z pejczem 
(pyt¹) w rêku, którym bi³ dotkliwie 
tych wszystkich, którzy, wed³ug nie-
go, uchybili niemieckim porz¹dkom. 

Niemcy niewiele skorzysta-
li z wykonanych inwestycji — w sier-
pniu 1944 r. musieli opuœciæ maj¹tek. 
Ich marzenia o zawojowaniu œwiata   
i tysi¹cletniej Rzeszy leg³y w gruzach 
pod Stalingradem w lutym 1943 r. Od 
tego momentu wojska niemieckie 
by³y w sta³ym odwrocie. W lipcu 
1944 r. Sowieci wkroczyli na Bia³o-
stocczyznê. Zbli¿a³ siê nieuchronnie 
moment opuszczenia maj¹tku przez 
Niemców. W kilka tygodni ca³y 
inwentarz ¿ywy zosta³ wypêdzony     
i skierowany na zachód. Do pilnowa-
nia pêdzonych zwierz¹t zosta³a zmu-
szona s³u¿ba maj¹tkowa. W okolicy 
Knyszyna Niemcy zorganizowali 
siln¹ liniê obrony, której Rosjanie nie 
byli w stanie d³ugo prze³amaæ. 
Dwutygodniowe walki zniszczy³y 
prawie ca³kowicie Knyszyn, nato-
miast maj¹tek, le¿¹cy na uboczu, nie-
wiele ucierpia³. Niemcy podczas 
odwrotu, podobnie jak Rosjanie 
opuszczaj¹cy Bia³ostocczyznê w 
1915 r., stosowali taktykê spalonej 
ziemi, polegaj¹c¹ na wywózce 
wszystkiego, co siê do tego nadawa³o 
oraz na niszczeniu pozosta³ych dóbr, 
aby nie s³u¿y³y po ich ucieczce wro-
gom. Tak potraktowano zabudowa-
nia maj¹tku. Zosta³y one podpalone, 
a czêœæ wysadzona w powietrze. 
Zag³ady uniknê³y jedynie budynki 

mieszkalne s³u¿by folwarcznej, która 
przekupi³a ¿o³nierzy, bimbrem, 
miêsem i nabia³em. 

Niemcy opuœcili Knyszyn    
7 sierpnia 1944 r. W mieœcie AK 
zorganizowa³a posterunek policji, 
którego komendantem zosta³ Wiktor 
Szyd³owski. Jedn¹ z jego pierwszych 
czynnoœci by³o wys³anie patrolu do 
ochrony resztek zniszczonego maj¹-
tku. Mieszkañcy zrujnowanego Kny-
szyna, potraktowali bowiem jego 
ruiny jako dobre, bo bezpañskie, Ÿró-
d³o materia³ów budowlanych i starali 
siê wyszabrowaæ wszystko, co mia³o 
jak¹kolwiek wartoœæ materialn¹. 
Wiêkszoœæ policjantów, na czele z ko-
mendantem, po kilku dniach zosta³a 
aresztowana przez NKWD. 

Sierpieñ 1944 r. po³o¿y³ kres 
istniej¹cemu przez kilka wieków 
za³o¿eniu dworskiego. Po wyzwo-
leniu Knyszyn przez kilka miesiêcy 
stanowi³ zaplecze frontu, który 
ustabilizowa³ siê na Biebrzy. Dopiero 
w styczniu 1945 r. przesun¹³ siê dalej. 
W tym okresie Rosjanie urz¹dzili      
w maj¹tku szpital dla rannych ¿o³nie-
rzy. Zmarli byli grzebani na dzisiej-
szych wybiegach przy ja³owniku. Ich 
szcz¹tki zosta³y ekshumowane i 
przeniesione na cmentarz w Bia³ym-
stoku. 

W tym miejscu nale¿a³oby przybli-
¿yæ wojenne losy rodzin przedwo-
jennych administratorów: Jaka-
ckich  i Waœniewskich. 

Jak ju¿ wspomnia³em, po 
wkroczeniu Sowietów Henryk Jaka-
cki wraz z rodzin¹ zosta³ b³yskawi-
cznie usuniêty z mieszkania admini-
stratora. Aresztowano go, ale szybko 
zwolniono. Sta³o siê to mo¿liwe 
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dziêki dobrej opinii, któr¹ mu wysta-
wi³y nowe w³adze, czyli zapewne 
¯ydzi. Po pewnym czasie rodzina 
Jakackich opuœci³a maj¹tek i, po kil-
kukrotnych przeprowadzkach, osta-
tecznie zamieszka³a u rodziny Smó³-
ków w Rudzie. W czasie okupacji 
sowieckiej Zofia i Adam Jakaccy pra-
cowali fizycznie w maj¹tku. Adam, 
wobec groŸby poboru do Armii Czer-
wonej, przez pewien czas ukrywa³ siê 
we wsi Bagienki ko³o Tykocina u ro-
dziny G¹sowskich, a nastêpnie           
u rodziny Smó³ków. Na pocz¹tku 
okupacji niemieckiej ponownie 
pracowa³ fizycznie w maj¹tku Kny-
szyn, a póŸniej, dziêki znajomoœci 
jêzyka niemieckiego, uda³o siê mu 
zdobyæ posadê ksiêgowego w przejê-
tych przez Niemców w administracjê 

maj¹tkach: Mikicin, Starowola i 
Stelmachowo. 

Zofia Jakacka w czasie 
okupacji niemieckiej pracowa³a jako 
kierownik zlewni mleka w Dobrzy-
niewie Du¿ym i Obrubnikach. Oboje 
uczestniczyli w podziemnej konspi-
racji. Z rodziny Jakackich wojnê 
uda³o siê prze¿yæ wszystkim jej 
cz³onkom. 

Paulina Waœniewska, po 
œmierci Jana Waœniewskiego wraz z 
córkami, Zofi¹ i Wand¹ oraz najm³o-
dszym synem, Szymonem przenios³a 
siê do domku kierownika rybo³ów-
stwa, a ich mieszkanie zaj¹³ Henryk 
Jakacki. Paulina te¿ zosta³a wysiedlo-
na i a¿ do koñca wojny tu³a³a siê po 
Knyszynie i okolicznych wsiach. 

Józef, Jeremi, Adam, na koñcu Szymon Waœniewscy
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Zofia, zarówno za czasów 
w³adzy sowieckiej, jak i podczas oku-
pacji niemieckiej, pracowa³a w ce-
gielni, po³o¿onej na gruntach Zasto-
cza, przy torach kolejowych, jako 
ksiêgowa. Wanda pracowa³a fizy-
cznie, najczêœciej w kuchni. 

Szymon po powrocie z 
kampanii wrzeœniowej o¿eni³ siê 
(pope³ni³ mezalians) z Eugeni¹ Ko³o-
dziej, córk¹ stelmacha W³adys³awa 
Ko³odzieja, która przed wojn¹ 
pracowa³a jako pokojówka u Waœnie-
wskich. Wkrótce urodzi³a siê im 
córka Danuta, któr¹ póŸniej wycho-
wywa³a Zofia Waœniewska. Szymon 
za udzia³ w konspiracji antyhitlero-
wskiej zosta³ aresztowany i zes³any 
do obozu koncentracyjnego. Prze¿y³ 
obóz, który jednak zrujnowa³ mu 
zdrowie.

W 1941 r. zmar³ na gruŸlicê 
w wieku 44 lat, najstarszy z ¿yj¹cych 
synów Pauliny — Józef. 

Synowie Jeremi i Adam za 
udzia³ w konspiracji zostali rozstrze-
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lani przez Niemców. Groby Józefa, 
Jeremiego i Adama (symboliczny) 
znajduj¹ siê na cmentarzu w Krypnie. 
Rodzina Waœniewskich zosta³a wiêc 
ciê¿ko poszkodowana w czasie 
okupacji niemieckiej. 

Obydwu tym rodzinom, mi-
mo i¿ mia³y „pañskie” pochodzenie, 
uda³o siê unikn¹æ wywózek przez 
Rosjan. Niew¹tpliwie œwiadczy to o 
poprawnych stosunkach jakie istnia-
³y przed wojn¹ miêdzy rodzinami 
administratorów a s³u¿b¹ folwarczn¹. 
Gdyby pojawi³y siê donosy ze strony 
s³u¿by, niew¹tpliwie rodziny admini-
stratorów zosta³yby wywiezione na 
„bia³e niedŸwiedzie”. 

                     •
_________

Literatura:

• Edmund Chodorowski, Knyszyñskie 
szkice historyczne, czêœæ I, II, III.

Krystyna 
Mendlewska, 
córka Józefa 

z synem 
Romanem, 

Danuta, córka 
Szymona oraz 

Tomasz 
G¹tkiewicz
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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

TOMASZ PIOTR KRAWCZUK

*        *        *

rozszepta³a siê noc modlitw¹ gwiazd
ksiê¿yc pogodn¹ twarz 
ods³oni³ z pajêczyny ob³oków
per³owym spojrzeniem 
rozpyli³ œnie¿ne po³acie
b³ysnê³y œwietliste igie³ki
na pniach sosen
cisza ugrzêz³a w bia³ych tumanach
zapachnia³a kolêd¹

Sylwestrowy pejza¿

Za miastem gdzieœ na wschodzie, 
za mostem, gdzie w Jaskranki wodzie,
p³ywaj¹ dzikie kaczki gromadami,
zaczyna siê urocza zima z zaspami,

z cha³upami w czapach œniegu zakopanych,
z mglistym krajobrazem rozmazanym,
z ciemnymi wst¹¿kami dróg
i biel¹ pokrytych podleœnych wzgórz.

Zapadaj¹cy zmierzch cicho, bez ha³asu,
czai siê na skraju królewskiego lasu,
zalega w ga³êziach drzew cisz¹ b³og¹
zwisaj¹cych ciê¿ko nad królewsk¹ drog¹.

Biel rozci¹gniêta fa³dowan¹ bryz¹,
p³acht¹ nieskaziteln¹ po horyzont,
³¹czy niebo z ziemi¹, bia³y œwiat
zadymk¹ przykrywa wszelki œlad.

Sylwestrowy zmierzch noc¹ blad¹
na oœnie¿onych ga³êziach drzew przysiada,
a jutro gdy promienie s³oñca rozprosz¹ mrok,
zawita do nas Nowy Rok!
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Agnieszka 
i Jeremi
„do pary nie w parze (…)
bezsenni tekœciarze (…)”

Agata Passent ponagli³a 
jednak ostro¿n¹ Magdê: :Ty chyba 
nie masz pojêcia, jak szybko dzisiaj 
gna ¿ycie! Za 20 lat to ju¿ nikogo nie 
bêdzie interesowa³o!”

Przychylny przedsiêwziêciu 
by³ tak¿e Konstanty Przybora (syn 
Jeremiego). Doœæ wiêc nieoczekiwa-
nie mamy okazjê czytaæ „Agnieszki 
Osieckiej i Jeremiego Przybory listy 
na wyczerpanym papierze”.

Magda Umer uporz¹dkowa-
³a listy wedle chronologii, opatrzy³a 
przypisami (dziœ wielu, nawet i nieŸle 
wykszta³conych czytelników, nic nie 
wie o istnieniu miejsc i instytucji w 
okresie PRL-u, nie ma pojêcia o 
ludziach, tworz¹cych ówczesne ¿ycie 
kulturalne, jak i uczestnicz¹cych w 
¿yciu naszych bohaterów). Ksi¹¿ka 
jest starannie edytorsko wydana 
(liczne fotografie, rêkopisy listów, 
zdjêcia pocztówek, widokówek, 
telegramów).

Zdecydowa³ przypadek. O tym, ¿e 
pewnej lutowej nocy 1964 r. spotkali 
siê w Spatifie Agnieszka Osiecka i 
Jeremi Przybora. Tak¿e o tym, ¿e, po 
latach, dziwnym zbiegiem okoli-
cznoœci, niemal jednoczeœnie trafi³y 
w rêce Magdy Umer listy Agnieszki, 
adresowane do Jeremiego i odnale-
zione przez Agatê Passent (córkê 
Agnieszki), listy Jeremiego do 
Agnieszki.

W chwili spotkania, ka¿de z 
nich ¿y³o, jak¿e odmiennym ¿yciem. 
On by³ u szczytu s³awy. Znany i doce-
niony artysta. Mê¿czyzna dojrza³y 
(49 lat), po raz drugi ¿onaty, z dwoj-
giem dzieci. Ona niemal o pokolenie 
m³odsza (29 lat), rozwiedziona, pro-
wadz¹ca bujne ¿ycie towarzyskie, 
zawieraj¹ca wci¹¿ nowe znajomoœci, 
w ci¹g³ych podró¿ach. Bardzo 
utalentowana, „poetka piosenki”, z 
du¿ym ju¿ dorobkiem artystycznym.

Magda Umer, bêd¹ca przy-
jació³k¹ obojga, nie planowa³a szyb-
kiego wydania listów: „Myœla³am, 
myœla³am i wymyœli³am, ¿e posk³a-
dam te niezwyk³e puzzle, opatrzê 
komentarzem i z³o¿ê dyspozycjê, aby 
wydano je za 20 lat.”

TERESA DUBICKA
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odwrotach. Odwrót z Twoj¹ buzi¹ 
uœmiechniêt¹ przyprawi³ mnie o 
zawrót”.

Niefrasobliwa, lekkomyœl-
na, nieodpowiedzialna — czy taki 
obraz Agnieszki wy³ania nam siê z 
listów? Jeremi nazwa³ j¹ poetycznie: 
„bajecznie kolorow¹ panienk¹ w ru-
chu”. Ona sama siebie przedstawia, 
bez retuszu i ostrzega: „(…) pamiêtaj 
kogo bierzesz — kundla, w³óczêgê”.

Wiele razy w Pary¿u, Lon-
dynie, na szkockiej prowincji, mazur-
skiej wsi wyznaje mu mi³oœæ. Ubole-
wa, ¿e spogl¹da na cuda architektury, 
urokliwe zak¹tki „jedn¹ par¹ oczu”. 
Sprawia wra¿enie, ¿e w jej ¿yciu jest 
miejsce na „my”. W listach Jeremie-
go czytamy, ¿e nie dotrzyma³a s³owa, 
znowu przed³u¿y³a pobyt, zapomnia-
³a, nie dopilnowa³a… Pretensje 
lekcewa¿y, zarzuty odpiera z wdziê-
kiem i humorem: „Nauczê siê osobi-
œcie praæ koszule i kupowaæ jajka (…) 
Zrobiê Ci sweterk na drutach i 
wyhaftujê rêcznik (…) czeka mnie 
dziœ jeszcze przepierka, cerowanie i 
nieszpory”.

Znajdziemy w l is tach 
Agnieszki zaskakuj¹ce, wstrz¹saj¹ce 
w swej wymowie fragmenty. Nie-
zwykle szczere, intymne zwierzenia, 
kiedy pisze o swych lêkach, obse-
sjach, dopadaj¹cej j¹ depresji. Do 
Jeremiego pisaæ bêdzie „Pod³y!” i 
„Ukochany!”, aby w koñcu — udrê-
czona i zdesperowana wyznaæ: 
„Nawet Ciebie ju¿ nie kocham, 
Jeremi. Ani siebie, ani niczego”. 

Jednak to uczucie ¿yje  
wypada powtórzyæ za Magd¹ Umer 
— w Ich listach i piosenkach, jak 
owady zatopione w bursztynie.         •

Czytamy wiêc z nies³abn¹-
cym zainteresowaniem, wzrusze-
niem, zachwytem i podziwem dla 
kunsztu s³owa obojga, historiê tej 
mi³oœci, która ich porwa³a i unios³a.

Wizerunek Agnieszki Osie-
ckiej jest rozpoznawalny. Pozosta³y 
liczne zdjêcia tej urodziwej i niezwy-
kle fotogenicznej dziewczyny. Gdy-
by listy napisane zosta³y przed wyna-
lazkiem dagerotypu, moglibyœmy z 
³atwoœci¹ wyobraziæ sobie t¹ œliczn¹ 
twarz i postaæ dziêki plastycznym, 
„wzruszaj¹cym i precyzyjnym” opi-
som Jeremiego. Jej smuk³e d³onie o 
„gotyckich palcach, bardzo kruchych 
i strasznie utalentowanych”. W³osy 
„które tak ³adnie wynikaj¹ z twoich 
skroni”. Oczy — „takie wiosenne sa-
dzawki — wniebowst¹pionka”. Spoj-
rzenie „zdumiewaj¹co ³agodne”. I 
uszy, uszy szczególnie zachwycaj¹ce 
Jeremiego kszta³tem „jak skrzyd³a 
motyla”.

Zakochany „Straszy Pan” 
tkliwie, czule odtwarza postaæ Agnie-
szki. Nutka zmys³owoœci tylko 
dodaje uroku tym zwierzeniom i 
wynurzeniom.

Rozliczne i oryginalne na-
g³ówki i apostrofy do ukochanej 
wskazuj¹, i¿ listy pisa³ wirtuoz s³owa: 
„Moja Ty Nieprawdopodobna!”, 
„Ostatnia Moja Szanso!”, „Lakoni-
czna Moja!”(gdy otrzyma³ króciutki 
list), „Agnieszko bardzo Daleka” 
(gdy prze¿ywa³ roz³¹kê w Pary¿u).

A przecie¿ Jeremi Przybora 
to wcale nie ³zawy, sentymentalny 
kochanek. W listach odnajdujemy 
jego niezrównane poczucie humoru: 
„Uroczo Ty piszesz, ale króciuteñko, 
mo¿e dlatego, ¿e przewa¿nie na 
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„Wielka Ksiêga Tradycji Kulinar-
nych Puszczy Knyszyñskiej” — taki 
tytu³ nosi piekielnie ciekawa ksi¹¿ka 
autorstwa Józefa Maroszka i Jana 
Leoñczuka, która ukaza³ siê pod 
koniec ubieg³ego roku nak³adem 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Puszcza 
Knyszyñska”.

Rzecz jasna, najciekawsze 
w ksi¹¿ce s¹ liczne „smaczki” 
knyszyñskie, choæ nie sposób pisaæ   
o kuchni podlaskiej bez umieszczenia 
jej w kontekœcie kultury Litwy, Koro-
ny, a nawet Europy. Józef Maroszek 
stawia doœæ logiczn¹ tezê o tym, ¿e 
kuchnia naszego regionu jest tak 
naprawdê odmian¹ kuchni litewskiej, 
w zwi¹zku z czym widaæ ogromne 
ró¿nice miêdzy kuchni¹ nasz¹ a cho-
cia¿by s¹siedni¹ — mazowieck¹, czy 
na przyk³ad ma³opolsk¹… Podaje 
liczne tego przyk³ady, choæby to, ¿e 
na Litwie podczas uboju œwiniaka 
opala siê najpierw jego skórê, a do-
piero nastêpnie siê j¹ czyœci, podczas 
gdy na Mazowszu skórê wieprza 
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myje siê wrz¹tkiem i dopiero wtedy 
siê czyœci — co rzecz jasna ma 
ogromny wp³yw na sam smak miêsa. 
Przez kilka wieków mieszkañcy 
Korony wykpiwali Litwinów, ¿e niby 
ich kuchnia sk³ada siê w du¿ym 
stopniu z buraków, którymi pogar-
dzano na Mazowszu, st¹d te¿ na 
Podlasiu wiele sposobów przyrz¹-
dzania barszczu. 

MAREK OLESIEWICZ

Józef Maroszek, Jan Leoñczuk, „Wielka 
Ksiêga Tradycji Kulinarnych Puszczy 
Knyszyñskiej, Supraœl 2010.

„Wielka Ksiêga Tradycji 

Kulinarnych Puszczy 
Knyszyñskiej”
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Same zaœ tradycje kulinarne 
Litwy to rzecz jasna skutek istnienia 
pogranicza kultur: polskiej, lite-
wskiej, ruskiej, tatarskiej czy ¿ydo-
wskiej (pewnie te¿ niemieckiej…). 
Najlepszym przyk³adem jest knysz, 
od którego wziê³a siê nazwa Knyszy-
na, a wiêc i Puszczy Knyszyñskiej. 
Czytamy: „Knyszami w kuchni ¿ydo-
wskiej nazywano rodzaj m¹cznej 
pyzy nadziewanej ró¿nymi farszami 
(g³ównie cebul¹, posiekan¹ w¹tróbk¹ 
albo serem). Pieczona by³a do czasu, 
gdy stanie siê br¹zowa i troszkê 
chrupi¹ca na wierzchu. Pyzy te dobre 
s¹ na przek¹skê, jako przystawka, 
albo te¿, jako dodatek do dania 
g³ównego.”

Józef Maroszek pisze te¿      
o tym, ¿e tradycja kuchni podlaskiej 
w du¿ym stopniu ukszta³towa³a siê 
pod wp³ywem ostatnich Jagiellonów: 
„Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e kultu-
ra kulinarna Podlasia jest w du¿ym 
stopniu pozosta³oœci¹ funkcjonowa-
nia tu wzorowych monarszych 
gospodarstw folwarcznych. Dotyczy 
to sadownictwa i warzywnictwa. 
Upowszechnienie na Podlasiu kon-
sumpcji kapusty, ogórków, w³oszczy-
zny to wa¿ny dokument dzia³añ 
podejmowanych przez królow¹ Bonê 
i jej reformatorów, która w 1518 roku 
przywioz³a ze sob¹ do Polski 
w³oskich kucharzy. Rozpowsze-
chnienie upraw warzyw i owoców      
w po³owie XVI wieku sk³ania³o do 
wymierzania w miastach i po wsiach, 
w s¹siedztwie dzia³ki siedliskowej 
odpowiadaj¹cej jej parceli pod 
ogród.” St¹d te¿ mamy w Knyszynie 
tyle ogrodów w ich tradycyjnej, 
jeszcze szesnastowiecznej formie. To 

nasze „genetyczne” upodobanie do 
spo¿ywania kapusty w ró¿nych 
formach, od dawna znajdowa³o swoje 
odzwierciedlenie w tradycjach 
obiadów niedzielnych — podczas 
gdy na Mazowszu g³ówn¹ niedzieln¹ 
potraw¹ jest rosó³ z kury z maka-
ronem, to na Podlasiu dominuje 
kapusta w formie bigosu.

W ostatniej czêœci ksi¹¿ki 
zosta³y zamieszczone liczne przepi-
sy, m.in. na knysze czy karpia króle-
wskiego, z którego s³yn¹³ i s³ynie 
Knyszyn. Mnie osobiœcie brakuje tu-
taj przepisu na kie³basê knyszyñsk¹, 
która znana by³a (i nadal jest)            
w ró¿nych regionach kraju  na 
szczêœcie ten przepis mo¿na bez trudu 
znaleŸæ w internecie, jeœli ktoœ 
zapomnia³, jak j¹ siê robi.

Publikacja zosta³a obficie 
okraszona piêknymi poetyckimi 
tekstami Jana Leoñczuka, bardzo 
koresponduj¹cymi z tematem, jak 
np.: „… wêdrujê / szukaj¹c kamieni / 
na fundament nowego domu / do 
którego wprowadzê stó³ / jak pannê 
m³od¹ / z jej niezbrukanymi snami // 
mój domu / ze sto³em i domownikami 
/ nie opuszczajcie moich marzeñ.”

Ksi¹¿ka zosta³a wydana      
w piêknej formie, w grubych ok³ad-
kach, na ¿ó³tym papierze z „pyszny-
mi” kolorowymi fotografiami ró¿-
nych potraw. Jedyny wiêkszy manka-
ment jest taki, ¿e jest rozprowadzana 
poza ogólnym obiegiem ksiêgarskim, 
jako egzemplarz bezp³atny, st¹d mo¿e 
byæ trudno j¹ zdobyæ…

ä



Spotkanie op³atkowe w 
Knyszyñskim Oœrodku 
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